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Az adóreformról.
Irta : Búza  B arn a

Az adóreform ellen szenvedé
lyes és rendszeres agitáció folyik 
az egész országban. Azokat, ;tkik 
meghallgatták a Budapestről lá- 
zitásra kiküldött szónokok dikci i 
óit és elolvasták a lapok célzatos 
ferdítéseit, arra kérném, hogy 
mielőtt végképp felháborodnak 
és elkeserednek a kormány ellen 
az adóreform javaslat miatt, ol 
vassák el azt a javaslatot, vagy 
legalább valamelyik komoly, sza
vahihető és megbízható emberük
től kérdezzék meg annak a tar
talmát. Akkor mindjárt máskép
pen íognak gondolkozni felőle. 
Mert mondhatom, hogy rosszhi
szemű célzatosan ferdítő módon 
még egyetlen javaslatot sem is
mertettek és egy ellen sem lazí
tottak, mint most az adóreform 
javaslat ellen. Telekiabnlják az 
országot, hogy ez a javaslat egy 
rettenetes adóemelés, hogy kü
lönösen a szegény népet sújtja 
erősen és hogy főképpen tönkre
teszi azt ipart és kereskedelmet 
s e közt első sorban a kisiparost 
és kiskereskedőt. Valóságos rém
képeket festenek, hogy milyen 
rohamosan fog elpusztulni a kis
ipar és kiskereskedelem, mennyire 
megszűnik egyszerre a hitele s 
mennyirre lehetetlenné válik a 
megélhetése, ha ez a javaslat 
életbe lép

A magyar kisiparos és kiske 
reskedó végtelenül sokat szen
vedett az elmúlt korszakban, meg
szokta, hogy az ő helyzete egyre 
csak rosszabb lesz, hogy ő rajta 
segíteni senki sem akar, nem 
csoda hát, ha bizalmatlan és min
den uj javaslatot gyanakvással 
fogad. De általános emberi tu
lajdonság, hogy mindig inkább 
hisrzük a rosszabbat, mint a job 
bat és ezért van könnyű dolguk 
azoknak a lázitóknak, akik most 
az iparosok és kereskedők nyu 
galmát az adóreform rágalmazá
sával akarják felkavarni.

Mielőtt azonban iparosaink és 
kereskedőink teljesen elhinnék a 
Pestről kiküldött uraknak szörnyű 
jövendöléseit, az adóreform rom
bolásairól, emlékezzenek vissza

egy másik törvényjavaslat tár 
gyalására, amely alig fél eszten
dővel ezelőtt folyt le a képvise
lőházban Ez a törvényjavaslat a 
végrehajtási novella. Emlékezhe
tik mindenki, hogy mikor ezt a 
törvényjavaslatot, amely az adóst 
a túlságosan szigorú végrehaj
tással szemben az eddigi tör
vénynél sokkal hathatósabban 
akarta megvédeni, benyújtotta az 
igazságügyniiniszter, ez ellen is, 
bár nem ilyen nagyszabású, de 
éppen ilyen elkeseredett, ilyen 
országos hajsza indult meg kö
rülbelül éppen azok részéről, akik 
most az adóreform elleni tárna 
dóhadjáratot vezetik. Emlékezhe
tik rá mindenki, hogy ezek a jó 
urak és az ő újságjaik akkor is 
tele kiabálták az országot azzal, 
hogy ez a javaslat a kisembert, 
a kisiparost és kisgazdát teljesen 
meg fogja rontani, • .ért lehetet
lenné teszi, hogy hitelt kaphas 
són és igy a pusztulásba juttatja. 
Még a képviselőházban is hallot
tuk ezeket a caszandra jóslato 
kát, egyik«másik rémlátó képvi 
selő egyenesen országos pusztu
lásról, majdnem az egész ország 
csődjéről beszélt, ha ez a javas
lat életbe lep. Tényleg fel is volt 
izgatva majdnem az egész ország. 
Hozzám is jöttek csoportosan 
kisgazda és kisiparos választóim 
ingerülten és elkeseredetten pa
naszkodni, hogy miért szavazok 
én meg olyan törvényt, amely 
okét tönkre fogja tenni. Mikoi 
kérdeztem, hogy honnan tudják 
ezt, azt felelték, hogy az újság 
ból olvasták. Alig tudtam meg 
nyugtatni őket s valami aggoda
lom még mindig maradt is ben
nük és ime ez a törvény immár 
egy fél esztendeje életben van 
és a rettenetes romlásnak, pusz
tításnak nyomát sem látjuk, sót 
ellenkezőleg, épp azok a kisgaz
dák és kisiparosok, akik fel vol
tak ez ellen a törvény ellen an
nak idején lázitva, hálásan isme 
rik el most, hogy ez az uj tör
vény csakugyan sokat segített a 
helyzetükön. Nem is ártott ez 
senkinek, csak holmi uzsorások
nak, részlctlizetésre áruló vigé- 
ceknek és 20 forintos végrehaj
tásokból élősködő ügyvédeknek.

Emlékezzék rá mindenki, aki 
meg fogja érni, hogy majdha ez 
az adóreform javaslat életbe lép, 
egy fél esztendő múlva kisiparos, 
kiskereskedő és kisgazda épp 
olyan hálásan fogja emlegetni, 
sőt sokkal hálásabban, hogy bi
zony ez nagyon jó törvény és 
nagyon sokat enjhitett az o ter
heiken s akkor azután be fogja 
látni mindenikük, hogy e felől a 
törvényjavaslat felől célzatos fer
dítésekkel vezették félre és iz
gatták lel őket a javaslat ellen
ségei és azok vidékre küldött 
ügynökeik.

Hogy kik ellenségei a javas
latnak és miért ellenségei, azt 
igen könnyen megérthetjük.

Ez a javaslat az országra 
nézve nem emeli az egyenes 
adók terhét. Összesen az ország 
ugyanannyi egyenes adót fog 
fizetni ezután is, mint most. 
Igaz, le se szállítja, mert annyi 
az ország kiadása, hogy az adót 
leszállítani lehetetlenség. Hanem 
emelni sem fogja. De mást csi
n á l: az eddig nagyon igazságta
lanul felosztott adóterhet igaz
ságosabban osztja fel, a teher 
egy részét leveszi a szegény 
ember válláról s áthárítja a gaz
dagabbakra, úgy hogy e szerint 
a javaslat szerint ezután a szegé
nyebb emerek kevesebbet, a gaz
dagabbak pedig lobbet fognak 
fizetni. Különösen többet lógnak 
fizetni a nagy földbirtokosok, a 
nagy háztulajdonosok, a nagy 
tőkepénzesek, a nagy bankárok 
es nagy bankok. Ami igazságos 
is. Csakhogy természetesen ez 
mégis fáj azoknak, akiknek az 
adóterhe ezután elég erősen 
megnövekedik. Hogy csak egy 
példát említsek, a pesti magyar 
kereskedelmi bank körülbelül 10 
millió korona évi jövedelme után 
mindössze 30 ezer korona eg>e 
nes adót fizetett, vagyis minden 
100 korona jövedelem után 3 
fillér adót fizetett, holott egy 
szegén) ember 100 korona jöve
delem után legalább 20 korona 
adót fizetett. Természetes, hogy 
miután az adó igazságosabban 
lesz elosztva, ezek a nagyobb 
intézetek és gazdagabb emberek 
most már a jövedelmük szerint

I

jóval nagyobb adót fognak fi
zetni. Ez fáj az ő zsebüknek s 
ezért szeretnék megbuktatni a 
javaslatot. Csakhogy természete
sen ha ezzel állanának az ország 
elé, hogy buktassák meg azt a 
javaslatot, mert ez az ö adóju
kat emeli fel, hát kinevetné őket 
mindenki. De ők sokkal ügye
sebbek. Csellogással élnek. Nem 
maguk mennek a harcba, mert 
tudják, hogy igy könnyen le
győznék őket. Hanem lázitják a 
kisiparosokat és kiskereskedőket, 
azokkal ostromolják meg a ja 
vaslatot, gondolva, hogy igy 
könnyebben akadályozzák meg 
annak megvalósulását. Ezért csi
nálják g) öleseken, újságokban 
azt a nagy lármát. Elhitetik, 
hogy ami fehér az fekete, hogy 
ami adóleszállitás, az adóemelés, 
elhitetik a kisiparossal és kis
kereskedővel, hogy ez a javaslat, 
amely éppen az ő javukra szol
gál, megsokszorozza az ő terhü
ket és meg lógja rontani őket. 
bőt íellármazták a városokat is 
es igyekeztek velük elhitetni, 
hogy ez a javaslat általában a 
városi polgárságot adóztatja meg 
erősen a földbirtokosok javára. 
Természetesen a polgáremberek, 
a kisgazdák, a kisiparosok nem 
ismerik a javaslatot, nem tudják 
mi van benne, elhiszik tehát az 
újságcikkeknek és a Pestről ki
küldött lázitó vigéceknek, hogy 
az a javaslat csakugyan ellenük 
szól es tényleg harcba mennek, 
hogy megakadályozzák ezt a ja 
vaslatot. Így sikerül a nagy pénz
embereknek és nagy bankoknak, 
meg azután a régi rendszer za
vart csinálni és a zavarosban ha
lászni kívánó letört alakjainak, 
hogy saját érdekük ellen lazítsák 
a kisembereket, hogy éppen azt 
a javaslatot és azt a kormányt 
támadtassák a kisiparossal es 
kiskereskedővel, amely valahára 
tényleg az ő javukat akarja, 
tényleg az ő terhe.ken akar 
könnyíteni.

