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Boldogabb újévet!
Irta . Búza Barna.

Mindig fájdalmas az elmúlás, 
az életnek a kikerülhetetlen vég
hez való gyors közeledése. Ha
nem ennek az 1912-ik esztendő
nek az elmúlását nekünk magya
roknak igazán semmi okunk sincs 
megsiratni. Mert ez volt a leg
rosszabb esztendő mindazok közt, 
amiket egy emberöltő óta átélt 
ez a nemzet.

Visszanézni se jól esik rá. 
Csupa baj, csupa romlás, csupa 
átok. Természet és politika mint 
ha versenyre keltek volna, hogy 
melyik tud többet ártani ennek a 
szerencsétlen országnak.

Soha nem hallott, soha nem 
látott pusztító nagy viharok, for
gószelek, ciklonok, sorvadások tet
tek tönkre viruló vidékeket. Soha 
nem látott vad parlamenti erő
szak rombolt le alkotmányt, sza- 
bads .got, közbiztonságot.

Hornokkal tele hagyja itt az
1912-ik esztendő ezt az országot 
Rsmokban hever minden, amire 
a nemzet alkotmányos élete, az 
emberek szabadsága és izton- 
sága épitve volt. ligy léiig őrült, 
félig gonosztevő, s egy pénzen 
összevásárolt, mindenre kapható 
parlamenti többség rohamlépések
ben gázoltak végig törvényen, 
jogon, becsületen. Pusztítva, mint 
ahogy a forgószél végigrohant 
virágzó községeken, s romhalmaz 
maradt a nyomában.

Sújtott a természet mind a 
két kezével. Gyenge és rossz volt 
a termés az egész országban. 
Enyhe tél, hideg nyár, esős ősz :

mindenik évszak ép ellenkezője 
volt annak, amilyennek lennie 
kellett volna. Az aratás elkésett, 
kevés termett, s a sok eső miatt 
azt a keveset se lehetett kicsé
pelni véleményt, krumplit, répát 
elrontott az eső s a vizáradás A 
szőlő novemberre is még sava
nyú maradt.

Es jött a gazdasági romlás. 
Megállt, elapadt minden hitel, s 
megállt vele az ipar, s kereske
delem lüktetése. Tiz-tizenöt per
cent lett a kamat. Rettenetes 
válság rontott értékeket, pusztított 
vagyonokat, s megingatta gazda
sági életünk létalapjait.

Miért szakadt ránk ennyi haj, 
ennyi csapás ? Miért volt ez az 
esztendő nehezebb,sötétebb rosz- 
szabb valamennyinél, amit eddig 
átéltünk.

A rossz időjárásért, viharokért, 
áradásokért vádolhatjuk a termé
szetet, de kit vádoljunk az or
szág alkotmányának összcromli 
sáért, a vérontásokért, az ü'düzé 
sekért, s kit vádoljunk a pusztító 
gazdasági válságáért f

Nem a nemzet maga szercz- 
te-é magának mindezeket, mikor 
1910-ben pénzért, pálinkáért nya
kába vette a munkapártot s le
mondott a gazdasági önállóság
ról ?

Halottak voltak ezek az em
berek mind, politikai hullák. Meg
semmisülve, megvetve, kiverten 
lézengtek az országban, mig Becs 
vissza nem hivta őket s hatalmat 
és pénzt nem adott a kezükbe.

Miért logadta fel őket? Ta
lán azért, hogy Magyarországot 
szolgálják, hogy a magyar nem

zet javát s boldogulását mozdít
sák elő? Persze! Nincs is egyéb 
óhajtása Bécsnek, csak ez 1

Azért fogadta fel, hogy őt 
szolgálják, hogy minden kivánsá 
gát engedelmesen teljesítsék.

S nem igy tettek é, mióta kor 
Hiányon vannak? Tetteké egye 
bet, mint hogy szavaztak és szál
lították a létszámemelést, a mil
liókat és mindent, amit Bécs ki 
vánt ?

S ezeket nyakára vette,több
séget adott nekik a magyar nem
zet!

Nem innen származik-é min
den baj, minden romlás, amit a 
politikai zűrzavar az országra zú
dított.

S a gazdasági válságnak nem 
az-é az alap oka, hogy a nem
zet lemondott a gazdasági ön
állóságról s a gazdasági közös- 
ség igáját megint önként a nya
kába vette ?

Jobb lesz-é az uj esztendő ? 
Minden jel csak még rosszabbra 
mutat. A termés már előre na 
jvon rossznak Ígérkezik. A há
borús készületekből irtozatos költ
ségek szakadnak ránk. Isten tudja, 
miből viseli azokat ez a koldus 
ország.

O, ezek az esztendők valóban 
büntetésnek, a vezeklésnek az 
esztendői. Rettenetes árt fizet a 
magyar nemzet azért a pénzért, 
azért a pálinkáért, amiért l9l0-ben 
eladta a lelkét s a becsületét I

Legalább ha tanulna belőle 1 
Ha okulna ezeken a mostani 
szenvedésein 1

Akkor lehetne még valamikor 
boldogabb uj esztendeje.

Az adótörvények 
revíziója.

Irta: Dr. Szende Pál az OMKE, főtitkára

Az adótörvények elhalasztásának 
ellenzői nem tudták megcáfolni azt 
az érvet, hogy az adórendszert élet* 
beléptetni helytelen dolog akkor, 
amikor az ország gazdasági és 
külpolitikai válság tetőpontján áll. 
Ez álláspont helyess-gót a kormány 
is elismerte, mikor kénytelen-kellet
len belement az adókivetés fe fiig- 
gesztésébe. Azt sem igen lehetett a 
közönséggel elhitetni, hogy az adó
reform az államkincstárra deficittel 
fog járni, s ezért senki sem értetto 
a pénzügyminiszter makacs ellenke
zését, mert ha sem az adózóknak, 
sem a kincstárnak nincs nz életbe
léptetésből haszna, akkor miért 
szükséges azt úgy erőltetni. A ke
reskedő és iparos közvélemény nem 
oly naiv többé, hogy a kincstár ér
dekességét hirdető érveknek felül
jön. Miután a rábeszélés eredmény
telen volt, következett a régi re
cept szerint a megfélemlítés. Ma- 
gasrangu vezető politikusok adták 
ki a jelszót és a félhivatalos sajtó 
továbbította, hogy az egész mozga
lom immorális, mert szentesített 
törvények életbe nem léptetését és 
revízióját kivánja, már pedig ez 
megingatja a törvényt iszteletet, 
megrendíti a törvények állandósá
gába vetett hitet és anarchiához 
vezet.

Ha emlékező képességünket 
kissé megerőltetjük, úgy fogjuk 
találni, hogy mindkét, most annyira 
kárhoztatott kívánságra a közelmúlt
ban volt precedens. 1910. év feb
ruár havában a kerskedelmi es 
ipari egyesületek azr.tl a kérelem
mel járultak a kormány elé, hogy 
a koalíciós adó törvények é’etbe- 
léptetését halassza el, mert ők a 
törvényeket igazságtalanoknak és 
egyo’daluaknak tartják s ezért kell 
hogy idő és alkalom nyujtassék az

Veneturné vára.
Székely rege.

Irta i Kelemenné Zathureczki Berta.

A régi daliás idő'.ben ólt Hú 
romszékmegében egy hatalmas úr
asszony, kit veneturnóuak hívtak. 
Bereken tu ', az Ojtozba vezető ut 
mellett állt sok vihart látott, régi 
vára.

Egyetlen fia — András — a 
szent földön harcolt.

Veneturné évek hosszú során 
keresztül egyedül ólt. Az egyedül
lét a vallásos asszonyt egész átvál
toztatta. Önző, gőgős, büszke, hara
gos, Istentagadó, sőt mondhatni ; 
kegyetlen lett.

Neiu talált másban örömet, csak 
a kincseiben. Sokszor napokat töl
tött  a különböző drágakövek néze
getésével. Órákon át simogatta ra
kosgatta őket.

A sárgazöld smaragdot,a bronz- 
szinü topázokat, a reszkető gyémánt- 
csillagokat, tüzes karbunku'ust, a 
lángpiros gránátot, rózsapiros rubin- 
tot, kék zatirt, ezerszint játszó opált 
turkozt, amethyotet, klárist, bóla- 
gyöngyöt, caroeolt.

Minden egyes darabhoz valami 
történetet  fűzött.

I A gránátot azért, szerette, mert 
e űzi a démonokat. A carucolt, inért 

I leleplezi a tolvajt.
Ezektől félt a hgjubban. A ret

tegés almallau éjszakái alatt ineg- 
fogaruzott agyában a terv, hogy 

j drágaságai megőrzése végett egy 
egy bevehetetlen varat építtet.

A tervet  csakhamar követte u 
tett. Az uj vár gyorsan elkészült és 
olyan szép volt, hogy csodájára jár
tak az emberek.

A vár közopén aranyos kupola 
emelkedett. Itt voltak elrejtve a 
feltett kincsek.

A teremhez egy rejtekajtón le
hetett  bejutni csupán.

Veneturné tiloi.ban megöleltj 
az ajtót készítő mesterembert. Ne 
tudjon róluk senki I

András ezalatt visszatért a szent 
főidről.

EJes anyja — fényes kísérel tel
— elébe lovagolt.

A viszontlátás első Örömei után 
Veneturné eldicsekedett az ő szép, 
őrös várával.

A kegyeletei szívvel bíró levente 
elszoraordott.

— Miért romboltattad le őseink 
várát, jó anyám ? — monda busán.
— Vajon ez a te büszkeséged lesz-e 
olyan erős, olyan szilárd, mint az 
volt ?

Veneturné gőgős ?n felelőit: $ *
— Az én váram o’yan erős, 

hogy azt még az Isten se tudja be
venni 1

András keresztelt vetett.
—- Nh karolno d az Istent anyám ?

