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A társadalom, sót újabban a kir. ; 

ugy<.-szst*gek is minden lehetőt elkövetnek ! 
a párbajok meggátiására. Minden komo
lyan gondolkodó ember elítélendőnek, igaz
ságtalannak tartja a párbajt s mégis azt j 
vagyunk kénytelenek tapasztalni, hogy a 
párbaj, különösen az amerikai párbaj í'oly- | 
tón szedi áldozatát.

Az imént dördült el azon pisztoly, | 
meiy a Misik Kálmán életét kioltotta, j 
Ijabban egy pozsonyi theológus lett Sze
rencseden áldozata az amerikai párbajnak. 
Áldozat után áldozatot követel eme rette
netes társadalmi kór. Így van ez nálunk, 
így van ez mindenütt, ahol müveit em- I 
berek laknak. A múlt évben, csak Lón- ! 
dóriban 11 amerikai párbaj történt. A ! 
társadalom följajdul és iszonnyal gondol ! 
eme borzalmas pusztításra és ugyanez ak- : 
kor történik, amidőn párbajellenes moz
galmak és intézkedések egymásután ke
letkeznek.

Ha eljön a teljes felvilágosodottság 
kora. elitélik a most divó párbajt, elíté
lik a párbajért a ina élő embereket, ami- ‘ 
ként mi elítéljük a babonás fogalmakkal j 
egybekötött hajdani istenítéleteket. Kzt, i 
tudjuk, elismerjük, de azért párbajra pár- j 
baj következik Ha nem vagyunk képesek ! 
megszabadulni az olykor gyerekes tréfává j

süivedr párbajtól, ám lynkaszszák át pár
bajozóin k .a levegőt, aztán béküijenek ki 
az olykor csekély ok miatt összezördült 
felek; de kerüljek az amerikai párbajt, 
mely a legigazságtalanabb, mely áldozatát 
biztosan megköveteli.

He nem célunk a párbaj kérdéseivel 
ezúttal általánosságban foglalkozni, hanem 
rámutatunk árra, hogy az amerikai párbaj 
bűn. embertársaink, olykor legjobb bará
tainknak a biztos halálba való kergetése.

Az amerikai párbajok Szerencseden 
áldozatainak kihűlt tetemei felett, sziv- 
szaggató fájdalommal ál! a rokonság, 
megdöbbenve látja a társadalom annak 
pusztítását.

Azonban nem szabad felednünk, hogy 
tömérdek olyan halálos kimenetelű ön- 
gyilkosság fordul elő, melynek oka isme
retlen, de amelynek igazi oka az ameri
kai párbaj. Csak sejtjük, de bizton nem 
tudhatjuk, hogy mennyi ember lesz áldo
zata eme folyton terjedő társadalmi ra
gálynak. Epén ezért nagyon is jogosult, 
hogy a társadalom a párbajellenes moz
galmak mielőbb elejét vegyék a párbaj 
elnevezés alatt elkövetett gyilkosságoknak.

A rendes párbaj rövidke ideig tartja 
izgalomban a párbajozó feleket. Az ame
rikai párbaj azonban hónapokig, sőt éve
kig kínozza azon tudat által az áldozatot, 
hogy a meghatározott időben önkezé

vel kell kioltania saját életét. Az amerikai 
párbaj tehát nem csak arra kárhoztatja 
áldozatát, hogy meg keli halnia, hanem 
rövidebb. hosszabb ideig kénytelen az ön
gyilkosság rettenetes tudatával foglalkozni. 
Az ilyen emberek folyton a halállal jár
nak karöltve. Az ilyen emberek jóked
vet. mosolyt erőltetnek akkor, midőn 
bensőjüket az amerikai párbaj, a kimú
lás leirhatlanul kínos tudata emészti. Va^v 
nem borzasztó azt még elgondolni is. 
midőn a költői lelkületű, a papi pályára 
készülő pozsonyi theoiógus saját hattyú
dalát Írja meg, azt elszavalja és a léink
ből, a szív  vonaglásából eredő, könnye
kig megható munkáért, a közönségnek, 
jó barátainak tapsait, elismerését kényte
len azon tudattal fogadni, hogy rövidke 
idő múltán meg kell vallani a kedves 
élettől, jóbarátaitól, a hálás közönségtől.

Az amerikai párbaj legtöbb esetben 
baráti összejöveteleknél, vig cimboráknak 
társaságában, a szív  ébredése idejében 
keletkezik. Az első felhevülés párbajt, 
amerikai halálos párbajt követel. Megsza
kad azon baráti edes kötelék, mely erő
sebb a testvéri szeretetnek a szülei kéz 
által szót. kötelékénél.

A baráti elhidegülés azonban nem 
tarthat soká, az elvan embernél, aki igaz 
barát volt, aki emberi módon tud érezni. 
Vannak mégis emberek, akik együtt szám-

T Á  l i  C  A .
A Bessenvei-kör 

január 23-iki estélyéről.
A budapesti m. kir. opera három kiváló 

tgja, nyíregyházi és debreceni előkelőségek 
itak a múlt szombaton egymásnak rande- 
ut a „Korona" pódiumán, hogy egy művész 
rogrammal csalogatott közönséget művészi 
ivatásuknak megfelelően szórakoztassanak.

A zeneszámokat dr. Tüdős Kálmán tel- 
Ivasása-, „Beethoven ifjúságáról" előzte meg. 
cry gyakorló orvostól, egy kórházi főorvos
ul' egy akadémiai professortól inkái* egy 
'aktikus orvostani felolvasást várnánk, mint* 
agV források után kutatgatva, egy hatal- 
as zeneszerző művészi leikébe hatoljon s 
iból egyrészt, a mester Ifjúságát kiszakítva, 
ry irodalmi nívón álló, a figyelmet folyton 
"szükségben tartó, értékes dolgozattal lep- 
n meg. Megjegyzem itt, mint az Arspoeti- 
ínak akár hivatott, akár nőm is avatott 
ép viselője, hogy a kutatás közben talált 
toldásokkal nem lehet egy felolvasásban

valakinek — különösen ha ez Beethoven — 
az alibijében vájkálni, még ha az Beethoven 
ifjúságának pontos adataihoz tartozik is, mert 
a kulissa titkokat elolvassuk valamennyien, 
de halgatunk róla nyilvánosság előtt-, az 
ilyesmin nagyon nehéz keresztül siklani.

Láttunk a felolvasásában egy kis hal
vány ellentmondást is, miből azonban csak a 
felhasznált források tévedéseire következte
tünk. Mert ha Beethoven egész élete, művé
szete egy harmonikus egész, egy ideális 
láncolat, honnan a legkisebb kapocs kivéve 
Beethovennek nem az igazi kópét mutatja, akkor 
nem szabad egy müvét, a legnagyobbsze- 
riit kiszakítani és teljesen önállóvá tenni, kü
lönösen akkor, midőn a boldogtalan szerel
mét önti darabjába, minek minden egyes 
akkordja remél, féltókenykedik, eped, sir; 
ami a való, sötét igaznak tiszta tükre, ami 
elválaszthatlan az egyéniségétől, ez nem le
het a többieken kívül álló, az nem lehet (for
rón szeretett) mostoha gyermoke a lángeszű 
Beethovennek. A forrás néhol csal. í)e a, 
felolvasó munkáját mindig becsülnünk kell, 
mert a virtuóz csak a készet dolgozza fel, a 
felolvasó mindent maga készít, a ki maga is 
— ezúttal — bizonnyára musikális ember.

Vasquez grófnő Wagner darabokkal jött 
Nagy hiba. Az ö hangja az operába való

nempedig egy kis terembe, különösen mikor 
a Wagner fortissimóival birkózik, még ha 
oz az ö győzelmével végződik is. Hallottuk 
volna csak az operában ugyanebben a sze
repben, az opera zenekarától kisérve, men
nyivel nagyobb bámulatba ejtet volna ha
talmas sopránjával. Óriási hangterjedelme, 
bizonyos régiókban úgyszólván, tisztán, mel- 
lékzöngék nélkül, hangjának csengése, színe 
még hosszú ideig biztosítják neki az operá
ban azt a fényes állást, ami már magában 
ogy óriási dicséret.

Akik nem hatották őt idáig, talán 
csalódhattak benne. Az a nagy men
nyiségben kitóduló hang kíséretet felejtve 
harsogta végig az amúgy sem tökéletes akus- 
tikáju termet és mert a kiséret nem az ope
rai kiséret volt, néha nem is adta vissza a 
fonalat, amiből azonban ne következtessünk 
arra, mintha talán a sok év legkisebb nyo
mát is ott hagyta volna művészetén, ügy 
látszott, mintha nehézkes lett volna olykor, 
de a hiba rajta kívül áll. De az már hiba, 
hogy az operával kötött szerződését nem 
tartotta be, melynek értelmében már tiz év 
óta kellene tudni magyarul.

Dr. Popini Albertné és P. Nagy Zoltán 
2 zongorás darabjaikkal rögtön a felolvasás
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látják az áldozattal ama hónapokat, éve
ket, amely elválaszt a pisztoly dörrenés
től, a méreg pohár kiüritésétől és a ko
rai sírtól. ,

Amidőn a végzetes óra közeledik, 
;tz ilyen lelkiismeretlen ember tollat vesz 
kezébe, és van leika figyelmeztetni az ál
dozatot, hogy fogjon pisztolyt, löjje át szi
vét. melyben szerető és szeretett szülők, 
imádott hölgy, szerető rokonok la
koznak.

Igen, oltsa ki életét az, akire szülei 
roménvséggel, biztató tudattal néznek. 
Oltsa ki életét, aki akkor is szeret és 
szerettetik, amikor a pisztoly hideg go
lyója érinti a lángban égő szivét. Oltsa 
ki életét azon ifjú, akinek életére a nem
zetnek. a társadalomnak nagy szüksége 
van. Mindezt azonban a. szívtelen ellen
fél nem veszi tekintetbe, hanem a halál 
árnyékától követett embert figyelmezteti, 
hogy eljött az idő, oltsa ki életét, ha oly 
sok szerető szivet zúzát is egy nyomo
rult ólomdarab által össze. Ha szerető 
emberek könnyei, általános részvét, a tár
sadalom tiltakozása mellet feldomboritják 
az uj sirhalmat, a törvény emberei kere
sik k halálba kergetőt s ha kilétét meg
tudják. megbüntetik oly enyhén, mintha 
kisebb bűntény elkövetéséről volna szó.

A mai társadalmat sokféle kóros be
tegség emészti, de egyiknek sincs olyan 
romboló munkája, mint az amerikai pár
bajnak. A párbajellenes mozgalmak, a 
társadalom tiltakozó tevékenysége köves
senek el hát minden lehetőt, hogy az 
áldozatok ijesztő nagy száma kevesbüljön, 
hogy a párbaj általában, különösen pe
dig az amerikai párbaj mielőbb megszűn
jön. A törvény és annak végrehajtói pe- 
dik teljes szigorral büntessék az olyan 
embert, aki embertársát, tálán barátját a 
biztos halálba oly könyörtelenül kergeti. 
Kövessünk el minden lehetőt a párbajok 
kiirtására, mert emez igazságtalan, gyil
koló, ósdi szokás szégyenbélyegül ül a 
hangoztatott felvilágosodottság homlokán.

után jöttek. Az első darabjuk a Beethovené, 
mintegy megzenésítette a felolvasást, Ilii kó- 
pot nyertünk egy időre azokról, mik annyira 
karakterizálják a nagy mestert: a darabban 
mindig a gondolatot, a hangokban a kifeje
zést, Rubinstein magyar fantáziáját is meg
értettük; ez a játékosok érdeme.

