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A döntés.
A döntés tehát megtörtént, de 

a kérd s nem arra az oldalra 
dúlt a melyre kellett volna ; —  
rossz oldalra d ű lt ; nincs tehát 
egyéb ut számunkra, minthogy 
az eldöntött kérdést újra felállít- 
suk és az ellenkező oldalra dönt
sük el. De ehhez türelem, állha
tatosság, ernyedetlen munka kell.

Politikai vitába vonni a király 
személyét —  sem a parlament
ben, sem azonkívül —  nem he
lyes. En sem tenném ; meg sem 
említeném, ha ellenfeleink nem 
kényszerítenének rá. Ök mondják 
—  miután már semmi más érvet 
ellenünk felhozni nem tudnak, — 
hogy az önálló magyar nemzeti 
bank létesittetése lehetetlenség, 
„mert a király határozottan kije
lenté, hogy azt soha, semmi kö
rülmények közt meg nem engedi, 
mert ő nem csak magyar király, 
de Ausztria császára is“.

Nincs tehát még végleg el
döntve a kérdés, mert ezt nem 
az alkotmányos magyar király: 
de az osztrák császár mondhatta 
csak. Várjunk, míg az alkotmá
nyos magyar király nyilatkozik, 
meg majd Ausztria népeinek, hogy 
ő nem csak osztrák császár, de 
alkotmányos magyar király is.

A döntés hosszas vajúdás után 
akként ütött ki, hogy a kormány

megalakittatásával mint miniszter-! 
elnök Khuen-Héderváry Károly 
gróf van megbízva. Részletes ' 
programmját még nem ösmerjiik , 
talán idő előtti dolog az o szán-1 
dókáiról beszélnünk és arról, mi 
legyen azokkal szemben a mi 
magunktartása. Annyit azonban 
már is bizonyosnak vehetünk, 
hogy kormánya tisztán független
ség-ellenes lesz és igy annak 
iránya pártunk letöretese, —  ha 
lehet —  megsemmisittetése.

Ez —  előre láthatólag —  a 
mostani képviselőházzal lehetet
len, mert pártunk —  habár egy 
részének szerencsétlen elpártolá
sával megíogyva bar, de törve 
nem —  most is egy igen tekin 
télyes és hatalmas ellenzék lesz 
és a kik abban a szerencsétlen 
szakadás után is Justh Gyula de
rék vezérünk zászlaja alatt meg
maradtak —  azokról még kép
zelnünk sem lehet, hogy a vég
sőkig meg nem maradnának hű
ségükben ; —  tehát minden va
lószínűség szerint az uj kormány 
rövid idő alatt kónytolan le*? 
képviselőház felosz látását kiesz
közölni.

Készen kell arra lennünk, hogy 
a választásokon a rábeszélés, 1 
mindennemű nyomás és erősza
koskodás igénkbe lesz véve és 
működésbe téve ellenünk. Vesz
tegetésről nem szólok, mert sze

fiz  öngyilkosok szigete.
Irta : K a b o s Ede.

II.
I Egyszer — akkor már régen úsz
tak — Szerváuszkynak úgy rémiéit, 
hogy valahol partot Iái s u parton 
embereket. A leányra haragudott 
a folytonos kacagása és boszanlása 
miatt, de most úgy gondolta, hogy 
illendő megszólítani.

— Látod te is azokat az embe
reket a parton ?

— Látom.
— Mit gondolsz, megmentenek 

bennünket ?
— Azt gondolom, hogy kisebb 

gondjuk is nagyobb nálunk. Nem 
érdemes minket megmenteni.

— Gyógyíthatatlan liba! — szi
szegett a tenorista, de a leány me
gint csak kacagott halkan, mintha 
ez volna a betegsége.

A viz most széles jókedvvel, har
sogva himbálta testeiket s Szer 
▼ánszky egy kissé megijedt, hogy 
társtalan marad a nagy vizeken, 
mert a hullámok megszöktették 
mellőle a kacagó leányt. L)e a má- 
&ik pillanatban egy örvényes hullám

m egint egymáshoz csapta ókét, s 
m ielőtt m ég egy szót szólhattak  
volna, valam i nagy hálóba kerültek  
együvé a levegőben. A ztán  a háló 
lassan leereszkedett a feldre , • egy  
hallgatag  nagy em ber u tánuk n yu it, 
kiem elte  őket a szárazra.

—  H o l vagyok? — fuvolázta  Szer- 
vánszky, ahogy a színpadon szokta.

—  Hol vagyok ? csipogta a leány  
is, mert ő is igy hallo tta  a színpadon.

A z  a hallgatag  nagy ember, —  
testét sötétbarna papi Csuha bori 
to lta , — m ély basszu hangon szóit :

—  A z Öngyilkosok szigetén v a g y 
tok.

A  tenorista ann yi bolond, exoti- 
kus operában játszott, hogy most 
sem akart m eglepődni. A n n y i in te l
ligenciával, am ennyi egy tenori-tá- 
tól te lik , rábám ult a nagy papra és 
semmit sem tudott mondani, de a 
leány ham ar rendbe hozta m agát, 
fe jérő l a tojáshéjat, szemeiből a fű 
szálukat, testéről a vizisást gyorsan  
le tö rö lte  s vidám an kérdezte :

—  É ln i kell az öngyilkosok szi
getén. vagy le ke ll feküdni, mint

! a halottaknak ?
| A nagy pap rideg basszusa any- 
1 ny it m ondo tt:

retem feltenni a leendő kormány 1 
ról — illetőleg 1 léderváry gróf 
miniszterelnökről is, hogy aljas 
Ságokhoz nem [ folyamodik ; -—
hivatalos vesztegetés talán nem 
lesz. Nemhivatalos igen, az mely 
az úgy név. szabadelvű párt ural
mát oly sokáig tudá fenntartani, 
t i. a nagybirtokosok vesztegc-] 
téseik legelő és faizási és más 
hasonló kedvezményekkel, —  az! 
lesz megint é s . . . és . . . hátha 
ebben kereshetjük az okát annak,! 
hogy az általános választói jo g  j 
még meg nem valósulhatott . . ?  
Azonban — a mostani választók- j 
tói, a kik különös képesítés és 
vagyoni cenzus alapján élvezik 
választói jogukat, talán még in
kább elvárhatjuk, hogy különösen 
a vesztegetésnek, de általában 
minden illetéktelen belől) ásnak 
hozzáférhetetlenek legyenek, hogy 
csak a haza, a magyar nemzet 
javát tartsák célnak és az erre: 
vezető ut és eszközök közt, csak 
saját lajok, saját érzésük, saját 
meggyőződésük szerint válassza
nak.

Kérjük mindenekelőtt azokat a 
választó polgártársainkat —  akik, 
oly szerencsések, mint a mi sa

lját újhelyi és liszkaikerületbelieink, 
a kiknek képviselőik megválasz
tatásuk alkalmával tett Ígéretük
höz és a zászlóhoz —  a mely 
alá állottak —  hívek maradtak,

—  E  ni kell.
A  leány tapsolt örömében.
—  N agyszerű . H a t élni fogok. 

