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A kisiparosok létérdeke.
A kisiparosok egy küldöttsége járt 

nemrégiben a kereskedelmi miniszternél, 
hogy előadja, panaszát. Isten tudja, hánya
dik ilyen miniszterlátogató küldöttség volt 
ez. Ezúttal cipészekből állott.

Erősen kikeltek a cipőgyárak létesí
tése és ezeknek állami segélyezése ellen, 
mert a gyárak egyenesen elragadják szájok 
elől a kenyeret.

A panaszban nagy igazság rejlik. A 
gyár aránylag kevés munkással, gépek 
segélyével jelentékenyen nagyobb ered
ményt ér el, mint a kezével dolgozó kis
iparos. Kégi panasz ez és alig van kéz
műves, aki kemény szavakkal ne illette 
az ördögi masinákat.

A kereskedelmi miniszter most hosszú 
leiratban, melyet minden illetékes tényező
nek elküldött, válaszolt a cipész — kis
iparosok nála járt küldöttségének panaszaira. 
Máskor az ilyen válasz csak a szakkörök 
figyelmére tarthat számot és rendesen csak 
a szaklapok szoktak vele tüzetesebben fog- r 
Hlkozni. Most az egyszer azonban az adott 
válasz kilép a szakkeretből és a kereske

delmi miniszter elvi álláspontjáról nyújt 
felvilágosítást, mely általában minden kis- j 
iparosnak fontos, hogy ne mondjuk életbe
vágó érdekeit érinti.

A bosszú leiratnak veleje röviden ez: 
A cipőbehozatal túlságosan nagy volt eddig 
hazánkban. A miniszter két alternatíva ' 
előtt áll. Vagy a kisiparosok érdekeit kell 
első sorban biztosítani, vagy pedig a honi 
ipar előmozditásával a külföldről való be
hozatalnak túltengését. kell ellensúlyozni. 
Utóbbira szánta el magát — ami csak 
megfelelő szánni gyár létesítésével érhető 
el, — mert a gyári és kisipar közti ellen
tétet már csak legfeljebb enyhíteni, de tel
jesen kiküszöbölni nem lehet. A kisiparos 
ugyis nagyobbára üzletekbe szállítja áruit, 
tehát úgysem önálló, áll janak be a kisipa
rosok gyárakba vagy alakítsanak beszerzési 
és termelési szövetkezeteket és legyenek igy 
a gyári ipar egyes tagjaivá.

Méltányoljuk a kereskedelmi minisz
ternek azt a szándékát, hogy a hazai ipart 
nagyra nevelje. Tényleg ezt csak a gyári 
ipar fejlesztésével lehet elérni. Ámde azt 
hisszük, hogy a kisipart, e mellett nem 
szabad a sülyedés lejtőjén magára hagyni.

A kisiparosok nem állhatnak be mind gyá
rakba munkásoknak. A gyárak nem nyújt
hatnak annyi munkásnak keresetet. Ez idő 
szerint még semmi esetre sem. A kisiparo
soknak felszerelésűk, szerszámuk is vannak, 
melyek értéke majdnem egészen elvész, ha 
gyárakban dolgoznak. A beszerzési cs ter
melési szövetkezetek eszméje, — amilyen 
üdvös is máskülömben nem teheti a kis
iparost a gyárak számbavehető verseny
társává. A nyersanyagot az ilyen szövet
kezet, mely kezelési költségekkel van meg
terhelve, sohasem kapja oly jutányosán, 
mint a gyár ; a szállításoknál is csak je
lentéktelen szerep jut e szövetkezeteknek 
a gyárak mellett, mely utóbbiak állami 
támogatásban részesülnek anyagilag és er
kölcsileg.

Belátjuk, hogy a miniszter kényszerű 
helyzetbe jutott, és hogy a honi ipar érde
képen mást alig tehetett. Mégse hihetjük, 
hogy a kisiparosok ügyét egészen elejtette 
volna, ami abból is kitűnik, hogy a szö
vetkezést ajánlja nekik. Tényleg ez az 
egyedüli mód, mely sikerre nyújt kilátást. 
A szövetkezési eszmét sokkal erélyesebben 
kell a kisiparosoknak felkarolniuk, ha nem
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• tiszttartón^ fiatal, csinos, fess asszonyka 

jó beszélő tehetséggel megáldva, bármely társal
gási módhoz, tárgyhoz alkalmazkodva, magyar, 
bémet, szerb nyelven egyaránt mindenhez hozzá
szólt és olykor bizony pletykált is.

Homlokegyenest ellentéte e tekintetben 
hallgatag, komoly férje, a csendes, tekintélyére 
sokat adó, java korabéli tiszttartó, a társaság 
állandó házigazdája. Hagyta a feleséget, beszélt 
•*z ö helyette is. Inkább a gazdaság után nézett 
ktlnn az uradalomban, vagy otthon a sajátjában, 
* gyümölcsösben, méhesben mindig akadt dolga, 
igazitni valója, s ez alatt biz a doktor harmadik 
személy meglehetős intimitással udvarolgatott.

A főerdész meg az ajdunktusa, no azok 
nern igen zavarták fel a vizet, amaz, mert már 
öre8 volt inkább a pipájának élt, emez meg 

. , . talán már unta ez effélét, 
így hát nyilt-tér maradt a fiatal, nőtlen 

doktornak, kit mellesleg mondva Jusztnak keresz

tellek el s ilyen néven vették fel beltagnak a 
kompániába.

Hogy mért éppen Jusztnak, erre nézve ő 
maga adta meg az okot.

A Duna—Dráva fokban ugyanis — a tör
ténet színhelye — a tilalom elleni dacot Juszt* 
szóval fejezik ki a sváb atyafiak. A doktor ur 
is ilyeténképen sokat szeretett „jusztolni" ellen
kezni, ellentmondani, mindig olyasmit tenni, min 
más boszankodott, s igy kapta az élelmes, huncut, 
boszankodó falusi kompániától ezen megtisztelő 
elnevezést csupa enyelgésből, tréfából.

Mégis, nem tagadhatni volt benne valami a 
célzatos legyintésből is.

Az udvarlása is tán csak amolyan ellenke
zés volt a tiszttartóval, ki ugyan nem akarta 
ezt észrevenni, komolyan felfogni, mert jól ismerte 
feleségét mint hiú, de nem rossz, becstelen nőt. 
Az asszonyka szintén tréfának, mulatságnak vette 
a dolgot eleinte, de hiába ő is csak nő volt s 
mint ilyen gyenge és változékony.

Minő is az a n ő i sz ív ?
Olyan, mint a pompázó napraforgó, mindig 

aflfelé fordul, annak nyújtja ábrázatját, kinyílt 
szirmait, ki a legintenzivebb, legforróbb sugarakat 
lővelli reá.

S igy bár egyikök sem akarta valójában 
úgy, vagy éppen akaratuk ellenére, bizony mélyen 
belemásztak a süppedékes kátyúba.

A falubéli intelligencia titokban örvendve 
nézett egy készülőfélben lévő szépséges skanda
lum elé, a svábok meg palástolatlanul hányták- 
vetették meg az ügyet, beszéltek szélt ében róluk, 
s bután röhögtek össze.

A szegény tiszttartó kénytelen volt féltékeny 
lenni már s féltékenysége meg a kétségbeesés 
mélységes őrvényébe sodorta.

Ködös, pocsékos volt az idő, ama olyan 
késői ősz. Hűvös, nedves szél süvitett vigig a 
korhadt tarlón. Az adjunktus vállra vetett pus
kával haza felé tartott. A vidám, jó kedvében 
lévő Diana csaholva, szökő ugrásokban mérte 
végig a lapos szántókat, hogy gazdája elé kanya- 
ritson egy elárvult nyulat. Fel is vert valamit, de 
nem nyulat, hanem a barangoló tiszttartó urat, 
ki lehorgasztott tővel botorkált a düh kön.

— Hé, lisztartó ur, mit kerülget, tartson 
erébb, ballagjunk hazafelé.

— No nem bánom, vagy tán jó, hogy ma
gával itt találkozom, édes barátom. Lássa ép most 
kavargott a fejemben olyan valami ostoba gon
dolat. Tudta az ember sokszor bolondjában nagy 
szamárságokra vetemedik. Az asszony miatt !

Belecsimpaszkodott az adjunktus acélkarjába 
és hagyta magát vonszoltatni .

— Menj, pfuj, békás! — s öklével nagyot 
ütött a hozzá dörgölözkődő kutyára, mely gyor
sabb menésre nógatta a gazdáját.
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akarják, hogy az uj irány egészen elsö
pörje őket. Nem kellene tőlük ez irányban 
az állami támogatást és segélyt megvonni. 
Mert a nagy küzdelemben, melyet a gyári 
ipar a kisiparral évtizedek óta folytat, a 
kisipar határozottan a gyengébb fél. Oly
annyira gyenge, hogy bukása előrelátható, 
ha segítségére nem sietnek.

Nem lehet a hazai ipar pártolásának 
célja, hogy sok százezer ember, a nemzet , 
hasznos tagjai tönkremenjenek. A hazai 
ipar támogatásának ellenkezőleg feladata, j 
hogy az általános jóllétet gyarapítsa és igy 
a kisiparosnak is legyen belőle haszna.

Ajánljuk tehát a kisiparosoknak az i 
egyedül segítséget nyújtó szövetkezést, : 
mely az állam részéről is előmozdítandó, | 
segélyezendő volna.

V Á R O S I  Ü G Y E K .
A január havi közgyűlésről.

Törvényhatósági bizottságunk ez évi első 
rendes közgyűlése a biz. tagok meglehetős érdek- I 
lödése mellett e hó 8-án folyt le Szitnyai József j 
polgármester rlnöklésével, miután főispánunk aka
dályozva volt az idejövetelben.

Az elnök melegen üdvözölte az uj év al- j 

kaiméból a régi és uj bizottsági tagokat is az j 
ülést megnyitván feloWastatla a polgármesteri j 
jelentést. E kimerilő jelentés azon indítványt, is j 
tartalmazza, hogy a kath. nagygimnázinm kiegé
szítésének és az állami felsőbb leányiskolának rég 
vajúdó ügye végrevalahára végeldöntés alá ho
zassák akként, hogy a kormányhoz felterjesztés 
intéztessék, melyben e két ügyet vagy igy, vagy 
úgy leendő, de végleges eldöntése szorgalmaz- 
tassék.

Fai-bak)' István orsz. gyűl. képviselő sajnálja 
hogy e két fontos ügyben kedvező döntés eddig 
nem történt, de kiemeli, hogy tagadó válasz sem 
érkezett és hogy kedvező elintézést eddig nem 
nyert a dolog, annak oka az ország pénzügyi 
viszonyaiban keresendő. 0  a maga részéről azt 
hiszi, hogy „ne szorítsuk a kormányt, várjunk 
nyugodtan tovább. Ajánlom a várakozó állás
pontot."

Erre felszólalt Heine Hugó biz. tag azzal, 
hogy a milyen deprimáló hatást gyakorol reája 
a kormány elbánása e két ügyben, éppen olyan 
deprimáló a képviselő indítványa is. Hát mindig 
csak várakozzunk ?! Nem fogadhatja el a képvi
selő ajánlatát,

E város csak nem régen a kongresszusok 
itt tartására is nagy áldozatokat hozott, hogy élet
jelt adjon magáról és haladási, lejlődési szándé
káról és a kormánynál azért még sem részesül 
kellő figyelemben.

Deputációkat küldünk, azok szép szavú Ígé
reteket kapnak, de a mint a deputáció eltávozik, 
elmarad az ügy is.

