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A lapot illető  szellem i közlem ény, valam in t az an y ag i rész is a 
k ia d óh iva ta lra  cziuizendö.

adok kivetésére a törvény által illetékesnek ismeri kő-

Hirdetmény
a bányaadó alá tartozó jövedelemnek bevallása j 

tárgyában .
Bányaadó tárgya azon jövedelem, mely a bánva- 

mivelésböl és hozzátartozó iparágak üzletéből ered.
A bányaadó csak a művelés alatt álló bányák | 

után vetendő ki i
Ez az adó rendszerint a mű tulajdonosa, vagy 

a bányatörvény szerint a inü vezetésére jogosítottak 
vagy meghataImá|pttjaik vallománya alapján az 1875. 
évi XXVII. l.-cz. 7. §. rendelkezéseinek megfelelőleg 
állapittatik meg.

A bányaadónál a mű tulajdonosa, vagy bánya
törvény szerint a mű vezetésére jogosítottak, vagy 
meghatalmazottjaik vallomást adni s ehhez az adóévet 
megelőző 3 évi, a mennyiben pedig az illető mű, an- 
nyi éven át még fenn nem állana, az annak megkez
désétől számítandó időre készített mérleget csatolni 
tartozik.

A bevallásokat külön kell tenni :
a) minden oly műről, mely vasat, vagy kőszenet 

termel;
b) minden oly műről, mely egyéb ásványok ter

melésével és feldolgozásával foglalkozik :
c) az önálló segédvájásokról.
Megenged lelik azonban, hogy egy és ugyanazon 

vállalkozó legyen az magán személy, vagy társulat. 
— fent említett a), b), c). alatti rgy-egy csoportbeli 
és egy bányakapitányság kerületében fekvő összes egész 
müveinek bevételeit és kiadásait a tiszta jövedelem 
meghatározása ezéIjábó 1 ősszesithesse.

A vallomások csatolmányaikkal együtt 1800. évi 
január hóban nyújtandók be.

Az adótárgyat képező jövedelemnek az állam
kincstár megrövidítésére irányzott, szándékból történt 
valótlan bemondása jövedéki kihágás! képez, melvnek 
bírsága 1—8 annyi, mint az az összeg, melylyel a 
kincstár megkárosiltatott.

Kárösszegnek vételik az az összeg, melyei a köz-

TÁRCZA.
Év végén.

S le nem szólnál?! annyi kérés 
Mindhiába volna hát?!
Büszke — bátran amint tudtak —
Édes lan tóm, bú íjaidnak 
Most ne ballanók dalát ?!

A szótalan fájdalommal 
Hagyj fel e nagy ünnepen!
Mikor kibal minden bánat 
s a szívben uj remény támad 
l'nneprontó búd legyen?!

A ki eddig annyi bittel 
Énekelted a reményi,
Akkor is — ha sírba letted !
Benned lássa az uj élet,
Ki reményit megveted ? !

Bit bajoknak zsarnok lánczái 
lépje széjjel a jövő!

Borús napnak alkonyánál 
A töri sugár hányszor oll áll — 
l'-s reggelre győzve jő!

Bármiül tépte lelked a kin,
'  égy erőt most magadon!
Készülj újra áldozatra !

zegek jogérvényesen megállapítottak.
Kelt Léván* 1805. november 15.

M. kir. pénzüg-yig-azgatóság-.

Hirdetmény
a hadmentességi dij alá tartozó egyének által te 

endő bejelentések tárgyában.
1800. évi február hóban tartozik az, k i:
1. mini hadi szolgálatra alkalmatlan, az állítási 

lajstromból törüllelett;
2. mint fegyveres szolgálatra alkalmatlan, fegyver- 

képtelennek nyivánittatott;
3. a katona szolgálatból oly testi fogyatkozás 

miatt bocsáttatott el. mely ól keresetképtelenné nem 
lelte, s mely nem a katonai szolgálat teljesítésének kö
vetkezménye ;

4. az 1808: XL. t.-cz. alapján, mint családfen- 
Iártó felmentetett és az 1880. évi VI. t.-cz. életbelépte 
után is bármely okból (el nem avattatott;

5. külföldre költözési engedélyt nyert, és had- 
mentosségi díjfizetési kötelezettsége még tart, ama 
község elöljáróságánál (város adóhivatalánál) hol ál
landóan tartózkodik, az e czélra szolgáló nyomtatvá
nyon :

a) polgári állását;
b) lakását;
c) ama sorozójárás, illetőleg község nevét, mely

ben a hadkötelezettség alól mentesittetett;
d) azt az évet. melytől fogva a felmentés számí

tandó bejelenteni és
e) a reá, esetleg ama családfőre, kinek családjá

hoz tartozik, a megelőző 1805. évben állandó lakhe
lyén. esetleg más községekben is kivetett egyenes állam
adók összegét hitelesen kimutatni.
. Ezen kivid tartozik :

f) az a véd-, illetve díjköteles, kinek hadmentes- 
I ségi diját a törvény 11. £-a értelmében a munkaadó

fizeti, a munkaadó nevét és lakását bejelenteni.
Ezen adatok bejelentésének elmulasztása az idé

zed (örvény 20. {(.-a érleimében a kirovandó hadmen
tességi dij bárom, egész hatszoros összegének megfe
lelő pénzbírságot von maga után.

Munkás kéznek meg ne volna 
A jutalma tagadom!

Rajta tehát! a jövőnek 
Mérlegé e tedd szived’ !
S a bánatnak meglesz d ija!
S hogy a bátrat harezba híja,
Majd örömmel clbiszed! . . .

Láng1 József

A csendes beszédről.
Mikor azok a színpadi bősök, királyok, császárok, 

oly dühös kiállásban lörnek ki, hogy szinte megren
getik a Sembery-teremm-k eléggé szilárd falait.- mikor 

j nagyon szűk utczáinkon járok, melyek a hangol röptének 
első másodperezében elfogják, hogy fokozott csatto
gással adják tovább, — mikor a mcg-megálló, keltenként, 
hármasával csoportba verődő tótasszonyainkat, sőt 
kapatos ismerőseimet fortissimo hallom társalogni, 

j úgy, hogy egyébként nagyon is köznapi tárgyról szóló 
I beszédjük közben a „túlsó soron is hallják őket mo- 
| solyogni", mindig különös, kellemesnek éppen nem 
| mondható hatás alá esem e tulhangos beszédtől 
| s azt óhajtanám, hogy a csendes beszéd czélszerüsé- 
j géröl egészségtani, aeslhetikai szempontból előadást 

tartana valami szakértő éppen azok elölt a lermésze- 
, tesség, a szépérzék s illendőség ellen vétők elölt.

Ez az ohajom azonban még sohasem teljesült, 
mert ha azon megjegyzéssel köszöntött is be egyikünk 
vagy másikunk a hangos beszélők közé, hogy, kérlek,

HIVATALOS H IR D ET ÉSEK  D IJA :
100 szóig 2 frt., ezentúl minden megkezdőit 100 szónál 50 krral több 

Mayánkirdetések megállapodás szerint számíttatnak. 
Nyilt-tér bárom hasábos sorért 10 kr.