Nem  öltem  m eg m agam at egy ilyen  
vén papagály m ia tt.

V é n  papagály, — sziszegett a te 
norista s a h a já t tépni akarta , de 
eszébe ju to tt, hogy a viz  lemosta a 
p aróká já t.

A nag y pap egy sziklára ü lt s 
neiu törődött tovább se a tenoristá
val, se a kis nyálassal. Ú g y  tetszett, 
hogy a tengert lesi s h a .ó já t kézé 
ben fogva uj érkezőkre várt. T á 
voli sziklákon más papok is látszot
tak, vég telen  sorba ann yi pap, mint 
égen a csillag, m in degyiknek kezé
ben háló s m indegyik  hallgatag .

Sbzervánszky m eg álló it zavartan , 
m int ak i nem tu d ja  a szerepét. A 
leány nem törődött vele, kacéran a 
pap közelébe táncolt, 

i —  T iszte lendő uram , idegenek va 
gyü nk s neiu tu d ju k  a járást. H a  
volna olyan kegy* s.

A  nagy pap fé lk a rjá t meglendít*- 
Is hátrafe lé  m u ta to tt. E zen a m ozdu

laton túl egy szava sem volt. A  le- 
: áuy e lein te tovább aka rt kérdezős
ködni, de am in t hátranéze tt s az első 

I fordulónál egy asszonyt lá to tt meg,

—  hogy úgy ugyancsak őket vá
lasszak meg újra minden esetre 
és bárkivel szemben, már csak 
azért is, hogy igy bizonyítsuk be, 
miszerint magoktartását teljesen 
helyeseljük.

Ama polgártársainkat pedig — 
akiknek képviselőik elhagyták zász
lónkat vagy eredetileg sem kö
vették azt, a haza szent nevére 
k'-rjük, forduljanak el eddigi kép
viselőjüktől, válasszanak igazi 
függetlenségit, akinek e'vhüségé- 
ben megbízhatnak.

Bár reméljük, hogy vármegyénk 
többi függetlenségi képviselői a 
Khuen kormány elleni harchoz 
csatlakozva ezután is érdemesekké 
lesznek választóik bizalmára.

A kiket pedig a közbizalom 
ekként megkeres, tartsák köte
lességüknek a valódi közbizalom 
előtt meghajolni, a jelöltséget 
elfogadni, az elől elfoglaltság, 
magas kor, vagy egyéb ürügyek
kel ki nem térni, hogy a meg
választandó uj képviselőház az 
ország ; a nemzet valódi óhaját, 
valódi kívánságát, valódi szükség
letet hangoztassa, auoi soua 
semmi körülmények közt el ne 
álljon s mindenek előtt a gazda
sági önállóságot, első lépésül az 
önálló magyar nemzeti jegyban
kot meg is valósítsa.

Választások esetére azonban 
kérelemmel fordulunk nem csak

mást gondolt. Asszony beszédesebb 
h sz. C-inos pukkedlit Csinált a pap 
fe lé  s megindult a szigeti asszony 
irányában. A tenorista lassan utána  
kullogott

A  fordulónál egyszerre eleven  
é le t fogadta jö vevén yeke t. Népes  
u tcákat lá ttak , em berek, kocsik, 
üzletek, tem plom ok köszöntötték s 
M tü n ő  legfö ilebb az vo lt, hogy az 
ég m ilyen h ihetetlenü l szürke, a 
lárm a m ilyen  haiottan  tompa, a le* 
\ ego m ilyen  babonásan reszkető. A 
h í/.ak ormán furcsa, istenes felírások  
rag yo g tak . A z  egy ik  azt m ondta: 
„néni lehet az é let élői m egszökni1*, 
a m ásik azt h ird e tte : „vég ig  ke ll 
fo ly ta tnod , am it egyszer m egkezd- 
té i“ , a harm adikró l az vo lt o lvas
ható : „ eiu akk o r halsz m eg, ha 
te akarod, hanem  akkor, ha az U r  
. karja*4 a neg yed ik  kategorikusan  
- z ó l t : „leéled, atui hátra  van**, az 

I ötödik sejtelm esebb vo lt : „m ajd  el
jö n n e k  érted** s egyá lta lán  m inden  
j házról sz.ílt valam i figye lm ezte tés , 
am iből a sz igetlakoknak meg k e lle tt  
• rt -iiiők, hogy nincs öngyilkosság s 
ak i azt h itte , hogy egy ugrással k i

l ö k h e t i k  az életből és g y ö tre lm e i
ből, vagy ostobaságaiból, annak rá
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választó polgárt áriáinkhoz, de köz
hivatalnokaink és főleg közigaz
gatási tisztviselői nkhez is.

Közhivatalnokaink — az u. n. 
állam i tisztviselők leginkább van 
nak kitéve a felülről való nyo
másnak; —  feljebbvalóik —  a 
kiknek állásuk —  mint aláren
delteiké is —  lőleg a kormány 
kegyétől függ —  hajlandók vá
lasztáskor rájok parancsolni is, 
hová szavazzanak, a minek kifo
lyása volt, hogy az úgy név. 
szabadelvű uralkodó párt és kor 
mány alatt az állami tisztviselők 
majdnem kivétel nélkül minden
kor és minden esetben a kor
mány utasítása szerint szavaztak, 
vagy busongva kivonták magokat 
a szavazástól. Talán nem lesz 
nagyon érdektelen felhoznom, 
hogy mikor 1870 ben engem vá 
lasztottak meg az újhelyi kerület 
képviselőjévé, — mint ellenzékit 
az akkori miniszterelnök ellené
ben —  mindössze 3 királyi sza
vazatot kaptam: rám szavazott 
néhai Karsa Bertalan kir. posta
tiszt, Bernáth Elemér törvény 
széki bíró —  a ki utóbb mint 
debreceni királyi Ítélőtáblái elnök 
halt meg és Meczner Gyula ak
kori törvényszéki biró, most fő 
ispánunk. Volt olyan is, a ki sa 
já t  állítása szerint sirva szavazott 
—  ellenem. Most azonban, mi
óta hála Andrássy Gyula gróf
nak a szabadelvű párt uralma 
megtört és állami tisztviselő ba 
rátáink közül is igen számosán 
csatlakoztak nyíltan a független
ségi párthoz —  már nyíltan és 
szabadon szavazhatnak velünk. 
Kérjük tehát, szavazzanak is tény- 
f -s  —

A szabadelvű párt uralma alatt 
az ellenzék részéről legtöbb pa
nasz volt mindenkor a szolgabi- 
rákra. hogy ők erőszakolták át 
a kormánypárti jelöltek megvá
lasztatását. En ugyan ezt nem 
egészen irom alá, de nem taga
dom, hogy ők is sokat tettek, —  
talán mert Damocles kardjaként 
függött fejők felett az u. n. «á! 
lamositásc. Most már az sem

kell eszmélni, hogy csak az öngyil
kosok szigetére szökhetett, ahol 
folytatnia kell az életét gyötrelmei
vel és ostobaságaival egyetemben.

A tenorista megbámulta a furcsa 
felírásokat s nem értette, de nem 
is törte tovább rajtuk a fejét. Nem 
arra való a tenoristafej, hogy törjék. 
A leány azonban már egészen fel
vidult s megszólította az első asz- 
■aonyt, aki útjába akadt.

