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Azt mondják Tiszáék : az álta
lános választói jogot Bécs kívánja, 
már ebből is látható tehát, hogy 
a magyarságra nem lehet előnyös 
és hogy jó  magyar ember nem 
lehet a híve.

Hiszen az igaz, hogy ez a ne
gatív próba legtöbbször beválik. 
Amit Bécs követel, az a magyar
ságra rendszerint káros és az 
ellen a magyaroknak csaknem  
mindig küzdeniük kell.

D e  hát mért épen csak ebben  
az egy  esetben  tartják azt a 
próbát olyan csalhatatlannak ? Mért 
nem jut eszükbe Bécs valamennyi 
többi kívánságánál is ezt az e l
vet alkalmazni ? A létszámemelést 
nem Bécs kívánja ? A katonai 
terhek százmilliós em elkedését 
nem Bécs kívánja? Mért nem in
dítanak ezek ellen í.enizeti küz
delmet azon a helyes alapon, 
hogy amit Bécs kíván, az a ma
gyar nemzetre csak káros lehet?

A helyzet nagyon világos és 
nagyon szom orú: Tiszáék irtóznak 
a népjogok kiterjesztésétől, az 
általános választói jogtól s ezért 
szavaznak m eg kétségbeesett ig y e
kezettel, tüntető szolgaielküséggel, 
a nemzet jogainak és érdekeinek 
cinikus feláldozásával mindent, 
amit Bécs kíván tőlük, hogy fel
tétlen engedelm ességük, hü szol
gálataik jutalmául azt az egyet, 
az általános választói jo g o t en
gedje el nekik.

A bécsi követeléseknek ellent
mondás nélkül való teljesítéséből, 
abból a lázas törtetésből, amely- 
lyel valósággal szenvedélyesen  
szórnak most Bécs lábaihoz min
dent, amit liz esztendő óta m eg
kívánt, szinte kihangzik, Hkiabál 
az a rémült könyörgésük: nézd, 
minden kívánságodat megadjuk, 
nézd, készek vagyunk m egakasz
tani az ország fejlődését, elvonni 
minden nemzeti céltól a táplálé
kot, hogy a te katonai szeszé  
lyeidet k ielégithcssük: csak azt 
az egyet ne kivánd tőlünk, csak 
attól az egytől ments m eg m inket!

Mi lesz ebből ? Az, hogy ha 
győz a Tiszáék törekvése, Ma
gyarország beláthatatlan időkre 
feltétlenül, védtelenül ki lesz szol

gáltatva Ausztria kényuri akara
tának. Egyetlen törvény lesz csak 
Magyarországon .- Ausztria paran
csa. Az fog történni mindig és 
mindenben, amit Ausztria rendel.

Mert Ausztria tisztán látja ezt 
a nagy nyomorúságunkat. Tudja, 
hogy miért szavaznak meg most 
Tiszáék lihegő gyorsasággal min
dent, amit tiz éven át nem tu 
dott ettől a nemzettől kicsikarni. 
Tudja, hogy miért nem követel
nek már se készfizetést, se k i
lences bizottsági pontokat, még 
csak nemzetiszinü pántlikát se a 
zászlókra. Tudja jól, hogy min
dennek a hivalkodó szolgalclkü- 
ségnek, ennek a töm eges és tűn 
tető unbedingte Unterwerfungnak 
mi a célja: tisztán csak az, hogy 
a császár könyörüljön m eg sze
gény Tiszáékon s múljék el tőlük 
az általános választójog keserű 
pohara.

Es Bécs elég  okos hozzá, hogy 
Tiszáéknak a népjogok kiterjesz
tésétől való ezt az irtózását fel
használja. Nagyszerű fegyver lesz 
ezentúl a kezében az általános 
választói jog . Ellenállhatatlan mu
mus, biztos varázsvessző, amely- 
lyel örökké leken tarthatja a 
nyugtalan vérü magyar nemzetei. 
1 la békétlenkednek a magyarok, 
ha zúgolódnak a rájuk rakoit 
terhek miatt s uj terheket nem 
akarnak vállalni, vagy ha megint 
törvényes jogaik érvényesüléséről 
kezdenek ábrándozni, csak meg* 
suhogtatja felettük Bécs a jól 
bevált vesszőt: csend legyen, 
mert jön az általános választójog! 
S ettől a fenyegetéstől m egremeg 
a négy folyó és három bérc ha
zája s Tiszáék esztelen rémület
tel mondanak le mindenről és 
szállítanak parancsszóra mindent, 
csak azt a mumust ne mutogas
sák nekik.

Így lesz az általános választó
jog egy ijesztő I )ainokles-kard, 
amely örökös rabszolgaságban 
fogja tartani Tiszáékat s általuk 
az országot, amig ók maradnak 
uralmon. Nem fog teljesülni egy  
lehelletnyi se Magyarország kí
vánságaiból, Ausztriának pedig 
minden követelését első szóra

meg fogják adni, mert ott lesz 
Ausztria kezében [a leghatalma
sabb kényszerítő eszköz: az álta
lános választójoggal való fenye
getés.

így lesz korlátlanná Ausztria 
uralma s teljessé Magyarország 
szolgasága olyan mértékben, ami
lyenben sohase volt még 1520 
óta. S mind csak amiatt, mert 
Tisza István irtózik az állampol
gári egyenlőség érvényesülésétől.

így tartotta lekötve Ausztria a 
magyar nem ességet is csaknem 
egy századon keresztül a jobbágy
ság felszabadításának mumusával. 
Mária Teréziától egész 1848-ig 
Valahányszor a magyar nem esség  
egy kicsit kuruckodni kezdett, 
mindig m egiebbent Bécs felől a 
demokrata szellő : emlegetni kezd
ték a jobbágyok felszabadítását 
S ettől egyszerre elfagyott a ne
m esség kuruez hevülete s Bécs 
nyugodtan uralkodott tovább. N a
póleonhoz is legfőképp azért nem 
csatlakoztak a magyarok s azért 
mentek inkább a bécsi zsarnokság 

'védelm ére, :rert féltek az egyen- 
! lőség veszedelm es jelszavától.

Csakhogy m ég azokban az idők
ben is volt legalább annyi gerincz 
a magyarságban, hogy ha már
m eg kellett szavazniok a követelt 

| újoncokat s katonai subsidiumot, 
| legalább ellenértékűi mindig kicsi- 
’ kariak valamit a nemzet számára. 
Tisza már ezt sem engedi. —  

1 „Mindent megadni, semmit se kö 
vetcln i!44 —  szerinte ebben van 
a gavalléros magyar lojalitás. 
Vagyis igy reméli, hogy Bécsnek 
m eglágyul a szive s elengedi a 
jobbágyság felszabadítását, —  vagy  
bocsánat: az általános választói 
jogot.

S m eddig tudta Bécs féken tar 
tani a magyar nem ességet a jobb- 
ágyság felszabadításának mumu
sával? Aduig, mig 1848-ban maga 
a magyar nem esség meg nem va
lósította a jobbágyság felszabadi 
tását.

Ami Ausztria kezében taktikai 
fegyver, zsarolási eszköz, fenyegető 
vessző volt, abból nagyszerű, ha
talmas nemzeti erőforrást csinált 
a magyar nem esség helyes belá
tása. Amivel, mint veszedelemmel 
ijesztgette Ausztria évtizedeken át 
az engedelm eskedni vonakodó 
nemzetet, annak megvalósításából 
fakadt a magyar nemzet ujjászü 
letése.

Most sincs más m egoldás. L e 
hetetlen, hogy igy maradjon min
dig. Nem szabad tűrni, hogy Bécs 
Tiszáéknak az általános választó
jogtól való irtózását gonosz tak
tikával felhasználhassa az ország 
teljes és végleges leigázására.

11a másért nem, hát ezért kell 
minél előbb megcsinálni a dem ok
ratikus választási reformot. Ezzel 
kicsavarjuk Bécs kezéből azt a 
fegyvert, amelylyel most minden 
kívánságának teljesítését kierő
szakolja a parlamenti többségtől.

Amit Ausztria a saját céljainak 
elérésére sürget, amit m ost állan
dóan a nemzet sakkbantartására, 
megzsarolására használ, azt alkos
suk m eg helyes elvek szerint a 
nemzet javára és erősítésére. Úgy, 
mint az 1848-iki magyar nem esség  
a jobbágyok felszabadítását.