Elvárta volna, hogy a képviselő e két ügyben 
a vallás és a közoktatásügyi miniszternél sza
kadatlanul eljárt volna és minden befolyását 
latba vetette légyen, akkor talán az ügyek kedve
zően leitek volna 1895. évtől, tehát hat éven 
keresztül eldöntve. Hogy célt lehet a kormány
nál érni, ha fáradhatatlanul járnak el, mutatja a 
rovnai villa deputáció, a mely a földmivelési mi
niszternél az államtól kapandó fa tárgyában célt 
ért. Vitális összes érdekeink megkívánják, hogy 
olyan képviselőnk legyen, a ki állandóan kitartó 
utánjárással mozdítja elő e város érdekeit. Egy 
jó akaratú emberre volna szükségünk, a ki a kor
mánynál eredményesen tudja is és képes is e 
város érdekeit támogatni, mert ha mindig csak 
várakozunk és semmit sem forcirozunk, akkor 
célt nem is érhetünk el.

Ezen deprimáló hatás alatt állva, kénytelen 
konstatálni, hogy minden fáradozásunk mellett 
semmit sem érünk el, ha csak nem azt, hogy elő
jegyzésbe vesznek.

Indítványozza, hogy a rovnai villa érdeké
ben tett hasonló erélyes eljárás mellett követel
jük a kérdéses és igen fontos két ügy kedvező 
eldöntéséi.

Farbaky István — miután aposztrofálva lett, 
— hát válaszol azzal, hogy a polgármester tudja 
legjobban, hogy a két ügyben eljárt a miniszter
nél, és az osztályokban is, de mindig azt a választ 
kapta, hogy a két terv most keresztül nem vi
hető a pénzügyi helyzet miatt.

Ha azonban a bizottsági közgyűlés azt hiszi, 
hogy ujabbi felirattal és deputáció menesztésével 
célt ér, o maga részéről ezt megakadályozni nem 
akarja, sőt csatlakozni fog e deputációhoz, mely 
a főispán vezetése alatt volna kiküldendő.

Szitnyai József polgármester erre kijelenti 
hogy 1896. év óta tárgyaljuk e két kérdést, me* 
Iveknél az előjegyzésen kívül egyebet el nem ér. 
tünk, sőt midőn a mostani referenssel beszélt 
ez nem igen biztatólag nyilatkozott, mond váj 
hogy a kedvező döntést meg nem éljük, Ilyen* 
körülmények közölt jobb megtudni a valót és jobb 
ha akár jobbra, akár balra dől el a kérdés, de 
legyen végre eldöntve.

Elismeri a képviselő buzgóságál, a ki mindent 
megtett a kérdéses két ügyben is, de végelinté
zés nem történt. A maga részéről újból indítvá
nyozza, hogy a két ügyben a végdöntés felterjesz
tés és deputáció kiküldésével szorgalmaztassék.

A közgyűlés ily értelemben határozott.
A legalkalmasabb időpontról, mikor menesz

tessék a deputáció, Farbaky István fogja levélben 
értesíteni a város tanácsát.

Ezután a polgármesteri jelentés tudomásul 
véletett.

A róni. kai. városi elemi iskola épület kélt
sége, 40000 Korona, a városi nyugdíjalapból fog 
költsön vétetni és 10 évi amortizációval lesz tör
lesztve, a mi már a jövő évi pótadót 3 °/0-kai 
fogja emelni.

A városi pénztárnál előfordult zavarok meg
szüntetésére 40000 Korona pénztári készlet lett 
már előbb megszavazva, de a kormány ezt jóvá 
nem hagyta, hanem utasította a város közönsé
gét, hogy e célra egy külön tartalék alapot léte
sítsen. Nyilván való, hogy a kormány ez ügyet 
tévesen értelmezte, mert nem tartalék alap léte
sítése volt tervbe véve, hanem egy készletnek 
rendelkezésre állása, mely a már sokszor előfor
dult pénztári zavarokat — néha még a tisztviselők 
sem kapták meg a rendes időben fizetésüket, 
mert pénz nem volt a városi pénztárban — meg
szüntesse. E kérdéssel előzőleg a gazdasági bi
zottság is foglalkozott és a közgyűlésnek három 
indítványt tett, még pedig : szereztessék valamely 
hitelintézetnél, vagy valamelyik a város kezelése 
alatt álló alapnál nyílt hitel 40000 Korona ere-, 
jéig, esetleg gyüjtessék a pénztári készlet össze 
a költségelőirányzat keretén belül.

A közgyűlés, Farbaky István, Handel Vilmos 
biz. tagok és a polgármester meg a főszámvevő 
hozzászólása után, elhatározta, hogy a 40000 
Korona pénztári készlet a vihnyei regale kötvé
nyek zálogba tétele és5 % kamat fizetése mellett nyilt 
hitelképen a városi nyugdíjalapból szereztessék 
és már a jövő 1902. évtől kezdve évenkint 1000

— Hát hiszen . . . talán . . . mégsem igaz 
— folytatja akadozva s kéztyüs kezével letörli a 
hideg verejtéket homlokáról. De lássa mindig 
csak újabb és újabb hírekkel jönnek. Ebadta lei
kéi. nekem is van szemem! Mégis annak’ a dok
tornak nem kellene már annyit járnia a házamba. 
Hisz tudja jól mit akarok mondani ugy-e adjunk
tus ur ?

— Csak tessék beszélni. Kérem.
— Megérem, hogy ma-holnap faképnél hagy 

a feleségem. Ismerem. Kicsit gyenge, változékony, 
meg egy keveset hiucska is. De nézze, az még 
sem becsületes eljárás.

A vére kezdett fejébe szállani, az arca 1 
lángba égett. Látni volt. hogy ezen különben 
nyugodt ember az előbb nagyon szivére vette a 
dolgot, hogy szenved és most készül kitörni.

— Azt azonban nem akarom, nem tudom 
megérni. Nem, s ezerszer nem.

S a lábával nagyot toppantott.
— Nem is lesz az úgy, tiszttartó ur.
— Olyan szégyent ne hozzon az az asszony , 

becsületes fejemre, mert biz' Isten nem tudom | 
mit növelek vele!

Utolsó szavait már olyan ingerülten, heve
sen, bőszülten ejtette ki, hogy az adjunktus jónak : 
látta közbeszólom és egy kissé iecsendesiteni, j 
megnyugtatni őt.

— Magam is vettem észre, hogy kutya : 
van a kertben, hogy jó vége nem lesz ennek a 
históriának. De tán lehetne segiteni.

S hirtelen hozzáfűzte:
— Engedje inog tiszttartó ur, hogy ezután j 

én udvarolhassak a kedves feleségének.
A tiszttartó meglepetten, szinte haragosan 

rántotla ki karját az erdészéből és csodálkozva, 
homlokát összeráncolva, bosszankodva kérdi:

— Mit? Hát csöbörből-csöbörbe. Mit akar 
uram ! ?

— No, no, meg ne ijedjen! — s vidáman 
felkacagotl.

— Tessék csak ide figyelni. Jó megoldást ; 
találtam ki és azt hiszem: sikerre vezet. Életre- • 
halálra kurizálok ő nagyságának. Örökösen vele j 
fogok foglalkozni. Tehát. Ha a doktorka igazán, i 
vadul szerelmes, okvetetlenül lel fog ébredni benne j 
a féltékenység, mert ez kérem, ilyen esetben tér- j 
mésztes folyománya a szerelemnek. Addig viszem ; 
a dolgot, hogy összezördülünk is egymással; s 
hogy ez minél haragosabb legyen, arról fogod 
gondoskodni. Vagy ő engem, jvagy én őt kihiva
tom. Persze pisztolyával, golyó nélkül. No igen, ez 
természetes.

A tiszttartó arca kezdett derülni, már barát
ságosabban nézett rá, ismét belekapaszkodott az 
adjunktus karjába s figyelemmel, áhítattal, hall
gatta, leste minden szavát.

— Akkor aztán jő a tulajdonképeni krízis. 
Egész világos, formában eléje táiom, oly annyira 
nevelségés. fonák helyzetét, viszonyát egy férjes

növel. A mi de la manchai verekedésünket a 
legpazarabb legrikitóbb színekben festem le előtte. 
Meg kell szégyenülnie ! Meg is fog békülni, s vége 
lesz mindennek, eleje van véve a tragikum bekö
vetkezésének.

E szavak befejeztével a tiszttartó majd hogy 
ki nem kelt a tormájából, ossza-vissza csókolta a 
leleményes tanácsadót. Egyszerre, mintha villám* 
szikra csapott volna át rajta, hirtelen elbocsá
totta :

— De édes barátom — kiállt rémülten, a 
tomboló örömből a másik szélsőségbe csapva át. 
hátha nem sikerül ? !

— Dehogy nem ! Tessék csak rám bízni. 
Ügy lesz . . .

S úgy is történt.
Azon kritikus nap után tett első látogatása 

alkalmával, a tiszttartónk puha, meleg kacsóval 
hálásan, erősen megszorította az adjunktus jobb
ját s csak ennyit mondott:

— Köszönöm. Hála Önnek !
A boldog férj meg eléje sietett és tüzesen 

megölelvén, vidáman kiállott:
— Áldja meg az Ú r! Mégis csak ügyes em

ber m aga!
S nem volt a világon nálánál boldogabb 

ember.



Korona egy pénztári készlet összegyűjtésére for- 
ditassék, raig ily utón a 40000 Korona nyílt hitel I
beszüntetve nem lesz.

\  napirenden volt tárgyak közül még ki
emeljük, hogy a közigazgatási bizottságból kilépett 
r tag helyébe ismét a régiek: Podhragyay Pál, ! 
Wankovits Lajos, Krausi V. G Nyitray László, ! 
csak dr. Goldstficker Márk helyett, ki ez évben S 
megszűnt lenni mint virilista a törv. hath. bizott
ságnak tagja, Hidvéghy Árpád választattak meg.

A gyámpénztári pénzkészletnek, úgy, mint 
a múlt évben, G0%-a helybeli takarékpénztárban 
•30°'0*a népbankban és 10 százaléka a kereske
delmi és hitelintézetben fog elhelyeztelni. A gyá- 
moilak és gondnokollak tőkéi után pedig az 5°/0- 
kamatlábat állapította meg névszerinti szavazással 
a közgyűlés.

Felolvastatott a gazdasági tanácsnok és vá
rosi főmérnök jelentése. Az előbbi igen örven
detes haladásról tesz tanúságot a városi faiskolák 
és gyümőlcsészet terén. A múlt évben létesült a 
városi major mellett az uj faiskola is, nemes gyü
mölcs csemetékkel és oltványokkal; igen sok gyü
mölcs fácska lett a közönségnek részint ingyen, 
részint nagyon mérsékelt árban kiosztva, úgy, hogy 
alapos a remény, hogy a gyümölcs termesztés 
örvendetes fejlődésnek fog indulni, mi nem cse
kély hasznára váland e város közgazdaságának.

E jelenlésből kiemeljük a következőket:
A tavasz beálltával összeállittatott a kioszt

ható csemeték száma, s ennek alapján részint 
mérsékelt árakon, részint díjtalanul a következő 
mennyiségben osztottunk ki csemetéket: magas 
ringlót 49 drbot, besztercei szilvát 64 drbot, kör
tét 50 drbot, almát 18 drbot, alacsony törzsű 
körtét 30 drbot, almát 10 drbot, magas törzsű 
diófát 10 drbot, szederfát 200 drbot, összesen 
481 drbot, e legmérsekeltebb arákkal számítva 
143 K értékben. A sehindelbergi faiskolában csak 
a legszükségesebb munkálatok ejtettek inog, mert 
fez az 1900. év őszén be lett szüntetve, a fais
kola előirányzata pedig az uj kertre fordít atott. 
Mindazonáltal a sehindelbergi faiskolában ültetve 
lett: ribiszke és köszméte 400 drb. vadalma 490 

drb, birs 380 drb. szeder 3000 drb. összesen 
4270 drb.