— monda borzadva — mert meg
ver téged.

— Állok eiébo ! dühöngött Ve- 
neluruó — Sújtson reám az osto
rával — ha Ilid I

— Irgalmazz neki atyám ! mert 
nem tudj?, hogy mit beszél ?

Fohászkodott fel az ifjú és meg
fordította a lovát.

— Szerettelek mindig anyám!
— monda — szeretlek most is, de 
nem megyek veled, mert kihívtad 
az ur haragját magad ellen.

Ezzel kíséretével elvágtatott.
Gyönyörű meleg nap volt. Az 

égen nem Já tszo t t  egy tenyérnyi 
felhő.

Veneturnónak különös érzelmek 
viharzottak a lelkében. Megvolt sért
ve a gőgje. Nem hirt a haragjával. 
Amint fényes várába érkezett, meg
állt a udvar közepén és kihívóan 
nézett föl az égre.

— Nos, hát miért nem sújtasz
agyon ? . . . Hisz megbántottalak l 
• • • Vngy nem látod, {hogy itt  va
gyok);___________ ________ __________

L apunk mai azátna ö oldal

| AUg mondotta ki e károral0 
szavakat elsötétült az ég. Harago1 
villámok cikáztak rajta végig. Meg* 
mozdult a fö d. E kezdett remegn1 
az asszony lába alatt ; mintha láz" 
bán volna. A föld gonosz mély üre
geiből tompa dörgés hangzott fel . . .  
Egy erős rázkódás . . .  és a vár 
aranyos kupolája összeomlott.

Veneturnónak olyan lett az 
arca mint a kimosott gyolcs . . . Es 
még sem szűnt meg károraolni az 
Istent.

Dühöngött. Atkozódott. Resz
ketve szaladtak el mellőle az em
berek.

— Tovább! . . . tovább I . . . 
kiáltotta vadul — folytasd ha el
kezdetted !

A föld alatt tombolt, harsogott, 
üvöltött minden . . . Es a vár om
lott . . , Veneturné ott állt a romok 
között — sértetlenül.

Mintha időt akart volna adni a 
megbánásra a Mindenható.

De az elbizakodott, gőgös asz- 
szony nem tért észre. Remegő szája 
tnár nem birt hangot adni, azonban 
az égre szegzeit szemekben ott égett 
a dac .-

— Tovább I . . .  tovább I . . .  vil
logták e szemek.

Ekkor már a larsvit szaggató 
gigászok üvöltése hallatszott a föld
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adótörvényeit revíziójára. A kor
mány elnöke, gróf Kliuen-Hóderváry 
Karoly, pénzügyminisztere Lukács 
László, a jelenlegi miniszterelnök, 
pénzügyminiszteri államtitkára pe
dig Teleszky János, a jelenlegi 
pénzügyminiszter volt. A kormány 
ennek a kívánságnak megfelelt ós 
a nyilvánosság előtt kijelentette, 
hogy az elhalasztáshoz hozzájárul, 
ami később az 1ÍHO. évi költségve
tési törvényvben meg is történt. Ha 
nem ingatta meg akkor a jogtiszte
letet, hogy a kormány közvetlenül 
választások előtt, tehát kortescélok
ból teljesítette a kívánságot, akkor 
most sem okozna általános jogér- 
zetbe nagyobb romlást, ha a nap- 
ról-napra solyosbodó gazdasági 
helyzetre való tekintettel — tehát 
mindenesetre tiszteletreméltóbb és 
komolyabb indokokból — az elha
lasztásba belemegy, Az 1910. évi 
111. te. 5. § a ékesen szóló bizony
ság amellett, hogy igenis lehet a 
mar szentesített törvények életbe
léptetését elhalasztani.

Ugyan ez a helyzet a adótör
vények revíziója tekintetében is. Ez 
a kívánság most még nagyobb mtg- 
botráukozást váltott ki, mint az el
halasztásra irányuló kérelem. Pedig 
hogy ez mennyire lehetséges, arra 
élő példa az 1912. évi Lili. te. 
mely a koalíciós adótörvényeket 
életbeléptetésük előtt — főieg a 
kincstár érdekében — revideálta. A 
kormánynak, mely a törvényjavas
latot előterjesztette, — elnöke Lu
kács László, pénzügyminisztere Te- 
Jeszky János volt. Nem tudjuk 
véges ésszel felfogni, hogy ami 
1912. június havában nem aitott a 
törvénytiszteletnek, miért ártana 
1912. a  jóemberben, vagy 1913. ja 
nuárban. Az az érv, hogy az adó
törvények rosszak, legalább is van 
olyan tiszteletreméltó indok, mint 
az a törekvés, amely a júniusi re
víziót szülte, mikor is a kormány a 
közvéleménynek valami Csillapító 
szert akart nyújtani a képviselőházi 
események által okozott elkeseredés 
ellen azt akarván elhitetni, hogy az 
adónovella a rossz koalíciós törvé
nyekből törvényhozási műremeket 
Csinál.

A kormányra nézve kellemet
len lehet a mostani viszonyok kö
zött egy oly kívánság, amely a 
legutóbbi időben meghozott törve-

mélyéből.. . Még egy óriási lökés 
és a vár felfordul feuekestől, maga 
alá temetve a megátkozott asszonyt.

András ép ekkor vágtatott tel 
a meredek varuton. Segíteni akart 
de későn érkezett.

Könnyes szemekkel kereste az 
anyját. . . Hordta el felőle a romokat,

Végre reá talált.
Teste össze volt törve, do még 

ólt.
András föléju hajolt:
— Anyám ! . . , édes, édes jó 

anyára ! — mondó zokogva.
A haldoklónak küny gördült az 

arcán végig. . .
Megmozdult az ajka:
— Es bocsásd meg a mi vétke

inket I . . . lehelte halkan.

Mint az ókorban, úgy most is 
vanonak emberek, kik divatból, vagy 
tudományos szempontból, tagadják 
egy felsőbb lény létezését. Pedig 
mindenkinek ott van elrejtve a szi
ve mélyén az édes anya oktató sza
va: „Légy vallásos!"

Do ez az iutő szó csak akkor 
ju t  eszükbe, ha megmozdul lábaik 
alatt a talaj.

Ha szivük már összetört a ke
servek alatt.

Ha vágyaik, reményeik, törek
véseik, megaláztattak a* föld poráig.

Ha ott álltak a koporsó mellett, 
melyben kedvesük teteme nyugszik.

0 .  akkor már u.;y búg fel szi
vük mélyéből a Ilit, mint viharkitö
réskor a hullámharang.

Es ajkukról elrepül a fájdalmas 
sóhaj :

„Légy irgalommal hozzám, ón 
Uram, éu Istenem ! !M

nyék revízióját hangoztatja, de a 
kereskedőktől és farosoktól  nem 
kívánhatja senki, hogy gyengéd 
tapintatból lemondjanak a meggyő
ződésük szerint rossz törvények 
orvoslásáról. Nem nyugodhatunk 
meg abban sem, hogy várjuk, inig 
az adótörvények hibáit az élet 
fogja kideríteni, és hogy a revízió
ról csak akkor beszéljünk, mikor 
már a gyakorlat megállapította azt 
hogy mely irányokban szorul, 
a törvény módosítására. Valóban 
nagyon alábecsüli a magyar közön
ség értelmi képességeit, aki ily 
érvekkel áll elő. Azt, hogy valamely 
törvény rossz, vagy jó-e már élet- 
beléptetése előtt mar minimális szak
ismerettel meg lehet állapítani. 11a 
pedig ezt felismertük bűnös küny- 
nyelmüség, vagy pedig szándékos 
becsapás volna, ha nem igyekez
nénk a törvény hibáin még életbe
léptetése előtt javítani. Hossz törvé
nyek életbeléptetése sokkal jobban 
megrendíti a törvénytiszteletet, mint 
azok kijavítása. A múltból már 
vannak tapasztalataink, hogy élet 
beléptetett adótörvényeken igen 
nehéz változtatni. Olt van példának 
okáért a II. oszt. kereseti adó, 
melyet 1875-ben léptettek életbe 
és teljes 33 év telt el, mig rajta az 
első javítás megtörténhetett, ptdig 
már életbeléptetése utáni évben az 
országgyűlésen a legerősebb szavak
kal ítélték el a törvény egyenlőtlen 
adózási rendszerét és a kifogások 
helyességéi a kormány is elismerte. 
Az adórendszerrel összefüggő nagy 
érdekeket és érzékenységeket te
kintve, igen félünk attól, hogy ez 
a revízió megint elhúzódnék. Erre 
annál inkább lehet számítani, mert 
választások mégis ritkában vannak 
s ar sem valószínű, hogy a véderő- 
törvény megszavazása és a júniusi 
események újból ismétlődjenek, a 
mikor a törvény tisztelet elvének 
legfelkentebb apostolai is könyeb- 
ben mutatkoznak hajlandóknak ha
lasztásra, vagy revízióra.

A revízió irányát nagy voná
sokban a kővetkezőkben jelölhetjük 
m e g :

A kormány állandóan arra hi
vatkozik, hogy az uj adórendszer a 
kis existenciaknak könnyebbséget 
n ju j t  a létminimumon alól maradu 
jövedelmek udótlauu! hagyásával 
Ennek éppen az ellenkezője a I. A 
létminimum évi 300 korona és a 
családtagok keresménye a családfő 
jövedelméhez hozzászámittatik. A 
legnagyobb nyomorban élő népréte- 
gektöi eltekintve, alig van Magyar- 
országon kereső ember, aki e címen 
adózás alá ne volna vonható. Sőt 
az ipari munkások, akik az eddigi 
adópraxis szerint t íljesen adózat a- 
nul maradlak, most majdnem kivé
tel nélkül adókötelesek lesznek . . .
Itt csupán két eset lehetséges. Vagy 
végrehajtja a kormány betű szerint 
erélyesen a törvényt és akkor a 
nagyhangú kijelentések daoára a 
legszegényebb emberek is fognak 
adót fizetni, vagy az adóigazgatás 
lazán fogja az adóalap kinvotnozá- 
sát teljesiteui és nem zaklatja az 
alsóbb néposztályokat. Harmadik 
eset ki van zárva, s igy igen nehéz 
megérteni, miért ragaszkodik a rui- 
nisterium egy oly törvény végrehaj
tásához, amely a törvényhozás in
tenciójának csak akkor fololue meg, 
ha egyáltalán nem hajtanának 
végre.

