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, Hirdetéseket a legjutányosabb árban k őzllnk

Névcsere?
(d .) Egy miniszterelnök bukott i arról a kinlódisról, a melylyel 

meg és helyébe lépett egy md- az egyensúlyt a Tiszagárda re- 
sik s mint a mungópártban inon- akciós politikája és a visszauta- 
dogatják, egyéb nem történt,; sithatatlan modern választójogi 
mint pusztán névcsere. Előbb követelések közt meg akarja tar- 
Khuénnak hívták, most pedig Lu- tan i; ann2k a szerencsétlen bal- 
kácsnak, de a rendszer az váltó- kéznek végzetes hatásáról, a mely- 
zatlanul szilárd. Még hogyha tői szabadulni, úgy látszik, a mun- 
talin igy volna is, a mint Tisza kapárton nem tud senkisem. 
hirhedett gárdája a világgal szi- Szaporítani akarja a választó 
vesen elhitetné, mágis bizonyos kerületek számát 100 uj választó- 
megkönnyebbüléssel tűrtük e név- kerülettel; ezek közül 30 jutna a 
cserét legalább ideig óráig, lii- cenzus nélküli általánns, egyenlő 
szén egy olyan ember hagyta el és tilkos, Írni és olvasni tudáshoz 
» magyar politika kormányszékét, kötött választói jog kiváltságához, 
a kinek lelkülete, szive világa inig a többi érintetlenül megha- 
egyetlen egy gyökérszálon sem gyott kerületekben és a 70 uj 
tartózkodott a hazai földben; ki- bán megmaradna a cenzushoz, 
vezényelték a nemzeti aspirációk j ill. Írni olvasni tudáshoz kötött 
letörésére, magyar pénznek, vér-| választói jog nyílt szavazással, 
nek, jogoknak gondolkozás nélküli No hát ez olyan reformtervezet,
liferilására. E providenciális áí 
lamférfiut várakozása ellenére ha
marosan leszállította lováról a 
nemzet ébredő lelkiismerete. /\mde 
ime lóra kapott helyette az uj, 
kiről az a hir járja, hogy demok 
rata és liberális; nyugalommal is 
fogatta kinevezését minden egyes 
parlamenti párt. De mintha mégis 
egy hét óta nagyot fordult volna 
a közgondolkodás s a bizakodó 
várakozást napról-napra erősbődő 
nyugtalankodás váltotta volna tel. 
Mert bár nem szívesen adunk 
hitelt azon munkapárti erősködés 
nek, hogy csak a név változott, 
de nem a rendszer, nem a törek
vések, a melyeknek utján Khuen, 
jobban mondva az ő végzete • 
Tisza István dirigálta hadát; mert 
bár nehezen tételezhető fel, hogy 
e sokat próbált ravasz politikus, 
kil a mi sajátságos és szinte kép
telen viszonyaink közt a szerencse 
a politika felszínére vetett, ugyan-

a mellyel Tisza is megelégedhc 
tik, — hiszen mi más kell a ma
gyarnak?! Buján tenyészhetik to
vább minden korrupezió ; veszte
getés, presszió, politikai üldözés, 
megtorlás fogják továbbra is a 
magyar választások sorsot eldön
teni ; biztosítva lesz a mai rot
hadt párturalom; az olygarchia 
borús sejtelmektől menten intéz
heti ennek a szerencsétlen nem
zetnek a sorsát tovább; nemzeti 
reformeszmék nem boritják fel

máciát a nemzetiségi törekvések 
kel szemben, addig ugyanaz meg
szüntetheti az egyes kerületek 
szavazatainak arányában és ma
gukban az egyes kerületekben 
mutatkozó tűrhetetlen anomá
liákat.

Amikor 120 tói 10000-ig, vagy 
még tágabb határok között hul
lámzik a választók száma az egyes 
kerületekben, — amikor intelli
gens városi polgárság, mint az 
újhelyi is, ki van téve annak, 
hogy leitatott, megvesztegetett 
értelmetlen nemzetiségi tömegek 
ereje győzze le a választásokon 
az ő akaratát: akkor a választó 
kerületek uj beosztása elodázha
tatlan feladat. Enélkül a válasz
tói jog reformja teljesen lehetet
len. Ennek a követeléséből sem 
engedhet a függetlenségi párt 
egyetlen egy jottát sem.

Fel nem adhatja végre a vá
lasztói jog priuszát a katonai ja
vaslatokkal szemben. Lukács 
programmjában ezeknek végleges 
elintézése is benne toglahatik. Ha 
ezeket átengedné a párt az álta
lános, egyenlő és titkos válasz
tói jog megalkotása előtt, vagy 
ha legalább is junktimot nem ál
lít fel a kettő között: elcsapná 
legjobb, elcsapná utolsó ütő kár 
tyáját, amellyel a teljes sikert 
magánakbiztosithatná. A katonaija
vaslatokban, a véderőről szóló tör
vényben a nemzet jogait megóvni 
és biztosítani, a nemzetet fenyegető 
óriási katonai terheket mérsé-

a politikai és gazdasági erők kelni, a vívmányok utján egy lé
mai egyensúlyát ; ez az uralkodó péssel előbbre haladni, legjobban 
züllött politikai rendszer ennek a a választói jog előzetes reformja, 
tervezetnek elfogadása esetén törvéuybeiktatása és a véderő
folytatódnék vígan tovább, kiöl- j  provizórium utján lehet. A junk- 
vén a nemzeti megújulás minden tini már kevesebbet ad, mert

majdnem elzárja a nemzetet tör-reményét a haza tőidéből.
No de hát ez mégis lehetetlen: vényes igényeinek érvényesülésé 
A függetlenségi párt eddig el- 'tő i a hadseregben és a követelt 

ért minden sikerének feládozása újabb és óriási pénz-és véradóval 
és valódi erkölcsi és politikai ön-1 szemben alig nyújtana a nemzeti 
gyilkosság nélkül nem mehet bele 1 jogok és aspirációk érvényesülése 

azon útra lépjen, melyen Tisza az [Lukács tervezetének elfogadásába, terén valami kézzelfogható rekom- 
6 vezérét (!) a bukásba lökte, — Le nem mondhat a titkosság kö-[ penzációt.
mindazáltal, ha valamennyire is vetéléséről, mert a nép akarata j Lukácsban teliát ne nagyon 
hinni lehet a hitelesnek jelzett csak ezen az utón érvényesülhet, bizzunk! Amit eddig programm- 
érteaűlésekből származó lapközle- igy pusztulhat ki a nemzetünk jjából elárult, a- — '• u!~“l *
ményeknek, Lukács László a mos- [gyalázatára szolgáló korrupció;

igy tisztulhat meg alkotmányos 
életünk a hazugságoktól.