Hát én csak azt mondom, ne 
higyjenek Magyarország polgárai 
mindenfele zagyva beszédeknek. 
Várják be, mig ez a törvény 
életbe lép. Akkor nézzék meg 
adúkunyvecskéiket. Azok lógják
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vényjavaslatok jórészben ez irány
zat elveitől vannak szaturálva.

A most beterjesztett adóreform 
is ilyen természetű Kiindulási fontja 
ennek se tnas, unni a: alsóbb néfosz
tályok térkőin való könnyítet, a kisem
ber* segítése.

V
jelentkezik benne a létminimum adó- J 
mentessége, mel y kapóidat bán az uj i 

rehajtási tűi vényben szabályozott 1 
eb in ‘eresbe tétlenségé: r  
i annak bog) a „ki' 

lliber" t>ibbé fü'donfuti‘v.i

ii" Udvi 
eszi delin 
g v natív

nekik megmondani az igazat.
Abból látni fogják, hogy a kisebb 
ember jövedelmi adója igenis 
kevesebb lett, mint eddig volt.
Hiszen márcsak az, hogy a fej
adó, amely a szegény emberre 
eddig a legterhesebb volt, egé
szen megszűnik és hogy akinek 
800 koronánál kevesebb az évi 
jövedelme, semmi adót nem fizet, I létminimum 
eléggé mutatja, hogy ez a ja ' irat Á 
vaslat éppen a kisebb jövedelmű ( 
embereken akar segíteni. Ellen ' n, ,..,,.| 
ben azok, akik eddig ezrekre es |)a|;l(tl p,-,. V(> ,
százezrekre menő jövedelmeket most ime mimi mik i- -u 
éreztek, úgy hogy csak fillérekre! A I fminimmn ad-m.-ni - 
menő adókat fizettek érte, ta
pasztalni fogják, hogy most már 
nem bújhatnak ki az adó alól, 
hanem jövedelmeik arányában 
kell nekik is részt venni a köz
terhek viselésében.

Nem olyan együgyű a ma- 
gyár polgárság, bog) eg> pár 
adóemeléstől félő bank az orrá
nál vezethesse, ne higyjen min-j iryobl* j <1 
den kósza beszédnek és ha már am‘‘ 
nincs módjában alaposan m< g 111 j 
ismerni és megtudni, hogy nu 
van a2 adójavaslatban, vagy ha 
nem hisz azoknak, akik neki 
őszintén és jóakarattal meg 
mondják az igazat, hát várja 
meg a törvény életbeléptét es 
akkor Ítéljen majd leiette. Akkor 
látni fogjíi, hogy csak az ö ja 
vát akarta a kormány, hogy 
tényleg az o helyzetén javított 
az adóreformmal és hogy nagy 
könnyelműség, valóságos bűn 
lenne tőle, ha most fellázadna 
ezek ellen a javasatok ellen, 
megakadályozná, hogy segii enek 
rajta, megfogná és visszatartaná 
azt a kezet, amely épp az <> 
vállairól akarja levenni a teher 
egy részét, hogy átrakja az erő 
sebbek vállára.

ne le

sok szór 
ez, amely 

.-U*t öltött, 
s «r,*t nincs, 

e
M> és rob- 
ízonban az

ívok,
» I t d i l i )  
i III;-rí
r tlelll
Mad
I úszta-a, 

I::.i*>;i 
'üt épp. 
hogv az 
... dák • 
mivel c? 
szolul iz

zta 
< rm

Felhívás.
Az adójavaslatok miatt nálunk 

is nagy izgatottság tapasztalható 
és különböző kívánságok merül
tek fel.

Mindezek megbeszélése végett 
kérem az érdeklődőket, különö
sen iparosokat és kereskedőket, 
hogy

vasárnap, január 24-én
délután tél 4 órakor a városháza 
nagytermében legyenek szívesek 
összegyűlni.

Sátoraljaújhely. 1901*. jan. 22.
Búza Barna.

Alaptalan vádak
— jnn. 20.

w  A módi rn kormányzat ma 
mindenütt a szocializmus intéznie 
nyesitése felé halad. N i ágszerte 
szociális intézmények alakúnak és 
pedig állami ke: derat nyeréssel t 
támogatassál. A törvénykezés pedig 
mindenütt hű kifejezője * írnek a 
megindult uj irányzatnak.

Az alsóbb néposztályok, a „kis- 
ember* segítése, annak terhein való 
könnyítése lett a kormányzat egyik 
főcélja és fi adata ; másként oly 
életviszonyokat teremteni számát a. 
amelyek közt az élet terheit és vi
harait rázkodtaki* nőikül cíviseiben.

Ez az irányzat mináíunk *»m uj 
srg. A mostani kormányzat minden 
e*r)cs lépése ennek az "irányzatnak 
hódol, az általa beterjesztett tör-|

aki örömmel 
han. Annál ’
Imin kon való 
ujahb adóreformban egy másik szó 
ciális irányit alapelve: az adózásnak 
igazsággal)!) alapokra való fekte
tési*. Ez i> a szegényebb ki> jöve
delmű osztályok érdekéhen történik. 
I)e természetesen csak ugv érhető 
el, ha a kis jövedelmekről levett 
adóteher megfelelő arányban Ha

ititekre hárittatik át, 
adózást rázkódtatás 

ineghirjrk.
s nagyobb jövedelmű os 
melyeknél az uj adór**f 
v* '• hl) ad ’• tnelé t je'entem* 
erő', n v* di *’r«l--keiket é. 
őzik hangoztatni, hogy nj 

Kik il) et« n i”:i/. ágo ahl) fel- 
v • lök sz miien ig.iz -ágtal.in 

ágtaianságró! szé. s«-m lehel 
n az elletik' zőjéiői. Azzal 

/ ő adójuk valamivel emel- 
s a gény nép adóija vala- 
.»>ikk< i), c-ak az adóteher ab- 

ágoá »‘losz.tása közeliit 
tett illeg egy jm' >.-»•!. A1 rt a n 
gvobh jovd-’lmek 
dósé nem oly m-t 
azt hirdetik és nem 
amely az adózóik eddi 
n\aira h* foly.i't gyakorolhatna. I'. un 
» kereskedőknél nem. akik ad .ju 
kát s/er. tik a termei 
csatolni s azokkal eg 
tokra áthárítani 

Hangoztatják m'-g 
fórmmai szemben, h 
keket szolgál a 
ipar érdekciv. I 
adóiján könny it. 
delmi adó a kero.sk id< 
jdv* il" meire n. h 7<-ili 
azonban, liogv a /und'•

uló
. mint amin.*

Pénzintézetek gyűlése.
— K iküldött tudósítónktól.

Zemplén, l ng. Hereg. Ugocsa, 
Máramaros és Szabolcs vármegyék 

i j* nzintezeteinek egy tekintélyes 
része gyűlést tartott f. hó 20-án 
vámsunkban, melyen a képviselő 
h'i/hun most tárgyalás alatt levő 
ad r formjavaslatot bírálták meg és 
annak, szerintük, rájuk nézve s**r<»l• 
mos pontjai ellen állást foglaltak 

A gyűlt -un a melyen az elnöki 
tisztut /.innét Henrik a sátoraljaúj
helyi polgári takarékpénztár elnök- 
igazgató»ja, a jegyzőt pedig Klein 
■ uí nczeii pénzintézet cég- 
' gyao főkönyvelője látta ©1, a pénz- 

intézetek szép számban képviseltet, 
tek magukat és a jelenvoltak a le
helő legtárgyilagosabb modorban, 
keni v • minden személyes avagv 
politikai élű támadást, csupán szo- 
ro'an a tűig) hu - zó!va hirálgatták 
-  ni hol ugyan nem a legkiméle- 

tes hl> hangon — a javaslatot.
A minden tekintetben impozáns 

gyűé > lefolyás.íród külőmben az
bi tudósításunk számol be rész

letes* n ;
Zii:tM‘r Henrii elnök megnyitva

•t VISZ.O-

keltse
ütt

;ekbez
ryass-

l g Villést id é  ölte viih’l ről és
id g n tm ■; i öi s •éj- szán mai
meg .• . nt |én /intézete \ képvist•lóit
f.-jlc •ti .• a j« vaslut s rohnes p mi
j».t, k ÜÍÖIIÜ.' i ki Ml" V . li . iig '
a ke inány nak mint kii • •nő'- n |* *ii/.-
iig\ i hi/.ottság nak l*i t rj'-'Zf. ti ter
Vf/.t* «* mely érint a i" nzintéz •te- i
k**t egy ii z.-or iád • -u c-c 11, 1Jü „ '
ad óv il kivá »j i sújtani e öhh ut *hh 1
vagy a vid ' ki ; ns int * zetek h.s a n
kúnti felszam Jósához. vagy nvo |
illői (I t k.izg i/.i .i' i.-unk kát ászt r<»f.i-
lis ki végz«','. ii« z fog v* zetni.