Az osztrák jövedelmi adó kul
csa sokkal enyhébb, mint a magva 
ré, s igy nemcsak a kis, hanem a 
közép existenciák is súlyosabb adó
terhet viselnek nálunk, mint odaát.
Ez is mutatja, hogy az adóreform 
állítólagos szociális célzatai meny
nyire ellentétben állnak a törvény 
szószerinti intézkedésével. Az adó 
revízióra irányu'ó mozgalomnak 
tehát legfőbb követelménye, hogy 
a létminimum és jövedelmi adó- 
ku'cs legalább is olyan legyen, 
mint Ausztriában.

A kereskedők, iparosok és ér
telmiségi középosztály szempontjá
ból az általáuos kereseti adó teijes

átalakítására van szükség, Itt mind- 
jiirl előrebocsátjuk, hogy a kincstár 
érdekeinek megóvása végett a mai 
kontingens megmaradása ellen serarai 
kifogásunk nincs. Lehetetlen és 
vis-zas helyzeteket teremt azonban 
hogy az alább felsorolt foglalkozási 
ágak lényegében véve két személyi 
természetű adót fizetnek, mert a 
kereseti adónál az ad íalap éppen 
úgy bevallás utján, a személyi 
viszonyoknak tekintetbe vételével 
állapíttatik meg, mint a jövedelmi 
adónál. A kereskedők és iparosok 
legtöbb panasza éppen abból szár
mazik, hogy ellentétben minden más 
társadalmi osztállyá1, ők a bevallási 
kényszer követ h.-ziuényei vei két 
izb- n sújtanak. E<.on úgy lehetne 
segíteni, ha a kereseti adót egy 
valóban külső támpontokra felépí
tett adóvá alakítanék át, még pedig 
úgy, hogy az adó összege nemcsak 
kontingentálás, hanem az egyes 
adózók között fe'oszlatas alá is 
esnék. Az osztrák kereseti adó 
rendszerére gondo'unk, melyben az 
adózók úgynevezett ad ízó társasá
gokban egyeseinek és ezek tagjaik 
között felosztják a társaságra kirótt 
adókontingeust. E  célra nem szük
séges az eddigi adókivető bizottsá
gokat megtartani, hanem a felosz
tást a kereskedelmi és ipar kamarák, 
ügyvédi kamarák és egyéb autonóm 
testületek keretében lehetne elvé 
gezni és csak ott alakíttatnék külön 
bizottság, a felosztás (repartirozás) 
c -íjából, ahol ilyen szervezetek nem 
léteznek, ezáltal a jövedelmi adó a 
kereseti, adótól te jesen elválnék és 
megszűnne az a lehetetlen állapot 
hogy kereskedő és iparos most 
ugyanarról a jövedelemről két val
lomást tartozik adni é j  a vallonra 
sok elmulasztása folytán kétszer 
lehet rá a bírságot kiróni.

Az a tény, hogy ezt a rend
szert az osztrákoktól kell átvenni, 
ne tartson senkit sem vissza. A ke
reseti adóról szóló 1875 évi törvény 
is jórészt osztrák mintára készült 
és az csak ránk nézve hátrányos,  
hogy a magyar adórendszer az 
osztráktól annyira különbözik. Kü 
lönben az uj adótörvények oly bő
ven és részletesen fordítanak az 
osztrák és porosz forrásokból, hogy 
igazán semmi akadálya nincs annak, 
hogy a kereseti adóztatás Ausztriába 
is helyesnek bizonyult intézményét 
onnan egészen átvegyük.

A jövedelmi adónál az adó
kulcs megváltoztatásán kívül szük
ség van arra, hogy az adóalap ki 
nyomozására és a bevallási kötele
zettségre vonatkozó meglehetősen 
h mályos szabályok kétséget kizáró 
módon szövegeztessenek. Feltétlenül 
szükséges annak szabatos megálla
pítása, hogy az adózó bevallási kö
telezettsége alternatív legyen. A 
törv nyből kihagyandók mindaraaz 
intézkedésük, anolyek zaklatásokra 
és pnuikai  üldözésekre nyújtanak 
módot főleg az adónovellába be- 
csemp•• zi'tt magas bírságok mór- 
séklendők.

Ez-k volnának amma főbb 
iránnyílvek, amelyekben az ad! 
revíziónak mozognia kell. Termé
szetes. n ez alapnyelveknek keresz
tülvitele c-rak nagyszámú, a rész
letekre kit .rjcdő módosítás utján 
volna i íie's »g--s. Ez azonban ké
sőbbi feladat. Most mindenkinek, a 
ki a ipari, kereskedelmi értelmiségi 
foglalkozatok érdekeit a szivén vi- 
éli, legfőbb kötelessége, hogy az 

adótörvények revíziójára irányuló 
mozgalmai láuoga 'sa .

Újévi ajándék
S á to ra lja ú jh e lyn e k  I

Átok szállott erre a szegény 
városra. Szegénység, nyomor min
denfelé. Nyög a kereskedő, az ipa
ros a hivatalnok. Most, amikor min
denki számadásait készíti a lefolyt 
évről, szomorú adutok kerülnek nyil
vánosságra. Veszteség, mínusz az 
egész vonalon. A kér skedő, az ipa
ros nem bírja a bért, az adót. a

a tisztviselő hitelre vásárol egész 
éven át, mert a drágaság miatt nem 
képes fizetni és kölcsön pénzt nem 
kap. Itt az újév, borzasztó módon 
m>‘gnagyobodtak a számlák. Az elő
szobában, ha ugyan nem egy szo
bában lakói, vár a grujzler, a mé
száros, a tejes, a suszter, a szabó, a 
hentes óriási számlákkal és nem 
tudunk fizetni. A kereskedő is pa
naszkodik, jajgat. Semmi idegen for
galom, semmi készpénzeladás ! Fize
tési meghagyásokból egész könyv
tárakat lehetne berendezni, a vég
rehajtó ur a segédjével is les ránk. 
Ennyi gazdasági és társadalmi nyo
mort látva, nem csoda, ha a vár
megye ősz főispánja, a főrészvényes 
ur segíteni igyekszik e város, a 
megye székhelye hajain. Olyan új
évi ajándékkal lepi meg U jh J y t ,  
hogy sirui fog hosszú éveken ke
resztül. Megvan, uram ! megvan ! 
Itt a pataki járásbíróság. Az igaz
ságügy miniszter leiratolt intézett 
58108 1912. rendeletével, amelyben 
913. rnarc. 1-től kezdve megkezd •- 
zettnek mondja a pataki jarásbir i 
ságot és a következő helységeket 
oda osztja be :

Bodrod Halász 
Herczegku*,
Károly falva,
Luka,
Makkoshotyka (Kukoriczi.falu) 
Sárospatak,
Tiszakarád,
Ujpatak,
Vajdácska,
Végardó,

Mifelénk sem focnak nézni 
ezentúl e helységek lakosai, ami 
vásárolni valójuk lesz, Patakra kell 
hogy menjenek érte. Ujhely keres
kedői a „főrészvényes" ur miatt 
akár koldulni is mehetnek, mit bán
ja ő, mit törődik ő vele. Van neki 
áru esze, ha látni fogja, hogy zú
golódnak, rendez egy békebált a 
megyeházán, vagy raegveregeti egy 
költőnek a vállát és akkor újra 
kézcsókkal járulnák Öméltósága elé. 
Hja. uram, uralkodni is kell ám tudni 
és érteui kell mindenhez.

A kereskedelmi társulatnak pe
dig ajánljuk, hívjon össze rendkívüli 
közgyűlést, amelyen bizalmat és 
szeretetet tolmácsolnak Zemplén- 
megye legügyesebb gvarigazgatójá-  
irak, Meczner Gyula főispán urnák /

ÉRTESÍTÉS.
Tisztelettel tudatom, 

Sátoraljaújhely és Zem- 
plénvármegye n. é. kö
zönségét, hogy a

S chön  S án d o r
úr vezetése alatt álló
sátoraljaújhelyi
f ió k ü z le te m e t
1913. évi január hó 15-én

B e s z ü n t e t e m
amiértis az ott felhalmo
zott áru rak tár teljesen 
ki lesz

Á R U S  1TVA.

R i É r f  Sándor
női divat, fehérnemű és 

szőnyeg áruház
Miskolcz.
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közönségéhez.
L'jesztenddkor tizenhatodik év- 

folyamába lép a »Felsőmagyar- 
orszigi Hirlapt. — A mióta csak 
él ez az újság, mindig becsületes, 
szókimondó orgánuma volt a fiig 
getlenségi elveknek. Hivalkodás 
nélkül mondhatjuk, büszke önér
zettel hirdetjük, hogy megalku
vás nélkül, tántorithatatlanul ügyel
tünk rá, hogy soha mocsok ne 
érje azt a zászlót, melyet kezünkbe 
vettünk, s a nemzeti politika sok 
megpróbáltatása között szeplőtlen 
tisztaságban magasra tartottuk.