K é l }  e g t l l j  m i n d é  ii h i r d e t é s é r t  S l O k r .

—  Kéziratok nem adatnak v i s s z a . -----

i 1
Ha a munkaadó személyében az alatt az idő alatt,

! mely a bejelentés beadása és a dij esedékességének 
1 napja (az. év október hó 1-je) között lefolyt, változás 
' állott be. eme változást a díjköteles az 1883. évi IX.

t. ez. 4. §-nak 3-ik pontja értelmében ott, a hol az 
! első bejelenteni bejelenteni köteles.

Azon díjköteleseknek, kik állandó lakhelyükön 
kivid másutt adóval megróva nincsenek, megengedle- 
lik. hogy a községi elöljáróság (városi adóhivatal) előtt 

| személyesen megjelenvén, vallomásukat ugyanott tollba 
mondhassák, de ha tenni ezt elmulasztják, a fentebb 

i említett pénzbírság ellenük teljes szigorral fog alkal- 
I Utaztatni.

Kelt Léván, 1895. november 15.
M. kir. pénzügyigazg-atóság.

6769. sz.
v. k. 1895. H ird e tm é n y .

Az 1894. évi XVII. t.-cz. 169. szakasza értelmé
ben közhírré tétetik, miszerint az 1896. évre válasz
tandó iparhatósági megbízottak választásának batár
ideje f. évi deczember-bó 30. napjának d. u. 4 órájára 
a városház tanácstermében tűzetik ki, miről az érde
kellek azon hozzáadással értesittetnek, hogy a választók 
és megválaszthatok névjegyzéke hivatalomnál megte- 

1 kinthetö s az az elleni felszólamlások 8 nap alatt a 
II. fokú iparhatóságnál Írásban benyújthatók.

Felhívom tehát a város területén lakó összes ke
reskedő és iparos urakat, hogy a választás megejthe
sse  czéljából a fent kitelt időben és helyen teljes 
számban megjelenni szíveskedjenek.

Selmcczbányán, 1895. évi deczember 13-án 
Krausz Kálmán

ren dő rfőkap itány , m in t I. fokú ipa rha tó ság .

Mü ipar-telep.
Kél év rlőtt hosszabb időt töltőtt városunkban 

Szász (ívnia szobrász-tanár, a ki a Sz.-Háromságszo
bor kijavítását oly általános megelégedéssel végezte. 
Itt tartózkodása alatt sok oly üdvös eszmét, sok oly 

i tervei vetett fel, melyeknek életbe léptetésével sokat 
! lendíthetnénk városunk bajain.

I csendesebben beszéljetek, hisz az egész utcza hallja 
; s tudja már, hogy miként aludtatok, mi zavarta álma- 
; tokat“ ha néhány pillanatig köztök volt, már ő is 

emeltebb hangon versenyzett e hangos versenyben.
A fenti szempontokat tudósok merítették már 

ki s tán ezen megjegyzésemre e lapok hasábjaira is 
j kerül azokból az okos dolgokból valami; ebben a 

reményben én csak egy futó pillantást vetek ama 
szempontok mellőzésével a csendes beszéd divatjára, 
azon állítással kezdve meg rövid soraimat, hogy a 
csendes beszéd már a régi római világban is szoká
sos, illendő volt.

Különösen divattá vált a csendes beszéd a ke
gyet lenség hírében álló Nero császár idejében, a ki 
maga járt elő követendő példával egész hadserege 
szipe elölt. Ez a tagadhatatlanul nem közönséges tc- 
hetségekkel megáldott császár, mikor már végig él
vezte a világ ezernyi gyönyöreit, s már alig talált él
vezetet Itália. Hispánia kiválasztott szépségeinek 
csókjaiban, a költő dicsőségére is áhítozott s a meg - 
lapsoltatás élvezetére pályázott.

Megírta az ö színdarabjait, operáit, s nemcsak 
megírta, de elő is adta azokat, pedig mindig . . .telt 
színház elölt.

llog\ e soroknak magyar színész olvasói esetleg 
kérdésekkel ne rohanják meg e lapok szerkesztőségét, 
hát sietek velők már előre is tudatni a színház meg- 
lélésének a titkát. Nem állt az egyébből, mint abból, 
hogy egyszerű szinlaposztók helyett alabárdos csá
szári emberek császári parancsban hívták be a szin- 

1 házba a nagy közönséget. Tegyék ezt magyar szin-



és lakásainak

állandó

Egyebek küaűtl egy mftipartelep tervét üolgozta 
ki s ajánlalképen beterjesztette a m. kit kormánvlioz, 
kifejtvén beadványában az ezt támogatn okokat, me
lyeknél fogva •Selmeczbánya ilyen iskola színhelyéül 
különösen alkalmas, nevezetesen

1) . Vidékének szépségénél fogva, 
számára való tekintettel feletttébb

2) . Tekintve, hogy Selmoczbányán a bányászát 
részben mór a megszűntetéshez közeledvén, ezen ipar - 
telep létesítése esetén az ottani lakosság részére, 
téren való kiképeztetés után igen tisztességes és
keresőt biztosíttatnék. . .

3) . Tekintve továbbá, hogy a fentebb érintett valós 
vidéke a mfiipartermékek előállítására szükséges anyag- 
gal, milyenek : kö és érez, fa és a nyaggal bőven ren
delkezvén a mnipargyár létesítése e tekintetben sem
ütközik akadályokba. .

4) . A fentebb érintett vidéknek majdnem szom-
szédságában több jó hírnévnek örvendő és sűrűén Iá- . 

-togatott gyógyfürdő lévén, -  az előállítandó müipar j 
termékek, disz-eralék-lárgyak nem csak hogy nagvke- ; 
lendőségnek örvendenének, de az előállítandó ily ; 
disz emléktárgyakkal az ország többi gyönyörű ismert t 
fürdő helyei is elláttatván, az ott nagyszámban meg- : 
forduló idegenek ulján magyar müipurtermékek a kül- ■ 
földön is előnyösen ismertetnének meg, és így az ot- j 
tan árusítani szokott külföldi ipar termékek a magyar j 
müipar előnyére a piaczról leszorilialnának.

5) . A műtermék- illetve mnipargyár elhelyezésére I 
az ottani állami bánya-épülel. kohó, helyiségekkel bir- 
ván. a kérdéses épület csekély költséggel átalakítva a I 
kívánalomnak minden irányban megfelelne,

G). Tekintve végre, hogy a kérdéses müipar te- ; 
lej) illetve a tnüipargyár körülbelül 10000 frt. költséggel 
létesíthető, ezen összeg az államkincstárnak tetemes 
és állandó hasznot hajtó befektetést képezne

A selmeczbányai kereskedő ifjak 
társulata.

1885—1895
II.

