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céghez inlézondők, hova az összes pénzkUldomények is küldendők

M E tiJ I O L ld X  J I I X D K K  V A S Á R ÍV  A 1*.

Kereskedelmi ügyesség.
K ereskedelm ünk és iparunk még nincs 

Hiinyira kifejlődve, m int a  külföldé, s azért 
a közönséggel való é rin tkezésben  gyakran  
államik be nehézségek, m elyek n külföldön 
sukkal r itk áb b ak , mint nálunk. K ereskedőink 
és iparosaink buzgósága kétség telen , de 
éppen ez a buzgóság á r t többször az üz
letek sim a lebonyolításának.

K ereskedő ink  és iparosaink sokszor 
panaszkodnak, hogy a közönség m anapság 
oly túlzott igén y ek k el lép föl velők szem
ben. hogy azoknak megfelelni képtelenek. 
G yakran  m éltatlan és te ljcsithetlen  dolgokat 
követelnek tőlük.

Ebből az a  tanu lság  következik , hogy 
nem mindent kell teljesíteni, a mit köve
telnek.

Sok áldozatba, fárad tságba, pénzbe és 
fejtörésbe kerü l, hogyan tehetnek  eleget 
kereskedők és iparosok azoknak a  kivan- ; 
súgóknak, m elyekkel hozzájuk fordulnak. 
Sok időveszteségtől és boszuságtól kím élik 
meg m agukat, ha jogosu latlan  kívánságo
kat udvariasan, de határozottan v isszauta
sítanak, s az im ént hangoztatott tanulsággal 
nyug ta tják  meg le lkiism eretüket.

A zt pedig meg se k íséreljék , hogy a

m egrendelőket ak ara tu k  ellenére boldogítsák. 
Sohase törjék azon fejüket, m iként intéz
hetnek el valam it jobban, mint a hogyan 
töltik kívánják . Ilyen  igyekvéssel gyakran  
a legnagyobb kellem etlenségeket okoznak 
m aguknak és m ásoknak.

H a valaki az árunak posla utján való 
elküldését kéri és a kereskedő, azzal a 
szándékkal, hogy a megrendelőt a magas 
szállítási költségektő l megkím élje, az áru t 
vasúti szállítm ánykén t küldi, úgy ezzel 
többnyire azt éri el, hogy a m egrendelő 
sokkal később kap ja  meg az áru t, m ikor 
m ár nem használhatja, A m egrendelő, ki 
lehet viszontelárusitó , elveszíti üzletét, s 
kénytelen visszautasítan i a küldött árut.

H a utánvételre  rendelnek, ne okos
kodjék igy a k e resk ed ő : „Az utánvétcli 
dijak m agasak, inkább nyílt szám lára kül
dök/* am it néha azért tesz a kereskedő, 
mert. rem éli, hogy a vevő a fizetés a lka l
mával újabb m egrendelést fog küldeni. 
L egtöbb esetben kellem esebb a m egrende
lőnek, ha az á ru t m indjárt az átvételnél 
m egfizetheti, m int hogy később m egintsék, 
g yak ran  oly csekély  összeg miatt, melyet 
utánvétel utján m ár kifizetettnek vélt.

V annak alkalm azottak, k ik  főnökük 
rendelkezéseit m indig m ásképpen szeret

nék eszközölni, mint azokat k iadják; 
teszik ezt abban a m eggyőződésben, hogy 
jobban végzik dolgukat, mint ezt tőlük 
m egkövetelik , g yak ran  a nélkül, hogy fő
nökük intencióit ism ernék. E  túlbuzgóság
gal pedig éppen az üzlet érdeke ellen cse
lek esznek.

Legcélszerűbb a vett u tasítás szerint 
eljárni K étes esetekben inkább előbb — 
ha kell táv irati utón — meg kell kérdezni 
a rendelőtől, hogyan k ívánja az árut. V an
nak kereskedők és iparosok, k ik  — csak
hogy m egtakarítsák  a levelezőlap költségét 
—  inkább m aguknak is, a m egrendelőnek 
is kellem etlenségeket okoznak.

H a határozottan megjelölt kívánságok 
te ljesíthetők , azok szószerinti értelm ükben 
kielégitendök ; ha azonban a k ívánság  jogo
sulatlan vagy kivihetetlen, úgy utasítsák 
vissza s egyúttal említsék meg, mi hason
lót te ljesíthetnek  vagy nyú jthatnak . Sohase 
cselekedjenek azonban sajá t belátásuk sze
rint m ásként, mint a rendelő kívánja, s ne 
szállítsanak, vélem ényük szerint, „jobbat.“

H a m inderre figyelemmel lesznek, úgy 
elkerü lik  a kellem etlenségeket és az üzlete 
sokkal könnyebben, gyorsabban és kevesebb 
boszsággal lesznek lebonyolíthatók.

Fűit.
-  Irta: Dr. B éld i Izor.