Most az önkény napjait éljük. 
A kormány tüzzel-vassal irtja a 
független és meg nem vásárol
ható sajtót. A hatalmi téboly első 
sorban a pausáléval le nem ke- 
nyerezhető lapokat akarja elné
mítani. Nincs olyan függetlenségi 
orgánum, mely nek a mostani szo
morú napokban az üldöztetésből 
ki ne] jutna.

Minket nem térit le a meg
kezdett útról a féktelen terroriz
mus. Továbbra is őrtálló katonái 
leszünk a függetlenségi elveknek 
és bátran nézünk a szemébe an
nak a hatalmi tébolynak, mely 
nemsokára kényszerzubbonyt kap 
a nemzet el nem altatható, köz
véleményétől.

Ébred mindenfelé az ország 
soká alvó öntudata. Ez első sor
ban a nemzeti élet lelkiismeretét 
ébresztgető lüggetlcnségi sajtónak 
a müve, mely nem szűnik meg 
egy szebb jövendőbe vetett hit
tel felrázni letargiájából a nem
zetet.

Ezt a hivatást akarjuk betol 
leni. Ez a Felsőmagyarországi 
Hírlap programmja a jövőre. De 
ehhez az kell, hogy olvasóközön
ségünk, a függetlenségi ^pártnak 
minden egyes embere álljon a 
zászlónk alá és erősitse ezt az 
orgánumot azzal, hogy a lapra 
előfizet és minél szélesebb körben 
terjeszti, hogy minél többen le
gyünk, a kik csatasorba állunk az 
elvakult és korrupt jkormányrend- 
szerr ellen.

Az uj év küszöbén kérjük la 
púnk olvasóit és barátait, hogy 
lapunkat továbbra is tüntessék 
ki támogatásukkal.

A .Felsőmagyarországi Hirlap« 
előfizetési árai :
Egész évre 
Félévre 
Negyedévre 
Egyes szám ára

10 K.
5 K.
2 K. 50 f 

10 f

MIZÉRIÁK
AZ ÚJHELYI 

PÓSTÁN.
A közönség soraiból egyre sü- 

riibben hangzik a panasz az újhelyi 
posta némely könnyen orvosolható 
roisériái miatt. |

A magyar állam intézményei 
kosül a posta az, melyre gyakran 
■zeretnek hivatkozni az illetékes kö
rök, hogy országunk kulturélstének

hírét megállapította a külföld előtt. 
Csakugyan a magyar posta egyik 
legsikerültebb és leginkább bevált 
intézménye az államnak. A nagyobb 
gócpontokon mintaszerűen, gyorsan 
és gazdag ötletekkel bonyolítja le 
az óriási módon megnövekedett for
galmat. Csakhogy az újhelyi posta 
hivatal ugylátszik nem tud lépést 
tartani azokkal az igényekkel, a 
melyeket a kereskedelmi és forgalmi 
életnek ez a fontos és kipróbált 
szerve joggal megkövetel.

Az újhelyi postán — ugylátszik 
— nincsenek tisztában azzal az üz
leti jelszóval, hogy az „idő pénz" 
és hogy ez a mondás a magánfe
lekre nézve is áll. így aztán egy 
néhány ferde intézkedés révén ki
fejlődött az az anomália, hogy a 
közönség órák hosszat kénytelen a 
postahivatal rácsos ablakai előtt vá
rakozni, a mig a sor rákerül és dol
gait csak nagy időpazarlas árán 
tudja eivégesni.

De ez még c-<ak hagyján. Van 
azonban az újhelyi postán úgy neve
zett telefon is. Bár ue lenne. Több 
bosszúságot és mérget szerez az 
előfizetőknek egy hét alatt, miül 
mennyi hasznot ós örömet az egész 
életen át.

A telefonnal rendesen két eset 
áll fenn. Vagy működik — vagy 
nem működik. A mikor nem raül.ö- 
dik, vagyis amikor üzemzavarok 
vannak, a mint a postán szaknyel
ven hívják, az még egy tűrhető 
állapot. Akkor tudja a boldog elő
fizető, hogy nem beszélhet a tele 
fonán át, hát  szedi a sátorfáját s 
elvégzi dolgát személyesen ott, a 
hová beszélni akart s így legalább 
egy-kót óra alatt rendben van azza1, 
a mit különben két perc alatt el
végezhetett volna.

De ott van az a kritikus máso
dik eset, mikor azt mondják, bog) 
„működik" a telefon. No, őrizze 
meg a magyarok Istene még a leg
gonoszabb mungót is, hogy egy ilyen 
„működő" telefonon akarja elintézni 
valami sürgős dolgát.

Csengethet egyszer, kétszer, sőt 
tízszer, mig megszólal a központ. 
Ekkor becsületesen bemondja a vá
rakozó eiőíizotő, hogy mely számot 
kéri, s mielőtt felocsúdhatna csudái- 
kozásábó1, megkapja a lakoniku» 
feleletet : „Mással beszól" s e pi.ta
naiban újból el van zárva még a 
reményétől is aunak, hogy uj üsz- 
szeküLtetést kapjon. Mikor már a 
várastól és idegességtől csárdást kezd 
tánczolni a várakozó, újból je
lentkezik a központ s midőn be
mondja a jámbor a kívánt számot 
és előre örveud, hogy mily g) orsan 
végezhet dolgával, mi it villamosa 
pás éri, hogy a ki jelentkezik, nem 
az, akit ő keresett. A kapcsolás 
ilyenkor »tóves.«

Tudja Isten hány ezer ilyen 
variációja van annak, a mivel ha
lálra lehet ölni a türelmetlen vára
kozót. Hát még a ki a környékkel 
akar beszélni? No, az tegyen is le 
arról, hogy ha ma kérte a számát, 
hogy megkapja. Akár zöldrn ordít
hatja magát,úgy sem kap összeköt
tetést.

Mi nem ismerjük az újhelyi 
pósta belső titkait, s igy nem is 
mondhatjuk meg, hogy hol a baj. 
A baj meg van I Most ezek után 
tudja a vezetőség is, ha eddig nem 
tudta, Nézzen után*, ha rosszak a

vezetékek csináltasson újakat, ha 
kevés a személyzet, kérjen felülről 
segítséget, ha pedig az alkalmazot
tak lustasága és kényelemszere
tete okozza e sok bajt, úgy 'a  lus- 
tálkodókat példásan meg kell bün
tetni. Annyit láttunk és hallottunk, 
hogy a telefonnál levő kisasszonyok 
nagyon szeretnek traccsolui, a mi
nek természetes következménye, 
hogy nem is tudnak kellőképpen 
megfelelni az újhelyi kereskedelmé
vel és iparával együtt kifej'ődütt 
elvnek, hogy „az idő pénz."

N-f.

Szilveszteri hangulat.
Alig telt el rélunk a fekete ka 

rácsony, beleestünk nyakig a szil
veszteri hangu'atba . . . Mert kará
csony után már újévig minden nap 
és mindjárt szilveszteri hangulat van. 
Mind* n nap hallani véljük a szivess- 
téri harangok zúgását. Mikor az em
ber számot vet magával ós gondo
latban visszatekint a hátamögütti hó
napokra. a leélt eseményekre, magára 
az évre.

Ez a szorosan vett szilveszteri 
mulatság az idén nem sok jóval ör
vendeztet meg. Nem nagyon hoz 
kellemes perceket, nem áraszt el jói 
eső melegséget, nem festi pirosra 
percre visszatérő örömével az arcot.

Ha valaki most visszagondol az 
ország egy elmúlt évére, lehetetieu, 
hogy könnyekig el ne facsarodjon a 
szive, a lelke . . . Mert amit látunk, 
cseppet sem épületes látvány.

Mert nem igaz az, hogy az el- 
mu't évben a Nap volt uralkodó 
bolygó. Azt csak a kalendáriurncsi- 
nálók, meg a csillagászok mondják. 
Az elmu't évben az Erőszak volt az 
uralkodó bolygó. Az erőszak, mely 
a Tisza István ábrazatában ragyo
gott le a politikai égről. Az erőszak 
melynek minden gondolatához, min
den lépéséhez a keserű era'ókek 
egé.-z raja fűződik. Az erőszak, mely
nek védjegye alatt csendőrszuronyok 
c iHogtak, élesre töltött fegyverek 
fulanksza állott sorfalat az ország 
háza előtt . . . Magyar képviselőket 
hurcoltak ki a parlamentből . . . 
Meggy alázták a törvényhozás fel
szentelt templomát. Megcsufolták a 
nemzetnek a Házban való képvise
leti jogát, mert kirekesztették onnan 
mindazokat, akik fel merték emelni 
tiltakozó szavukat az ördögi ciniz
mussal kieszelt nemzetrontó merény
letek ellen.

Az erőszak védjegye alatt űzött 
belső politika mellett más egyéb is 
van, ami szomorú emlékűvé teszi az 
elmúlt esztendőt; a háború réme, 
mely még mindig nem raullott el 
rólunk. A háború réme, mely hóna 
pokig itt  kísértett a magyar rónán. 
A háború veszedelme, mely elszakí
totta családjuktól az együvé tar to
zókat. Elválasztotta gyermekeitől az 
apát, szüleitől a fiút, testvéreitől a 
testvért, hitvesétől a férjet. Mely 
gonosz rettegést telepitett a szivek
be, aggodalmat ültetett a lelkűkbe. . 
Mely ott kisértett végtelennek tet
sző betekig, hónapokig az álmaink 
felett és nehézzé tette az éjszakát, 
megnyujtotta a napokat. Kínos vá
rakozásával megmérgezte a kedélye 
két, a lelket.

A szilveszteri visszapillantás az 
idén nem ajánlatos. Nem is taná
csoljuk senkinek, aki elszokott gon
dolkozni az eseményeken, aki eltöp
reng a megtörtént dolgok felett. Aki 
a lezajlott történésekből horoszkó
pot állít fel a jövőre nézve, követ
keztetést von az eddigiekből az ez- 
utániakra.