A ll.'gjch nt péiizint '/••tek ké »vi -
M’liiin. k v<* cinén veik es aggó l.l
maik nvilvrf nt asára al álmát kivári 1
adni, ia őket szóljanak a
tárgy hoz. M itt az. o; han 0 7 . ni

uj odoré- 
agrárérde- 

keresk* (lelem és 
/ mb mi. A föld 
inig az U J  jÖVe- 

< iparosok 
. Feledik 
vedelem-

Guttman Emánuel a nagyszőllősi 
takarékpénztár igazgatója szép sza
vakban és meggyőző érvekkel fej
tegette, hogy a szóban levő türv. 
javaslat végeredményképen hová 
vezetne, ajánlja, hogy ott nyomban 
és sürgősen cselekedjenek és 
e végből indítványozza, alakittassék 
egy szőkébb körű bizottság, amely 
szervezzen a vidéki intézetekből 
egy monstre deputatiot a képviselők
höz és pénzügyminiszterhez, hogy 
szeiutől-sveiuben állva figyelraeztes- 
'ó-k ,,'ZertíiiC' tleu gondolatuk* és 
javaslatuk visszavonására.

Dr. Weinlerger .József a bodrog
közi takarékpénztár igazgatója ma
gáé'á teszi a Huttman Emánuel in
dít vány át és ajánlja, hogy az összes 
vármegyebeli orsz. gyűlési kép- 
vi:-e!őket táviratilag értesítsék a 
• 1 • • j ut'itió* felérkezéséről. llahisz Jó
zsef a (h-putat itó a szervezésre fel
kérni kívánja a Magyar Pénzinté
zetek Központi Hitelbankját, miáltal 

•*k, hogy a deputatio az or- 
minden részéből toboroztatnék 

ö-szi*. A gyűlés végeredmény képen 
I határozta, hogy a kérvényeket 

felterjeszti és pedig : ha dr. busa 
Barna Sátoraljaújhely város kép
viselője annak pontjait magáévá 
teszi, az irányban előzetesen nyilat
kozik, akkor a kérvény beadására 
őt k *' ri k fel. A pénzügy miniszter
in';’ beadandó kérvény szives felter- 
j-s/lé'-re pedig felkérik Meezner 
ti) n a Zempió-nv: rmegye főispánját.

A gyűlés ezen határozatának 
kö/iése mellett leli.t iik a Magyar 
I'én/intézetek Központi Hit. Ihankj.it 
/ en i /ze sürgősen a vidéki pénz- 

intézeti k deputátióját, hogy az még 
yamán u képviseiüházbaii 

• ' a p-'-nzügyminiszternél tiszteleg- 
jen.

Dr. U'etnberger J iszef köszönetét 
mond a satoraijaujhelyi péu/iutéz*- 
i i.nek az aktio megkezdés.-ért és 

I a elnök az ülést bezárta.

H  1 R  li  k .

7t

öli i/ho

k é r v é n )
• •Ivet a 
sz Ítélt* k

II

JUV.
nek egy azon ku c-csal való m g- 
adóztatúsa a bizonytalan, s e-ak 
felhi C'ü h. tő jövi delmekkel szem
ben a legnagyobb igazságtalari'ág 
volna ezen a földön.

A föld jövedelmét és magát a | 
földet, mint adóalapot eltitkolni 
nem leltet, az arra kivetett adó 
mindig egyenlő teherrel sújtja a 
gazdát, jő vagy rósz termés eset ni, 
inig a bizonytalan, s a legtöbb eset
ben gondosan eltitkolt jövedelmek, 
reml'Zerint igen kis adótétellel sza
badulnak meg, a megadóztatás ter
heitől.

A 7 i v jövedelmeknél tehát ma
gasabb adókulcs használatú jog- 

I szeri! és indokolt, sőt a legteljesebb 
mértékben igazságos.

Ha tehát gondosan átvizsgáljuk 
az előttünk fekvő adójavaslatot, 
úgy meg fogunk győződhetni arról, 
hogy az az ellen f.* hozott vádak egy 
től-egyig larihatatlanok. Az. egyéni 
önses ts kafzsiság, —  mely azonban 
egy ily közérdek ti és csak teljes egé
szében tnegbitálható reformmal szem
búi null méltányolható, —  emelhet
ugyan vadakat" de azok minden . I,r- Mosl*ics Erűn a 
< Tejüket elvesztik, az. uj adóreform a/t
kin utatolt szociáh' értékével szem-1, VJS,K .* a '  áronokat 
htb. Ma pedig csak ez az egyetlen 
kritikai szempont jogosul. Aki más 
szempontból I irál, t.z joggal teszi 
ki magiit annak a meggyanusitás 
nuk. hogy a közérdeket egy jogo
sulatlan magánérdek a'á akarja ren
delni.

Ez pedig vajmi kevés becsülést 
feg az illetőknek szerezni.

i rtunn , e'úterje 
formába öntött feliratot 
saujhely i pénz.intéz..tek 
eto és mely a képvisi 
p ri7ügymi!'i'ti*ih *z ad it 

Jegyző a kérvényt felolvasta 
und) után SzdHösy Árthur a /.cin 
p (Mimegy. i k.-r- skedeltni ipar . tér 

hit' lhank igazgatója öröm 
m'd magáév.' t**>z.i a kérvénv min 
d-n egyes pontját, de hoz/’áte^u 
hogy ezt magában véve elegendő 
nek nem tartja, liánéin a pénzint 
zet-*k szó I itatták ft*l saját kerület 
beli országgyűlési képviselőiket 
hogy szükség esetén tné*g a kor 
maiin) al sz* nihi* is álljanak sorom- 
púba a tervezet ellen. Halász József 
a megyei altalános bank. igazgatója 
pártolja a Szőllosy Arthur indítvá
nyát, de hozzáteszi, hogy azonkívül 
a lapokban állandóan tárgyalni kell 
sórolmeiket.

Dr. Rcismanu Henrik az ungm**- 
gyei gazd. bank nleln ike csatla
kozik a megindított actióhoz és 
*j *nlja, bukj tek inti ft. I az idő rö* 
viil'- gén* táviratilag hi ják fel or- 
>zággy űb 'i kép' i'eb'üket a reform 
ellen leendő á la-fog’alásni.

luícskay .Sámuel a csapvidéki ta 
hozzájárul azkar.'kpi 

előbbi 
hogy i 
ők már 
lak az á

nztar
indítványokhoz és jelenti 
rsz ággyülési képviselőjüket 

figyelmeztették és felhív 
foglalásra.

homonnui 
ajánlja, hogy 

......... i és községe
ket szintén állásfoglalásra a tervezel 
ellen.

Sze/rlj’' Károly a tokajhegyaljai 
takarékpénztár igazgatója az uzsora 
javaslatot, mint merényiéiül köz 
gazdaságunk ellen elitéli és inditvá- 
nyózza, hogy a felolvasott kérvényt 
annyi példán)han nyoma.*sák ki,"a 
hány orsz. gyűl. képviselő van és 
azt egy kérő és figyelmeztető levél 
kíséretében mindnek küldjék meg.

Aktuális válaszok.
Kalábriára.

Club kávéliáz.ban (ig_\ -izéi a fáma)
I . í r t éu l  e g \  é rd e k e s  eset .
li g \  egy mess inai  h o n f i t á r su n k
Helyi l apoka t kere se tt .
Ks hogy  vé le tle nül  r á j a  b u k k a n t  
A .Sutura jau jhe ly re" ,
A nagy  öröm  — a  p o lg á r t á r s n a k  — 
Kö n n y ek e t  csa lt  a  sz em ébe .
\  kalábriui  st ró fát  l á tv a  

(Mii Krón ikás  bu jában  irt)
Fe jéhez  kii|*ott, só h a jt o tt  e g y e t

h a tt ó l  nyolc  órá ig  sirt .  
nyolctó l  h a t  órá ig  sirt .

K arnevál hercege.
Hogy Intelbe ki v a r r t a  f r a k k o m a t ?  
Kiváncsi  vagy rá,  óh  Krónikás  
Kölcsön kup tam .  8  pereent re ,
Min t az  m ár  „A/fa/dncsu-im  szokás.

üy S

és lön sötétség.
„Az ur monda: legyen vilá

gosság és Ion világosság". Ezt 
írja a sz.cntiias. Es mi jámbor 
i'triihivök hitiünk u szeniirás 
eme mondatában. Hittük, hogy 
az I i parancsolatára lön \ ila 
gosság. Üt* C'ak hittük. mert ma 
mar ketülkedni vagyunk kény
telenek a szeniirás ©mc részében 
— mi, újhelyiek.

Azt hittük, bog) a földön, ép
pen úgy, mint az égben ogye- 
dii.i parancsoló, egyedüli hata
lom a mi Urunk, istenünk. Hát 
lehet, hogy az egész világon 
igy is van. de nálunk Ujliei) ben 
nem. Nikiink Uj bel) ben a leg
nagyobb hatalmasságunk a — 
sátoraljaújhelyi villany világítási 
és erőátviteli részvénytársaság. 
Nálunk csak akkor lellet vilá
gosság, ha ez a mindenható tár
saság akarja.