— Jó  asszony I
Az megnézte a leányt s csönde

sen mutatott balra.
A Szerelemvárosha menjetek.
— A Szerelemvárosba? — dado

gott a kis kóristaleány.
— Hiszen szerelemből haltatok, 

ugy-e?
— Igen.
— Ott balra. A szereletnvárosban 

kaptok hajlékot.
A kóristalánynak eszébe jutott 

valami. Ravaszul kérdezte :
— Maga lelkem, melyik városban 

lakik?
— A hiuságvárosban.
Ezzel a hiuságvárosi asszony már 

tovább is ment. Szervánszky értet
lenül nézett utána, de a leány agyá
ban már kezdett gvulni a világosság. 
Úgy kell lenni, hogy a sziget külön 
szállásolja el a különböző öngyilko
sokat s jut külön városrész a bol
dogtalan szerelem, a sértett hiúság, 
a tört becsület halottainak,

(Folyt, kiív.)

függ, —  talán csak elő nem ve
szik újra ? —  de fenyeget egy 
másik veszedelem —  a kineve 
zendő uj főispánunk. Elvárjuk 
azonban közigazgatási tisztviselő
inktől, hogy azokkal szemben is 
megtartják meggyőződésük sza
badságát, - -  nemcsak a magokét, 
de megoltalmaznák és megvédik 
minden illetéktelen befolyástól a 
választó bolgárokéi is. Hiszen czak 
világosan látják és nem kételked
hetnek azon, hogy ők sokkal szi
lárdabb talajon állanak mint a 
Khuen-Héderváry gróf, vagy bár
mely más jöhető kormány főis
pánjai.

Ne csüggedjünk ! de válasz- 
szunk minden kerületben megbíz
ható, elvhü függetlenségi képvi
selőt.

Matolai Etele

A mi parlamentünkből.
— Vita a csatornázás körül. —

Rendkívül érdekes gyűlése volt 
hétfőn délután a város képvise
lőtestületének. A város életébe 
vágó fontos ügyekről folyt a ta
nácskozás. A viták a legszélesebb 
mederben folytak, megvilágítva 
az ügyet lehetőleg több oldalról 
A legnagyobb vitát azonban a 
csatornázás Ugye provokált. A 
képviselőtestület nagyobbik része 
azon az állásponton volt, hogy a 
csatornázáshoz szükséges millió 
koronás kölcsönt mindaddig nem 
szabad felvenni, mig a csatorná
zás részletes tervei és költségve 
tése el nem készülnek és amig 
a milliós kölcsön és a csatorná
zás fenntartási költségeiről nem
^\jiidoolio<lili o képviaclúlCbdllCt.

Es csen a ponton igazat kell 
adnunk a képviselőtestületnek. 
Nem szabad a várost ilyen óriási 
költségbe hajtani, mig annak fe
dezéséről nem gondoskodnak. De 
a csatornázás rendkívül sürgős, 
azt meg kell csinálni a legrövi
debb idő alatt és ezért halaszt
hatatlan kötelessége a képviselő- 
testületnek gondoskodni az elő
álló költségek fedezéséről. Pót
adóból nem szabad fedezni a 
költségeket, mert a csatornázás 
előnyeit azok is élvezik, akik a 
községi terhekhez nem járulnak 
hozzá, az tehát nem volna igaz
ságos, hogy ezeket a terheket 
csupán az adófizető polgárság 
viselje. A vízvezetéki dijakból 
szintén nem fedezhetők a költsé
gek, mert a mostani jövedelem 
kevés arra és a vizdijakat 1911 ig 
emelni nem szabad. Egy mód 
van hát csupán a költségek fe
dezésére, ki kell mondani a csa
tornázási szabályrendeletben, hogy 
mindazok, akik vizdijat fizetnek, 
tartoznak a csatornázás fenntar
tási költségeit is fizetni a vizdi- 
jak arányában. Ez volna a kive
tés kulcsa, a hozzájárulási száza
lékot aztán aszerint álapitanák 
meg, hogy mennyi költségre van 
szükség.

Ez az egyedüli és egyben a 
legigazságosabb módja a költsé
gek viselésének. Ezt a módot 
kell elfogadni a képviselőtestület
nek és akkor rövidesen megold
ható a csatornázás kérdése. Mert, 
hogy a csatornázás életbevágóan 
fontos és ezért annak a legrö
videbb időn belöli létesítése elől

elzárkózni nem lehet, az —  azt 
hisszük — meggyőződése min
denkinek, aki ennek a városnak 
a sorsát szivén viseli.

A gyűlésről egyébként az 
alábbiakban számolunk be rész
letesen :

Megnyitás.
Pontban a kitűzött időben jelent 

meg a közgyűlési teremben dr. Kei- 
chard Salamon polgármester, hogy 
megnyissa a közgyűlést. A képvi
selőtestület tagjai okkor már tekin
télyes számban voltak jelen. Ott 
voltak : Zinner Henrik, Waller Ala
dár, Sinai Jakab, Némethy Bertalan, 
Fuchs Jenő, Milacsek János, dr. 
dr. Grósz Dezső, Isépy István, dr. 
Gombos Gáspár, Keresztessi Lajos, 
Keichard Ármin, Gáthy Géza, Kottán 
György, Jelenek Adám, Haas Mór, 
dr. Klein Károly, Halász József, 
Kroó József, Grüubaum Simon, Klein 
Izidor, Móré Dániel, Schvarebarth 
Lipót, Friudrich Mór, Schveiger Már- 
kusz, Biuruenfeld Adolf, Blumenfeld 
Jenő, Kóth József, dr. Kellner Soma, 
Schiller Kálmán, Horváth József, 
Blumenfeld Emánuel, Róth Bernáth, 
Hönsch Dezső, Búza Barna, Hericz 
Sándor, Alexander Vilmos, Alexan
der Manó, Haas Adolf, Widder 
Gyula, Bettelheim Sándor, Róth 
Mór, Bernáth Aladár, Lipsitz Adolf, 
Matolai Etele, Szőllősy Arthur, Szed* 
Iák János, Orosz Mihály, Grünber- 
ger Abrahám, Deutsch Adolf, Kiéin 
Andor, dr, Molnár János, Neumann 
Jenő, Guttman Ármin, dr. Koboz 
Bernát, dr. Székely Albert, Keichard 
Lajos, Kapu Gyula, Kosé József, 
Kéz Gyula, Schőn Sándor, Zotubory 
János, Kovalcsik János, Schweiger 
Ignácz, Bokor József, Ehlerth Gvula, 
Gecsei Jenő, Krausz Lipót, Lövy 
Adolf, Barna Dezső, Lefkovics Ja  
kab, dr. Liehtenstein Jenő, Reichard 
Sándor, dr. Berger József, dr. Ad
riányi Béla, Markovits Miksa kép
viselőtestületi tagok és az elöljáró
ság tagjai közül : Farkas Andor, 
Fataky Miklós, Schmied Lajos, Kó- 
részy Oyula, dr. Kollner Győző és 
Mitrik Mihály.