Ezen a Szilveszter estén szakí
tani kell a hagyományokkal. Nem 
szabad felidézni a/, elmúlt dolgokat, 
ha nem akarjuk ujfent megmérgezni 
az év utolsó estéjének hangulatát 
is. Nem szabad uj életre hívni az 
emlékezet temetőjében a feledés 
hantja alá fektetett halottakat. Sőt

ellenkezőleg. Nem szabad visszagon
dolni semmire, amit az elmúlt esz
tendő szakajtott a nyakunkba. A 
jövőre kell gondolni és bízó hittel 
kell eltelni az uj esztendőben.

Hinni kell, hogy jé esztendő 
lesz. Hogy megpróbáltatások helyett 
megizmosodást fog teremteni. Kese
rűségek helyett örömöket fog fa 
kasztani. Hinni kell, hogy végre 
mégis csak fel virrad már egyaser 
ennek a sokat hányatott országnak 
is a sorsa . . . Hinni kell raindah 
bán, amihez való hitünket lerontotta 
a múlt esztenndő. Hinni kell mind
azt, amit megtagadtak az elmúlt 
esztendő eseményei. Hinni kell, hogy 
mindannak az ellenkezője fog meg
történni, ami az elmu't évben meg
történt. Mugtörténhetett.

Ezen a Szilvet-eter estén nem 
az ó-évet kell búcsúztatni, haoern 
az újat üdvözölni. Es amikor meg 
kondulnak majd a templomok ko
moly szavú harangjai, hogy a viiz- 
szaemlékezés hangulatába ringassák 
egy félórára a lelkeket, vegyen erőt 
magán minden hivő, vagy aludjon 
el a templomokban, de ne gondo'- 
jon vissza az elmúlt évre. Inkább 
az alatt álmodjon a jövőről, az uj 
esztendőről.

Jobban teszi. Sokkal jobban
teszi!

H Í R E K .

Ú J É V B E .
A hitből sarjadzó erűi reményaétfro 
A tanítóságnak most nagy a szüksége. 
Mórt a vágyuk meddő marad szegényüknek . 
S reménység nélkül kétségbe oshotnok.

Magyar tanitóhuz a magyar mostoha, 
l’inés/.üs szegénység az örökös sorsa, 
l’sdig hát a nemzet reményinek élt*.
KI no feledjék, a kezébe van letéve,

Igen, életé s kenyéré u jelen,
De hazánk jövőjét majd u történelem 
A tanítóságtól fogja számon kérni.
Oly magasztos szent a hivatása néki.

Kzért újévre a szivemnek óhaja :
Féltő szeretettel, nyílt szemmel ápolja 
Mimion tanító szent hagyományainkat,
KI no tántorodjon tőlük sorsa miatt!

Kultúránk őrének pedig, u Istenem,
Tanitó-sors iránt érző szive legyen, 
Népoktatás ügyét kollőkép becsülje, 
Magyar álmok (elé a lépcsői építse!

Liebermann S Sándor.

— Kinevezés. Zaraplénvármegye 
főispánja Móré Géza várni, iktatót 
irodaigazgatóvá nevezte ki. Szor
galmas munka és hosszú szolgálat 
jutalma.

— Városi közgyűlés. Farkas
Andor polgármester ma délután 
3 érára rendkívüli közgyűlésre hívta 
össze a képviselőtestületet. Ne ni 
hagyhatjuk megjegyzés nélkül azt 
hogy az időpontot talán jobb lett 
volna máskép megállapítani, lóvén 
a képviselőtestület legnagyobb ré
sze üzleti és más dolgokkal az óv 
utolsó napján elfoglalva és igy alig 
van rá kilátás, hogy a tárgyaláson 
rész vehessenek, pedig elég fontos 
tárgyak vannak napirendre tűzve.

— A színház. Az elmúlt héten 
újdonság nem került színre és igy 
atig vau valami különös mondani
valónk a darabokról és a társulatról 
Arai darab niont, elég ügyes elő
adásban került színre a közönség 
támogatásával.

— A Kazinczy Kör január hó
2 án este ö órakor estélyt rendez 
mely után vendéglőben fagnak á la 
cárt vacsorát felszolgálni s vacsora 
után esetleg táncz Is lesz. Óhajtan
dó, hogy mindenki, különösen a 
hölgyek utcai toiletben jelenjenek 
meg. Hisszük, hogy az estély, mely
nek eólja a társaságot összetartani
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— látogatott és kedélyes leend. Be
lépő dij nincs. Nem tagok 50 fill. 
fizetnek.

— Egy lap felszázados jubileuma.
A z  „Ung“ ciraii Ungváron megje
lenő laptársunk most fejezte b-* 
fennállásának 50 éves évfordulóját. 
Ez alkalomból karácsonykor díszes 
ünnepi számot adott ki, melyben a 
félszásados működéséről is beszá
molt. 50 év valóban nagy idő, s 
ennek a félszázadnak nehéz mun
káját elgondolva, szinte nem mon
dunk vele semmit, ha megállapítjuk, 
hogy mogbecsülhetetlen kultur 
munkát végzett, s magyarságunk 
erősítése érdekében a legnemesebb 
kulturmissziit teljesítette. További 
működéséhez őszinte sikert és még 
gazdagabb eredményt kívánunk,

— Az árvahaz karácsonyfájára 
következő adományok folytait t»o: 
Mectner Béláné, Dókus Gyula, Zin 
uer Henrik és neje 10, Bernáth Ala- 
dárué, Klein Pál 5 kor. Azonkívül 
különböző adományokat küldöttek : 
B.uraenfeld Jenő, Dolozselek Albert, 
Gyarmathy Béla, llornyay Baláué, 
Kun Soma, Nyomárkay Ödönné, 
Szegő Sándor. Fogadják az adako 
zók az árvák s az elnökség szívből 
jövő hálás köszönetét.

— A magyar nyelvet és népne- 
velest Zemplenvarmegyeben terjesztő 
egyesület etetőben nozetes fordulat 
köszöntött be; a miniszter jóváhagyta 
átdolgozott alapszabályait, a melyek 
szerint az egyesület telvette a 
Zemplén vármegyei közművelődési 
egyesület címét. Munkaköre nagy
részben a régi, de teendői inegbő 
vültek; irányelve: a magyar nem
zeti szellem, a magyar nyelv, a 
magyar művelődés szamára meghó
dítani Zempléuvármegyét. Az egye
sület érdekében mar jövő évi janu
ár havában nagyszabású akció indu. 
meg azzal a céllal, hogy a várme
gye egész müveit közönségét bele 
vonja a láthatólag nagy erővel 
meginduló nemzeti kulturmuukába. 
Az egyesület, mint közművelődési 
egyesület e hó 28-au tartotta első 
ülését, a melyen az alapszabályok 
felolvasása után jobbára az egyleti 
tisztségek betöltése iránt történték 
intézkedések.

— Sátoraljaújhelyi gyártelepi dal . 
zene- es önképzőkör 1013. évi január 
hó 6-án tartja évi rendes Jközgyűlé
sét a műhely i nagy étterem helyisé
gében.

— Karácsonyi ünnepség a Karó*
lineumban. Kedves és igazan meg 
ható ünnepségnek voltak részesei 
azok, akik f. hó 23-án a Karó im - 
ura leány nevelő intézet karácsonyi 
ünnepségén résztvettek. Az elemi 
iskola növendékei által előadott 
programul a szép számmal egy be
gyült közönség megelégedését kiér
demelte. Díszes karácsony fa volt ez 
alkalomból a szegény gyermekek 
részére az ovoda helyiségeben fel
állítva. A Máriakongregáció tagjai 
az idén is szorgalmasan gy űjtöget
ték a jószivü adakozók filléreit, 
Kötik Testvérek révén összegyűlt 
77 korona, Láng K, és Kaseíyák E, 
ivén 112 14 kor,, Bliczmanu E. és
Smotzer B. ivén 35 kor. A Polgári 
Takarékpénztár 30 koronát küldött 
A dohány gyári igazgatóság Kötik 
Testvérek utján 50 kor. adott. Klein 
Pál külön 10 kor. küldött be. Ö s 
szesen 314.20 kor. gyűlt be A 
kegyes adakozók filléreiből vásárolt 
ruhanemüeket az ünnepséggel kap 
csoiatban osztották ki. 30 szegény 
fiú és 34 szegény leánygyermek 
kapott jó meleg ruhát és cipőt. A 
szegény gyermekeknek ruhát vár
ták : Blisziuann Erzsiké, Nagy Anna, 
Rigó Erzsiké, Kun Ilona, Smotzer 
Boriska, Polturak Margit. Szabó 
Gizella és Bon*, Balogh Mariska 
Hornyák Gizella, Gonda Anna, Mijó 
Ilona, BucsánszKy Margit, Rubis 
Ilona, Krtik Erzsiké, Falinszky 
Margit, Eugelbert Margit, Z-ihala 
Maiia, A karácsonyfa felállításához 
hozzájárultak Gyariuathy Béla a 
Karó intum polg. isk. növendékei. 
Ezeukivüt Láczay Elekuó 3 kiló

cukrot, Molnár Leona süteménye
ket küldtek. Zinoer Adolf, Kun 
Soma, Spett Id» ruhának való 
anyagot adtak. Fizesse meg a jó 
Isten fáradozásaikat! Hálás köszö
net érte a k e .y  -s adakozóknak! 
Adjon érte nekik az Isten ezer 
annyit !

— Eljegyzés. Lipschitz Samu 
Budapest (Sátoraljaújhelyi) eljegyez
te Veisz Gáspár földbirtokos leányát 
Rózsikat Tiszafüreden.