— április 1.
— A kormány lajtópere. A Sátor

aljaújhelyen megjelenő „Sátoraljaúj
hely* egyik számában dr. Székely 
Albert ügyvéd cikket irt. tuolybeu 
erősen ostorozta a sztropkói és bárt- 
fai határrendőrséget, hogy jogtalanul 
és igazságtalanul utasított ki csi
korgó télen családjaikkal együtt 
olyan öreg embereket — és pedig 
fellebbezésre való tekintet nélkül — 
akik 20— 30, sőt 40 év óta laknak 
Szlropkón és cikkét azzal fejezte 
be, „ hogy csak olyan alantas kö
zegek merészkednek ilyen vakmerő 
eljárásra, kik érzik, hogy a kor
mány hatalom sem különb nálukuáJ. 
A személyi jogokat, a magánjogo
kat igy lábbal tiporni egy kulluror- 
szagban lehetetlen. Kell, hogy a 
felháborodás moraja vonuljon végig 
az országon és egyesítse a demok
rata, szabadságszerető embereket a 
reakciónak minden oldalon való ki
irtására. “ Emiatt a kormány lekül- 
dötte meghatalmazását az újhelyi 
ügyészséghez, hogy nyilvános rá
galmazás miatt indítsa meg az eljá
rást dr. Székely Albert ellen. Az 
ügyészség a meghatalmazást áttette 
a kassai főügyészséghez, mert az 
ügy a kassai sajtóbiróság, mint es- 
küdbiróság elé tartozik. A törvény
szék vádianácsa legközelebb foglal
kozik az üggyel. Úgy értesülünk 
azonban, hogy az érdekes perből 
semmi sem lesz, mert a kormány 
felhatalmazása elkésett. A kérdéses 
cikk ugyanis 1010. dec. 16-án jelent 
meg, a kormány felhatalmazása pe
dig 1011. március 2ö-ón érkezett 
le, tehát 3 hónap és 9 nap eltelte 
után. Minthogy pedig a rágalmazás 
és becsületsértés vétsége 3 hó alatt 
évül el, valószínű, hogy » vadta
nács az eljárást megszüntető hatá
rozatot hoz.

W* Amerikai füzöterem 'Pl
A Petőfi-u. és Wekerle tér sarkán megnyílt műtermemben mérték szerint, játállás mellett készítek LEQUJABB és 
LEGELEGÁNSABB amerikai szabású és angol FŰZŐKET h a lcson tta l és halcsont nélkül. — HASKÖTŐK és MELL
TARTÓK mindennemű női bygienikai cikkek tökéletes szakértelemmel készülnek.

Mme. Zemán.
L u p u n k  m o .1 i i A n i n  t i  o lc lo l,
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lésen a képviselőknek úgyszólván 
minden érdeklődését a villanyvilá- 
gitás kérdése foglalta le. Érdemleges 
határozatot ugyan a csütörtöki köz
gyűlés sem hozott, (hanem ismét bi
zottság elé utalta a kérdést), azonban 
a villanygyár ajánlatai körül kifej
lődött alapos és tárgyilagos, legna
gyobb részében kizárólag szakszerű 
vita kétségtelenül igen üdvösen tisz 
tázta a már-raár meglehetősen üsz- 
szezavarodott fogalmakat. Nem tud
juk elképzelni, hogy a csütür.üki 
tanácskozás meddő maradhasson. 
Ennek a vitának folyamán s ered* 
raényeképen egyrészt világosan pre- 
cizirozta a képviselőtestület, hogy 
tulajdonképen milyen szempontokból 
s milyen mizériákra nézve akarja a 
villanygyár helyes vagy helytelen 
működését mindenek előtt megálla- 
pittatui, azután pedig, aiuenyibsn ez 
e működés helytelen, ezt helyes 
irányba töröltetni; másrészt kiderült 
az is, hogy maga a villany gyár tgaz 
gatosaga sem helyezkedik a rideg nega 
cto álláspontjára; elismeri, hogy ba- j 
jók vamban vannak 8 megvan benne 
a jóakarat ezeknek a bajoknak foko
zatos kiküszöbölésére. Ily képen tehát 
a villanyvilágitás terén egy kedve
zőbb állapotnak, egy jobb jövőnek 
békés utón, a város és a társulat 
békés megegyezése szerint való e.é 
rése nem látszik utópiának s minden 
esetre reménykedéssel tekinthetünk 
a csütörtöki közgyűlés által kikül
dött bizottság működése elé.

A közgyűlésnek erről az éidekes 
részéről különben a következő tudó
sításunk szól:

Rakmanyi Jenő tanácsos felolvassa 
a villanyos társulatnak az izzó- »\> 
ivláiipák kicserélésére vonatkozó 
ajánlatát. E szerint a társulat a je
lenlegi 284 darab 18 gyertyafény 
erejű izzólámpát hajlandó ez év áp 
rilis ló-ig 50 gyertyafény erejű 
Wolíraiu-lámpakkal kicserélni s eztn 
túl állaudóan ezeket alkalmazni, évi 
1200 korona átalány összegért. (Eny- 
nyivel fizetnénk ezután többet az 
izzólámpákért). A 12 ivlimpa helyett 
pedig hajlandó a társulat lü-ot fel
állítani, ha ezekből 8-at a varos örök 
árban 1700 koronáért megvesz. (Ez 
a vétel volna a több ivlámpa világí
tásának ellenszolgáltatása.)

Halasz József: Ezidőszerint az aján
lattal szemben állást sem pro, sem 
kontra nem foglilok s nem is aka
rom azt kritizálni; nem azért mintha

kisérlet előtt 
azért, mert oly 

előterjeszteni, amely 
gyökeresen tisztázni 

irányban a villanyvi
lágítás kérdését.

Mielőtt azonban ezt tennem, pár 
szóban foglalkozni kívánok a villany- 
társulat múltjával, hogy ne hozakod
janak elő minduntalan „a miét bű
nei vei;M „

Nyolc kilenc évvel ezelőtt Ujhely 
közvilágítása fényes volt, kifogásta
lan volt, úgy hogy idegen városok 
kiküldöttei jöttek ide a közvilágítást 
tanulmányozni.

Schmidt Lajos: A főutcán!
Halász József : Mindenütt! Egy 

műegyetemi tanár, ak akkoriban itt 
szakértőként szerepelt, kijelentette 
volt, hogy amig a közvilágítást, ló 
gvertyafényerejü izzólámpákkal  ̂ s 
1000 gycrt'yafényü ivlárapákkal lát
ják el. addig a közvilágítás mindig 
kifogástalan lesz. Most pedig azt 
látjuk, hogy a közvilágítás, — nem 
akarok erős kifejezést használni, 
nem szép. mondjuk nagyon nem szép. 
Jogosan felmerülhet tehát az a két- 

j >ég, hogy megfelel-e a villanytársa 
ság szerződésbeli kütelezettségenek 
> valóban 16 gyertyafényéi izzólám
pákkal világit-e. Mint laikus, ítéletet 
nem akarok mondani, hanem előter
jesztendő indítványomra utalok.

Szóló ezután még a múltra nézve 
megjegyzi, hogy ő a villany társulat 
adminisztrációjának élére akkor ke 
rült volt, mikor az előzetes megál
lapodások már mind befejezettek 
voltak s hogy az ő igazgatósága a 
technikai részre sohas iu t< rjedt ki. 
Egyébként szóló jól tudja, hogy 
amikor a mu t á itólagos bűnéiért 
őt támadják, akkor tulajdonképen 
nem is ót akarják bántani, hanem 
egy közhecsüll, nagyérdemű férfiút. 
akit azonban m i szerint nem mernek 
bántani, meit az illető egykor még 
mostani szerepeiü l  is nagyobb szerepet 
jatszhatik Zemplénben s akkor majd 
sokaknak igen kellemetlenül esnek a 
tánc az ő primadudalasa mellett. (Moz
gás és zaj.)

Végül kijelenti in g, hogy meg- 
támadutását, minthogy az őt a k p 
vi-a-lőtestületben előadott jogos, tár
gy ilago< bírálatáért érte, nem te
kinti személy- s ügyének.

Mielőtt indítványát felolvasná, 
megjegyzi még, hogy a villany tár
saság, ha ajánlatát elfogadják, ak
kor amellett, hogy évi 1200) korona 
többletet is kap, még takarékoskodni 
is fog, mert a Volfram-égők kevo 
sebb áramot fogyasztanak, mint a 
mostani izzólámpák.

Indítványa a következő:
Küldjön ki a képviselőtestület a 

maga kebeléből (>—8 vagy 10 
tagú bizottságot s hatalmazza ezt 
fel, hogy önmagát idegen szakér

A képviselőtestület majdnem két őrás, alapos 
vita keretében, melynek magvát a villan) gyári 
igazgató szakszerű felvilágosító beszéde ké
pezte, a villanyvillágitási kérdések egész kom p

lexumát fontolóra vette.