De nem mondhat le a választó- 
kerületek uj beosztásának köve
teléséről, amellyel a míg bölcsen 
meg lehet védeni a nemzeti szupre-

t»ni nehéz politikai válságot fur
fangos elméjének egy olyan 
csodaszülöttével kívánja megol
dani, a mely ugyan semmiféle ál 
lamférfiui kvanitást el nem árul, 
hanem igenis bizonyságot tesz

csak bizalmat
lanságunkat erősítheti ; mert lát
hatólag neki is az a célja csu
pán : fenntartani azt a rendszert, 
azt a politikai párturalmat, amely 
oly végzetes volt eddig is nem
zetünk fejlődésére. A független
ségi párt kötelessége megállni

igaznak és helyesnek ítélt eddig
álláspontján és fel nem adni a 
harcot a teljes diadalig. Ez be
csületbeli tartozása a nemzet irá
nyában.

A VILLANY.
PÁ R T A TL A N  V ÉLEM ÉN Y
a  k ö z v i l á g í t á s
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I)r. Hitt ma un Ferencz — mint 

már előző számunkban jeleztük — 
beterjesztette a polgármesterhez 
szakértői véleményét, melyben a 
közvilágítás jelenlegi állapotát bí
rálj a. A szakvéleményt az aláb
biakban szószerint közöljük, hogy 
a képviselőtesfület tagjainak — 
akiknek legközelebb alkalmuk lesz 
ez üggyel foglalkozni — módot 
nyújtsunk az előzetes tájékozódásra. 
A magunk megjegyzéseit ezúttal 
ugyancsak elmellőzzük, de legkö
zelebb részletesen tárgyaljuk majd 
az e szaki'ele meny kapcsán szük
ségessé válandó intézkedéseket.

Alulírott 1912 március 27—4014 az. 
u. kelt átirattal Sátoraljaújhely r. t. 
város tek, polgármesterétől felhivat
tam, hogy a város közvilágítási ba
jainak orvoslása tárgyában szakvéle
ményt adjak. Ugyanez átirattal, a 
szükséges adatoknak küavetlen ta
pasztalás utján való beszerzésére a 
városba utazásra meghivattam. E 
felhívásnak megfelelve f. é. április 
hó 3. 4. és 5. napjait Sátoraljaújhe
lyen töltöttem.

Az áramfejlesztő telepen a moto
rikus erőt szolgáltató gőzgépeket ós 
tartozékaikat, az áramnemző dinamó 
gépeket és az akkumulátor battériát 
vettem szemügyre. Ezutáu az áram
elosztó hálózatot, uevezetesen a táp
láló és elosztó vezetéket, a világítási 
installációkat, a köz és magán vilá
gításra szolgaló lámpákat és áram
számlálókat tette vizsgálat tárgyává. 
Mar e helyütt jelentésem bekezdő 
részében előrebocsátom és amint 
utóbb részletezni fogom, a társulat 
egy év óta a telep bővítésével ós 
teljesítményének jelentékeny fokozá
sával minden kétséget kijáró raódou 
beigazolta az iránt való komoly 
törekvését, hogy a várossal kötött 
szerződés követelményeinek megfe
leljen. Mert ez időszerint oly gép-agge 
regatummal reneelkezik, mely telje-

tokaji asztali bor
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32. (2) F E L S Ő  M A G Y A R O R S  Z Á G I  H Í R L A P

Bitraényét tekintve, nemcsak a szer
ződés követelte közvilágítási és a 
jelen magán fogyasztási szükséglet
nek bir megfelelni, hanem a várható 
remélhető többletet még évek során 
is képes lesz ellátni.

De másrészt a közvilágítás jelen 
állapotát — mint azt a városbau idé
zésemkor megfigyelni alkalmam volt
— a szigorú bírálatot egyenesen kihí
vónak kell nyilvánítanom.

Ebben a tekintetben indokolatlan 
késtdelmeskedest látok. Ha legszembe
tűnőbb hiányok túlnyomó részét te
kintjük, ezek olyanok, melyeket a 
társulat a szerelő segédszemélyzet 
időleges szaporíts val — természe
tesen egy kis anyagi áldozat árán
— megszüntethetne.

Nem nyugodhatora meg a társu
latnak különben alapos képzettségű, 
vasszorgalmu és ambiciózus techni
kai igazgatójának ama kijelentésében, 
hogy a telepen most folyó javítási 
és rekonstrukciónális munkáinak 
befejezése után fog áttérni az áram 
elosztó hálózatnak átalakítására, ami
re nézve a kalkulácziói már folya
matban vannak.

A közvilágítást minden viszonyok 
kozott, a jövőre nézve megígért gyö
keres átalakításoktól függetlenül,

A nappali áraraszükséglet ellátására 
szolgál a 180 Tudor-elemből álló 
három órai kisütésnél 300 amperóra 
kapacitású akkumulátor—battéria.
Ez a battéria éppen a városban idő- 
zésemkor úgy látszik a vihartól a 
hálózatban okozott zavarok miatt 
rendellenes módon vétetett igénybe, 
mert pozitív oldala 100 volt, a ne
gatív oldala 155 volt feszültséget 
mutatott, holott szigorú szabály 
hogy az akkumulátort csak annyira 
szabad kisütni, hogy elemenként a 
feszültsége 1*8 voltra csökkenjen ; 
tehát esetünkben legkevesebbet 1*8+ 
90 — 102 voltot kellet volna mu
tatnia. Ezek szerint a pozitív oldal 
meg nem engedhető mértékben volt 
kisütve. Szerencsére a battéria ezt 
a mostoha elbánást nagyobb baj nél
kül kibírta, mert a dinamóval — este 
és éjjel újra töltetvén — a következő 
napon, sorosan kapcsolt 158 elem, 
305 volt feszültséget adott és igy 

egyes elemre a megfelő; 
305J158—-1 *93 volt közepes feszült
ség jutott.

