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likír a tiTiii jiitt
a béke illomszerünek látszó nyu 
galmas telei után, mindig eljött 
vele a hir is, hogy a balkáni 
tiizcsóva kigyul és megbontja a 
csend általános uralmát. Azt hit
tük akkor az emberi lelkekről, a 
faj-ösztönökről való naiv hitünk
ben, hogy a balkáni hegyek kö
zött bujkál a háború ördöge, a 
balkáni sziklák kopár kövein ta
nyáz a rossz szellem, mely lángr* 
akarja gyújtani a nyugalom ked
ves, derűs lészkét. Nem ismertük 
az embereket és a népek lelke 
úgy állt előttünk, mint egy üde, 
bájos erdei tisztás álomba rin
gató patakcsörgézével. Ha a kul
túráról beszéltünk, áhítattal néz
tünk nyugat leié. Úgy tudtuk, 
úgy hittük, hogy az emberi mű
velődési bölcsője és tanyája a 
francia és angol földeken van, 
onnan áramlik felénk az élet, a 
békés küzdelem frissítő ózona, a 
létezés célja és a közös vágyak 
álma : a kultúra. A viharokat, 
amelyek századok békés alkotásait 
akarják összerombolni, a Balkán 
felől sejtettük.

A háborúban megváltozott 
sok minden. A világon végigro
hanó lángok tüzében elhamvadt 
sok régi hit és megkezdődik sok 
uj tudás, sok uj megismerés. A 
nyugat és kelet fogalma megvál
tozik s uj tanításokat ad az utó
doknak.

Ahogy az első tüzcsóva kigyult 
és felszabadította a népeknek a 
kultúra hazugságaitól és képmu- 
tatasától leláncoit igazi lelkét, le
dőlt a szobor, mely bálványa 
volt régi hitünknek. Az angol lé
lek elvesztette álarcát és ma a 
kapzsiság, a kegyetlen önzés, az 
embertelenség meztelenségében 
mutatkozik. A francia lélek csak 
a dac szárnyaival repül, melynek 
tollain nem az igazság és embe
riesség szinei csillognak.

Megrendült már a hitünk, 
hogy az így meztelenre vetkő
zött sépeli lehetnek vezéreink a 
kultúrában es haladásban. Oda
adhatjuk-e lelkünk ápolását a 
kezeknek, melyek a legborzal
masabb vérözön sötét felhőiből 
öntözik a világot ?

Hihetünk-e többé azoknak, 
akik éhenhalásban akartak min
ket, élni akarókat kergetni és 
most, hogy ez a pokoli terv si
kertelen, vérbe akarnak folytam ? 
Még csak szomorúak sem lehe
tünk, amikor összedőlni látjuk a 
régi bélványokat, a földi szente- 
ket, akik előtt minden nap a

hódolat hajlongásábanjárt búcsút 
a tanulni és művelődni vágyó 
világ.

A háború vihara letépte az 
álarcokat, megmutatta az igazi 
lelkeket és az utat, amit az uj 
történelem tanításain az emberi
ségnek követni kell.

Hadiadó
kivetése 1916-ra.

A pénzügyminiszter renda- 
iete. —  Március 15 ikéig 

kell vallomást tenni.

Röviden megírtuk már, hogy a 
20,000 koronán fölül levő jövedelmek 
hadiadóját 1916 ra ismét kivetik és 
a pénzügyigazgatóságok ez irányban 
mar meg is tették az e.őkészitő 
intézkedéseket. Most azután meg
jelent a hivatalos lapban a pénzügy
miniszter rendelete, amely intézkedik 
arról, hogy a kivetést a pénzügy- 
igazgatóságok publikálják.

Az erre vonatkozó törvényéé 
reudelkesések alapján mindenki, a 
kinek összjövedelme 1915, évben a 
20 000 koronát meghaladta, ezen őt, 
illetve a vele közös háztartásban 
levőket megillető összjövedelméről, 
szármázzék az akár a mag) ar szent 
aorona országainak területéről, akar 
a külföldről, március 15-ig bezárólag 
vallomást adui tartozik;. A vallómat, 
az eiőirt vallomás ivén udaudó.