Elnöki jelentés.
(A kereskedő ifjak társulata 10 éves fennállásának 

jubileuma alkalmával előadta Tirts Rezső elnök.)
Igen tisztelt vendégek és tagtársak !
A magyar nemzet az utóbbi évtizedekben, de kü

lönösen a 67-iki kiegyezés óta. a mint ezt mind
nyájan tudjuk óriási haladásnak indult, mintha a 
„legnagyobb magyar* jóslatát „Magyarország nem volt. 
hanem lesz" csakugyan megvalósítani akarná, oly lázas 
sietséggel igyekszik nemzetünk pótolni mindazt, mit 
a véres és szomorú múltban akaratlanul elmulasztani 
kénytelen volt.

A magyar kormány, a magyar társadalom min
den hazafias rétege, mindenki a maga körében mindent 
elkövetett és egész odaadással hozzájárult, hogy a 
magyar állam tekintélyében, a magyar nemzet jólétében 
gyarapodjék és úgy a cultur nemzetek nem csak tűrt. 
de tisztelt versenytársa lehessen.

304.________________________________________________

ményt
magyar

S E L M E C Z B A N Y A  1 H 1 R A D O .

Ezen tényezők közöli pedig, melyek ezen nagy j 
részt vetlek, kik o nagyszerű ered- 
lelfék, nem utolsó helyen áll a 

kereskedők összessége is. kiváltképen annak 
mely mindent megleli, hogy jó hírre szert 

tegyen és az utolsó évtizedekben berendezett keres
kedelmi iskolák, tanintézetek és a sok megalakult Ön
művelődés! egylet erről legjobban tanúskodik.

A magyar kereskedői ifjúság megértette a kor- 
| szellem szózatát: a történet múltjából megtanulta azt,
' hogy csak a müveit nemzetek lehelnek szert vilag- 
; szerepre és hogy a művelődéssel jár az öntudatos,
! becsületes munkálkodás is, l tanzásra való például 

szolgál neki a büszke Albiou, melynek minden pol- 
j gára ugyan a nyereség és veszteség kereskedelmi számla 

mérlegével fontolja meg minden cselekedetét, de azért 
! saját jólétét és becsületét az. állam jólétével és becsü- 
í leiével egyheforlnak tekinti és az ilyen egyesült mtt- 
i kődés állal az államnak oly erőt és tekintélyt kölcsönöz,
; hogy a legelső világszereplésre képessé te- i

De azt is tanulták kereskedő ifjúink, hogy a hol 
j az. alkotó társadalomban az önzés, az önlmszonlesés 
! a főszerepet játszani kezdi, ott a társadalmi, és állam 

élet elkoresosodása, süllyedése és végre végelpnszlulása 
következik be, a mint ezt a görögök, rómaiak, spa
nyolok. velenczeiek példája mutatja.

Megértetnék a kereskedő ifjak a korszellem szó
zatát és valódi honszereteti öl áthatva, hozzá láttak 
hogy hazájuk hasznos polgáraivá váljanak és hogy 
becsülettel töltsék be azon missiol mely reájuk vár. És 
ezen érzet, valamint azon tudat, hogy a haza jövője az 
ifjúság qualificatiojától függ. föllelkesítette a magyar 
kereskedő .'ifjúságot is és az ország minden részében 
általa megindított mozgalmak legjobban igazolják e 
dicséretes törekvést.

Ezen törekvés a selmeczi kereskedő ifjúságot 
is vezérelte 10 év előtt, midőn létesítette ezen társu
latot, melynek 10 évi fennállását ma ünnepeljük. Tiz 
éve annak, hogy az akkori ifjúságnak nehány neme
sen és helyesen gondolkodó tagja, ezt az eszmét vetette 
fel. hogy teremtessék egy oly otthonja a selmeczi ke
reskedő ifjúságnak, hol kellemes szórakozás mellett 
szellemi tápot is szerezhessen, hol esténként és ünnep
naponként összejöhessen, hogy az alap-és házszabá
lyok szigorú betartása mellett, kellemes órákat tölt
hessen és ne legyen kényszerítve a korcsmákban 

néha gyanús társaságokban — szórakozást keresni.
Az eszme, daczára a sok baljóslatnak, meg is 

valósult. Ezt a lelkesedés, az elszántság, a kitartás 
hozta létre. Bámulni való azon lelkes buzgóság, me
lyet 10 év előtt ezen ügyben kifejtettek. Szegő. Gaal 
Liptay, későbben Bodnár, Achim, VVeiszenbacher, Vo- 
zárik, mind ők örök hálára kötelezték és kötelezik 
az utódokat. De hálával tartoznak ők mindazon t. fő
nök uraknak is, kik az ügy jóvoltáról meggyőződve, 
azt tekintélyükkel és anyagi áldozatokkal elő segiteiri 
szíveskedő k, Annál is inkább és nagyobb elismerést 
érdemelnek mind ők, mert mindnyájokat valódi önzet
lenség vezette, — ők legnagyobb részben nem maguk

Az ezer éves fényes múltú nemzet meg is fogja ! nak, de ezek és az utódoknak teremtetek ezt az ott-
mutatni a nagy világnak, a milleniumi kiállítás alkal
mával, hogy nem hiába iparkodott és hogy a legmű
veltebb népekkel, a legtöbbre haladott államokkal a 
versenyt kiállani már most is képes.

is önzetlenség és áldozatkészség

i
is, igy aztán meglesz kívánt „teltigazgatóink 

színház.*
Azt is eláruljuk az érdeklődőknek, hogy miként 

lehet aztán a nagy közönséget a telt színházban együtt 
tartani is a nekik unalmas előadás végéig.

Egyszerűen úgy. mint Nero tette, hogy t. i. pon
tos időben megkezdődött az előadás s ugyanakkor 
bezárták a liktorok az ajtókat kívülről, úgy hogy sen
kinek az ajtón „se be se ki.*

Tegyék ezt utána a mi magyar színigazgatóink 
s megtalálják az eredményt.

De ha már Thalia papjainak szolgáltunk taná
csokkal. illő hogy a nagyközönséget is ellássuk ilyenek
kel s tájékozzuk azon fogásokról, melyekkel a római < lőtt hagyományként.

hont, melyet 
tart f

És most lássuk igazolva van- e ezen hálanyilvánilás 
rnegérdemli-e ezen intézmény, hogy 10 évi fennálló

ból-“. mint ő magát nevezi, hogy testét jól táplálta, 
s énekórákat véve, hangját folvton képezte s a hol 
csak lehetett, kímélte. Igy például a hadserege élén 
csendes commando-t használt, s hála mögé rendelt 
ének mesterének szigorúan meg volt hagyva, hogy mi
helyt a commandóban magasabbra emelné a császár 
a hangját, azonnal figyelmeztesse öt erre s a hatal
mas ur csakugyan hűségesen követte c tekintetben 
mindig énekmesterének figyelmeztetését s pianissimo 
osztotta parancsait.