A battériát helyesen a világítási 
szükséglet idején töltik, amidőn a 
dinamónak amaz áramtöbblete, mely 

hálózatban el nem fogyasztatik, 
az akkumulátorban használtatik fel;

szerződés kőirtelte rendben kell tartani. I és még a feszültség szabályozó föl- 
A városnak a szerződés 17 § ában adatát teljesiti. Egyébbként az ak

kumulátor battéria jól szellőzött kü
lön kamrában gondosan van felsze 
relve. Az akkumulátor battéria töltő

foglalt büntető határozatokat teljes 
szigorral kell alkalmaznia, ha tapasz
talásom szerint megtörténhetik, hogy 
egész hosszú utcában este egyetlen egy 
izzólámpa sem világit, és itt ennélfogva 
koromsötétéig van.

Es ez megtörtént akkor, amikor a 
társulat tud/ a, hogy illeg énből meghí
vott szakember vizsgálja a közvilágí
tás állapotát \

Csak némiképpen menti a veze
tőséget az a tény, hogy az előző 
napon orkánszerű szél dühöngött, 
mely a légvezetékeket több helyen 
elszakította és rövidzárást okozott. 
A szerelők fáradhatatlanul dolgoztak 
ugyan a viharokozta zavarok meg
szüntetésén. de a rendes személyzet 
nem győzte a munkát és mulhatat 
lanul segédmunkásokat kellett volna 
felfogadni; ha ezt megteszik, 24 óra 
alatt a közvilágítás annyira rendbe 
jön, hogy az egész utcára nem bo
rul sötétség.

Az áramfejlesztő telep.
A kezdeti teljesítményhez képest, 

melyet mintegy 16 év előtt végzett 
átvételi próbák idejéből ismerek, a 
telep igen jelentékenyen bővíttetett. 
Erre a tényre alapítottam azt a nyi
latkozatomat, hogy a társulat komo
lyan iparkodik nemcsak a jelen, de 
a jövőben várható áraraszüks^gletet 
kielégíteni.

Ezidőszerint a telepen van : a) álló 
gőzgéptől direkthajtott54 kilówatt tel
jesítményű Siemens-Schuckert gyárt
mányú egyenáramú dinamó 2+150 
volt feszültséggel; b) álló gőzgéptől 
direkt hajtott 132 kilowatt teljesít
ményű Siemens-Schuckert gvártmá. 
nyu egyenáram dinamó 2+150 volt 
feszültséggel, ez a garnitúra most 
javítás alatt van és ennél fogva 
üzemen kívül van helyezve; c) a 
legújabb beszerzés Láng-féle fekvő 
gőzgéppel hajtott Siemens Schubert 
gyártmányú 330 kilovattos egyen
áramú dinamó 350 volt feszültségig.

A kazántelep modern, a gép tel
jesítményeknek megfelelő s az ujab 
bán beszerzett Danubius gyártmá
nyú, láncrostéllyal van felszerelve, 
a szükséges tartalékról is gondos
kodva van.

A  kondenzáció érdekében épített 
hűtőtorony ez időszerint nincs hasz
nálatban, úgy, hogy a gőzgépeket 
most a kevésbbé gazdaságos kipuf- 
fogással kell dolgoztatni.

Ennek a mulasztásnak tisztán a 
társulat vallja a kárát.

sére a töltő áram feszültségének 
180X2*7=480 voltig kell fokozha
tnak lenni, mivel a töltő nagy di 
narao feszültsége csak 350 voltig 
növelhető, a 480—330— 136 volt. fe
szültség többlet szolgáltatására pót- 
dinaraot járatnak, melyet a vele két 
oldalt közvetlen kapcsolt elektrómo- 
torok hajtanak.

A nagy márvány kapcsoló táblán 
vannak, a nagy méreteik folytán 
jól látható áramerősségek és feszült
ségek, mérőeszközök felszerelve; itt 
vannak a kézi szabályzású rheosta- 
tok karjai és kontakt gombjai, to
vábbá a maximális kikapcsoló auto
mata.

Az á ra m e lo sz tó  h á ló za t.

A köz és magán világításra egy 
irányú áramra berendezett három ve
zetékű áramelosztó rendszer szolgál ; 
a zérus vezetése és egy szélső vez«* 
ték között a szabályos feszültség 130 
volt,

A közvilágítási hálózat és a tőle 
külön választott magánvilágitási há 
lózat az utczáu faoszlopokra, illető
leg falitartokra erősített porcelán 
szigetelőkhöz kötött levegő vezetése.

A táppontok számára vastartók 
vannak fellálitva ; de eme vajtartók 
némelyike még használatlan, vagyis 
a vezetéknek ide kapcsolása még csak 
tervezve van.

Ez a hálózat rögtöni alapos revíziót 
kivan ; a csupasz vezetékek némelyike 
mélyen jár, mások nincsenek eléggé 
kifeszitve, ami a tartóoszlopnak a 
földben való meglazulásától és a füg
gélyes iránytól való elhajlásától ered.

Vannak oly vezetékek, melyek 
a házak fémes csőlevezető csatornáin 
fekszenek ezeken a nelyeken a drót 
szigetelve van ugyan, de a szigetelés, 
a lazán fektetett drót szélokoz'.a moz
gásinál alzatához folyton surólodváu 
lekopik és üzemzavart okozó rövid 
zárások állanak elő.

Értesülésem szerint a gyermekek 
állandó szórakozása, hogy a esőleve
zető csatornákat érintve a testükön 
keresztül az áramot levezetik. Csak
hogy ez a művelet a gyermekektől 
nem is sejtett veszedelmet okozhat, 
hogyha történetesen a 300 volt fe
szültségű áram a testükön keresztül 
kisül.

