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Haldokló esztendő.
M oltó:

Éltllnk rögös határain 
Két géniusz vezet)

Remény s emlékezet.
Kölcsey V.

Kemény lesz, meddig- a földön emberek 
lesznek, mert a remény főleg- a szegény sze*- 
renesétlen embereknek mindennapi kenyere. Az 
emlékezet azonban kinek-kinek most ad mély
séges gondokat, midőn egy év hanyatlik a sem
miségbe. midőn a homokóra felső kúpjából egy 
porszemecske hűlt az alsóba és a vén idő egy 
rövidke esztendővel lett ismét öregebbé

Az emberi élet nagy számadó-könyvének 
is megvannak a maga billanszai és ezt most 
vetjük, róvjuk össze a haldokló esztendővel. 
És jól is van ig y ! Nagy Napóleon mondja, hogy 
az emlékezet nélküli fő olyan vár, melynek 
nincsen őrserege. Es valamint egy rendszeres 
üzletnek sine qua nonja a rendszeres könyv- 
vezetés és a lelkiismeretes billansz: egy hecsii- 
letes élet évzáró gondjainak nyugalmat adó lelki 
harmóniát kell eredményeznie.

Es itt jut eszembe Grillparzer mondása, 
hogy a remény és emlékezet mint rózsák a

valósággal egy tőről fakadnak, csakhogy nincse
nek tövisei. Mily boldog az, a kinek a hal
dokló esztendővel lelke békével, hittel, bizalommal i 

, avagy — megnyugvással telik meg. Végre is 
tudnunk kell. hogy a szakadatlan boldogság az 
emberiség tiszta érzelmeit kifejteni nem hagyja. 
Balsors érezteti velünk, hogy emberek vagyunk 

! s önfájdalmainkban tanuljuk ismerni meg a ne- 1 
| mesitett vonást, mit a tisztalelkü szenvedő arcán j 
í keserv és küzdés nyomul hagytanak. Ezért áll j 

| a szenvedő oly közel embertársaihoz, ezért ad 
! és vesz viszonérzelmek közt szánó keblet és 
| vigasztalást: ezért talál résztvevőket kínaiban.

résztvevőket örömeiben, ha búja szét oszolván, 
i a felette tisztuló égre szemét bánat könnyei 
j nélkül emelte. Ezt az istenes Kempis Tamás 
i igy fejezi k i : „Javunkra szolgál, hogy néha 
| bajok és kellemetlenségek érnek bennünket, mert 
: az embert magába szálúi késztetik, hogy érezze 
| száműzött voltát e siralomvölgyében és remé- 
j nyél ne kösse semmiféle világi érdekhez.“ Vagy 
I csak hogy még Vórösmartyt citáljuk:

..A földhöz baj ós öröm kötöz, - 
Óhajtjuk, rettegjük a halált!"

Bizonynyal úgy van! Ritka szerencsések 
I azok. a kiknek ti haldokló évhez valamely nagy 

szerencsétlenség, vagy legalább valamely kel

lemetlen rcminiseentia ne fűződnék. Es jóllehet 
a múlt mindég teljesítetlenül hagy bizonyos 
reményeket, csodálatos, menynyi melancholia 
fog el az évetzáró, utolsó napon. Egy le pörgött 
esztendő és ez ellen nincs menekülés - bor
zongat azzal, hogy tíz emberi élet határa oly 
rövid mindazoknak, a kik szeretnek élni. És 
ki nem szeret élni? A nyomorult Lázár, midőn 
az alamizsna morzsáin Ínséges testét megmen
tette az éhhaláltól, könybelábbant szemekkel, 
áradozva igy kiáltott föl: „Oh, mily szép az 
é let!“ Az önfentartás daemoni erőt tud adni az 
embernek és a keresztény-tan minden bölcs ta 
nítása a halálfélelem ellen, — nem fogja az 
emberekből az élethez való ragaszkodás érzel
mét kiverni.

Hogy az aszkéták fogalmai szerint mily 
bűnös érzelem az, a haldokló esztendőnek utolsó 
napjain nem keressük. Emberileg érthető. Ezt 
az életet, melyhez „baj és öröm külön kötöz 
ismerjük, — a túlvilág hitünkhöz, képzelmiink- 
höz apellál és a positiv korban, melynek jel
igéje szinte a rómaiak életelvének másolata: 
a minden órának leszakítsd virágát! nagy 
jelszó, melynek társadalmi romboló erejét éppen 
most kell átlátnunk a haldokló esztendővel.

Éppen azért ez időkben legyen meg a

T Á R  C Z  A.
Gábor ur házasodik.

(Legényélet visioja.)
Néha az embernek visiói vannak.
Csöndes alkonyaiéul valamelyes ellankadásl éreztem. 

Mintha a Nirvána, a semmiségben való feloszlás kör
nyékezel t volna meg. Ablakomon alig szűrödül át a 
sziláló őszi eső halk zöreje. Fejem hátrahanyatlolt 1 agy 
knios székemül és lehunytam szemeimet.

Meg fogoK halni mindjárt.
Ez a különös gondolatom támadt.
llaló ember előtt, a végső lehelletek utolsó pilla

nataiban még egyszer el szokott vonulni az egész földi 
világ: a napsugaras tájak és a fájdalmak zordon 
emlékei.

Legalább igy mondják a pszihológok és a vivi 
szekcióval bíbelődő orvosok.

Érczlem, hogy idegeim zsibbadnak es a végiéi 
oszlás utolsó fázisához értem. Vártam a földi világ 
utolsó felvonulását szemeim elölt, úgy a mint a tájak 
elszaladnak a gyorsvonatok ablakai előtt.

De nekem egyetlen kép jelent meg: S ez az egy 
elvonult. Csak nézett rám fekete szám. ivei, csak mosoly
gott rám édes, piros ajkaival, esak szaladoztatta kerek 
arczacskáin nevető parányi gődrücskéit. Láttam a hom
lokára kondoruk hamis fürtéit, leli áHál és fehér fo
gait., tép nyakát és hóból formált kis kezeit. Az Ellus 
alakja volt, az édes kis leányé, a kihez esak áhítattal 
tudtam közeledni es a kit fájt látnom, ha egy-eg-y pil
lanatra nem úgy tűnt föl. mint egy-egy oltárkép.

Ellus a kicsi Ellus, a kit ott hagytam leli. r 
szobácskájábán, kis leánykori bábui közöli, Ellus su
gárzott elém.