Ez a csendes beszéd csakhamar imitálókat talált, 
divattá lett s nemcsak a közönségben, hanem miként 
N. Sándor király ferde fejhordása, a trónokra átszál-

költö-császár színházi hallgatói éltek a hosszú operák 
nyújtotta unalom ellenében, Ezek bizony úgy menekül
tek meg a délután 8 órakor kezdődő s későre 
előadásoktól, hogy egyszerűen kimásztak a színház 
ablakán : a tetőn át az előre oda rendelt hágcsók se-

Persze ezt csak
replö a császár,

akkor tehették, mikor a fősze- 
nyilt jelenetét elvégezve, a szín

falak mögé vonult tapsviharoktól kisérve s onnan 
dirigálta tovább a játékot: vagy pedig, mikor pillanatra 
felfüggesztette az előadást s az ő szinésztársai s társ
női körében ozsonnazott, hog\ ujult erővel játszhasson 
tovább.

Úgy de ilyen hosszú előadáshoz erő és erős 
hang. jó torok kellett, nemcsak nagy közönség. Hogy 
az is meglegyen, hát úgy segített magán a „nagyem-

Hogy e tekintetben is sok volt a kivétel és hogy 
N. Károly harsány hangon vezérelte frankjait az ordító 
avarok ellen rohamra, s Sz. László a nagy csatazajt 
túlkiáltó hangján vezényelte magyarjait a kunok el
len. ez kévétől számba megy.

A csendesebb hangot nemcsak a legmagasabb 
helyen tért foglaló divat követelte meg, de célszerű
ség. észszerüség is. mert hogy többel ne mondjunk, 
az a sok tanácskozás, melyet régi időkben az uralkodók 
vezettek, vagy a mostani u. n. eerele is. bizony an
nyira igénybe veszi az uralkodóknak szellemét s testi 
szervezetét, hogy a hangos beszéd teljesen kimerítené 
még a legerősebb szervezetet is.

Es ez a divat leszállóit a közönségesebb halandók 
közé is s manapság bizony csak ott találjuk azt a fülha- 
sito, fal rengető, kelleténél hangosabb beszédet, abban

sáliak örvendjünk ? Hiszen azt fogják mondani néme. 
Ivek .tiz év egy egyesület életében még nem olyan i,|j 
melyet mar is megünnepelni kellene* !

De igen is! ha valahol ill van annak helye! Te
kintsünk csak vissza a múltba és meglássuk, hogy a, 
ilyféle egyletek létesítésével már próbálkoztak 
is, de azok mind erély, buzgalom és összeírn ia, i.iii- 
nváben, rövid élet után megint eltemetlettek és a le. 
ledékenység mélyében elmerültek.

A mostani kereskedő ifjak társulata ellenben lo 
év óta nem csak fonnállani, de prosperálni is tud. Jele 
annak, begy hivatásának megfelelt és megfelel ma is.
A napi-é.s szaklapok, folyóiratok, de még inkább a már 
több száz kötetre felszaporodott könyvtár sok szép. kel- 
lemos és hasznos szellemi tápot nyújt az Hiúságnak, 
kél ekeasztal és egyébb szórakoztató játék s. j 
kellemessó teszik az ült töltött órákat. Valóban hú- 
múlni való, hogy mit mindent tudott ez a maroknyi 
iljuság teremteni és feltartani! A gyakoribb érintkezés 
folytán mindég jobban érvényesülő összetartó szellem, 
az intézmény összetartó kapcsát is képezi, mely in- 
tézmény eredetétől fogva a szolid, tisztességes mulat
ság is szórakozás tanyája volt és az ma is. Ha pedig 
találkoztak olyanok, kik a szabályokat, a rendet, az il- 
ledelmet, vagy a közérzületet compromittálni merték, 
—és pedig voltak olyanok is — azokat az ifjúság ke
belében nem tűrte, kitörölte, kizárta őket.

Gyanusitólag, roszakarólag csak olyanok nyi
latkoztak ezen intézmény felöl, kik úgy sem voltak 
méltók arra, hogy tagjai legyenek.

Nyugodtak lehetnek a főnök urak, ha segédeik, 
— a szülök, ha fiaik ott találnak mulatságot, mert 
inig ott jól érzik magukat, nem keresnek fel olyan 
mulatságokat, melyekben sokszor az erkölcsiség érze
lével összeütközésbe is jöhetnek.

A tiz éves egyesületi életben legszebben, legfénye
sebben. ragyogó lánczként húzódik végig az ifjú tagok 
legrajongóbb hazafiai érzülete. A hazaszeretet az, mely 
a legnemessebb kapcsot képezi közöttük, mely elfelej
teti az egyesekkel a nemzetiségi, a felekezeti külömb- 
séget. mert mindenki azért jó hazafi, szereti társában 
a jóhazafit és valamint az 1848/49-ki szabadsághar- 
ezosaink sorában aránylag igen sok volt a kereskedő, 
úgy meg vagyok győződve, hogy ha ma felhangzanék 
az a jelszó, hogy „veszélyben a haza!" a mai ifjúsá
gunk éppen oly lelkesedéssel, mint az akkori, sietne 
a tettek terére és örömest áldozza fel nevét, életét a 
haza becsületéért.

Mióta ezen társulat fennáll, van szerencsém a \. 
tagok bizalmából annak élén állani és bár közremű
ködésem és a fejlődéshez való hozzájárulásom, úgy
szólván egyenlő a semmivel, még is volt alkalmam 
ezen tiz éven át tapasztalni azt, hogy ezen intézmény 
hivatásának megfelelt és erős a meggyőződésem, hogy 
meg fog felelni a jövőre is, hiszen oly hatalmas gyö
kerekkel bíró erős fává nőtte ki magát már, hogy akár 
nagyobb viharoknak és veszélyeknek ellentállani is 
képes lesz. Hol oly derék alelnök, oly ügybuzgó 
tisztviselők vezetik az ügyeket, mint a milyenek a 
múltban voltak és vannak jelenleg is, olt a tarlós 

1 fennállás bizlosiitva van!"
Működjék tehát a selmeczi kereskedő iljak tár

sulata jövőre is, ezen szellemben és ezen rendben, 
mint eddig és a 25 éves jubileuma majd még szebb

a körben, a hol a foglalkozás természete mintegy 
arra kényszeríti az embereket.

A gépek zakatolása, a mosólapát csattogása, a 
bányász kalapács ütése közben a hangos beszéd járja, 
s a háztetőn dolgozó kőműves vagy ács szintén mel
lőzni kénytelen a csendes hangot. — Még a sz. antali 
vagy tópalaki czigánykovács is azért beszél ordítva, 
mert a tűz sistergése és a sűrű kalapácsütések zajában 
másként meg nem értetheti magút. Mikor aztán utczáinkon 
megjelenik, ezen a megszokott hangon folytatja velünk 
is a társalgást, a mire egyébként ilyenkor a már be
szedett szesz hevítő ereje is készti.

A hangos beszédben még vidékünk tót, népe is 
versenyez vele, de csakis a fuvarozó falvak lakosai; 
a kiket foglalkozásuk neme erre szoktatott. A pásztor
nép, vagy a marhatenyésztéssel foglalkozók is csende
sebben beszélnek, mint a hogy egész magaviselet ük is 
elütő a fuvarosokétól.