A magánfogyasztókhoz való beve-

! zetés sok helyen egészen laza, és a 
' légkisebb széltől is mozgatott vékony 
drót könyen elszakad, vagy összeér 
és rövidzárás áll elő.

Nem is egy bolthelyiségben, ahol 
villamvllágitás vau bevezetve, a vá
rosban időzésemkor este a petróleum 
lámpásokkal kellett világítani. A köz 
világítási hálózat méretezése után- 
számitásaim szerint megfelelő úgy, 
hogy a centrálétól legtávolabb, mint
egy 1*6 kilóméternyire eső lámpák 
is, a rendes feszültséggel elláthatók.

A közvilágítási vezetékben hibás 
az, hogy némely tápvezetékhez mie- 
őtt az áramelosztó tápponthoz ér. 
lámpák vannak beiktatva ilyen mó
don az elosztó hálózatban bajos ál
landó feszültséget fenntartani. Ez a 
hibás elrendezés mielőbb kiigazítandó!

Az á ram  feszü ltség rő l.

A három vezetékű rendszer egy 
egy áramkörében a szabványos fe
szültség, mint már említettem 150 
volt ,és ilven feszültségreméretezett 
uominell 16 egységnyi fényerejü 285 
drb. szénfonalas izzó lámpa és 12 
izzólámpa szolgál a közvilágításra.

A feszültségi viszonyok vizsgálására 
f. é, április hó 3 délután a városház 
üléstermiben a lámpák működésé: 
megfigyeltem, a fényerősség szem
betűnő váltózásából a fesziilétségnek 
a szerződés //  $ megengedte 5 százalék 
ingadozásainál nagyobbra következtettem: 

voltméter adatai ezt meg erő 
sitették. Ez a próba külömben bilul 
ütött ki, t. i. a feszültség hirtelen oly 
mértekben megnövekedőit, valósziuüleg 
az áramkörbe a teljes J üo volt feszült 
seg jutott, hogy a csillár szén fonalas 
izzólámpái vakító feher izzásba jutottak 
es elpusztultak. Ugyanekkor a biztosí
tékok is kiolvadta s ezentúl a város
házán a villamvilágitást nem lehetett 
funkezióba hozni.

Aptilis hó j-cn este a közvilágítási 
halozat egyik koreben íjo  volt, a má
sikban j/O volt feszültséget találtam. A 
gyógyszertarban a feszültséget ióo 
voltnak mértem. Április hó ö-ik nap
jának este G orájakor a közkorház- 
bán a feszültség az áram körökbeu 
14 2  volt illetőleg iój voltunk találtam

Küiöuben április hó 4 én és 5-én 
este a köz és magánvilágitás a lég 
több helyen működött és a főtéren 
több áruüzlet és kávéház, vendéglős 
fényűző világítása ngay városi és igen 
jó impressziót tett.

A dohánygyárban az elektromo
torok üzeme kifogás alá nem esik, 
itt déltájban a feszültség megfelelő 
volt.

Ezen adatokból kitűnik, hogy az 
áramfeszültség meg nem felel, a lám
pák egyik áramkörben nem világíta
nak kellően, a másikban pedig oly nagy 
mértekben vannak igénybe veve, hogy 
élettartamuk megrövidül, gyakoribb 
lampacsere kell.

Ez a nagyon lényeges hiba a le
vezetés helyének kikeresésével és a 
vezeték gondos elszigetelésével ha
ladék nélkül megszüntetendő.

A világitó testekről
Beesteledés után a városi főmér

nök és társulati igazgató urakkal a 
várost bejártuk.

A közvilágítási hálózat két köré 
ben a feszültség nagyon különböző 
vo.t. Némely izzólámpa csak kezdő 
vörös izzást mutatott és ennélfogva 
fényerejéről alig szólhatunk. Némely 
esetben ezt az illető áramkörben a 
kellőnél kisebb feszültség okozta. 
Más helyen az izzólámpát ujjal ki
cserélve az rendesen világított.

Tehát azJ elhasznált izzólámpáknak 
ujjal való kicserélése tekintetéből mu 
lasztást követ el a t ársasag.

Azután a közvilágítási izzóláru 
páknak falitartókon való megerősí
tésével kellő alapterületi világitó
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hatálya nem érvényesül kellőkép, 
helyesebb a járdaszéli oszlopakrá 
való szerelésük.

Sok izzólámpa a foglalványából 
hiányzik, mások szénfonala elsza
kadt, a lámpa védő üvegburka és 
a fémreflektora hiányzik.

Ezek a hiányok haladék nélkül 
pótlandók.

A közvilágítási ivlámpák sincse
nek kellőképen gondozva, a regu- 
látorok felmondják a szolgálatot, a 
tejüveg borítók össze vannak törve 
és a lámpák ahelyett, hogy diszül 
szolgálnának, rongált állapotban ék
telenkednek.

Azt gyenge mentségnek tartom, 
hogy suhancok parityáinak állandó 
célpontjai volnának a közvilágítási 
testek. A társulat érdeke, hogy őr 
ködjék készülékein, de nem kételke
dem, hogy a városi rendőr sem néz
né tétlenül, az ily garázdálkodást.

A közvilágítási izzólámpák elosz
tása sok helyen meg nem felelő, 
némely lámpák oly nagy távolság
ban vannak egymástól, hogy tisz
tán ez okból nem teljesíthetik fel
adatukat.

A városi főmérnök urat azzal kel
lene megbízni, hogy a társulat tech
nikai igazgatójával együtt a beosz
tást helyesbbitse. A közvilágítást már 
amaz okból is hiányosnak kell nyil
vánítanom, mert a lámpák meg nem 
felelő számánál fogva a közvetlen 
egymásután következők nagy távol
ságban vannak egymástól.

A viszonyok némiképen javulná
nak, ha a szénfonalas lámpák helyébe 
Wolfram lámpák tétetnének, me
lyeknek fényerősségük ugyanannál 
a watt fogyasztásnál az izzólámpák 
fényerősségének háromszorosa.