A csütürtiiki folytatólagos küigyii-1 bármiféle terrorizáló
meghajlanam, hanem 
indítványt fogok 
remélem, úgyis 
fotia minden

tőkkel kiegészítve, tegye tüzetes 
tanulmány tárgyává a villany tár
sulat szerződését, vizsgálja meg az 
ivlárapákat, izzólámpákat, vezeté
ket, áramfeszült-éget »tb., szóval 
az egész villanyvilágítást s tanul
mányairól aztán tegyeu véle mi 
nyes jelentést a közgyűlésnek. 
Schiller Kálmán: Magára az aján

latra nézve az eljárás egyelőre nem 
lehet más, minthogy javaslattétel 
végett a pénzügyi bizottsághoz uta
sítják. Minthogy azonban Halász 
József általánosságban is szólt a 
villany világitá kérdéseiről._ szóló is 
kéri rövid időre a közgyűlés figyel
mét az általános panaszokkal foglal 
kozó beszédére.

Minden intézmény csak addig mii 
küdik jól, mig állandó ellenőrzés 
alatt áll. Ép ezért szóló nem a vil
lanyos tár.'iilatot hibáztatja, hanem 
a városi tanácsot, mely az ellenőr
zést nem gyakorolta kellő mérték
ben. (Megjegyzi azonban, hogy 
ezt neiu vonatkoztatja a rövid ideje 
mUküdŐ jelenlegi tanácsra.) a vá
rosnak a tár.-illattal kötött szerző
dése j ó ; ha azt kellőleg ellenőriz
ték volna, akkor nem volna semmi 
hiba. Azonban azt látjuk, hogy u 
társulat a legtöbb pontot megszegte, 
igen szellemesen gúnyolja ezután a 
lámpaoszlopokat, majd az izzólám
pákat, melyek kitünően izzanak, de 
nem világítanak, továbbá a lámpák 
burkolatait; szóval, hogy a társulat 
a közvilágítási szerszámokat nem 
tartja rendben. Végül hozzájárul 
llalasz indítványához, hogy a vizs
gálatra bizottság küldessék ki.

Xémethy Bertalan lényegében szin
tén hozzájárul Halász indítványához, 
de az ő határozati javaslata szerint 
a bizottságban csak a polgármester, 
rendőrkapitány, tiszti Ügyész, az áltáluk 
bei’ont idegen szakértők s a társulat 
szakértői foglalnának helyet. (A vita 
végén ezt ment határozatba.)

Dr. Lichtenstein Jenő a magánfo
gyasztók sérelmeit, a hibás óraleol 
vasast panaszolja.

Schiller Kálmán és Halász József 
ismételt foiszólalásai után a képvi
selőtestület Neumann Jenő ajánla
tára felkéri az ülésteremben jelen
levő Hallos Sándor villanj gyári 
igazgatót, hogy adjon felvilágosítá
sokat úgy az ezen, mint a korábbi 
közgyűléseken felhangzott pana
szokra.

Exkor tette meg Pallos igazgató 
lojális és még a legerősebb villany 
társulat-elleni sek áital is rokonszen 
vesen fogadott nj ilatkozatait.

Pallos Sándor mindenekelőtt kije
lenti, hogy már három évvel ezelőtt, 
amikor idejött azonnal megmondotta, 
a villanj telep nem teljesen megfelelő 
s a közvilágítás nincs helyesen be
osztva.

A mostani közvilágítás főleg azért 
oly gyenge, mert a város belement 
abba, hogy a lámpákat ne csak ősz 
lopokon, hanem a házak falain is 
elhelyezhessék. Ez áital a fénynek 
fele elvesz. Ami az oszlopok ellen 
felhangzott panaszt illeti, a társu at 
csak arra köteles, hogy ezeket az 
oszlopokat jő kaiban tartsa. Nos, 
amig az oszlop ki nem dűl, addig 
jó karban van. {Derültség.)

Az aramfeszültséget illetőleg Ha
lász Józsefnek igaza van abban, 
hogy a telep nem 150, hanem 
170 —175-Volt feszültségű áramot ter

mel. Igen, de csak termel és nem ad.
A feszültség egy része ugyanis a 
vezetékekben elvesz. Különben is a 
szerződés 5 százalékos ingadozást en
ged meg a 150 Volt körül, tehát 
még 157 és fél \  öltöt adni is joga 
vaii a társulatnak. De nem ad, sok 
helyen még 150-et sem ad; szóló 
örülne, ha a telep tudna loga'ább 
150 Volt feszültségű áramot minde
nüvé adni.

Elismeri az igazgató, hogy az iz
zólámpák sok helyütt rosszak ; a ki
cserélés épen az itt fekvő ajánlatok 
miatt késik most, nehogy ezeknek 
elfogadása esetén kétszer kelljen ki
cserélni dupla költséggel a lámpákat.

Az ajánlatokra vonatkozólag ki
fejti, hogy az átalány egyáltalában 
nem sok a Wolframégők beszerzése 
ellenértékéül. Ennek bizonyítására 
felajánlja, hogy szerezze be a varos 
a Wolframégoket s a társulat akkor 
semmi átalányt nem kíván, hajlandó 
a régi árért tovább világítani. Nem 
áll tudniillik az, hogy a társulat a 
Wíjfram-égőkkel áramot takarít meg. 
mert igaz, hogy a Wolfram-égő ke
vesebb áramot fogyaszt, de tt-rmé. 
szetesen isak egyenlő grertyafény mel
let. Itt azonban arról van szó, hogy 
10 gyertyafény helyett 50-et fognak 
adni.’

Felkiáltások x Meddig tart egy 
lámpa ?

Pallos igazgató: Átlag 800 — 1000 
óráig. De ez viszony lagos. Az én 
irodámban van egy lámpa, mely már 
három éve szolgál.

ReichardSándor: Ez azt bizonyítja, 
hogy sokat dolgozik — sötétben!
( l 'iharos derültség)

Pallos Sándor bizonyítja, hogy az 
ivlámpákra nézve is méltányos az 
ajánlat. Majd rátér azokra a pana
szokra,hogy egyes helyeken a lám
pák égj álla án nem égm k. Ez egy
szermáskor tényleg eiőfordu hat, de 
megfelelő ellenőrzéssel könyü volna 
rajta segíteni. Adjanak a rendőrök
nek erre szolga ó könyvet, melybe 
minden éjjel bejegyezzék észlelései
ket s a könyvet aztán reggel mind
járt a gyárba mutassák be, hogy az 
igazgatóságot ne hetek múlva ve
gyék elő a panaszokért, hanem ak
kor. amikor rögtön lehet a bajon 
segíteni. (Helyesles)

Végül ami a magánfogyasztók pa
naszait illeti, ezeken legkünjebben 
maguk a fogyasztók segíthetnek, ha 
vesznek annyi csekély fáradságot, 
hogjf az óraleolvasást megtanulják. 
Ekkor sohasem lesz baj, pláne, ha 
m jd a tökéletlenebb s avultabb óra- 
sz* rkezeteknek folyamatban levő 
kicserélése teljesen befejezést nyer.

halász József kérdésére újólag ki
jelenti az igazgató, hogy az áram- 
feszültséget a gyár teljesen a szer
ződés szerint szolgáltatja, továbbá, 
hogy a villany telep a most haszná
latban levő lámpák számához képest 
még megfelelő áramot tud szolgál
tatni. Hiszen a szaporulat nem sok, 
ezidőszerint mintegy 2000 lángról 
lehet szó. A szaporulat azért csekély, 
mert a villany tényleg drága ; drága 
az.-rt, mert a társulat tulajdonába 
levő régi gépekkel maga az előállí
tás drága.

Xémethy Bertalan köszönetét mond 
Pallos igazgatónak a felvilágosítá
sokért s megjegyzi, hogy a panaszok 
eddig som az ő igazgatói működését 
érintették. Ami a dolog lényegét

Kik vannak a Sirolin „Roche“-ra utalva?
1. A kik hossza Időn keresztül köhögés bántal-

maiban szenvednek.

2. Mindazok, kik üdült gégehnrutban szenvednek.

8. Asztmában szenvedők lényeges könnyebbülést 
éreznek már rövid használat után.

4. Skrnfnlás, mirigyduzzadásos, szem- és orrkatar- 
rusng gyermekeknek tonlos szere a biro.iu 
„Rocne".
A táplálkozást nagyban elősegíti.
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illeti, ismét ajánlja ,̂ hogy a közgyű
lés fogadja el az o határozati javas
latát 8 a kiküldeiidő bizottságnak 
adja utasításba, hogy véleménye* je 
lentését 30 nap alatt tegye meg a 
közgyűlésnek.

Miután Halász József is visszavonta 
a maga javaslatát, a közgyűlés egy
hangúlag Némethy Bertalan indítvá
nyát fogadta el.