Csatornázás ügye.
K e i c h a r d  Salamon polgármes

ter bejelenti, hogy az 1400000 ko 
ronás beruházási kölcsön kötvényé
nek elfogadása képezi a gyűlés első 
tárgyát, de kijelenti egyben azt is, 
hogy ezúttal csak a kötvény szöve
gének az elfogadásáról van szó, az 
összeg fedezéséről majd később eset
ről esetre fog határozni; a képviselő
testület.

Az első felszólaló H a l á s z  József 
volt Azzal kezdi beszédét, hogy 
ellenzi a kölcsön realizálását. E.őbb 
ő sürgette mindenáron a csatorná
zást, most azonban a viszonyok akép 
alakultak, hogy le kell mondania 
csatornázásról, sőt óva inti a képvi
selőtestületet, hogy abba bele ne 
menjen. Eleinte úgy állt a helyzet, 
hogy a városi mérnök a vízvezetéki 
jövedelmet 120000 koronára kon- 
templálta, sőt erről biztosította is a 
várost, most pedig kisül, hogy a 
vízvezetéknél a bevétel 68000 ko
rona és ezzel szemben a kiadás 
(>3000 korona. 5000 korona az évi 
tiszta haszon, sőt ba reális számítást 
csinálnak, a bevétel alig futja a ki
adásokat. Miből fedezik hat a csa
tornázási költségeket? Az 1000000 
korona évi annuitása a papirarkü 
lönbözettel és a funtartási költségek
kel a legminimálisabb számítás sze 
rint is kitesz évi 70O00 koronát. Ha 
ezt pótadóbői fedezik, akkor az kö
rülbelül 30 százalékosnak felel meg. 
Ilyen horribilis pótadóemelés pedig 
teljesen tönkretenné a középosztályt, 
mely már most is alig bírja a vál 
Iára nehezedő rendkívül súlyos ter
heket. Ö ma sincs ellene a csator
názásnak, sőt szükségesnek tartja 
azt, de a leghatározottabban állast 
foglal az ellen, hogy minden alapos 
számítás nélkül, anélkül, hogy a fe
dezetről gondoskodnának, a kölcsön 
felvételével járó súlyos kötelezett
ségeket a város magára vállalja

Indítványozza, hogy mindaddig, mig 
a város nem gondoskodhatik a csa
tornázás évi költségeinek a fedezé
séről, tartsák függőben az egész 
kölcsön fölvételét, mondjon le a vá
ros a csatornázáshoz szükséges 
1000000 korona felvételéről és az 
egyéb beruházásokra szükséges 400 
ezer koronából is csak a legszüksé
gesebbeket végye fel.

A mérnök védekezése.
Halász felszólalására K é r é s z  y 

Gyula városi mérnök válaszolt. Nem 
felel meg a tényleges állapotnak — 
úgymond — Halász azon állítása, 
hogy a vízvezeték csak évi 6000 
koronát jövedelmez, mert már ez 
évben is 15000 korona lesz a tiszta 
jövedelem. Sohasem állította, hogy 
a csatornázás költségeit pótadóból 
kell fedezni. Már régen készített 
egy szabályrendeleti tervezetet, 
melyben a költségeket oly formán 
kívánja megállapítani, hogy az a 
város minden lakosát egyformán ter
helje. Ezt olyformán kívánja elérni, 
hogy a vízvezetéki dijakat 25 szá
zalékkal emelik, az építési költsége
ket pedig a háztulajdonosok visel
nék fele részben. Pótadóeraelésre 
csak 2—3 évig volna szükség és 
ez az emelkedés sem volna nagyobb 
5 százaléknál A csatornázást elha
lasztani nemcsak, hogy nem szabad, 
hanem valóságos bűn volna a város 
közönségével szemben, mert a mos
tani csatornák használata törvényte
len s igy azt minden pillanatban be
tilthatják. Ez esetben pedigaszeny- 
víz levezetésére nem volna csator
nánk, ami állandó dögvészes ve
szélynek tenné ki a várost. — Kéri 
a kötvény elfogadását.

Több hozzászólás.
E r é n y i  Manó dr. figyelmezteti 

a képviselőtestületet arra a veszélyre, 
mely a csatornázás elhalasztásával 
közegészségügyi szempontból fenye
geti a várost és amire már másfél 
évvel ezelőtt figyelmeztette dr. Ohu- 
dovszky a képviselőtestületet. Nem 
hiszi, hogy egyetlen ember vissza
riadjon a legmesszebbmenő áldozat
tól is, amikor egy egész város egész- 
ságügyi érdekéről van szó. De meg 
kell csinálni a csatornázást egyéb
ként is, mert a felettes hatóságok 
fogják erre a várost kényszeríteni.

G r ó s z Dezső dr. szükségesnek 
tarija a vízvezetéket és hajlandó 
arra áldozni is, de mikor arról van 
szó, hogy az 1000000 korona felvé
telével esetleg 30 százalékos pótadót 
sóznak a város nyakába, amivel 
úgyszólván tönkre teszik a háztulaj
donosokat, nem tudná nyugodt lel- 
kiisraerettel megszavazni a köiosön 
felvételét. Indítványozza, hogy az 
egész ügyet adják vissza a mérnöki 
osztálynak, mely készítsen részletes 
terveket és költségvetetést, hogy 
tiszta képet alkothasson mindenki 
arról a teherről, mely a csatorná
zással a város nyakába szakad, ö  
kijeleuti, ho^y kisebb pótadóeme
lésbe szívesen belemegy a csator
názásért.

S z ő l l ő s y  Arthur szükségesnek 
tartja a csatornázást és nagyon cso
dálkozik azon, hogy akadnak embe
rek a képviselőtestületben — köz
tük dr. Grósz Dezső is — akik azt 
hitték, hogy a Csatornázás költségei 
önmaguktól fognak türlesztődni, A 
képviselőtestületnek morális köte
lezettsége a háztulajdonosokkal szem
ben, hogy a csatornázást elkészíttesse, 
mert a háztulajdonosok nagy része 
már elkészítette a csatornáját is, fel
ülve az eddigi biztatásoknak és ezek 
az emberek nem bírják el, hogy je 
lentékeny összegeket áldozzanak hasz
navehetetlen dolgokra.

S c h i l l e r  Kálmán az eddig el
hangzott beszédeket nem tartja egye
beknek, mint ebéd után elhangzott 
tracsnak, mert — mint a polgármes
ter is kijelentette — most csak a 
kötvény elfogadásáról van szó. A 
költségek fedezéséről később lesz al
kalma a képviselőtestületnek hatá 
rozni, az most nem tartozik a tárgy
hoz, Egyébként az a véleménye, 
hogy a csatornázás egészségi szem*
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pontból feltétlenül szükséges és ezért 
hajlandó minden áldozatra. A köt
vényt elfogadja.