Szikla Adolf az opera karmestere volt 
az állandó kísérője Vasquez grófnőnek és a 
hárfázó Mosshammer Románnak. Nyíregyhá
za még sohasem hallott hárfázni, de a laikus 
sem kételkedhetik abban, hogy művészt hal
lottunk ez egyszer,

A zeneirodalom legértékesebb gyöngyé
ből az énekek énekéből nem ogyet kísértek 
ozer évekkel ezelőtt hárfán, de azóta sem 
tudott megöregedni ez a hangszer. Ellenkezö- 
leg. Folyton fiatalodik és tökéletesedik. Ma 
már egy tökéletes hangszer, a min önállóan 
is lehet játszani (de csupán zongorával nem 
illik össze) bár nincs vége a folytonos finom 
javításoknak.

A mai legtökéletesebb hárfa II. Ces 
zöngsor szerint van hangolva hangterjedelme 
a contra Cestöl a négyszer vonalozott fis-ig 
terjed s így majdnem akkora, mint a zongo
rát s minden hangnemből lehet rajta játszani, 
hót pedálja pedig betölti a pedálok és sordi-

Szerencse vadászat.
A meggazdagodni vágyó emberek, so

hasem futottak annyira a szerencse után, 
mint napjainkban. A mai emberek legtöbbje 
könnyen, urasan, tisztelteivé szeretne élni, 
de a megélhetés olyan terhes, annyi esély
nek van kitéve, hogy sok ember a szeren
csére alapítja boldogulását.

Hajdanta az emberek a szorgalom és 
takarékosságban vélték boldogulásuk legbiz
tosabb alapját. Ma megválogatjuk a munkát, 
a foglalkozást, moly társadalmi állásunknak 
megfeleljen, de egyáltalán többet akarunk, 
mint amennyit elbírunk. A szemfényvesztés 
korát éljük és a hajlékainkban állandó ta
nyára lelt szegénységet, az utcán, társadalmi 
összejöveteleken hitelbe vásárolt cifra ruhá
zattal akarjuk takargatni.

Sok embor megélhetne tisztesóges egy
szerűségben, de a vagyonosokat igyekszik 
utánozni, s ebbeli hóbortja elérésénél nem 
riad vissza a pénznek tiltott utón való meg
szerzésétől sem. A hamis utón szerzett pénz 
azonban csak kevés időre nyújt uras életet, 
utána meggyaláztatás, a biztos állás elvesz
tése, és sok esetben börtön következik.

íla tisztessógérzetünk nem engedi, hogy 
a kezelésünkre bízott pénzhez nyúljunk, hogy 
a mások zsebére vadászszunk; de annyit 
már megengedünk magunknak, hogy lega
lább a szerencse utján próbáljuk boldogulá
sunkat. Nem is kell sokat gondolkodni, kész 
az alkalom a szerencséhez, mihelyt mega- 
karjuk ragadni. Jön a postán sok ajánlat, 
csak legyen, aki elfogadja. Az ajánlat oly 
szépen hangzik, oly kecsegtető, hogy a sze
rencsére áhítozó embor legott a zsebbe nyúl, 
előszedi még el nem költött filléreit s lega
lább egy nyolcad sorsjegyet vásárol. Aznom 
kérdés ilyenkor, hogy nem a számla egyen
lítésére, vagy a család élelmezésére szánt 
koronák vándoroltak-e a szerencse által fe
lénk nyújtott feneketlen zsákba.

A húzás napja közeleg, biztató re
mény támad a sorsjegy tulajdonossánál. Ez 
a remény felér a sorsjegyre tett kiadással. 
Milyen szépen is hangzik: legszerencsésebb 
esetben egy millió korona a nyeremény.

Hát van olyan omber aki nem szeretné 
az egy millió koronát felseporni ? Milyen 
más élete volna azon szerencsés nyerőnek, 
aki egy milliót mondhatna magáénak?

Azonban ezor és ezer szerencsére va-

nok szerepét. Tehát nem a bibliai korszak 
hárfájával állunk szemközt, ami a hegedű
vel és zongorával semmi esetre sem állja ki 
a versenyt, hanem egy olyan hangszerrel, 
a min lehet művésziesen játszani. Mossham- 
mort Magyarország olső hárfása, ami elég jó 
hírnévnek, bár igen kevés a versenytársa, 
mert a művész-jelöltek a hárfa előtt még 
nagyon sok hangszert inkább karolnak, pedig 
ilyen gyönyörű játék után lehetetlen nem 
lelkesedni utána.

S’ ha nem vottem elejétől végig a prog- j 
j ramm-számokat toliam alá, legyen annak oka ' 
! abban, hogy nem akartam mindenki előtt I 
j feltárni, hogy egy szabolcsmegvei irodalmi 
! körben egy magyar programm-számmal sem 
| találkoztunk.

Abba meg egváltalán nincs jussunk 
' beleszólni, hogy egy eldobott cigaretta miatt 
i egy olyan óriási közönség mit csinálna, ha 
! menekülni kellene az egyetlen becsukott 

ajtón; ami előadás alatt zárva, kulcsa pedig 
valakinek a zsebébon felejtve lenne, mikor 
a kijárat maga egy labyrinthus.

Dr. Cs. (r.

dászó ember áhitoz.ik a szép summa után A 
szerencse szeszélyes, kevés halandóra moso
lyog kedvezően. Következik a csalódás, a 
kisebb nyereményekre a sorssal való alku
dozás. Vannak, akik nyernek, akik szeren
csések, de többen vannak, akik a csalódással, 
vesztett reményekkel kénytelenek beérni.

Téved aki azt hiszi, hogy sok ember 
csalódásán okulnak az emberek. Dehogy 
okulnak. Rövid félév alatt ujabbi 17,600,000 
koronát áldoznák a képzelt szerencsének, a 
vaksorsnak. Ha ohez hozzá képzeljük, hogy 
hány' féle sorsjegy forog közkézen, hány
féle módja van a szerencsére alapított já
téknak. nyerészkedésnek, akkor beláthatjuk, 
hogy- mily' sok millió van óvenkint a sze
rencse címén a véletlen kezébe dobálva.

Még az nem nagy baj, ha valaki nem 
nyer, s bele tud ny'ugodni a veszteségbe, de 
hányán vannak, akik nem tudják elviselni a 
veszteséget s a reménybe vetett csalódást ? 
Hányán vannak a szerencsének mogcsufoltjai 
között, akik öngyilkosságba menekülnek, s a 
visszamaradtak nem képesek az erőszakos 
halál okát megmagyarázni. Ilánvan vannak, 
akik egész vagyonukat a szerencsevadászat 
veszélyes játékának áldozzák fel s vénsó- 
gükre a könyörület keserű falatjával dédel
getik megutált, szánalmas életüket.

Ezelőtt megróttuk, elítéltük azokat, akik 
utolsó garasaikat a lutrira rakták. Ma, a sze
gény' ember nem a lutrinak áldoz, de sokkal 
drágább sorsjegyeket vásárol. Igaz, hogy' 
ma szegény' és gazdag egyaránt áldoznak a 
vélt szerencséért.

Mindez pedig onnan van, hogy' igénye
ink kényeséinek és olyan boldogság után 
áhítozunk, melyet csak a véletlen szerencse 
különös kegyelme folytán érhetnénk el.

Menuy'ire más volna, ha a mai embe
rek tisztesóges munka után látnának ? A 
nyugodtan folytatott dolog után, jól esik a 
szűk étkezés, az ójeli nyugalom. A szeren
csevadász foly'ton tervez, foly'ton csalódik és 
egész élete merő zaklatás, csalódás. Hát 
van erre szüksége a különben is rövid életű 
embernek ?

Vajha belátnák a röviden elmondottak 
igazságát azok, akik foly'ton a szerencsére 
vadásznak. Vajha belátnák, hogy a gondvi
selés úgy alkotta a világot, hogy' boldognak 
és szegénymek egy'aránt lenni kell az embe
riség nagy háztartásában. íla ezt belátnák, 
akkor a szerencse szeszélyének nem volna 
játóktárgya az ember és annak élete. Egy 
de jámbor, teljesülhetlen óhajtás marad ezen 
óhajunk, míg nem szorgalomra, takarékos
ságra neveljük gyermekeinket, hogy egy 
józanabb gondolkodású nemzedék kövesso a 
mai szerencsevadász embereket.

Minden embernek kötelessége helyze
tének javítását munkálni, de tegye azt szor
galma és takarékosságával, és ne fusson a 
szerencse után, mely' hívatlanul is felkeresi 
a maga kegyeltjét, de fut az elöl, aki erő
szakkal akarja üstökön ragadni.

Hirdetmény
a föld- és házbirtok után 1904. évre járó ál
talános jövedelmi pótadónál számításba veendő

kamatterhek bevallása tárgyában.

Általános jövedelmi pótadó fejében fizo- 
tendö :

a) a földbirtokra, a házbér alá eső ház
birtokra, az 1904. évre kivetett állami egye
nes adónak és földtehormentesitési járuléknak 
:?0 százaléka.

b) a házosztályadó alá eső házbirtokra 
az 1904. évre kivetett állami egy'enes adó
nak és földtehermentesitési járuléknak 40 
százaléka ;

Báli újdonságok
dús választékban kaphatók

gase szövetek, aplicatok, csipkék 
és mindenné inti ruhahozzávalók

K o h n  I g n á c z
divatáru üzletében városház palota.
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c) végül az ideiglenes adómentesség 
kedvezményében részesített föld- és házbir
toknál 20 százalék azon összeg után, mely 
az illető föld vagy házbirtokra állami adó 
és földtohermentesitési járulék címén az 
1904. évre ki vettetett volna, ha a föld vagy 
házbirtok adómentes nem lett volna.

A kölcsönnel terhelt ház- és földtulaj
donosnak az 1883. XLVl. t.-c 13. *j-a által 
az a kedvezmény adatott, hogy :

a) a föld- és házbirtoknak általános jö
vedelmi pótadójából levonandó az illető tu
lajdonost bekebelezés által is terhelő köl
csön után az adóévet megelőző év végéig 
tényleg le nem rovott tökemaradék egy évi 
kamatainak 10 százaléka; feltéve, hogv a 
tökével kamatok is vannak bekebelezve ;

b) hitelüzlettel foglalkozó pénzintézettől 
felvett és bizonyos évek alatt törlesztendő 
kölcsönök évi kamatainak változatlanul a 
törlesztési idő egész tartamára vétetik azon 
összeg, mely a kötvényben megállapított ka
matláb szerint a kölcsön vett töke után egy 
evre esik; ha a kölcsön törlesztése nem az 
év első napján, hanem óv közben veszi kez
detét, a törlesztési idő első és utolsó évé
ben az évi kamatnak csak aránvlagos része 
vehető számításba az adóköteles jövedelem 
megállapításánál.

A telekkönvvileg bekebelezett közadók 
ós kincstári bél hátralékok után járó kama
tok nem képezik ievonás tárgyát. (4883. 
XLVl. t. c. 16. §.)