— Az erősebb győz. Jogerős 
Ítélet alapján bírói árverés alá ke
rült egy paphá/.ai gazda tehene, 
mely özvegy Winkler Lipótn » töl- 
gyeshegye.-i lakosnő mint legmaga
sabb ajánlattevőre leüttetett. A vevő 
birtokába vette a tehenet s haza
fele hajtotta, inig egyszerre előtte 
termett a végrehajtást szenvedett és 
se szó se beszéd, erőszakkal elvette 
a tehenet, un i t  az szerinte az övé 
és az asszony életéi töltve, kényte
len volt az erőszaknak engedni.

— Gyanús fegyvergyűjtemény. 
A tállyai csendőrség — egy betö
réses lopásból kifolyólag e napok
ban házkutatást rendezett Tállyári 
a meglőtt R űuiás Tóth János há
zánál s ez alkalommal a falban egy 
valóságos fegyverraktárt és betörő 
szerszámokat talált, amelyek külön
böző helyekről lettek összelopkodva. 
A csendőrség a fegyverekkel és 
szerszámokkal együtt bekísérte ifj. 
Réraiás Tóth Jánost, de ez úgy a 
betörésre, mint a fegyverek szerzé
sére nézve erősen tagid  mindent s 
azt állítja, hogy a fegyvereket és 
többi eszközöket a megboldogult 
apja rejtette oda, de őneki arról 
semmi tu 'oraása nem volt. Term i 
szetesen a vizsgálatot tovább foly
tatják.

— Pályázat dijnoki állásokra. A
sátoraljaújhelyi törvényszék a sze
rencsi járásbíróságnál 3 dijnoki ál
lásra pályázatot hirdet. Felszerelt 
pályázatok a sátoraljaújhelyi tör 
vényszéki elnökhöz nyújtandók be.

— Nyilvános köszönet, Ozv. dr. 
Schöu V ilinosné 20 kor. és Gliick 
Samu ur leánya esküvője alkaimá 
ból szinten 20 kor. adományozott 
egyletünknek. BetUdheira Sándorné 
és Grünva d Lajcsiié úrnők pedig 
szívesek voltak Gliick Samu ur 
Aranka leányának esküvőjén gyűj
tést eszközölni ami 117 koronát 
eredményezett. Úgy az adakozók
nak, mint a nevezett úrnőknek fá- 
radozásaiakért ez utón mondunk az 
izr. nőegylet nevében hálás köszö 
netet. Sátoraljaújhely, 1012 dec. hó 
30-án Kozma Ármin egyl. titkár, 
Roth Józsi fné egyl. p nzt. Haas 
Adolfé egyl. elnók.

— Két emberélet áldozata a gon
datlanságnak. A száznyo evan lelket 
.-záiulaló és a világ zajától teljesen 
elszigetelt Alsócsernye község meg
szokott csendjét, múlt vasárnap kora 
reggel egy igen tragikus eset za
varta meg. Mata Pál elkérte nagy
bátyja lőfegyverét, hogy azzal rókát 
iő.ijön. Nagybátyja vonakodás nélkül 
átadta a fegyvert, de annak töltött 
voltát nem említette és ezért Mata 
azt nem is sejtette. Útközben talál
kozott Krivda Györgygyel, ki ki 
csínyiőleg nyilatkozott a fegyverről 
és kidü’eszlett mellére -mutatva fel 
szó itotta, hogy lőj jön. Mata Pál 
azon hiszemben, hogy a fegyver üres, 
célba vette Krivda Györgyöt és el- 
csattantalta a ravaszt. A fegyver 
elsült és a golyó Krivd.ín h ilálos 
sebet ejtett. H tfőn már a helyszí
nén megjelent a homonnai kir. já
rásbíróság által kiküldött bizottság 
és a boncolás foganatosíttatott. — A 
másik eset áldozata Petruny Mihály 
laboréraiványi lakos, ki az erdőből 
fát fuvarozott és amint a meredek 
partról lejött, nem fékoz“tt, hanem 
a lovak előtt haladott és a szekér 
rúd végét tartotta. A lejtőn nem 
bírta már a terhes szekeret vissza
tartani és tulerőlködéso folytán úgy 
elesett, hogy a lovak és a nagy 
súlyú szekér halálra gázolták.

— Lányi Ernő NoláskÖnyve most 
jelent meg az országos hírű, leg

népszerűbb nótaszerző Lányi Ernő
nek „Vágj zsebrgM alakú zseb kia
dású, a szerző arcképével ellátott 
díszes kiállítású nótáskönyve, Lányi 
Ernő 2*10 népszerű dalaiból a  ̂ 20 
legszebbet, a többek között a „Régi 
nóta, híres nótái" „Kossuth gyász 
dal“ „Nagyságos és tekintetes szol- 
gabiró ur" ., i Chlopi nóta** \  alami- 
kor úgy szerettél" „Kuvik madár" 
stb. stb. közkedvelt nótákat tar tal
mazza a nótáskönyv énekhangra és 
zongorára és a hamisítatlan, tősgyö. 
keres magyar muzsika kedvelőinek 
igaz örömére adta ki az értékes 
sorozatot Klőhner Ede Budapesti 
zeneműkiadó, ahonnat 2 koronáért 
megrendelhető.

— A lapok karácsonyi számai
•'gymást igyekeznek felülírni ni. 
Egyik jubileumot ül és ezen címen 
rengetek olvasnivalót és hirdetést, 
a tná-ik nagy szamot ad, mert az 
már úgy illik kétszer egy évhon, 
hús vét kor és karácsonykor, — leg
többet ad azonban mégis A „Festi 
Hírlap,“ mert az a nagy karácsonyi 
számhoz, mely duplája a rendes 
vasárnapi kiadásnak, még egy gyö
nyörű kiállítású, hasznos és érdekes 
tartalmú almanachot is ad ajándékul 
minden előfizetőnek. A Pesti Hírlap
1913-ik évi nagy képes naptára va
lóságos disztuü melynek bolti ára 
6 korona, az előfizető pedig ingyen 
karácsonyi ajándékul kapta. Az új
évkor belépő uj előfizető, ha ne
gyedévre 7 kor. 55 fillér postadijat 
bekü di megkapja a Pesti Hírlap 
Naptárát is. A Pesti Hírlap 
éven egész éven át napról napra 
16—24 o1 dallal többet ad mint más 
napilapok, ugyanazért az árért és 
vannak speciális rovatai, mint* a 
Kertészet, Műszaki újdonságok. Ka
tonai rovat, Tanügyi rovat, Sakk- 
rovat, Szerkesztői üzenetek (minden 
nap egész oldal.) Magyarország 
legelső és legn’ pszerübb Írói ma 
mind a Pesti Hírlap munkatársai 
úgy, hogy egy más lap nem dicső 
ki dhetik ilyen iró gárdává1, Poéti
kai iránya rád ká isan szabadelvű és 
demokratikus, független és szóki
mondó újság köztudomás szerint. 
E őfizetési ára egy hóra 2 lor. 40 
fii ér, negyedévre 7 kor. A Divat 
Sálon cimü pompás divatlappal 
együtt negyedévre 9 kor. 50 fidér 
Kiadóhivatala, hová az előfizetést 
küld ni kell, Budapest, Váci-körűt 
(10 szám alatt van.

— Ki akar o ’csón házat 
venni? Ujhelyben két újonnan 
épült ház, három, illetve négy 
l ikással, jutányos áron megsze
rezhető. Nagyon csekély pénz 
szükséges a vételhez, mert a 
vételár * 3 részére 6°/o (hat szá
zalék) kamattal az ingatlanon ma
radhat. Bővebb f .Ivilágositást ad 
Landesmann Miksa.

— Válságos idők nehezültek az 
országra. Fokozod ) terhek mollett 
folytonosan rosszabbodó gazdasági 
viszonyok, egyro csökkenő és mind 
bizonytalanabbá vá'ó jövedelmek ; 
sajnos igy festenek országszerte a 
mai áMapotok. Nemzeti életünk ki 
van szolgáltatva a mindenre kész

.hatalomnak, a ni ly foytonosan szü 
kebbre szorítja polgári jogainkat és 
mind nagyobb terheket ró az adózó 
po’gárságra. Ilyen viszonyok között 
a szó valódi értelmében nagyszerű 
hivatást teljesít az olyan sajtó, 
aniel/ higgadt tárgyilagossággal, 
de vaskezel* sségg.-l mond biiálatoi 
a hatalom minden ténye felett, 
amelyek évtizedek óta leghiveseb- 
ben és laghazafiasabbau teljesítik 
ezirányu küteességeiket kétségkívül 
a legelsők között van a „Magyrr- 
ország.* Ennek bizonyságául szolgál 
az is, hogy a kormány a rendelke- 
kezéiérj álló’ hatalmi eszközükkel 
visszaülve, anyagi erejében igyeke
zett megtámadni a „Magyarorszá
got." Ez az újság volt az a legelső, 
amelynek a pályaudvarokon való 
árusítását a kormány betiltotta, A 
• Magyarország* azonban nemcsak 
politikájában szolgálja a leghazafi

asabb és legnamaseb eszméket, h a 
nem egyébként is a legjobb, legha
talmasabb újságot nyújtja olvasói
nak. Az uj esztendő alkalmából uj 
előfizetést nyit a „Magyarország.“ 
A ki gonddal szerkesztett, igazán 
hazafias irányú, szigorúan puritán 
erkölcsű újságot, amelyet nyugod
tan adhat családja bármely tagjának 
kezébe, az lépjen a »Magyaroszág» 
előfizetőinek táborába. A lap előfi
zetési ára egész évre 28 kor, félévre 
14 kor negyedévre 7 kor., egy hóra 
2 kor. 40 fillér. Az ólőfizetési pén 
zek és a mutatványszám iránti 
megkeresésnek a * Magyarország* 
kiadóhivatalába (Budapes, Rákóci ut 
38) küldendők.