További fejlesztése volna a közvilá
gításnak, ha a szerződésileg megálla
pított 20’y lámpa joo-ra egészítettük ki. 
Eme két irányú fejlesztés következ
tében azonban a közvilágítási költ
ségek lényegesen megnövekednének, 
amint azt a következőkben fogom 
szószerint fogom kimutatni.

A közvilágítás költségei.
A pótszerződés megállapodása sze

rűit egy közvilágítási 10 gyertyás 
szénfonalas izzólámpa évi negyven 
koronába kerül

Még megjegyzem, hogy úgy, mint 
az eredeti, a pótszerződés szerint is 
egy 10 gyertyás szénfonalas közvi
lágítási izzólámpa egy órai üzeme 
számításaim szerűit a városnak 1*8 
fillérjébe keiül.
Ha a lámpák számának változtatása 
nélkül a háromszoros fényerősségű 
Wolfrain lámpára térnénk át, a tár
sulat a Wolfram és szénfonalas lámpa 
árkülönbségét 2 20 —0 00 ■= 1 kor. 
00 fillért a várostól követeli.

A most felszerelt 285 lámuát Wolf
ram lámpákkal helyettesitfe, a vá
ros újabb költségét a következőkép 
számítom ;

A szóufonalas lámpa 60 fillérrel 
számítva és évi 5 szoros lámpacserét 
véve, egy lámpa újítása évenkint 
5X0*00 3 koronába kerül.

A 220 koronába kerülő Wolfram 
lámpákat éveuként 3 szór kellene 
cserélni, ez 3X2*20—060 kor. költ
séggel jár ; lámpánként a társulat
nak járna 0 60—3 =- 3 00 kor. és 
285 Wolfram lámpa újításáért a vá
rosnak évenkéut 285 X 3 00 ^  1020 
koronává1 többet kellene fizetni, 
mint a pótszerződésben kiköttetett.

Ha pedig a közvilágítási Wolfram 
lámpák szama 400-ra szaporittatnók, 
akkor költségtöbblet:
Az uj 120 lámpa áram fo
gyasztása címen 120X 40 k. 4800 k. 

400 lámpa újítása évenkéut 
400X 3 00 k. 1440 k.

a költségtöbblet 0240 k-

Hungária! Sátoraljaújhely, Széchényi tér 6 szám. 
(A rom. kath templom mellett).

Vegytisztító és gőzmosó
tisztításra elfogad mindennemű báli és alkalmi ruhákat, bútorszöveteket. 
Gallér és kézelők kristály fehérre tisztittatnak. ............. Vasalások 1 órán belül.
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Most a 284 lámpa üzemkölt
sége 40 koronájával kerül 11400 k.

A 400 Wolfrara lám j
pávai berendezett köz- 1 17041) v
világítás kerülne éven- j 
ként

További költségtöbblet áll elő. ha 
a holdvilágos éjeken is világítunk.

Ez esetben minden lámpára nézve 
még évi 420 üzemórát 1-8 filléren* 
ként számítva, volna 285 lámpára : 
oR5\420X 1'8—2154 kor.

Ha pedig 400 lámpára rendezked
nénk be, 400X420 \  1 ; 8 3024 kor.
költségtöbblet.

Végeieéméuyben 400 közvilágítási 
wolfraramlámpáuak a világítási nap 
tár szerint, de holdvilágos éjeken 
is üzemben tartása 

17G40 
t  3024

20664 K. költséget okozna.
Végeredményben tehát a közvilá

gítás jelen hiányossága annak a 
ténynek tulajdonítható, hogy e nagy 
kiterjedésű város a szerződés szerint 
12 ivlámpán kivü1, melyek aránylag 
kistéren hatásos világitásra szolgál
nak, aránylag kis számú, 285, név- 
szerint 16 gytrtyás izzólámpával 
vao megvilágítva.

Eme izzólámpák helyesebb elosz
tása csak keveset segít; e lámpák 
nak a 3 szoros fényerossegü wolfram 
lámpákkal való kicserélése már jobb 
világítást eredményezne, de a kü 
zönség kielégítésére a lámpáknak 
szaporítása el nem fog maradhatni.

Az áram szám lálók .

lsaria-je!zésü4iuotorszámlálók, me
lyek konstukciója ellen észrevétel 
nem tehető.

Ezekbeu előadtam Sátoraljaújhely 
villára világításának jelen állapotát 
jellemző adatokat.

A tapasztalt feltűnőbb és zavaró 
hiányok túlnyomóan olyanok, me
lyeken a társulat technikai igazga
tójának buzgósága és szakavaio'.tsaga 
rövidesen segíthet.

A városuak kiváló főmérnökét tel
jes megnyugvással bíznám meg an
nak ellőrzésóvel, hogy a társulat 
szerződési követelményeknek minden 
tekintetben megfeleljen.

Egyelőre a közvilágítási körökben 
a feszültség voltmeterrel minél gyak
rabban ellenőrzendő, a régi izzólám
pák pedig újakkal kicserélendők.

Végre még megjegyezném, hogy 
a társulatnak sajat jól felfogott ér
deke volna, ha a magán fogyasztás
ért fizetendő dijakat leszállítaná.

A várható nagyobb fogyasztást 
gépaggregtuiua elláthatván, mivel 
megfelelőbb terhelésnél a hatásfok 
javul, a dijak leszállítása a telek jö- 
vedelmezőségát fokozni fogja.

f i  közművelődésügy
területéről.

#
Ifjúsági segély zó-egyesület

Melegen érző, az ifjúságért hevülő 
szivíí emberekhez rnó tóan cselek
szik a helybeli főgimnázium tanár
testülete, araikor Ifjúsági Segélyző 
Egyesület létesítésén fáradozik. A 
szegénysora ifjúnak, aki ég a ta
nulás vágyától, de akit a mostoha 
körülmények nemes vágya elérésé
ben gátolnak, segítő karral a hóna 
*lá nyúlni, egyike a legszebb felada
toknak, amiket hivatásuk magasla 
tán álló nevelők, pedagógusok ma
guk elé tűzhetnek. De egyike a ki
tűzött nemes cél azoknak is, eamelyek 
arra, hogy a minden némáért lel
kesülő közönség felkarolja, a lég. 
méltóbbak.