Eltol racgrémUllom.
Szemben (aluliam magamat önnön magammal, 

egy másik, érzem - -  tilt le velem szemben, az én ru
háimban, az én apró hörcsög szemeimmel. Rágyújtott 
egy cigarelre és fújta a füstöt. Végignézett arczképek- 
kcl feldíszített legény szobámban es egymásra tette 
lábait és beszélni kezdett.

Nos, hál itthon vagyok:

Szent isten, gondoltam, ez az én hangom, az én 
meghűlt torkomnak akadozó, szinn. lkül való hangja.

Itthon vagyok és most midőn ön meghalna, el
mondok egy.•! mást. Mftlgasson ! Nagyon őszintén fogok 
beszélni. Ön még mindég abban a bátor képzeletben 
van, hogy az ifjúság olyan, mint egy márványból ki- 
faragóit szobor, a mely évszázadokon kérésziül sem 
kopik el. Tekintsen az én fejemre! Latja, a kihalt égi 
testnek, a holdnak felvonulását feje búbjára. Nem erez 
a szivében kráterszerü ürességet?

Hallgasson es ügyeljen, mielőtt meghalna, mejd 
elmagyarázom mi volt és mi az ön élete, s nőt nevez
nek örök eleinek.

Hát volt fiatal. Ezernyi tervek az agyában ; illú
ziók és kiduzzadó érzelmek a szivében. A tervek ker
gettek egymást, az érzelmek verseny! futottak : tekin
tsen szobája falaira, a mosolygó nő arezoknak egy 
részére már nem is emlékezik; pedig ön azt hitte, 
hogy egész leikével rajongva körül mindnyáját. Hálózott 
korezoly párbajozott hejehujázotl. Emlékszik édesanyjának 
aggódó arczára, atyjának bosszús szavaira, hiszen annyira 
volt ön, hogy nappal már jól sem erezte magát, csak mikor 
a gázfény kigyuhult. akkor érezte magát jól, halvá
nyuló fáradt arezával, száraz fényit szemeivel, cigányszó 
mellett! Nézzen rám !

Láttam, hogy másik énom moggyürl báli ruhában 
fáradtan dől le reszkető jobb karjára s dideregve, össze
törve reszket, mint mikor én eltombolt üáli éjszakák 
után a legveszek cdcitebb palinkat, a dosiiit öntettem 
fi I pohár számra.

Másik énem folytatta s megriadtaii vettem észre, 
amint homlokát megsimilolla, fején a haj gvérltlését 
szemei melleit a faradság, az oktalan izgalmak rán
ézni llak képződését.

Gondoljon esak a maguk legéiivéletenck folyására. 
Hát tisztesség, hát okszerűség az, hogy az önök bol
dogságának alja a inas szép asszonykájának tapetás sza
lonján vezet keresztül'

Mi az eredmény? Erő vesztéssel járó bili küzdel
mek, a melyeknek eredménye szívbaj es idegbetegség. 
Nézzen ide, láska mar reszKcdtek a kezei, fogyóban

van a rugalmassága semmiért. No, és az a vendéglői 
élet. Reggel a kávéháziam, délbén a hotel étkezőjében, 
aztán ismét a kávéházban. Mindig esak azért, hogy a 
pecsétes frakku pinezérek jó indulatát biztosítsa. Ott
hona rideg. Semmi melegsége, semmi színe. Nincs is 
benne, esak ha alszik. Érzi hogy ez ostobaság. 11a ezt 
az eletet folytatja: mit vár a jövőjében. Majd én 
megmutatom. Már nem várhat semmit. Meg fog halni 
rövidesen. De mit várhatnak a társai ?

Persze a inig ön betegen hánykódik, inasa el
lopja a szeme világát is. Hasztalanul csinál adósságokat, 
még sincs semmije. Üres a fej, üres a szív, üresek az 
életerek s üresek a szekrényei is. Hát majd meghal 
részvet nélkül. Még csak a szemét se fogják be. El
temetik könyek nélkül. Egy föld terhével kevesebb 
lesz. Az el nem égetett levelekből pedig megtudják, 
hogy az ön egész élete léhaság volt . . .

Behunytam szemeimet, hogy ne lássam a mit lá t
nom kelletett. Másik énemnek az üres szemgödrein 
keresztül jött ki a czigarolta füstje. Nem volt rajta 
sem izom, sem bőr, esak csont, csupa zörgő csont. A 
saját visszatetsző alakom vigyorgott rám. A halál ál
lott föl és közeledett felém.

Eli! ostoba fiezkó! kiáltottam es felugrottam he
lyemről.

A visió el is tűnt.
Hanem az édes Icányhurcz, az Ellus szőke fejecs

ke je, bogár szemei s piros ajkai egyre színesebben, 
egyre életteljesebben, egyre forróságot keltőbben dom
borodtak s egész valómat álhatókig éreztem s lelkem 
elhatározása parancsként izmosodott, meg kell házasod
nom ! Holnap megkérem Ellus kezét.

Gábor ur e gyötrő visió, e Kémény elhatározás 
után elment egy legény barátjához névestére. Sok erős 
pezsgőt ivott s nagy kártyaadóságot csinált. Másnap 
váltó giránsok után kelletett szaladnia. E pénz hajszá
ban kénytelen \olt megfeledkezni Ellusról, a kinek 
gyöngy szivén és remek szemein kívül semmije
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szubjektív érzéseknek varázsa. Szálljon önma 
gAba minden ember. Állítsa föl lelkének mér
legét, ha azt találja, hogy öntudatának szigorú 
számadása öt a jövőre önmegtagadásra kény
szeríti. hogy az aránytalanul feszített húr el 
ne pattanjon és egy rá végzetes katasztrófa 
be ne következzék; ám legyen ereje az uj esz
tendőben fordítani élet szokásain, legyen ereje 
önmegtagadásra. Állítsa fel ezen mérleget az 
anyagi javak birtokosa. Öntudatának' szigorú 
bírálója elé boesássa: teljesitette-e a lehanyatló 
esztendőben azon emberbaráti és közezélu köte
lességét, mely őt a vagyon birtokosát kötelezi.

És a nyilvános élet sáfárai, számoljatok el ti 
is önlelketek előtt. Lelkiismeretek adja meg e 
haldokló esztendővel a felmentvényt. 11a meg
adta: nincsen baj.

Mi pedig a haldokló esztendővel szintén 
felállítjuk a mérleget és mint a közügy mun
kásai tántorithatlan elhatározással nézünk a kö
zelgő uj év e lé : hogy egyedül a közügy, vá
rosunk és hazánk igaz érdeke fogja köztevé
kenységünkben toliunkat irányozni. Es táplál 
a remény. — mely Goethe szerint hajnalt önt 
el vészek éjjelén. — hogy e nemes ezél érde
kében az anyagi és szellemi támogatás továbbra 
sem marad el.