Az adóköteles jövedelemnek 
tekiuteudo az adókötelesnek barma.y 
forrásból tredő és akár tóuyleg be
folyó, akár őt megillető pénzbeli, 
vagy értekkel biró egyéb bevétele, 
amelyhez a sajat hazában, vagy 
illetmény kép, avagy ingyen bírt 
lakásának haszonerteke, továbbá akar 
a sajátjából felhasznált, akar im i  
mónykep, vagy iugyen kapott ga/U.* 
sági, üzleti és más ©ikkLaUwka p u*- 
értéke is hozzászámítandó. Euu-,h a 
nyers bevételnek a törvény szeriül 
megengedett levonások után t '-un- 
raaradó réfze alkotja az adÓKÖteies 
tisata jövedelmet.

Bt kell vallani azokat a jöve
delmeket is, amelyek a törvery 
szerint nem esnek jövedelemadó ala, 
Ide tartoznak az urAlkodóhaz tagjait 
az udvartartásból, vagy a családi 
alapokból megillető járadékok (apana- 
ge-oh) ; továbbá aa országgyűlés 
tagjait e minőségükben megillető 
járandóságok. A  kikötés néikiii önként 
adott (nülön magánjogi címen nem 
alapuló) támogatások a lemenőknél, 
felmenőknél, oldalrokonoknál, ha az, 
aki a támogatást adja, szintén adó
köteles. A Mari Terézia lovagrenddel

Vagyonközösségek (vagyontömegek) 
jövedtitnóből a tagoknak netán járó 
róezasadés az illető résztu ajoono 
•oknál.

A fegyveres erő és a csendőr.'ég 
tényleges szolgálatában levő, vagy 
várakozási illetékkel szabadságolt 
tisztek (hadbirák, katouaorvosok, 
csapat szám ve vők, csendőrszám vevők, 
kezelőtiszUk) és tábori lelkészek, 
raugosztályba nem sorozott havi
díjasok, altisztek és a legénység 
összes szolgálati illetménye, továbbá 
a különleges vagy helyi szolgálatot 
teljesítő nyugáiloraányu tiszteket a 
nyugdíj betudásával megillető öjszes 
szo’gálati járandóság, A véderőhöz 
tartozóknak mozgósítás esetében jaró 
illetménye a V. U. 5. § auak 6 ik 
poutjábau elmondottak szerint. A 
családi pótlékok. A IV-ik osztályú 
kerosetadó alá eső adózóknak 20,000 
koronát meg nem haladó szolgálati 
járandóságai. A hazai ipar fejlesztése 
céljából adómenteseknek nyilvánított 
vállalati jövedelmek. Ezen adómentes 
jövedelmek bevallása kizárólag annak 
megállapítása végett szükséges, hogy 
a félnek összes jövedelme megha
ladja-e a 20,000 koronát, vagy sem.

A vallomásadásra kötelezettek 
vallomásukat meghatalmazottjaik ut
ján is benyújthatják, a meghatalma
zott téuykedeséért azonban a meg
hatalmazó auyagilag felelős. Alii 
vallomását az előirt határidőben; 
vagyis 19í6. évi március hó lő-ig he 
nem adja, a kivetés során megálla
pított adónak 1 százalékát, ha pedig 
a péuzügyigazgatóság (adófeiügyelö) 
részéről a vallomás beadása végett 
hozzá intézett felhívásnak meg nem 
felel, a megállapított adónak további 
4 százalékát fizeti pot.ek fejében.

Ha a fél az 1915. évre olyan 
vallomást adott, melyben jövedelmét 
számszerűleg vallotta be s ha ezen 
jövedelmekben azóta változás nem 
aiiott bet elegendő, ha az 1916. 
evre szóló vallomásában erre a kö
rülményre olyforruán hivatkozik, 
hogy 1015. évre adott bevallásában 
foglalt jövedelemrószletezést váltó 
zatlauul fentartja. A netáui téritek
nek részletes bevallása és igazolása 
azonban még ebben az esetben sem 
engedhető el.

Az összeírás és kivetés körüli 
eljárás — mint a rendelet kivona
tából látszik — nagyjában azouos 
a múlt évi intézkedésekkel.