Önök nevetnek tisztelt olva
sók ! Hídig akármilyen nevetsé
gesnek tetszik is a fenti kijeleu-
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tésünk, komollyá teszi a szomorú, 
rideg valóság. Nem látták ké- 
rém a múlt hetekben is, hogy 
mit cselekedett velünk nagy ha
ragjában a mindenható társaság? 
Teljes három napig voltunk sö
tétségben. Es mit gondolnak ké
rem miért? Korántsem azért, ami
vel egyik t. laptársunk okolta 
meg, hogy : „valamely lelketlen 
csavargó a villany társaság iránti 
bosszúból a vezetéket több he
lyen megrongálta44. Dehogy, ez 
nem ok. Legalább is nem olyan 
ok, mely miatt a mi mindenható 
társulatunk ne volna képes vi
lágosságot teremteni. Majd mi 
megsu.jua az igazi okot.

Tudvalevőleg vannak a min
denható társulatnak árammérő 
órái. Másutt ezek az órák ren
des személy vonati sebességgel 
járnak. Nálunk azonban a min
denható társaság — mérlege úgy 
kívánja,hogy ezek az órák gyors
vonat! sebeséggel járjanak. Ám 
most január eisejen kisült, hogy 
a mindenható és mindent!udo 
társaság ez egyszer csalódott, 
mert a gyorsvonat sebességével 
járó órán sem voltak képesek a 
mérleget eléggé kedvező szín
ben feltüntetni. Szörnyű haragra 
gerjedt hat az újhelyi minden
ható és niegparan<‘>olá, hogy: 
legyen sötétség és ion sötétség,
— ..még pedig 3 napig.

Önök mar megint nevetnek. 
Pedig higyjék el, hogy igy van, 
ahogy mi írjuk. A tarsuut el-ö- 
tétiuile a varost, mm égtek a 
lámpák, de azért a város fizetni 
fogja a párnáiét. A privát helye
ken is sötétség voit, de a társu
lat annyi világosságról gondos
kodott, hogy az orak lássanak 
megfelelő sebességgel járni.

Tehát Csak nevessenek. Majd 
tapasztalni fogjak, hogy nekünk 
igazunk van. bzomoruiesz ugyan 
ez a tapasztalás, de azért ne 
zúgolódjanak. Sói inkább fog
laljak minden, api imájukba, 
hogy meg ne haragudjék önökre 
a mindenható társaság. Arra pe
dig ne is merészeljenek gondo.ni, 
hogy a tarsasagnak eddig jutta
tott Péterfilléreket megvonjak, 
mert akkor szörnyű haragra lob 
bán az újhelyi mindenható és 
szörnyű iiaragjauak újabb követ- 
kezmenye lesz. Önok Újra sü- 
tétsegbeii murádnak, mert ezt 
kivanja mindig engesztelő áldo
zatul haragja megszüntetése elle
nében u mindenható társaság
— ineriego.

— Kinevezés. A kereskedelemügyi 
miniszter U n ii d i g Lipot és C z a k o 
lgiii.cz sátora juujheiy i államepité 
szeli hivatali mérnökökét főmérnü 
kökké nevezte ki.

— Halálozások, leiek Ignác váro
sunk éveken al voit tekintélyes ke
reskedő ma reggel 8U eves korában 
meghalt. Teiuetese holnap de.után 
lesz. — Csehy Péttr a ki a nagyköz
ség idejében hosszabb időn al ta
nácsosi aliast viselt, hosszas beteg
ség ulun elhunyt.

— Adományok az ajkai banyasze- 
rencsetiensey által sújtottak I atralia 
gyotíai rtszere. Meczner Gyuia 10 
kor. Suloraljaujhe.yi polgári laka 
rékpeuzlar es hiteiegy 1* t 23 kor, 
baujheivi izr. uny ahilközség lükor, 
Ziniitr Henrik 5 kor. Összesen ÖO 
korona. — (Folytatjuk).

— A RaLstytlyzo egyesület köz
gyűlése. A Zemplén megyei rabse 
gélyző egylet 1909. évi rendis köz 
gyűlését. Sátoraljaújhelyben a vár- 
megyeháza nagy termében 1909 évi*

| január hó 31 én délután fél 3 óra- 
| kor tartja meg, melyre az egylet 
| tagjait tisztelettel meghivja. Sátor
aljaújhely, 1909 tanuár 21. Eiserth 

j  az egylet igazgató választmány el- 
I nöke. A gyűlés tárgyai: 1. Az igaz 
gató választmány elnökének évi jo- 

I lentése. 2. Három tagú számvizs
gáló bizottság választása. 3. Esetle
ges indítványok. — Megjegyzés: 
Az alapszabályok 12 § ának utolsó 
előtti bekezdése szerint az egyleti 
tagok áital a közgyűlés elé terjesz
teni kívánt indítványok legalább 3 
nappal a közgyűlés előtt az elnök
nek áladandók.

—  Jotekonycélu hangverseny. He mer
Sárika oki. eimbaiomniiivész tanárnő 
növendékeivel és néhány jónevü 
fiatal műkedvelővel nagysz abásu 
hangverseny rendezésén fáradozik, 
melynek összes bevétele a kalubriui 
és ajkai szerencsétlenségek által 
sújtottak segélyezésére lesz for
dítva. Werutr Sarika ezen fáradozása 
kellőképen nem is méltányolható. 
O.y szép, oly nemes ez a cseleke
dete, hogy i nnak méltánylására kellő 
szavakat nem tálalhatunk. Egyedüli 
méltánylás c-upáu az lehet, — és 
ebben bi/unk is — hogy váró unk 
es vármegyénk jótékonyságárui ös- 
rnert közönsége pártfogolni fogja a 

j  művésznő nemes törekvését ts a 
hangversenyen való tömeges meg- 
jelenesével egyrészt valóra vallja a 
művésznő a.lai maga elé tűzött cóit, 
másrészt lehetővé teszi, hogy Zeiu- 
pleiivaimegye közönsége áltál nyúj
tott m géiy egyike legyen a legna 

így óbbaknak az országban. — A 
! hangverseny határnapjáról és mii-
1 sorarol — azt hisszük — legköze
lebb mar bov ebb értesítéssel szolgál
hatunk ol v usoinlinak.

— A szabadlyceum jó.'ő het i  mű 
sora : lletlön (25 en) este 8 órakor

tg illeti Ede <»s a népszínmű. E.őudó : 
Kertess Ödön. Csütörtökön (28-an) 
este 8 órakor: orvosi előadás veti 
lett képekkel. Előadó : Dr. Chu- 
dovssk)’ Mór.

— Adományok a delolaszorszayi 
karotuiiák reszere. Meczner Cyu.a 
lőispan ktztiluz a mai napig u kő 
veik*.kő adományok trktzlck: Báró 
buinyey Béla 5C0 K. Báró \N aid 
boti bügyes 2t'U K. Saujhelyi izr. 
any ahiiKozség 3U K. Zmner Henrik 
2U K baujhelyi poigari takarekpéuz 
tar ts hiteitgy let *ő K; Bottyán 
község lakosat Lojda József rk. lel 
kész utján 3ü K. 31 lnl, bottyam 
r. kulié, iskola tuLUtoi 3 K. lü lill, 
homonnai izr. hilk. elemi iskola ta 
uu oi Lengyel bamu igazgató utján I 
13 k. 2ő tnl. Erdélyi András Usz- 
toci lilkesz uijati Lasztoc község! 
20 K. 04 tili ; Liszkay Bertalan rét. 
tanilo utján llaidic&uroi 8 K. Dongo 
Gy. Gtzané 3 K. Alsógyirtyain al- 
.un i eh mi iskola tanúiul 8 K. Kris
tóf Karoly 2 K. A sirályi ügyészség 
gyűjtéséből és pétiig: Eiserth lst- j 
van 2 K. bcl.vveilzer J .nos és neje
2 K. Oichváry Dezső, dr. Tőrök Géza. 
Kevleer Linft 1 — 1 kor, Török Miksa, 
bzt nes Péter, Borbély Sándor 50—50 
fül, Kereczmaii liezső, Szerny ak 
László, Unuska János, llornyák Jo- j 
zstl 30 — 30 fül. Horváth, L> ezo Ist
ván, Krizsun András 40—40 Ilii. 
Surkudy József, Deák l'trenc, Ma- 
Csuga Ftrei.e, Drutai György, Ko-; 
VtoCs Jozsel, bzabó Joz&el, Bistei 
János, bza.ontay István, Kalapos; 
Fertncz, Cü.i András, Varga István, 
Csupiga Jozsel, Kovács Mikiós,Peltj 
Jt zstl, Lakatos Karoly , Horasz Já-
» os, Ambrus Karoly , Buday József, I

Molnár Lajos, Kulcsár Ferencz, Kő
kút András, Duró József, Pájter Ist
ván, Sárváry János, Bodó József, 
Mészáros Márkus Ivanics József, 
Kusny ir István, Bodnár István, Láng 
János, Ivanicskó György, Hrenyo 
András Godó György 20--20 fillér. 
Benklin, Vardes János, Zsipi János, 
Bögre Imre, Vrancsik Pál, Füsti 
József, Dobos János, Csupiga Pál, 
Csupiga János 10—10 fillér. Össze
sen 931 k. 48 fii 1, a múlt számban 
kimutatott 130 K. 00 fillérei együtt 
a mai napig 1008 K. 08 fill. — 
Folytatjuk.