A törvényhatósági közutakra össze- en 600 
drb diófa lett kiültetve. Uj utakat ültettünk a 
Zsigmond-aknai puskaporos toronynál levő bika
legelő határvonalain, tovább a hegybányai útról 
a szont-háromsághegyre vezető utón két oldalt. 
Sajnosán kell azonban felhoznom, hogy az egyes 
útszakaszokon a tudatlan nép nagyon sok kárt 
okozott: igy a bélabúnyai utszakaszon 45 drb 
facsemetét törtek ketté derékben, egyéb útszaka
szokon pedig nagyon sok karót. Termés ez év
ben a virágzáskor beállott fagy miatt nem volt, 
csak a védettebb helyeken mutatkozott kisebb ; 
diótermés.

A köztereken is létesültek újítások, főleg 
pedig az „Erzsébet-tér* egész újonnan átalakít
tatott és virágzó cserjékkel üllettetett be, nem
különben virágágyakkal lett ellátva s kellemes 
sétahelyé téve a közönség számára. A f. évben 
a 'égi mészárszékek terének, a leányvár előtti 
térnek és a városháza előtti szögletnek rendezése 
kerül sorra.

Mintán Schindelbergen a talaj nem voll 
eléggé megfelelő és olt a faiskola nem volt be
rendezhető, a faiskolát a városi majorba helyez
tük át, mely a célnak úgy a talaj minőségénél, 
mint fekvésénél fogva jobban felel meg. Itt a mun
kálatok a múlt év oki. 1-én vették kezdetüket és 
nov. 20-án befejeződtek; é. p. a 37a holdnyi te
rületet kapuval ellátott kerítéssel vettük körül. 
Az anyafák alá eső szegélytáblázat 80 1/m. mé
lyen rigoliroztatott, a magvetés alá eső táblázat 
pedig felszánt atott s az egész terület berendez
heti. Vetettünk minden fajta gyümölcsnemböl 
18 kilót; és pedig almát, körtét, cseresznyét, me
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lyeknek magva vétel utján lett beszerezve; továbbá 
vadrózsát, házi szilvát, galagonyát, kökényt, me
lyeknek magvait hely bon szedtük. A kerítés kő
iül 172 drb külömbö/.ő nemű gyümölcs lett ki
ültetve, továbbá 800 drb. ribiszke és köszméte, 
490 drb. málna, 1500 drb. egy óves kőrtefácska 
és 170 drb. egy éves cseresznyefúcska. Tavaszi 
ültetésre elvermeltelett 830 drb. vadalma, 380 
drb. birs és 170 drb. cseresznye.

A faiskola előtti tér, mely nagyon lejtős 
volt, szelidebh lejtőjűvé alakíttatott át s diófákkal 
üllettetett be, a feljáró pedig két oldalt ringlókkal.

Ezek szerint, a folyó évben alapjai vetettük 
egy rendes csemetekertnek, mely a jövőben 
remélhetőleg meghozza a kívánt eredményt a 
közgazdasági és közművelődési szempontból kivá
lóan fontos gyümölcsfa tenyésztésben, népünknek 
s lejtős fekvésű vidékünknek javára.

A mérnök jelentése is beszámol a múlt év
ről és az ennek folyamán eszközölt építkezések
ről. A közgyfilés örőmrncd vette tudomásul a 
polgármester azon kijelentését is, hogy a kötőgyár 
már tavaszra megkezdi építkezését a gázgyár kö
zelében, hol nem csak gyári épületet, hanem 
munkás lakásokat is fog építeni. Kijelentette a 
polgármester azt is, hogy a kötőgyárnak nincs 
szüksége többet a hodrusi Leuthausra, mert a 
bányakincstár megengedte, hogy továbbra is a 
mostani helyiségben maradhat. Most szorgalmazni 
kellene, hogy a Leuthausban Ilodruson az oly 
régen igéit csipkeverő iskola rendeztessék be. 
Farbaky István és Hándel Vilmos biz. tagok hozzá 
szólása után e c ipkeverő iskola létesítésének 
megsürgetését határozta cl a bizottság azzal, hogy 
ez ügyben is újabb felterjesztés intéztessék. — 
Winterstein Bernát a vigadó bérlőjének óvadékát 
a közgyűlés 1000 Koronára szállította le.

Napirendre kerültek még mint rendkívüli 
tárgyak a kavics szállítás vállalatba adása és a 
fogyasztási adóhivatal múlt évre t. i. aprll 17-töl 
december 31-ig terjedő kimutatása. Az előbbi 
tárgynál nagy panaszok merültek fel a közutak 
és utcák ronda állapota, különösen az elemi iskola 
építésekor az utakra szórt törmellék miatt. A 
kavics szállítást külőmben Majoros József kapla | 
vállalatba, miután a főmérnök kijelentette, hogy a 
város sem oly olcsón, sem oly jól és jó minő
ségben a kavics szállítást házilag nem képes 
kezelni.

A fogyasztási adók kimutatásainál szóba 
került, hogy különösen a helybeli dohánygyárnál 
beküvettkezettrestrinkciók következtéiben a fogyasz
tás tetemesen csökken. Farbaky István képviselő 
kijelenti, hogy tudomása van arról, hogy a kor
mány elrendelte, miszerint a Selmecbányái dohány
gyárnál restrinkciók be nem következhetnek és most 
hallja, hogy 300 munkással van kevesebb és 
ezeknek keresefe is megcsökkent és hogy uj mun
kásokat egyáltalán nem vesznek fel. Ha ez igy all, 
úgy a dolgon segíteni kell.

A közgyűlés már 11 óra után az elnök 
megéljenzésével ért véget.

Láthatjuk, hogy ez év első közgyűlésén 
mennyi régi terv támadott fel újból és hogy bizonyos 
keserű hangulat uralkodott a biz. lagok közölt e 
tervek eddigi meghiúsulásán. Meglátjuk, mily ered
ményt mutathatunk fel ez évben, a midőn a 
képviselő választáskor újból lesz alkalma e város
nak tanúságot lenni a kormányhoz való spon
tán és tántoríthatatlan ragaszkodásáról.

A cipészmesterek tanfolyama.
Hogy már-már állandósiljuk a fenti rovatot 

lapunkban, azon nem fog csodálkozni az, a ki 
mélyebben hatol a kérdés lényegére.

A lényeg pedig megközelítőleg ez: az eddig 
használatban'levő mértékvétel szerint nem szá
mítható ki pontosan a lábfej illetve talp kerülete, 
nem készíthető a láb alkatának teljesen megfelelő
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kaptafa, s igy a lábhoz kellően simuló lábbeli 
sem különösen a szabályos alkatutól eltérő láb
hoz, miért is keresve keressük az ügyes cipészt, 
a ki lábunk eltérő alkotása, gyötrő tyúkszemeinkre 
is ügyet vet a kaptafa választásánál

Ámde hányán vannak ilyenek cipészeink 
között ? s ha vannak is, a kik egy mesterfogással, 
saját ügyességükkel némi sikert tudnak e téren 
felmutatni, általános szabályt nem ismernek s az 
általános bajon nem is segítenek.

Pedig a baj nagy, bele vág az. embernek 
egészségi állapotába, a mennyiben a láb egyik 
alkotó része és pedig főfonlosságn alkotó része 
az emberi testnek.

Az erfurti Busch-féle szakiskola az egész
ségi tekintetek mellett anatómiai és mértani ala
pon tanilja a mértékvételt s ehhez, képest a láb
beli készítését. Ez iskola szögmérővel állapítja 
meg a láb állását s cgy-egy fok méretéig állapítja 
meg a súlypontot, melyre a test állás és járás 
közben nehezedik s hűségesen utana idomítja a 
kaptát a láb hajlásának, úgy hogy soha sem dol
gozik ,egv kaptafára," hanem mindig a megren
delő féllába alkatához mérten.

Hogy ezt tehesse, az iskola a kaptafa ké
szítési módját is tanítja, sőt az egész lábfejnek 
gipszbe öntését is.

A fentiekben vázolt ismeretet egyéb ha
sonlókkal együtt sajátította el Latzina Hermán 
szabásztanitó az erfurti szakiskolában, s ezek 
alapján o hó G-án városi iparos tanonciskolánk 
rajztermében előadást tartott.

Az előadáson a városi hatóság, a beszterce
bányai kereskedelmi s iparkamara itteni tagjain, 
a tanilói kar s több érdeklődön kívül a cipész- 
mesterek és segédek örvendetes számban vettek 
részt, valamint a cipőgyár: igazgalóság is, mely 
szívesen tálja ez uj téren működni e törekvő 
szakemberéi.

A nagyszámba egybegyűlteket Vörös Ferenc 
tb. főjegyző melegen üdvözölve, előadta, hogy 
Latzina Hermán szabász tani tót külföldi tanul
mányában erkölcsileg városunk polgármestere, a 
helybeli cipőgyár s a besztercebányai kereske
delmi s iparkamara, anyagilag pedig a nagymél- 
ióságu m. kir. kereskedelmi minisztérium támo
gatta. a mi a célba vett tanulmány fontossága 
mellett fényesen tanúskodik.

A mai előadásával is tanúságát akarja adni 
az uj tanító ama tanulmányok fontosságának, de 
egyszersmind annak is, hogy az egész müveit vi
lágon a cipész körűkben nagy hírre vergődött 
erfurti iskolában hasznosan töltötte el az előirt 
időt, miért a tb. főjegyző átadja a szót Latzina 
Hermán elöaadónak, a ki aztán bevezető szavai 
után, melyekben a lábbeli fontosságáról, a mérték
vétel módjairól, ennek történetéből, múltjából em
lítve fel egyet-másl, gyakorlatilag mulatta be a 
mcrtékvétel szabályait és lábbelikészités újabb 
vívmányait.

A nagy számban jelen voltak megérdemlelt 
figyelemben részesitették az előadást, melyet az 
előadó állandóan kísérletekkel kísért s nyomban 
tanítványokul jelentkeztek nála többen a cipész
mesterek és segédek közül, hogy ök is elsajátít
sák ez újabb vívmányokat.

Dicséretére válik iparosainknak, hogy az elő
adottakat annyira méltányolják, hogy áldozatot 
is hajlandók azok elsajátításáért hozni. Ezzel 
teszik meg az első lépést iparuk megmentéséhez 
és talán fejlesztéséhez is, mert manapság már 
nagyon is növekedett igényekkel áll szemben a 
cipésziparos is, a miket figyelmen kívül nem 
hagyhat az, a ki ez iparágban akarja létét bizto
sítani.

Mint halljuk, Szitnyai József kir. tanácsos 
polgármesterünk, ki mint minden haladás iránt, 
e tanfolyam iránt is melegen érdeklődik, kilátásba 
helyezte Latzina Hermannak egy helyiség áten
gedését, egy gazdag részvénytársaság pedig kész-



seggel lálja el a tanfolyamot kellő gépekkel s igy 
teljesen megfelelőien lesz e tanfolyam beren
dezhető.

Nem liallgalhajuk el azt sem, hagy a hely
beli cipőgyár igazgatósága is készséggel nyújt tá
mogatást a tanfolyamnak.

A nagyin, m. kir. kereskedelmi minisztérium, 
melynek kegyéből Latzina ur e szép tanulmányt 
tehette s e mellett Németország lübb nagyobb 
gyán’árosában szakismereteit gyarapithalta. bizo
nyára ezúttal sem vonja meg hathatós támoga
tását s Így bizton nézünk az uj tanfolyam létre
jötte elé.
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H Í R E K .
— Eljegyzések. Bőckh Hugó bányatanácsos 

bányászati és erdészeti akadémiai tanár e hó
1-én jegyezte el Kresz Géza dr. kir. tanácsos a 
budapesti önkéntes mentőegyesület igazgatójának 
leányát, Kresz Elzát. A fiatal jegyespárnak részünk
ről is sok szerencsét kívánunk. — Martiny István 
hegybányai bányahivatali főnök, kir. bányataná
csos leányát Margilot a múlt héten jegyezte el 
Regulj Jenő mérnök.