Menyasszonyi kelengye
bevásárlásnál ajánljuk

Szegő Sándor
...... .................__________  i °

é. a vitézségi érmekkel összekötött ruhaáruháznak nagy fehérnemű ősz 
járandóságek, a aebeiülési póidijak. tályát. Elsőrangú áruk, ölelő árak.

kapunk mát txAma 2 oldal.

A Yilmos-bakák kabaréja.
Levél az lkva mellől.

A derék 34-es bakáknak, akik 
között tudvalevőleg a legtöbb zem
pléni fiú is szolgál hülyén vau a 
szive. Erős karjukkal, nem lankadó 
bátorsággal védik a hazát, emellett 
azonban nem feledkeznek meg az 
emberbaráti szeretet parancsairól 
sem. Erre vall az a levél is, ame
lyet a vasdandar 9 ik százada jutta
tott hozzánk és amely igy s ió i:

Oroszország, 1916. január 2t.

Tekintetes Szerkesztőség 1
Itt harcolunk az lkva mentén 

az oroszok ellen. Pihenőnk alkalmá
val egy jótékonycélu kabarét ren
dezünk a századunknál elesett baj
társak árvái javára.

A cs. és kir. 34. p;y. e. Ö. szá
zada e szent célra századparanosno- 
káról elnevezett — „Geraich alapít
vány " is létesít. Az alapítvány tő
kéje Gersick kapitány ur nagylelkű 
adományából, továbbá a század tisz
tikarának ós legénységének adako
zásából gyűlik össze.

A jótékonyság jegyében rende
zett kabaré jövedelmét alapítványunk 
növelésére fordítjuk. Meghi-ónkat 
azzal a tiszteletteljes kéréssel mellé
keljük, hogy azt nagybecsű lapjá
ban közzétenni méltóztassók.

Hazafias üdvözlettel
a rendezőség nevében 

Dr. Sxobota Ferenca 
tart. hadnagy

A meghívó mellékelve van a 
levélhez és igy szól:

Me g h í v ó .
A cs. és kir. 34, gy. e. 9. szá

zada 1915. február hó 3 án jóté-
kcnycélu

CA B Á R É T
rendez, melyre a t. címet ti,.telet
t é l  meghívja a Rendezőség.

Adományokat a jótékonycélra 
a pénztárnál, vagy tábori pósta ut
ján (107) a fenti század parancs- 
□okságinál köszönettel fogadunk 
és a „Küliigy-Hadügy'-beu nyugtá
zunk. Belépti dij nincs.

Műsor :
1. Költemény: szavalja Zbi- 

□yovssky Jenő zászlÓB.
2. Háborús dalok, éneklik : Dá- 

uyi János és Járóka Lajos, hege
dűn kiséri Hradil József.

3. Qross Károly zászlós . . .  ?
4. Feldwachon: előadják Stu- 

czeuberg József, Rányi Ödön, Fried 
Sándor és Schwaroz Adolf.

5 Sóló számok: énekli Dányi 
József, hegedűn kitéri Hradil Jó- 
asef.

T o m b o l a .
(J. Kupiék.- előadja Sohwaroa 

Adolf. ______________ _
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7. Költemény : Mftraljt Síintó 
Jenő.

8, Ai utolsó két korona; elő 
adják Zaftiy Zoltán aásslós és Kény 
Ödön.

8. Rlpaosok; előadják Dány 
János, Rónyi Ödön, Pried Sándor, 
Msurnyi Dániai.

fi hadiárvák
SrSkbe/ogadása i s  elhelyezése

A belügyminiszter az elmúlt ér 
ben terjedelmes rendeleiben bivta 
fel aa árvaszékek figyelmét a hadi. 
árvákra és a gyámhatóságok feladd 
tává tette, hogy a hazáért hősi halált 
haltak, önmagukkal tehetetlen gyér 
mekeit a gyámügyi közigazgatas 
különös védelme alá vegye s ezáita 
a szóban levő kiskorúak jövője biz 
tosittassék.