Erős kritika.
N é ra e t h y Bertalan feltétlenül 

és minden körülmények között a 
csatornázás mellett van. Ezt az ál
láspontját már többször kifejtette a 
képviselőtestületben és ez a nézete 
nem változott meg. De ö is amellett 
van, hogy előbb tiszta képet kell 
teremteni ebben a kérdésben és nem 
lehet a kötvény elfogadásával befe
jezett tények elé állitani a képvi
selőtestületet. A képviselőtestület 
már 1908. junius havában kimon
dotta elvben, hogy a csatornázást 
szükségesnek tartja és meg is alakí
totta a csatornázási bizottságot, de 
azt 1909. április óta ülésre nem hív
ták össze és igy lehetetlenné tették, 
hogy az ügyet kellőleg előkészítse. 
Ez súlyos mulasztása a városi veze
tőségnek. Így adminisztrálni nem le
het. Az ilyen adminisztráció a város 
tönkretételére vezet. — Indítvány o/za, 
hogy a képviselőtestület utasítsa u 
csatornázási bizottságot a csatorna 
zási tervekuek és költségvetésnek 
oly időben való elkészítésére, hogy 
azokat még február 15-ig a képv i- 
selőtestület elé terjeszthessék, a pol 
gárraestert és a mérnököt pedig fe
lelősség terhe mellett utasítsák, hogy 
a szükséges adatokat azonnal bocsás
sák a bizottság rendelkezésére.

H a l á s z  József újabb felszólalása 
után Búza Barna jelentette ki, hogy 
csatlakozik Némethy indítványához, 
csak a dátumhoz kötést nem he
lyesli, mert véleménye szerint a bi
zottság február 15-ére el sem készül
het a tervekkel. Indítványozza, hogy 
a képviselőtestület utasítsa a bizott
ságot a terveknek a legrövidebb idő 
alatti elkészítésére. De nem fogad
hatja a el kötvényt azért sem, mert 
az annuitás fizetése 1910. jan. 1 tői 
volna kötelező.

Vita vége.
K é r é s z y Gyula válaszol Né

methy beszédére és habár — úgy
mond — az elhangzott vádak őt is 
illetik, engedjék meg neki, hogy 
azokat ne vegye magára. Nyugodtan 
valihatja, hogy az országban egyet
len városi mérnök sem teljesiti lel
kiismeretesebben a kötelességét, mint 
ő. A részletes terveket eddig azért 
nem készíthette el, mert idő híján 
precíz számítást nem csinálhat.

Z i u n e r Henrik drágának tartja 
a kölcsönt. Indítványozza, hogy a 
mig a részletes tervek elkészülnek, 
puhatolódzék a polgármester, vajon 
kedvezőbb feltételek mellett neiu-e 
volna a kölcsön besaerezhető.

A képviselőtestület ezután egyhan
gúlag elfogadta Némothy indítvá
nyát Búza módosításával és Zinner 
pótinditványával.

Apróbb ügyek.
A képviselőtestület nem hagyta 

jóvá a Bude Bernáttal kötött bér
leti szerződést. Kimondotta, hogy 
Rudet 1910. május 1 ig meghagyja 
a bérletben, februárban azonban a 
„Vörös Ókör“ összes bérlőinek fel
mondja a bérletet mert a bérössze 
geket 40 százalékkal emelni kívánja.

Tudomásul vették a pénzügy igaz
gatóság átiratát, melyben tudatja a 
várost, hogy a pénzügyminister jó
váhagyta a pénzügy igazgatónak az 
újhelyi korcsmák számának 84-ről 
40 re való apasztása tárgyában ki
adott rendeletét és felkérte a pol
gármestert és rendőrkapitányt, hogy 
az apasztásnál humánusan, a körül 
mónyek alapos mérlegelésével járja
nak el.

Tudoraássul vették a polgármester 
azon jelentését, hogy a közigazgatási 
bizottság mindeddig nem tett eleget 
a képviselőtestület utasításának az 
utcák járdázása ügyében készítendő 
szabályrendelet tárgyában és utasí
tották a tanácsot, hogy a szabály
rendeletet készítse el és azt a kép
viselőtestületnek 60 nap alatt mu
tassa be.

Szakbizottságok
kiegészítése.

A szakbizottságok kiegészítésére 
került ezután a sor. Alig került

azonban tárgyalásra a kérdés, máris 
látható volt, hogy ebben a válasz
tásban — ha csak valami módon 
elejét nem veszik — elkeseredett 
küzdelmek lesznek, melyek esetleg 
meggondolatlan hevességekre ragad
ják a képviselőtestület tagjait. A 
szenvedélyes harc lecsillapítására lég 
alkalmasabbnak látszott W i d d e r 
Gyula indítványa, hogy a közgyűlés 
egy negyedórára alakú jón át érte
kezleté és ezen próbálják az ellen 
téteket elsimítani. A polgármester 
fel is függesztette egy negyedórára 
a gyűlést és a M a t o I a i Etele el
nöklete alatt tartott rövid értekez
leten tényleg sikerült egyhangú meg
állapodásra jutni. Az újból megnyi
tott gyűlésen tehát egyhangutag tör
tént a választása.

Választás eredménye.
A választás eredménye a követ

kező :
Jogügyi bizottságba Matolai Etele 

elnök ; Ambrózy Nándor alelnök , 
dr. Róth József, dr. Erényi Manó, 
Schiller Kálmán, dr. Klein Károly, 
dr. Grosz Dezső, dr. Székely Albert.

Megmaradtak : dr. Kellner Soma, 
dr.Rosenthal Sándor, Szőllősy Artliur, 
Isépy István, hivatalból : főügyész.

Pénzügyi bizottságba : Miklóssy Ist
ván elnök ; Némethy Bertalan. Ha
lász J  'zsnf, dr. Búza Barna, Widder 
Gyula, Székely Elek.

Megmaradtak : dr. Haas Bernáth 
alelnök ; Isépy István, Zinner Hen
rik, Grünbaum Simon, Kellner Soma, 
Szőllősy Artliur, hivatalból : szám
vevő.

Közig, és rend. bizottságba: dr. 
Búza Barna elnök; Bernáth Aladár 
alelnök ; Ehlert Gyula, Kincsesy Pé
ter, dr. Székely Albert. Reichard 
Lajos, dr. Lichtenstein Jenő.

Megmaradta'* : dr. Gombos Gáspár, 
dr. Kovalicky Elek, dr. Legeza J á 
nos, Miklóssy István. Róth József, 
hivatalból: rendőrkapitány, főjegyző.

Szinugyi bizottságba: Ehlert Gyula, 
dr. Búza Barna, Kincsesy Péter, Len- 
g\ e' Manó, dr. Róth József, hivatal
ból tagja: Schmiedt Lajos. Külta
gok : Görömbey Balázs, Reichard Sán
dor, Reichard Dénes, Farkas Andor, 
dr. Nagy Artliur.

Megmaradtak : Dókus Gyula el
nök ; dr. Hornyai Béla alelnök ; dr. 
Szirmay István, dr. Ligeti József, 
dr. Rosenthal Sándor, Fejes István, 
dr. Ambrózy Ágoston, Widder Gyula. 
Kültagok : Fornszek Béla, Lengyel 
Manó, Vass József, dr. Moskovits 
Vilmos, Baju-z Zoltán dr,Isépy Zoltán.