— Zene a jégpályán. A múlt na- 
pokbun beállott nagy olvadások után 
a kemény téli időjárás ismét pezsgő 
életet hozott a jégpályára. A szép 
téli sport kedvelői tömegesen ke
resik föl a pályát miuden nap. Nagy 
közönsége lesz a jégpályának külö
nösen holnap, vasarnap, a mikor 
zene mellett ünnepélyesebb hangu
lat uralkodik majd a pályán. Ezen 
alkalommal az egyleti tagok, úgy 
felnőttek, mint a tanulok és nézők 
40 fillért, a nem tagok, felnőttek és 
tanulók egyaránt 80 fillér belépti 
dijat fizetnek.

— Fegyver a gyermek kezében.
L ü f l e r  Ede helybeli 14 éves fő- 
gimnáziumi tanuló n napokban a 
gyártelep mellé ment mezei ege 
lekre lövöldözni. Erre a cé ra ha- 
zu ról magával vitt egy 0 millimé
teres forgo| iszioly t. Az „egérvadá 
szál4’ után a fiú hazafelé indult s e 
közben a goly ót ki akarta venni a 
forgópisztoly bel, mire a pisztoly el
dördült és a golyó a liu kurjaba 
luiudott. A golyul tegnap vették ki 
testéből a közkórházban. Állapota 
nem életveszélyes.

— Vasbeton ismertető tanfolyam
A kassai magy. kir. állami felső 
ipariskolánál február hó 1 éti vas 
beton-ismertető tanfolyam nyílik 
meg, melynek célja az epilő iparo
sokat és más érdeklődőket a vasbe- 
tonszerkezetek számításával, készí
tésévé! és gy akor.ali alkalmazásával 
megismertetni. Ezen tanfolyam feb 
ruar hó 1 én délután 3 órakor kez
dődik és heti G úraval március vé
giig tart. Az oktatás a délutáni 
orakbaii történik. Beléphetnek az 
építő ipar terén működő alkalma-1 
zoltak, iparosmesterek, segédek és 
munkások, kik az írásban, Olvasás
ban és számfejtés elemeiben járta 
.-ak, továbbá képzettebb ipaio.-ina- 
.>ok, kik az iparostanonciskolak szer
vezetének 21. pontja értelmében u 
tanonciskolái kötelezettség alul rész- 
legesen fülmtntvék. A tanítás telje
sen ingyenes. A tanfolyamba be- 
iratkozni lehet február ho 1 éig hét- 

1 közuap 11 tői 12-ig és vasárnap 8 tói 
| lu-ig az alulírott igazgatóságnál, 
hol részletesébe felvilágosítás is sze
rezhető.

— Farkasok yarazdalkodasa. Nagy- 
mihályról írjuk: Kiruiytieinnceu es 
\ ideken roppant elszaporodtak u 
farkasok, úgy, hogy a fulvakha is 
bemerészkedtek. Kiralyheiravctn és 
vidékén e napokban nagy farkus- 
vudaszutot rendeznek a megyei va- 
daszlársuságok bevonásával a vadak 
kipusztitasa végett.

— Az első áldozat. Megírtuk, hogy 
Milia y i közeiében, a nyiit pályán 
robogo vonat két lasztóei pájyaiuun- 
kast elütött. A két éielveszé.y esen 
sérült i Ilibe r küzüi Z u b o 1 y Gyórgy 
ma a huzkorliázban kiszenvedett.

-- Elütötte a vonat C s e h  Lajos 
hely ben inav. kuzumuosó ma a haj 
null urakban u puyuudvari fülű 
házban h vő mosoraktárban kazánt 
inosoll, miközben a K a l l ó s  Aulai 
eiőfütö aital vezetett 2752. szaiuu 
mozdony ütközői Gufferjti) élűtől

ték, úgy, hogy a szerencsétlenül 
járt ember a sínpár között lévő 
hamugyüjtő nyílásba esett. Az el
ütés és zuhanás következtében olyan 
súlyos sérüléseket szenvedett, hogy 
a közkórházba keleti szállítani.

— Községi takarékpénztárak. Né
met mintára a belügyminisztérium
ban törvénytervezet készül a köz
ségi takarékpénztárakra vonatkozó
lag. A törvénytervezet, mely miha
marább a képviselőház elé kerül, 
engedélyezni akarja a községeknek 
a takarékpénztárak létesítését, hogy 
ezáltal vagyonuk jobb értékesítése 
mellett könny hitessenek egyéb ter
heik elviselésen. Az állam megtartja 
az ellenőrzési jogot, de egyéb tekin
tetben a takarékpénztár vezetését 
nem korlátozza.

— Babatanfolyami értesi tes A
sző'ő« és nőgyógyászati osztálylyal 
(klinikával) kapcsolatos kassai m. 
kir. állami bábaképzőben évenként 
két tanfolyam van. Egy-egy tanfo
lyam 5 hónapig tart. Az őszi téli 
tanfolyam szeptembertől január vé
géig ; a tavaszi-nyári februártól jú
nius végéig tart. A tanítás nyelve 
az őszi-téli tanfolyamban magyar 
és töt, a tavaszi-nyári tanfolyamban 
magyar és német A fölvétel fölté
telei : 1. 20 — 40 éves kor, a minek 
igazolására keresztlevél vagy szüle
tési bizonyítvány szükséges. 2. Ol
vasás és írásban, valamint számo
lásban való jártasság. 3. Hatósági 
orvos áital kiállított egészségi bizo
nyítvány. 4 Erkölcsi bizonyítvány 
a község elöljáróságától vagy a 
város rendőrkapitányató*. 5. Férjes 
asszonyok házaságlevelüket és fér
jük Írásbeli beleegyezését, özvegyek 
férjük halotti bizonyítványát köte
lesek hemutatni. A beiratkozás ideje : 
szeptembt r 1 —5 éig, illetve február 
1—ö-« ig tart és a Rákóczi körúton 
levő babaképző intézetben történik. 
A felvételért előre fo yamodni nem 
kell ; beiratkozásnál mindenki sze
mélyesen jelentkezik irataival az 
intézet igazgató tanáránál. A bába- 
növendékek részére 35—40 bennlakó 
hely áll az intézettel kapcsolatos 
internátusbán rendelkezésre. Az eb
ben élvezett lakás és teljes ellátá
sért minden tanu!ó havonta előre 
25 koronát fizet. B -nlakás kötelező. 
Szegény tanulók, ha jó magavisele
tnek és szorga mukkal arra érde
meseknek bizonyít uak, a vizsgadij 
és öklévé dij fizetése alól felmentést 
nyerhetnek, sőt a babatáskát is meg 
kaphatják juta'ornképen. A bélyeg- 
dij, könyvek, mosóruhák, kötények, 
írószerek stb. költségeit magok tar
toznak fedezni.

— Három betörés. A legutóbbi na
pokban két kisebb betörés történt a 
városban, a hol — mint a jelek mu
tatják, — valószínűleg csak mii- 
ktd velők kisél letezteztek. Számot
tevő kárt egyik helyen sem tettek. 
Ez első betörés folyó hó 15 érői
16-áia menő éjjel történt. Az ösme- 
rétién tettes llessely Mór ruhake- 
reskcdéséuek a Wekerle-tér és Mol
nár Ltván-utcza szögletén lévő üz
letébe, az udvari ajtó álkulcscsal 
való felngitáaa után hatoltak be, az 
üzlet fiókjait felforgatta, az egyik 
fiókból 10 drb „Thing" cigarettát, 
ejy takarék-persely feltörése után 
13 korona pénzt, a vakok gyűjtő 
persely éből és egy zsidó szent cé
lokra gyűjtött perselynek feltörése 
után, az előbbiből körülbelül 40 
fii lért az utúbiból 0—8 korona 
10—20 fillérest és krajcárt lopott 
el. Magával vitt ezenkívül egy 
„Mikádó“ rövid, sötét szürke szinü 
téli kabátot, amelynek hosszú 
szkongsz gallérja, fekete rövid pré
mes bélése volt és egy hosszú, 
prémes galléru szövet bélésű fekete 
kabátot. A bolt ajtajának zárában

jy^^betegségek, hurutok, szamár- 
köhögés, skrofulozis. influenzaS iroíin

Emeli az étvágyat éa a teataútyt, mefttfln* 
teti 'a  köhöfést váladékot éjjeli iziadáat

ellen eiimUltn Unir <» orrot Által ntpont* ejinlv.

Minthogy Értéktelen utímatoket ii Wnilnak, kírlen mindenkor
„Roaht" tredeti otomagoULié.

F. Hofnui-U Retke * C*. Bm««l (S»*Je)

„ jR o e h e “
Kapható otvoal rendeletre a fyífjrMértlrab* 

San. — Ara nvefenklat korona.
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egy álkulcs maradt. A másik betö
rést Ssnus Lipót Sie'chényi-téri férfi 
divatárukereskedésében követték el. 
Ide az udvari ajtón keresztül jutott 
a betörő a raktárhelyiségbe, onnan 
pedig a boltba, ahol a Wertheim- 
szekrényt kezdte feszegetni, de 
megnyitnia nem sikerült. A tettes, 
aki valószínűleg csak pénzre pá
lyázott a nélkül, hogy elvitt volna 
valamit, — elmenekült. — Dudics 
Mihály gyártelepi munkás Hecskei 
lakásán ik ablakát ismeretlen tettes 
betörte és a szobába zatolt, ahonnan 
12 koronát és egy forgópisztolyt 
ellopott.