Az a) alatti bekezdésben foglalt intéz
kedésből világosan kitűnik, hogy a levonás 
alapját képezi az az évi kamatösszeg, mely 
az adóévet megelőző év végén fennmaradt 
tökemaradék után jár. Ha tehát valamely 
földbirtokos 1903. évi január hóban 100.000 
koronát vett fel magánhitelezőnél és ebből 
ugyanazon évi december hó 15-ig GO.000 ko
ronát visszafizetett, a levonás alapját az 
1904. évre az 1903 évi december hó végén 
fennmaradt 40.000 korona tökemaradék évi 
kamatjának 10 százaléka fogja képezni.

Ez az oljárás azonban csupán az a) 
alatti bekezdésében említett közönséges köl
csönökre vonatkozik, mert ezektől a kölcsö
nöktől a jelzálog intézetektől felvett törlesz
tési kölcsönök a b) ala'ti bekezdésében vi
lágosan megkülömbüztetnek.

Ugyanis hitelüzletükkel foglalkozó pénz
intézetektől felvett kölcsönökre nézve az ál
talános jövedelmi pótadó kiszámításánál:

aa) a bizonyos évek alatt törlesztendő 
kölcsönök évi kamatának változatlanul a 
törlesztés idő egész tartamára vétetik az az 
összeg, mely a kötvényekben megállapított 
kamatláb szerint a kölcsön vett tóke után 
egy évre esik ;

bb) a kölcsön után nem a megelőző, 
hanem a folyó évre járó kamatnak 10 szá
zaléka veendő tekintetbe, s igy a levonás 
kedvezménye azokra a kölcsönökre is alkal
mazandó, melyek az adóév folyamán kelet
keztek. (1891. 41.187. P. M. 'R. 1891. 18. 
P. K .)

Itt megjegyeztetik, hogy ezen, az álta 
lúnos jövedelmi pótadónál számításba veen
dő kamat alatt értendő az az összeg, mely 
az eredetileg kölcsön vett tőkeösszeg után a ! 
pénzintézet által kiállított kötvényben meg- i 
határozott kamatláb szerint kamat léjében fi
zettetik, ellenben az évi törlesztési összegből 
a tőketartozás apasztására, valamint a keze
lési költségekre fordított összeg az általános 
jövedelmi pótadó megállapításánál levonás 
alapját nőm képezheti. (1893. 28,058. P. M. 
R. 1893. 13. P. K.)

A vallomás és pedig az újonnan kelet
kezet tartozásokra nézve a vonatkozó telek
könyvi végzésnek kapcsán az adóév január 
1—31-ike közötti időben adandó be a közsé
gi elöljáróságnál (városi adóhivatalnál.)

E határidő lejárta után és jelesül októ
ber hó lóig érkező vallomások az 1897.

március hó 23-áu kelt ós a „Pénzügyi Köz
löny* 10. számában megjelent 21.275 számú 
rendelet szerint már csak igazolási kérvény 
utján ós abban az esetben fognak figyelembe 
vétetni, ha hitelt órdemlöleg igazoltatik, 
hogy e késedelem elhárithatlan akadály mi
att történt.

A benyújtott vallomásról a községi elöl
járóság illetve városi adóhivatal által elis
mervény adatik, mely a vallomás kellő idő
ben történt benyújtás igazolásául szolgál.

Kivételt képeznek a b) alatti bekezdés
ben említett esetek, mert azok. az adózók, 
kik a kölcsönkamatokra vonatkozó vallomá
sok benyújtására kitűzött határidő letelte 
után valamely pénzintézetnél telekkönyvi be
kebelezés mellett járadékkölcsönt vesznek fel. 
jpgositvák a felvett kölcsönnek telekkönyvi be
kebelezését igazoló és a bekebelezés meg- 
történtét követő 30 nap alatt benyújtandó 
vallomás alapján a rajok az ez adóság fel
vétele előtt kivetett általános pótadó mérvé
nek helyesbítését az illetékes kir. pénzügy- 
igazgatóságnál kérni.

Mindazon adózók, kik az államkincstár 
megkárosítására irányzott szándékból az ál
talános jövedelmi pótadónak jogosulatlan 
apasztása czóljából telekkönyviíeg be nem 
kebelezett adúságot vallanak be, az 1883. 
évi XLIV. t.-c. 100. §-a értelmében bünte
tendő jövedéki kihágást követnek el.

Kelt Nyíregyházán, 1904. évi január hó
lö-án.

ECKERDT ELEK s. k., 
m. k'. pü. tanácsos, pénzügyigazgató.

H Í R E K .

Képviseleti gyűlés volt a múlt kedden, 
a midőn nehány kisebb jelentőségű ügy 
nyert elintézést.

Kinevezés Főispán az elhalálozás folytán 
megüresedett közigazgatási kiadói állásra 
Rózsa Béla központi Írnokot kinevezte, ennek 
helyére pedig a központi irnoki állásra Ma
gyar Lajos dijnokot helyettesítette.

Házasság. Ilandzó Pál, Kóburg hercegi 
vasgyári tisztviselő, o hó 25-én lépett házas
ságra Murányi Mariskával, dr. Murányi László, 
helybeli ügyvéd kedves nővérével. — Friod- 
man n Vilmos, hel y beli s. rabbi, a jövő hó 3-án lép 
házasságra Guttmann Áron varaiméi birtokos 
leánya: Fanny kisasszonynyal.

Névnap. Szikszay Pál alispánt, nevenapja 
alkalmából, nagy számban keresték fel. Az 
alispán hivatalosan távol volt, ennélfogva 
közvetett utón fejezték ki jókivánataikat. — 
Porubszky Pál tanárt számos ismerőse ke
reste föl ós fejezte ki legjobb kívánságát. 
Ugyanakkor a tanuló ifjúság szintén jókivá- 
natának és ragaszkodásának adott őszinte ki
fejezést.

Tisztujitás az evang. egyházközségnél. Az
evang. egyházközségnél f. hó 24 én kisorsolt 
50 képviseleti tag helyét csütörtökön töltötte 
be az egyházközség választó közgyűlése. A 
szavazás két bizottság előtt történt s reggeli 
8 órától délutáni 4 óráig tartott. Az érdek
lődés nem volt valami nagy, amennyiben a 
mintegy negyedfólezer választó közül össze
sen csak 183-an szavaztak le. A szavazólapok 
összeszámlálása után a bizottság megállapí
totta a megválasztott képviselők névsorát. 
E szerint hat esztendei időtartamra megvá
lasztattak : Rendes tagokul: Barzó István 
(gazda) 179-, Barzó Pál (gépész) 188-, Bánszky 
Márton 179-, Bencs András 183-, Bogár La
jos 174-, Csongeri Mihály 183-, Debrovszki 
József (Debrö-b.) 174-, Debrovszki Mihály 
176-, Déri P. Pál 173-, Eltschor Simon 155-, 
Fábry János 178-, Br. Feilitzsch Berthold 
182-, Garay István (mandai) 183-, Id. Hen-

zse) András 183-, Hricz András 183-, IIucz- 
man János 174- Hugyecz Pál 171-,’ Huraj 
János (kovácsi 183-, Jánószky Endre 180- 
Jánoszky János 176-, Id. Jánószky Mihály 
174-, Id Kordován Pál 176-, Kovács András 
(János-b.) 140-, Kovács János (mandai) 177-, 
Kovács Mihály (poloma) 183, Lentvorszkv 
Mihály 175-, Marcsek Pál 99-, Markó Mihály 
181-, Márföldy András (Sima) 176-, Márföld’y 
István (Púpos h.j 1/5,  Mészáros Ferencz 
181-, Mezey Pál 171-, Moesz Béla 1(59-, Mo- 
rauszky András, 175-, Nagy János (Szarvas-u.) 
178-, Nádassy György 182-, Nádassy János 
(Pazonyi-u.) 182-, Nádassy Lajos 149-, Ober- 
lünder Zsigmond 181-, Id. Pampuch András 
183-, Porubszky Pál ISO-, Dr. Pröhle Vilmos 
167-, Rúzsa Endre 180-, Id. Saliai Pál 183-, 
Dr. Saáry Sándor 182-, Sexty József 91-, 
Simkó József 182-, Szlaboczky Imre 181-, 
Szmolái Pál 183-, dr. Vietórisz József 179-, sza
vazattal. Póttagokul: Csengery Kálmán 178-, 
Kovács András (kereskedő) 177-, Ifj. Henzsel 
András (Sima) 174-, Fábián Ferenc 174-, Ko
vács István (szűcs) 174-, Subert Pál 174-, 
Adamovics János 174-, Takács Mihály 173-, 
Oltványi Ödön 178- Orbán Károly 173-, Ga
ray István (rozsréti) 173-, Iípbinder Károly 
113*> Nagy János (Pupos-h.) 173-, Ifj. Bu
kó vinszky András 172-, Oberlander Károly 
^ HÍ- Nádassy József 172-, Hók Pál József 
172-, ílrenkó János (Közép-u.) 171-, Csernyik 
András 94-, l'rok Lajos 93 szavazattal. A vá
lasztás a lehető legnagyobb rendben folyt le. 
amivel azt is megmondottuk, hogy a három 
év előttiekhez hasonló kinos incidensek nem 
fordultak elő.

 ̂A kereskedő társulat, mint halljuk, febr. 
hó 7-én saját újonnan berendezett helyiségé
ben felolvasással egybekötött családi estélyt 
szándékozik rendezni.

Táncmulatság. A nyíregyházi ipartestület, 
a jövő hó /-ik napján, saját helyiségeiben 
látogatott és sikerültnek Ígérkező táncmulat
ságot rendez.

A kereskedő ifjak egylete által 1904. évi 
február hő 13-án rendezendő táncmulatság 
iránt élénk érdeklődés nyilvánul, s ha az 
előjelek nem csalnak, ez egyike lesz a far
sang legsikerültebb ós legkedélyesebb mu
latságainak. Az ízléses kiállítású meghívók 
már széjjel küldetlek.

A korcsolyázó társaság épületének újra 
építése ügyében népes értekezletet hivott 
össze főispánunk, folyó hó 25-ere. A város
háza nagytermében beható lanácskozmány 
tárgyát képezte az újra építés kérdése. Báró 
Feilitzsch Berthold főispán megköszönte a 
meleg érdeklődést, a közegészség ügyre hi
vatkozva ajánlotta az épület létesítését. Dr. 
Kovácli Elek ismertette azt, hogy a favázas 
elócskult épület 10—12 éves és hogy az uj 
díszes helyiség felépítése 4000 korona körüli 
összeget kivan. Ismertette azt is, hogy az 
egyesülőt készpénze (500 — 7 0 0 koronát tehet 
ki. A tárgyhoz hozzászólnunk : Halasi János, 
Schlichter Gyula, Somogyi Gyula, Porubszkv 
Pál és mások. A főispán figyelmébe ajánlotta 
az értekezletnek, hogy a Nyiregyháza-Sóstó- 
dombrádi vasút létesítése most már biztosra 
vehető és ajánlotta azt, hogy célszerűbbnek 
bizonyosulás esetén a korcsolyázó a vasút 
vonalhoz közeire helyeztessék át. Dr. Trájtler 
Soma orvosfőnök ajánlotta, hogy a korcso
lyázó egyesületet alapítók, mint akik a ló- 
tosités alkalmával már 20 koronával járultak 
az egylet céljaihoz, megfelelő kedvezmények
ben részesittessonok. Az értekezlet kimondta, 
hogy az uj épület felépítését szükségesnek 
tartja és azt részjegyek kibocsátása segélyé
vel kívánja megvalósítani, A közelebbi tel
tételek megállapítására bizottságot küldtek 
ki s abba Ilalasy Jánost, Schlichter Gyulát, 
Somogyi Gyulát, Siklósi Istvánt és dr. Trájt
ler Somát választották be.