— Áthelyezés. Mint értesülünk Toniasorszky 
Imre ni. kir. erdészt, akadémiánknak 4- lJA éven át 
„Erdőtenyésztéstani tanszékinél működött tanár
segédjét, lapunk munkatársát a földmivelésügyi 
ni. kir. miniszter további szolgálatra a máramaros- 
szigeti m. kir. erdőigazgatósághoz helyezte át s 
ott a központi erdészeti állomás teendőivel bízta 
meg.

— Halálozás. Sántha Béla Hon (vármegye , 
főjegyzője, az ipolysági Kaszinó elnöke, akit 
városunkban is sokan ismertek, f. hó 4*én Ipoly
ságon elhunyt.

— „Szt.-Antal perzselye.4* 1899. évi junius j 
hó 13-án állították fel Szt-Antal szobrát és mel* 
létté a szegények perzselyét a Szl-Katalin temp- | 
lomban azon nemes céllal, hogy az ezen persely
ben összegyűlt pénz kenyér beszerzésére fordi- | 
tassék és ez azután a szegények között szétosz- 
tassék. A perzselyt elejétől kezdve Cicka Sándorné 
úrnő és Krausz Kálmán rendőrfőkapitány keze
lik; a segélyeket Cicka Sándorné úrnő maga 
osztja ki keddi napokon az előzetesen megálla- i 
pitott egyéneknek. Nagy munka ez! de bőven 
kárpótolja az önzetlenül fáradozókat az, hogy 
sok-sok keserves könyüt szárilanak fel, sok-sok 
éhes szegény ember a kenyérből és sok úri sze
gény lesz segélyezve, a kik különben milsem kap
nának, mert szerénységük nem engedi a kérege
tést! A perzselyben miként alábbi számadásból 
látható — tekintélyes összeg gyűlt össze, a jelent
kezők azonban mind többen vannak és igy Cicka 
Sándorné úrnő szaporítani akarván a perzsely 
jövedelmét és terjeszteni óhajtván Szt-Antal tisz
teletét a nép között, Oszvald Richard lengei plé
bános szives és ingyenes fordításával kiadta Szt- 
Antal imakönyvét tót nyelven; — az 500 Irt 
(1000 Korona) költséget sajátjából előlegezte, és 
500 drb. könyvet beküldött az uj Karmol temp
lom költségeihez való hozzájárulás címén Buda
pestre. a sok imakönyvet azonban eddig nem 
volt képes eladni, pedig ha ez sikerülne perzse
ljünk tekintélyes összeggel gazdagodnék. — A 
perzselyben 1900. év folyamán összesesen 16Ö-I K.
OS. f. gyűlt össze, (1899. junius 13-tól, 1900. 
dec. 31-ig pedig össszesen 2529 K 92 f) mely 
Összegből 21 szegény kap havi állandó pénz
segélyt, 109. szegény kap havonta kenyeret, 3 
család havonta rendes ebédet és karácsonyra 20 
gyermek cipőt és téliruhát, a segélyek vallás- 
külömbség nélkül adatnak azoknak, a kik tényleg 
szegények, és a kik máshonnan segélyt nem kap
nak. Szerkesztőségünkben be lellek mutatva a 
számadások, igazán meghalva olvastuk, hogy 
mennyi szerény szegény jut kenyérhez itt, a hol
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nem kérdezik, ki ő, mi a válássá, csak azt nézik, 
hogy tényleg rászorult-c a segélyre?! — több 
nevet láttunk a számadásban, melyek viselői még 
nem régen maguk is segítették a szegényeket, ma 
azonban a sors nagy csapásai folytán a szegé
nyek között foglalnak helyet. Mily magasztos mily 
szép az : jót tehetni, a szegényeket islúpolni! de 
mennyivel magasztosabb ez, ha az intézők kiku
tatják azt a szegényt, a ki nagyon-, de nagyon 
szegény ugyan, de szemérem érzete visszatartja 
őt a kéregetéstől, nyomorog, éhezik és fázik in- \ 
kább, minisem hogy önmaga jelentkezzék a se- j 
gélyezöknél! E szép, e nemes célt szolgálja a j 
„Szt-Antal perzselye “ Üdvözöljük vezetőit, dicsé
retre nem szorulnak, mert hiszen maga a tény 
már oly dicséret nekik, a mely hallgatva 
ékesebben beszél minden emberi szónál !

— A szegfény iskolás gyerm ekek felru
házására az elmúlt héten a következő adományok 
érkeztek a rendőrséghez: N. N.-töl 6 korona? 
Herrmann Adolfnétől 9 drb. ruhanemű, Veiner 
Dávid-tól 22 drb. ruhanemű.

— A F. M. K. E. évnegryedes gyűlése.
A Felvidéki Magyar Közművelődési Egyesület, 
mely József főherceg ő Fensége legmagasabb 
védnöksége alatt, már 18 éve nagy nemzeti misz- ! 
sziót teljesít a Felvidéken, tanuár 8-án tartotta 
meg évnegyedes közgyűlését Nyitrán, Thurócy 
Vilmo; cs. és kir. kamarás elnöklete alatt. Az 
igazgató választmány örvendetes tudomásul vette 
az elnökségnek Clair Viimos főtitkár által elő
terjesztett jelentését, amely syerint az egyesület
1900. évi bevétele 10.000 koronával kedvezőbb 
az előirányzott összegnél. Uj tagokuk 1900. szep
tember óta 122-en léptek be, köztük 5 alapító
8 örökös, 41 rendes és 68 pártoló tag. Nagy lel
kesedéssel fogadta a gyűlés az elnökségnek azt 
a jelentését, hogy a F. M. K. E. gyufák, a me
lyek alig három hónapja kerültek a közforgalomba 
— máris 838 koronát jövedelmeztek az egyesü
letnek. A Vőrösmarty-ünnepély sikeres rendezése- 
éát a gyűlés jegyyökönyvi köszönetét fejezte ki 
az ünnep védnökeinek, Thurócy Vilmos főispán
nak és Aende Imre püspöknek, Thurócy Vimosné 
és Balás György honvédezredesnek, mint a ren
dező bizottság elnökeinek, valamint a rendező 
bizottság elnökeinek, valamint a rendezőség tag- 
jaieuv dr. Kostyál Miklós vármegyei főjegyzőnek 
dr. Rudnay Sándor polgármesternek, Csillaghy 
György kerületi anyakönyvi felügyelőnek dr. 
Sztránszky Izidor ügyvédnek és Clair Vilmos fő
titkárnak. Az egyesület törvény hatósági választ
mányainak működéséről, valamint a könyvtárak 
és daloskörők szervezéséről szóló elnökléségi elő
terjesztést a gyűlés végül helyeslő tudomásul vette.

— Uj egylet Városunkban uj egylet van 
alakulóban és pedig olyan, mely egyaránt érde
kel mindenkit, gazdagot és szegényt, mert a gyász 
napjaiban óhajt támogatására lenni az amúgy is 
sújtott családnak, anyagi és erkölcsi támogatására. 
Temetkezési egylet ez, mely tisztán az ember- 
baráti szeretet elvén létesül minden üzleti érdek 
kizárásával. Hisszük, hogy városunk közönsége 
készséggel sorakozik a tervezők kőre, hogy mi
előbb magalakulhasson az egylet. Az alakuló 
ülést, mint halljuk Szitnyai József kir. tanácsos 
polgármesterünk, kinek bő alkalma neilott polgár- 
mesteri állásában a halálozások, illetve temeté
seknél felmerülő anyagi bajok tanulmányozására 
s igy azok orvoslásának módját is ismeri, már a 
legközelebbi napokban hívja össze az érdeklődő
ket alakuló gyűlésre.

— Népszámlálás, Városunkban a népszám
lálás immár véget ért; a 39 számláló biztos 
mar beterjesztette munkáját a rendőrfőkapitányhoz, 
aki az egész munkálatot vezeti és most revideálja 
az egész anyagot. Óriási munkát adott az össze
írás a 39 biztosnak, ugylátszik a revidiálás még 
nagyobb munka lesz, mert a mint halljuk a fő
kapitány külön a város használatára ki akarja \

mutatni a lakosságot val'ás és nem szerint is 
holott ez a népszámlálási rendeletben nincs elő
írva és erre rubrikák sem voltak felvéve, és igy 
most lapok szerint kell ezt majd megállapítani 
Úgy értesülünk, hogy városunk népessége az 1890 
évi népszámláláshoz viszonyítva, nem igen nőve- 
kedett, amit különösen a bányamunkások számá
nak apasztása okoz. Különben a jövő számunk
ban talán már a végleges eredményről pontosan 
beszámolhatunk.

— Uj állategészségügyi felügyelő. A m.
királyi földmivelésügyi miniszter Gracsányi Gyulát 
állategészségügyi felügyelővé Pozsonyba nevezte ki.

— Báró Luzsenszky Félix felolvasására 
serényen folynak az előkészületek. A rendezőség 
hő köszönettel tartozik Wmterstein Bernét városi 
bérlő urnák, ki a vigadó nagy-termét a jótékony 
cél iránti tekintetből díjtalanul engedte át. Köszö
net Joerges és Márkus uraknak is, kik a jegyek 
árusítását voltak szívesek elvállalni, és pedig az 
előbbi a karzati, az utóbbi a földszintieket. Ily 
lelkes támogatás biztossá teszi azon reményünk 
teljesítését, hogy január 22-én (kedden) este 7 
órakor nagyszámú közönség fogja hallgatni a 
nemes báró előadását, ez által nemcsak gyara
pítva ismereteit a vitéz burok önvédelmi harcá
ról, hanem egyúttal előmozdítva a Felvidéki 
Magyar Közművelődési Egyesületnek általában, 
és különösen a felső-hodrusbányai és a steffultói 
óvodának ügyét is, melyeknek a tiszta jövedelem 
jelentékeny része jut.

— A Selmecbányái erdészeti kísérleti 
állomás. Erdészek és erdő-birtokosok régi óhajtása 
valósult meg azzal, hogy Darányi földmivelésügyi 
miniszter felállította az erdészeti kísérleti állomást. 
Az intézmény egy központi és négy külső kísér
leti állomásból áll s célja az erdőgazdaság köré
ben felmerült gyakorlati és elméleti kérdéseknek 
kísérletek s tudományos kutatások alapján való 
megoldása. Az állomás vezetésével Vadas Jenő 
főerdőtanácsos bízatott meg, kit a miniszter előbb 
Ausztria, Németország és Svájc erdészeti kísérleti 
ügyének tanulmányozására küldött ki; adjunktusa 
az állomásnak dr. Tuzson János lett, a ki a 
zürichi kísérleti állomáson töltött hosszabb tanul- 
mányidőt. Külső kísérleti állomások Királyhalmán, 
Vadászerdőn, Liptó-ujvártt és Görgény-Szt-Imrén 
vannak. Az állomás foglalkozik külföldi fanemek 
telepítési kísérletével, árvédelmi fenyvesek létesíté
sével, a bükkfa-talpfák gyors romlása okának 
kiderítésével, a fa-fajok tenyészeti halárának meg
állapításával, az összes fa-anatómiai, patológiai 
és élettant kérdésekkel, — működésének iránya 
az erdészet-természettudományi kísérletek és 
kutatásoknál leginkább gyakorlati lesz.

