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Mit claig‘©z©tt a város ?
— A polgármester félévi jelentése. —

A hétfői rendkívüli közgyűlésen  
F a r k a s  Andor polgárm ester egy 
terjedelmes jelen tés keretében 
számolt be a város félévi mun
kásságáról. A je len tés részletesen  
foglalkozik a képviselőtestület, a 
tanács és az előadók m űködésé
vel, ösmerteti a fontosabb hatá
rozatokat kiterjeszkedik a közel 
jövőben megvalósítandó kérdé
sekre.

Örömmel látjuk a polgárm es
ternek e jelentését, mert ezzel 
tani.jelét adja annak, hogy nem 
lélti munkásságát a legszélesebb  
kritikának alávetni, de örömmel 
látjuk azért is, mert igy legalább 
— ha lélévenkint is —  Ilii sta
tisztikát kapunk a városi ad mi 
nisztráció és képviselőtestület mű
ködéséről és lehetővé válik, hogy 
a hibákat idejekorán reparál- 
hassák.

Ez az utóbbi ok vezet minket 
irra, hogy —  ha röviden is —  
foglalkozzunk a jelentéssel és mén 
ten minden támadó szándéktól - 
megtegyük észrevételeinket az. 
eddigi eredményekre

A jelentés igy szól:

Tisztelt képviselőtestület! Köte
lességeim közi! soroztam, hogy a va 
ros közigazgatásának állapotáról, a 
város életében ülőforduló fontosabb 
és jelentősebb eseményekről, a vá
ros közönségének tajékoztatasa s 
esetleges észrevételein k és kivána - 
razinak meghallgatása s ezeknek a 
lehetőség szerinti, idejekorán való 
kielégítése céljából időszakonkint — 
ezúttal egy félévi munka erednie 
nyéről — a t. képviselőtestületnek 
részletes jelentést tegyek. Szükséges
nek tartom ugyanis, hogy a közön
ség áttekintést és alapos tudomást 
Merezzen arról, hogy azok, akik szol
gálatában állanak, mily mértékben 
vannak áthatva kötelességük tudatá
tól, menynyiben és mivel rekom
penzálják a várost azokért a java
kért, melyekkel kenyerük és meg
élhetésük biztosítva van.
, szükségét látom az időszaki 
jelentéseknek másrészről abból a 
szempontból is, hogy a közönség kom 
plexumáuak módjában legyen ellen
őrizni azt, hogy azt a munka prog 
rammot, melyeket a napokban adok

közre s amely, azt hiszem és remé
lem. a város javát önzetlenül és be
csülettel szolgálni akarók programúi 
já- al azonos lesz, kellő szívóssággá', 
eréllvel és kitartással vaiósitom-e 
meg ?

Ezúttal az elmúlt félesztendo tör
ténet‘-bői csuk a lényegesebb és ne
vezetesebb momentumokat és eserné 
nyékét fogom ismertetni. Az előbb 
e őadott »k alapján azonban már most 
kérem a I. képvi>e őtestületet, ruéltóz- 
tassók kutározatilag kötelességemmé 
tenni, hogy a folyó évtől kezdve 
minden év végével az illető évről 
jelentésemet szerkesszem meg, azt 
sokszorosítsam s a képviselőtestületi 
tagok között kiosszam.

Ezen kérelmem előterjesztése kö
vetkeztében azt kérdezhetik néme
lyek, hogy ha évi jelentések téte
lére való kötelezést kér;*' , mi cé ja 
félévi jeientéseiuuek. Őszintén ki- 
ii} iiatkoztatom ; hogy alkalmat adjuk 
azoknak a helyes véleményalkotásra 
és igazságod Ítélkezésre, akii ro-sz- 
induíatu, aattomos és alantas inten- 
cióju híresztelések halasa alatt al 
kották rucg a város ügyéről s az 
azok szolgálatában állók munkáké 
pesség- ről és értékéről véleményüket.

A képviselőtestület tevékenysége.
A képviselőtestület hatáskörébe 

utalt ügyek elintézése céljából az 
Ib ii óv első felében összesen 17 
közgyűlés tartatott, még pedig 3 
rendes közgyűlés, 10 rendkivü i köz
gyűlés, 3 részleges tisztújító közgyü- 
lés. Ezeken a közgyűléseken össze
sen 27ü határozat hozatott, melyek 
közül a tárgyak fontosság Inál és 
közérdekű voltánál fogva kiemeltet
nek a következők :

A  janár hő ip-iki rendkívüli köz
gyűlésen elfogadtatott a magyar ál
lamvasutak helybeli nagyádomúsáuak 
vízvezetéki vízzel való ellátására vo
natkozó szerződés. Elfogadtatott Ker
tész Ödön polg. fiúiskolái igazgató-1 
uak a polg. fiúiskola helyiségének • 
felépíttetésére vonatkozó ajánlata s' 
u polgármester utasittatott egy fel-1 
sőker< skedelmi vagy felsőipari iskola 
létesitére irányuló javaslat elkészíté
sére. Elhatároztatott a jéggyár fel
állítása.

A február ló-iki rendes közgyűlésen 
elfogadtatott a gyámpénztári pénz 
kezelési rendszerről s e pénzek gyű 
mölcsöztetéséről szóló szabályrende
let és kötelezvény tervezete. Kihir- 
dettetett több tervhat. biz. határo
zat. Elhatároztatott egy alszámvevői

s egy helyhatósági áüatorvosi állás 
rendszeresítése.

A március 29-iki rendkívüli közgyű
lésén tárgyaltatott s elfogadtatott a 
csatornázási és szenny víztisztítási 
terv és költségvetés, elrendeltetett a 
munkálatok sürgős végrehajtása s 
megtétettek az e c*’lb d sürgős in 
tézkedések és utasítások. Elfogadta
tott a szinügyi szabályrendelet ter
vezete. A közvilágítás javítása céljá
ból a villan' gyári igazgató által tett 
ajánlat kiadatott a pénzügyi bizott
ságnak, amely bizottság javaslatát 
a mai napig elő nem térj *sztette.

Az április 6 iki rendkívüli közgyűlé
sen köszönettel tudomásul vétetett, 
hogy a városi borpince részére a 
földraivelésügyi kormány 3<>00 kor. 
államsegélyt utalványozott. Elhatá
roztatott a po'gári fiúiskola kiegészí
téséül egy községi felsőkereskedelmi 
iskola létesítése s az iigy előkészíté
sére bizottság küldetett ki s a pol
gármesternek a szükséges utasítások 
megadattak.

Az április hó 2S iki rendes közgyűlé
sén elrendeltetett a mentőszolgálat 
szervezése és létesítése. Elhatározta 
tott egv kisegítő napidijas mérnök
nek 1 évi próbaidőre leendő félfo
gadása s egy elnöki tanácsosi állás 
szervezése. A utóbbi tárgyban ho
zott határozat felebhezés alat* áll.