Kecsegtet a remény, hogy a magyarok 
istene megadja mindazon földi javakat ez uj 
évben az országnak, melyek mellett erejét ki
fejtheti s nemzeti feladatait megoldhatja.

„Mindenható, egyesség istene!
Ki összetartod a világokat ;
Engedd, hogy bánni sorsnak ellene 
Vezessen egy nemes nagy gondolat 
Hogy nemzetünknek inindenik nyomára 
Ragyogjon emberméltóság sugara."

T-y

Testamentom.
Lehet, hogy a kérdés, melyet fölvetünk 

nagyon subtilis. de nem felesleges.
Fejezzük ki csak a dolgot statistikailag: Mig 

Francziaországban minden huszadik végrendelet 
nem feledkezik meg a közjótékonyságok kérdé
seiről. hazánkban minden 5üÜ-dikra esik egy 
kis jótékonyság.

Vannak még más anomáliák is.
Például nem anomália-e az, hogy vannak 

egész életükön át zsugori nénikék, fukar agg
legények. a kik örök álomra hunyván szemeiket, 
az emberiség általános elképedése között olvas
suk. hogy e nagy „spármájszterw vagyonát „há
lából “ egy amúgy is gazdag urnák hagyta.

A tömegnek az ő distingeiói sohasem voltak 
finomak, az ilyen „jó kedvű adakozó bizonyos 
lehet arról, hogy a temetése után ki fogják 
kaczagni.

Ne tessék félreérteni! Nem a vagyongyüj- 
és ellen Írunk. A vagyongyűjtés okos előrelátás. 

A jövő saisi fátyolát még senkisem lebbentette 
föl, okos dolog tehát a jövőbe, az elerőtlenedés 
napjai elé nézni és erre — ha lehet — egy 
kis tökét gyűjteni. Ennek azonban határai van
nak. A ki a pénzt esztelenül és a legostobább 
önzéssel gyűjti, csupán harpagon szenvedelméért, 
aztán meghalván . tökéletesen megfeledkezik 
közjótékony intézményekről, az életét elhibázta 
és nevét halála után is szomorúan emlegetetté 
tette.

Menynyi nemes, menynyi üdvös dolog ered
hetne abból, ha nálunk is a vagyonos osztályt 
olyan szempontok vezetnék, mint a külföldön 
az embereket.

Nálunk csoda számba mennek a Kun Ko- 
csárdok. a Rock Szilárdok és egyáltalában alig j 

tudják egyesek clképzlni. hogy mért tartoznak | 
ők még halálukkal is a nemzeti feladatokat j 
támogatni. J

Az az, hogy ott állunk, miként e sorok j 

olvasásakor egyesek azt fogják vetni a czikk- 
iró felé, hogy nem választhatott volna jobb tár

gyat a czikkezésre, mint e gyöngédtelenséget, 
ezt a tapintatlanságot.

Hát hogy, miként képzeli azt e czikk Írója, 
hogy a beteges nagybácsit, haláltól irtózó nagy
nénit annak a biztos veszedelme nélkül, hogy 
reájuk meg ne apprehendáljanak, figyelmeztetni 
lehetne arra, hogy végrendeletükben közjóté
konysági alapítványok tételéről meg ne feled
kezzenek.

Véleményünk az, hogy mindennek megjön 
az ideje és vannak alkalmak, mikor ezt az ügy 
érdekében, megimlitványozni nem tapintatlanság.

A ki eredményt ér el, legalább egy vád
tól megmenekül, attól, hogy a közezélok hagyo
mányozásáról nem ö beszélte le az „öreget.“

Minden hiúság a földön, de egy nem az, 
halál után tenni jót.

Es nálunk, a hol szoezialis, kulturális fel
adatok a jótékonyság gyakorlásának ezer és 
ezer alkalmát adják, kétszeres kötelessége min
denkinek fáradozása gyümölcséből emberbaráti 
és nemzeti feladatokat istápolni.

Tanítók, lelkészek, ügyvédek, községi és 
közjegyzőknek, különösen ez utóbbiaknak, kik 
a végrendeletek 90 " 0-át szerkesztik jut a köte
lesség adott körülmények között az illetőket 
erre figyelmeztetni.

A vallásosság szelleme még a templomokat a 
reájuk eső fundáczióktól nem bírja megfosztani, de 
abuzusnak tartom a nevetséges végrendeléseket, 
melyek a Pompes funebres elsőrendű temetése
ket rendelik és a kegyelet fényűző módját a 
saját számláikra úgy szólván megrendelik.

Gyűljék lángra a valódi jótékonyság szik
rája, főleg most. mikor az élet mécsvilága ki
alvó félben van. A jótékonyság szelleme be
világít a késő utókor jövendő századaiba.

t.
Kiállítási ügy.

ITöbbi törvénvh. biz. ülésünk a következőkép ha 
tározóit a millcniumi kiállításra küldendő tárgyak ki 
választása tárgyában :

Az ezredéves országos kiállítás 1. főcsoportbizotl- 
ságának 25- 9. sz. válaszára az itteni 6173. számú 
megkeresésre az országos kiállításra ez oldalról küldendő 
régiségek jegyzékének megküldése iránt.

Határozat,
melynek elintézéséül határozatba veszi a törvényható
sági bizottság:

1. megengedi, hogy az 1896-iki ezredéves orszá
gos kiállítás ezéljaira a város levéltárából s az óvárból 
a következő történelmi emlékek, oklevelek s régiségek 
bocsáttassanak ;

1. a város régi jegyzőkönyve — jus vetus muni- 
eipalc el montanislicum — ezüstesatkötésben ;

2. ugyanannak egy második jegyzőkönyve hason 
kötésben s vegyes tartalommai;

3. a város legrégibb számadásainak jegyzőkönyve.
4. Ili Ferdinánd király adománylevele, melylyol 

a város törvényhatósági- s bányajoga megerősittetett;
5. Zsigmond király deeretum minusu (1405.);
* . három Iransumptum V. László idejéből (1447.) 

a város privillegiumának megerősítése és a városhoz 
előbb tartozott hat község újbóli adományozása iránt;

7. Hunyadi János oklevele 1447 évből a városi 
privilégium megerősítésére vonatkozólag :

8. ugyanannak békekötése Giskra Jánossal 1452. 
évből:

9. Giskra János két rendeleté a bányászatra vo- , 
natkozólag ;

10. .Mátyás király több rendbeli adománylevele; ,
12. II. Ulászló s II, Lajostól meglevő több rend

beli okmány:
13. a ezéhek artikulusai;
14. a eopierbuehok, a sladtbuchok és jegyzőköny

vek kiválóbb példánya;
II Megengedi és elrendeli, hogy a selmeczi kál

vária. az ó és újvár, Katalin-, Nagy boldogasszony tomp 
lom, az ág. hitvallású templom, a városháza, a lye.eum, 
a gymnasium, a bélabányai, a szélaknai, valamint a 
fennállott alsó kapu, továbbá a fennállott alsó major, 
a kamara ház mint középületek rajzban, vág fényké
pekben albumszerü berendezés mellett kiállítassanak;

III elrendeli, hogy a szent háromság szobra és 
egy szószék a meglevő modellben, a havas Boldog- 
asszony templom körfalába, továbbá az óvár belső épü

letébe befalazott sírkövek s a kataliu templom keresz
telő vízmedencéje rajzban bemutattassék ;

IV megengedi, hogy a levéltárban levő s az 
aranyművesek remekelésénél használt minta rézlemezek, 
továbbá ugyanott őrzött ék és kalapács (Sliigcl und 
Kisen 1538 évből) régi peesétnyomók, továbbá az 
óvári fegyvertárban 'őrzött nyilak, kiválasztott egy-egy 
példány, továbbá a meglevő jogszolgáltatási eszközök, 
jelvények" és vonatkozó történelmi emlékek kiállítassa
nak s mindezekről a kiállít is I főcsoportjának orszá
gos bizottsága a jelen határozat kiadatása mellett el
lesi tt essek.

Különfélék.
— Eljegyzések. Zsilkay Lajos báthi gyógyszertár 

tulajdonos es földbirtokos kedves leányát Saroltát e hó 
26-án eljegyezte Dr. Sztankay Aha gyógyszerész, Koson - 
féld József 8elmeozbányai lakos bérlőnek kedves leányát 
Emmát e hó 25 én eljegyezte Dr. Schlesinger Antal 
hodrusbányai bányaorvos. Állandó boldogságot kivá 
mink a jegyes pároknak.

— Az akad . Segélyző E gyesü let tánczesté lye
január 12-én lesz. Az erre szóló meghívókat a bizott
ság már szétktildte ; ki azonban meghívót esetleg nem 
kapott, szíveskedjék Holding Konrád, S. E. aleluökhöz 
fordulni. Személyjegy 1 frt 50 kr, családjegy 3 sze 
mélyre 3 frt 50 kr, 4 személyre 4 frt 50 kr, karzatjegy 
1 frt, előre válthatók Joerges A ur könyvkereskedésé 
ben. Az estélyen Balogh Laczi 12 taghói álló zenekara 
fog játszani.

— A po lgári da lkör hangverseny nyel egy bak ö 
tött tánczmulats ággal jan. 19-én lesz megtartva a Sem 
bon -teremben. Az o lökészületek folynak.

— K arácsonyi a jándékok . Az evang. nőogyesü 
lel díszes karácsonyfát állított a szegény gyermekek 
részere, s e mellett ruhával látta el Őket. A nagyobb 
részt árvákból álló csoportnak egy kis szószólója meleg 
hangon köszönte meg a sok adományt s hálásan emelte 
ki, hogy bár teljesen áivák, mégis érzik a szülői gon
doskodás melegét. Az ajándékok szétosztásának sok 
tanúja volt, kiket meghatott az őszinte hála nyilvánítása 
A kicsinyek jó ozsonnát is kaptak. Igazán meglepő 
az a családias vonás, mely az egész ünnepen érezhető 
volt. Handelné és Bernlmrdtné úrnők, az egylet elnök- 
női mindegyik gyermeket keresztnevén szóllitóttak meg 
s ismerik minden körülményeit. A gyermekek viszonta 
legmélyebb tisztelettel s bizalommal közelednek hozzá - 
juk s érintkeznek velük. A Szt.-Erzsébet egylet is osztott 
segélyeket szegényei között. Ocsovszkyne és Eckertné 
urnőkmindeut elkövettek, hogy a sok helyről támasztott 
igényeknek megfeleljenek, s a nyomoron enyhítsenek.

— A gyerm ek  b a rá t egylet mint halljuk mintegy 
40 gyermeket látott e! ruhával. A bevásárlás s szét
osztás nehéz munkáját, Bernhardt Adolf egyleti elnök 
végezte.

— H odrusbányán pedig Berks Róbert lovag látta 
el az alsó óvodába és iskolába járó gyermekeket ruhá
val s egyéb ajándékkal, ép oly gazdagon, mint az előző 
években. A felső óvoda részére Puskás József bánya
mérnök 20 frtot eszközölt ki s e mellett gyűjtés folytán 
is összegyűlt mintegy 50 frt. Ebből aztán karácsony
fára s ruházatra is telt. A két ovodáuál Lévay Anna 
és Julin Vilma óvónők dicséretes buzgalmat fejtettek 
ki a díszítés, beszerzés és kiosztás körül.