— Ipartestü let Selmecbányán. A múlt év 
végén egyik számunkban vezércikkelyben foglal
koztunk azzal, hogy Selmecbányán a kis ipar 
hanyatlásának egyik főoka az ipartestület hiánya. 
Azóta iparosaink kezdik belátni akkor kifejteit 
állásponkut igaz voltát s most mint értesülünk 
mozgalmat indítottak arra nézve, hogy az ipar
testület megalakuljon. Örömmel vesszük e mozga
lom hírét s hisszük, hogy nemsokára már arról 
hozhatunk hirt, hogy az iparteslüiet Selmecbá
nyán megalakult.

— Hazalókereskedök törzskönyve. A
kereskedelmi miniszter figyelemmel akarja kisérni 
a házalókereskedelem viszonyait és körrendele- 
tileg meghagyta, hogy a törvényhatóságok terü
letükön levő házalókereskedőkről tőrzskönyvet
vezessenek.

— Városi múzeumunk a mutt héten 
is gyarapodott, Veigel Samu bakabányai állami 
elemi iskolai igazgató 29 db. különféle érmet 
ajándékozott. Bakabánya volt szab. kir. bánya város 
ideiglenesen, kiállítás céljából átengedte Károly 
Róbert királynak 1321. évben kelt eredeti privi- 
legiális levelét. Heine Hugó v. tiszti főügyész le
tétbe helyezte a Freiseiseni Frendl család eredeti
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a rm a lisá t Mária Terézia királynőtől saját kezűleg ; 
aláírva és a nagy aranypecséttel ellátva. — Mú
zeumunk pártfogói fogadják ez utón is a veze
tőség meleg köszönetét.

— „Rongyos egylet**. így nevezik más 
városban azon nemes intézményt, melynek célja 
a szegény iskolás gyermekek felruházása úgy, 
hogy a tehetősebb családok a gyermekeik állal 
elhasznált ruhaneműt nem adják el egynéhány 
fillérért az ócska ruha kereskedőknek, hanem oda 
ajándékozzák a „rongyos egyletnek0. Városunkban j 
nincs ugyan egylet ezen céllal, de ezt helyettesi- j 
ti Krausz Kálmán rendőrfőkapitány, aki 1900 j 
évi januárius 1-én kezdte meg ily irányú mükö- : 
dósét és folytatja most is a kerületi rendőrbizto. | 
sok igénybevételével úgy, hogy itt igazán csak a j 
szegények kapnak segélyt. Lapunk 1900. évi első
számában tettük közzé első kérésünket ez irány
ban mely kérésünk viszhangot kelteit közönségünk I 
nemes szivében és a ruhanemű csomagokban ér
kezett a főkapitányhoz, de még pénz is ezenfelül. 
-Vz egyes adakozásokról híven beszámoltunk min
den lapszámunkban részletesen és több Ízben 
irtuk le azon igaz örömet, melyet a felruházott 
kicsinyeknél láttunk és elmondtuk több ízben, 
hogy mily nagy nyomort láttunk mindenfelé. — 
Most, hogy ezen intézmény már egy éve működik, 
beszámolunk ezen év eredményéről. És pedig:
1900. évben készpénzben befolyt 405 K 26 és 
757 drb lábbeli és ruhanemű; a 405 K 26 f 
czipő és ruha beszerzésére fordíttatott. Felruház- 
tatotl pedig ebből összesen 327 iskolás gyermek 
felekezeti különbség nélkül, csupán az igazi sze
génységet véve tekintbe és azonkívül egynéhány 
felnőtt szegénynek is jutott meleg ruha, azoknak
t. i. a kik a városi kórházból gyógyullan lettek 
elbocsájtva, de ruhájuk absulete nem volt. Ezen 
eredmény igazolja múlt évi kérésünket; maga 
az intézmény önmagát dicséri és igy újból kér
jük a nemesen érző közönségei, hogy az elviselt 
ruhaneműt küldjék a rendőrfőkapitányhoz ezen
túl is. ahol bizonyosan olyanok kapják meg, a 
kiknek arra igazán szükségük van!

— 34 000.000 szivar. A Selmecbányái ni. 
kir, dohánygyár a múlt eszlendőben harminc- 
négymillió kétszázhatezerhalvan darab szivart 
szállított el, és pedig 409.340 drb. nyakravalós 
legalitás szivart, 1.193.840 trabuccost, 1.924.370 
brittanicát, 11.205.740 Guba Portoriccot. 4.387. 
740 Portoriccot, 13.462.030 vegyes külföldit és
1.623 rövid magyar szivart.

F e l l i i v A s  a  m a g y a r  i p a r o s o k h o z . ,  
g y á r o s o k h o z ,  t e r i n e l ő k l i o *  é s  k e r e s k e d ő k 
h ö z !  A legelterjedtebb magyar szaklap, a XVI. évfolyamát 
járó „Vendéglősök Lapja" igazán hazafias s a magyar iparo
sokra nagy hasznú elhatározásra jutott. A „Vendéglősök 
Lapja" ugyanis ezentúl minden számában a vendéglősökhöz 
intézett lelkes hangú felhívás kíséretében állandón közölni 
fogja azoknak a haaai iparosoknak termelőknek és a keres
kedőknek a ezégjegyzékét, a kiknél a vendéglősök szakmájuk 
kellékeit és magánszükségleteiket honi árukból szerezhetik be. 
Felhívjuk tehát mindazokat az iparosokat, gyárosokat, terme
lőket és kereskedőket, a kik honi árukat készítenek, vagy 
közvetítenek, hogy pontos ez int ükét produktumaik elsorolásá
val küldjék be a „Vendéglősök Lapja" szerkesztőségének. Az 
Ihász György szerkesztésében megjelenő, változatos tartalmú 
„Vendéglősök Lapja11 szerkesztősége és kiadóhivatala: Buda*

i

pest, VII., Akáczfa-utcza 7. szám.
— Páris és a  világkiállítás. Herrmann 

Miksa a bányászati és erdészed akadémia jeles 
fiatal tanára ma délután a gyógyászati és termé
szettudományi egyletben az uj akadémia vegytani 
termében előadást tart Parisról és a párisi kiállí
tásról. Az előadásnak érdekességét neveli niég 
az is, hogy vetitetl képek mutattatnak be.

— A só beszerzés megkönnyítése. A 
magyar kormány ismét oly intézkedést tett, amely 
nagy mértékben hasznára válik a kereskedelem
nek és iparnak, valamint a nagyfogyasztó közön
ségnek is. Lukács László pénzügyminiszler ugyanis 
meggyőződvén arról, hogy a só beszerzés terén 
ez időszerint fennálló bonyodalmas és nehézkes 
viszonyok reformra szorulnak, a Budapesten

székelő Magyar kereskedelmi részvénytársaságot 
megbízta azzal, hogy a só vásárló kereskedők 
gyors és előnyős kiszolgálásai ól gondoskodjék, 
valamint hogy az iparsó beszerzését is minden
képen megkönnyítse. Az egész országban minden 
kereskedőnek sok baja volt eddig a só vásárlás
sal és ezért kétségtelen, hogy általános'örömmel 
kell üdvözölni,,a miniszternek ezt az igazán gya
korlatias intézkedését.

— Képes levelező-lapok. A post. i szabá
lyok minden levélpostai küldemény fajnak: levél
nek, levelező-lapnak kereszlköteses nyomtatvány
nak, árumintának, stb. egyéb feltételek mellett, 
alak kellékeit is meghatározzák, de ezeket a fel
adók is különösen a képes levelező-lapok barát- 
jai, még mindig nem veszik figyelembe; pedig a 
szabályoknak meg nem felelő levelező-lapo
kat a posta hivatalok levelekként kezelik és ameny- 
nyiben mint levetek elégtelenül vannak bérmen
tesítve, pót díjjal terhelik meg s csak annak lefi
zetése ellenében kézbesilik azokat. A minderre nem 
ügyelő feladók tehát szabály ellenes levelező-lapja
ikkal, nem ritkán bosszúságot okoznak öröm he
lyett a czimzetteknek, vagy ha ezek a levelező
lapot a rárótt pót dij miatt nem fogadják el, ak
kor önmaguknak, mert a posta tőlük szedi be a 
kirótt póldijat, ha pedig ismeretlenek, tehátha a 
szabályellenes portos levelező-lapok vissza nem 
kézbesíthetők, úgy a posta- és távirda igazgatósá
gok semmisítik meg azokat.

Minthogy ilyen módon czélt tévesztett jelen
tékeny értékek.semmisülnek niog, a posta és távir- 
daigazgatóság megóvandó mindezektől a nagy 
közönséget tájékozásul a következőket közli :

1. A levelező lapokra érvényes díjszabály sze
rint bérmentesítve, abban az esetben használha
tók a magán levelező-lapok, ha azok a posta ál
tal forgalomba bocsátott levelező-lapokkal alakra, 
nagyságra és a papír minőségére nézve megegyez
nek.

2. A magyar koiona országainak posta for
galmában használt levelező-lapoknak, címoldaluk 
homlokzatán, szembeötlő belükkel, magyar nyel
ven, „Levelező-lap" feliratta! ellátva kell lenniük.

A magyar felírást követheti ugyan a levelező
lap kifejezésnek egy vagy több más nyelven for
dítása is, de e más nyelvű jelzések csak külön 
sorban és csak a magyar nyelvű „Levelező-lap" 
felírás alalt álhatnak. A sorrend melyben a más 
nyelvű jezések egymást követhetik, nincsen korlá
tozva.

3. A külföldre szóló, nemzetközi forgalom
ban használt levelező-lapokon, a 2. pontban jel
zett módon, a magyar (elirás alatt, francia nyelvű, 
„Carte postaié" felírás használandó. A francia fel
írás melleit a levelező-lapnak megfelelő más nyelvű 
kifejezés is használható.

A külfölddel való forgalomban azonban, a 
postahivatalok akadálytalanul elfogadják az olyan 
magán levelező-lapokat, amelyek csupán csak a 
francia nyelvű„ Carte postaié* felírást viselik. Ebben 
az egy esetben, a magyar nyelvű felírás elmarad
hat ugyan, de ily levelező-lapokon a felírásnak, a 
francián kívül, más nyelven sem szabad jelezve 

j lennie.
4. A magán ipar állal gyártott válaszos-le- 

velező-lapok ugyanezen teltételek mellett hasz
nálhatók.

5. Úgy a belföldi mint nemzetközi forgalom
ban tilos a magán ipar állal gyártott levelező-la
pokon a „M. kir. posta" felíratott és a magyar 
címert vagy koronát alkalmazni.

6. Nem esnek kifogás aló az oly levelező-la
pok, amelyben a felírás hozzáirással vagy mecha
nikai módon a fenti határozatoknak megfelelően 
helyesbittetett vagy amelynek előoldalán a meg 
nem engedett felírások tolvonással törültettek vagy 
más alkalmas módon eltávolíttattak.

— Köhögés, rekedtség ellen páratlan szer 
a Réthy-féle pemetefű-cukorka, mely a legerősebb

tüdő vagy gégehurutot néhány nap alatt biztosan 
meggyógyítja. Hírneves orvosok elismerik, hogy 
e kitűnő alkatrészekből készitett cukorka a gyom
rot nem rontja és höhögés, rekedtség ellen sike
resen használható. Valódi minőségben mindenütt 
kapható dobozonkint 60 fillérért és a készítőnél, 
Réthy Réla gyógyszertárában, B.-Csabán.

— Ezer és ezer embernek adták vissza 
már elveszettnek hitt egészségüket a Psorhofer 
J. vértisztiló labdacsai, melyek olyan betegségek
nél is segiteltek. melyeknél más szer már nem 
használhatott.