Felhívta tehát az árvaszékeket, 
hogy intézzenek felhívást azokhoz 
nemesszivü családokhoz, akik ily 
hadiárvák tartására, hajlamaiknak 
megfelelő szakismeretekben való ki, 
tanítására, esetleg továbbképzésén 
hajlandók és képesek

Egyidejűleg tekintettel arra az 
előnyös helyzetre, amelyet az örökbe' 
fogadáz a kiskorú részére személy 
és vagyoni tekintetben rendszerint 
biztosit, utasította az árvaszéket arra 
is, hatnáuak oda, hogy a szóban levő 
gyermekek törvényes képviseljük 
hozzajaruiásával örökbefo6adtass» 
nak. Hogy pedig az örökbefogadui 
szándékozók az örökbefogadás alaki 
nehézségektől is meutesittesseoek, az 
e tekintetben szükséges teendők 
ellátásával aa árvaszeki ügyészeket 
bízta meg.

Az arvaszékek a miuisztaW reo 
delet intenciójához híven mindem 
elkövettek, csakhogy ervóuy i szeres
senek a rendeletnek s ennek az lelt 
az eredménye, hogy egyis-masik
törvény hatóságban több örökbefngadu
éa jótékony csa ád jelentkezett, miut 
a hány örökbefogadhaló avagy jo 
tekony osaladual elhelyezhető hadi- 
árva az illető törvényhatóság terű 
létén van.

Hogy pedig ezeket az örökbe
fogadókat és jutékouy csaladokat 
igénybe vehessek oly arvaszékek ie, 
melyeknek területén viszont nincs 
annyi ölökbefogado Vagy jótékony 
osaiad, miut amennyi hidi*rvauaa 
iiy vedciomre zsüssnge vulua, i 
miniszter Ujo ag felhívta az arva 
sséaeket, hogy halad k oelkü. te
gyenek jelentest arr„i, hány oiyau 
örökbefogadó vagy jótékony csaiád 
jelentkezett az arvaszéknél, akiknek 
hadiárva nem jutott.

Zemplénmegye árvaszéke még 
aa elmúlt év folyamán szintén mindent 
elkövetett, aa eredmény azonban az 
lett, hogy mindössze igen kevés 
hölgy vállalkozott iiy hadiárva örök
befogadás ara.

Tekintettel pedig arra, hogy 
köaöe érdek, miszerint a hadiárvak 
vallásos, erkölcsös és haszuos pol 
garaivá váljanak a hazauak, ami 
elsősorban is gondos és lelkiismeretes 
nevelést tételes fel, ismételten fel
hívjuk a vármegye közönségét, hogy 
amennyiben ily hadiarvát örökbe- 
fogadui, vagy ily kiskorúak tartásáról, 
neveltetéséről gondoskodni óhajtaná- 
nak, szíveskedjenek ebbeli készségű- 
két Zemplénmegye árvaszékénél
szóval vagy Írásban hsi*l»m«ni.

H Í R E K .

— Búza Barna egészséges
Ama lelkiismeretlen és alaptalan 
híresztelésekkel szemben, melyek 
mostanában a hadifogságban lévé 
dr. Búza Barna egészségi álla
potáról Ujheiyben forgalomba 
voltak, a lagilletékasebb helyről, 
dr. Búza Bélától azt a távirati 
értesítést vettük, hogy Búza Barna 
Uzesben van és teljesen egészsé
ges. A róla terjeaztett híreknek 
•emmi alapjuk sincs.

— Lapunk gyűjtés* a hadlárvák 
nak. Süerkesslőtfógüalt a napokban 
•dia at a vármegye főispánjának az 
ujhví gratu'aciók megváltása cimén

hadiarvak javára gyűjtött össze
get. Erről a főispán ur a következő 
levelet intézte hozzánk :

Felsőmagyarországi Hírlap 
tekintetes szerkesztőségétiek.
A háborubru elesett katonák 

árváinak segélyezésére újévi gra- 
tulatiók megváltása címén gyűj
tött 103, (egyszázhároro) koron, 
átvételét vau szerencsém küsxö 
cettel nyugtatni.