A legszebb ajándékok . A vidéki közönség, 
mely mostanában tömegesen rándul fel Budapestre, 
hogy karácsonyra és újévre bevásárlásokat tegyen, a 
különböző csábiló hirdetési ajánlatok között alig tud 
választani alig tudja magat elszánni rá, hogy mit ve
gyen övéinek. A kirakatokban szebbnél szebb tárgyak 
álhatók, de talán a legszebbek a S t e r n b e r g  A n n i n  
és T e s t  v é r  e-féle Kerepesi-uti haugszer ipartelep k i
rakatában láthatók.„'Egy egész házat foglal el e nagy 
vállalat, dúsan felhalmozódva úgy a földszinten m intáz 
emeleten a legkülönfélébb zenekarbeli s műkedvelői 
hangszerek az összes réz és fa- fúvó és vonó hangsze
reken kívül comhinatioju disz és játékhangszerek „har
monikák, és harmoniumok mechanikai zenélő müvek, 
magától játszó zeneeszközök, melyeken egész operákat 
lehet lejátszatni, zenélő madarak melyek a legszebb 
dalokat fütyülik stb. stb. egyik legszebb s legérdekesebb 
tárgya az egész ipartelepnek egy nickelből készült ka
rácsonyfa állvány, mely ünnepélyes zenekiséret mellett 
lassú ütemben forgatja a karácsonyfát. Ára 2 5 -3 2  frt 
Ennél szebb karácsonyi ajándék alig képzelhető. Az 
üzlet maga valóságos látványosságot képez, melyet a 
közönség csoportokban néz s különösen este kelt fel
tűnést, midőn az egész ipartelep villamos fény ábrán 
úszik megvilágítva az egész térséget. Ez a kereskedés 
iT fóv árosban annyira népszerű és kedvelt, hogy mos
tanában mindég zsúfolva van, a személyzet alig győzi 
kiszolgálni a közönséget.
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— B eküldött mü. Érdekes és — örvendetesen | 
jelezhetjük -- valóban hasznos munkának kiadására 
vállalkozott a soproni láttass Károly-féle könyvnyomó 
és lithogruphiai intézet, midón a Horváth József polg. 
isk. tan. rajzolta s miniszteri engedélyt nyert „Térkép 
vázlatok gymnasiumok, reáliskolák és polgári iskolák 
használatára" czimtl tanszert a közel múltban közre 
bocsátotta. Minden tanfértiu aki az illető viszonyokat 
ismeri s e „Térképvázlatok" at figyelemmel átnézi, tel
jesen egyetérteni fog abban, a mit a szerző tapasztala
tokon alapuló paedagogiai álláspontjának jellemzése és 
— úgy látszik — annak igazolására is az „előszó-bán 
felhoz. A mintaszerlileg előállított térképvázlatok mind
egyike a Greenwichiéi számított hosszúság, a magyar 
korona országai, az osztrák-magyar monarchia, a né
met-birodalom nagyobb, Európa többi országai valamint 
a többi földrészek kisebb mérték szerint vannak raj 
zolva s jó rajzpapiron kék és barna színekben ki
nyomva ; egy-egy nagyobb lap ára 20, egyes kisebb 
lap ára 12 fillér. A felsorolt okok — és a munka mind 
ezen jó tulajdonságánál fogva örömmel üdvözöljük azt 
tanszereink sorában. Hitünk szerint szerző ilynemű, 
jogosult igényeknek teljesen megfelelő vázlatok kidol
gozásával minden esetre szükségességet elégített ki, 
szolgálatot tevén tanárnak és tanítványnak egyaránt. 
Meg vagyunk győződve arról, hogy e munka mindenütt 
helyét fogja állni, hol a tanítványok alapos földrajzi 
oktatásban részesülnek; azért melegen ajánljuk az illető 
tanügyi körök jóakaró figyelmébe.

Nyilttér.
Hali selyemszöveteket méterenként 45 Űrtől 

II irt t»5 Űrig. valamint fekete, fehér és színes
selyemszöveteket is méterenként 45 Úrtól II IVt 
05 Űrig — sima, esikozott, koczkázott mintázott 
damaszolt stb. minőségben imintegy 200 különböző 
fajta és 2000 különböző színes árnyalatban) pósta- 
bér és vámmentesen szállít: l le imeherg ti. (es. kir. 
udv. szállító-) se lyemgyára Zü r ich b en .  Minták 
póslafordulóval küldetnek. Svájezba czimzett leve
lekre 10 kros és levelező lapokra 5 kros bélyeg ra
gasztandó. t

H i r d e t é s  e k .
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Zongorahangolás!
Van szerencsém a n. é. helybeli és vidéki közön j 

ség becses tudomására hozni, hogy elismert zongora- 
készítő és hangoló ügyességemet a tisztelt közönségnek 
bátorkodom felajánlani. Elvállalok mindenféle munkát 
u. m. bőrözés, hoszszú zongorákat rövidre elvágni, 
Aristonok és fisharmonikák javítását stb. Megrende
lések a Hamrák-féle vendéglőben történhetnek.

A n. é. közönség megrendeléseit várva maradok
Selmeczbányáu 1894. deczember hóban

Práschek Alajos
zougorakészitő és hangoló.

o o o o o q o o o o o o o o o o o o p o
2278.

1 ö94 tljk.

Árverési hirdetményi kivonat.
A selmeczbáuyai kir. jbiróság mint telekkönyvi 

hatóság közhírré teszi, hogy Mihaloviez János és Mis- 
koviez Mária végrehajtatnak Sincsokné Jakab Zsuzsi 
végrehajtást szenvedő elleni 54 frt tőkekövetelés és já
rulékai iránti végrehajtási ügyében a selmeezi kir. já
rásbíróság területén lévó Béld községben fekvő az ot
tani 01. tjkvben I. 1—8., 10 10. 15—17. 19—27. 
sóisz. a. valamint az ottani 128 tjkben 1 — 21. sorsz. 
a. bejegyzett ingatlanokból végrehajtást szenvedő juta
lékára a 61. tljkvben C. 4. sz a. Sincsok Mindenek 
Anna javára bekebelezett szolgalmi jognak érintetlen 
maradása mellett az árverést 570 fiiban ezennel meg
állapított kikiáltási árban elrendelte, és hogy a fen- 
ucbb megjelölt ingatlanok az 1895. évi ja n u á r-h ó  14. 
napján d. e. 9 órakor Ilontmegye Beid község biró 
házánál megtartandó nyilvános árverésen a megállapí
tott kikiáltási áron alól is cladatni fognak.

Árverezni szándékozók tartoznak az ingatlanok 
570 frt becsárának 10% \ úgyis 57 frlot készpénzben 
vagy az 1881. EX. l. ez. 42. §-ában jelzett árfolyam
mal számított és az 1881. évi november hó 1-én .1330.
.sz a. kelt igazságügyminisleri rendelet 8. §  ában ki
jelölt óvadékképes értékpapírban a kiküldött kezéhez 
letenni avagy az 1881. EX. t. ez. 170. §-a értelmében 
a bánatpénznek a bíróságnál clőlegcs elhelyezéséről ki 
állított szabályszerű elismervényt átszolgáltatni.

Kelt Selmeczbányáu 1894. évi deczember-hó 27
A selmeezi kir. jbiróság mint tikvi hatóság.

Heyder, kir. jbiró.

Izzó

n je le n k o r lego lcsóbb  és  leg jobb világítója. 
Felényinél több a m eg tak arítás , m int az Ar- 

gand-féle és pillangó lángnál.

( ) . y  >ilága lényegesen világosabb mint 
közönséges gázlángé, vagy a villany 
világításé, a mostaninál kevesebb 
lángra van szükség.

Q .,jy  majdnem semmi hót sem ad és  nyu 
godt, kellemes, a szemnek jól eső 
fényt szolgáltat.
négyszer oly nagy fényt idéz elő- 
mint egy Argand-lámpa.gaz

O*o y  egyenletesebben terjeszti szét a fény- 
mint más gázlángok.