Jön tehát ismét a bizottság; meg
látjuk, minő eredménnyel'/

Két délutánon hét tárgygyal 
végeztek. — A csatornázás. 
—  A  nagy kölcsön — A 
vámbérlők hátrálékai. — Az 
uj szinügyi szabályrendelet

Folytatása következik.
A városi képviselőknek újabban 

jtSI megy. Ha napidijat kapnának a 
működésükért, akkor valamennyien 
őrült vagyonosodásnak indulnának. 
A városhálán örvendetesen nagy a 
mozgás, tele vagyunk nagy ügyek 
nagy terveivel; a polgármester mos
tanában már csaknem hétről-hétre 
újabb közgyűlésre hívja össze a 
képviselőtestületet s ez utóbbi di
cséretes buzgalommal és a közügyek 
iránt rég nem tapasztalt nagy ér- 
deklődéssel tesz eleget kötelességé
nek. A 20 éré összehívott közgyűlést 
egymásután két napon tartották meg, 
de még igy is alig egy negyedrésze
iéi végeztek a csupa vitális fontos 
ságu tárgyakból nFó tárgysorozat
nak ; mindössze 7 pontot intézett el 
mindvégig a'apos. sőt sokszor egye
nesen magas színvonalú vita után a 
képviselőtestület.

Mindezekből a viilanykérdést, mely 
az érdeklődés középpontjában állott, 
külön cikkben ismertetjük; a többi 
nagyobb fontosságú ügy mogv itatá
sáról pedig itt adunk tudósítást ;

(A csatornázás.)
A csatornázás nagyszabású tervei

nek s költségvetéseinek ismertetése 
után kifejlődött vitában a szónokok 
mindenek előtt a k'ózgyiiltS osz
tatlan elismerését tolmácsoltak Kereszy 
mérnöknek azért a hatalmas és sze
rencsés munkáért, melyet ez ügyben 
végzett. Ugyancsak teljesen egysé
ges volt a közgyűlés s a felszólalók 
álláspontja abban is, hogy a város 
a csatornázást a bemutatott tervek 
és költségvetések alapján hajtsa mi
nél sürgősebbel! végre; Csupán a ki
vitel taktikájára nézve nem egyeztek 
lue  ̂ mindenben a képviselők.

\  égül is Hajnal Dezső, Schiller 
Kálmán, Nemethy Bertalan, Kereszy 
mérnök, Ztnner Henrik és Száll őst 
Arthur ismételt felszólalásai után a 
pénzügyi bizottság javaslatát fogad 
ták el, azonban Némethy Bertalan 
összes módosításaival.

E szerint tehát a csatornázó t a 
bemutatott tervek s a 775 ezer ko
ronára koutemplált költségvetés sze
rint a csatornázási és szenyvizleve 
aetési terveknek kormány hatósági 
jóváhagyása után azonnal megvaló
sítják ; az előkészületi cselekménye
ket, minők a telektulajdonosokkal 
való tárgyalások stb. már most meg 
indítják ; Kérészy mérnököt 600 ko 
róna költséggel rövid németországi 
tanulmányútra küldik.

(A kölcsönügy )
Az egymillió négyszázezer koro

nás kölcsönre — mint azt már meg

írtuk — három fővárosi pénzintézet 
adta be az ajánlatát. Öl ven eszten
dős törlesztéssel a Pesti Magyar Ke
reskedelmi Bank 5-3<) százalékos 
annuitás üti szízalékos árfolyam, 
a Jelzálog Hitelbank 5 32 százalékos 
annuitás és 90 százalékos árfolyam 
s a Hazai Takarékpénztár 5*35 szá
zalékos annuitás s ugyancsak Üti 
százalékos árfolyam mellett hajlandó 
megadni a kölcsönt, a kereskedelmi 
bank azonfelül adja 5 05 százalékos 
annuitással, de 65 évre. A pénzügyi 
bizottság azt javasolta, hogy — mi
után a kölcsön felvétele még nem 
sürgős — ne fogadja el egyelőre a 
képviselőtestü et az egyik ajánlatot 
se, de várja he azokat a tárgyalásokat, 
melyeket a kölcsönre vonatkozóan a 
pénzügyi bizottság meg dr. Búza 
Barna és dr. Haas Bertalan a Le 
számítoló bankkal és ruás pénzinté 
zetckkel folytatnak. A közgyűlés 
során Z.inner Henrik a pénzügyi bi 
zottság javaslata mellett argumen- 
tá t, inig Halasz József azt fejtette 
ki, hogy a kereskedelmi bank aján
latának egyik pontját aggállyal kell 
fogadnunk.

Ainbrózy Nándor, Szollősy Aithur, 
Kiss Ödön, dr. Klein Károly és 
Alexander Vilmos felszólalásai után 
a közgyűlés a p-Tizügyi bizottság 
javaslatát elfogadta és tudomásul 
vette a polgármesternek azt a be
jelentését, hogy a kölcsön ügyét 
hú z napon belül újból a képviselő 
testület elé viszi.

(A vámbérlők kérése.)
A városi vámbérlők: Neumann Jó

zsef és társa 8701 koronával tartoz
nak hátralékos bérösszegek fejeben 
a városnak. Beadványukban a két
ségtelenül megromlott piaci viszo
nyokra való tekintettel arra kérik a 
képviselőtestületet, hogy a 34 ezer 
korona évi bért visszamenőlegesen 
szállítsa le a régi 30 ezer koronára, 
a kü.üiibüzetbe tudja be a hátralé
kokat, és egyes díjtételeket — más 
városok pé.dajara — növeljen meg.

Némethy B rtalan, Schiller Ká inán, 
dr. Erényi Manó, Kiss Ödön és H a
lász Józs i felszólalásul után tlha'á- 
rozta a képviselőtestület, hogy I i 
adja a jogügyi és a pénzügyi bi
zottságnak r* kérést s utasította a 
tanácsot, hogy az áprilisi részlet el
mulasztása esetén indíttassa meg a 
benők ellen a végrehajtást.

(A hátralékokról általában)
Honsch Dezső a határozat kapcsán 

azt k1 idezte a polgármestertől, hogy 
került ez a kérdés csak akkor a 
képviselőtestület elé, amikor a hát
ralék már 9 ezer koronára nőtt. A 
polgármester felvilágosításai után 
Schiller Kaimat), Lichtenstein Jenő és 
Nemethy Bertalan erőteljes szavakkal 
mondottak kritikát, a tanács eljárása 
fólütt. Felületes volt az eljárás, mert 
amint egy krajcárnyi hátralék is 
volt, vagy érvényesíteni kellett volna 
a sz rzodésben kikötött jogokat s 
végre kellett volna hajtatni a hátra
lékot a bérlőkön, vagy a képviselő- 
testület elé kellett volna vinnie a 
dolgot, hogy az intézkedjék. S mind
eme megállapítások apropójából a 
képviselőtestület elfogadta Honsch 
Dezsőnek azt az indítványát, hogy 
d polgár mester készítsen kimutatást 
minden vonalon a hátralékoktól s azt 
legrövidebb időn belül terjessze a 
pénzügyi bizottság elé.

(A szinügyi bizottság ha tásk ö re )
A szinügyi bizottság gyökeresen 

átdolgozta a szinügyi szabályrende- 
letet s a szinügyi kérdésekkel össze 
függően meg kívánta állapíttatni azt, 
hogy minden olyan esetben, amikor 
nincs anyagi terhekről szó, a szin
ügyi bizottságnak ne csak vélemény- 
adasi, de határozathozatali joga is 
legyen. A módosított szabályrendelet 
szerint a szinügyi bizottság alakítja 
meg a kerületet, választja meg a 
színigazgatót s 200 koronáig terjed
hető bírságot szabhat ki mindannyi
szor, amikor a színigazgató a szer
ződésben vállalt kötelezettségeinek 
nem tesz eleget. Dr. Erényi Manó, 
dr. Lichtenstein Jenő, Schiller Kálmán,

dr. Róth József s Szollőssy Arthur 
szóltak hozzá — pro és kontra — a 
kérdéshez és a legtöbb sulylyal az 
az argumentum esett a mérlegre, 
hogy a képviselőtestület a szinügyi 
bizottságba hozzáértő egyéneket de
legált, kik munkájukkal csak a város 
érdekét kívánják szolgálni : nincs 
hát ok arra, hogy a képviselőtestület 
ne nyugodhassak meg a határozata
ikban. A közgyűlés a módosított sza
bályrendeletet változatlanul el is 
fogadta.

Nagy tűzvész
az Apponyi-utczában.

Harmadszor
égett le a Dókus-major. 
Hat ház vele pusztult.

Tegnap, pénteken telt he harma
dik éve a Barátszeren pu.-ztitutt nagy 
tűzvésznek, amely 17 házat égetett 
volt rommá. Es a szomorú évfor

dulón a sors különös szeszélye foly
tán ismét veszedelmes, nagyszabású 
tűz pusztított Sátoraljaújhelyen.

Délben negyed egy óra tájban ki
gyulladt a Dókus-major, ez az erő
sen tűzveszélyes régi épület, amely 
ezúttal már harmadszor fenyegette 
pusztulással az egész környéket. De 
talán még egyszer sem volt olyan 
fenyegö a vész, mint tegnap, amikor 
rendkiviil erős deli szel élesztette a 
láugnyelveket, melyek alig pár perc 
alatt már az összes közeli háztető
ket kikezdették.