A megalkotandó Segélyző egye
sületnek Kovács János iutézeti igaz
gató mar 1877 év júniusában meg
vetette az alapját, amennyiben 329 
kor 58 fillért gyűjtött egy segítő 
slap céljaira. Ez az alaptőke azóta 
részint újabb adományok, részint 
gyümőicsöztetetés folytán tekinté
lyes összeggé növekedett. Az inté

zet tanértestülete, élén Nyitássy Ká- 
roly igazgatóval, most már elérke
zettnek látja az időt arra, hogy a 
segélyző egyesület megteremtéséhez, 
szervezéséhez lásson és evvel az 
alapvető szándékainak megfeleljen. 
Kidolgozta az egyesület alapszabá- 
jyait, azokat illetékes helyre felter
jesztette, ahol immár jóváhagyást is 
nyertek.

Ennélfogva a szervező bizottság 
kibocsátotta a közönséghez meleg 
hangú felhívását, amelyben arra kér 
minden tanügybarátot, minden jó 
érzésű egyént, akinek a tanuk* ifjú
ság nyomorának enyhítése iránt ér
zéke van és e szent célért anyagi 
áldozatot hozni is hajlandó, hogy őt 
az egyesület szervezésében és felvi
rágoztatásában támogatni szívesked
jék,

$
R'g nem folyamodtak a közönség 

áldozatkészségéhez valamely intéz
mény érdekében, amely a pártolást 
úgy megérveraelné, mint u létesí
tendő. Szép múltú és bizonyára még 
szeb jövőjű középiskolánk joggal re
mélheti közönségünktől, hogy haza 
fias és kulturális nagyszerű hivatá
sának mennél eredményesebb telje- 
sithetésében a sz**p eszme felkaro
lásával és életre hívásával segítségére 
jöjjön. .Akinek van nélkülözhető fil
lérje, ne sajnálja feláldozni az éra 
berszeretet és nemzeti közművelődés 
e szent célú oltárán !

Az egyesület célja az, hogy sze
gény sorsú, törekvő tanulók számára 
könyvet, ruházatot és — ha azé gye- 
sülét anyagi ereje majdan megen
gedi — a létessitendő tápintézetben 
élelmezést nyújtson.

Az egyesületnek az alapszabályok 
értelmében a'apitó, rendes és pártoló 
tagjai lehetnek. Alapitó tag az az 
egyén vagy erkölcsi testület, aki 
vagy amely az egyesület részére 
akar öt év leforgása alatt évi egyenlő 
részletekben száz koronát befizet. 
Az alapitó tagnak az egyesületi köz
gyűlésen szavazati, inditványozási 
és választhatási joga van. Rendes 
tag az, aki évente négy korona tag
sági dijat fizet. Jogai ugyanazok, 
mint az alapitó tagokéi. Aki az egye
sület céljaira legalább 2 koronát be
fizet, az pártoló tag. A pártoló tag 
szavazhat és felszólalhat a közgyü- 
lésen, de neiu választható.

Az alakuló közg\ülés 1912. évi 
május 20-án d. u. 5 órakor lesz a 
főgimnázium épületében. Tagsági je 
lentkezések Cserhelyi Sándor főgimn. 
tanárhoz, tagsági dijak és adományok 
pedig Poór Sándor főgimn. tanárhoz 
küldendők.

Az ifjúság másirányú védelme.

Az ifjúság szegény sorsú részének 
védelmezőkéről szólallak a fentebbi 
sorok. Azonban miut sajnálattal ve 
szülik róla tudósítást, többiek meg más 
irányú védelemre szorulnak gazda
sági téren. Sárospatakon tőitént u. i. 
az utóbbi időben, hogy egyfővarosi 
cégnek — a uevét ezuttalmég elhall
gatjuk — az alkalmazottja egy gim
náziumi IV. osztályos tanulóra egy 
drága revorvert és más hasonló jó 
kát tűzött rá, amikre a tanulónak sem
minemű szüksége niucseu. Az ékes 
szavú üzleti megbízott annak rendje 
és módja szeriut kiállította a tapasz 
talatlangyirmekifjuvala drága cikke- 
kot, megrendelő levelet, természete
sen a szülök tudta és beleegyezése 
nélkül. Aiuikorazután a tanuló a meg
érkezett árukat kiváltani, elfogadni 
a szülök beavatkozása folytán nem
akarta, a cég kényszerítő eszközök
höz fordult. Az ilyen eljárás sehogy 
sincsen rendjén. Nem lehet az méltó 
komoly üzletemberekhez hogy kiskorú 
ifjúk tapasztalatlanságával viszaélye,
azosra nekik teljesen fölösleges cik
keket rátukmáljanak és evvel őt, job
ban raodva az illetőnek szüleit — 
mert a dolog csakis azok zsebére 
megy — érzékenyen megkárosítsák, 
Ha némely üzletembernek ilyesmi 
iránt érzéke nincsen és kizárólag 
csakis a saját egyéni érdekét nézi, 
módját kellene anuak ejteni, hogy 
áltálában lehetetlenné tétessék ki* tj-

rúnák ilymódou való kizsákmányo
lása.

Virrad e hát ?