Mondhatnám, hogy a beszélgetés, társalgás hang
jából rendesen biztossággal lehet az illetőnek foglalko
zására, vagy régebben folytatott metier-jére következ
tetni; ezért a ki ilyen vizsgálatnak, bírálatnak magát 
kitenni nem akarja, az óvakodjék a tulhangos beszéd 
rósz szokásától. De egyébként is, kérdem, vájjon mi
lyen hangot használna egy igazi tragikus es.et elmon
dásánál az, a ki az időjárásról is kiabálva beszél; 
mert mégis csak furcsa beszéd az, mikor Óthello ép
oly hangon ejti ki a „meghalsz 1 
azt. hogy „hogy érzed magad édesein?"

- t ,  mint 
t.
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j tcsi.|,|) emlékekkel telve fos lefolyni, mint a

l | u,„i tiz éves megemlékezés! Adja az ég„ hogy 
i '*  ,(.̂ v,.n | Áldás kisérje ezen társulat működéséi.

Különfélék.
Midőn az újév küszöbén boldog újévet kivá

lj ti olvasóinknak, tisztelettel kérjük egyszers- 
nm t szives támogatásukat a jövő évre is, mely- 
len lapunk Vll-ik évfolyamába lép, hogy továbbra 
is ájult erővel szolgálja városunk s társadalma
közérdekét.

A Szerkesztőség.
_  Bányászgyülés. Az alsó magyarországi kém- 

Irtintézeti egyesület e hó 21-ón tartotta ez évi köz- 
vűlésót a városház tanáeslerméhen Goldbrunner Sán- 
]or elnök akadályoztatása következtében lovag Berks 
Róbert cs. és kir. kamarás elnöklete mellett. Az évi 
terjedelmes jelentés, mely Szilnyai József polgármes
terünknek müve, a ki 22 éven át volt az egyesület 

kimerítően tárgyalta az egyesület működését 
hiú n Írja le. Az egyesületi tagok örvendetes ki

vették az ebben foglaltakat de sajnálattal s 
kőszönetüknek kifejezése mellett váltak meg a titkári 
tisztségről leköszönő Szitnyai József polgármestertől, 
kinek helyébe Vörös Fereno.z tb. főjegyzőt választot
ták meg.

__ Segélyegyleti bál.’ Az akad. ifjúság segély
e z e t i  bálja jövő hó 1 t-én lesz.

— Hány a választó? A központi választmány 
e hó 27-én Szitnyai József polgármester elnöklete 
alatt megtartott ülésében megállapította a képviselő
v á la s z tó k  1896. évi állandó névjegyzékét. E szerint 
a választók száma 751-el teszen városunkban.

A Vöröskereszt egylet tervezett bálja elha
lásztatok bizonytalan időre. Valószínűleg csak már
ciusban lesz megtartva.

— Uj nemzeti zászló fog nemsokára lengeni 
a városházunkon s a rendörknpilányi hivatal helyisége 
fölött. Egy belügyministeri rendelet elrendelte ugyanis, 
hogy a nemzeti zászlók, magyar czimerrel legyenek 
ellátva. Ennek következtében polgármbsteriink intézker 
dett az iránt, hogy e körrendeletnek minél előbb fo- 
ganata legyen. Kívánatos volna, ha a m. k. hivatalok 
főnökei egyöntetűen járnának el a zászló beszerzésénél, 
hogy igy mielőbb s minél olcsóbb árak melleit juthat
nának országézimérés zászlóhoz. Ma magánosok is ki
vannak egyszerűbb zászlót rendelni, ugv szívesen jár 
közbe e tekintetben e lapok szerkesztősége ulbai-

vi. «*“! » 52’ “zá-

A Szt Erzsébet egylet tánczvigalma február 
1-én lesz. miként, ezt már előzőleg jeleztük. Az előké- 

ilélve, a mulatság változatos lesz. s mint 
ik az érdeklődés nagyon élénk iránta. -  a mi 
előre is biztosítja sikeréi.

Ócska ruhá t kértünk egyes szegények szá- 
lapunk előző számában, miként ezt már óvek 
is tenni szoktuk; de ezúttal sajnos, nem vol- 
oly szerencsések, mint azelőtt, pedig éppen 
segíthet lünk volna legjobban olyan igazi szegó- 

kik teljesen ruhátlanok. Volt ezek közölt 
kellő olyan: a kik miután rokonaik el nem ismerték 
' nem segítették, a Magasház üres istállójának jász
ában húzták inog magukat, éjjel nappal dideregve, 
hzva, mig végre hidegtől s éhségtől űzetve a hatóság 
ólé állottak életűk megmentését kérve. Polgármesterünk 
jószívűségének köszönhetik megmentésüket ; de félő 
hogy mások majd nem lesznek ily szerencsések eppen 
az eszközök hijján; azért kérünk újból ócska ruhái, 
bármily rosszat a hatósághoz forduló szerencsétlenek 
löszére.

- A szélaknai úti jegenye oron nagy csorbát 
"l a város tanácsának az a határozata, mely egy 
szakbizottság javaslatára lett meghozva s mely szerint 
a szép jegenyék megtizedelés alá kerülnek legközelébb. 
Szám szerint 29 jegenyére van kimondva az ítélet s 
0Z(,k még e héten fejsze alá jutnak, hogy újabb élet-’ 
n'ík: fiatal diófáknak adjanak helyet. Mondanunk sem 
kel1, hogy a kijelölt jegenye mind korhadt s úgyis a 
toNiiészctes elenyeszéshoz közeledik Sajnálva a szem- 
ja'k jó) psö látványt vigasztaljon bennünket a ludat 
10w romjaikon uj élet fakad.

A betegsegélyzö pénztár kérelmet intézett 
a Va,0s közönségéhez, hogy azt az fi00 Irtot, melylyel 
<letke/.és(?kor a közönség segélyezte, mint adott köl- 

c' (,nl (|n,\ ,.| ., város. E kérvényt a város tanácsa 
*gulabbj illésében tárgyalván, elhaliirozln. hogy azt 
^°fl«»lng fogja a közgyűlés elé terjeszteni azon ok- 

•i. mert a belegsogélyxö pénztár csakugyan
tetemes •'■'icrtöl menti meg évenként a városi pénztárt
* ' '̂"knak ápollatásaval. Mint ilyen hasznos intéz 
bUnJnok :| kérelmét mi is melegen ajánljuk a fenti 
,e«u váiivi törvényh. biz. tagok becses figyelmébe. 

Műkedvelői előadás lesz Korponán jan. 12-én 
Izidor apát, beszterczehányai egyházmegyei

fötanfelögyelö védnöksége alatt kót felépítendő r  kálit, 
népiekuln javéra. Ajánljuk c nemes czélu előadást 
vidékünk pártfogásába.

Az Almanach, melynek kiadására az akad. 
ifjúsági kör vállalkozott, gyorsan készül. Szerkesztője : 
Xivuska Jenő ilj. köri elnök az ünnepeket adatok 
gyűjtésére s ’ezek feldolgozására kívánván felhasználni, 
az annyira kedves ünnepi szünidőket az Almanachnak 
szentelte s azt kiváló ügyszeretettel állítja össze.