S iro lin q
rosoktól, ’ ruiut hathatós Z  tü d ő b eteg ség ek n é l, lé g z ő sze r v e k  hurutos  
b aja in á l ugymint idült bron ch itis, szam árh u ru t ésk^en láb-
badozókn ál in flu en za  u tá n  ajáultatik, Emeli az étvágyat ós a testsúlyt, eltávolítja a
köhögést és a köpetet és megszünteti az éjjeli izzadást. — Kellemes szaga és jé ize miatt a gyermekek is szeretik. A gyógy
szertárakban kvegenkint 4. — kor.-ért kapható. — Figyeljünk, hogy min (len üveg alanti céggel legyen ellátva.

P . H offm aun-L a R oche & Co vegyészeti gyár Italéi (Svájcz.)
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Nyíregyháza város czimeres pecsétje. A
helységnevek megállapításáról szóló̂  181)8. 
évi IV. t.-cz. értelmében azok a varosok, 
amelyek czimeres pecsétnyomót használnak, 
kötelesek voltak igazolni, hogy czimor hasz
nálatra joguk van. Nyíregyháza város a czi
mor használatra az engedélyt és magát a 
cziinert is tudvalevőleg V. Ferdinánd 1837-ik 
adománylevelével nyerte, l'gyanezzel igazolta 
jogát is! A bolügyministeriumtól most érke
zeit meg a czimeres pocsétnyomó megállapí
tását tartalmazó rendelet. A rendelet a város 
czimerét a következőképen írja körül. 
„Kékkői és vörössel vágott paizs, melynek 
”dsó vörös mezejében kékbe öltözött könyöklő 
kar kezében négy arany búzakalászt tart, 
mig' a felső kék mezőnek mindkét szólón 3—3 
zöídeló nyírfa áll, középen pedig egy tornya 
vörös fedelű templom homlokzata látható, a 
torony csúcsán ragyogó arany csillaggal. A 
paizsra 5 ágú nyílt arany korona van téve.
A pecsét (bélyegző) megállapított körirata a 
következő: „Szahoksrármujijc Xtjirefpjháza II. T. 
Város 1837.1903.“ Az uj pecsétnyomók és bé
lyegzők elkészültével a jelenleg használatban 
lövök megsemmisítendők illetve bevágással 
hatályon kívül helyezendók é> a vármegye 
levéltárában helyezendók el.

A motoros vasút tanulmányozása végett, 
a múlt hét utolján, polgármesterünk, Bállá 
Jenő tanácsos és dr. Kovách Elek, kir. kör
jegyző Aradra utaztak. Sármezey Endre, az 
Arad-kovácsházi motoros vasút igazgatója 
szives előzékenységgel Ingadta polgármeste
rünket és kiküldött társait, akiknek rendel
kezésére lekötelező készséggel bocsátotta a 
nevezett vasút kiépítésére, fejlesztésére, bir
salmára és az ebből származó előnyökre 
vonatkozó adatokat. Emez adatok annál 
becsesebbek a Sóstö-dombrádi építendő mo
torosra nézve, mert annak nagy hasznát 
lehet venni az építkezésnél, üzemben tartus
nál. A nevezett vasútnál nagy takarékosságot 
lehet kifejteni, anélkül azonban, hogy a cél 
veszélyeztetve volna. Az itt szerzett tapasz
talatok és adatok tanúsága szerint, a vasút 
maga fejleszti önmagát. Erre annál biztosabb 
a kilátás, mert a hol a vasutat elvezetik, ott 
a forgalom nöttön nő. Jelezni kívánjuk itt, 
hogy egyes érdekelt birtokosnak azon aggálya 
volt, hogv a motoros répa, dohány szállítá
sára talán nem is alkalmas. Emez aggály 
eloszlatása tekintetéből jelezhetjük, hogy a 
motoros nemcsak személy, de terményszálli- 
tására is teljesen alkalmas. Az Arad-kovács
házi úttest megszemlélésénél ugyanis látták a 
nyíregyháziak, hogy dohánynyal megrakott 
kocsik álltak egyik beváltó hivatal előtt. 
Kitetszik mindebből, hogy polgármesterünk 
a legnagyobb körültekintéssel törekszik a 
Sóstó-dombrádi motoros kiépítésénél eljárni.

Három újdonság. Makó Lajos társulata 
három estén át vendégszerepelni fog színhá
zunkban. Mind a három estén ú j d o n s á g o t  
mutatnak be, melyek nagy sikert arattak a 
Vígszínházban. Első este színre kerül (febru
ár elsején hétfőn) 'lavauit és Berr szenzációs 
színmüve a „Fiirt nmjysám“ melynek a főbb 
szerepeit Hahnel Aranka, Menszáros Margit, 
Csige Ilonka, Püspöki Rózsi, Sebestyén Géza, 
Klonovits György, Pataky Béla, Osiky Lász
ló és Iványi Antal játszák. Február másodi- 
kán kedden színre kerül először a „Csoda
gyerek* cimii szenzációs bohózat, mely a víg
színházban kis idő alatt 100 előadást ért el. 
A bohózat főbb szerepeit Hahnel Aranka, 
Jeszenszkiné Irén, Menszáros Margit, Püspöki 
Rózsi, Pataki Béla, Krémer Jenő, Faragó 
Ödön, Klenovits György. Iványi Antal és 
Csíki László fogják játszani. Harmadik nap 
február harmadikén szerdán színre kerül a 
, Minta férj“ cimii kitűnő bohózat melynek a 
főbb szerepeit Hahnel Aranka, Menszáros 
Margit, Havasi Szidi, Püspöki Rózsi, Kré

mer Jenő, Pataki Béla, Krasznay Ernő és
Virágháty Lajos játszák.

A három újdonságra jegyek előre vált
hatók Jakobovits Fanny k. a. dohanytozs-
déjében. _ . . . . . . .

Tűzoltóink mulatsága. A varost tűzoltóság 
főparancsnokának buzgolkodasa tolytán, csi
nos könyvtárt létesítettek a tűzoltók részére. 
A könyvtár hasznos volta annyira ismeretes, 
hogy azt bizonyítani feleslegesnek tartjuk. A 
könyvtár megnyitásának örömére, a koro
nában sikerült mulatságot rendeztek tűzol
tóink. A könyvtár gyarapításához Rohlor 
István 200, Nagv Kálmán 50, Balta Jenő 4i 
dr. Konthy Gyula 35, Surányi István 30, 
Jóba Elek 46, Murányi Géza 10, Weinberger 
Johanna 2 kötet könyvvel járult hozza. Most 
városunk intelligens közönségétől tiigg, hog\ 
eme könyvtár még jobban gyarapodjék.

Színházi biztonságunk céljából kiválóan 
fontos rendeletet adott ki Kertész Bertalan 
rendőrfőkapitány. Elrendelte ugyanis, hogy 
a színház nem nyitható meg addig a közön
ség számára, mig az teljesen átvizsgah a 
nincs. A vizsgálatot a rendőrség ezzel meg
bízott tagja a tűzoltó őrparancsnokkal, a
színház felügyelő, valamint a színházi rende
zővel együttesen ezközli. A rendelet különös 
súlyt fektet arra, hogy téli előadások alkal
mával a tűzbiztonság a legnagyobb pontos
sággal tartassák be, vagyis minden elő
adás megkezdése előtt tólórával meg kell 
arról győződni, hogv a fütöházban tűz nem 
ömlött-o ki, általában az egész színházban 
tűzveszély lehetősége nem lorog-e lenn. 
t nyelni kell, hogy tiizoltoszeiek el \ 
nak-o látva vízzel/jókarban vannak-e s a ki- 
menőtől nincs-e valami által veszélyeztetve. 
Különös gond fordittatik arra is, hogy valaki 
ne dohányozzék a színházban, a zsinórpadon, 
vagy a "süllyesztőben gyúlékony anyag elő 
ne" forduljon. Az előadás végeztével a szín
ház újból éspedig tűzbiztonsági és rendőri 
szempontból gondosan átvizsgálandó, hogy 
lappangó tűz nem veszélyezteti-e a színház 
épületét, nem maradt-e ott gazdátlan tárgy, 
va«y nincs-e valaki elbújva. Ezek és ezek
hez hasonló óvintézkedések foglaltatnak ama 
rendeletben, melyet a főkapitány e héten 
bocsátott ki. Szükség is volt erre, mert a 
közelmúltban is több szerencsétlenség fordult 
elő egyes színházaknál, melyek arra intik a 
rendőrséget, hogy' a színházlátogatók bizton
ságának megvédése tekintetéből minden le
hetőt kövessem el.

Pályázat. Szabolcsvánnegye töivény- 
hatóságánál előléptetés folytán megüresedett 
egy' központi irnoki állásra az alispán pályá
zatot hirdet. A minősítési kellékeket az U 83. 
évi 1. törvénycikk 1. és l ‘J. §-ai szabjak elő. 
A kinevezés utján betöltendő állas  ̂ ny ugdíj 
jogosultsággal jár, évi javadalma Ĥ 0,J kői. 
és 20(J kor. lakbér. A kérvények február ho 
15 ig ny'ujthatók be.

A korcsolyázó pálya fogdmegjei. A pulyká
hoz tartozó épület újra építése ügyében tar
tott értekezleten találgatás tárgyát képezte 
az, hogy miért viseltetik hidegen a nagy
közönség a jégsport iránt, feok mindenfelét 
hoztak fel. csak egyet nem említettek: a 
szolga szomélyzet gorombáskodását. A 
jeget ugy'anis gyermekek, serdülő lánykák, 
gimnázisták is látogatják, akikkel szemben 
az után nem hogy előzékenye volna a szolga- 
személy'zet, de halatlan módon erőszakosko
dik, gorombáskodik ugye a korcsolya leikö
tése, mint más alkalomkor. Ha elmúlt a 
kiszabott idő, durván kergetik le a gyermeke
ket a jégről. Jó volna az intézöség valame
lyik tagjának azt is figyelemmel kisérni, 
hogye miként viselkedik a felügyelő személy
zet a fiatalokkal szemben és rájuk kellene 
parancsolni, hogy nocsak a felnőttekkel 
szemben legyenek udvariasak. — (Bekül
detett.)

Baleset a jégén. Két baleset u. törte . 
jógpálvánkon e héten. I gyanis B. 
asszony olv szerencsetlenul esett el,, l»o*> 
lábát törte. Szerdán pedig egy seululo k ,r 
csolvázó leány esett hányát s ennek Követ
keztében eszméletlen állapotban szállították 
szülőinek házához.

A fedeztetés! idény a debreczeni . e • -
telep parancsnokságának értesítése szeiin. 
február 15-én kezdődik. Nviregyhazára a 
mének — összesen 16 drb -  február 1-1-en 
érkeznek meg.

Halálra vert ember. Háncs János nevű, 
nagyiialaszi 15 óvés szolga-gyerek összeszo- 
latkozott egyik cselédtársával, tiki egy' \as- 
gereblyót vett elő és annak hegyes fogait 
a sulianc fejébe, arcába verte. A sebektől 
borított liut az itteni közkórházba szállítottak. 
a hol gondos gyógykezelő* és ápolás a;a 
vették. Életben maradásához kevés a rém ny. 
A tettes ellen feljelentéssel éltek.

Öngyilkosság. Csamra Juliánná hely • 
cseléd tegnap délután, ismeretlen okból fel
akasztotta magát.