— F. M. K. E. gyújtó. Országszerte lelkes 
viszhangra talált az a mozgalom, mely kiadta a 
hazafias jelszót: pártoljuk a magyar ipart! A 
Felvidéki Magyar Közművelődési Egyesület maga 
is teljes mértékben át van hatva ez akció nem
zetgazdasági fontosságától és jelentőségétől. Két 
millió koronát meghalad az az összeg a mellyel 
a házigazdaság legszükségesebb fogyasztási cikke 
a gyújtó cirnén gazdagítjuk évenkint a magyar 
ipar rovására a külföldet. Drága pénzen fizetjük 
a külföldi gyújtói, mikor olyan kifejlett magyar 
gyujtóiparunk van, a mely versenyképesség dol
gában még a legszigorúbb Ítélkezést is becsülettel 
megállja. Ezen a visszás állapoton kíván változ
tatni a Felvidéki Magyar Közművelődési Egyesület, 
mikor szerződést kötött az Unió Magyar Általá
nos Gyufagyár részvénytársasággal, az egyesület 
alapitó tagjával, hogy Magyarország egész terü
letén F. M. K. E. gyújtó elnevezéssel, magyar 
gyártársu gyújtókat hozzon forgalomba. A. neve
zett gyár. mint arról meggyőződtünk, magyar 
tökével, magyar munkásokkal dolgozik, s magyar 
területen, Budafokon Budapest székes főváros 
szomszédságában a modern technika minden 
igényeire berendezett gyártelepén elsőrangú minő
ségű s olcsóság lekinlelében is a külfölddel 
egyenértékű foszformentes u. n. svéd gyújtókat

I és rrbbogó u. n. gazdasági gyújtókat állít elő. 
Nemcsak a magyar iparnak, de a magyar közmű
velődésnek is érdeke, hogy az Unió Magyar 
Általános Gyufagyár F. M. K. E. gyújtóit a 
magyar közönség minél lelkesebben felkarolja és 
fogyassza. A gyár ugyanis a F. M. K. E gyújtók 
ulán befolyó jövedelemnek 5 °/0-át biztosította 
az egyesületnek évenkint s ezzel egy évről évre 
növekedő közművelődési tőkének teszi le az 
alapjait, a melynek kamatjaiból a Felvidék kul
turális szükségletei lesznek fedezendök. Kérjük 
követeljük fogyasszunk tehál, a hol vagyunk s a 
merre járunk, F. M. K. E. gyújtót. Fogyasszuk a 
háztartásban, a gazdaságban, a társasélelben, 
utazásaink közben mindenütt.

HIVATALOS RÉSZ.
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a III. osztályú keresetadó alá tartozó jövedel
mek bevallása tárgyában.

Az adózók kötelesek 1901, évi január hó 
20-áig üzletük, vállalatuk vagy egyéb haszonhajtó 
foglalkozásuk után az adóévet megelőző három 

j évi, vagy ha az üzlet, vállalat vagy foglalkozás 
annyi év óta még fenn nem állana, az annak 
megkezdésétől számítandó, illelve fennállása ide
jére eső kereseti vagy üzleti tiszta nyereményt 
bevallani.

Évi tiszta nyereménynek vételik az üzletből 
vagy foglalkozásból eredő összes jövedelemnek 
az a része, mely az üzlel, vagy foglalkozás foly
tatásához szükséges kiadások levonása után fen- 
marad: az üzlettulajdonosnak s általában az 
adófizetésre kötelezetteknek oly kiadásai azon
ban, melyek nem az üzlettel vagy foglalkozással 
járnak, hanem akár magának, akár pedig család
jának és hozzátartozóinak fentartására szolgálnak, 
a jövedelemből, keresményből lo nem vonhatók.

A ki több vállalatból, kereset illetőleg jöve
delemforrásból húz jövedelmet, köteles minden
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egyes vállalatról, üzletről vagy keresetről kfllön- 
kü'lön vallomást adni.

Azok az adókötelesek, kik segédekkel dol
goznak, tartoznak a vallomáshoz segédmunkásaik 
jegyzékét csatolni, mely jegyzékben a segédek 
nevei az üzletbe vagy foglalkozásba belépésük 
ideje, havi vagy évi fizetésűk pontosan kiteendő.

Az az adózó, a ki az adókötelezettek és 
adótárgyak összeírása után lép a III. oszt kere
setadó kötelesek sorába, adóköteles üzletének 
megnyitása napjától számított két hó alatt köteles 
vallomást adni.

A 111. osztályú keresetiadó alá eső jövede
lemnek bevallására, valamint az üzletben alkal
mazott segédek bejegyzésére szolgáló űrlapok az 
adózóknak a községi elöljárók (városi adóhiva
talok) által ingyen szolgáltatnak ki.

A bevalló az űrlap egyes rovatait kitölteni, 
s annak bizonyításául, hogy az adatokat saját 
tudomásához képest pontosan és lelkiismeretesen 
közölte, eskü helyett polgári becsületszava zálo
gául nevét, a bevallás napját és helyét aláírni 
köteles.

E vallomás fentebb kitűzött határidő alatt 
a községi elöljáróságnál ("városi adóhivatalnál) 
nvájtandó be.

Mindazok az adózók kik üzletüket, vállala
tukat, keresetüket vagy jövedelem forrásukat az 
államkincstár megrövidítésére irányított szándék
ból az adókötelezettek és adótárgyak összeírása 
alkalmával akár szóval, akár írásban valótlanul 
mondjak be vag> eltitkolják, az adótárgyak 
egészben vagy részben történt eltitkolásával 
elkövetett jövedéki kihágás miatt az 1883. évi 
XLIV. t.-c. 100. §-a értelmében büntettetnek.

Ipolyságon. 1900. évi november hó 6-án.
M. kir. pénzügyigazgatóság.
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a föld- és házbirtok után járó általános jöve
delmi pótadónál számításba veendő kam at

terhek bevallása tárgyában*
Általános jövedelmi pótadó fejében fizetendő:
«) a földbirtokra, a házbér alá eső házbir

tokra, a folyó évre kivetett állami egyenesadónak 
és fóldtehermentesitési járuléknak 30 százaléka:

b) a házosztályadó alá eső házbirtokra a 
folyó évre kivetett állami egyenesadónak és föld - 
tehermentesítési járuléknak 40 százaléka ;

c) végül az ideiglenes adómentesség.kedvez- 
ményében részesített föld és házbirtoknál 20 % 
azon összeg után, mely az illető föld- vagy ház
birtokra államiadó és fóldtehermentesitési járulék 
címén a folyó évre kivettetett volna, ha a föld
vagy házbirtok adómentes nem lett volna.

ü  kölcsönnel terhelt ház- és földtulajdono
soknak az 1883. évi XLVI. t.-c. 13. § a által az 
a kedvezmény adatott hogy :

a) a föld- és házbirtoknak általános jöve
delmi pótadójából levonandó az illető tulajdonost 
bekebelezés által is terhelő kölcsön után az adó
évet megelőző év végéig tényleg le nem rovott 
tökemaradék egy évi kamatainak 10 százaléka ; 
feltéve, hogy a tőkével kamatok is vannak beke
belezve ;

b) hitelüzleltel foglalkozó pénzintézettől fel
vett és bizonyos évek alatt törlesztendő kölcsö
nök évi kamatának változatlanul a törlesztési idő 
egész tartamára vételik azon összeg, mely a köt
vényben megállapított kamatláb szerint a köl
csön vett tőke után egy évre esik; ha a köl
csön törlesztése nem az év első napján, hanem 
év közben veszi kezdetét, a törlesztési idő első 
és utolsó évében az évi kamatnak csak arányla- 
gos része vehető számításba az adóköteles jöve
delem megállapításánál.

A telekkőnyvileg bekebelezett közadók és 
kincstári hátralékok után járó kamatok nem 
képezik levonás tárgyát (1883 XLVI. t.-c. 16. §.)

Az a) alatti bekezdésben foglalt intézkedés
ből világosan kitűnik, hogy a levonás alapját 
képezi az az évi kamatösszeg, mely az adóévei 
megelőző év végén fenmaradt tökemaradék után 
jár. Ha tehát valamely földbirtokos 1900. évi 
január hóban 100.000 koronát vett fel magán- 
hitelezőnél és ebből ugyanazon évi december hó 
lóéig 60.000 koronát visszafizetett, a levonás 
alapját 1901. évre az 1900. évi december hó 
végén fenmaradt 40 000 koronányi tökemaradék 
évi kamatjának 10 százaléka fog a képezni.

Ez az eljárás azonban csupán az a) alatti 
bekezdésben említett közönséges kölcsönökre 
vonatkozik, mert ezektől a kölcsönöktől a jelzálog

1901. január 13.

intézetektől felveti törlesztési kölcsönök a b) alatti 
bekezdésben világosan megkülönböztetnek.

Ugyanis hitelüzletekkel foglalkozó pénzinté
zetektől felvett kölcsönökre nézve az általános 
jövedelmi pótadó kiszámításánál:

na) a bizonyos évek alatt törlesztendő köl
csönök évi kamatának változatlanul a törlesztési 
idő egész tartamára vétetik az az ősseg, mely a 
kölvényben megállapított kamatláb szerint a köl
csönvett tőke után egy évre esik;

bb) a kölcsön után nem a megelőző, hanem 
a folyó évre járó kamatnak 10 % 'a veendő tekin
tetbe, s így a levonás kedvezménye azokra a 
kölcsönökre is alkalmazandó, melyek az adóév 
folyamán keletkeztek. (1891. 41 187. P. M. R. 
1891, 13. P. K.)

Itt megjegyeztetik, hogy ezen, az általános 
jövedelmi pótadónál számításba veendő kamat 
alatt értendő az az összeg, mely az eredetileg 
kölcsön vett tőkeösszeg után a pénzintézet által 
kiállított kötvényben meghatározott kamatláb 
szerint kamat fejében fizettetik, ellenben az évi 
törlesztési összegből a tőketartozás apaszlására, 
valamint a kezelési költségre fordított összeg az 
állalános jövedelmi pótadó megállapilásánál levo
nás alapját nem képezheti. (1893. 28 058 P. M. 
R 13. P. K.)

A vallomás az adóév január hó 1— 31-ike 
közötti időben adandó be a községi elöljáróság
nál (városi adóhivatalnál).

E határidő lejárta után és jelesül ok'óber 
hó 15-éig érkező vallomások az 1897. március 
hó 23-án kelt és a .Pénzügyi Közlöny. 10 szá
mában megjelent 21275. számú rendelet szerint 
már csak igazolási kérvénv utján és abban az 
esetben fognak figyelembe vétetni, ha hitelt érdem- 
lőleg igazoltatik, hogy e késedelem elhárithatlan 
akadály miatt történt.

A benynjtott vallomásról elismervény adatik, 
mely a vallomás kellő időben történt benyújtásá
nak igazolásául szolgál.

Kivételt képeznek a b) alatti bekezdésben 
emliteit esetek, mert azok az adózók, a kik a 
kölcsönkamatokra vonatkozó vallomások benyúj
tására kitűzött határidő letelte után valamely 
pénzintézetnél telekkönyvi bekebelezés mellett 
járadék kölcsönt vesznek fel, jogositvák a felvett 
kölcsönnek telekkönyvi bekebelezését igazoló és 
a bekebelezését megtörténtét kővető 30 nap alatt 
benyújtandó vallomás alapján, a reájuk ez az 
adósság felvétele előtt kivételt általános pótadó 
mérvének helyesbítését az illetékes kir. pénz
ügyi ga zga t ósá g n á 1 kérni.

Mindazon adózók, kik az államkincstár meg
károsítására irányzott szándékból az általános 
jövedelmi pótadónak jogosulatlan apasztása cél
jából telekkőnyvileg be nem kebelezett adóságot 
vallanak be, az 1883. évi XLIV. t.-c. 100. §-a 
értelmében büntetendő jövedéki kihágást követ
nek el.