— Téglaeladas. Az Incze-féle tég
lagyár termékeinek árusításával 
Gyarmathy Béla bizatott meg, kinek 
Rákóczi úti füszerkereskedésében 
legjobb minőségű ttgía legn esőbb 
arakon kapható.

— Bérbeadó a Wekerle-tóren eg) 
elegáns utcai garzon lakás állány- 
nyal, előszobával, vilany és \izve- 
zetékkel. tíőv. üzv. Kellucr Jozsef- 
uónál.

A legjobb bőrfényesitő

7401

Egyedüli gyártója:
Szék ly és Társa Kassa

fcenevész gyermekek
gyorsan egészsénesekké válnak, ha 
a SCOTT-fele Emulsiót :zedig. A 
javulás már az első adag használata 
után észlelhető.
A SCOTT-féle Emulsío

0,y édes luint a tejszíné* 
a beteg szívesen veszi be 
és megemészti még akkor 
is, ha a t< j< l \ i.-szbUiasitja. 
Küzludon ú. u, hogy az 

i | w  orvotok az egész világon 
legineltge bben ajánljak a

AóSSitf'. SCOTT-féle Emulsiót
SOOTT-féU 

luvduft  Ved* ..
j•*> «!. a iia- h g y  e rede t i  üveg á r a i k  bü i.auti. séijuk
(ígyt-itmso Kapható minden gyógy tárban.

P A S Z T O R Y
ÉLÓ V lkAÜ  - KÖTÉSZETE.

Telefon 47—AJ.

Csokor- és koszol u-kötesert az 
országban a legtöbb első díjjal 

kitüntetve.

BUDAPEST, Rákóczi-út 3.
Nemzeti színház.

Képes árjegyzék díjtalan. 
Vidéki megrendelésekre nagy fi

gyelmet fordítok.

FARSANG.

Itt a farsang.
Megérkezett mai hozzánk is ő 

fenségé Jvaméval hticeg. Fe.oiti 
Jellegzetes esorgÓMpkajal es íeez- 
teleii jókedvvel, huturia.au mu ütni 
vagy aszal lucgluitja hivau.es bevo- 
uuiasal is u mi farsangi életűnkbe. 

Ma lesz a bevoiiUtO. Isliueinre
ra°ndom soha szebb, alkaliu***^ 
időt nem választott magának a mu
latságok, vigságok fenséges herceg*,

mint ez idén. A kereskedő ifjak 
mulatságát választotta ugyanis ki 
i dőpontul a farsang hohókás, csőr- 
gősipkás uralkodója arra, hogy egy 
szép ropogós csárdás mellett hiva
talosan megnyissa az ezidei farsan
got és átadja azt a mi mulatni, tán
colni vágyó aranyifjuságunknak 

De ez csak a kezdete lesz az 
ezidei fényesnek Ígérkező farsang
nak. Karnevál herceg ő fensége ez 
évben alaposan kiveheti a részét 
majd a mulatságokból. Sikerültebb 
nél sikerültebb vigalmak fogják 
követni a kereskedő ifjak szép si
kerűnek ígérkező mulatságát. A 
katholikus olvasókör, az izr. nőegy
let, az izr. leányegylet, az iparos
kor, stb. mind készül behódolni a 
farsang vígkedvű hercegének és 
feledhetetlenné tenni a mostani 
báli idényt az ő tiszteletére rende
zett mulatságokkal.

De mindezeket felül .fogja múlni, 
mert az ezidei báli idény fény
pontja lesz, a sátoraljaújhelyi füg
getlenségi kor mulatsága. Ez a 
mulatság lesz az, amelyen a feszte
len  jókedv és vigság diadulüi.uepél 
fogja ülni. Ez u muiat.-ág lesz az, 
m* ly feledhetetlenné fogja tenni a 
ba i évado*. Ezen a mulatságon, 
mely koronája lesz az ide 1 farsang
nak, valósággal tombolni fog a jó
kedv és ünnepet ül a lánc.

Készül is erre u mulatságra a 
város apraja-iiagyJa. Mar egyebrő* 
st m hallani a varosban, miül trrő. 
a mulatságról. Es u fialmsag, az 
ábrái.dós képű ifjú lányos és u 
lüzesvérü ifjak már előre is jóleső 
eraéssel gondolnak arra az idő 
ponti a, amikor visszavarássoihatjak 
egy kis időre, a régi szép farsangi 
időket és kiiuulathatjak egyszer 
magukat — úgy isteuigazabau.

Mi piciig a farsangi vigasságok 
szeiény krónikásai csak rójju* egy- 
másutau a mulatságokat jelentő rö
vid sorokat. A mi lelkünket nem 
fogja el a mulatni vágyás u un 
mulatságunk csak az, fii lueuuéi 
több szép sikerű mulatságról szá
mú.hatunk be olvasóinknak. De ez 
egyszer mi is kivételt teszünk es a 
iuggelicii&cgi kor muialssgaii mi 
sem altunk majd Ceiuzuvul kezünk
ben a sutokba, hantin mint btt'sü 
letes magyar emberekhez inik, mi is 
uuco.uuk és limaiunk, nehogy 
megharagudjék ralik a farsuug ura-- 
kod. ja : Karnevál herceg ó lensege.

Bab Kip.

— A lügbetienseyi kör n.ulaUagára
a paliotyjegyek iuar iuo.-i kiva.illa
tok F u c h s  Jenő kon p- i zlurnok 
ual. A rendezőség figy e lilealuli 
azokat, kik pallójukul ji-gjcSlck 
elő, hogy puho.y alkat februm ő lg 
okvetlenül vuilaak ki, mer*. ellen
eseiben szók e-ladalnak.

— Kathuhkus oivasokur tancetieijt 
A satoiaijaUjlieiy 1 kaihoiií Ua mva 
sókór fUUU. évi lebru.it hu 2 au ba 
turaljaujheiy ben k v arosi szuii.uzbuu 
sajal alaptőkéjének gy ar.ipilusaiu 
jótékony ceiU luncmu.aisugol rendez.
A mulaisag kezdete 6 urakor.

— A nayymihalyi polgári isko.a 
tunceslelye a nagy muiatj 1 po g. tiu- 
es leauyiskoia tanailenluiele IVUb 
te-biuar lio 1-t u az Arany Liku sza.io 
termeiben a pu-guri leányiskola ja
vara hangversennyel es színi eio- 
adassai egy üekóioii zaitkorü tánc- 
mulatságul rendez. A muiulsag kez
dete este t> urakor,

— A tai Okpataki tamtokepezdei 
ifjúság muiaisaya. „A saiospataki un. 
lauilokipzo UUelel“ iljUsuga 1909 
tv lebr. 0 un, a ioiskoia laplüleíe- 
tebeu hangversenynj t.| t.g^bekülült

jótékonycélu táncmulatságot rendez. 
A hangverseny kezdete 8 órakor.

— A homonnai kath kör. 1909. 
február hó 7-én a Stefánia szálló 
termeiben az egyleti albptőke ja
vára táncmulatságot rendez. Belép- 
tidij személyenkint 2 korona, csa- 
ládjegy 4 korona.

TÖRVÉNYSZÉK.

§ Közokirathamisitással vadolt kör
jegyző. Érdekes ügyet fog tárgyalni 
február hó -4-én a sátoraljaújhelyi 
kir. törvényszék vádtanacsa. Zap.i 
toczky Péter nátafalvai körjegy ző 
fog ugyanis akkor bíróság elé uiiani 
közokirathamisitással vádolva. A z 
eset maga nagyon érdekes és ezer. 
az alábbiakban szószerint közöljük 
az ez ügyben beadott feljelentésnek 
a vád targy ára vonatkozó részét.

Zapatoczky Péter körjegyző náta
falvai lakos jun. 30-án hozzám 
küldte a kisbirót Pólyák Jánost, 
hogy azonnal menjek hozzá. Mi
végből ? nem üzente : természetes 
dolog azonban, hogy a körjegyző 
ur meghagyásának egyszerű töld- 
miveiő parasztember engedelmes
kedik, tehat oda mentein. Öreg 
magával tehetetlen ember vagyok, 
az nap részeg is voltam, hogy mi 
történt a körjegyzőnél, nem tudom, 
de az bizonyos, hogy következmé
nyeit érzem, ugyanis ki forgattak 
vagyouoinból, főidőn futóvá tettek.

F. hó 0-án a nagyinihályi tkvi 
hivata ban járva, azt láttam, hogy 
a nátafalvai 82 sz. tikvben tuiaj- 
do lómat képező 7 íio'd föld é.- 
egyébb ingatlanokra a tulajdonjog 
bekebelezese adás-ve vési szerző
dés alapj.iii Sándor Mihály vevő 
javara el van rendelve. Jogi kép 
képviselőm utján in gnezttlein a 
szerződést és azt a felvilágosítást 
nyertem, hogy az okirat Zupatockv 
Peteméi készült, ő szerepel, mint 
név iró és magyarázó.