A május i5 ik i rendkívüli közgyűlésen. 
elhatároztatott a nagyméltósagu főid-1 
mivelésügyi kormány által létesi-' 
lendő állami borpince céljára a vá
ros tulajdonát képező vasút mentij 
belsőségnek ingyenes átengedése. ,

A június 25-iki rendkívüli közgyű
lésén elfogadtatott h pékmiihelyek és 
péküzletekre vonatkozó) valamint az 
orsz. és hetivásárok alkalmával a vá
rosi helypénz jövedékének károsítás 
ellen való megóvása és a netáni 
visszaélések meggatlása t irgyában 
alkotott szab. rend. Elrendeltetett a? 
ebtartásra és ebadóra vonatkozó sza
bályrendelet módosítása. Felterjesz
tés inteztetett a nagyraéltóságu ke-' 
reskedelemügyi kormányhoz a gyár-1 
tol.-pi megállóhelynek teherfeladási 
áruforgalom részére leendő megnyi
tása iránt Versenytárgyalás hirdet- 
tetett a város tulajdonát képező épü
letek helyreállítási munkálataira.

2. Az előadók működése.

Az előadók működése általában 
kielégítő volt. Itt a táblázatos ki
mutatást megnehezíti azon körül
mény, hogy Bogyay Béla közigaz
gatási tanácsos szabadságának meg

kezdése előtt folytonosan ügyköré
nek megváltoztatását kérte, szabad
ságának tartarua alatt pedig ügy
darabjai', hol a közgyám, hol az 
utóbbi betegsége következtében más 
előadó intézte. Kulics József közig, 
gyakornok az egész fél éven át he
te. eskedett s igy a régi előadói kar 
3 tagjának : Bogyay Béla közig, ta
nácsosnak. a két közig, gyakornok 
(néhai Gáthy Géza és Simsa Ödön) 
ügykörébe tartozó ügydarabok a le
hetőséghez képest a funkciónáló 
tisztviselők között osztattak ki. A 
részletes, nagy utánjárást igénylő s 
az előadók tevékenységére nézve 
tájékoztatást nyújtó statisztikai ki
mutatást az évi jelentésben fogom 
ismertetni. Ki kell jelentenem e he
lyen, hogy az adminisztrációnak tel- 

|jesen kifogástalan állapotokat terera- 
jteni módjában addig nem lesz, mig 
i Bogyay tanácsnok, ki betegség címén 
3 hónapja szabadságon van munka
képessé nem lesz, vagy egészségi 
állapota miatt nyugdíjazását nem 
kérelmezi s mig a közig, gyakornokok 

■egyike kellő gyakorlottságra szert 
nem tesz, a másik betegségéből fel 
nem gyógyul. A magam részéről 

| csupán a rendelkezésre álló munka
erők kihasználására törekszem, mert 
más irányban tett intézkedéseim ed
dig ar. dményre nem vezettek. Any- 
nyit azonban meg kell említenem, 
hogy a fennálló tisztviselőknél fo
kozottabb munkakedvet tapasztalok 
s remélem, hogy ha az utóbb jelzett 
gátió körülmények elmaradnak, ha a 
békés és nyugalmas idők kívánatos 

[eredménye bekövetkezik s az admi
nisztráció és tisztikar működését nem 
a rosszindulatnak és előítéletnek 
szemüvegén fogja nézni a város 
ügyeivel előszeretettel foglalkozók
nak az a része, mely a régi rend
szer visszaállításában látna a közjó 
előmozdítását, bekövetkezik az any- 
nyira óhajtott rend s módjában lesz 
a tisztikarnak és közönségnek egy
másban jóindulatú támogatóját fel
ismerni.

Jelentésem ebben a részében meg
jegyezni kívánom, hogy a rend hely
reállítása céljából kiadott rendoleteim 
végrehajtását a jövőben is szigorúan 
ellenőrzőm s minden esetben igénybe 
fogom venni a rendcsinálás céljából 
a t. képviselőtestület által adott fel
hatalmazást.

A városi közigazgatás két legfon
tosabb szerve : a számvevői és mér
nöki hivatal minden igényt kielégítő, 
közérdeknek megfelelő ellátása iránt 
is a képviselőtestület felhatalmazása
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folytán akként intézkedtem, hogy 
a számvevői osztály rendbehoza
tala, a számadásoknak 1010 év 
végéig való elkészítése céljából 
két szakhivatali tisztviselőt fogadtam 
fel, a kik e munkálatokat e hóban 
elvégezték s ennek következtében, 
ha az aug. hóban megtartandó rész
leges tisztujitáson azjalszáravevői ál
lás a közérdeknek megfelelően tölte
tik be, a számvevői hivatalban a 
rend helyreáll ; ugyancsak lendületet 
nyer a mérnöki hivatal ügykörének 
a jelenleg túlterhelt munkaerők mel
letti ellátása, mert augusztus hó első 
felében a kisegítő mérnöki állásra 
beérkezett pályázatok eredménye 
felett is döntés fog történni.

Azokról az igényekről egyébként, 
melyeket az adminisztráció a közér
dek szempontjából táplál, még rész
letesen fogok szólni.

A csatornázás.
Mindennekelőtt sajnálattal kell be

jelentenem a t. képviselőtestületnek, 
hogy a várost legközelebbről érdeklő 
ügy : az általános csvtoruázás ügye 
rövid időre halasztást szenved, mert 
a tervek felülvizsgálatának az lett az 
eredménye, hogy azon a roiniszte 
rium a zsólyomkapatak elkülönítése 
céljából szükséges módosítás keresz
tülvitelét rendelte el. Bármennyire 
ambicionáltam, hogy a munkálatok 
még es évben megkezdhetők legye
nek s e célból minden lehetőt elkö
vettem, mégsem tehetek ezúttal mást, 
mint azt a kötelező Ígéretet, hogy 
2—3 hónapon belül a módosított csa 
tornázási terv bemutatásáról gbndos- 
kodora s általában ez ügyben a soron 
kívüli intézkedéseketraeg'fogomtenni 
s ha szükségét fogom látni, kellő idő
ben fogom javasolni azt is, hogy a terv 
módosítása a minisztériumtól kérel- 
meztessék. Ugyancsak gondoskodni 
kívánok árról, hogy a város szabályo 
zári terve ugyanennyi idő alatt el
készüljön. (É*énk éljenzés.)