Pályázat a debreceni színházra. A i •'■••••
ceni színház bérletére pályázatot hirdetnek a 
jövő hónapban. M a k ó L aj o s jelenlegi szin - 
igazgató szerződése ugyanis virágvasarnap- 
ján lejár. A pályázati feltételek megállapítá
sára kiküldött bizottság értekezletén fölme
rült a debreceni színészet állandósításának 
kérdése is, de az állandósítás terve nagyon 
kedvezőtlen hatást keltett. Szomorú példák 
bizonyulják, (Arad, Kassa, sőt részben a het- 
venkétezer koronával szubvencionált Kolozs
vár színészete is) hogy egyetlen vidéki város 
sem bírja el az állandó színészetet. Debre
cennek pedig két igen jó nyári állomása is 
van : N y i r e g y h á z a és Máramaros-sziget. 
Szó van arról is, hogv a színházat 1:104-től, 
azaz a folyó év virágvasárnapjától kezdödő- 
leg, nem három, de hat, sót kilenc évre ad
ják bérbe. Már eddig is több pályázó jelent
kezett: Ma kó  Laj os ,  a jelenlegi debreceni, 
Z i 1 a h y G v u 1 a, az aradi, és K o m j á t h y 
J á n o s, a kassai színigazgató.

Betegsegélyzök járulékának kamatja A  b e -
tegsegitö-járulókok hátraléka után késedel mi ka
matot eddig nem fizettek. A kereskedelmiminis- 
ter most elvi határozatként kimondotta, hogy a 
betegségi tő-pénztári járulékok után is jár 
késedelmi kamat és végrehajtási illeték s 
hogy ezeket is a közadók módjára kei! be
hajtani. Ezen kijelentés azt togja eredmé
nyezni, hogy' igyekezni tognak a munkaadók 
járulékaikat kellő időben megfizetni már csak 
azért is, hogy a sokszor nagy összegre rugó 
késedelmi kamat és végrehajtási illetéket ne 
kelljen viselniük.

Megmergezte magát. Horvát Juliánná, 
helybeli cseléd megmérgezto magát és súlyos 
belső sérülésével az itteni közkórházba szál
lították. Valószínű, hogy fel fog gyógyulni, 
de soká fogja sinyleni főttjének következnie 
ny'ót. Az öngyilkossági szándékú leány, 
tettének okát elárulni vonakodik.

A kúria most foglalkozott a Hónig lg 
nác szándékos emberölés vétségének kísér
lete miatti ügyével. Hónig Ignác ibrányi 
lakos ugy'anis Tallárom nevű kocsis bútor
zatát azért zárta a magtárba, hogy annak 
állítólagos szökési szándékát meghiúsítsa. A 
kocsis e miatt az ispán házába tört, de Ilo
nig és neje kituszkolták. Ekkor a kocsis az 
ispán lakásának ablakait verte be. Hónig 
fegyvert fogott és rálőtt a dühöngő emberre. 
A°lővósre a cselédség összetutott és közre- 
vettók a vérző kocsist. Az ispán ezután is 
kilövéssel fenyegette a kocsist. A nyíregy
házi kir. törvényszék ezért Höniget három 
hónapi fogházra ítélte. A kúria első büntető 
tanácsa a vádlott semmiségi panaszát eluta
sította.

legelegánsabb és legdivatosabb báli és alkalmi ruhák, alkalmi 
blousok készülnek UNGÁR L1PÖT divattermében Nyíregyházán.



Hirdetmény. A kereskedelemügyi m. kir. 
minister ur elrendelte, liogy az eddig téve- 
' -a „Királytelek"nek nevezett vasúti állomás 

postahivatal „Görögszállás“-nak, a „Des- 
sow Ily-puszta* nevii vasúti megálló és posta- 
hivatal pedig helyes nevén „Királytelek“-nek 
neveztessék. Nyíregyháza, 1904. január 26. 
Májerszky Béla polgá:mester.

Betet szerkesztés. A helybeli kir. tör
vényszék. mint telekkönyvi hatóság köz
hírre teszi, hogy Szabolcs község betéteinek 
megszerkesztésére a helyszíni eljárás folyó 
évi február hó 8-án veszi kezdetét.

A !V. oszt. kereseti adó alá tartozó jöve
delmek bevallása tárgyában a következő hir
detmény bocsáttatott ki: 1051. sz. 111. 1904. 
Hirdetmény a IV. osztályú kereseti adó alá 
tartozó jövedelmek bevallása tárgyában. 
1904. évi január havában az állandó fizetést, 
nyiur-, kegy-, vagy tiszteletdijat húzó állami,
: órveuyh itósági, közalapítványi, községi, egy
házi, társulati és magántisztek, tisztviselők, 
hivatalnokok, közegek, nyug- avagv kegv- 
dijat huzó özvegyek, állandó alkalmazásban 
levő üzletvezetők, telügyelők, kezelők, könyv- 
vívók, pénztárnokok s általában a 80 koro
nánál több havi dijt húzó segédek, segéd
munkások, állandó fizetést élvező lelkészek, 
tanárok, tanítók, nevelők, Írók, művészek I 
hivatalszolgák stb. a keresetadó negvedik 
osztálya alá tartozó keresményüket — az 
alább említendők kivételével — a részükre j 
ingyen kiszolgáltatandó vallomási iveken be
vallani tartoznak, azonkívül a vállalatok és 
ntézetek igazgatósága, elöljárósági pénztár,
: Üdbirtokos, vagv üzlettulajdonos, akitől, vagy 
amelytől az adóköteles fizetését húzza, szia- ; 
•ón kötelezhető arra, hogy a nála, illetve üz- 
!ötében állandó fizetés mellett alkalmazott ! 
egyénok név- és fizetésjegyzékét az adóki- 
v'etó hatóságnak nyújtsa be. Az adókötelesek 
az összes rendes fizetést, nyug-, kegy- vagy 
tiszteletdijat, szóval mindazokat a járandósá
gokat, melyeket az állássukkal egybekötött 
l-ármilv néven nevezendő szolgálatuk fejében 
akár készpénzben akár tennesztményekben, 
akár egyéb járulékokban élveznek — a iolyó 
évi, vagv ha az a folyó évre megállapítható 
nem volna az előző évi állapot szerint a 
vallomásba felvenni tartoznak. Ezen keres
mények bevallása alól azok az illetmények 
sem vétetnek ki amelyek adóztatás tárgyát

í képezik, mert annak elbírálására : vaj- 
valamely készpénzbeli vagy természet
járandóság avagy egyéb járulék a kc- 

»tadó negvedik osztálya alá esik-e vagy 
í, kizárólag az adó kivoté sere illetékes 
egek vannak hivatva. A l\ . osztálya ke- 
otadó alá tartozó járandóságoknak az ál- 
ikincstár megrövidítésére irányzott szán- 
diói történt valótlan bemondása vagy be 
n vallássa (1885. XXIX t. c. 31. §.) jöve- 
-i kihágást képez, melynek birsága 1—s
rí. mint az az összeg, melylyel íz ál lám-
,tár megkárosittatott. Kárösszegnek ve- 
az az összeg, melyet a közadók kive- 

-o illetékes közegek jogérvényesen meg
ütöttük. A nyilvános számadásra kötele- 
vállalatok és egyletek tisztviselői vallo- 
. nem adnak, ezeknek illetményeit az 
i vállalatok, és egyletek kötelesek be
rni a kivetett kereset adót tőlük be- 
ni és az állampénztárba óvnegyedenkint 
olgáltatni. Tisztek, tisztviselők es híva- 
>kok, kik fizetéseiket állami vagy ajlanv 
dós alatt álló közalapítványi pénztárból 
ák, vallomást adni nem kötelesek, ezen 
iötelesek kereset adóját a pénzügyi ha- 
o- szabja ki és havi levonások utján a 
fénztár szedi be. Ha valaki a I\ . ősz a- 
kereseti adó tárgyát képező tobbrendbe- 
letmónyt élvez ilyen esetben a Ív. osz- 
u keresetadó az illetmények összevont 
ege után vettetik ki. A m. kir. pénzügy- 
hatóságnál. Kelt Nyíregyházán, 1904. évi
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Ivekért Elek s. k., pénz-január hó 22-én. 
ügyigazgató.

Közgyűlés. A „Szabolcsi Hitelbank* ren
des évi közgyűlését folyó évi február 17-én 
az intézőt saját helyiségében, délután 3 óra* 

'U <utja meg. fárgysorozat: a) igazgatóságjelentőse- In faiu^.^iA i.:_ll'a P ■ 0

gatósági tag választása; g) egy rendes és 
esetleg egy pótfelügyelő-bizottsági tag válasz
tása; h) a jegyzőkönyv hitelesítőinek meg-

A mérlegek hitelesítése. Magj'arországon 
eddig a külföldön hitelesített mérlegeket is 
jogosan használták. A kereskedelemügyi m. 
kir. miniszter most elrendelte, hogy csak a 
Magyarországon működő mérték hitelesítő 
hivatalok által hitelesített mérleget szabad 
használni. Nagyon helyes a miniszternek a 
rendelkezése, mivel számos külföldi gyárt
mányú mérleg szerkezeti tekintetekben is 
kit ogásolható volt, a mint egyes felületesen 
működő külföldi mérték-hitelesitö hitelesítés
sel látott el. Az ilyen megbízhatatlan mérleg 
azután kellemetlenségeket okozott úgy a 
vevőknek, mint az árusítóknak.

Korlátozás. Tiszaeszlár, Balkány, Raka-
maz és Búj községekben ragadós száj- és 
körömfájás fellépett s e miatt Tiszaeszlár, 
Balkány, Szakoly, Rakamaz, Nagyfáin, Timár, 
Búj és Ibrány községekre a zárlat elrendel
tetett. A ragály miatt a nagykállai és a dadai 
felső járásban levő vásártartó községek vá
sáraira a hasított körmii állatok felhajtását 
alispánunk betiltotta.

Csuhaj és Tiszalök községekben, raga
dós száj- és körömfájásban 8 napon belől 
újabb betegülés elő nem fordult s így neve
zett községek a zárlat alól feloldattak.

Gazdátlan jószág. C. Szabó Mihály keéki 
lábos 1 drb 4 — 5 éves fakó pej, heréit nyí
rott serényü és kurtított farkú ponnv lovat 
fogott fel. Tulajdonos a községi elöljáróság
nál f. évi február 10-ig veheti át.

Államsegitság a tenyészállat vásárra. Az
Országos Magvar Gazdasági Egyesület dija- j 
zással’ egybekötött tenyészállat vásárt rendez i 
március hó 26-án és 27-én. A vásár célja az ; 
állattenyésztés fejlesztése. Tallián Béla föld- j 
mivelósügyi miniszter 4000 korona segélyt j 
engedélyezett a dijak költségeinek fedezésére ; 
s fölszóiitotta az állattenyésztési felügyelőket, ; 
hogy az állatvásárra az érdekelt gazdaközön
ség figyelmét hívják föl. Bővebb felvilágosí
tással u debreceni állattenyésztési felügyelő j 
szolgál, aki vármegyénkre nézve is meg van 
bízva a felügyelettel.