Ezt kérdezi a „Sátoraljaújhely “ ha
sábjára kántor Mihály a kiscigándi 
poéta tanító, aki ezúttal prózai 
dolgok iránt érdeklődik. Kérdése 
arra irányul, hogya tanítóságtól 
óhajtva várt, de néma hivatalos 
közleményekben Ígért, a tanító
ságot ki nem elégítő fizetésren- 
desés ügye nyélbe lesz e már vala- 
hára ütve ? Az általános tanítóegye
sületet is ösztönzi e kérdésben való 
állásfoglalásra. Utasításában az jegyzi 
meg, hogy várja a közgyűlési meg
hívót. Természetesen azét a küzgyü 
lését, amely a fizeté&reudvzés ügyé
vel fog foglalkozni. Hát ezt a meg
hívót mi is várjuk. S meg vagyunk 
róla győződve, hogy nem hiába vár 
juk né országos intézőség az ily köz
gyűlések idejét május 21-re tűzte ki. 
Addig még Kényelmesen megjöhet 
az a várva várt meghívó. Az egye
sület vezetősége, amely a vezetést 
még alig, hogy átvette, még semmi 
okot sem szolgáltatott arra a felte
vésre, hogy a tanítóság érdekeit szi
vén ne viselné és azokért kész
ségesen ne cselekednék. Várjuk 
hal türelmesen azt a közgyűlési meg 
hívót. Es a kielégítő fizetésrend ez és 
vir.dalaban bízzunk, de — ne valami 
nagyon. Akkor neiu fogunk majd 
nagyon csalatkozni.

H Í R E K .

— A Spitz —Kellner üyy aktái rövi
desen lezárulnák. A királyi ügyész
ség Kellner Győzővel szemben elej
tette az okiratharnisitas vadját azon 
az alapon, hogy jóhiszeműsége va
lószínűnek latszik, Spitz Izsó ellen 
pedig kihágási eljárást indított ha
mis bizonyítvány használata miatt 
és e célból az iratokat áttette a já
rásbírósághoz. A büntető eljárás be
fejezése után az iratok — ugyancsak 
az ügyészség intézkedése alapján — 
a közigazgatási fegyelmi hatósághoz 
kerülnek, miután dr. Kellner Győző 
eljárásában fegyelmi vétséget lát- 
uak fennforogni.

— Elitéit kereskedő. A királyi tör
vényszék büuteiő tanácsa hétfőn 
délelőtt Fleiszner Frigyes helybeli 
előkelő kereskedőt egy évi börtönre 
ítélte azért, mert egy gépszállitás 
körül csalást követeti el. A törvény 
szék Fieisznert az Ítélet után sza
badon hagyta és csak kedden d ?l- 
ben — az ügyészség újabb indítvá
nya alapján — határoztak e! az előze
tes letartóztatásba helyezését. — Az 
ítélet és az elfogatas városszerte 
nagy részvétet kelteti, mer bár min
denki tudta, hogy Fieiszner üzletei 
nem a legkorreklebb, de azt is tud
tak, bog az inkorrektségeknek alapja 
a létért való uehéz küzdés volt. Fieisz
nert ugyanis aliando balszerencse 
kisérte. Evek során alig akadt olyas 
vaila;kozasa, amelyre tetemes per
költséget ne fizetett volna rá. Ez 
okozta anyagi romlását és ez jut
tatta — mert hisz a fuldokló ka
paszkodik minden szalmaszálba — 
a börtönbe is.

_  Piesko újból megszökött. Pieskó 
Géza a felvidék retteget haramiája 
már újból kétszer megszökött a ha
tóság kezei közül, mióta a kassai ka
tonai fogházból elillant. F. hó 21-éu 
éjjel ugyanis S z i g e t h y József 
határrendőrnek feltűnt a raezőla- 
borci állomáson két gyanúsan visel
kedő ember és ezért igazolásra szó
lította őket. Az egyik ember ekkor 
futásnak eredt, de a másikat sike
rült elfogni. Az elfogott ember be 
vallotta, hogy ő B a l o g h  János 
tüzér és megszökött társa Pieskó 
Géza volt, akivel együtt szöktek el 
a kassai katonai fogházból. Azt is 
elárul’.a hogy Galícián keresztül 
Amerikába készültek és hogy Ho
rnomra vidékén két templomot tör
tek fel. A határrendőrség nyomban 
intézkedett Piesko kézrekeritóse 
iránt és a Galíciában levő ^Lueskó

községben sikerült is ráakadni a ve
szedelmes haramiára, aki azonban 
itt is megszökött a rendőrség kezei 
közül. Baloghot átadták a katonai
hatóságnak.

— Idegenek okvetlenkedéte *Mach-
ziké Hadász* egyesület mely hivatva 
van a vallást megerősíteni, mint ér
tesülünk jövő hétfőn szándékszik itt 
gyűlést tartani, melyre egész felső* 
ruagyarországból, vagy 30—33 or 
thodox rabbi fog összegyűlni. Mint 
sajnálattal értesülünk, egyes idege
nek, kiknem ismerik azt a jó viszonyt, 
amely a hely beli 3 izr. hitközség tag
jai között fennáll s amelynek csak 
a múlt héten adták tanujelét, ami
dőn Lőw Jeremiás 50 éves emlékét 
ünnepelték, annak a Lőw Jeremiás
nak, aki vallásosságával és nagy tu- 
dományáva országos sőt sok tekintet
ben világhírűvé vált, ki szóval és 
írásban harcolt a zsidóság elszaka
dása ellen, azt halljuk, hogy ezen 
egyesületi közgyűlést fel akarják hasz
nálni némelyek olyan declarátiokra, 
mely ellenkezik Lőw Jeremiás szel
lemével, de amely képes megbontatni 
azt a jóviszonyt, amely eddig az új
helyi zsidóság kebelében létezett. Re
méljük, hogy a higgadtabb és békés 
gondulkozásu elemek nem fognak 
alkalmat szolgáltatni ahhoz, hogy egy 
egyesület körében túl eső vagy bántó 
oy nyilatkozatokkal foglalkozatlak, 
melyek esetleg kellemetlen benyo
másokat hagynának maguk után, vagy 
legalább is amelylyekkel a hírlapok
nak s nekünk is kellemetlen irány
ban kellene foglalkozni.