Ipolyságon, 1900. évi november hó 6-án.
M. kir. Pénz ügy igazgatóság1.
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a IV. osztályú kereseti adó alá tartozó  jöve
delmek bevallása tárgyában.

1901. január havában az állandó fizetést, 
nyug-, kegy-, vagy tiszteletdijat huzó állami, törvény- 
hatósági közalapítványi, községi, egyházi, társulati 
és magún lisztek, tisztviselők, hivatalnokok, köze
gek, nyug-, avagy kegy dijat huzó özvegyek, ál
landó alkalmazásban lévő üzietvezelők, felügyelők, 
kezelők, könyvvivők, pénztárnokok s általában a 
80 koronánál löbb havi dijt huzó segédek, segéd
munkások, állandó fizetést élvező lelkészek, taná
rok, tanítók, nevelők, írók, művészek,hivatalszolgák, 
stb. a keresetadó negyedik osztálya alá tartozó 
keresményüket — az alább említendők kivételé
vel a részükre ingyen kiszolgáltatandó vallomást 
iveken bevallani tartoznak, azon kivül a válla
latok és intézetek igazgatósága, elöljáróság, pénz
tár, földbirtokos vagy üzlettulajdonos, a kitől 
vagy a melytől az adóköteles a fizetését húzza, 
szintén kötelezhető arra, hogy a nála illetve üz
letében állandó fizetés mellett alkalmazott egyé
nek név- és fizetés- jegyzékét, az adókivető ható
ságnak nyújtsa be.

Az adókötelesek az összes rendes fizetést, 
nyug-, kegy- vagy tiszteletdijat, szóval mindazo-

kal’a járandóságokat, melyeket az állásukkal egybe
kötött bármely néven nevezendő szolgálatuk lejé- 
ben akár készpénzben, akár lerinesztményekben 
akár egyébb járulékokban élveznek — a folyó 
évi, vagy ha az a folyó évre megállapítható nem 
volna, az előző évi állapot szerint a vallomásba 
felvenni tartoznak.

Ezen keresmények bevallása alól azok az 
illetmények sem vétetnekjki, a melyek adóztatás tár
gyát nem képezik,mert annak elbírálására : vajon 
lamely készpénzbeli járandóság, avagy egyébb 
járulék a kereseti adó negyedik osztálya alá esik-e 
vagy sem, kizárólag az adókivolésre illetékes köze
gek vannak hivatva.

A IV. osztályú keresetadó alá tartozó járan
dóságuknak az államkincstár megrövidítésére irány
zott szándékból történt valótlan bemondása vagy 
bo nem vallása (1875. XXIX. t. cikk 31. §) jöve
déki kihágást képez, melynek birsága i —S. annyi 
mint azaz összeg, melytyel az államkincstár rueg- 
károsittatott. Kárösszegnek vétetik azaz összeg, 
melyet a közadók kivetésére illetékes közegek jog
érvényesen megállpaitottak.

A nyilvános számadásra kötelezett vállala
tok és egyletek tisztviselői vallomást nem adnak, 
ezeknek illetményeit az illető vállalatok és egyle
tek kötelesek bevallani a kivetett keresetűdét 
tőlük beszedni és az állam pénztárba évnegyeden- 
kint beszolgáltatni.

Tisztek, tisztviselők és hivatalnokok, kik fize
téseiket állami kezelés alatt álló közalapítványi 
pénztárból húzzák, vallomást adui nem kötelesek, 
keresetadóját a pénzügyi hatóság szabja ki és havi 
levonások alján a közpénzlár szedi be.

Ha valaki a IV. osztályú keresetadó tárgyát 
képező több rendbeli illetményt élvez, ily eset
ben a IV. osztályú keresetadó az illetménynek 
összevont összege után vetettik ki.

Ipolyságon, 1900. évi november hó 6-án.
M. kir. Pénzügyigazgatóság.
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a tőkekam at- és a járadékadó  alá tartozó 
jövedelmek bevallása tárgyában .

Az 1901. évi január hó 15-ig a tőkekamat- 
és a járadékadó alá eső jövedelmeket, azokat 
élvező egyén vagy erkölcsi személy bevallani 
köteles.

A tőkekamat- és a járadék-adó tárgyát ké
pezi mindazon vagyon, mely a föld-, ház- és 
keresetadó, valamint a nyilvános számadásra 
kötelezett vállalatok és egyletek adója által köz
vetve vagy közvetlenül nem érintetik; képezik 
jelesül minda on kamatok, osztalékok és jutalé
kok, melyeket az ország valamely lakosa (egyéni 
vagy erkölcsi személy) a kővetkező jövedelem 
forrásokból, úgymint;

a) bel- vagy külföldről folyó életjáradékok
ból, özvegyei ellátásból vagy rokonsági ovi jára
dékból ;

b) kézi vagy jelzálogban biztosítóit vagy 
egyszerű adóslevelekre, váltókra vagy bárminemű 
kötvényekre, bel- vagy külföldön kölcsön adott, 
továbbá hitbizományi, családi és alapítványi tő
kékből.

<j belföldi földbirtokkal összekötött, a föld
adó tárgyát, nem képező dologi jogosítványokból.

d) külföldön fekvő föld- vagy házbirtokból 
ipari, kereskedelmi, s bármi nevezet alatt értendő 
külföldi részvényekből;

e) az állam vagy
/) törvényhatóságok állal kibocsátott s kü

lön törvények által adómentesség kedvezményé
ben nem részesített kötvényekből húz; végre

g) a hitelüzleltel foglalkozó, s alapszabályaik 
értelmében pénzbetétek átvételére jogosított pénz
intézeteknél, továbbá takarékpénztáraknál és mind
azon intézeteknél, melyekkel takarékpénztári üz
let van összekötve, utalványok, betéti könyvek
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S egyéb betéti okmányok vagy folyó-számla melé- 
lett gyümölcsúzés végett elhelyezett tőkékből fo
lyó jövedelem.

Az adózók a vallomás beadásának kötele- 
zeltsége alól a következő tőkékből folyó jövedel
mekre nézve mentetnek fel:

a) a fentebb említett magyar államkötvények;
b) az adómentességben nem részesített el

sőbbségi kötvények kamatai;
<■) nyilvános számadásra'kötolezett vállalatok 

és egyletek által felvett és jelzálogilag biztosított 
tőkék kamatai.

Az ezen kamatok után járó tőkekamatadót 
is pedig az a) alatiiak után a kifizető állami 
pénztár, a b) és c) alattiak után a kamatokat 
kifizető társulat az illető kamatélvezőnek rovására 
vonja le, s az illető kir. adóhivatalba szolgáltatja be.

A pénzintézeteknél elhelyezett, fentebb g) 
alatt említett tőkékből folyó jövedelmet ezen tő
kék birtokosai szintén nem tartoznak adó alá 
bevallani.

Ellenben a pénzintézetek kötelesek ezen 
kamatjövedelem összegét és pedig:

a) a kifizetett kamatok összegét évnegye
denként, minden áv március, junius, szeptember 
és december havának utolsó napján;

i) a tűkésitctt kamatok összegét félévenként, 
minden év január és julius havának utolsó nap
ján a kir. adóhivatalnak kimutatni és az ezen 
kamatok után jaró adót egyidejűleg beszolgáltatni; 
jogosítva vannak azonban arra, hogy ezt az adót 
a kifizetett vagy tökéhez irt kamatokból vissza
tarthassák.

A tőkekamat- és a járadékadó az adóévet 
megelőző évben élvezett kamat- és járadékjöve- 
deiem után lóvén kivetendő, az 1901. évi adóz
tatás alá az 1900. évben élvezett kamat (járadék) 
jövedelem vallandó be.

A tőkekamat- és a járadékadó az adóköte
les fél állandó tartózkodási helyén vettetik ki.

Mindazon adózók, kik lőkekamat- és jára
dékadó alá tartozó jövedelem forrásukat az állam
kincstár megrövidítésére irányzott szándékból, az 
adókötelezettek és adótárgyak összeírása alkalmá
val akár szóval, akár Írásban valótlanul mondják 
be, vagy eltitkolják, az adótárgynak egészben 
vagy részben történt eltitkolásával elkövetett jö
vedéki kihágás miatt az 1883. évi XK1V. t.-c. 
100. íj-u értelmében bűntetteinek.

Ipolyságon, 1900. évi november hó 0-án.
M. kir. Pénzügy igazgatóság.

Az anyakönyvi hivatalok bejegyzései.
1901. évi január 4—11-ig.

Házasság.

Halálozás.
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c A halál oka 
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1 Labuda János 21 n. fekélyes orb.
2 Slanga Ferenc 2 V* é. gíimőkór
3 Jól tesz Elek 12 é. vőrhenv
4 Milialek József 49 é. Tuberkulozus

3^ 5. ar e l ü t é s e i k : .

I I

j>Xv

&

m
m

Meglepő újdonság
-* a* - »» -»■ **- -ás -a-

IL U S K A i
mCRÉME
arc és kézkenőcs, 
l 'á r  a la t t  szán té t m in- 
■Et1 (len tisz tá ta ln n ság o t.
H ö lg yp o r és szappan  e sz e rn é l 
»  fe lesleges. .«  .«1 téejely 1 K o n .
Kapható a legtöbb gyógyszer- 

tárban és a gyárosnál:
K ra lo v itz  A d o lf  g y ó o s z e ré s z

P á p á n ,  (Veszprém megye.)

iivfii

íí&s

'VT: 
f iif«

V.'Sp

en J
ki a valódi jó tarlós használati ruhára (Strapuz- 
kleid) súlyt fektet forduljon a k ö z v e t l e n  

v é t e l f o n u á s h o z .

Az egybekeltek nevei

Bcnyus József Ágost 
Vanyatka Margit 
Guttmann Mihály 
Löwy Gizella

Születés.

Lakóhelye

Fenyőháza ■ 
Selmecbánya 
Tar Hevesei. 
Selmecbánya

s i A szülök neve.
“ [ ________
1 : Wagner Pál

Torger Klára
2 ; Polonyi Samu 

I Valaeli Katalin
Pácher Sámuel 
Polónyi Erzsébet 
Teicher Henrik 
Hűmet Johana 
Dubina Károly 
Franc Mária 
Findrich Mihály 
Bárány Klára

Lakóhely.,

leány Selmecbánya

fiú

fiú

leány

A  g r á c i  d a r ó c  ( L ó d é n )  v i l á g h í r ű .
mivel ez csak valódi, tiszta természeti gyapjub 

készül.

Cégünk különlegessége:
„Styria** durva fonalu, minden színben 120 cm. I 

széles. Méterje 95 kr.
„Schöekel“ finom fonalu, minden színben 120

cm. széles. Méterje 1 frt, 48 kr.
o s z t i i l y :

Erstes Orazer Kaufhaus
Graz. Jaklminiplatz 13.

gjgf- Minták ingyen és bérmentve, ■ ti
küldemények melyek a 10 forintot túlhaladják 

bérmentve küldőinek.

X X X X O O C X X X X X X ^
Tisztelettel érlesitem a nagy

érdemű közönséget, hogy minden 
vasár- és ünnepnap ízléses és friss

i  a  w  s  a  a  g  i  m m  
£  a  o á .  k i

kapható, továbbá ajánlom nagy válasz
tékú süteményeimet, torták , desser- 
tek, pozsonyi diós és mákos, bon
bonok, forma fagylalt, parfait, bis- 
qutt elasse stb. készítek a legjobb 
minőségben s méltányos árban.