Építési és szépészeti bizottságba: Kin- 
csessy Péter, Némethy Bertalan, He- 
ricz Sándor, Klein Izidor.

Megmaradtak : Hönsch Dezső el
nök ; di. Hornyai Béla alelnök ; Bá- 
noczy Kálmán, Haas Adolf, Armágyi 
János, Hőse Józs**f, Lipsitz Adolf, 
Róth Bernáth, hivatalból mérnök.

Fogyasztási adókat ellenei zó bízott 
ságba ; Kincsesy Péter, dr. Bu/a 
Barna, dr. R .th J  ifiét.

Megmarad'ak : E nők polgármes
ter; Grünbaum Simon, Klein An
dor. Hivatalból: pénzügy igazgató, 
főügyész, számvevő.

Yiriliseket cs községi választókat 
összeiro bizottságba: D ■ kus Ernő el
nök ; Hericz Sándor, Waller Aladár, 
Bettelheim Sándor.

Megmaradlak : dr. Legeza János, 
Blurnenfeld Jenő, Haas Adolf, Fried- 
rich Mór, Ambrózy Ágoston.

Igazoló választmányba: Kincsesy
Péter.

Csatornázási bizottságba : Kincsesy 
Péter, Némethy Bertalan, dr. Búza 
Barna, dr. Chudovszkv Móric, Ale
xander Vilmos.

Megmaradtak : Elnök polgármes
ter; főügyész, főjegyző, mérnök, 
Hajnal Dezső, Szőllősi Arthur.

Kozigazgatas menetét ellenőrző bi
zottságba-. dr. Búza Barna Némethy 
Bertalan, Pilissy László, Blurnenfeld 
Adolf, Schweiger Márkus*.

Megmaradtak : dr. Hornyai Bé'a 
alelnök; dr. Kovaliczky Elek, Ber
náth Aladár. Grünbaum Simon.

Mezőgazdasági bizottságba: Kincsesy 
Péter, Réz Gyula rendes tagok. Pót 
tagok : Szedlák János, Góts Ignác.

Megmaradtak : Polgármester elnök : 
Róth Bernát, Fusch Jenő, ifj. Hor
váth József. Ligeti Ignác, Davido- 
vits Adolf, Markovits Miksa, Juhász 
.len5, Vadászy Antal. Póttag : Wal- 
ther László.

Úti bizottságba : Fleiszner Frigyes, 
Waller Aladár, Alexander Vilmos.

Megmaradtak : Elnök polgármester : 
Hönsch Dezső, Gottlieb Jenő, Lip
sitz Adolf, Fusch Jenő, Markovics 
Miksa, Kapu Gyula, Reichard Gyula, 
Klein Andor.

Borpincészeti bizottságba: Kincsesy 
Péter, dr. Búza Barna.

Megmaradtak : Elnök polgármes
ter; Miklóssy István, dr. Hornyai 
Béla, dr. Kellner Soma, Isépy’ Ist
ván. dr. Chudovszkv Mór, Kiss Ödön.

Egészségügyi bizottságba : Kincsesy 
Péter, Widder Gyula, Kádár Gyula 
és Reichard Sándor gyógyszerészek, 
dr. Hornyai Béla, dr. Ligeti Józsof, 
dr. Nyomárkay Ödön, dr. Roboz 
Bernáth. Sebőn Sándor.

Megmaradtak: Hivatalból: városi 
főorvos, állatorvos, városi alorvos, a 
lelkészek, minden iskolának 1 — 1 ta
nítója. jegyzők, rendőrkapitány.

Államsegély szétosztása.
A belügyminiszter — mint már 

jeleztük — a városok segítésére és 
elsősorban a városi tisztviselők fi
zetéseinek rendezésére megszavazott 
2000000 koronából 9000 koronát uta t 
a mi városunknak. Ennek az összeg 
nek a felosztását a tanács elkészí
tette és jóváhagyás végett a kép
viselőtestület elé terjesztette. A kép
viselőtestület azonban a felosztást 
nem találta a miniszter rendelkezé
sének megfelelőnek ér ezért utasítja 
a jogügyi, közigazgatási és pénz
ügyi bizottságokat, hogy a felosz
tásra, illetőleg az összeg hováfordi 
tására vonatkozólag készítsen újabb 
javaslatot és azt terjessze legrövi
debb időn belül a képviselőtestü
let elé.

Megint választás
Eztán az üresedésben levő állások 

betöltésére került a sor. A pénztár
noki áliásra Rakmányi Jenő gazda 
sági tanácsost, az ellenőri állásra 
Széchenyi Lajos írnokot, a gazdasági 
tanácsosi állásra dr. Kellner Győző 
th. rendőrtollnokot, az irnoki állásra 
Sztankó Zoltán dijnokot helyettesí
tették egyhangúlag, egyben kifejtet* 
a képviselőtestület azt az óhaját, 
hogy a Sztankó Zoltán helyére dij- 
nokká Gottlieb Jenőt nevezze ki o 
polgármester.

Miután az idő nagyon előre haladt 
a polgármester a képviselőtestület 
kívánságára a közgyűlést berekesz
tette és a le nem tárgyalt pontokat 
egy legközelebb összehívandó rend 
vüli közgyűlés napirendjére tűzte ki

H Í R E K .

— A függetlenségi kör tánc- 
mulatsága iránt mind nagyobb 
érdeklődés nyilvánul városszerte 
Átéli mulatságok legíényesebbikei 
voltak eddig is a függetlenség; 
kör mulatságai, az lesz most is 
A mulatni vágyás, a jó  kedv 
igazi tanyája ez a mulatság, me
lyen rang és felekezeti különbség 
nélkül együtt találhatjuk a tár 
sadalom minden rétegét a leg
kedélyesebb együttérzésben. A 
mulatság sikere érdekében a ren
dezőség állandóan láradozik. A 
meghívókat most küldik széjjel 
Páholyjegyek már csak kevés 
számban kaphatók Landesma; n 
Miksa és Társa könyvkereskedé
sében.

— Választás a munkásbiztositó pénz 
tárban. A sátoraljaújhelyi kenheti 
munkásbiztositó pénztárban a mu t 
kori választások megsemmisítése foly 
tán f. hó 18 án újból tiszt viselő-vá
lasztás volt. Az igazgatóság ügy 
vezető-ellenőri állásra B a c h  Károly, 
a pénztárnoki álllásra Z o tn b o r\ 
Józsefet választotta meg.

— Halálozás L i g e t i  Ignác bor-
nagykereskedő f. hó 18-án hajnal
ban hosszas szenvedés után elhunyt. 
Temetése ma d. u. fél 3 órakor 
óriási részvét mellett volt. Az el
hunytban dr. L i g e t i  József vár
megyei tb. főorvos testvérbátyját 
gyászolja.

— Hangverseny. Az Izr. Nőegylet
választmánya f. hó 10 án tartott 
gyűlésében dr. Rosenthalné egyl. el- 
uöknő előterjesztésére elhatározta, 
hogy febr. hó 12 -én a városi szín
házban jétékonyoólu hangversenyt 
rendez. Az elnökség magas színvo
nalú, élvezetes estélyben óhajtja ré
szesíteni a közönséget, miért is el
sőrangú szereplőkről gondoskodott. 
A hangver nyeri közreműködnek: 
Komló sy Emma énekmüvésznő, a 
12 éves Meer Margit zongora-mű
vésznő és Kabos Ede az elismert 
iró. Jegyek már most kaphatók Lau- 
desmann Miksa és Társa cégnél, 
ahol az érdeklődők részletesebb fel- 
világositást is nyerhetnek.