— A névm agyarosítás ügye városunkban uj 
lendületet nyert az év végével. Örvendetesen szapo
rodik azok száma, a kik a milleniumi évbe magyar 
névvel óhajtanak átmenni, illetve az uj évben magyar 
nevet fölvenni, hogy e haza magyar voltát külsőleg 
is demonstrálják. Már mintegy 20 polgártársunk részéről 
nyertünk Ígéretet ez irányban s hisszük, hogy rövid 
idő alatt csupán városunkban 100-ra fog felszaporodni 
azok száma, kik magyar nevet vesznek fel. A kérvé
nyek szerkesztése, mellékletekkel ellátása, s a név 
választása tekintetében készséggel szolgál e lapok szer- 
keszlo.jo utbaigazi I ássál.

A gyerm ekbarát-egylet e hó 21-én osztotta 
ki a rendelkezésére állott ruhát az iskolás gyermekek 
közölt. Ezúttal 32 gyermek kapott uj öltözetet s láb
belit és pedig 21 r. kaih. s II evang. vallásit. A ru
habeszerzés munkáját s a kiosztást Bernhardt Adolf 
gazil. tanácsnok, mint elnök végezte. Az uj ruha sok 
őrömet szerzett a szerencsés választottaknak, de annál 
inkább búsultak azok a szegény gyermekek, a kik 
szintén reméltek segélyhez juthatni s nem jutottak : 
ezeknek száma pedig igen nagy. Szegények, egy részük 
talán kárpótolva lesz a többi kiosztásnál.

A kis Jézus. Nem tehetünk szivesabb aján
latot a szülőknek, mint hogy ezt a kis könyvet szerez
zék meg ajándékul gyermekeiknek. A kis Jézusnak 
játékairól, szülei és társai iránt való szereletéröl irt 
ebben a kedves könyvben Dr. Prónai Antal, kegyes- 
rendi tanár, tizenkét verset, szivei lelket vonzó han
gon és felfogással. Mindegyik vershez képet rajzolt 
Zsitvay János tanár kit lelkesedéssel köszöntünk 
művész-pályáján, Örülhet a gyermek, ki ezt a köny
vet kaphatja meg. A legjobb társa ez lesz neki! A 
könyv ára I fit 10 kr. Megkapható Zsitvay János 
tanár úrnál is. — Láng József, gymn. tanár.

- Ámító gyáros. A budapesti Bruchsteiuer és 
fia ezimtábla- és pléhplakátgyáros ezég hivatkozással 
arra, hogy a kiállítási bizottság öl bízta meg a kiállí
tók részére szükséges feliratok és czimtáblák elkészíté
sével az iránt fordul a Kerületi bizottságokhoz, hogy 
a kerületbeli kiállítók számára szükséges felirali és 
ezimtábla munkálatoknak megrendelése iránt mielőbb 
intézkedjenek. Ezzel szemben hiteles forrásból arról 
értesülünk, hegy a kiállítási bizottság sem a fenti 
czégol. sem mást nem bizolt meg ilyen munkákkal, 
s a kiállítók tetszésük szerint választhatják meg a 
czégol. a melynél c/.imtábláikat megrendelhetik.

Az iparos ifjak önképzésének ügye egy idő 
óta megakadt, mii első sorban maguk az, iparos ifjak 
sajnálnak legjobban. A bajon .segítendő, egy bizott
ságuk kérvényt terjesztett a város tanácsa elé, némi 
támogatásért, hogy ismét önképzőkörré alakulhassa
nak. Meg vagyunk győződve arról, hogy ha a város 
közönsége, illetve a törvényhatóság helyiséggel s fű
téssel látja el a kört, a mi más városok támogatásá
hoz hasonlítva, nem nagy áldozat, akkor az önképző 
kör léte biztosítva leszen. Ajánljuk ez ügyet az ipar
halósági megbízottak figyelmébe is..

A já rd a  behintésére újból figyelmeztetjük a 
háztulajdonosokat, a járókelők érdekében és, saját ér
dekükben is, mert a hatóság szigorúan fog a mulasz
tók ellen eljárni.

A difteritisz Bélabányán annyira terjedt a 
gyermekek között, hogy polgármesterünk ennek követ
keztében bezáratta az oltani iskolákat. Mint értesülünk, 
jan. 13-áig maradnak az iskolák zárva. Eddig f> isko
lás gyermek balt meg o pusztító betegségben. A vőr- 
heny is erősen terjedi, de szerencsére a lefolyása enyhe.

A rom lott gyermek. Hetek előtt betörés 
történt Gamma Győző ur házába, az ott szolgáló 12 
éves cseléd állilá-.a szeriül, a ki azt vjillolta, hogy egy 
fekete ember járt olt. A rendőrség hasztalan nyomozta 
a fekete sznkálhi embert, de más irányban eredmény
nyel járt a nyomozása. Az első kutatás után ugyanis 
csakis a cselédleányra gyanakodott, a kit folylon szem
mel tartott, mig végre le is tartóztatta azt gyanúja 
alapján. A leány végre vallott és pedig mostoha anyja 
ellen, a ki öt vallomása szerint - a lopásra fel- 
bujtogalla s a ki a lopást elkővetlte. A szembesítés
kor a mostoha anya majd megörüli, mikor leánya 
kézmozdulatokkal is illusztrálta azt, hogy miként szedte 
ki az anya az értéktárgyakat a szekrényből kötényébe 
s miként vitte el. és elárulta a rejtekhelyét is.^A rend
őrség házkutatást tartott a gyanúsított asszonynál, de 
biz ott semmit sem talált. A leány ekkor is azt erö- 
silgelle, hogy a lopott tárgyak mostohája padlásán
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el is vezette az általa megjelölt helyre a 
rendőröket. A tárgyak már nem voltak ott. A sok val
latás után végre bevallotta az igazat, hogy csupán ö 
volt a tolvaj, s áz ékszerek egy farakásban vannak el
rejtve. S csakugyan ott is voltak, előkerüllek hiányta
lanul. A leány most elmondta, hogy öl az a lapunk
ban évek előtt annyiszor emlegetett Poióni-leány tani
tolta, a ki oly gyakran lopott; s a tagadásra, fortélyra 
is az oktatta. A tolvaj Schneíder J. 12 éves, a meg
bánás jeleit nem mutatja, annyira romlott, hogy ve
szedelmére lenne városunknak: ezért javító intézetbe 
küldi a hatóság.

Női kézimunka-kií tá st tervez városunk
ban a Neidlinger-féle varrógép-részvénytársaság. A ki
állítás a Neidlinger-féle varrógépen készíthető hímzés 
munkákat mutatná be közönségünknek, melynek bir
tokában oly sok az ily gép, s ezt nem használják fel 
a fenti hímző munkák készítésére.

A mezőgazdasági összeírásért varosunk ta
nácsa 111 fit díjban részesíti az összeirókut, a kik 
számszorint 15-en vannak. Az összegyűjtött adatokat 
feldolgozók külön díjazást kapnak. Hogy a statistikai 
adatok olyan összegyűjtése üdvös leszen, s hogy az 
eljáró közegek mily díjban részesülnek, ez nem lesz 
ismeretlen; de hogy az adóemeléstől való félelem hány 
szárnyas és lábas jószágnak, hány egészséges gyü
mölcsfának került ez életébe, ez őrökre titok marad.