A nagyérdemű közönség szives 
pártfogását kérve

vagyok kiváló tisztelettel

Boi*liey,yi Istvá n
cukrász

Ezüst-utcza 1/14.

xxxxxxxxxxxxxxxxy

’ Csak^O fillérért már 
1901 Január hól2én

1 © Ü .
kor.
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! •  SORSJEGYEK MINDENÜTT KAPHATÓK.
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XXXXXXXXXXtXXXXXXX
Van- szerencsém a mélyen tisz- 

telt hölgykűzönség szives ludo- 
inására hozni, hogy a farsangi 
idény alkalmával előfordulandó 
alkalmi, - u. ni. báli, lakodalmi 
és jelmez (frieurákal) fésüléseket 
— a legmodernebb divat szerint, 
jutányosán eszkózlök 
Cim: tisztelettel

Neliuoelutrija ípoLLÁÍG JDEjfe :ŐjKÉ 
Főtér-tér 104. sz. . . .

(Zábl-féle ház. fodrászáé.

xxxxxxxxxxxxxxxxxx
a íiaw siaíM

Schneider-
féle

Galandó
elhajtó.)P á f rá n y - to k o c s k á k ,

M il l ió  e m b e r n e k  e p s é i é t t
Kik galandféregben és gyomorbajban szenvednek-

Pauiliiagiliszta fejtéstől,
a páfrány-tokocskák által 
fájdalom nélkül jótállás mel
lett. a legrövidebb idő alatt 
(6 pere alatt) teljesen elhaj- 
tatik. Ezen kitűnő gyógyszer 
fájdalomnélküli gyors és biz
tos eredményéért, jótállás 
nyujlatik. Nem árt, ha pánt
likagiliszta féreg nincs is 
jelen. — Az életkor megje
lölendő. T örvényesen  
v é d v e .  Eg y eredeti doboz 
pontos használati utasítással 
a bel- es külföld részére 4  
í r t  postai utánvéttel vagy 
3.50 elörevaló beküldésével 
A p á n t l i k a g i l i s z t i i  
t ü n e t e i  a  k ő v e t k e 
z ő k :  Az arc halvány
sárga, bágyadt tekintet, kék 
szemkarikák, lesoványodás, 
elnyálkásodás, bevont nyelv, 

VÉDJ EGY.  emészthetetlenség, étvágy
talanság felváltva mohó ótvágygyal, gyakori rossza
iét vagy éppen ájulások s szédülés főleg éhgyomornál, 
egy gombolyag felszállása egész a nyakig nyálössze- 
gyülemlés. á test megdagadása. gyomorsav,gyomorhév, 
gyakori felböfögés, bélgörcs, hengergetés hullámszerű 
mozgások, szúró, szívó fájdalmak és szúrások a belek
ben, szivdobogás, a vérkeringés rendetlenségei, külö
nösen nőknél: gyakori véletlenül beálló főfájás a busko- 
morságra való hajlam, életuntság és a halál óhajtása, 

í n y e d ü l  v a l ő d i  k a p h a t ó :
S C H N E I D E R  J Ó Z S E F

gyógyszerésznél. Beslcán, Fó-utca 22. (Délmagyarország.

£ €% n *S & r

A B r a d y - f é  1 e

Máriacelli 
ftyomorcsöppek

kiválóan hasznosak 
{ ty o m o r b a j o k  e l l e n :  

általánosan ismert, nélkülözhetetlen 
háziszer

é tv á g y  t a l a n s i t g ,  g y o m o r g y e n p e s é f f ,  
k e l l e m e t l e n  M zagrt l e h e l l e t ,  f e l f u v ó d á a .  
M a v a u y tl  b ö f ö g é s e k ,  k r t l ik t* ,  g y o m o r 
é g é s ,  t ú l s á g o s  H l e i m k é p z ő d é s ,  s ö r g a  
Hftg, é m e l y g é s  és h á n y á i* ,  g y o m o r g ö r c ts  

ás s / .o rn lü N  ellen.
F ő f á j á a ,  a  g y o m o r n a k  étellel és itallal való 
m e g t e r h e l é s e ,  b é l f é r g e k ,  i n A jb a jo k  és 
n r a n y e r e s  b ű n t  a l m u k  eseteiben is kipróbált 
hatású gyógyító szer. Az említett betegségekben a 
Brady-fíle M A r ia o z e l l I  g y o m o r c s e p p e k  
kiválóan hasznosnak találtattak, mit sok elismerő levél 
bizonyít. Vásárlásnál határozottan Brady-féle Mária- 
czelli gvomorcsöppeket kell kérni és a fenti védjegyre 
és aiáirasra ügyelni és hogy a r é g i  l i l r e s  v a l ö d i  
Brady-féle Máriacelli gyomorcaöppek üvegje 40 krba, 
a kettes üveg 70 krba kerül, inig a nem valódi, után
zóit és csekély értékűeket olcsóbb árban, leginkább 

35 krért áruljak, Főeláruiitó hely:

P o n l  U / I wtApothekezum„König ron Üngam'1 
O d r i  D r d l i y  M 'i e n ,  1 Fleischmarkt 1.

Ka p h a t ó  mi n d e n  g y ó g y s z e r t á r b a n .

Főraktár: T ö r ö k  J ó z s e f
gyógyszertára

B n d n p e s t ,  VI. Kirily-utea 12.

r i e g l  J « fx s e f  d r
valódi angol

Tannochíninkenöcse
•1 mugakadály
* *  Ás

B c fo rc

a a ha j
szakái korai ki

hullását és megőszü- 
lését sőt elősegíti 

azok növését. Egy 
tégelynek ára az ar 

előzetes beküldése 
mellett & r

■ -T- 3  Korona.
Chief-Offlee 48. Brixton-Road, London S. W.

A megrendelés következő címre küldendő:

Thierry A, gyógyszerész balzsan .-gyára
Prog-rada Roschit-Sauerbrunn mellett.

Nagyban vevőknek tekintélyes árleengedés. 5

o o  o o o o o o o o o o o o o o o o

mellbon'bÓnai
minién köhögés elleni szert felhlmnlnak

közjegyzőileg hitelesítőil 
,^UUU bizonyitvány tanúsítja a 
biztos sikert köhögés, rekedtség, 

hurut és elnyúlkásodásnál.
Egy csomag ára 20 és 40 fitt.

Kapható:
M á i * k u s  M .

ezukvaszaidban (Alapittatott 1830.'
Selmecbánya

Deák Feronez-utea 9/5. 'saját ház.) ^
ooooo oo oo oo oo oo oo o

Nélkülözhetetlen házi gyógyszer 
minden családnál!•'TVrrtr'Ti-nunmi T,1A'yi'111 »>■» •> t-i-tv*í ■»;»■»■»■>■* rv>i ti-

P s o j j h o í a *  J .

TÍÍTIS&TITÍ LABDACSAI
évtizedek  ó ta  f i  v a n n ak  te r je d v e  az cgé*v. v ilágon  » 
kevóK azon i-salAd. a  ho l ez a  p á ra tlan  hftz ipyógyszer 
h iányzik .

K lahilacHokat az orvosok  küliinösen  az oly b a jo k 
nál a ján l iák . am elyek  nenéz emésztésnek s dngo ásnak 
követi,.-zinényei. m in t pbl. zavar az apekeritiQeKbea. 
tr.iíjfájda;'Bk, szélt-inlalmak. Kol-k =. r.r. nyó stb .

\ 'f r t i - / ; . ; ó  h á lásu k n á l l'oirvr kiválóan  jó  halAat prya- 
k o ro lnak  verszop 'nysep t*s*-i.'ilu*P s az 
bajoknál, mi n idope: f r j f i j é s  .npkor

® l«t

’i’IiflOl
öugóbb

fb b ö l szárm azó 
Uh. K vőrtiBztitó 

ha tnak , fájdal-lftbdai
mai nem  okozunk s i-r.y a lej 
b író  cg;v ének . só t g y e rm ek ek  i

i aj 1 d o b o z ,  m e ly  t 
?  l  t e k e r c s ,  íttf  iv

imm A pénz e lőzete s  be líü ldése u tá n  g 
t i — b é rm en tv e

1 Ni r

5 £  £ $
É "  I

, labda 
♦» d o b

I áll *21 kr. S 
t Oó kr.

* 1 tekére
2 te ke re

1 frt ‘25 kr.
2 frl 80 kr. 
8 frt "5 kr 
0 frt 20 la

Egyedüli készítő és szétklildési főraktár:

P s e r l p j W  S -  g y ó g y s z e r é s z
ISécs, I. Sincjersírasse 15.

EltsrJecUs-g-iknél fejv* e labdacsok a legkülönbözőbb 
alakokSi&n es nevelt alatt utánoztatn .K. tah it mindenki 
csak PSERHOFtri f  le vtrtiaztité labdnosgkat kérjen. a 
csí.k azok valódiak, amoyok dobozainak födelén piros 
színben ..PSEKHOFER' kézírása látható.

I autjógrjjo .J J J J  .<J-T-> > j  ■*»»■» >■»)>

Nélkülözhetetlen házi gyógyszer - 
minden családnál!

Nélktllöztietetleii és felMinMatlan, liatásaitian csalhatatlan
Világcikk, kivitel minden országba.

CHIEF-OFFICE 48,___________BRIXTON-ROAD, __LONDON, S. W,
A legmegbízhatóbb, legjobb és az egész világon dicsért és legkeresettebb háziszer

Thierry A. gyógyszerész balzsama
Felülmúlhatatlan minden mell-, tüdő, máj-, gyomor- és minden belső betegségnél. Külsőleg a 

legmegbízhatóbb

£ E 8 “  s e b g y ó g y s z e r .
Csakis a minden kulturállamban bejegyzett „ a p á c a  v é d j e g y g y e l “  és a kupakzárba 
sajtolt céggel: Alléin echt, valódi. Kimutatható évi gyártási mennyiség 6 millió üveg. 12 kis, 
vagy 6  kettős üveg postán bérmentve 4  Korona — Egy próbaüveg, leírással ói az egész föld
kerekségén levő raktárak jegyzékével 1 Korona 20  fillér. Szétküldés csakis az összeg előleges 

beküldése ellenében.

T h i e r r y  A .  <  f e n t i f o l i a - k e n ő c s o
(csodakenőcs név alatt ismeretes) elérhetetlen húzóerővel és gyógy hatással. Feleslegessé teszi a legtöbb műtétet.” Evvel 
a kenőcscsei egy 14 éves gyógyíthatatlannak tartott csontezú, sót újabban egy 22 éves nehéz, rákszerü megbetegedés 
gyógyiitatott megy Fertótlenitőleg éz gyorsan enyhülést és hüsitóst és teljes gyógyulást hozóan hat gyuladásoknál é» 
mindennemű sebeknél. Gyorsan puhít ée oszlat és megszabadít mindenféle még oly mélyen behatolt idegen testektől. 
Egy tégely csakis az összeg előleges beküldése ellenében bérmentve 1 Korona 8 0  fillér. Nagyobb megrendeléseknél 

olcsóbban. — Kimutatható évi gyártási mennyiség 100 000 tégely.
Mind a két szer feló! egy egész levéltára az eredeti, a föld minden országából származó bizonyítványoknak tehinthetó 
be. Óvakodjunk ac utánzatoktól és figyeljünk a minden tégelybe beégetett cégre . Apotheke zum Schutzengsl des'A . Thlorry 
Ahol raktár nincsen, ne beszéltessük rá magunkat hamisítványoknak vagy állítólagos egyenlő értékű Készítményeknek 

megvételére, hanem rendeljünk közvetlenü l és czimezzük megrendelésünket:

Thierry A. gyógyszerész gyára Pregrada KohitSCh-SailBrlirDil
(A cs. t e  kir. Allamvasuti tisztviselők szövetkezetének szállítója.) 

______________(Sentrw*^- ef T?i» Wttr-Office and the Admiralty, London.)

(IMS MktffkJtia 
■> i «— m-umm

Nyomatott a laptulajdonos Joerges Ágost őzt. és fia könyvnyomdájában Selmeczbányén, 1901.