Az bizonyos, hogy juniu> 30 án, 
de eg . ébb alkalommal sem a kér
déses ingatlanokból Sándor Mihály
nak mit sem adtam el. Ennek lég. 
frappánsabb bizonyítéka, hogy az 
a baudur Miliáiy, ki különb-n az 
én fiam, Amerikában van. L he 
tetleu az, hogy fiam, ki Ameri
kában van, kedden azaz juniu> 
hó 30-áu hirtelen Nátufulvan tér 
mett vo na az adao-vtvési szerző
dés megkötése végett. Azt kel! 
tehát veieliueznem. hogy itt ha
misítás történt E  ̂ pedig, hamis 
az egész szerződés és hamis az 
azon szereplő Sándor Mihály kéz
vonása is. Nyugodtan ui iiom to- 
vab a, hogy mint eladónak a kéz- 
vonasa az eu kézjegyem seiu ke
rült oda rendes utón, mert mint 
mar fentebb előadtam, én oly 
tieiuü szerződést, iut y szerint 
ingaiiunaituail Sándor Mihálynak 
adtam volna el, nem kötöttem.

A szerződésben mi emiitéssincs, 
hogy Sándor Mihály a vétellel 
burait is megbízott volna. A szer
ződ- stu, miül bú dór Mihály név- 
iiója bai.dor Anna szerepel, bán 
elor Anna, baudur Mihály felesege. 
ilugy Lehat ő lérje helyett ügy
lelet kössön, az ónevét aláírhassa, 
ahhoz közjegyzői meghatalmazás 
lett voinu szükséges. Ilyenről em 
ütés limes, mint fentebb említem. 
Vevő távol van, ezeknek daczuru 
mégis vevő sajat személyi ben sze
repel, a szerződésben. Itt tehát 
egy okiratot készítettek u có.ból, 
hogy vevő javára a vételjog bizo
ny ilasse-k. flitk. 401 §) Ugyan
ezen hamis okiratot pedig a telek- 
könyvhöz beadtak a végből, hogy 
a tu.ujdoiijog Sándor Mihály ja
vura bektbelezlessék. Vagyis a 
Bik. 4UO § abaii ütköző eszmei 
közokirat hamisítás történt (21. sz. 
döntvény), mert hiszen a tkvbe, 
mint nyilvános könyvbe és közok
iratba uz én és állítólagos vevő 
jogviszonyaira nézve valótlan 
tényék vezettetek be. Mivel tovabá 
ez a Célból történt, hogy itt jog- 
la un haszon szereztessék, ezen

delictum a 400 § 2-ik bekezdése 
alá esik.

Végül megvannak e delictum- 
nál a Btk. 379 § aha ütköző csa
lás eriteriumai ugyanis engem ra
vasz fondorlattal tévedésbe ejtet
tek a végből, hogy ingatlanom el
veszítsem.

A nagyinihályi tkvi hivatalnál 
1822 908 sz. iratoknál elfekvő 
szerződésen ügyleti tanúként Sán
dor György a biró és Piskó György 
szerepelnek. Nevezettek közül Sán
dor György a biró nekem, Polvák 
Jánosnak és Sándor György Dol
liinak azt mondotta, hogy ő ügy 
leti tanú ugyan, de, hogy a jegy
ző milyen szerződést czinált, azt 
nem tudja. Hogy részeg voltam, 
igazolni tudom Pólyák János, 
S/.acsurószki János és Pólyák 
János kisbiróvab

Az előadottak alapján, mint 
értelmi szerző és mini tettes ellen 
A. alatt igazolt ügyvédem utján 
ezennel feljelentést teszek Zupa 
toczky Péter ellen és pedig a 
Btk. 400 § ába ütköző közokirat- 
hamisitás büntette, a Btk. 401 
§ ába ütköző és 403 § 4 ik pontja 
szerint minősülő magánokiratba- 
mFitas büntette, végül a Btk. 
379 §-aba ütköző és 383 § 2-ik 
bekezd‘se szerint minősülő csalás 
büntette miatt. Ezen delictumok 
fenforgása nyi váll való kimerül 
már egyedül abban, hogy egy 
távol levő személy jelenlevőnek 
feltüntetve szerepel az okiraton, 
egy oly okiraton, melynek tar
talma mindfn tekintetben hamis. 
A d líciumot csak Zapatoczky 
Péter követhette el. Ugyanis a 
többi szereplő sz< mélyek egyszerű 
paraszt emberek, kik a jegyző 
meghagyásának mindenben enge
delmeskednek. Bűnössége való- 
szinUsitéseül szolgál az is, hogy 
nekem kárörvendően szemembe 
mondotta, hogy amit ő csinál 
azt senki a vi'úgou nem változ
tathatja meg. Sándor György 
Dolliinak ajánlatot tett, hogy bu
sás honorárium ellenében ezen 
most állítólag eladott ingatlanok 
az ő tulajdonai lesznek. Termé
szetesen Sándor György Dőlni 
ezen ajánlatot elfogadni nem 
akarta, a körjegyző ur pedig ne- 
restii akart, megcsinálta hát az 
ügyletet Sándor Annával.
A feljelentést id. Sándor János 

megbízásából dr. Lavy Mór nagyim- 
bátyi ügyvéd adta be. azonban az 
ügyészség a vádat átvette és igv a 
vádhatóságot a vádtanács ülésén a 
kir. ügyész fogja képviselni. — A 
tárgyalás iránt a nátafalvai körben 
és különösen a jogász körökben nagy 
érde klődés nyilvánul annál is inkább, 
mert Zapatocz'y ellen ez ügyön 
kívül még 2 rendbeli közokiratharai- 
sitás és egy véderő elleni bűntett 
(katonaszabaditás) miatt is folyik el
járás a sátoraljaújhelyi kir törvény
széknél.

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

Kiadótulajdonos:
LANDESMANN MIKSA.
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744-190S. vígról), sz.

Árverési hirdetmény.
Alulírott 1 irósági végrehajtó az 

Ni61 évi LX. t-c. 102. § a értelmé
ben ezzetiel közhírré teszi, hogy a 
budapesti keresk és váltó tvszék 
1908. évi 34t>52. V. számú végzése 
következtébe! Dr. Braun Adolf 
ügyvéd álta képviselt llofher és 
Schrancz javira 200 korona és jár. 
erejéig 1903. évi nov. hó 11-én fo- 
ganaositott kielégítési végrehajtás ut
ján lefoglalt é* 1*>(>90 koronára be
csült következő ingóságok u. m. 
szobabútorok, lovak, szarvasmarhák, 
takarmány ó$ gazdasági eszközük 
nyilvános árverésen el adatnak.

Mely árverésnek a királyhelmeczi 
kir. járáshiróíág 1908. évi V. 335/4. 
sz. végzése folytán 100 kor. hát
ralékos tőkekövetelés és ennek ese
dékes kamatai éa eddig összesen bi- 
róilagmár megállapított költségekére- 
jéig Nagyrozvágyon leendő megtűr- 
tására 1909. évi januar 28 ik napjának 
délutáni 3 oraja határidői ki- 
tlizetik és ahhoz a venni szándél ozók

ezennel oly megjegyzéssel hivatnak 
meg, hogy az érintett ingóságok, 
az 1881. évi LX. t. c. 107. s 108. íj-ai 
értelmében készpénz fizetés mellett 
a legtöbbet Ígérőnek szüks'g esetén 
becsáron alul is el fognak adatni.

Amennyiben az elárverezendő in
góságokat mások is le- és felülfog
laltatták és azokra kielégítési jogot 
nyertek volna ezen árverés az 1908 : 
XLI. t.-c. 20. §-a értelmében ezek 
javára is elrendeltetik.

Királyhelniecz, 1008. évi decz. 
hó 30. napján.

Udvarhelyi Béla.
kir. jbir. végrehajtó.

Tartalékos '
" tiszteknek 

PERSONAL-NACHWEIS
nyomtatványok kaphatók

Uűmm Hitei h társa
könyv- és pap irk treskeöúe Saajhcly

d Olaj/estészethezszükséges kellékek:
u. m. ola/estckck, ecsetek, festővászon, 
mastixjirniss, damaszt/irniss, recijterpentin, 
Z Z Z H Z  lenolaj, paletta stb.nagy választékban kapható

I  ünöesmann jYíiksa és Társa
könyv-, papír-, iró- és rajzszerkereskeöésében 

Sátoraljaújhelyben.

á

„M-i-i-t ?i- „Papa megengedte ! 
Hisz' va'ódi Jakobi-féle Antinico- 
tin-cigarettahiivelyek fadobozban.“

Figyelem ! Csakis a JAltUBI jenessel valódi!
Minden ladoboz egy érdekes bűvész 

kártyát tartalmaz.
r_'SJK>V» é rVCki- BnaSBSMWI

mstsr, br n-vi-

“ Vedjogy „Horgonyt* m
A Liuiment. Capsici c?rap., 
a Horgony-Pain-Expclier

pót le ki
r^óask kirODyult hizt-- • r. m**lv már sok 

év ófa lóg/'' b fajdalon
köszvényníl. osucnál o< mpghuf.-M-k ei, (.•,
...................  I i ■ ’ i- ra ..............

MfjelMstetéa.hsv.t- - y It
gat fogadjuk »•!. malyr « rHorjoijr* \ j  
«• » Rictter — •
csontagolvL Ara üwokbeu K .6" K 1 -10 e* K 2 - 
óa ógysrolvan miüdon fcyó.'Yszcrtarlati k.i ’.stn 
Főraktár: Török József gy .gy-zmuzn-!, Budapest

l í l i c H e r n l j y n e r t l r a  »  „ A r j iy tn u z l in lm " ,
PrAlfAhiin, El’sst.t»t!i8tr.tns* 5 r.eu. 