Q .n y  nem ad füstöt és kormot, a takarók 
UCU1 feketédnek meg, a díszítések 
mit sem szenvednek, a lég tiszta és 
egészséges marad.

0 »»j y  változtatás nélkül alkalmazható gáz- 
esillárokon, fali lámpákon stb.

Egy lám pának (izzótest és cylinder) a m érsé
k e lt á ra  a felszereléssel eg y ü tt 5 f r t  30 kr.

M aiy a r iz z á iá z v ilá jitá s i r i s z t - t á r s .  Budapest.

EPILEPSIA
M .v°K yitliató, visszaesés  
n é lk ü l, ezereu h izon y it- 
jtík  ezt a esodfilatos v lv -  
in fi nyál a tu d o m á n y n a k .

K im e r ít ő  jelen tések  
re to u rb ély e g g e l e g y ü tt  
aláb b i ezim  ala tt k ü l
dendők

„Office Sanitas"
P a ris

3 0 . F au b o u rg  M ontm artre.

v k4'i4. Közhírré tétel!
Közhírré tétetik, hogy a nagymelt. m. kir. belügy 

miuister 101491 VE a. s-/.. rendeleté értelmében 1894. 
évi deczember le n  kezdődő hatályIvul az égetett sze 
szo8 italokhoz használt úgynevezett erősítő i ssentiáknak, 
melyek erősen izgató, különösen csípős fűszerekből es 
növényi anyagokból u. m. borsból, paprikából, csillából 
és effélékből készült, vagy nareolicus anyagokat, vagy 
amylalkobolt, kozmaolajat tartalmaznak es arra szolgai
nak, hogy az égetett szeszes italokkal vegyítve, ezeknek 
izgató vagy kábító hatását fokozzák, behozatala, ipar- 
szerit előállítása, forgalomba hozatala és vegyítése, mi
után azok a magyar országos közegészségügyi tanács 
szakvéleménye következtében az egészségre ártalmas 
hatásuaknak találtattak megvitatott.

A gyógy, vagy d'iitetikus szernek tekintendő ni 
koholikus készítmények ezen tilalom által nem érin
tetnek.

A ki a jelen rendelet határozatai ellen vét, k i
hágást követ el és a mennyiben cselekménye a hűn 
tető törvények vagy a közegészségügyi törvény vagy 
szabályok szerint súlyosabb büntetés alá nem esik, 
100 frtig terjedhető pénzbírsággal és visszaesés eseten, 
lm az utolsó büntetés kiállása óta két év még nem 
múlt el, 100 frtig terjedhető pénzbüntetéssel és 15 na
pig terjedhető elzárással büntetendő.

Selmeczbányáu, 1894. évi deczember 19-én.
Krausz Kálmán.
rendőrfőkapitány.

Köliögéso megszűnik
a hírneves

K A I S E R
n ic í l  I-l>oi»l>oii.*^« jn ,i  íisil*.

használata után. Köhögés, rekedtség, 
katarrhus és elnyálkásodás ellen b i z 
to n  h a t  f is t  gyakorolnak az elismert 

és nagyrabecslllt

I* f e l t ö r  m i i  u/ -<  a r n  in <* lI ák

étvágyhiány, gyomorbajok rósz- és el
romlott gyomornál.

Kapható 20 kros csom agokban 
Sztankay F. és fia gyógyszertárában

He lmc c / . I i n n . v n n .

IK 3 Ö V

é  y 2  e  n y  i ii i£  y  e  11.

Felh ívás
a m ü v e i t  m a g y a r  o l v a s ó  k ö z ö n s é g h e z !

A „Képes Családi Lapok“ jelenleg már az ország minden vidékén a legtöbb müveit, 
magyar család rendes házibarátja.

Közkedveltségét és elterjedtséget az által ért el, hogy mindig hazafias irányban s úgy 
van szerkesztve, begy a serdülő leánykának is bátran a kezébe lehet adni, s e mellett az atyák, 
anyák és nagyanyák is mindig megfelelő szórakozást és liab/u"'s olvasmányokat találnak benne.

A „H ölgyek Lapja* czimü melléklet, a nő bit tanácsadója és szellemi titkára
A „R egénym elléklet“ évente négy díszes regénynyel ajándékozza nwg előfizetőit, 

szép színes boritokkal, melyeknek egyenkénti bolti ára 1 frt, tehát összesen négy forint.
A „Boríték** tele van szórakoztató talányokkal s mulattató apróságokkal, kérdésekkel, 

feleletekkel, egyszóval a „Képes Családi Eapok' a legtartaiomdúsabb, a legélénkebb s mégis a 
legolcsóbb szépirodalmi képes hetilap.

A képek a legelső művészek ecsetének köszönik létüket. A „Hölgyek kapja" mellékle
tünknek divatképei mindig a legjobb divatnak mintái; igy az 1895-ik évi első szám a következő 
tartalommal jelent meg :

„Házsmár és társa" regény Beniszkyné Bajza Lenkétől; „ l’jév" költemény Ábrányi 
Emiltől; „A befelé fordított kép" novella Muray Károlyiéi; „A nő feladata" dr. Turnowszky 
Mórtól; „Ásóiét világ" Tolnay Lajostól; „Az ifjú anya" költemény dr. Feleki Sándortól; ..Az álom" 
G. Diószcghy Mórtól; „Bál után" Mészáros Sándortól; „Az időről" szatíra Jámbor Lajostól; „A 
szép színésznő ‘ regény Rudnyánszky Gyulától.

E l ő f i z e t é s i  á r a k :
a „H ölgyek L ap ja“ czimü divat- h „R egény“  mclléklettel együtt

Egész é v r e ................................ 6 f r t  -■ kr.
Fél é v r e ......................................3 „ — „
N e g y e d é v re ................................ 1 „  — „

A „Képes Családi Lapok hetilapból mutatványszámokat ingyen és bérmentve küld a 
kiadóliivat;il midazoknak, a kik ez iránt — legczélszerübbcn levelezőlapon — hozzá fordulnak.

A ki három uj előfizetőt gyűjt s az előfizetési összeget az utalványon egyszerre beküldi, 
annak elismerésül „egy díszes emlékkönyvet" küldünk.