A tűzoltóság Friss Heiman főpa
rancsnok vezetésével igen gyorsan 
a helyszínén volt, — persze, mint 
rendesen, úgy most is teljesen indo
kolatlanul nagy lármával ét ellensó 
g> s hangulattal íogudtd; mintha a 
tűzoltók előre megakadályozhatnák 
egy-egy ilyen tűzfészekben a tűz 
kitörését.

Az oltást nagy erővel kezdettek 
meg, 12 sugár öntötte a vízvezeték 
vizét, azonban ekkor már lángban 
állottak a Marké' Mihály, Kovács Já 
nos, Danjicskó István, üzv. Bariké 
József né, Nesze János tulajdonában 
levő házak is, valamint a Grürrwald- 
féle ház melléképületei is. Ezeket 
már megmenteni nem lehetett. Elég 
szerencse, hogy a tűz továbbterje
dését meg lehetett akadályozni; ha 
nincs vízvezetékünk, az erős szél
ben s a veszedelmes helyen 6<l—80 
ház égett volna le.

A tűzvészhez Neubauer Miksa szá
zados vezetése alatt kivonultak a 
honvédek is és szintén derekas mun
kát végeztek. A tűzoltóság délután 
0 óra tájban fejezte he teljesen mű
ködését. Semmiféle baleset, szeren
csétlenség a tűz alkalmával nem 
történt, emberben kár nem esett, 
állat sem lett a tűz á dozata. Be- 
égés a házakban sehol sem történt; 
csupán a Dókus-majorban levő Kan- 
cel Uyu’a asztalos műhelye égett 
meg belül is, mert itt a tűzfalat 
lo kellett dönteni s ez törte át a 
mennyezetet.

A kár mintegy 1Ü—2U.000 korona, 
de biztosítás révén legnagyobb része 
megtérül. A tüzvizsgálatot már meg
tartották; az eddigi megállapítások 
szerint a tűz valószínűleg a Kancel- 
féle asztalosmühelyben keletkezett.

Érdekes, hogy a nagy zavarban 
valaki, eddig ismeretlen ember, te 
lefonált Sárospatakra is s azzal, hogy 
ég az egész város, segítséget kért. 
Patakról át is jött négy derék tűz
oltó egy szivattyúval, de persze már 
későn érkeztek, négy óra felé, mi
kor már a vész teljesen lokalizálva 
volt.

Majláth József gróf

fóudvarnagy.
Egy zempléni, főur

magas k i tü n t e t é s e .
Bécsi és budapesti lapok a királyi 

udvarban beálló jelentős változásról 
adnak hirt, amely bennünket, zem
plénieket is igen közelről órdekol- 
Majláth József grófnak, a vármegye 
közéletében is előkelő szerepet ját
szó perbenyiki fournak főudvar- 
naggyá való kinevezéséről van »tó. 
Az erre vonatkozó tudósítás a kö
vetkező :

Nagy méltóság üresedett meg a 
bécsi udvarnál. Meghalt a főudvar- 
nagy, Cziráky Béla gróf, akinek ha
táskörébe a dinasztia és az udvar 
összes jogügyi dolgai tartoztak. O 
volt a feje a főudvarnagyi bíróság
nak. Más tisztség ez, mint a magyar- 
országi udvarnagyi, aki egyszerű n 
az osztrák főudvarmesternek buda
pesti expoziturája. Jelenleg Monte- 
rtuovo Alfréd herceg a főudvarraester 
és P alffy  Miklós herceg a magyar
országi udvarnagy. A főudvarnagyi 
méltóságot, melynek viselője állan
dóan az udvarnál van, rendszerint 
magyar mágnással töltik be. Cziráky 
Bélának Széchen Antal gróf volt az 
elődje, aki most Parisban osztrák- 
magyar nagykövet. Mint beavatott 
helyről jelentik, a főudvarnagyi ál
lásra

M ajlá th  J ó z se f g r ó f

perbenyiki földbirtokost, főrendiházi 
tagot fogja kinevezni a király. A 
bécsi udvartartásnál igen fontos sze
mélyiség a fóudvarnagy, aki az ural
kodó legszűkebb gárdájához tartozik. 
Majláth gróf kinevezése április hó
napban várható.

— Az ülő életmód, a szük
séges mozgás hiányának káros 
következménye első sorban emész 
tési zavarokban nyilvánul Ezen 
panaszok ellen az orvosi tudo
mány mai állása szerint a legtö
kéletesebb gyógyeszköz: a kén
savas sókban leggazdagabb és 
mindig egyenlő összetételű ter
mészetadta Ferenc József kese- 
rüviznek több héten át való napon
kénti rendszeres használata. A 
„Ferencz József- források vizének 
vegyi vizsgálatai az oldó és elve
zető, könnyen emészthető és a 
víznek izét javító alkatrészeknak 
oly szerencsés összetételét mu
tatják, hogy ezen hazai ásványvíz 
a többi keserüvizek között méltán 
foglalja el kiváltságos helyét.

Az ezredéves kiállítás orvosi 
juryje a Ferencz József keserű- 
viznek, valamennyi hasonn'-mü viz 
között, egyedül Ítélte oda a Nagy 
Milleniumi Érmet, továbbá egye
dül ez a gyógyvíz tiszteltetett meg 
O Felsége által egy legmagasabb 
kitüntetéssel. A Ferencz József 
keserüvizbőljnint rendszeres adag 
egy boros pohárral, reggel éh
gyomorra véve elégséges.

A valódi Ferencz Jószef keserű- 
viz minden füszerüzletben és az 
összes gyógytárakban beszerez
hető.

Előfizetőinkhez.
Felkérjük lapunk tisztelt előfize

tőit, hogy a március hó végén 
lejárt előfizetési dijat lehetőleg 
postafordultával küldjék be, nehogy 
a lap további küldésében akadály 
legyen
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H Í R E K .

—  A h e g y a l j a i  i n s é g k ö lc s ö n .
A budapesti *Az Ujság« cikkeire 
vonatkozólag, amelyek szerint az 
inségkölcsön kiosztása helytelenül 
történt, a pénzek folyósítása pedig 
indokolatlanul késik, újabban a 
következőket jelenthetjük

A Hegyalján minden ember 
tisztában van azzal s ez irányban 
a kérdéssel foglalkozni sem érde
mes, hogy a kölcsönök kiosztása 
teljesen igazságosan történt; a 
kérvényeket a bizottság messze 
menő joyalitással intézte el, a kért 
kölcsönöknek aránytalanul csekély 
részét tagadták meg, csupán azo
kat, amelyekre igazán semmi fe 
dezet nem volt. Hogy a kiosztás 
meglehetős hosszú ideig húzódott 
el, azt kizárólag a dologgal járó 
nagyszabású munkálatok termé
szete okozta,

Egyébként a bizottság minden 
rendelkezésére álló eszközzel mln- 
dig gyorsította az ügy lebonyo
lítását; a felek rendelkezésére bo 
csátott nyomtatványokkal, a telek
jegyzőkönyvek csatolásának elen
gedésével és még sok más helyes 
intézkedéssel nagy mértékben 
könnyítette a külcsünkérők hely
zetét. A megszavazott pénzek ki
osztása folyamatban vau, már töb
ben kaptak pénzt; egyáltalában, 
akik a bizottság által kiadott kö
telezvényeket aláirva beküldik, 
azok a bekebelezés lehető gyors 
elintézése után azonnal megkapják 
a pénzt.

»Az Újság t támadó cikkeinek 
tehát semmi igaz alapjuk nincs. 
Az erőszakolt támadó manőver 
forrására nézve különben igen 
furcsa, bár nem valószínűtlen hí
rek járják; általában azt hiszik, 
hogy a háttérben ismét az az ur 
mozog, akinek legfőbb kötelessége 
volnay hogy a vármegye igazi ér- 
dtkeit képviselje, de aki ehelyett 
minden alkalmat megragad, hogy 
a vármegye érdekei ellen alatto 
mosan áskálódjék.

— A Kazinczy-körbol Rendkívül 
sikerült estélye volt csütörtökön a 
Kazinczy-körnek a kassai „Kazinczy-

kör" tagjainak résztvételével. Az 
estélyt dr. Eöttövényi A 'agy Olivér 

.szellemes elöljáró beszéde vezette 
be, majd Eöttövényi dr.-né olvasta 
fel „Az asszonv“ eiiuü bájos novel
láját. Ezután Komjáthy János kassai 
színigazgató két költeményt szavalt 
el. közben pedig Gábor Andornak a 
„Fidibuszban" megjelent pompás ka- 
baretdalát énekelte ismert előadó 
művészetével. Az estélyt Halmos 
János premontrei tanárnak „Virág 
és valóság** cimü tartalmas felolva
sása fejezte be.