Nyilt-tér.

Császárfürdó.
Budapesten. Nyári és téli'gyógyhely* 
a magyar Irgalmas-rend tulajdona 
E m rangú kénes hévvizü gyógyfürdő
modern berendezésű gőzfürdő, Ké
nyelmes iszapfürdők, iszapburogata- 
sok. uszodák, külön hölgyek és urak 
részére. Török-, kö- és márványfürdök ; 
höléy. szénsavas- és villamosvizfürdök 
A fürdők kitűnő eredménnyel hasz
náltatnak főleg csuzos bántalmaknái 
es ideyba * . |/i -kúra a légző
szervek hurutos eseteiben s altesti 
pangásoknál. 200 kényelmes lakó
szoba. Szolid kezelés, jutányos árak. 
Gyógy- és zenedij nincs. Prospektust 
Ingyen és bérmentve küld az Igaz- 
igatoság.

Kiadótulajdonos:

L A N D E S M A N N  M IK S A

2147/1912. vh.

Árverési hirdetmény.

A saujholyi kir. jbiróság 912 V. 
1398)2 sz. végzése folytán dr. Fo- 
Imre hátr. 33 kor. követelésének 
és járulékainak behajtása végett 
1913 évi január ho 3-án d. e. 9 
és fel órakor Saujhelyben Kazin- 
czv-utca 54 zám alatt a végrehaj
tást szenvedő lakásán, elárverezem 
azon 1315 koronára becsült ingókat, 
melyeket a bpcsti V kér. kir. jbi
róság 912. Sp. VIII. 749 2 számú 
végrehajtást rendelő végzése alapján 
a saujhelyi kir. jbiiósági 912. V. 
13982 számú végrehajtási jegyző
könyven 1 tételek alatt le és fe- 
lülíoglaltam s melyek a 912. V. 
3001 számú alapfoglalási jkvekben  
1 —18 tételek alatt vannak összeírva 

in. m. bútorokat fali képeket stb.
Saujhely 1912 dec. hó 17-ón.

Rosner Imre kir. bír. vliajtó.
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Nagy karácsonyi cipövásár!
FÖLDESFERENCZ

cipő áruházában Fő-tér (a kossuth-szobor mellett) 
hol a legjobb, legújabb és legizlésesebb cipők olcsó árban szerezhetők be.

Női box gom bos és fűzős cipők ára 

Női chevrax „ „ „ „ „ 

Női amerikai cipők világgyártmányu „

K 8 és feljebb 

n 9 ,, »

„ 12, 15, 18, 20, „

Férfi Pilling sima strapa cipők ára K 7 és feljebb

Férfi box sima és betétes »» *» » ^ »» M

Férfi box gom bos és kapcsos >♦ »> „ 9 „

Férfi Chevraux gom bos és kapcsos „ » t» n

Férfi amerikai cipők világgyártmányu „ „ 12, 15, 18, 20. „

Hazai cipők és papucsok „ 1 50-től 8 K.-ig.

Színes báli cipők nagy választékban.
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Pletenyik Pál
V e le jte  Barancs.

Cementcsővek gyártása és ku- 
ak fúrása, szép és jő csővek 
kidolgozása, tiszta féregmentes 
kutak elkészítése, hidcső válló 
lépcső, kéményfedő, csatorna 
lefolyóka stb. kapható, szükség 
esetén megrendelhető ami kész
letben nincs. Kutcsőnek m érete 
20, 40, 50, 70, 80 és 100.

9236—1912. tk. sz.

Árverési hirdetményi kivonat
A sátoraljaújhelyi kir. tvszék te

lekkönyvi hatósága közhírré teszi, 
hogy Tőketerebes és vidéke hitel- 
szövetkezet vég reh a j ta tn ak  Szakái 
Mihály és neje Szabó Zsuzsanna és 
Tóth János bodzásujlaki lakos vég
rehajtást  szenvedők elleni 1547 ko
rona 20 fillér tőkekövetelés és jár. 
iránti vhajtási ügyében a sátoralja
újhelyi kir. tvszók területén levő 
Hodzásujlak község határában fekvő,

1. ) a bodzásujlaki 78 sz. betétben 
A I. 1 — 17 sor. 215, 216. 878, 1496, 
1664, 1667, 2168, 2208, 2700, 8028, 
3024, 3194, 3329, 3330, 3408, 3407, 
3687, hrsz, alat t felvett ház, kert, 
Szántó, szántó, szántó, szántó, szántó, 
szántó, szántó, rét, szántó, szántó, 
rét, szántó, szántó, rét és szántóból 
álló ingatianhól Szakái Mihályné, 
Szabó Zsuzsanna 13 2. a. 1 2 rész 
jutalékára 2956 korona 50 fillér ki
kiáltási árban,

2. ) ugyanezen betétben A. II. 1 
2. sor 732 és 2461 hrsz. alatt felvett 
szántó és szántóból Álló jószágtest

bői ugyanennek B. 2. u. 1|2 r* sz 
jutalékára 303 korona kikiáltási ár 
bán.

3 )  a bodzásujlaki 638 sz. betétben 
A 1, 1 —3 sor 435. 436 éz 339 hrsz, 
alatt felvett ház, udvar és kertből 
álló ttzakál Mihály nevén álló jó- 
szégtestre 1455 korona kikiáltási ár
ban.

4. ) a bodzásujlaki 258 sz. betétben 
A. I. 1 —15 so r886, 1503. 1516. 1660, 
2160. 2211, 2781, 3015, 3186, 3343, 
3344, 3422. 3423. 3696. 3697 hrsz. 
a. felvett szántó, szántó, szántó, 
szántó, szántó, szántó, szántó, rét, 
szántó, szántó, rét, szántó, rét, rét és 
rétből álló ingatlanokból Tóth János 
(nős Szakái Máriával) B 1 alatti 
87 200 rész jutalékára 1577 korona 
kikiáltási árban,

5. ) a bodzásujlaki 477 sz. betét
ben A I. 1 - 3  sor 722. 724, 2469, 
hrsz. a. felvett szántó, szántó és 
szántéból álló ingatlanból ugyanen
nek B 3 alatti 33/200 rész jutalé
kára 741 korona ezennel megállapí
tott  kikiáltási árban az árverést el 
rendelte és hogy a fentebb megje
lölt ingatlan az 1913 évi március 
10 én d u 3 órakor Hodzásujlak 
község hazánál megtartandó nyil
vános árverésen alul is eladatni fog.

Árverezni szándékozók tartoznak 
az ingatlan becsárának 10 százalékát 
vagyis 295 korona 65 fillért 30 K 
30 fillért, 145 K 50 fillért, 157 K 
70 fillért és 74 korona 10 fillért 
készpénzben vagy az 1881. LX. te. 
42 §-ában jelzett árfolyammal szá
mított és az 1881. évi nov. hó 1-én 
3333 szám alatt kelt m. kir. igaz
ságügyminiszteri rendelet 8 §-ában 
kijelölt óvadékképes értékpapírban 
a kiküldött kezéhez letenni, avagy 
az 1881. LX- te, 170. §-a értelmé
ben a bánatpénznek a bíróságnál 
előleges elhelyezéséről kiállított sza
bályszerű elismervényt átszolgaltatni.

A kir. törvényszék telekkönyvi 
hatósága megállapítja miszerint:

1. a fenti iugatlau a kikiáltási ár

2 3, felénél részénél alacsonyabb vé
telárban le nem üthető.

2 hogy azon árveralő a ki a ki- 
kiállási árat meghaladó Ígéretet 
tesz, köteles nyomban a leütés után 
bánatpénzét az általa ígért vételár 
10 százalékáig kiegészíteni, mit ha 
elmulaszt ígérete figyelmen kivü! 
marad s a haladéktalanul folytatandó 
árverésben miut árverd’ő többé 
részt nem vehet.

Kelt Saujhelyben a kir. törvény 
szék mint tkvi hatóságnál 1912. dec. 
2 án.

Makó s*r. kir. tvszéki jegyző. 

5513 sz. 912. tk.
Árverési hirdetm ny.

Az Országos Iparbank rt. végre- 
hajtatónak Nagy András taktaszadai 
lakos vhajtást szenvedő elleni vég 
rehajtási ügyében a kérelem követ
keztében a végrehajtási árverés 2100 
K tőkeköveteles és ennek 1912. évi 
február 1-től járó 6 százalék kamata, 
7 kor. 66 fi iér óvási 1 3 százalék 
váltódij, 98 korona 50 fillér perbeli 
33 korona végrehajtási mai m-gálla- 
pitott, valamint jelenlegi 41 korona 
75 fillér és a r a g  felmerülendő költ
ségek erejéig a kielégítés végett az 
1881. LX te. 144 § a alapján és a 
146 §. értelmében a saujhelyi kir. 
törvényszék szerencsi kir. járásbíró
ság területén levő Taktaszada köz
ség határában 6-kvő és a taktasza
dai 312 sz. tjkvben foglalt 1301/47) 
és 1301148. hrsz. belsőségnek Nagyi 
Andrást iilető fele részre 506 koro-| 
nában ezennel megállapított kikiál | 
tási árban elrendeltetik.

Tekintve, hogy az 572|912 tk. sz. 
végzéssel Rottmann Jakab javára 
40 korona 34 fillér erejéig végre
hajtási zálogjog van bekebelezve, 
ezen hitelezőnek jelen árveréshez 
való csatlakozása kimondatik.

Az árverés megtartására határidőül 
1913. évi január 15-én d. u. 2 órája 
l'aktaszada község házánál tűzetik 
ki.