A ki az egész évre szóló hat frtnyi előfizetési összeget 80 kr csomagolási es posta
szállítási díjjal együtt egyszerre bcküldii, annak elismerésül 4 regényt küldünk ; a ki 3 frt előfi
zetési összeget 40 kr csomagolási és posta szállítási díjjal együtt egyszerre beküld, annak két re
gényt küldünk elismerésünk jeléül és a ki csak i frt 50 krnvi negyedévi előfizetési dijat 20 kr 
csomagolási és postaszállítási díjjal együtt egyszerre beküld, annak a kiadóhivatal egy regényt 
küld jutalmul.

a »Képes Családi Lapo1;«
kiadóhivatala

Budapest, V adász-utcza, 14. sz. s a já t házában 

--------------  ------------------- —
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e  1 h .  i  t  ] u  k
n í i a u y ó r r ie i i i i i  k ö x ö iiN Ó y ; l>ecMei« l io y i ' ln t ó t  a  k ö v e t k e z ő  h i r d e t é s r e :

A tisztelettel alant felsorolt selmeezi Üzleti ez. 
gek es vállalattulajdonosok, annak kienic-lcse mel
lett. hogy jutányos árak. szolul eulans üzleti eljárás 
és pontos kiszolgálás mellett toiöivkvestik leeuil a 
n. e. közöuség teljes meg« I. gedései kiérdemelhetni, 
ajánlják kővetkező Üzleteiket :

Ács Ferencz a városi vigadó ez itlószerinti bér
lője, szállóját, valamint vendeglójet, kitlluó kouy 
báját, természetes jó borait, friss bordó es palaczk 
söreit. Jutányos árak! Előzékeny kiszolgálás! 
Mindennap triss, Ízletes villás reggelik!

Bachm ann Nándor, kovács műhelyet az 
Alsó-utezábun fekvő saját (volt Kozák-féle) házban, 
miudenuemU kovácsmunkáit olcsó és tartós kivi 
leiben, minden e szakmába vágó javítások, stb. 
elfogadtatnak es kifogástalanul eszközöltetnek 
Ugyanitt több tanoncz felvételre kerestetik.

Baker Alajos, fényképészeti műtermét es e 
szakmába vágó felvételeit; saját házában.

Bogya János, Szent Háromságteren levő bot
os söresarnokát . éttermet, mindig friss. kitUnó 

n H’r^ t-  l u r ó .  \ a '; n t;i palaczksöreit, kiváló 
konyháját, természetes fehér es vörösborait, stb

Bukovits István, a volt Lestyánszkv Ide 
vendéglőben, kittinő, hamisítatlan, természetes'fellel
és veres borait literenként 30 kitől 1 Irt 20 kiig 
kifogástalan jó konyháját, palaczksöreit Előzékéiig 
gyors kiszolgálás. ízletes villásreggelik.

Chautka Ferencz, a Zmeskal-féle házban 
levő bútor- es épületasztalos műhelyet; elvállal 
miudeunemti szakmájába vágó munkákat. Ugyan- 
ott Chautka Ferenczné női szabótlzletet

Cserny József, szabóhzletét a városházi épti 
létben dúsan felszerelt legújabb divatu szövetrak 
tárát, mindennemű szakmájába vágó munkait, 
tarlós és szép kivitelben.

Foltin János, az Alsó utozában Zlinszkv fele 
házban levő, a legnagyobb igényeket is kielégítő, 

elegánsan berendezett fodrásztermét, elózékeuv. 
finom kiszolgálással.

G reguss Antal, slitőházát, saját házában 
Kórház utcza), bolti helyisegét a Baumurth-íéle 
házban, rozs- es búzák •nyerőt, mindennemű friss

süteményeit, mandolás kei.s/., rsliltjet, valamint kész 
morzsáját, stb.

özv. Gulrich Józsefné, a n közönségnek 
becses figyelmébe ajnnlja kőfaragó üzletét saját 
házábau. Mindenfele Kőfaragó munkákat, sírkövek 
alabaszter, gránit, kararai, mái vány és homok
kőből, nem különben bármily árba jutányos árak 
mellett.

Gwerk Mihály és Károly testvérek , a ne
met templommal szemben fekvő .Se bősz tál féle ház 
bau !e\ o szabó es ezipészUzletttket, elvállalnak 
férfi- gyermeköltönyök , egyenruhák, férfi, női 
gyerinekezipók csinos gyors es oleso készítését s 
mindene szakmaiakba vágó munkáikat a legdi
vatosabb kivitelben.

Klobetz László, a rózsautezába vezető lép
esók melletti Maruska-fele bazárbollban lévő ker
tészeti es virágkereskedői üzletel, Makart csokrait, 
csinos virágkosarait, disz es cserépvirágait és növé
nyéit stb Elv álial házonkiv üli kertészeti munkákatis.

Králik Gusztáv, lakatos műhelyet saját há
zában. Elvállal mindennemű szakmájába vágó 
m unkákat: éplileteknel, javításoknál stb.

Králik Vilmos, asztalos műhelyet saját há
zában, épület bútor es minden e szakmába vágó 
munkait. Felette olcsó árak, tartósság !

Krause József, templom berendezési mii ter
mét. Templom berendezési munkák >s templom- 
festések kivitele vagy felújítása minden atyIllemben 
a legegyszerűbbtől a legfinomabb kiállításig, üzen
tek szobrai fából, a legfinomabban festve és ara
nyozva. Szoba- és ezcr iábla festés minden nemben 
legszolidabb munka, mérsékelt arak mellett.

Matzán Ferencz. milbútor és épületasztalos 
üzletet, bolti, gyógyszertári es templomi berende
zéseket. saját készítményeiből álló dús bútor, ko
porsórak tárát mindennemű szakmáját) avágó munkát

Májovszky Mihály, rózsautezában levő, a 
csizmadia egylet tulajdonát képező épületben i Kauf- 
Ilaus» elhelyezetett asztalos műhelyet, epiilet, bútor 
stb. asztalos munkál, javítások s mindennemű 
szakmájába vágó munkák olcsón es pontosan tol - 
j  csittéinek.

Picéin Alajos, aisó utezai Sóltz féle házban 
eVéi órás Üzletel, mindennemű zseb-, fali es álló 

mait, valamint a llascli fele aranyműves üzletéi, 
a takarékpénztár tulajdonát képező házban.

Polkoráb József, kamaraház melletti asztalos 
üzletet es első központi disztemetést remiző inté
zetet, koporsó raktárát és mindennemű szakmájába 
vágó munkáit.

S tanga Adolf es fia, első selmeezbányai sze
melv ős teherszállító üzletét. Alapittatott 1873. évben.

Suhaj Péter, férfi szabó, egyenruha és gyér 
meköltöny készítő üzletét a rozsa utcza melletti épü
letien. Választékos szövetminták, különösen olcsó 
árak és a legdivatosabb facou.