A vízvezeték.
A vízvezetéki üzemben nagyobb 

zavarok csak az utóbbi napokban 
állottak elő, a szokatlanul nagyfokú 
hőség úgy nálunk, mint az ország 
több városában vízhiányt idézett elő, 
melynek megszüntetése iránt a ta
nács a lehetőség szerint intézkedett. 
Valószínű, hogy még egy gép be
szerzése s a vízmérő órak beállítása 
esetén a zavarok véglegesen elkerül 
hetők lesznek s az utóbbiak beszer
zése céljából a tanács atirt a fővá 
rosi vizmüigazgatósighoz, mert az e 
táigyban kiirt versenytárgyalás 
eredménytelen maradt. A zavarok 
egyébként, sajnos, annak tulajdonít
hatók, hogy lakosságunk a vízhasz
nálat körül a legnagyobb részben 
lelkiisraeretlenül jár el, mely körül
mény után közegészségügy-ellenes 
és közbiztonság-ellenes állapotokat 
idéz elő. (Zajos tiltakozás.)

A vágóhíd.
A közegészségügyi szeinputok ve 

Zftték a tanácsot arra, hogy a köz
vágóhídon beállott tarthatatatlan ál
lapotokat, a t. képviselőtestület hoz 
zájárulásával megszüntesse. E célbó’ 
a közvágóhíd helyreállítási és átala
kítási munkálatai a vállalkozónak 
kiadattak s a legközelebbi képv. test. 
közgyűlésen javaslatot fogok tenni az 
iránt, hogy a villanyvilágítás vízve
zeték a vágóhíd egyes részeire be
vezettessék s ha ezen munkálatok 
befejeztetnek, remélem, hogy a tör
vényhatósági m. kir. állatorvos nem 
fogja a közvágóhíd újraépítését szór 
galmazni. Ezt az újabb áldozatot 
egyébként a tanács javasolni nem 
fogja. Ellenben már legközelebb in
tézkedés fog tétetni, hogy léghűtő 
kamrákkal kapcsolatos jéggyár fel
állítás a iránt a máradott utasításhoz 
képest tanácsi javaslat és jövedelme
zőségi kimutatás kerüljön a t. kép
viselőtestület színe elé.

Ozlctvezetőség.
Kulturális szempontok indították 

a vezetőséget arra, hogy a magán 
polgári fiúiskola államosítása és köz
ségi felső keresk. iskola létesitlése 
iránt indítsa meg az akciót. Remél

hető az illetékes miniszter ígérete 
folytán, hogv a polgári fiú iskola lé
tesítése az 1912 évi állami költség- 
vetésbe felvétetni fog, mig a községi 
felsőkereskedelmi iskola létesítésének, 
lévén a nyilvánossági jog engedélye
zéséről szó, akadálya úgyszólván nincs 
s remélhető, hogy az 1911 szept ló 
én menyitható s ezzel egy szélesebb 
körben naegyilvánosult óhaj kielégít
hető lesz.

Katonaság.
Hogy az üzletvezetőség és egy ez

red katonaság ide helytzésére irá
nyuló akciónknak lesz-e valamelyes 
eredménye, azt a jövő mutatja meg. 
Az üzletvezetőség felállítását egyéb
ként újból akkor kell majd ismét 
felszínre vetni, ha a jövő évek állami 
költségvetéseibe az északi üzletveze- 
zetőségek létesítése fog beállittatni. 
Hálával kell megemlékeznem itt az 
alispán urnák a katonaság ide helye
zése érdekében kifejtett tevékenysé
géről s általában mindazon törvény- 
hatóság, bizottságilag tárgyalt, váro
sunk fejlesztésit és felvirágoztatását 
célzó indítványairól, melyek a város 
ügyei iránti kiváló és fölötte hasz
nos érdeklődéseiről tesznek tanúbi
zonyságot. Bizonyára óhajtandó lenne, 
hogy a vármegye közönsége, első 
tisztviselőjének jóindulatát magáévá 
téve, esetről-esetre nagyobb súlyt 
kölcsönözne a maga szavával a 
közérdekű, a vármegye székhelye 
felvirágoztatását célzó törekvéseink 
nek, mozgalmainknak.

Mindenben helyeseljük azokat 
az okokat, amelyek a polgár- 
mester urat jelentése megtételére 
b-rták, de nem helyeselhetjük azt, 
hogy hivatalos jelentésben sértő 
kitételek vannak. A polgármester 
urr.ak meg lehet a maga privát 
véleménye az őt és a tisztikart ért 
eddigi bírálatokról, de hivatalos 
jelentésében nem szabad sértenie 
senkit, különösen akkor, amikor 
nem nevezi meg azokat, akikre 
ez vonatkozik.

A képviselőtestület munkássá
gának üsmertetését pedig ne rovás 
sék fel nekünk bünül — mi inkább 
elhallgattuk volna, mert kisül be
lőle hivatalosan — amit már ré
gen mondtunk hogy a képvi 
selőtestület utóbbi időben folyta
tott munkájának semmi pozitív 
eredménye nincs. Van ugyan egy 
halom határozat, de eredmény 
nincs. Pedig de kevés láradsággal 
es jóakarattal lehetett volna ered
ményeket elérni.

Helyeseljük azonban azt a nyílt
ságot, amellyel a polgármester 
a tisztikar hiányaira mutat rá 
Erre nagy szükség volt, mert 
csak ilyen őszinte, nyílt bejeién 
tésével a hibáknak lehet elérni, 
hogy a képviselőtestület helyes 
irányba terelje — részint egyné
hány tisztviselő kicserélésével, ré
szint uj állások szervezésével — 
a város adminisztrációját.

Mindezek után pedig érdeklő
déssel várjuk az évi jelentést, 
fentartva egyben bíráló szavunkat 
is akkorra, amikor az adminisztrá
ció egész évi működéséről nyer 
hetünk tiszta képet.

— augusztus 2,

A cukor drágulása Hogy a gyúj
tóból is állami monopólium lesz, uz 
mar bizonyos. J)e most már azt ia em
legetik „a pénzügyminisztérium egé
szen komolyan foglalkoznak a cukor- 
monopólium kérdésével is." Tehát a 
cukorra is szemet vetett a pénzügy- 
miniszter, mikor az állami bevételek 
fokozásáról volt szó, Szemet vetett

rája? No ezt a kacsintást drágán 
fogjuk megfizetni. — Megeshetik, 
hogy Lukács megcsinálja a cukor
monopóliumot, vagy pedig a „cukor
ár rmelésnek az állam szempontjából 
való rövidebi) kihasználására^ fele
meli a cukorfogyasztási adót. Az idén 
fizetünk a költségvetési előirányzat 
szerint 54 millió 300 ezer koronát 
cukorfo yasztási adó fejében. Lukács 
azonban még egyet csavarint a sró
fol), úgy, mint a dohánynál, fölemeli 
a cukorfogyasztási adót csekély 50 
percenttel és mi fizetünk évi 30 mil
lió koronával többet. Mert sok pénz, 
rémsok pénz kell katonára, kaszár
nyára. ágyúra. A nép, az isteni nép 
pedig hadd fizessen, amíg csak bírja.