Rozskorpa a gazdáknak. A katonai élel
mező raktárakban az 1903. és 1904. évi őrlő 
időben előállított rozskorpát a közös hadügy
miniszter egyetértőleg a földmivelósügyi 
miniszterrel a gazdasági egyesületeknek ked
vezményes áron engedte at. A korpa ara 
méterniázsánként zsák nélküi 6 korona 20 
fillér. A gazdák az érdekelt gazdasági egye
sületek titkáránál korpa-utalványokat kapnak. 
Itt említjük inog, hogy Itieronymi Károly 
kereskedelmi miniszter az állattenyésztői 
célokra szállítandó teljos vaggonrakmányu 
erőtakarmányoknál, úgymint: korpa, malom- 
pogácsa, árpa, tengeri, dara szállításánál a . 
múlt évben fennálló 15 százalékos szállító j 
kedvezményt 1904-ro is meghosszabbította, j 
A szállításhoz szükséges igazolványok szintén j 
a gazdasági egyesületeknél kaphatók. Vár- | 
megyénkre vonatkozólag igazolványokat a ! 
Szabolcsvármegyei gazdasági egyesület tit
kári hivatala (Vármegyeház balszárny) ad. j

Pasteur-intózet. A belügyminiszter tu
datja a hatóságokkal és a közönséggel, hogy 
„Budapesti Pastour-intézet* elnevezéssel a i 
Rákos-utcában uj nyilvános kórház nyílt 
meg, a hová a veszett vagy gyanús állatok !
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által megmart embereket fölveszik és gyó
gyítják. Régen érzett hiányt van hivatva 
megszüntetni az uj intézmény amennyiben a 
-égebbi intézet kicsinysége miatt rendelte
tésének meg nem felelt és legjobb igyeke
zete mellett sem tudta a nagy közönség 
igényeit kielégíteni.

Alkalmazást keresők figyelmébe. Kisléta 
község jegyzösógóhez egy, az adóügyekben 
jártas egyén napi 3 kor. javadalom mellett-, 
a gyürei körjegyzőséghez egy segédjegyző 
30 kor. havi javadalommal és egy gvakor- 
nok 20 kor. fizetéssel, mind kettő teljes el
látással-, Nyirbóltek község jegyzőjének egy 
kisegitö 20 kor. fizetéssel és mellékes java
dalmakkal-, a nyirábrányi jegyzőséghez pedig 
egy segódjegyző 40 kor. fizetéssel és teljes- 
ellátással felvétetik. Bővebb felvilágosítással 
a községi jegyzők szolgálnak.

Versenytárgyalás. Az Ajak—Thas—ber- 
keszi és Nagykálló Balkány—szakolyi tör
vényhatósági utak kiépítésére f. évi február 
hó 8-ik napjára verseny tárgyalást tűzött ki 
az alispán. Bővebb felvilágosítással az állam- 
ópitészeti hivatal szolgál.

Kiskorúak házasságra lépése. E gyes  
anyakönyvvezetők: a szülei b eleegyezé
sen kívül a gyám hatóság b eleegyezé
sét is követelték a kiskorúnál, minek 
m egszüntetése végett a m. kir. belügy- 
minister 123720 — 1903 szám alatt ki
mondotta, liogy ha a jogosult szülő kis
korú házasságához b eleegyezését adja, 
akkor a gyámhatóság beleegyezése nem  
szükséges.

Országos vásárok határidejét feltün
tető kimutatásba, melyet Szabolcsvár- 
m egye hivatalos lapjában alispánunk tett. 
közé és a melyet mi is leközöltünk toll- 
hibából tévedések csúsztak be. Tiszadob 
községnek szeptember 26-ára eső vá 
sára május 2(i-ára-, Nagykálló község
nek április 26-ára eső vására márezuis 
28-ára-, Nyirmada községnek deczember 
L4-ére eső országos vására deczember 
lő-ére-, végül Nyirbogdány községnek  
junius 22-ére eső vására julius 22-ére 
volt a kimutatásban tévedésből m egálla
pítva. A z alispáni helyreigazítást, a k ö 
zönség tájékoztatása végett közöljük.

Gazdasági munkáslakások. A földművelés
ügyi minisztérium gazdasági ügyosztálya az 
országos gazdasági egyesülettel karöltve te
vékeny munkásságot fejt ki célszerű é< 
egészséges gazdasági munkáslakások építése 
érdekében. Nálunk egyáltalán nem ügyeltek 
arra, hogy a mezőgazdasági munkások az 
egészségi föltételeknek megfelelő lakással 
rendelkezzenek, különösen a gazdasági cselé
dek gyermekei adták meg az árát. A föld
művelő napszámosok családjában uralkodó 
óriási gyermekhalandóság is erre vezethető 
vissza. A hajon segítendő Darányi miniszter 
elhatározta volt, hogy rajzban és írásban 
ismertetni fogja, mikópen lehet olcsón és 
mégis célszerűen építeni a cseléd- és mun
káslakásokat. Az uj miniszter e tervet nem 
sokára megvalósítja. A minisztérium sok ezre 
példányban fogja terjeszteni a népszerű raj 
zokat és útmutatásokat.

Termény árak:
Búza . . ............................7-50-7-80
Rozs . . . . . . . . 5*75—600
Árpa . . ............................4-80—4-90
Zab . . ............................4-80—4-90
Tengeri .

001ot>»

B á l i  s a i s o n . B  á 1 i s a i s o n .

E l e g á n s  f é r f i  és  n ő i  d i v a t - c z i k k e k
— Pavlovits Imre ezeknél. Tessék megnézni a kirakatot. = =
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C S A  R N O K .
Zug még most is. . .

Zug meg most is folyton, visszacseng fülembe, 
Xeha azt hiszem, hogy emléked emléke. 
Ringatom magamat, ez az egy megmaradt. 
Rikkatom magamat, azt az egy szép tavaszt.

Hogy iá Írtam Rólad ? Tán igy, ha jól vélem :
, Látlak még majd egykor, léssz’ még te én velem.* 
írtam kékebb égről, ragyogó sugárról,
A mint azt képzeltem, fakadó virágról.

Minden betűm színét könnyen festegette 
Témám kedvem ; kedvem, lelkem hitegette.
Arany hidat láttam, rajta jönni téged,
Tart karokkal álltam, arcom tűzben égett.

Zug még most is folyton, visszacseug fülembe, 
Most már bizton tudom: emléked emléke.
Látni foglak végre, — sejtelmem való' lett. 
Szemed meg tudom, hogy kikerül engemet.

l)r. Cs. G.

A báró Palocsay bikafogata.
Irta: L áb o tini.

Sárosvármegye legészakibb részén, a 
kies fekvésű Poprádvölgy egyik kiemelkedő, 
szirtes halmán emelkedik Palocsa vára.

Gyönyörű vidék szolgál keretéül. — Nyu
gaton a magas Tátra fenyőkoszoruzta végágai 
ereszkednek szelíd lejtőkben a Poprád tolyó 
felé, mintegy lépcsőül szolgálva a tulnan emel
kedő tátrai havasoknak.

A vár alatt folyik el a Poprád a „húte- 
len folyó*. Rohamos folyása, kanyargós 
medre vadregényes szint ád neki. Majd verő- 
fényes lapályon át folyik tova, ilyenkor 
medre kiszélesedik, apró, füzes szigeteket al
kotva, majd komor sziklák között siklik el, 
ilyenkor hátát haragosan felborzolja, sárgás- 
fehér habzó tajtékot fröcscsent a barna szik
lák meredok falára és zúgva, harsogva, sietve 
rohan tova.

Túl partján termékeny szántóföldek, vi" 
ruló rétek terülnek el és egy-egy község 
magas, zsindelyes. vörösre festett tornya lát
szik, mig távolabb vadon erdők, kéklő bér
cek zárják el a kilátást, melyeknek túlsó 
oldalán idegen nép. idegen szokások, idegon 
ország a lengyelek hazája terül el.

A palocsai vár most csöndes földművelő- 
vidék, alatta kitűnő országút, távolabb vasúti 
töltés vezet, maga a vár romokban hever.

Pedig alig egy századja de más világ 
volt i tt! . . .  . Az erdők csöndjét, a hegyek 
visszhangját harsogó vadászkürtök éles hangja, 
kopek csaholása verte föl, most pedig szá
guldó gőzösök bántó füttyétől hangos a vidék. 
A civilisatió ezt a csöndes, félreeső, vadvi
déket is hatalmába kerítette.

Abból a szép, regényes korból mondok 
el egy igaz történetet, úgy' a mint azt öreg 
tótoktól, palocsavidéki emberektől hallottam.

Hatalmas föur, törhetlen erélyű magyar, 
igazi szittya lakta a palocsai várat: Palocsay 
György báró, fél Szepes és fél Sáros ura, 
kinek nagy kiterjedésű birtokai voltak Hor
vátországban és ura volt annak a területnek 
is, melyen a most Qly szépen fejlődő Nyír
egyháza városa épült. II. József, a „kalapos 
királv“ idejében ólt br. Palocsay és mint igazi 
hazafi legelkeseredottebb ellensége volt József 
nemzet ellenes politikájának.

Egy alkalommal — a vár ura vendé
geivel 3 napos vadászatról vissza érkezvén 
épen lakománál ült, — benyit a várnagy és 
jelenti urának, hogy erős fegyveres csapat 
közeledik a vár alatt elhúzódó keskeny nton ; 
a csapat vezére, mint azt a vár őrjárata ki
kémlelte a lengyel Kochanovszky gróf, József 
császár egyik bizalmas emhere.

Erre a hírre egyszeribe kiment a mámor 
a várúr fejéből, elökte magától a boros ku
pát, felkötötte kardját és intézkedéseket tett 
a csapat méltó fogadására. -  Rendbehozatta 
az ágyukat és az országút felé irányította 
őket, a várnagyot pedig néhány csatlóssal 
Kochanovszky' elébe küldte azzal az üzenet
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tel, hogy no merészeljen a vár alatt elmenni, | 
mert közzéjük lövet.

A büszke Kochanovszky, József kedves . 
embere, gúnyosan mosolyogva, válaszra sem 
méltatta a várnagyot és büszkén tova haladt. |

Ismerte ugyan Palocsayt, tudta, hogy az | 
nem szokott tréfálni, de ilyen merészségre 
még sem tartotta képesnek és dölytös elbiza
kodottsággal, megelőzve csapatát, előre lo
vagolt.

Így érkeztek a várhoz, amidőn egy
szerre ágyú lövés dördül és az eg_vik zsoldos 
lovastól a földre bukik; a többi nem vette 
tréfára a dolgot és vad futással igyekezett 
ki-ki irháját megmenteni, maga Kochanovszky j 
vadul iramodva mutatta a jó példát.

Palocsay emberei most lementek az ’ 
útra, utána nézni, mi baja a lebukott lovas
nak. De ennek az ijedtségen kívül semmi j 
baja sem volt, az ágyú goly'ó csak a lovát 
érte. Palocsay a lovast gazdagon megjutal
mazta, lovat adott alája és csapatja után 
eresztette. Maga pedig — re bene gesta — 
visszatért vendégeihez folytatni a mulatozást.

József császár, midőn az eset tudomá
sára jutott, el nem fojthatott egy csöndes 
mosolyt, tetszett neki e hallatlan merészség, 
de büntetés nélkül a dolgot nem akarván 
hagyni, egy tréfás, de érzékeny büntetést 
szabott Palocsayra. — Megtiltotta ugyanis, 
hogy egy álló esztendeig lovon járjon, jól 
ismervén Palocsaynak a lovak iránt való be
teges szeretetét.

Palocsay't keményen érintette a biinte- 
, tós, de kiérezvón belőle a tréfát: ó is trófá- 
i val felelt.