Árverezni szándékozók tartoznak 
az ingatlan becsárának 10 százalékát 
készpénzben vagy 1881 LX. te. 42 
§. jelzett árfolyammal számított és 
az 1881. nov. 1 éö 3335 sz. a. kelt 
igazságügyminiszteri rendelet 8 §- 
han kijelölt óvadókképes értékpapír
ban a k iküdöt t  kezéhez letenni, 
avagy a bánatpénznak a bíróságnál 
előzetes elhelyezéséről kiállított sza
bályszerű elismervényt átszolgáltatni.

Vevő köteles a bánatpénzt az ál
tali  megígért vételár 10 százalékáig 
nyomban kiegészíteni, mely kötele
zettségének ha eleget nem tenne, 
ígérete figyelmen kívül marad és a 
haladéktalanul folytatandó árveré
sen részt nem vehet, köteles továbbá 
a vételárt 3 egyenlő részletben és 
pedig az elsőt az árverés napjától 
számítandó 15 nap alatt, a másodi
kat ugyanazon naptól számítandó 30 
nap alatt, a harmadikat ugyanazon 
naptól számítandó 45 nap alatt min
den egyes vétel ári részlet után az 
árverés napjától számítandó 5 száza
lékos kamatokkal együtt az 1881. 
december hó 6 án 39415 J .  M. a 
rendeletben előirt módon a szeren
csi kir. adó, mint bírói letéti oénz- 
tárha befizetni.

A bánatpénz az utolsó részletbe 
fog beszámíttatni.

Ezen árverési hirdetmény kibocsá
tásával egyidejűleg megállapított 
árverési feltételek a hivatalos órák 
alatt ezen kir. bíróságnál és Takta- 
sz. d i község elöljáróságánál tekint
hetők meg, nem különben egy-egy 
példáuyban Bekecs, Szerencs szom
szédos községekben a helyiszokás 
szerint azonnali körözés végett ős a 
bírósági hirdetményi táblájára ki
függesztés végett, az elrendelt ár
verés pedig a fentirt tkvben felje
gyeztetni rendeltetik.

Az árverési hirdetmény egy-egv 
példánya az összes érdekelteknek 
megküldeni rendeltetik.

Szercucs 1912. szept. 30.

Kappányl sk. kir. jbirőt
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Legalkalmasabb

k a r á c s o n y i  és 
újévi ajándékok

.=  kaphatók: = = = = = =

Landesmann Miksa
könyv és papirkereskedésében

Sátoraljaújhely, Rákóczi-utca 1. sz.

Képes és meséskönyvek, magyar gyártmányú 
levélpapír különlegességek díszdobozokban 
a le g n a g y o b b  vála szt ék ba n.

Irö a ljza t To lls zá ra k

K é p e s k ö n yve k Im a k ö n y v e k

R a jzszere k P a p ír kosár

N a p tá ra k E m lé k a lb u m o k

Z s e b k ö n yve k Ifjúsági ira to k

T e n ta ta rtö k B é ly e g a lb u m o k

Fe sté k e k P a le ttá k

N É V J E G Y E K
különféle divatos papíron, a legcsinosabb és a 

legizlésesebb kivitelben azonnal készíttetnek.
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fi

SZEGŐ SÁNDOR
divatáruházában
m SÁTORALJAÚJHELY ■
a meg visszamaradt úri 
és női d i v a t c i k k e k :

felöltők 

Blousok 

Aljak

Sportcikkek 

Gyermekruhák és 

Szőrmeáruk

I S I

mélyen, áron alul
kaphatők.

Újévkor nyitva.
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1. (8) F E L S Ő  M A G Y A R O R S  Z A G I H I R L A P

M E G N Y ÍL T .
M Ü L L E R  É S  T Á R S A

n ő i  d iv a t  Á r u h á z a

AHOL MINDENNEMŰ LEGÚJABB 
DIVATU NŐI DIVAT CZ1KKEK DÚS 
VÁLASZTÉKBAN le g o lcsó bb  
ÁRBAN KAPHATÓ. .........................

SÁTORALJAÚJHELY 
RÁKÓCZI-UTCZA 6.
(KISPIACZ)

( ) l  I ! J A J !

Megír jl  e r nr á tk ö tö tt 
köhögés.

Köhögés,
rekedtség

és clnyálkásodás ellen 
gyors és biztos hatásúak

EGGER

az étvágyat nem ront
ják és kitűnő izüek. L'ggrr nn lli aöztillái 

ak hamar m eggy ógy i to t t !

Dobozta 1 ós -2 ív, Próbadoboz 50 íill.
Kapható gyógy tárakban ós drogériákban.

Fő- és ?zétkü!dési raktár:
Dr. EGGER LEÓ és EGGER I Bpest, VI Révai-u 12.
Kapható Sát. raljaujbely: Kádár tiyuln, Kiiu-pessy Péter. Widder Gyula 
gyógv^zertárakban. Hrabécvy Kálm n drogériában. llomonna: Fábián 
Arnold, Peti KrnC. N agy mihály : K i < • i * * ■ v i t s M.ksa. Rácz Henrik. Tolvay 
Imre, Sárospatak: Kötni Sándor. Sztropkú: Pukai Tivadar. Tarczal ! 

Toporczer A. gy égy br.artárában.

3705. kjsz,

Hirdetmény. KS

y

Ezennel közhírré teszem, hogy Klein Jenő alsóreg- 
meci lakos megkeresésére a Blum B em át alsóregmeci 
lakosnál elhelyezett 8 0  h e k to lite r e z idei bor
Binét Zsigmond borkereskedő egri lakos késedelme., 
vevő veszélyére Alsóregm ecen 1913. évi január 2-án 
csütörtökön d. u. 3 orakor Blum Bernát lakásán 
közbenjöttömmel nyilvános árverésen készpénzfizetés el
lenében a legtöbbet ígérőnek el lóg adatni.

Sátoraljaújhely, 1012. dec 31.
Dr. K c v a iic zk y  E le k

kir, közjegyző. ^

mm
a legjobb cipőkrém az 

egész világon! 
f i z  eddigi világhírű wiksnek vitriol nélküli gyártása is.
St. Fernolendt, Wien 111.

cs, és kir. udvari szállító

Törvényesen I T« 
bejegyzett védjegy.

Óvakodjunk értékte
len u tánzatoktól!

és pénzét nem akarja hiábavaló dol
gokra kidobni, az saját érdekében 
cselekszik, ha legalább egyszer-kót- 

szer kipróbálja a világhírű

Oroszlán 
Menthol

Sésborszeszt
a háziszerek királyát. 

Kapható 44 fill. 1.10 ec 2.20 K eredet! üvegekben.

Főelárusitás: LEFKOVITS MIKSA
nzgykereskedésében, SátOraljaüjhdy. p4VÍ zy-utca 36.
Csuz, küszvénv. reumn, szaggatás, nyilaidé, oldalszurás, kereszteaontfá 
jás. derékohluf* Ttiyv hatján, izom-. is  fnbántalmak, kar- ás Iái gyenge
ség. mórt v M giagok ás ujjak, górcsők, továbbá hülés, megfázás, vagy 
viigv léghuziimból szám iwti 1 nj< k azonnal enyhülnek az Oroszlán Men
thet' Sóshorfczesz használata által. Ha a fájó nstiász a dörzsölést nem 
tűri. úgy I orog!itást alkalmazunk. 1 ogfájás. fejfájás, fejsznggatás. haj
hullás. ‘idegesség, l ágyailtság. kimerültség általános gyengeség eseteiben 

kinccsel ár föl n valódi Oroszlán Menthol Sóshorszosz. 
Torokfájás, rekedtség, gégehurut, influenza, nátha ha felláp, úgy emlé
kezzék az Oroszlán Menthol Sóshorszeszre. mely a legkitűnőbb!) és leg
elterjedtebb háziszer,Kzer és ezer más esetekben is kitűnő sikerrellesz 

az Oroszlán Mentből Sósborszesz használva.
Minden egyes üveghez Lő használati utasítás van mellékelve. 8ok 
hálairat tanúskodik róla, hogy az. Oroszlán Menthol Sósborszesz az 

bo’riság jótevője.

ezer 
az em*

I

|  PFEIFFER S> NDOR építőm ester, Íj
ü  Sátoraljaújhely. 3roda és telep: ^ rp ád -u tca  19. (S a já thá/.| §

m

Elvállal mindennemű épületek tervezését és felépí
tését, építkezések művezetését és leszámolását, tűzbiztos 
gipsz és vasbeton menyezetek készítését minden néven 
nevezendő vasbeton szerkezetek statikai szám ítását 
és azok kivitelét, cement, gi anáttó terrazó, keramit, 
aszbeszt, aszfalt stb. burkolatok készítését.

yi!!anS6 raktár: román és portland cement homlokzat 
kőpor, asztalt szigetelő lemez és kátrány termékekben.

AJ a i—U'CL ÍÍL-.'vj,-jé’. IS S S S tfS IB & m S B m

sé rv k ö íő k
pneumatikus gumón pelottával 

a legtökéletesebbek
hölgyek és urak ré
szére minden altcsti 

betegség és lógó has ellen.
görcsér harisnyák.

B íiI M e l is  uifikezekct
amputáltak részére.

Iesíeg.VFnfsilú “ n,8é'
Mű- és támasztó PŰZŐKET.

i:!LV fnpslirl(ikalrtíí!?e«‘u»k 
. J i(‘tegáp«liislio7. lTe's°AíkkeBkéi

a technika legmodernebb elvei szerint, a legjutányo- 
sabb gyári árak mellett.

cs. és k szabad, sérv- 
kötők és testegyene- 

sitő gépek gyftra 
BUDAPEST. IV., Koronaherceg utca 17. vid. 

Legújabb háromezernél több ábrával ellátott 
képes árjegyzék INGYEN és BÉrMENTVE.

Alapítva 1878. Telefon |3—76.
80. «Svos» jifyArl fönnAllAm _________________________

Nyomatott Landwmann Miksa és Tarsa Könyvnyomdájában Sáto "•
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