A képviselőtestület leg
utóbbi ülésén súlyos pa
naszok hangzottakéi, me
lyek szomorú színben tün
tették fel a vízvezeték 
adminisztrációját. ■

A vízhiány megszűnt. A képvise 
lotestület hétfői ü'éséa pedig szank
cionálta azokat az intézkedéseket, 
melyeket a tanács a vízhiány meg
szüntetésére tett. A város közönsége 
meg lehet tehát egyelőre elégedve 
az eredmény nyel. Semmi veszély 
nem fenyegeti most mir — hacsak 
valami üzemzavar nem áll elő — a 
várost. Hogy mégis külön cikk ke
retében foglalkozunk ezúttal a víz
vezetékkel és ezzel kapcsolatban a 
hétfői rendkívüli közgyűlésen e tárgy 
bán történtekkel, annak mélyreha
tóbb okai vannak. A hétfői köz
gyűlésen ugyanis oly dolgok kerül
tek napfényre, melyek alaposan meg 
ingatják az emberben a hitet a \iz  
vezeték reáiis kezelését illetőleg.

Halász József képviselőtestületi 
tag például olyan képét festette a 
vízvezetéki üzem gazdasági kezeié 
sének, amely valósággal kétségbe
ejtő. Kimutatta, hogy a költségelő
irányzat képzelt alapokon készült, 
hogy a tényleges eredmény sokkalta 
kedvezőtlenebb, mint a költségve
tésben jelzett, ugyannyira, hogy 
alaposan lehet tartani az üzem csőd
jétől. Es erre a vádra a városi mér
nök urnák nagyon gyenge észrevó 
telei voltak. Alig volt képes meg- 
dönteni Halász súlyos kijelentéseit.

Es az ülés után csak erősbüdöti 
a vízvezeték helytelen kezelését ille
tőleg a véleményünk. A mérnök ur 
például azt mondotta a képviselőtes
tületben, hogy a villanygyárral szem
ben biztosítva van megállapodással 
a fogyasztotott vízmennyiség utó
lagos fizetése. Ezzel szemben a vil- 
lány gyár semmiféle megállapodásról 
nem tud és nem megy bele 
utólagos megállapításba, mert ők 
a vízfogyasztást a saját költsé
gükön beszerzett órán ellenőrzik és 
csak az alapon fizetnek. így történt 
aztán, hogy a villanygyár nem haj
landó elismerni a vízvezetéki osztály 
által eszközölt — 19Ö3 K.. 80 fillérben 
megállapított — szaporodást, hanem 
csak nem egészen 1400 koronát akar
nak fizetni, amit az órájuk jelez. Itt 
is van hát egy 6<X» koronás diferen- 
cia, amely a városra — mert bizonyí
tani nem tud — elveszett.

Es így lesz sok más helyen is. 
Nagyon sok száz, sőt ezer koronák 
is fognak igy elveszni, amelyek pe
dig a költségvetésben bevételként

szerepelnek. Nagyon sok gondot fog 
okolni ilyenformán nemcsak a költ. 
árvetésben előirányzott összegnek 
az előteremtése, hanem a szükséges 
kiadásoknak a fedezése is.

Sürgős intézkedésre van hát itt 
szükség, amely gyökerében megvál. 
toztatja a vízvezetéki üzemnél most 
folyó gazdálkodást. Es erre egyedüli 
műd az, amit Kincsesy l’éter java
solt, hogy az üzem vezetését raga d 
ják ki a mostani avatatlan kezokbő 
és bízzák rá egy direkt e célra szer
vezendő gazdasági hivatalra, amely
nek keretében hozzáértő kezek fog
ják irányítani a város e legfontosabb 
hatalmas üzemét, igy még elkerül
hető talán a teljes összeomlás, de 
e nélkül — mi is azt hisszük — aligha 

•
A képviselőié, tületnek a vízhiány

ról folytatott tárgyalását — melyből 
épületes adatokat tudhat meg az 
olvasó — az alábbiakban közöljük :

Tanácsi javaslat.

Elénk érdeklődés közben olvasta 
fo! Kérészy Gyű a városi mérnök a 
tanács javaslatát, amelyben a víz
hiány ideiglenes megszüntetése cél
jából tett intézkedéseknek jóváha
gyását — az ipari üzemek kizárását 
— kérik és elfogadásra ajánlják a 
végső rendezést illetőleg tett előter
jesztéseiket, hogy egy uj 40 lóerős 
i-ép szereztessék be a közegészség, 
ügyi mérnöki osztály véleményének 
kikérése alapján. — A vízmérőórák
ról nem tett említést a javaslat, azt 
azonban jelezte a mérnök, hogy az 
iparüzemeket csak az esetben zárjak 
el, ha a vasúttól megvont vizmeny- 
ny iség még mindig kevés volna a 
vízhiány megszüntetésére.

A villanygyár ellen.

C/iudavszky Móric dr. volt az első 
felszólaló. A városnak vau 20000 
a kosa. A vízvezetéki készítetténél 

minden lakosra, 1 hl. vizet számítottak 
és ezert rendezkedtek bs napi 20000 
hl. vízfogyasztásra. Mikor tehál léte
sítették az üzemet eladták a készle
tet a közönségnek. S ime most újból 
eladták azt az iparüzeraeknek. A víz
hiány onnan keletkezett tehát, hogy 
az üzemek aktív vízszükséglete na
gyobb, mint a volt fölösleg. E fo
gadja a tanácsi javaslatot minden 
részében, csupán egy pontot kifogá
sol. iiogy amíg a kisebb üzemektől 
megvonják a vizet, a nagy ob villany- 
gyárnak meghagyjak. Csudálkozik, 
hogy épen evvel a gyárral tesznek 
kivételt, amely pedig — mióta ismeri 
— mindig a közérdek ellenére mű
ködik, nem teljesiti kötelességét. — 
Konkrét javaslatot tesz, hogy a vil
lanygyártól is vonják meg a vízszol
gáltatást, ha nincs garantálva, hogy 
utólag megfizeti a teljes vízfogyasz
tást.

Pénzügyi bukás előtt.