— Tanfelügyelői iskolalátogatás. A 
homonnai tanfelügyelői kirendelt
ség vezetője Gyór/fy József kir. tan- 
felügyelő f. hó 19-ónés20-án József- 
hátuorban, Pásztorhegyen és Cziró- 
kabélán az iskolában, Szinuán pedig 
az óvodában tett látogatást. A kir. 
tanfelügyelő fáradhatatlan buzgal
máról ügyszeretetéről tett fényes ta
núbizonyságot azzal, hogy ahegyek 
közé ékelt Pásztorhegy község isko
láját is meglátogatta, mert oda ste- 
kér ut nem vezet s csak erdei gya- 
logüsvéuyeken gyalogszerrel köze
líthető meg. Miudeu ténykedéséből 
az latszik, hogy a népnevelésnek 
igazi apostola, hivatását a lelkiis
meretességgel teljesiti s a felvidék 
sajnálatos tanügyi állapotain komoly 
szándékkal és férfias elhatározással 
változtatni akar.

— Rejtélyes hulla. F. hó 23-án 
délután a gyártelepi állomás köze
lében levő Incze-féle téglagyár nyi
tott kutjábau egy újszülött leány- 
gyermek hullájára akadtak. Miután 
valószínű, hogy a csecsemőt a kö
zeli faivak valamelyik leánya, vagy 
asszonya dobta a kútba, a rendőr
ség a csendőrséget kérte fel a to
vábbi nyomozásra.

— Több 3 és 2 szobás la
kás kiadó Kazinczy utca 5 sz.

— A kereskedelmi iskolák reformja.
A valias- és közoktatásügyi minisz
tériumban már két év előtt elhatá
roztak a kereskedelmi iskolák refor
málását olyképpen, hogy az eddigi 
hároméves taníoiyamot négy eszten
dőre terjeszék ki. A tananyagot az 
élet gyakorlati következményeihez 
alakítjuk át, s a rendes tantárgyak 
közé a testgyakorlaton kívül beve
szik a gyorsírás és gépírás tanítását 
is. Az uj tauterv ellen azonban ki
fogás merült fel, igy a kereskedelmi 
és iparkamarák sokalják a négy esz
tendőt, már csak azért is, mert a 
növendékek kiképzése egyaránt többe 
kerülne úgy a szülőknek, mint az 
iskolafentartó hatóságoknak, Újab
ban a kereskedelmi minisztériumban 
folynak szaktauáeskozások a reform 
helyes megoldása ügyében, melynek 
befejezése után a közoktatásügyi 
minisztérium véglegesen dönteni fog 
az ügyben.

Szerkesztő: Lánczi Aladár.

Kiadótulajdonos:
LANDESMANN MIKSA
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Tavaszi cipő, újdonságok
a legdivatosabb formákban és legizlésesebb kivitelben 
urak, hölgyek és gyermekek részére teljes választék

ban megérkeztek.

cipőáruház
Sát oral j aújhel y,  főtér a Kossuth-szoborral szemben.

FORHI N“ - nal  permetez,
i - s z ő r

Kevesebb 
■Q a gond,

tWh-EU*/  a munka,
’-szor 
Kevesebb, 
amunkabér!

raert a . FORHIN ‘ 
s o k s z o r t a  m e g j a v í t o t t

BORDÓI KEVERÉK
kész állapotban !

Nagyon erősen tapad a nedves levélre i s !
Bármily harmatnál permetezhet vele! 

Semmi üledéke nincs! Számtalan elismerd 
nyilatkozat! Gy ártjuk az eddig dr. Aschen- 
brandt szabadalmát képezett Rézkénport s 
bordói port is. Kérjen ingyen és bérmentve 

leírást a
E O D H IM  gyártól Budapest, 
r u i \ l l i n - v i . ,  Váczi-üt 93.

Matolai Etele-utcán (a 
Dianna kert kapuival 
szemben) Moskovszky 
János kertjében 4 ház
hely eladó.

Esetleg részlet fize
tésre is.

jftXegnyil t!
ifj. SCHWARTZ SÁMUEL selyem, szalag, csipke, disz.

rövidáru és piperecik üzlete.
Itt a legolcsóbban lehet vásárolni mindennemű sely
meket, csipke és más díszeket mlndennen,u t.4Vaírfl ruha hozá 
Olcsó szabott árak! Pontos kiszolgálás!

Kiváló tisztelettel

ifi. Schvarcz Sámuel.

F É L I X - Q Y Ó G Y  F Ü R D Ő
T é li é s  n y á r i  g y ó g y h e ly  (Nagyvárad melleit)

K bósb éven At nyitva. _ _

Euró pa leggazdagabb kénes hévviz forrása, v iih ő lo ka  49 
C . 17  m illió  liter napi m ennyiség. Csúcs, kösavény, 
ichids iaandmányok és női betegségek ellen. 1909. 
évben 9200 beteg hagyta el gyógyultan és javu ltan  a 
páratlanul hatásos F é lix -fü rd ó  gyógyforrásait ; tükör, kád, 
iszap, sár és szénsavas fürdők, 2 5 0  kényelm es lakószoba, 
társalgó, zongora és olvasó terem, kitűnő vendéglők, 
állandó elsőrendű cigányzene, vasárnaponként kaionazeac, 
tennis-pálya, gondozott sétautak, 400 holdas park és 
fenyveserdő. lt í szem élyvonat közlekedik m ájus hó 1 tői 

a F é lix -fű rd ő  állom ására naponta.

fosta, tivirda, iiterurban tele/on. Curtaxcés zenedij nincs.
Prospektust küld ao igaagatóság

N y o m a ié it  |  atii<«sRiann M iksa  cs 1 ársa "kó n yv n ye n  d íjá b a n  S áto ra ljaú jhe ly.

Üzlet átvétel.
V a n  szerencsém a nagyérdem ű tisztelt közönség 

becses ügyeim ét telhivni, hogy a volt (Szakátsy-féle)

CZUKRÁSZDÁT
megvettem, melyet f. évi május elsején
átveszek, hol bárminő alkalomra megrendeléseket 
legmú'vésziesebb kivitelben pontosan eszközlök.

Reggeli és uzsonna kávé. Cukrászati különlegességek. 
Pontos és előzékeny kiszolgálás

A  nagyérdem ű tisztelt közönség szives pártfogását 
kérve vagyok

teljes tisztelettel

JARCSÓ BERTALAN
cukrász.

Tanuló felvétetik F ő u tc a  10  szám.
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