Gulyájából négy gyönyörű, szénfekete,
! tüzes bikát választott ki, Krakkóból híres öt

vöst hozatott és a bikák szarvait művészi 
faragásu, drágaköves aranylemezekkel borit- 
tatta be. Különös szerkezetű gazdagon ara
nyozott pompás szerszámot csináltatott a hires 
lublói szijjártó mesternél. Ekkép felkészülve 
a bikákat legszebb hintójába fogatta és fé
nyes kísérettel Becs városába indult.

Hogy a négy szál bika megérkezése 
micsoda zűrzavart, felfordulást okozott a de
rék bécsiek között, annak leírására ón bi
zony nem vállalkozom, annyi tény, hogy az 

j Iizeihétszáz . . . ik év szeptember hónapjá
ban, tehát abban az időben, a mikor Br. Pa
locsay bikáival Bécsijén megjelent a jó bécsi 
magistratus egy rendeletet bocsátott ki, mely 
szerint fiatal leányoknak bizonyos utczákon 
— véletlenül (?) azokon, melyeken Palocsay 
szokott volt bikáival járni — megtiltatott a 
sótálás! . . .

Mondják, hogy József császár a midőn 
a hires fogatot meglátta, állítólag nevető 
görcsöket kapott volna. — Mi igaz belőle 
nem firtatom.

Palocsay pedig úgy megszerette az ő 
bikafogatát, hogy holtanapjáig azon járt, 
soha többé lóra nem ült.

K Ö Z G A Z D A S Á G .

Kiállítás Kisvárdán.
A „Kisvárdai vidéki gazdakör“ vásári 

czéllal összekötött magyar szarvasmarha ki
állítását folyó évi márczius hó 13 és 14-én 
rendezi Kisvárdán a vasutiállomás melletti 
nagy gazdasági majorban, melyre a kiállítan
dó tenyészállatok 1904 év február hó 10-ig 
alulírott kiállítási elnökhöz okvetlen bejolen- 
tendök s egyidejűleg darabonkint 2 korona 
korlátdij és 60 fillér tüzbiztositási dij szintén 
beküldendő.

A kiállítási vásár márczius hó 13-án 
reggel 9 órakor kezdődik, s 14-én délután 1 
óráig tart. Az első nap megvásárolt apaálla
tok ugyanazon nap délután 4 óra után, el
hajthatok.- a többi meg nem vett, vagy csak 
másnap vásárolt állatok azonban csak 14-ón 
délután 1 órakor a kiállítás zárta után 
adatnak ki.

A községek részére, általában a köz- 
tenyésztésre szükséges apaállatok a kiállítá
son megjelenő m. kir. állattonyósztési kér. 
felügyelőségek közreműködése és támogatá
sával állami kedvezmény mellett, több félévi 
részletfizetéssel a legelőnyösebben minden , 
költség és közvetítő nélkül itt szerezhetők I

be. Továbbá az állami kedvezmónynyel vá
sárolt apaállatok egy évre díjmentesen biz
tosíttatnak az állatbiztosító társaságnál a 
nagymóltóságu földmivelósügyi m. kir. mi- 
nister ur által.

Márczius hó 14-én a kiállítás második 
napján délelőtt 10 órakor Szabolcsmegye 
kisvárdai és tiszai járásában lakó kisgazdák 
által bemutatott 1, 2, 3 éves magyar fajta 
üszők és tehenek kiállítása és dijjazása lesz 
megtartva,- melyre a bejelentések akár alul
írotthoz, előzetesen Írásban, akár a kiállítás 
napján a bírálat megkezdése előtt félórával, 
a kiállítási irodában tehetők meg.

Kiállításunkat mint érdekes látnivalót 
is a tisztelt gazdaközönség, s különösen a 
községeknek szives figyelmébe ajánljuk s 
arra az érdeklődőket tisztelettel meghívjuk.

Komoró ( u. p. Fényes-Litke)  1904.
január hó 2ó-én.

A bizottság nevében :
SZALÁNCZY BERTALAN 

gazdaköri alelnök 
a kiállítás elnöke.

j Termeljünk kendert.
(A gazdaszövetség elnökének figyelmébe.)

Midőn Nyíregyháza város tevékeny 
polgármestere, az Arad-kovácsházi motoros 
vasút ügyében a helyszínén tájékoztatta ma
gát, nem kerülte ki figyelmét a kovácsházi 
kenderszövetkezet ügye sem. A polgármester 
jól ismeri a kender termelésnek közgazdasági 
kiválóan hasznos voltát. Ennélfogva a jelzett 
kenderszövetkezetre vonatkozó adatokat oly 
célból szerezte be, hogy Nyíregyházán be
vezesse a hasznos kendertermelést.

A polgármester jó akaratú törekvését 
annál hálásabban fogadhatjuk, mert be van 
igazolva, hogy a rozs, burgonya, kukoricza 
s hasonló vetemények termeléséből gazdáink 
meg nem élhetnek, közterheiket fizetni nem 
képesek. Ezt beláthatják gazdálkodóink is. 
Ha pedig belátják, akkor a polgármester 
támogatása, esetleg kormánysegély mellett 
bizonyára felkarolják eme jövedelmező, a 
háztartásban nélküíözhetlen foglalkozást.

Lehetnek azonban olyanok, akik nem 
képesek felfogni a kendertermelés hasznos 
voltát s épen ezért könnyedén veszik ama 
mozgalmat, melynek célja a kendertermelés
nek városunk és vidékünkön való meghono
sítása. Epén ezért elmondok egyet-mást a 
kendertermelésről, annak feldolgozása és 
hasznos voltáról.

Évtizedekkel ezelőtt, gazdának sem tar- 
! tották azon birtokost, aki kendert nem ter- 
j melt. A falvak, városok csendjét a török, 

tillók zakatolása zavarta meg, a kendernek 
úgynevezett dörzsölése mulatság számba 
ment, a mikor a fiatalság házról-házra járva 
vigalmak között eszközölte a kendernek a 
gerebelóshez való előkészítését. A téii esté
ken pergett az orsó és a fonalak darab
számúról ítélték meg, hogy melyik házi
asszony a legszorgalmasabb.

A fonalmosás már kora tavaszkor meg
történt és a lakásba költözött a csüllö, meg 
az esztováta. Ha a tavaszi nap melegebben 
sütött, vizek mentén, kutaknál fehérítették a 
vásznak hosszú szalagjait.

A szépen íehéritett vékony, vagy koc
kásra szőtt vászonból tartós ruházatot, a 
szemnek tetsző asztalneműt készítettek. A 
szép abroszok, csinos asztalkendők, virágos 
törülközők, szóval a változatos fehérneműkéi 
megrakott tulipános láda, főrészét képezte a 
hozománynak.

A midőn ez történt, az asszonyok, 
hajadonok szorgalomban, egyszerűségben él
tek. Akkor még nem ismerték a divatot, a 
piperét, hanem a gazdaságban bővelkedő 
nemzotes asszonyok is a saját szövésű, 
ízlésesen megfestetett ruháikban jártak. A 
háztartás, a ruházat alig került valamibe, de 
a ládafiába, meg a koinót fenekén ott hevert, 
ott penészedett a sok régi ezüst, arany 
pénz.

A mit most elmondok, az nem mese, 
de való igaz. A mai divatnak hódoló, keres
kedésekből ruházkodó, de cifra nyomorúsággal, 
adóssággal küzdő nép ugyan nem akarja azt 
megérteni, hogy ilyen boldog világ is volt 
valaha!

/
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Vissza kell tehát állítani azon időt. a 
mikor a háznak asszonya, leányai, cselédei 
szorgalmatoskodtak. A mai kényelem szerető 
emberek, ismét megszokják a guzsalyt, a 
szövést, csak a gazdák termeljenek kendert.

A polgármester megteszi mindazt, amit 
e tekintetben tehet. Azonban mi sokat vá
runk Paulusz Márton, a helybeli gazda- 
szövetség elnökének ügybuzgalmától, köz- 
gazdasági érzékétől is. A gazdaszövetség 
elnökének meg kell kedveltetni a kender- 
termelést gazdáinkkal. A polgármester és 
gazdaszövetség elnöke találnak módot arra, 
hogy legyen megfelelő áztatónk, megfelelő 
gépeink.

A mennyiben pedig a kendertermelés, 
annak kezelése, hasznosítása és értékesítése, 
nagyon gazdaságos dolog, a gazdák érdekeit 
híven szolgáló S z a b o l c s  vissza-visszu- 
tér a kendertermelésre és hasznos tanácsok
kal, útbaigazító felvilágosításokkal fog e 
tekintetben is szolgálni.

Szerkesztői üzenet.
- - ------- . ■ -■ - - " ■ ' --  --  ■ ~ • " ~~s

Viola ( : posta bélyeg >') ir-Bogűííny: ) Névtelenül 
bekriWöttet nem közlünk. Mi tudni akarjuk az illető 
beküldő nevét Mire való a szerkesztői titok tartás.

Hirdetések.
Mehozatal. Kivitel.

Magyar, Német. Lengyelországi, valamint Prágai

hentesáruk
valódi prágai és vesztfáliai sonkák, karmonádli, krakói 
kolbász, magyar és veronai szalámi, mortadelln, debreveni 
kolbász, paprikás szalonna, valamint mindennemű burka 

különlegességek.

A n t o n  Z a w o d s k y
flécs \ \  I Ürestelgasse f>. Árjegyzék ingyen és bérmentve 
Nagyban. Kicsinyben

an Szerencsem a 
közönség becses 

mására adni, hogy

n. é. 
tudó-

Jordán Ignácz úr
üzletét iiiegyeháztér 6. szám alatt
m e g v e t t e m .

Úgyszintén ajánlok:
14 kar. arany gyűrő . . 6 K.-tól feljebb 
14 „ csinosabb kivitelit. 8 ,
14 , arany nyaklánca

nehéz . . . .  16
14 , férfi arany láncz . 50 „
14 » jegygyűrű párja .1 6  , ’
14 „ arany karék . . 24 ,
Valódi korul köves fülbevaló 5 
14 kar. arany női hosszú

láncz . ! ...................70
A legfinomabb ezüst china 

gyertyatartó párja . . 6 ,
Egy napos inga-óra ütő . 8 „
Nyolcz napos inga-óra ütő lő „ „
Silón alakú ébresztő óra. 6 » „

„ „ zenélő óra . 13 »
Dupla, ezüst óra S-, anker

!> -, t n l a ....................... 21 „
Konyha és fali órák 3 kor. 60 üli. feljebb 
Xickel óraláncz 30 fillértől feljebb.
Ezüst lánczok diszes kivitelben 2 K. 30.
Javításokat legjutányosabb árakon végzek 
1 óra üveg 20  üli. Mutató 20 fill. 
Töredék aranyat veszek és cserélek. 
Tj&~ Szem üvegek nagy választókban,
China és valódi ezüst tárgyak dús raktára.
P h o n o g rá fo k  20 k o ro n á tó l  fe l je b b  Hen
g e r e k  I drb  b e é n e k e l t  2 kor. 6 drb  8 kor. 

12 d rb  15 kor.

Sulyok  J á n o s
órás. ékszerész és látszerész Nyíregyházán

G yógyáruda D rogéria Nyíregyházán.

Ligeti Károly
Iskola-u. 5-ik szám gyógyszerész.

Egy háztartási mérleg

ingyen.