Halász József nem fogadja el seiu 
a tanácsi javaslatot, sem a Chudov
szky indítványát, mert egyetlen ipar
üzemtől sem hajlandó megvonni a 
vízszolgáltatást és ezzel az életere
jüket. Másfél év óta sürgeti a vízfo
gyasztás ellenőrzését, többször indít
ványozta 20 vízmérő óra beszerzését, 
a képviselőtestület be is látta ennek 
a szükségességét, de a felettes ható
ságok meghiúsítottak a határozatok 
végrehajtását. 1909 júliusában kap
csolták be a hálózatba a villany gyá
rat, ugyanez év szeptemberében az 
állarnvasutat és innen kezdődik a 
vízhiány. Az egész vízvezetéki üzem 
vagyoni lag gyenge lábakon áll, a költ
ségvetések is képzelt alapokon készül, 
tek. 1911-ben a vízvezetéki költség* 
vetésekben 94344 kor. bevetel, bnöo 
kor. kiadás és igy 28909 kor. fölösleg
szerepel. Ezzel s z e m b e n  tényként a •
lapítható meg, hogy ez évben tuég 
csak mintegy 29987 korona tolyt o. 
De ez nem is csuda. A vasútnak'*11 
mintegy 15344 kor. értékű vizfogy*92* 
tása. Megállapodás sznrint tartóit
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fizetni 1500 koronát, fizetett pedig
1910- ben 15380 koronát. Ennyi van 
kivetve 1911 -re is és igy szeptember
ben tartozni fog az állaravasut 30000 
koronával. Avillanygyár kivetés éven- 
kint 18 koronát szapdrodás csak
1911- ben 1934 kor. llven gazdálkodás 
folyik az üzemnél. Nem csoda llát, 
ha pénzügyi válság előtt állunk és 
csőd fenyegeti az üzemet. Hiszen 
már májusban sem tudták az annu- 
jtísi részletet megfizetni, novera.-ben 
niég kevésbbé fogják tudi. Nem a 
mérnök a hibás, hanem a képviselő- 
testület (Elénk ellentmondás. A ja
vaslatnak csak azt a részét fogadja 
el. mely egy uj gép beszerzését kí
vánja.

Mentsünk am it lehet.

Lichtenstein Jenő dr. rövid be
szédben kél az iparvállalatok védel
mére. Majd Kincsesy Péter emelkedik 
szólásra és erős szavakban bírálva 
az üzem mai vezetését, javaslatot 
tesz a kibontakozásra. — Téves utón 
jároak — úgymond — Halász is, 
Lichtenstein is. A vízvezeték első
sorban közegészségügyi és közbiz
tonsági érdekeket kell, hogy szol
gáljon. De vajon szolgálhatja-* eze
ket az érdekeket, amikor a Petőfy- 
utca közepétől a város felső részén 
8 nap óta egy korty vízhez nem jut
hattak még a betegek sem, mert a 
régi kutakat betömték, a vízvezeték
ből pedig még csak nem is cseppeg 
a víz. Mi lenne egy tűz, vagy jár 
vány esetén ? Vállalják a követkéz 
ményekért a felszólalók a felelőssé 
get? Be kell minden ipariizemnél 
szüntetni a vízszolgáltatást mindad
dig, mig a harmadik gépet nem he
lyezik üzembe. Ez különbé.i a sza
bályrendelet szerint kötelessége is a 
képviselőtestületnek. Retorzióval nem 
élhetnek az iparvállalatok, mert a 
szabályrendelet (>4 §-a ezt kizárja. 
De a vízmérő órák telállítása is el 
van raár a szabályrendeletben ren
delve s miután nálunk a törvényes 
formák közt megerősítést nyert sza- 
bályreudelet törvényerővel bir, azt 
végre kell hajtani. Nincs hát joga 
a vármegyének semmiféle akadályt 
gördíteni a vízmérő órák beszerzése 
elé. — De hibásnak taitja a vizve 
zetéki üzem mai kezelését egészen. 
Egy ilyen üzem élére gazdasági ve
zetőt kell állítani, aki praktikus mó
don, üzleti szellemben vezutué azt. 
Indítványt ad be, hogy a szervezési 
szabályrendelet most folyó átdolgo
zásánál egy gazdasági hivatal is 
Bzerveztessék, melynek hatáskörébe 
tartozna a vízvezetéki ós csatorna 
zási üzem vezetése.

A mérnök.
h'ŐtS József rövid felszólalása után 

Kérészy mérnök reflektált az elhang 
zott felszólalásokra. Chudovszkynak 
van — úgymond — a legtöbb igaza, 
de téved Chudovszky is, aminthogy 
tévedett annak idején — elösmeri 
— ő maga is. 780 m3 fölöslegre 
számított ós nincs ennyi. A villany- 
gyárban takarékosan bánnak a viz 
*•1, van hűtőtornya is. A vízfogyasz
tást is meg fogják utólag fizetni, 
niert megállapodás van velük, 
erre vonatkozólag. Csődről szó sem 
-®net, mert igaz ugyan, hogy csak 
<9987 kor. folyt eddig be, de 
ez csak a lanyha behajtás erednie- 
ny®. Egyébként pontosan nem lehet 
mfgóllal-tani a kintlevőséget. Nem 
tudja Halász honn n vette az ada- 
t*>t, de azt tudja, hogy Harsányi 
yfvesetéki könyvelő még egyszer sem 
tudta megmondani hátralékot. Kéri 
* javaslat elfogadását.

Személyes kér

Még Alexander V ilm o s  sz 
u “érte » sajtót, hogy K im  
,  *** felszólalásait ne kiizö 
ín a,'^ ros háztartásának hite 

gzthainát Ebből kifolyólag 
emelyes kérdésben kértek 
Szóltak Alexandernek. F 

ví.f °rnyat> Hónsch es JJer. 
haif?a ftV°l k(rtl?k H bátraiéi 

Jtála k<irUI észlelt hibák il

Határozat
Ezután a_ polgármester kihirdette 

a kővetkező határozatot :

A képviselőtestület elhatározza 
!í°«y ‘‘Kyülőre kikapcsolja az ipar
üzemeknél és az államvasutaknál 
a vízvezetéket, azonban az ipar
üzemek — ha a vizb őség engedi 
— fokozatosan újra ellátandók viz- 
ze\ Utasítják a polgármestert, hogy 
a most átdolgozás alatt levő szer
vezési szabályrendelet keretében 
gondoskodjék egy gazdasági osz
tály szervezéséről ; az adöügyosz- 
tá!yt a vizdijak sürgős lehajlására 
hívja fel és vizsgálat utján állapítsa 
mag, hogy kit terhel a felelősség 
az eddigi lanyha behajláso m miatt

.1 táros
A felső kereskedelmi iskola ügye.
— Betöltik a mérnöki és állator
vosi állásokat. Nem adják bérbe 
a Dianna-fUrdőt. — Mi lesz a 
kőbányával ? ——-— —-  ■ ■

Rendkívüli közgyűlést tartott 
hétfőn délután a város képviselő
testülete. A közgyűlést tulajdon
képen a városban előállott víz
hiány ügyében hívták össze, de 
azért szerepelt a tárgysoion több 
fontos kérdés is, igy elsősorban 
a felsőkereskedelmi iskola ügye. 
Az iskolát — amint a polgármes
ter jelentette — már szeptember 
lö én meg fogják nyitni és a nyil
vánossági jog engedélyezése biz
tosítva van. Ez mindenesetre üd
vös dolog volna, mert jelentéke
nyen érintené városunk gazda
sági fejlődését is.