— Jotékonycélu alapítvány. A sá- 
toralji íjhelyi gyógyszerészek ez 
éven i>. újévi ajándékok megváltása 
címén, egyszázötven koronával gya* 
lapították jotékonycélu alapítványu
kat, amely 1910. január elsején 2097 
k orona 73 fillért tesz ki.

— Nyilvános köszönet Néhai Ke i -  
c h a r d Mór és neje gyermekei bol
dogult emlékű szüleik neveinek meg 
örökítésére a sátoraljaújhelyi izr. Nép
konyha javára 200 koronát adomá
nyoztuk. Fogadjak u nemes szivü 
.idikozók az egylet háláslköszönetét. 
Wiedder Gyula elnök, Haas Adolf 
pénzlárnok.

— Kalotaszegi háziipari kiállítás. 
Sátoraljaújhelyben Folyó h * 20-án 
városunk közönségének alkalma lesz, 
hogy egy szokatlanul kedves, intim 
és érdekes kiállításban találjon gyö
nyörködtető szórakozást, arai egy
szersmind hasznos tanulmányául is 
fog szolgámi. A Bunffyhunyad és 
Kolozsvár közt elterülő Kalotaszeg 
hegyvidéki községeinek szegény sorsú 
tiszta magyar lakossága évtizedek 
óta kézi iparűzéssel keresi tneg ke
nyerét. Ezeknek az ipartermékeknek 
értékesítésére Kőrrösfőn iparpártoló 
szövetkezet alakult, a mely a kész 
árukat az egyes iparüzőktői átveszi 
és azonnal Kifizeti, hogy azok mun
kájukért a fenntartásukhoz szüksé
ges eredetükre ne legyenek kény
telenek addig várni, amíg vevő je- 
eiitkezik. Ez a szövetkezet most 
Budapesten központi telepet létesi- 
t tt és a fővárosban állandó házi
ipari kiállítást nyit meg a kalotaszegi kézi ipartermékekből. Elha 
határozta azt is, hogy az ország je 
lentékenyebb vidéai városaiban, igy 
Sátoraljaújhelyben is vándor-kiállí
tást rendez. Ezeken a kiállításokon 
nemcsak a kőrösfői szövetkezet há
ziipari cikkei, hanem a ka otaszegi

ók bámulatosán szép kézi hímzései, 
a híres „kalotaszegi varottas“-ok is 
kerepelni fognak. A tőssgyöke- 

rés magyar, kéziipart űző lakos
áig megélhetését fogja előmoz
dítani mindenki, aki a hazai 
ipar eminens pártolásával ezt a ki- 
tl ilást. melyet díjtalanul tekinthet
nek meg. meglátogatja és a tetsae- 
-zetős, hasznos és meglepően olcsó 
művészi tárgyakból vásárol. A kiállí
tást a budapesti telep igazgatója, 
Bokor Imre fogja vezetni. A véd
nökséget Dokus Gyuláné, Dókus 
Gyula és dr. Reichard Salamon vál- 
aiták el. A kiállításra — mely már 

f. hó 23 án vasárnap este bezárul — 
belépő dij nincs. A kiállítás megte
kinthető d. e.| Ö —1 -ig és d. u. 3—7 ig.

— Mennyien vándorolták ki Ujtiely- 
bol A múlt 1909. év folyamán Sá
toraljaújhely városából összesen 
I39*en kértek külföldre szóló útle
velet. Ezek közül a múlt óv folya
mán kivándoroltak 93 an többnyire 
Amerikába.

— Megkergetett tolvaj. Aa elmúlt
napok egyik éjjelén O l e x a  Mihály 
gyártelepi éjjeli őr a gyár területén 
•*uy gyanús ♦•raberre lett figyelmessé. 
Mikor az id gén jövevény közeléue
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gyekesett érni, egy ismeretlen férfi 
a kassai vágányok feló futásnak 
eredt óá elmenekült. Az esetet be
jelentették a. rendőrségnek, a hol a 
gyanús ember kilétének kideritése- 
érdekóbeu megindították a nyomo 
zást.

— Szén-tolvajok A helybeU máv. 
főnökség bejelentette a rendőrkapi
tányságnak, hogy az állomás terü
letéről ejjelenkint szenet lopnak is- 
raererlen tettesek. Legutóbb az éj
jeli őr egy sereg gyermeket riasz
tott el a szén mellől, a kik közül 
egyet el is fogott. A rendőrség meg
indította a nyomozást és a tettesek 
megbüntetése iránt megtette az in
tézkedéseket.

— Mezőgazdasági és iparkiállitás
Nyíregyházán Szabolcsvármegve gaz
dasági egyesülete 50 éves fennállá
sának emlékezetére 1010 . óv szep
tember havában jubiláns mezőgaz
dasági és ipari kiállítást rendez. A 
kiállítás részben országos is, ameny- 
nyiben a gépgyártás és baromfite
nyésztés országos jelleggel bir. liészt 
vehetnek mindazon Szabolcsvárme- 
gye területén kívül lakó gyárosok 
és kisiparosok, akik olyan árukat 
termelnek aminőket Szabolcsvár- 
rnegye területén nem termelnek. A 
kiállításon való részvétel bejelentési 
határideje 1910. év január hó 31. 
amely véghatárnapig a résztvevők 
tartoznak bejelentési iveiket ponto 
san a kiállítandó tárgyak s különö
sen az igénybe veendő terület meg
nevezésével kitölteni s azt a kiállí
tási iroda címére megküldeni. Min
den a kiállításon vonatkozó felvi!a- 
gositássál készséggel szolgá', vala
mint bejelentési iveket készségesen 
küld a kiállítás végrehajtó-bizottsága 
Nyíregyházán (Vármegyeháza.)

— Magyar pásztorjáték A jános- 
vülgyi róni. kath. elemi népiskola 
jótékonycélra szinielőadást rendezett. 
Az előadáson a környék intelligen
ciája igen szép számmal jelent meg 
és nagy lelki örömmel élvezte a tót 
ajkú gyermekek magyar előadását.
A kedvező anyagi sikeren az elért 
erkölcsi sikerért az iskola vezetősé
gét és különösen Matuscsák Hóhért 
tanítót illeti meg az elösmerés. a ki 
a magyarosítás érdekében nagy te
vékenységet fejt ki.