Elhaltak. 258. Budinszky János 38 éves r. 
catli. Sorvadás. 259. Zipszer szül. Foltin Anna 61 éves 
r. catli. Carcinonm ventricula. 200. Pollinger Mária 0 
hónapos r. catli, Convulsiones. 201 Kremnitsan Mihály 
10 é. baleset, r. catli, 262. Macsák József 37 éves. r. catli. 
koponya zuzodás, agyvérömlés. 203. Simo^Jánosné 57 
éves r. catli, Szivszélhüdés. 261. Pecher Pál 3 napos
ag. evang. Debelitas. 205. Lauko Gabriella 10 hónapos
r. catli, Enterocatarch. 207 Benekdikti Károly 13 éves 
r. catli, Tüdölob.267. Lamer Regül Mária 52 éves ag. 
evang: Gyomorrák.208. Ozv. Péntek Viczian Mária 69 
éves r. cath.f Phlisis pulmónum.

Legtöbb kedvezményt ma kétségbe vonliat- 
lanul a Pesti Hírlap nyújt előfizetőinek. íme: a lap 
az összes napilapokat felülmúlja tartalom gazdagsága 
tekintetében ; minden nap 20—21. vasárnapokon 
32—36 oldal terjedelmű. Minden hónapra külön, zseb
ben hordható jegyzék- és határidőnaplót mellékel elő
fizetői számára. A Párisi Divat cziniü. legszebb czimü 
legszebb magyar divatlapot, mely hazánkban egyedül 
jelenik meg minden héten, a Pesti Hírlap előfizetői 
ingyen kapják (negyedévre 1 frtért), Mindehhez járul 
a legfőbb és a maga nemében rendkívüli kedvezményt 
a Pesti Hírlap nagy képes naptára, melyet minden 
előfizető ingyen és bérmentve kap, mely fölöslegessé 
tesz minden egyes naptárt és felülmúl minden más 
karácsonyi mellékletet, mert egész éven ál használható. 
Pedig a Pesti Hírlap mindezen kedvezmények nélkül 
is a legkedveltebb volna: szabadelvű poiiiikája. ro
vatainak változatossága, a mulattató közlemények — 
tárcák karcolatok, szerkesztői üzenetek — nagy bősége 
folytán. Korunk legelső Írója, Jókai Mór és Mikszáth 
Kálmán, a Pesti Hírlap rendes dolgozótársai közé tar
tozik. Mikszáth Kálmán már az újév első negyedében 
hosszabb elbeszélési ir a lapba. A Pesti Hírlap előfi
zetési dija: egy hóra 1 írt 20 kr. negyedévre 2 frt 50 
kr. (a Párisi Divattal együtt 4 frt 50 kr). Kiadóhivatal 
Budapest, V. váci-körút 78.

- Vétömagvak. (Mautnér Ödön tudósítása) 
V ö r ö s  he r e .  Oroszországban, Sziléziában és Cseh
országban a beállott fagyok következtében nagy kész
letek kerülnek az illető piaczokra és ez piaczunkra 

| sem marad befolyás nélkül. Ugyanis a kínálat még 
! sürgetőbbé vált olykép, hogy őregszemü magnak utóbb 

jegyzett ára csak nagynehezen tarthatta magát, mig 
aprószemü 2—3 frttal csökkent, de mindazonáltal a 

' piaczra került készleteknek csak kisebb része volt el- 
l helyezhető. Ez arányban tehát nagyszemü mag az, 
• mely jelenleg a forgalom számottevő tárgyát képezi 
; és ilyet, bár nem bőven, de még is ajánlanak. Német

országból kedvezőtlen hírek érkeznek. Orosz-német és 
legyelországi termésű magot sürgősnél sürgősebben kí
nálnak és ennek következtében a franczia termés, mely 
eddig a német piaczokon domináló szerepet játszott,

; a Németországba való bevétel teréről le lett szorítva.
L u ez e m a  Egyes termelőknél nagyobb készletek 

; vannak, melyeken a gyenge minőség folytán csak nyo
mott áron lehetne túladni, annál is inkább, mert Fran- 

. cziaországbúl és Olaszországból világos szinü szép ma
got oly áron ajánlanak, mely a vásárlásra konveniáló 
alapot szolgáltat. — F e h é r  h e r e  a forgalom terén 
ez idén nem játszott még szerepet. Külföldről nagy
szemü, szép szinü magot nagyobb mennyiségben ala
csony árban kínálnak. K o m o c s i n. amerikai termés- 
külföldön élénk forgalomban volt, befőldi lengésünk 
itthon könnyen akadt vevőre. - Répamag változat
lan. az alacsonyan megindult és ennek utón még visz- 
szament árak sem bírlak vételkedvet kelteni.

Jegvzések nyersáruért 100 kilonkint Budapesten :
Vörös ló h e re ....................................30—40 frt
L u c z e rn a .........................................34—42
B altaezim ......................................... 10—10'/*»
Tavaszi bükköny. . . . . . .  5 7 ,—6 *
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Első selmGGzbányai temetEezesi v á lla la t.
A gyász óráiban, midőn a fájdalom 

amúgy is lesújtja a liátramaradt családta
gokat. a temetkezési vállalat van hivatva a 
drága halott temetése rendezésével járó 
gondoktól az élőket megmenteni.

E hivatásnak tőle telhetőleg igyekszik
az első selmeczbányai

temetkezési vállalat
a n. é. közönséggel szemben megfelelni, 
tisztelettel ajánlván fel szolgálatát a kö
vetkező feltételek mellett:

1. osztályú temetés 450 frt.
II. 340 „

111. 230 ..
IV. 100 „
V. 75 „

VI. 23 frt.
12 éven aluli gyermekek számára fenti árak
nak fele számittotik.

Maradok tisztelettel
M a t z á n  F e r e n c z .

Van szerencsém a nagy*domü közön
ségnek becses tudomására adni. hogy újévkor 
.Selmeezbanyán

táncztanfolyamot
nyitok.
Bővebb értesitéssel később ugyanezen lap 
hasábjain s falragaszokon lesz szerencsém 

szolgálni.
Kiváló tisztelettel 

Losonczon. 1895. decz. 2.
Szőllősyl'Manó

táncztanitó.

adok azon

t ü d ő  lia j l ia n500 frioí
szenvedőnek, a ki a világhírű u. n. Malto- 
sen-Praeparat tói. ha ezt hosszabb ideig
élvezi . biztos gyógyulást, vagy legalább 
enyhülést nem érez. Köhögés, rekedtség, asthma, 
tüdő- és légcsőbeli meghűlés stb. már nehány 
napi liasználat után megszűnik. Ezeren ki
tűnő eredményűvel használták, miről számos 
bizonyítványaink vannak. E gyógyszerek áru
sítása minden államban engedélezve van és 
betegek igazolt vag-yontalanság esetén ingyen 
kapják e praeparatumot. Ára 3 üvegnek 3 
frt. 6 üvegnek: 5 frr, 12 üvegnek: 9 írt. 
Albert Zenkner, Erfinder dér Maltoserprü- 
parate. Berlin S. 0. 2(i.
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Singer-féle varrógépek
a varrógépek feltalálása óta a legelső helyet foglalják cl a varrógépek között; szerkezetűk minta
szerű. mechanismusok páratlan, tartósságukra s használhatóságukra általánosan elsőknek vannak 
elismerve. 12 milliónál több van használatban é- 400-mii több kitüntető érmet nyertek, s kelen
dőségük mindinkább fokozódik, a mi úgy jóságukat, mint egyéb gépek fölötti előnyüket bizonyítja.