Elintézést nyert ezenkívül a ki
segítő mérnöki és a helyhatósági 
állatorvosi állás betöltése is és 
igy rövid időn belül újabb mun
kaerőkkel szaporodik majd a vá
ros adminisztrációja, mely — mint 
a polgármester félévi jelentése is 
bizonyítja — most még nagyon 
mostoha állapotban van.

Az érdekes gyűlésről egyéb
ként a következőkben számolunk 
be részletesen:

Fontosabb ügyek

Első tárgyaként a gyűlésen a pol
gármester féló/i jelentése szerepelt, 
azután a vízvezetéki ügyre került 
sor. Mindkét tagy nagy érdeklődést 
keltett a képviselőtestületi tagos 
körében s ezert külön cikkek kere
tében foglalkozunk a gyűlés idevonat, 
kozó részével.

A felsőkereskedelmi iskola.

A polgármester bejelenti, hogy a 
felsőkereskedelmi iskola ügyében s 
a kacsai kereskedelmi és iparkamara 
meleghangú pártoló felterjesztési 
tett a miniszterhez melyben véleme 
nyezik a homonuai kereskedelmi is
kolának Ujhelybo helyezését, ámen)- 
nyibeii ez keresztülvihetetlen volna, 
az újhelyi községi kereskedeuui iskola 
nyilvánossági jogának a megadasá!. 
Jelenti továbbá a polgármester, hogy 
dr. Sckak Bél* a felső kereskedelmi 
iskolák országos felügyelője határo
zott ígéretet tett a uyilváuossái jog 
engedélyezésére és igy semmi aka
dálya nincs, hogy az iskolái szeptem
berben megnyissák, kertész Ödön 
polgári iskdlai igazgatóval - -  mihelyt 
haza érkezik — tárgyalni fog a tan
eszközök és tanerők átvétele ügyé
ben és kéri aképviselőtestületet, hogy 
utasítsa a kiküldött bizottságot, hogy 
Kertész Od in igazgató, a polgármes
ter és dr. Székely Albert bevonásá
vá! haladéktalanul határozzon a he
lyiség és a megnyitással kapcsolatos 
más ügyek dolgában.

Alexander Vilmos bemutatja Arad 
és Temesvár községi felsőkereske 
delrni iskoláinak a költségvetését, ame
lyekből kitűnik, hogy az újhelyi is
kola nagyon kevés ráfizetéssel léte
síthető. Még Hornyai Béla dr. szólott 
a tárgyhoz és aztán egyhangúlag 
elfogadták a polgármester indítva 
nyál.

Uj állások.
Tudomásul vették a polgármesteri 

bejelentést, hogy a napidijas mérnök 
állásra 10 korona napidijjal meghir
deti a pályázatot és hogy az állásti 
rövidesen betölteti. — Tudomásul 
vették a tanács bejelentését, hogy a 
helyhatósági állatorvosi állás betöl
tésének semmi akadálya nincs és 
utasították a polgármestert, hogy az 
állás mielőbbi betöltése iránt keresse 
meg a vármegye alispánját.

Apróbb ügyek.
Gecsei Jenő adótanácsosnak a IX. 

fiz. osztály 1. fokozatába kért e ő- 
léptetését elutasították. — Tudomá
sul vették, hogy a Dobsinárót be
szerzett jng eladása tárgyában elren
delt vizsgalatot a vármegye helyben
hagyta.

Dr. Székely Albert indítványt adott 
be, hogy a Kossuth-szobrot kerítsék 
Körül és estónkint világítsák meg. A 
képviselőtestület utasította a taná
csot, hogy ez ügyben a Kossuth 
szoborbizottsággal bocsátkozzék tár 
gyalásba és azután tegyen ez ügy
ben javaslatot.

Grünbaum Simonnak az utcai pa
dok felállítására már a mu.l ülésben 
tett ajáulatat, — miután azt most 
iiásban is megismételte — elfogadták.

A ceglédi polgármester átirata 
folytán elhatároztak, hogy kérvé
nyezni fogjak a képviselőháznál az 
188b. XXll. te. 138 § unak hatályon 
Kívül helyezését.

Elhatározták — a számvevő je
lentése kapcsán — hogy a színház 
bérleti ára 100 korona, de felhatal
mazlak a tanácsot, hogy ezt az árat 
méltánylást érdem ő esetekben 50 
koronára is leszállíthatja.

A vágóhíd átalakítási munká'atail 
3400 kor. 1Ü fillérért Zombory János
nak, a festési munkaiatokat Gól kor. 
00 fillérért LőiV'ngtr llvrmaiinak ad
lak ki.

Vége.
Papp Károly ajánlatot adott be a 

városhoz, hogy a Dianna fürdői évi 
3000 kor. bérért adjaK kuieki. Hosz- 
szabb vita uia.i a kérelmet e.utasí
tották. — Grünberger Abrahámnak 
azonban kioltásba helyeztek a kö
banya bérletét 10 évre 1200 kor. évi 
bérért, ha kötelezi magút, hogy a 
kőszállitásra sodronypalyát létesít, 
vagy ha vállalja a Kőbányához ve
zető ut teljes rendbenlartasut.

A gyűlés d. u. Ü órakor ért véget.

H Í R E K .

A kereskedelm i iskola.
Felhívás a közönséghez.

A felsőkereskedelmi iskola létesí
tése nemcsak a mi közönség érdek
lődését keltette fel, de mozgásba 
hozta a homonnaiakat is. Valóságos 
háborút készítenek elő ellenünk es 
deputűcioznak kegyelmes es méltó 
sagos uraknál, hogy akadályozzak 
meg az újhelyi kereskedelmi iskola 
létesítését. Persze szükség van ilyen
kor a dtkciózásra is, Csen Elek igaz
gató ur egy képviselőtestületi ülésén 
— mint egy ottani lap írja — .virá
gos bokrétába toglalt szavakban 
ecsetelte" a homonnatak igazát .iAvj- 
ner Gyula loispaueloti.S nug Momou- 
nán tolyik a ueputácio es uikciózás, 
Ujliely serényen készül a lelso ke
reskedelmi iskola szeptemberi meg
nyitására. Larkas Anuor polgármes
ter dicséretes buzgalommal igyekszik 
dűlőre juttatni e tontos kérdést. Ma a 
kővetkező (elhivassál lordul — ez 
ügyben — a vármegye közönségéhez:

Sátoraljaújhely r. t. város kép
viselőtestülete elhatározta, hogy a

város területén egy nyilvánosság 
joggal felruházandó községi felső
kereskedelmi iskolát létesít.