Saujhely, 1916. jan 25.
Szlnytl Merse István 

főispán.
—  Nyilvántartó lappal ellátott le 

vak időleges fel/aentese. a  m. ur.
honvédelmi tuiuuitUr ur, a várme
gyei Törvóuyhatóságokhoa intéaett 
roodeieie szerint, a os. és kir. hadügy 
miniszter urrai ubbun állapodott m-g, 
hogy az ip*ri vattaiatok üzemének 
akadálytalan fennt rusa, valamint a 
termőföldeknek idejében való meg
művelése és a jövö termés betaka 
ritása c-* jábói, a nyilvántartási lap
pal ellátóit lovak behívásánál a köz
gazdasági erdeaek — katonai szem 
poutból megengedhető kereteken 
Délül — lehetőségig figyelembe 
tesseuek. Eune.fogva a lóbirtokosok 

fent eiuiiieii colból és iudokol 
esetekben, nyilvántartó lappal ella 
tott lovaiknak a behívás alól yah 
időleges felmentését a rendelet alap 
jaa kérhetik. A kérveuyeket az 1,. 
etékes os. és kir. katouai paranoi

ához kell benyújtani és az em 
adott keretein meitauy osságét az il- 
etékes községi elő:jaiosag áltat hi

vatalos pecséttel ellátott záradékká 
keli igazoltatni. Eg»eb*uni a kér 
vény tartalma es felszerelése tekiu- 
tetőben az említett rendelet, mely 

vármegyei hivatalos legközelebbi 
számában egész terjedelmében közzé 
esz téve, részletes tájékoztatást 
y ujt.

—  Templo nban a köhögés jj. leg
szebb preduuotui és ajlatoasugot 
zavarja. A templomok rendesen hi
degek és nedvesek és igy éppen a 
templomban gyakori a köhögés. 
Ezen kellemetleuségeii köunyü se
gíteni, ha gyakraa Kaiser féle mell- 
pasztilákat haszuá1, mely kitűnő 
szer a nép minden rétegében isme
retes köhögés, rekedtség és minden

légzőszerveket bántalmazó beteg 
ségei ellen. Kaphatók minden gyógy 
szerész és droguistánál, valamint 

inden nagyobb füszerkertskedósben.

Pöltlöi uerketztő: Landumann Miksa

Olcsó ház.
Gyönyörű fekvésű, szép 

kerttel, kényelmes lakással 
eladó.

Bővebbet a kiadóhivatalban.

]Kai tá v ir a ta in k .
A  m lnlsztaralnSkség satjtóoszá lyán ak H ivatalos  

ktfzMsal.

Csend a harctereken.
Budapest, jan. 31.

Az osztrák-magyar vezérkar je lenti:

Mind a három hadszíntéren 
jelentősebb esemény.

nincsen

H Ő F E B  a ltá b o rn a g y ,
a vezérkari főnök helyettese.

Események a nyugati fronton

Páris bombázása.
Berlin, jan. 31.

A nagy főhadiszállásról hivatalosan jelentik :

Nyugati hadszinte'r:

Neuwille környékén levő uj árkain
kat megvédelmeztük a franciák azon 
kísérletei ellen, hogy azokat ismét ha
talmukba kerítsék. A La Foliei major
tól északnyugatra ejtett foglyok száma 
318-ra, a zsákmány II gépfegyverre emel
kedett.

A január 28-án a Sommetól délre 
sziléziai csapatok által elfoglalt álláson 
a franciák több ízben tűzzel rajtaütöt
tek. A ködös időjárás mindenütt kedve
zőtlenül befolyásolta a harci tevékeny
séget.

A francia repülőgépek által és a had
műveleti területen kívül eső Freiburg 
városára dobott bombák viszonzásául 
léghajóink a két utolsó éjszakán a meg
erődített Párisi, úgy látszik kielégitó 
eredménnyel bombázták.

Keleti hadszi nte'r:

Az oroszok támadási kísérletei a vis- 
mani temető mellett, az Aa mellett, Ri
gától nyugatra gyalogsági és tüzérségi 
tüzűnkben meghiúsultak.

Balkán hadszíntér:

A helyzet változatlan.

Nyomaton Landeemann Mik** ét T in t  könyvnyomdájában Sátoraljaújhely.
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