A Singer Go varrógépeit határtalan menyiségben szállítják az ipari és gyári válla
latok használatára. Hasonlilhatatlan az uj Singer-féle családi varrógépek sokoldalú használhatósága 
a háztartásnál, mert a háztartásban előjövő bármely varrómunkát végezhetni velők, valamint mü- 
himzéseket, s e mellett egyszerű kezelésük s könnyű járásuk által kitűnnek, végül ízléses külső 
kiállításuk által is. Különösen ajánlhatók ezek szerint:

a legjobb és leghasznosabb újévi ajándékokul
The Singer Manufacturing Co. részv.társaság

Beszterczebányán. Alsó-utcza 19. sz.

> <
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József föherczeg- ó csász. és kir. fensége udvari szállítója.
Fülöp szász Coburg-Gothai herczeg <■ kir. leusége szállítója 

Sürgönyezim : Gottschlig Budapest. Telefon 58 -8 6 .

jtea-,rum-éscognac-
'  nagykereskedő

A G0$ToU B U D A P E S T .
Központi iroda: IV.. Váczi-utcza 4-ik szám.líAlCCÁ KA K :

VI, Váczi-utcza 6, sz. „a M andarint" ! VI, Andrássy-nt 23, - . . * * «
a Város-ház tér mellett | a kiír opera áttelenébon 

u j  IV., Egyetem-tér, Egyetem-utcza sarkán, a „Japán nőhöz". 
3 h  KIVITELI P1NCZÉK :
^  X., Kőbánya, Füzér-utcza 9. szám.

Bizományi raktár:
S e l m e i - i í b á i i y á i i :

^  Marschalko G yulaw.
Közvetlen behozatalu valódi chiiiai és orosz karaván-leák. Jamaica-. 
Brazíliai és Guba-rumok, franczia eognacok. likőrök a legfinomabb 
minőségben, eredeti csomagok és palaezkokban. eredeti árak mellett. 

— Árjegyzék ingyen és bérinentve. —

r
£ ji...•.-..
!
is
~ SZT.-GYORGY TEA“

)1,
valamint minden kalarh. megbplogodé- 
Sí it ;i légzősznrveknek. gégehajokliak. 
a tüdőnek, nehéz légzéseket, sz.üklllel- 
lüséget. asthmát, elnyálkásodást. yg,.. 
esős- és szamárköhögést, rekedtséget, 
torokban érezhető csiklandozást a 
leggyorsabban gyógyítja az évek óta 
legjobbnak bizonyult, orvosi utasítás 
szerint készülő s orvosok által ajánlott

i
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melynek doboza 50 kr, és a hozzávaló 
Szt.-György „Kalarh* por, melynek 
doboza 50 kr, a részletes orvosi hasz
nálati utasítással együtt. Hatása már 
nehány nap alatt érezhető. Két doboz
nál kevesebb nem szállít tutik.

Postai küldésnél 20 kr. számittatik 
a csomagolásért és szállító levélért; 
megrendelést elfogad : a Szt.-György 
gyógyszertár Bécsben V 2 Wimmer- 
gasse 83. Az összeg postautalványon
időlegesen küldendő be. 1—2(1

S

A jelenkor legolcsóbb és legjobb 
világitója.

Felényinél több a m egtakarítás, m int az Ar- 
gand-féle és pillangó lángnál.

I v v i u m v  vilát?n lényegesen világosabb mint 
'  közönséges gázlángé, vagy-a villany

világításé, a mostaninál kevesebb 
lángra van szükség.

hőt som ad és nvil
ii szemnek jól eső

fényt szolgáltat.
négyszer oly nagy fényt idéz elő. 
mint egy Argand-íámpa.

()•»! y  majdnem sémin 
godp kellemes.Izzouiíz

1 ’/ ’/ t  m '» í '/  egyenletesebben terjeszti szét a fényt 
i[/j  "lint más gázlángok.

I y '/ i  K V l ’/  11,111 füstöt és kormot, a takarók 
ll(1|ll fekeLednek meg, a díszítések 
mit sem szenvednek. a lég tiszta és 
egészséges marad.

[ r /y / .n u í  r/ változtatás nélkül alkalmazható gaz- 
l A / A ^ í l / j  csillárokon, fali lámpákon stb
Egy lámpának (ízzótest és cylinderpa mérsé
kelt á ra  a felszereléssel együ tt 5 fr t  30 kr.

a legegyszerűbb és leggyorsabb f~ 
r ó k á t ,  k é z e l ő k e t  stb. csekély fárad:., 
úgy keményíteni, hogy 
o ly  s z é p e k ,  m i n t  lm  r.U K ' o l i r r i :  > 

k i z á r ó l a g  abban áll, bniv.
.Vf a  o k  i l  u  ii l a  /.• v  n i <• n  // i t  f i j é  r  «*•' 

kem ényítjük azokat.
Aki egyszer használta, mindig csak ez: al 
mázzá. Mindenütt kapható a. és 20 kr

_ _  __ cáron Cartonokban. Főraktár
osztrák magyarofszág részér.': V o ith  G o t t l i c h ,  I té r a h r n  111 <• 

Egyedüle gyártója a teltaláló: M a c k  H e n r i k ,  U lm  a . •

8

Biztos szer, a gallérokat, kézelőket stb. úgy | 
keményíteni, hogy úgy néznek ki m intha újak 
volnának. — Tekintettel azon követelményekre, me
lyeknek nini nap a fehérneműnek fényesség és me
revségre nézve meg kell felelni, az egyszerű rizs-ke- 
ményitőt különféle pótszerek — mint főtt hó 
gummi, viasz stb. — hozzáadása által iparkodnak a 
mosónők javítani, n mi azonban csak gyakorlat es 
tapasztalai utján érhető el. Ez az oka, hogy sokj 
háztartásban folytonos a rosszul sikerült keményités j 
miatti panasz. De a keményités mindenkor biztosa 
pompásan sikerül, ha Mack kettős keményítővel 
történt, mely megbízható és használatra teljeses 
elkészíteti keményítő szer. a mely továbbá a szük
séges pótszereket, úgyszintén a fényi lésre szolgáló 
anyagokat kellő arányban tartalmazván, lehetővé 
teszi, hogy gallérok, kézelők stb. rövid idő ala 
úgy keményithetők, hogy újaknak tűnnek fel.

Nyomatott Joerges Ágost őzt. és Fia könyvnyomdájában Seluieczbányáu 1895.