Minthogy az iskola f. évi szep
tember hó közepén remélhetőleg 
mennyiitatni fog, felkérem a Zem- 
plénvármegye területén lakó szü
lőket és gyámokat, hogy szíves
kedjenek alulirt polgármestert f. 
hő 20-ig értesítem, hogy gyerme. 
keiket illetve gyámoltjaikat 'hajlan 
dók-e a létesítendő iskolába felvé
tetni? Ha igen: melyik osztályba 
hány gyermeket óhajtanak beíratni.

ha az iskola megnyitásának aka
dálya lenne, erről az érdekelteket 
hasonló utón még e hó 30-ig ér
tesítem.

Sátoraljaújhely, 1911. aug. 1-én.
Farkai Andor,
polgármester.

Homonna tehát csak fészkelődjék 
továbbra is, az újhelyi kereskedelmi 
iskola létesítését megakadályozni 
nem fogja.

— Szerkesztőségünkből. Teleky Sán
dor szerkesztőnk lapunk köteléké
ből kivált és helyét ideiglenesen volt 
szerkesztőnk : Lánca Aladár tölti be.

— Kitüntetés Butka község képvi
selő testületé Szotak István tulkai 
körjegyzőt 30 évi szolgálata alkal
mából a főjegyzői címmel tüntette ki.

— Az általános ipartestüiet vasár
napi mulatsága iránt máris minden 
oldalról élénk érdeklődés nyilvánul. 
Meg akarják mutatni az iparosok, 
hogy tudnak összetartani s nagy 
nemes célokat szolgálni, - mert en
nek a mulatságnak valóban nemes a 
célja: segíteni az arra szoruló ipa
rosokat es előbbre vinni a stagnáló 
helyi ipart. A rendezőség élén hericz 
elnökkel és az agilis titkárral mindent 
elkövet a siker érdekében, a mi az 
előjelek szerint nem is fog elma
radni. A mulatságot — mely a 
„Nyul“-ban lesz — netáni rossz idő 
esetén is megtartják.

“Karolineum,,
leánynevelő tanintézet

„1NTERNÁTUS“
Sátoraljaújhelyben.

Ezen nyilvánossági joggal felruhá
zott tanintézet a paulat szt. Vincéről 
nevezett szatmári Kongregációhoz 
tartozó irgalmas nővérekre (szerze
tes tanítónőkre) van bízva. Belszer- 
vezete következőleg van osztályozva:

a) 4 osztályú polgári iskola,
b) 4 „ elemi iskola,
c) 4 „ párhuzamos elemi

iskola (Exteruát),
dj kisdedóvó,
c) internátus.
Az intézeti helyiségek a nevelés 

céljának megfelelő módon vannak be
rendezve. Alakó-, háló-és tanszobák 
magasak, szcllősek és világosak. Az 
épület mellett kert és tornahelyiség 
van, ahol a leánykák kellemesen tölt
hetik el szabad idejüket és a test 
kifejlődéséhez megkivántató megfelelő 
mozgást naponkint megtehetik.i

Van az intézetnek a házikerten 
kívül a .Magashegy" tövében szőlő- 
ültetvény és erdőtől körülvett kies 
fekvésű villája, ahova a növendékek 
tanulmányaik végeztével fölsétálnak 
és szabad idejüket töltik, és ozson- 
nájukat s nem egyszer még vacso
rájukat is ott költik el. A gyönyörű 
erdőben sétálva és a természet szép
ségeiben gyouyörködve, testben és 
lélekben leifrissülve térnek estefelé 
az álom üdítő karjaiba.

Bennlakásra felvétetik bármely 
osztályú növendék.

Feltételekről szóló prospektust kí
vánatra szívesen küld az

intézet főnöknője
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A mindjobban sújtott kisiparosság
nak vélvén alábbi cikkemmel hasz
nálhatni, igen kérem szíveskedjék 
okulás céljából annak b. lapjában 
helyet adni, a miért hálás köszöne- 
temet nyilvánítom.

Csak azt akarom iparos társaim 
szivére kötni, hogy Klein Izidor épí
tőmesterrel való vállalataikban na
gyon vigyázzanak, nehogy hozzám 
hasonló módon járjanak.

tn  ugyanis felvállaltam a nevezett 
építőmestertől a petroleumgyárnál 2 
épület festését. Az egyikre megegyez
tünk 270 koronában, mely elkészül
vén, 240 koronát ki is fizetett; az 
esetleges hibák pótlására a szokásos 
egy évi jótállási időre 30 koronát 
benntartván. Ekkor bízott meg a má
sik munka elkészítésével, melynek 
árát előre meg nem egyeztünk. Ezt 
is elkészítvén, benyújtottam az utóbbi 
muukáért járó 255 koronáról szóló 
számlámat, melynek kifizetését azon 
kijelentéssel, hogy a munka kel kraj
cárt sem ér, megtagadta. Majd nyom
ban meggondolta a dolgot s kijelen 
tette, hogy ha az első vállalatból 
bennmaradt 30 koronám s e máso
dik munkám fejében — előbb 
összesen 160 koronát, majd újabb 
meggondolás után 200 koronát elfo
gadok és kijelentem, hogy vele szent
ben több követelésem nincs s ezt 
neki aláírom, akkor kifizet, különben 
mehetek perre„mert úgyis megfogom 
látni, hogy még egyszer annyiba ke
rül a perköltség, mint a mennyi ne
kem járna tőle stb. Én kezdő fi
atal mester vagyok, anyagi kötele
zettségeim vannak s a bajok elkerü 
lése végett, szorult helyzetemben el
fogadtam a pénzt,;vagyis 285 korona 
helyett kiszúrta a szememet 200 ko
ronával.

Hát kérdem, mit kerestem e mun
kán én, ha preszióval 85 koronái 
húzott le a nagyvállalkozó Klein Izi
dor ur tőlem, es micsoda követke
zetesség van az olyan építész szá
mításaiban, aki szerinte 2  krajcárt 
nem érő munkáért mégis 170 koronát 
fizet? Vagy jó volt az a munka s 
akkot fizesse ki a két keze munkája 
után élő kisiparost becsületesen, ha 
meg a munka 2 krajcárt sem ért, 
akkor ne kerteljen, de bízza a bíró
ság döntésére a dolgot, önkényes
kedésével azonban ne rontsa meg 
az amúgy is tengődő kézművest.

Tisztelettel:
Á b r a h á m  M e n d e l ,

szobafestő-mester.

MUSC HONG-BUZI ASPÜRDO

IBUZIÁSI P H Ö N ir a
■ ■ ' M i i i V i m i  m m

B a k t é r i u m  - m e n t e s
természetes ásványvíz.