Menyasszonyi kelengyék beszerzésé 
re ajánljuk a helybeli előnyösen ösmert 
Barna Dezső ezéget.

színház .
H eti  m ű s o r :

V asárnap <1. u. „Cigányszerelem1*.
Este -Babuska"

Hi'tf'": „Cigánybáró". (Zóna.) 
kedd • .Medikus*. (1’romiov.) 
Szerda: „Szép Heléna", 
t siitürtük : „Nászinduló" (Premier.) 
Péntek „Hercegkisaszony* (Premier) 
Szombat : „Don Juan hadnagy". 

(Premier.;

írván az obiigát és a közönségtől 
is megkívánt, úgynevezett „kriti
kát**, igazán zavarban vagvunk, hogy 
milyen n.értékkel próbálkozzunk 
Ítélni az Ujhelyen működő színtár
sulat felett. Abban kétség sem le
het, hogy jóravaló, törekvő, derék 
színtársulatunk van, amely minden
ben megmérkőzhetik a hasonló zsá
nerű vidéki városok társulataival. 
Abszolút mértékkel mérve azonban 
mégsem használhatunk, amikor e 
társulat előadásairól szólunk, oly 
jelzőket, mint használhatnánk pél
dául egy kassai, egy kolozsvári vagy 
tuás legelsörangu társulatnál. Ha 
azonban meggondo'juk, hogy ennek 
a mi társultunknak például leg
utóbb, szerdán is 50 korona, mond 
25 pengő bruttó bevéte'e volt, ak
kor nem tudunk elég ragyogó jel 
zőket találni ahhoz a műélvezethez, 
amelyet Mezeyék i yen támogatás 
fejében nyújtanak.

Ezek után az újhelyi újságok is 
b szüntehetik abbeli cikkezésüket, 
hogy az újhelyi színészet a velünk 
egy kerületben levő kisebb városok 
miatt nem elégítheti ki a közönség 
igényeit ; hiszen nyilvánvaló, hogy 
a kerület legrosszabb városa épen 
U jhely; Beregszász, Rozsnyó, sőt 
még Rimaszombat is többet érnek s 
a színigazgató nem ezek miatt nem 
tarthat erősebb társulatot, hanem 
kizárólag Ujhely miatt.

A szerdai üres ház előtt különben

a „Concerto!" játszották, Bahr Her 
' maiin nem nagyigényü, de kedves, 
j ’rodalrai izii vigjátókát. Az elég gür 
dülékeny előadásból kiemelhetjük 

1 Gáspár jeles alakítását, Markovics 
Margitot és Emyeit.

Csütörtökön »A sárga liliomot** Biró 
Lajosnak pompás színmüvét mutat
ták be. A darab híréhez képest ez 
estén sem láttuk a közönség érdek
lődését /alami különösnek. Pedig ez 
az előadás a legjobbak közé tartozott. 
A nagyherceg szerepében igen kel
lemesen tűnt fel Lebeda Géza, egy 
fiatal és rendkívül fejlődésképes 
színész. A női főszerepet Lenkefy Ica 
játszotta s bár még kezdetleges, de 
kétségtelen tehetségével, főként pedig 
rendkívüli szépségével ezúttal is nagy 
hatást keltett. Egy mulatós hadnagy 
szerepében, — egy-két, bár sikerült 
• xtemporizálásától eltekintve — csak 
nem tökéletes alakítást nyújtott Szé
kely Gyula. Az orvos szerepét Emyey 
legjobb dolgai közé számíthatja. A 
kisebb szereplők is, — Fátyel Heddy, 
Kallós, Faragó, Miklós, Vizy, Márkus, 
stb, — egytől-egyig elismerésre méltó 
nagy ambícióval és sokszor igen 
sikerültén játszottak Szots András 
lehet, hogy nem rossz színész, — 
végre ebben a dologban nehezebb 
helyes Ítéletet mondani, mint az 
ember gondolná, — de rendkívül

monoton előadási módjával e sorok 
Írója sehogysem tud megbarátkozni.

Kenteken a „Halhatatlan lumpot** 
ismételték meg az ismert kitűnő 
előadásban. Ezúttal is nagy sikere 
volt különösen Feledj Boriskának. A 
legnagyobb elismerés azonban Ál. 
dorywak jár ki, aki súlyos betegen 
játszotta el a címszerepet s kiválóan 
intelligens, megkapó alakítása most 
is a legélénkebben hatott.

Szerkesztő : Teleky Sándor.

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

K ia d ó tu la jd o n o s  :
L A N D E S M A N N  M IKSA

Ajánl
s z é p  t ö l g y  o s z l o p o k a t ,  r ig l ike t  

é s  g e r e n d á k a t  j u t á n y o s  á r b a n  

é s  b á r m e i y  m é r e t b e n

ifj. Heimlich József
Sárospatakon.

Értesítés.
A nagyérdemű közönség b. tudomására hozzuk, hogy 

Sátoraljaújhely város területére aMagv. Kir. Államvasutak

szállítási hivatalát
elnyertük és

f. évi április hó elsejétől
kezdődőleg életbe léptettük.

Ezen fent jelzett hivatal felállításával kapcsolatosan 
elvállalunk mindennemű szállításokat, úgy mint: kocsira
kományt, tűzifát, épület fát, kő- és faszenet, bútorokat, 
bútor kocsiba becsomagolva ezenni szállításra való meg
állapodás esetről-esetre megegyezés alapján történnek.

Midőn a nagyérdemű közönséget a legpontosabb és 
leggondosabb kiszolgálásról előre is biztosijuk vagyunk 
kiváló tisztelettel

Behyna testvérek.

A hölgyek tudják legjobban
mly fontos a

SZÉP, ÜDE ARCZ
mly hatalom és kincs az. mily 
előnyökben részesül egy szép no.

Szépnek lenni azonban nagy feladat, 
nem elegendő , hogy valaki csinos, fess 
és kedves legyen, hanem o legfontosabb 
hogy az arcbőre tiszta legyen.

A nők tudják ezt és ezért nagy gon- 
dot fordítanak az arcbőr ápolására, a 
szépség fentartására és emelésére.

A FÖLDES fele

M i  i 1‘jlí.í t-Crói ne
az egyedüli szer, mely 5—O-scori haszná 
lat után eltávolít kiütéseket, pattanásokat, 
szeplőket, májfoltokat és az arcot fehé
ríti, üdíti és fiatalítja.

A Földes féle Margit-Créme teljesen ártal
matlan. Párat'an és csodás arc szépítő és 
a szépségét megőrző hatását pedig fénye
sen bizonyítja, hogy a Wienben r» ndezett 
„Ausstellung fiir moderné Gesundheits u. 
Schönheits pflege« nagy aranyérmet és 
dissoklevelet nyeri.
Kapható az egész világon. Tegelye 1 korona

EaowaafiEMgMMSGtt

ELADÓ.
A Zsólyomkai fürdő

egy holdas
betelepített szőlő el,

a még be nem telepitett szülőhely
kőbányára

alkalmas. Továbbá egy kéi holdas
rét

a bibércz homokdomb mellett és 
a szárbegyen egy kisebszerü

parlag
a Déli oldalon.

Továbbá nálam kapható.- 
1901. évi Asszulor Ltr. 5 K — F. 
1904. „ Szomorodni „ 2 K. 40 . 
1*06. „ „ „ 2 K. —  „
1908. „ 1 örköl) pálinka

Ltr, 2 K. 40 f.

Viniczay György.

..M-i-i-t?*4— Papa megengedte ! Hisz'va'ódi Jacobi 
féle Antinicotin-uigarettahiivelyek fadobozban !“

Vigyázzon ! C?akis a „JACOBI jelzéssel valódi' 
Minden fadoboz érdekes Röntgen kepe let tartalmaz

| Í E i S J P R E M I E R l I í 3 » t

Előkelő |
technikaiés olcsó

kiállítás készítés.
Gépárjegy- ■VíjjSÉ Gépárjegy-
zék ingven 9 ín É B kffiftlgl zék ingven

p... É É É |  Eger (Cseh. o.)
Képviselő ; RIIDB BERNÁT Saujhely
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TAVASZI ÚJDONSÁGOK OCCASIO HETEK

MÜLLER DEZSŐ
selyem és szövet áruházában Sátoraljaújhely, Rákóczi-u. 6. szám.

Alkalmi vétel!

Mosó Delain igen jó minó'ségü ezelőtt méterje 05, most 24 kr.