Mindennapi szétkul'l-s.L

Köhögés, rekedtség és hurut ellen nincs jobb afféíhy-getejú czukorkánál.
Vasai lasnáljjazonban vigyázzunk 

és hatarozoitan RETHY felet kérjünk mivel , 
sok hasztalan utánzata van. 

fiSf' 1 doboz 60 fillér,
Csak RÉTHY felét fogadjunk el I

Kérjen egy mintát ax 
általunk kiadott

aóóRctiyvscs/tdfi6öl.
Landesmann M. és Tsa

künyvkeresk .dése.

SÍ— 03 A legajánlliatóbb sátoraljaújhelyi ezégek. S\_fQ
—------  HF»ir7 SÁNDOR---------
cimfestő és kocsigyártó, Rdkóci-utca 15. sz

Landesmann Miksa és Társa
könyv-, papirkereskedése, Rákóci-utca 2.

Viikovszky és Tóth
füszerkereskedése, Kazinczy-utca 2. szám.

Almási Menyhért
férfi- és női divatáruháza, Wekerle-tér 4.

BAUER ANTAL
hentes és nészáros, Rdkóci-utca 7. szám.

Kótits László
kovácsmüheiye, Rákóczi-utcza 25. szám.

---------  FŐZŐ JÓZSEF
géplakatos, Meczner Gyula-utca 5. szám.

Moskovszky Dezső
mükertészete, Lónyay-utca 10. szám.

Largermann Károly
hentes és mészáros, Fő-utcza 30. szám.

Zambon Valentino
czementáru gyára Andrássy-utcza 10. szám.

Landesmann Sámuel
szíjgyártó és nyerges, Rákóci-utca 5. szám.

Viczmándy Vincze
épület és bútor asztalos, Rákóczi-utca.

Kótits István
kocsigyártó, Rákóczi-utca.

Vályi Sámuel
géplakatos, Lakatos-utcza.

Schön Sándor és Barna D.
női divatüzlete, Wekerle- és Petóli-u. sarok.

BÉNYEY ISTVÁN
építési vállalkozó, Kossuth Lajos-ulcza.

Z s i h o v i c 9  B e r t a l a n
sztics, Rákóczi-utcza.

„Pannónia1* kávéház
Korona-utcza 5. szám alatt.

Klein Izidor
építész. Kossuth Lajos-utca szám.

Domokos Imre
építési vállalkozó, Jőkat-ulcza.

Ármágyi János
lakatos mester.
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S ^ R O O Z A P O L
yiRKöRAKTARAvE7"KöFARAGO-
/ATŰR AU AVJfl E LY’KO// VTrf FERENC

ELEFE
'V 1 6 X

m m m m s M s w a m K M
Zpmrtí* t\ megye 'leq r\z\qyc?bt? virtcö rzxk t á- 
ra'nir\dej\(\?mC'yiremTekek;ryiqy'vfike-
re /z liek rA rA K ielyek et'á ilik ítk övek etB  
mindennemű" lepc/öket'7Aj2 vze- rir\trkivitelber\'ermmcler\"rna/“ 
köraracioiwrxkat:' elvállal *ez * 90 rv 

ifo/arvelke/zit'

LEGNAGYOBB SZÜIÖOLTVÁNYISKDLÁ
AZ AlkAMI FELÜGYELET MELLETT LETE5ÜLT

MILLENNIUM, 
TELEP
NAGYŰSZ
TORONTÁL M.

TERJEDELME 5D0 KÁT. HOLD 
KÉSZLET SOK MILLIÓ 
ÁRJEGYZÉK INGYEN

HIllENNIÚMTELEPEN-VETTEM
NEM '

MILLENNiUMTELEPEN-VETTEM

K öhögés,rekedtség 
n \ jSIkúsutiá- ellen t 
|^éa biztos hutú.'U

az étvág) at nem rontják 
és k itűnő ízűek.

Doboza 1 K én 2 K. 
Próbadoboz 50 fillér.

É L J E N

Fő- és 9sét küldési rak tál I
Megfojt ez az átkozott „ N A d o r ' ’ Eyyer meiipai>ztillaja 

köhögés! gyógyszertár csakhamar
Bpest, VI. Váci-körűt 17. m e g g y ó g y í t o t t .

Kapható Sátoraljaújhelyen: Kádár Gyula, Hrabéczy 
Kálmán drog., Kincsessy Péter, Widder Gyula. Horaonnán . 
Szekerák Aladár Fábián Arnold. Nagvmihály : Szőlőéi Sándor, 
Tolvay Imre. Sárospatak: Goidblatt Ftrei.cz, Horváth Mátyás.’ 
Sztropkó : Füzesi Józsefné. Torczal: Toperczer A.

Megyei Általános Bank
részvénytársaság.

Elfogad betétet kamatozás végett. Leszámítol váltó 

és jelzálogkölcsönt. Bevált külföldi pénzeket (dollárokat) 

folyó számla hitelt és óvadékot nyújt kedvező feltétellel.

Eszközöl 10—15 évig terjedő

törlesztéses kölcsönt.
Vásáről megbízásra értékpapírokat, sorsjegyeket és 

előlegezi az értéket havi törlesztésre. Elvállal minden a 
bankszakba vágó megbízást.

A Megyei Általános Bank részvény- 
társaság igazgatósága.

r j n n

Még azokat is, akik éveken át 
mást használtak, meghódította 

a valódi

s ó s b o r s z e s z ,
mart mindazt egyesíti magában, amit 
•gy igazán jó éí hatásos bázis értől 
várni, lehot.

Őre az egészségnek fertő telen  t, 
e rő sít és edzi uz izmuk a , fájdalom 
csillapító. P ára tla  m int szájvíz, ha j
ós bőrápulószer.

Szükséges minden háztartásban.
K aphat.' m indenü tt .10 fill., 40 fiit., 

1 és 2 koronás üvegekben.
P ostán  10 kis üveget 8 ko ro n áért 

küld u tánvé tte l vagy a pénz előzetes 
beküldése u tán

K O S M O S  laboratórium  G Y Ő R .
Kapható mindenütt.

F ő rak tá r Sátoraljaújhelyben 
Hrabéczy Kálmán drogériájában

A gyermekvédő-ligának

í= Az O rszágos^  
Gyermekvédő-liga

LEVÉLPAPÍRJA
csinos dobozokban

Landesmann Miksa
könyvkereskedésében.

Köhögés!
Aki arra nem vigyáz, vét
kezik a sajat élcíe

Kaiser-féle
M ell-C aram e lla

a 3 fenyőfával. 
Orvosilag megvizsgálva és 
ajánlva köhögés, rekt dtség 
hurut, nyáikásodJs és gége 

hurut el un.
4 5 1 - í  közjegy zuiieg hi- 
telesilett bizonyítvány bi
zonyítja, hogy megtartják, 

amit megígérnek.
Egy csomag ára 20 és40 fill.
Hrabéczy Kálmán drogériája 

Sátoraljaújhely.

Eladó ház.
Sátoraljaújhelyben a legforgalma

sabb utcán, még 12 évig adómentes, 
t;,hb üzlet és lakhelyiségekkel ked
vező feltél elek mellett szabad kéz. 
hol eladó.

C/.ii a kiadóhivatalban.

Eladó.
A Kikőcxi-utcában. a kisállomás 

közelében két utcára nyíló harmad
fel hold fold szabad kézből eladó.

Vevők értekezhetnek Moskovazky 
János míikertésznél, mint tulajdo
nodnál.

K LE IN  GÉZA
szénüzlete

ajánlja szoba fű tésére :
I. rendű Porosz kőszén 2 frt. 40 
kr. Szalon kőszén 1 frt. 80 kr. 
Porosz brikett, valamint I. r. gáz
koksz jutányos árak mellett ház
hoz szállítva. Ugyanitt kapható 
házhoz szállítva tisztán kezelt 
é d e s  tej, Báró. ’Sennyey ura

dalmából. —  Telefon 64. sz.

Keresek
négy polgárit végzett leányom ré- 
«z- re vidéki postamester családnál, 
vagy magányos nőnél mint kisegítő 
alkalmazást.

Bővebbet a kiadóhivatalban.

Eladó.
A Rákóczi-u. 30. szám alatt 

ujonnan épült ház, n magashegyen 
(Boda dűlőben) teljesen betele
pített 2 hol as szőlő, a hozzá
való nagy kőborházzal, udvarral, 
gyümölcsössel és gazdasági esz
közökkel, valamint egy Zsólyotn- 
1-án levő lakóház és pince szabad 
kézből, közvetítés kizárásával 
jutányosán eladó.

Bővebbet a kiadóhivatalban.
— ----------------------------- ---------- -------------

Egy intelligens árva
leány keres hasonló keresztény csa- 
'adnál, mint házi kisasszony, vagy 
házvezetőnői állást, fisetés mellékes, 
főleg a jó bánásmódra reflektál, 
vidékre is elmegy szívesen, miután 
háziasán nevelt leány,

Czira a kiadóhivatalban.
Nyomatott Landesmann Miksa és Társa könyvnyomdájában ÍSétoralaujhely,
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