Mesésen olcsó árak 
mellett küldöm szót 
tulhalmazott raktárom- 

| bél, világhírű kiváiló 
| ságukórt általánosan 

kedvelt
mexikói ezüst áruimat.

és pedig :
6 d rb  m exikó  ezü s t aszta li kés,
ti * ,, evővilla .
6 „ ,, evőkanál,

,, ,, k áv ésk an ál.
ti „ kivélló  d e sse rtk é s .
C H ,, d e  s se rtv  Illa,
1 » m ox. ezü s tlo v esn i. kanál,
1 „ „ ,, te jin e rő  k anál
o eieg . szalon ászt. g y e rty a tó .

46. db. összesen
csak6frt.50kr.
Minden megrendelő 

ezenkívül jutalomké- 
pen egy szavatosság 
mellet pontosan mű
ködé I2V2 kiló hord 
képességű háztartási 
mérleget kap teljesen 
díjtalanul. |A mexikói 
ezüst egy teljesen fe
hér fém belül is mely
nek tartósságáért és 
kiváló minősóghórt 25 
évi jótállást vállalok. 
Szétküldés a pénz elö- 
leges megküldése ese
tén vagy utánvéttel 
történik az európai 

raktárból.
Denker J. központi for
galmi áruháza 8.-Pest. 
Hernád utcza 54. sz.

Joli tanácsadó.
(Ouüifyvéd) mindenkinek 

hasznos könyv, mert segít 
ségével peres üz.leti s jogi 
ügyeit költségmentesen, 
ügyvéd nélkül kedvezően 
intézheti el. Harmincánál 
többféle törvényeket tar
talmaz úgymint adó, ipar, 
házassági, kereskedelmi 
törvény, egyletek, épitö 
iparosok képesítő vizsgája, 
az uj útlevél és kivándor 

lási törvény stb. 
Megrendelhető 4 koronáért 
postautalványon DENKER 
.1. központi forgalmi áru
háza Budapest, VII. kér. 

llernád-utcza 54. szám.

5 koronáért
küldök 4 7* kiló (kb, ,50 
darab) kévéssé megsérült 

íinom enyhe

pipere-szappant
rózsa, liliom tej, orgona, 
ibolya, rezeda jaszmin és 
gyöngyvirágból szépen ösz- 
sze válogatva. A pénz elő
zetes megkü dése esetén 

vagy utánvéttel küldi.

D E N K E R  J .
Hernád utcza 54-ik szám.

Iparosok üzleti könyve.
E czimnu'l hasznos könyv

jelent meg. Nem Írott mű, 
hanem 1 rovatozott s kis 
iparosok ezéljainak meg
felelően felszerelt üzleti 
könyv. A rovatok önmagu
kat magyarázzák s ennél
fogva minden iparos, ha 
nem is tanulta a könyve
lést, általa czólszerüen 

könyveit vezetheti.
A könyv egyben háromféle 
üzleti könyvet tartalmaz, 
megrendelések, segédek
nek kiadott munkák s a 
személyzet elkönyvelésére 
tehát egyesit magában min
dent, ami könyvelésre az 
iparosnak szükségé van. 
Megrendelhető postautal
ványon kötve 4 koronáért.

Denker József
központi forgalmi áruháza

BUDAPEST,
VII. kér. Hernád utcza 54.

_______Nyíregyházi takarékpénztár egyesület._______

A nyíregyházi takarékpénztár-egyesület
folyó évi február hó 14-én délelőtt 10 órakor saját helyiségében

évi rendes közgyűlést
tart. melyre a t. ez. részvényesek ezennel meglii vatnak- 

Nyíregyháza, 1904. január 20.
Az igazgatóság.

Tárgysorozat:
1. Igazgatósági jelentés az 1903-iki üzletévről.
2. Az 1903-ik évi mérleg előterjesztése, annak 

megállapítása s kapcsolatosan a felügyelő-bizottság 
jelentése.

3. Határozathozatal a tiszta jövedelem  felett.
4. Az igazgatóságba 3 tagnak választása.
f>. A telügyelö-bizottságba 1 tagnak választása
A folügyelő-bizottság által megvizsgált mérleg és jö- 

vorlolem kimutatás, az igazgatóság és felügyelő-bizottság 
jelentésével együtt 8 nappal a közgyűlés előtt az egyesület 
helyiségében ki lesz téve.

Az alapszabályok 24. §-a értelmében a közgyűlésen 
szavazati joggal csak azon részvényes bir, ki részvényét 
a közgyűlést megelőző legalább 45 nappal nevére Íratta 
és a közgyűlést megelőző köznap déli 12 órájáig az egyesü
let pénztáránál le nem járt szelvényeivel együtt letette.
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JENŐ női div atáruháza
Nyíregyháza, Pazonyi-utcza 2. szám.

Nagy választékban kapható
a legfinomabb kivitelig Ízléses és divatos

női ruha cosztüm- és blous-szövetek 
ruha-, blous-selymek és bársonyok.
Cosmanosi barcbetek, llanolok, valódi rumburgi vásznak, a 
logjobb schiffonok, dam. gradlik, cöpperek, tebér és szines 
asztal-készletek, törülközők, ágy és asztal teritök, tüggönyük, 
szőnyegek, paplanok, Himalaja kendők és schalok (Piáid).

Báli és estélyi
! ruháknak alkalmas legjobb minőségű Luysin selymek minden 
j  színben, méterje 2 korona, A legszebb Tüli és Gease bevona

tok Szines franczia és fehér svájezi batisztek.
A t. vevőközönségnek dúsan felszerelt raktáromat ajánlva, 
alkalmat nyújtok arra, hogy szükségletét jó minőségű árukkal 

a legolcsóbb árban szerezhesse be.
Kiváló tisztelettel

KOVÁCSI JENŐ.

KOVÁCSI
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a iNiiniiiáiiv.üiiveiem klinikáia avőovczélokra effogadia és használja

nagyobb sikerrel használhatók.
Különlegességünk a  S z t - L á s z l ó - s z a p p a n  az egyedül tényleg desinficziáió és egyúttal a legidealisabü toilette szappan.

i ~ I* , . / • a szab. Ásvány-, Ilygica-, Irodaszappanoknak, melyek festéket, zsírt, olajat vagy bárminemű loUot hideg vízben 
tg y e a u l l  gyciriOI JS azonnal eltávolitanak a kézről. _ ^
KaDható • Liaeti Károly, Blumberg József illatszerész-, dr. Szopkó Dezső, Korányi Imre, Nagy Kálmán gyógyszerész-, Eisler Karoly, Kölni Ignác:, Jakabovits M„ Kofmiann 

__________ !-------------------- — ----------------------------- Adolf kereskedésében,--------------------------------------------------- -

Eljegyzési kártyák, esküvői és 
báli meghívók

cs in o s  k iá ll í tá s b a n ,
bármilyen nyomtatvány pontos 

kivitelben megrendelhető

PIRIM JÁNOS MlFVPliállilll
= =  N y ír e g y h á z á n .
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A nyireevliázi irazdasáiá és kereskedelmi hitelintézet r. t.

Xll-ik  évi rendes közgyűlését
1904. évi február hő íQ-én délután 2 órakor Nyíregyházán saját 
helyiségében fogja megtartani, melyre a í. részvényesek tisz

telettel rneghivatnak.*)

Tárgysorozat:
1. Igazgatóság és felügyelő-bizottság által az 1903. üzletévről be

terjesztett jelentés, ezzel kapcsolatban indítvány a műit évi mérleg helyben- 
§ !  hagyása, a nyereség felosztása és az igazgatóság, valamint a felügyelő
ü l  bizottság részére a lelmentvény megadására nézve.

Jl. Sorrend szerint kilépő két igazgatósági tag helyének betöltése**) 
III. ü t felügyelő bizottsági tag választása.

M a rtin y i J ó zse f, h. elnök.
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*) Alapszabály 1B. §. A közgyűlésen csak az szavazhat, aki íószvényét 
aiább 30 nappal a közgyűlés megtartása előtt nevére Íratja. 'legalább

A  közgyűlés csak azon tárgyak felett határoz, melyek a meghirdetett tárgy
át sorozatba felvéve voltak. Ehhez képest csak azon Írásbeli indítványok fogadtatnak 

el. melyek minden év január lő ig az igazgatóságnak lő részvényes aláírásávalf i  .......................
m  bejelentettek.m *
l i
<§5$.......... ........................... __...................... .................... ............ _ _ ...... ............. ............. ..............  ̂ ___ __ i i jl

mm
w>
m, II IV uv. 1* • • •/.

**) Alapszabály 14. íj. A kisorsolt igazgatósági és felügyelő-bizottsági j£K< 
tagok újból megválaszthatok. Ij$g

M eghívó
A Nyíregyházi Villamossági Részvénytársaság 1904. évi február hó I I -én délelőtt 10 órakor

Nyireevházán a társaság hivatalos helyiségében megtartandót/ Oi/ 1J  *'

Vll-ik; évi rendes közgyűlésére.
Napirend:

1. Az igazgatóság és felügyelő-bizottság 1903. évi je- 3. A felügyelő-bizottság m egválasztása.
lentése s ezzel kapcsolatosan a számadások m egvizsgálása, . . . . . .  . . . . . . .  . . . . . . .  .... , A,. . . . ,  , ' . , - 4. A z igazgatóság jelenléti jegyei ertekenek m egalla-a merleg megallapitasa es határozás a nyereség felosztása . . . ,  “ •• » L pitasu.iránt. 1

2. Határozás az igazgatóság és felügyelő-bizottság re- , ö. A felügyelő-bizottsági tagok évi tiszteletdijának meg-
szére adandó felmentés tárgyában. j állapítása. A z  ig a z g a t ó s á g .

Az alapszabályok 19. és 21. § ai szerint minden részvényes minden öt darab általa letett részvény után egy szavazattal bir és 
azon szavazatra jogosult részvényesek, akik a közgyűlésen személyesen vagy képviselőik által részt akarnak venni, a közgyűlésre kitű
zött határnap előtt három nappal részvényeiket a le nem járt szelvényekkel együtt Nyíregyházán, a társaság pénztáránál, vagy Budapesten 
a „Részvénytársaság villamos és közlekedési vállalatok számára“ ezég pénztáránál (V. Nádor-utcza 9.) letenni tartoznak.

Vagyon M érleg szám la 1903. deczenber 31-én. T e h e r

Központi tolep:
épületek, vezetékhálózat, gépek, tran: 
árammérők, újabb befektetések stb.

’énztár számla

|korona fíííérj

685056 09 í
;; 25888 26
| 26799 26

1490 26
444 69

| 10257 80
749936 36

Hitelezők . . . 
Különféle passivák

Nyereség áthozat 1902. évről

korona fillér
600000 —

. • • • 79258 90

. . . .  1 23831 50

43447-85
1983 77

1414-34 44802 19

749936 36

Nyíregyháza, 1903. deczembor 31-én.
Szobor Pál,

üzletvezető.
A Nyíregyházi  Villamossági Részvénytársaság Igazgatósága :

Dr. Ferlicska Kálmán, Gulácsy Kálmán, Dr. Kovách Elek, Zipernovszky Ferencz, Zucker Henrik.
Megvizsgálta és rendben találta a íel iígyelö-bizcttség:

Somogyi Gyula, Dr. Konthy Gyula, Porubszky Pál, Szegő Simon,
NYOMATOTT PÍR INGER 77 KÖNYVNYOMDA.!Á B AN NYÍREGYHÁZÁN.
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