Cosmanosi gyapjú Delain gyönyörű választék „ ,. 80, „ 50 „

Creton igen jó minőség nagyon tetszetős mintákban 38, „ 22 „

Goldberger Cretón ideál mintákban It „ 45, h 30 n

Francia Grenadin gyönyörű mintákban „ „ 115, „ 60 „

120 cm. széles ruhavászon tiszta len n „ 320, „ 50 „

75 „ „ „ 1 5  színben „ „ 80, „ 50 „

75 „ „ „ mintázott » „ 75, „ 40 „

ÖO „ fiú gyermek gradli „ 1'60, *1 35 **

120 „ fél gyapjú kelmék „ 140, „ "0 „

120 „ tiszta gyapjú kelmék » „ 1 80, „ 90 „

140 „ angolszerü kelmék tiszta gyapjúból „ 240, „ 1 50 „

140 „ „ cosztüm kelmék tiszta gyapjúból „ 650, „ 3 —  „

Taft selymek 150 sziliben - ,, 1*20, „ 88 „

1 vég finom szálú vászon ágynemű „ 11- fit. „6-50 „

1 vég színtartó kanavász » „ 0-50 „5  25 „

Férfi ingek, galérok, nyakkendők nagy választékban.
Legdivatosabb honi és angol férfi szövetek. Mérték szerinti megrendeléseket saját

műtermemben készíttetek.

RAKTÁRON LÉVŐ MARADÉKOK FÉL ÁRBAN.

Mintákat kívánatra ingyen 

: és bérmentve kiidlünk.:

Minden vasárnap 

KIRAKAT KIÁLLÍTÁS.
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„A köztudatba ment á t“, hogy csakis

Kállai Lajos motorgyára
Budapest. VI. Gyár u.28 sz
szállítja teljes jótállásraellutt a
— leghirnevesebb raotorcsóplő-
— — — készleteket. — — —

SajatTrűeketien kerjen minden gazda disz foarlapot, melyet ingyen küld a gvár. 
fo n to s  figye lm ezte tés!; !ipve> mot .rteyáru ueui tóviiztcnJC 

. i fűkkel.

X SALGOTARJAN1 
Kőszénhánya Részvénytársulat

széntermékei (szobafütésre és ipari czélokra)

KLAR és NEUMAN cégnél
Sátoraljaújhely

rendelhetők meg. Ugyanott legjobb minő 

durva szemű kétszer

égü apró és

niosolt kovács szén és koksz .y 
valamint porosz briket kapható. I?

Káli-sóSuperfosfát-mú'trágya.

O A

VX\ -  ^ s s r  <<i,^y. „Hurgou)t*

A Lioíment. Capsici comp., 
a Horgony-Pain-Expeller

pótlék*
egf Jojónak bizonyult háziszer, mely már sok 
6t» legjobb bedörxeoléenek bizonyult köménynél, 

osurnal és meghüléaeknél.

I

Figyelmeitetés. Silány hamiaítványok miatt bo- 
▼áaáriáakor ófatoaak legrünk áa ceak olyan eredeti 
üveget fortdjunk el, mely if.Horgoa/'vM je g y e i  
és s Rlcbter oérjagyzéeeel ellátott dobozba van 
ossmagolva. Ára üvegekben K —.80, K1.40 éa K i . -  
és úgyszólván minden ryógysaertirban kapható. — 
rSrartár: Túrók József gyógyszerésznél, Bedapest
l! liehter mi jyuertára u „Viij inultibit",
* Prágában, FJisabethftraroe 5 neu.

jutányos 
áron felvé
tetnek a ki- 
adóhivatal 

bán.

Eakatosmühely megnyitás!

Vnn szerencsém  a nagyérdemű közönség b. tudo
másár! hozni, miszerint hosszabb külföldi tanulmánylilám
ból haza érkeztem.

A mai kornak m oglclelőleg teljesen ujjonnan be
rendezett

lakatos műhelyt
nyitottam Sátoraljaújhelyben Széchényi tér 1 számú 
ház udvarán.

Elvállalok minden e szakmába vágó munkát, ti. m. 
épület és miilakatos munl át, továbbá varrógép, kerékpár 
és mindennemű fegyverek javítását jutányosán eszköziök.

A nagyrabecsiilt közönség becses pártfogását kérve, 
maradok

kiváló tisztelettel:

CSOMA KAROLY
lakatosmester.

ÉRTESÍTÉS.
Miután üzlethelyiségem  1911. május hó 1-ére ne

kem fal lett mondva és igy kénytelen vagyok az egész

rőfös. divat és posztó áruraktáram at 
minden elfogadható árban eladni.

Használja fel az alkalmat mindenki, mert jó és uj 
árukat olcsó árban vehet

T isztelettel

Perimutter Ferencz
Rákóczi-u. (Kispioe) 2. sz. 

a Központi kávóház mellett.

Urak ügyelem!
Tisztelettel hozom a nagvközünsóg szives tudomására, 

hogy Sátoraljaujludyben a Wekerlü-téren (Szegő Sándor 
mellett)

angol gyapjú-szövet, 
férfiruha-kelme és posztó
áruházat nyitottam.

Raktáron tartom a tavas*.1 és nyári szezon valódi angol 
gyapjú s/üvet újdonságait s azokból a jövőben is mindenkor 
a legújabbak lesznek kaphatók unt i nuk  int 2 forint f>Okr. tói 
feljebb.

Magyar gyártmányú férfiruha kelmékből nagy 
választék.

Mindetekből a s/ö ,r, t.11,Util a logjutányn ah', áron foga
dok cl rulia megrendel. sokcl, melyek, t elsőrendű angol úri 
.szaluik állilauak l.i I,-lj* s s/.avalo.-ság melleit.

Maradék angol .oviul kelmék.•( | métertől 3 méter 80
on. ig niéteronkint :> forint 20 krjával (mely szövetnek bolti 
ára d frt.) árusítok ki.

A férfi közönség becses támogatását kérve és pontos 
kiszolgálásról biztositvu vagyok,

kiváló tisztelettel

K l e i n  M.

Tavaszi s átmeneti kabáikülönlegességekből nagy raktár.

Értesítés.

I
Van szerencsém Sátoraljanjholv és vidéke n. é. hülgykö- 

zuns. gének becses tudomására adui. hogy helyben .Széchényi- 
t» i 4. sz. alatt (Malároik József ur ház udvarában)rábait)

füzökészitö műhelyt
nyitottam.

Készítek : legújabb angol és franczia szabású
Túzokét, a legm odernebb és legkényesebb Ízlésnek is 
m egjelelő női fűzőket, haskötőket, gerádehaltart, mell
tartót valamint rendkívüli állapotban is viselhető gyo- 
morvédo fűzőket, egyáltalán minden e szakmába tartozó 
dolgokat lego lcsóbb  árak mellett.

A in. t. hölgyek szives pártfogását kérve, maradok

Kiváló tisztelettel:

RAPAPPORT FRIDA
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800000 kor. alaptőke. 800000 kor. alaptőke.

Részvényaláirási felhívás.
Alulírottak, mint alapítók az 1875. évi XXXII. t.-c. 147—272. §§-aiban foglalt határoz- 

mányok értelmében egy Sátoraljaújhelyben létesítendő alább külülírt tárgyú és tartalmú „Hitel
bank R.-T.“ cégű részvén) társaság alaptőkéjének biztosítása céljából

R É S Z V É N Y  A L Á Í R Á S R A
hívjuk fel a t. közönséget.

I. Az alapítandó részvénytársasági vállalatnak tárgya a bank és pénzváltó ügyletek, elő
legezés]’, hitel és külcsönmüveletek, váltók leszámítolása, pénzbetéteknek kamatozás végetti elfo
gadása, tiókintézetek létesítése, kölcsönöknek kézi zálog és jelzálogra való engedélyezése, köz
vetítése, értékpapírok megszerzése és továbbadása, biztosítások elvállalásának közvetítése, leté
teknek dij melletti őrizet alá vétele, iparvállalatoknak olcsó kölcsönnyújtással való támogatása, 
előnyös jelzálogkölcsönök és törlesztéses kölcsönök nyújtásával és konvertálásával ingatlan szer
zésnek és megtartásának elősegítése, bor és termény közraktár létesítése utján előleg kölcsön 
nyújtása, borok továbbeladási szándékkal vásárlása által a bor-értékcsités fejlesztése és borke
reskedelem szabályozása által a termelők és kereskedők helyzetének javítása és egyáltalában 
az ipar, kereskedelem, mezőgazdaság és bankszakmába vágó összes üzletágak lehető felkaro
lásával és támogatásával a magyar közgazdaság szolgálata, egyúttal pedig a részvényesek be
fektetett tőkéjének illő kamatoztatása és hasznosítása.

II. Az alakítandó részvénytársaság Sátoraljaújhely székhelylycl „Hitelbank R. T .“ név 
alatt alakul.

III. A vállalat időtartama 30 év, mely tartam a 30 év letelte előtt bármikor, de legalább 
egy éven belül hozandó közgyűlési határozattal ujabb 30 évre meghosszabbítható.