Trgina Antal, a forraszon fekvő Krausz 
fele házban levő hentes üzletet. Mindig kapható 
kitűnő s/.alona, zsír, sodar, liúsnemüek, virslik 
kolbásznemüek stb. olcson és legjobb'minőségben

Uhor Ferencz, ezipészűzletet a városház 
épületében lévő uj bolthelyiségben kész czipörak 
tárát. Készít merték szerint női férfi s gyermek 
ezipőket ; elvállal mindennemű javításokat stb.

Veisz Sándor, bérkocsi üzletét a volt Bogya 
fele „kis lyuk épületben, álló hely az apácza 
kolostor melletti téren. Minden pillanatban ren 
dél kezesére áll a n. e. közönségnek csinos tiszta 
fogatával, jó lovával.

Velics György, mézeskalács üzletét, jó izü 
mézsiilemény. viaszgyertya, szurok fáklya, vinsz- 
diszmli és templom áru rak tű rá teáját házában.

Zajácz János, férfi es női czipész üzletét az 
alsó ut.'zában, lévő Baumcrt-fcle házban javítások, 
valamiül mindennemű, szakmájába vágó megrende
lések gyorsan és olcsón eszközöltetnek.

Zanzotto Lajos, a Ilovorka fele házban levő 
szoba és czégtábla festő Üzletet és minden e szak
mába vágódiszes és ízléses kiállítású munkáit, ara. 
nyozások, mükép.-.k és képek javításai készíttetnék-

Zubek József a volt Fleming-féle házban levő 
a legnagyobb kivárni inaknak is megfelelő, jól beren
dezett fodrász es borbély üzletel. Gyors, előzékeny 
kiszolgálás biztosit tátik.

(E r. L i e b e r  t a n á r  i d e g e  r ó  e l i x i r j e . )

Csakis a horgonyjelvényes keresztjei eredeti. 
Orvosi és hivatalosan hitelesített előírás szerint 
készíttetik Fanta Miksa gyógyszertárában Prágá
ban. Évek óta kiválóan sikerrel használt gyógy
szer az idegbajokban, különösen gyengeségek, ag
godú érzések, szívdobogás, liátgeriuczfájdalmak. 
szédülés, nehézkes gondolkozás, rossz emésztés 
ellen. — Kívánatra szívesen adunk prospektust. — 

Egy üveg ára: I frt, 2 Irt és •! fri 50 kr. 
Gyomorbajok ellen a Szt. Jak ab  gyom orcseppek 
sokszorosan kipróbált, orvosilag ajánlott gyógy
szernek bizonyultak. Egy üveg: 60 kr és 1 frt20kr.
\  í  7  7  O  11 V  gyógyítható
? i  fi í  . Zj n  > Hydrops-Essenciával

Minden stádiumban biztos, gyors gyógyulás. Téves 
gyógymód kizárva. Biztos sikerért jótállást válla
lunk. Az orvos uraknak sürgősen ajánljuk alkal
mazását. Még ott is használ, a hol már minden 
remény veszve. Teljes gyógyításhoz I — 2 üveg 

3 írtjával elependő.
Főraktár: Salva tor gyógy tár, Pozsony, továbbá: 
Molnár Lipót Kassán, Balogh József. Dr. Hcrz 
Mór Miskolezon. Dr. Rothsehnek V. Em. Debreezen. 
Stadler M. Győrött. Barcsay Károly Szegeden, 

valamint a legtöbb gyógytárban.

j f
gyöny-ezim: Gottschlig’ Budapest, Telefon 57 86, 1A

G ottsch lig  Á goston
tea-, rum - és c o g n ac-n a g yk ere ske d ö

I t L ' D A  « »S3!-Jrl\
K ö z p o n t i  i i ’o d s i : I  \  . v á e z i - u t c z a  4 .  s z t i n i .

IV . váczi-utcza 6. szám . V I. A n d rá ssy -u t 23. szám .
„A Mandarinhoz" „Hong-Oöng városához"

a városház-tér m elle tt. a k ir . opera átellenében.
K iviteli pinezék X. Kőbánya, füzér-uteza 9. szám.

Kizárólagos bizottm ány! r a k tá r  :

S e  I m e c z b á n y a  é s  k ö r n y é k e  r é s z é r e

MARSCHALKO GYULA úrnál.
Közvetlen heliozalalu valódi chinai és orosz karaván teák, Jamaica-, Braziliar- 
es ('iiba-rumok. frauezia cognacok, likőrök a logfiuomahbÉninöségben, eredeti 

csomagok és palaczkokban, eredeti árak mellett.
Á rjegyzék k ív á n a tra  ingyen és bérm entve. 1 — iO

30OOOO0COQOOIOI0OO0OOOO3COOOOOOOO000

Mindennemű köhögést 8
valamint minden katar. megbetegedeseit a légző
szerveknek, gégebajoknak, a tüdőnek, nehéz lég
zéseket szűkmellüséget, asllimát, clnyálkásodúsl. 
görcsös- és szamárköbögést. rekedtséget, torokban 
erezhető esiklanddozást. a leggyorsabban gyógyítja 
az evek óta legjobbnak bizonyult, orvosi utasítás 

szülő s orvosok állal ajánlott

„SZT.-G YÖlíG Y TEA“
melynek doboza 50 kr, és a hozzávaló Szt.- 
György „Katari)" por, melynek doboza 50 kr, 
a részletes orvosi használati utasítással együtt. 
Hatása már néhány nap alatt érezhető. Két do
boznál kevesebb nem szállitta tik.

Postai küldésnél 20 kr. szfunittatik a cso
magolásért es szállitó levélért: megrendelést elfő- 
-ad : a Szt.-György g y ó g y szertá r  Bécsben V 2 
^  immcrgas.se 33 Az összeg postautalványon előle- 
gcsen küldendő be. 1—j;}

OOOOOOOGOOOIIOOJOOOOOOOOOOOOOOÍ

rr is s z ta  v é r ,
•  i< »s■  Titkos betegségek, kiütések,
•  általános gyengeség, fáradság 
í  eltűnik, ha tisz tává tesszük 
m  a v é r t! Jó t állunk módszerünk
•  alkalm azása esetén a gyökeres 

eredményért.
Kérdések alábbi czim a la tt  

teendők;
„Office Sanitas11

Paris. 30. Faubourg Montmartre.

Nyomatott Joerges Ágost özv. és Fia könyvnyomdájában Selmeczbáuyáu 1804.
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