Vese és hólyagbajoknál, a veserae- 
denee idült hurutjainál, hugykő- és 
fényképződésnél, a lékgutak és a 
kiválasztó szervek hurutos bántál* 
máinál kitűnő szernek bizonyult, az 
Ovosilag ajánlva. — F ő le r a k a t ,  
Behyna Testvérek cégnél Saujhely

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

Kudófulaidonos •
LANDESMANN MIKSA

Két Singer-féle hasz
nált cipész varrógépek, 
az egyik teljes uj. eladó.

Ó z v .  S z a b ó  S á n d o r n é n á  
_______ Nigyazar_u. p. Oálm»'c«.

O L L A
fésűk és fog
kefék kapha 
tók drogueri- 
ákhan s min 
den jobb pi 
perekereske- 
désben, vala
mint szaküz 

letekben.

Követelje azonban, hogy szállítója önnek 
csak OLLA t adjon ó> no engedjen m a
gának csekélyeid) értékű silány utánzatot 
mint .é p  oly jót** feldicsérni. Az elárusító 
helyek k im utatását, árjegyzéket ingyen 
küld az „Óllá- hygien gummigyár Wien, 
11U11 l'ruterstrasse -">7. hredeti iniutagyüj- 

ttm enyek 12 drb. 5 korona.
Kapható Sátoraljaújhelyben Widder 
es Reichard gyógyszertárában és 

Hrabeczy Kálmán drogériájában.

Eladó házak.
Kossuth Ferencz utcai, 
Apponyi u. 5. számú 2 
u tcáró l szóló és a Rá
kóczi utcai (Borsi utón) 
újonnan épült házam at 
eladóvá teszem.

0ZAB1NFR ISTVÁN.

Rákóczy utca 00. szám alatt 
4 szobából á lló magányos úri 
lakás villanybevezetéssel és víz
vezetékkel augusztus t-é tű l

bérbe kiadó.
Bővebbet Varga P. üzletvben 

Drugeth utca sarkán.

1750—tilt vb. sz.

MÉLYFÚRÁS! GEPEKET. SZERSZAMOKAT
ÉS ESZKÖZÖKET.

a Bodrogszerdahelyi im
munis szőló'telepreTím 
cellérképezdét végzett 
nó'tlen fiatal egyén, egye- 
ló're három havi időre.

Ajánlkozások alulírott 
elnök-igaztóhoz intézen- 
dó'k :

Kincsesy Péter
L eg jobb  r e f e r e n c i á k !  Sátoraljaujhey 1.

'779—011. vb.

Árverési hirdetmény.

A saujhelyi Ur. jbiróság 910. V . 
8lti 10. sz. végzése folytán Keisz 
Adolf 72 kor. .‘10 f. követelésének s 
járulékainak behajtása végett 1911 
évi augusztus ho 8 an d e fel 12 
orakor Saujhelybeii, a vh. szenvedő 
nyorndalielyiségében, Kazinczy u. 
24. sz ai. elárverezem azon 8(K) ko- ( 
rónára becsült ingókat, melyeket a 
saujhelyi kir. jbiróság 910- V. 81Ö,l 
<z. vhajtást rendelő végzése alapjan 
a 910. V. 816)2. ss. vhajtási jkvben 
felüifoglaitam s mely a 010. V. 790 2 
Si' .lapfoglalási jkvben 1. t. alatt 
vanü»iseirva.

Rcsncr Imre
bir. vlijtó.

Járná Dezső
női ruha.

H \  ON
egy gazdaságos 

üzembiztos
kiváló munkateliesitme'nyü

motoros cscp lótoszlftet előnyős arhan,
Kedvező fizetési módozatokkal teljes 
szavatossággal, beszerezni óhajt, úgy 

forduljon megkereséssel

Szűcs Ödön
Budapest, VI.. Nagymező-utca 66

k/Am a la t t niBröicar  la*ág és ipari  Sénha  
J ar k a r l s lm t t  *1 lalarE i n m u r f j  •  ■
árjegy zéket és költségvetést díjmen

tesen küld meg.

jvíiníen óra 14 napi próbára adatik.
A szállítás c«ak utánvétel nudli tj 
eszközöltetik, 14 nap múlva a pénz 

kívánatra viszaküldbtik.

Árverési hirdetmény. kelme.
A saujhelyi kir. jbiróság 990. V. 

1728/9. sz. végzése folytát) a mi — 
ko'czi kölcsönös önsegélyed hitel- 
szövetkezet UK) kor. követelésének 
s járulékainak behajtása végett 1911 
évi augusztus ho 3-an d e 11 óta 
kor Saujhelyben a vhajtust szenve
dőnek a gyártelepi nugyépüiet föld
szintjén lévő lakásán e. árverezem 
azon 835 koronára becsült ingókat 
melyeket a iniskolcti kir. jbság 909. 
Sp. 111. 793,3. sz. vhajtast rendelő 
végzi'se folytan a 909. V'. 1728,2,
saujhelyi kir. jbirsagi sz. vhajtasi 
jkvben 1 — 12 t. al. lefoglaltam u. 
m. : házi bútorokat, zongorát stb.

Ezen árverést ugyancsak a mis
kolci kölcsönös önsegélyző hitelszö
vetkezet 97 kor. kü.ts-g követelé
sének s járulékainak behajtása vé
gett is megtartom u 911. V. 7e8,9. 
sz. végzése folytán.

Saujhely. 1911. juh 19-én.
Rosner Imre bír. \ hajtó.

selyem,

vászon
szőnyeg,

/üggöny és

mennyasszonyi

kelengyék

üzlete
Sátoraljaújhely.

Lanéetmann Miksa es Tarsa könyvnyomdájában Satorafjaujhely.

Senkinek sincsen már többé szük
sége arra, hogy magának valódi 
aranyórát 200 koronáért vásároljon, 
amióta az Elektro aranyórák kitűnő 
szerkezettel (Glasshíítte: rendszer) 
készíttetnek. Ezen óra fedele 8 szo
ros, meg nem változó, aranyhoz ha
sonló fémvegyülékből s ezen felül 
még egy villamos utón előállított, 
vastag valódi arany réteggel bevont 
burkolatból áll, minélfogva annak 
tartósságáért kezességet vállalunk, 
Az Elektro aranyórát senkisem kü
lönböztetheti meg egy igazi 
órától. Az óra pontosságáért ő évi 

írásbeli jótállást adunk.

yfra csak 9 kor. 75 /111.
Ehhez illő aranydiódé, lánc a tar
tósságért ö évi jótállásai, csak * 
kor. 75 fillér. Epy«dü i elárüiitas 

utánvétel mellett

BÜHLER A-nál WIEN II 912-
Afrikancrgasse _
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