— „Walter Schnatfs kalandja." Ezt 
a címet viseli egy uj Maupassant- 
füzet, mely most jelent meg a „Ma
gyar Könyvtár*4 decemberi soroza
tában. A nagy francia írónak ez a 
gyűjteménye is — ópugy mint az 
ugyanott már eddig megjelentek — 
az ő legszebb remekeiből van össze
válogatva : azokból, melyek örök
becsű mintái maradnak az elbeszé
lés, művészetének itt gondos és te'- 
jes fordításban (Zoltán Vilmoséban) 
kerülnek a közönség elé, A füzet 
méltán leghíresebb darabja az, amely 
címét adta s mely a francia porosz 
háború egy epizódjának elbeszélésé
ben ép oly csöndes iróniával festi a 
német sereg egy harcosát, amilyen 
derűs gunynyal mondja el egy francia 
falu „hősködéseit". — A füzet 30 
fillérért kapható minden könyvkeres
kedésben.

— Buziasi Phönix. A hazai ás
ványvizek között az elsü helyet mél
tán a „tíuziási Phőnix44 foglalja el, 
mely nemcsak kiváló borviz, de szá
mos orvosi tekintély egyhangú véle 
ménye szerint kitűnő hatású gyógy 
víz. A buziá.'i gyógyfürdő agilis tu
lajdonosa Mutchong páratlan áldo
zatkészségének köszönhető, hogy a 
„Buziási Phőnix" nemcsak hazánk 
bán, hanem a külföldön is, de ne
vezetesen a Balkánon a legelterjed
tebb ásványvizek egyike.

— Ferromanganin az elismert leg
jobb szer vérszegénység, sápkór, szív
dobogás, ideggyengeség, gyenségi 
állapot, tisztátalan vér. kiütés, ke- 
lés, gürvélykór, stb. esetén ameny- 
nyiben a vért tisztítja és vért kV* 
pez. A vér a forrás mire az egész 
testünket táplálja, s melylyel testi 
és szellemi erőnket visszanyerjük. 
Vásárlásnál ügyeljünk a törvénye
sen védett szóra: Ferromanganin, 
ára üvegenként 3 kor. 50 fillérért

“  Ny
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kapható minden gyógy tárban, de 
biztosan Ferromanganin Cie. Buda* 
dest, VI. Király utcza 12 szátu.

— Kerestetik az az idős urinu, 
folyó óv január 2-án reggel gyors 
vonatra L’jhelyben felszállt ós sze
rencsi állomáson leszállt, vélrt lensúg- 
bői fehér kalapomat egy papírzacs
kóban elvitte s ugyan ilyenben £ 
saját fekete 2 dr. struc tollas kalap
ját nekem hagyta. Ha kívánja ka 
lapját vissza, szíveskedjen az enyé
met ezen címre küldeni: M u d r a y 
Anna leánykereskedelmi iskolai ta 
nulé Miskoloz, állami vasúti telep 
19. sz. 4-ik ajtó s tudassa velem 
becses címet s legnagyobb készség 
gél én is vissza küldöm saját kalap 
ját.

A meghűlés
az az ajtó, amely a komoly beteg 
ségeket bebocsájtja, ü*- a SCOTT-féle 
csukamájolaj EMl'LSIO bcc.-ukja az 
ajtót, még mielőtt a betegség oda 
beférkőzhetne.

SCOTT-féle EMULS1Ó
születő-. . . . . . . . . . . p ,.. . . . . .   ̂ . . . . . .  . u

súgóvei és gyógyító erc-
j vei nagy hirnévre tett
szert.

Orvosok, szülésznők,.szü
1 1 lők és betegek ajánlják
I ; s \ mindennemű t o r o k -  és

A z Kmulnio

m e 1 i b a j o k n á 1 mint az 
egészség megbízható tá 
maszát.

vásárlásnál a yUOTT-fólo A SCOTT-féle Eraulsió
m.Misz.-r véd- a legkiválóbb.j«-«j'»-t. a ha- °

ft«Zt |kmhUkE^y eretíet' üveg ára 2 K. 50 f
▼enni. * Kapható minden gyógy tárban

NYILTTÉR,

A szerkesztésért felelős:
A S Z E R K E S Z T Ő S É G .

Kiadótulajdonos :

L A N D E SM A N N  M IK SA

§  5 5 0 0  g
közjegy, hit. bizo
nyítvány orvosok 

| és magánosoktól ta- j 
nuskodik, hogy a

mell-karamellák
3 fenyővel 1

rekedtség, elnyálká 
sodás, hurut, görcs I 
és fojtóköhögést a f 
legjobban elhárítja
Csomagja 20 és 40 fill | 

Szelencze 60 fillér. 

Kapható :
W id d cr és Re k itá rd
gyógyHicrtáráhan és 

Hrabéczy Kálmán
drogériájában.

57 1910. vh. szám
Árverési hirdetmény.

A saujhelyi kir. járásbíróság 1910. 
V. 15/2. sz. kiküldő végzése folytán 
a Kereskedők, iparosok és gazgák 
828 kor. 43 fill. és járulékainak kö
vetelésének kielégítése végett 1910. 
évi januar hó 24 en délelőtt 11 es fel 
orakor Sátoraljaújhelyben, Andrássy- 
utca 54. sz. alatt a végrehajtást 
szenvedő lakásán elárverezem azon 
3000 koronára becsült ingókat, melye
ket a sátoraljaújhelyi királyi törvény
szék 12253/009. sz. végrehajtást ren
delő végzése folytán az 1909. V. 
1432/2. sz. végrehajtási jkv.-ben fe- 
lüifoglaltam s melyek az 1909. V. 
681 2. sz. alapfoglalási jkv.-ben 1 t. 
alatt vannak összeírva, u. m. gép
kocsit stb.

Saujhely, 1910. január 9.
Rosner Imre
bir. vhajtó.

e la d ó
egy (hat kát. holdnyi) legjobb fek- 

j vésü szőlő teljesen felszerelt nagy 
borházzal jutányos áron.

Cim : e lap kiadóhivatalában.

KLEIN GÉZA
szénüzlete

ajánlja szoba fűtésre :
I. rendű Poroszjkőszén 2 írt. 20 
kr. Szalon kőszén I frt. 80 kr. 
Porosz brikett, valamint I. r. gáz
koksz jutányos árak mellett ház
hoz szállítva. — Telefon 64. sz.

Kiadó lakás.
A Főtéren, a sátoraljauthelyi Takarékpénztár tulaj

donát képező Lefkovics-féle házban az emeleten 3 szo
bából és mellékhelyiségekből álló lakás február 1-étöl 
kiadó.

R í ?

jutányos áron
felvétetnek a

iiiialiiaii.
Köhögés, rekedtség és hurut elten nincs jobb a

Réthy “‘ pemetefű czukorkánál.
Vásárlásnál azonban vigyázzunk

és határozottan RÉTHY félét kérjünk, mivel 
sok hasztalan utánzata van.

1 doboz 60J fillér.
Csak RÉTHY félét fogadjunk sl I

SALQÓTARJANI
K ő s z é n h á n y a  R é s z v é n y  t á r s u l  a t

széntermékei (szobafütésre és ipari czélokra)

KLÁR és NEUMAN cégnél
Sátoraljaújhely

rendelhetők meg. Ugyanott legjobb minőségű apró és 
durva szemű kétszer mosott kovács szén és koksz 

valamint porosz briket kapható.

Superfosfát-műtrágya. Káll-só.

omatotl Lamie.msuii Uiksa és Társa könyvd>orudájában ÍSátoraljaujhely
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