IV. Az alaptőke 700.000 korona.
V. A részvények száma 2800 darab 250 korona névértékű és névre szóló részvény.
VI. Ha a részvények lejegyzése a 700.000 koronát meghaladja és 800.000 koronát 

eléri, az alaptőke 800 0"0 korona lesz, mely 32"0 darab 250, korona névértékű rész- 
vényre osztatik.

Ha a lejegyzés a 700.000 koronát meghaladja, de a 800.000 koronát el nem éri, 
illetőleg ha a lejegyzés a 800.0"0 koronát meghaladja, az alapítók jogosítva lesznek 
az egyesek által történt jegyzést tetszésük szerint leszállítani, avagy egészen törölni.

VII. Az aláirás zárhatárideje 1911. április hó 1. (első) napja.
Vili. Az alapítók sem készpénzben álló betéttel a vállalathoz hozzájárulni, sem elsőbb

ségi kötvényeket kibocsátani nem kívánnak.
IN. A részvényaláirás minden aláirt részvény 10”/., vagyis 25 koronának készpénzben 

való azonnali befizetésere kötelez, mely összegnek átvételére az alapitó tagok bármelyike fel van 
hatalmazva. Az alapítók lentartják maguknak azon jogot, hogy az aláirás zárhatáridejének le
teltét követő 8 nap alatt egy a részvény-aláíró nevére postán feladott ajánlott levélben az aláirt 
részvények számát szobád belátásuk szerint kisebb részvényszámra leszállíthassák, avagy egészen 
töröljék. Kgy- bként a részvényaláirás az aláirót az aláirt összes részvények átvételére kötelezi.

A jegyzett részvény további 200/,-át minden egyes részvényjegyző köteles 1911. április 
hó 30-ig befizetni. A részvénytőke további befizetésének módozatait az intézet igazgatóságának 
lesz. jogában meghatározni.

Az alapítók fentartják maguknak azon jogot, hogy az igazgatóságot az első három év
re,az intézet vezérigazgatóját,dr. Grosz Dezső saujhelyi ügyvédet löévre, jogtanácsosait pedig 
dr. Garai Ármin és dr. Holló Andor saujhelyi ügyvédeket élctfogytiglanra kinevezhessék.

X. Az alakuló közgyűlés, az aláirás záridejétől számított két hétre, vagyis 1911. április 
hó 23. napjának d. u. 3 órájára a sátoraljaújhelyi városháza tanácstermébe már ez
úttal kitüzetik s arra a részvényaláirók ezúttal ujabb értesítés nélkül meghivatnák.

XI, Minden egyéb tekintetben az 1875. XXXII. t.-cz. határozmányai irányadók s annak 
értelmében az alakuló közgyűlés által fognak meghatároztatni.

Kelt Sátoraljaújhelyben, 1911. évi február 16-án.

Klein Pál s. k.
kereskedő, Sátoraljaújhely. 
Szendrey József s. k.

gazdatiszt, Csörgő. 
Fuchs Ignácz dr. s, k. 

ügyvéd s birtokos, Nagymihály.
Grosz Dezső dr. s. k. 

birtokos és ügyvéd Saujhely. 
Kovács Károly s. k. 

vasúti vendéglős, 
Sátoraljaújhely.

Grünspan Hermán s. k
kereskedő, Sátoraljaújhely. 
Klein Jakab dr. s. k. 
oivos, Sátoraljaújhely. 

Moskovits Adolf s. k.
bérlő, Gorond, 

Schvarcz Miksa s. k. 
bérlő, Bodrogszerdahely. 
Stépán Tihamér s. k.

földbirtokos, Málcza. 
Holló Andor dr. s. k. 
ügyvéd, Sátoraljaújhely.

Klein Jenő s. k.
bérlő, Alsóregmecz. 

Garai Ármin dr. s. k.
ügyvéd, Sátoraljaújhely. 
Fuchs Emil dr. s. k. 

földbirtokos, Sátoraljaújhely. 
Reichard Ármin s. k. 

kereskedő. Sátoraljaújhely.
Grosz Ignácz s. k. 

bankigazgató és földbirtokos 
Kisvárda.
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divatáruházában Sátor
aljaújhely Fő-tér

Az eladásra kerülendő cikkek 
közül különösen kiemelendők:

Angol kosztümök
Női felöltők
Blousok
Aljak
Jouponok
Pongyolák
Gyermekruhák
Fehe'rncmüek
Harisnyák
Keztyük
Valódi amerikai fűzők és 
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DELAWARE VESSZŐ!
Nagy üábor-féle legnemesebb faj

Vidékünkön több mint 
20 év óta honos ■ az 
egész országban már 
igen elterjedt hötermő 
érés édes bort átló 
faj. Oltani, perm etezni 
nem kell, mert fiiok* 
szer*, sem szólőbeteg- 
ség kárt benne nem 
okoz. Jól beére tt szép 
sima vessző mig * 
készlet tart 1. oszt. 

1000 drbVa* korona. 1(X) darab 4 koron*. 
11 oszt. 10C0 drb, 20 korona. A "ima 
vesszők elögyökeroztotőséhez u tasítást 
küld és m egrendeléseket 10 százalék 
elöioleggel elfogad Fischer és Volner

BIHARDIÓSZEG.

KALMAR és ENQEL
MÓTOR és GÉPGYÁR 

Városi raktár és ivoda s Gyár :
V .Lipótktfmt 22 B U D A P E S T .ü le g -u lc a _ _ n >

Eredett wlicnzVilághírű

Szivógázniótor telep. — A je lenkor; legolcsóbb 
tizei. c. *Benz“ nyersoíajnótor.

.Elismert legjobb gyártmány.
Ajánlja bcnzin-lokomooilos cséélőkeszieit, melyek 

bámulatos egyszerű szcrke/.etuek. 5^ ,

Teljes jótállás, kedvező fizetési feltételek. Költ
ségvetés és árjegyzék ingyen és bt rmentve.

rekedtség, elnyálká- 
sodás, hurut, görcs
köszvény és tojtő- 
köhögés ellen min 

a tinóm  zam atu

KAISER-fclc
jVtell Caramellát

„H árom  Fenyő" véd
jegygyei

z o n n  ki,zjegyz-l'itelü- 
vJ 7U U  t i te t t  b izonyít
vány orvosok és priv . 
egyénektő l ta n ú sítja  a 

biztos eredm ényt. 
Csomagja 20 és 40 fillér 

Szelcncze 60 fillér. 
Kapható:

W idder és Keichard
gyógyszertárában s Hra- 
béczy Kálmán drogériá
jában Sátoraljaújhely.

NEVJEüYEk
azonnal készíttet
nek Landesmann 
Miksa papirkeres 

kedésében.

u-a, mind'-n munkás a nőlőhog)*, a gyiitnö!- 
w í i  esöski rt, a dohány ti rményt'k, a kotnló-

telepek, burgonya ültetvényeknél fctb,

UGYANAZON MUNKÁT

éri el. melyhez különben mindkét kéz
zsUk>,éKfg volt, l»:i a fi'nyi'i"in bevált

önműködő

permetező S Y P H 0 N 1 A ”
S nuimiitaiiK, Bterfscr vált be és nélk Uiöshetetlen

minden kártékony élósdi
1. .. 'II.. , ....... ..........................I. .1

N I G K I N
( F e r n o l c n d t )

a l a g j o b b  c i p ő k  é m
M indenütt kaphat..V b-'c i vz.1.ÍM.itl kiáll.,k .-,mk illnleive

HA 0N
egy gazdaságos 

üzembiztos
kiváló munkateljesitményü

.rA t* cJféeK?..

m.
motoros cseplókószlftet előnyös I r t a ,
kedvező fizetési módozatokkal teljes 
szavatossággal, beszerezni óhajt, úgy 

forduljon megkereséssel

Sziics Ödön
Budapest, VI . Nagymező utca 66

a z .‘u n  a l a t t  t n * 2<‘ii;az iU iiA ([i é n  i p a r i  g é p b e  
rf-al, e i l e l m i r  á I In la t lu izin«*l y  t ti a' f * l* * 6 li la * r a
árjegyzéket és költségvetést díjmen

tesen küld meg.

Járná Dezső
levélbctegségek, rovarok stb.

m e g s e m m i s í t é s é r e
Ma ulvitázhatatlan a legjobb és legolcsóbb permetező !

Kérjen lő-üa számú képes árjegyzéket

MAVFARTH PH. s Ts. cégtől
Bécs, II, Taborstrasse 71.

^ |n ő i ruha,
kelme,

selyem,
vászon,

p\ szőnyeg,
jfüggöny és

mennyasszonyi 
kelengyék

6 5 0  /  d íj a ra n yérem  ntb.
Képviselők kerestetnek!

ll üzlete
Lamletirann Miksa ét Társ* kbnyvn>on dájában Sátoraljaújhely.

I Sátoraljaújhely.
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