Sok a virág a szobában, bóditó édes illatuk 
szinte ránehezedik a  mellre. A gyürüdütt piszkos 
ágytakarón egész garmada rózsa chrysanlhemmn 
meg tubarózsa hever, az éjjeli szekrényen két ; 
nagy szalea pompázik. És a sok viruló, illatos j 
virág közt ott hever egy hervadó, elfonyadt vi- 1 
íágszál: szegény Torka olt vergődik az ágyban, 
vívódik a halállal.

Hideg verejlék gyöngyözik az arcán, szeme 
lázas tűzben ég. melle mind nehezebben, kíno
sabban zihál. Olt áll már ágya fejénél a Halál, 
hívogatja, csalogatja áldozatát.

Egyszerre felém fordul, feléin int sovány 
átlátszó kezével.

».ler hozzám, közelebb! Ne félj tőlem® sut
tog halk, elhaló hangon. *Mit mondasz? nem 
hallom, nem hallok már semmit. Ugy-e, már nem 
haragszol? Már kibékültél velem, megbocsátottál ? 
Ha nem volna olyan rossz idő, felöltözködném, 
kimennék veled a Városligetbe. Miért sírsz, miért 
fordulsz el tőlem? Az a bolond orvos bizonyára, 
megint fontoskodott előtted. Pedig már nem is 
köhögök, a mellem sem fáj többé, hétfőn felkelek  ̂
azután kikocsizunk. Eleinte majd vigyázni fogunk.

hogy meg ne hüljünk megint. Nagyon megviselt 
ez a cudar tél. De szeretnék megint egyszer elmenni 
a színházba.

Egyszerre sírni kezdett, görcsös zokogás 
vett rajta erőt.

»Nem megyek én már sehová. Sohasem 
sehová. Vége mindennek!«

Most felemelkedik és egészen felém hajol.
*Ne sirass, felejts el mielébb. Nősülj meg. 

Adja az isten, hogy olyan boldog légy, amilyen 
boldogtalan voltam én egész életemben. Nősülj 
meg. Te jó ember vagy. csakhogy nagyon gyenge
-  éppen azért féltelek olyan nagyon —«

Még mindig sirt. al'g tudtam megérteni 
fuldokló szavát.

• Menj most, jer inkább reggel, most este 
mindég olyan álmos vagyok, olyan fáradt és 
álmos.*

Egyszerre előrántja a feje alatt levő kis ván
kost és görcsösen oda szorítja melléhez. Azután 
beleharap, két kezével gyömöszölni kezdi, majd 
felemelkedik, előrehajol, azután visszaesik a pár
nára. Még egy sóhaj, egy tompa, elfojtott hörgés
— azután vége mindennek.

Meghalt. ** *
Lehajtottam fejemet az ágytakaróra, és 1 

imádkoztam. Talán most először amióta élek.

Egyszerű, keresetlen szavak tódultak szivemből 
ajkamra, vigaszt találtam az imában. Es a ha
lottas szobának mély csendjét felzavarta zokogó 
szavam.

Soká, soká térdepeltem ott az ágy előtt. 
Nem tudtam elválni szegény Torkától. Lelkem 
előtt megújult a múlt, átéltem újból szerelmünk 
rövid boldogságát, hosszú végtelen fájdalmait. 
Átéltem, átéreztem újból mindent.

Öt éve volt annak, hogy Terkát először 
láttam. Valami külvárosi mulatóhelyen találkoz
tunk, hová engem a kíváncsiság vitt. Alig voltam 
ott néhány percig,'már láncoltam. A többek közt 
egy fiatal, alig tizenötéves leánykával is, a kitől 
azután többé el nem mozdultam. Haza is kisértem, 
a kapunál megígérte, hogy másnap is eljön a 
táncba. Egy hét múlva már együtt laktunk.

A legtisztább boldogságban töltöttünk együtt 
hat hónapot. Soha mézeshetek oly gyönyörűsé
gesek, soha hézasélet olyan zavartalanul boldog 
még nem volt, mint ami együltlélünk az első fél 
esztendőben. Elhanyagoltam szüléimét, rokonaimat, 
igaz — de Terka kipótolta nekem az egész vilá
got. Soha úgy meg nem érteit senki, soha sen
kinek lelke, kedélye úgy reá nem volt hangolva 
az enyémre, mint ezé a fiatal gyermekleányé, a 
kit én neveltem nővé. És ő szinte egészen álala-
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Képviselő választás.
A rendesnél majdnem kél évvel rövidebb 

ideig tartott az 1901. évben összehívott képvi- 
selőliáz ciklusa. Munkaképtelen volt, a királyi 
trónbeszéd is annak jelenti ki. — e miatt osz- 
lattatott fel Az uj választások e hó 26-án kez
dődnek s február negyedikéig tartanak. A m. kir. 
belügyminiszter az uj választások tárgyában a 
következő körrendeletét intézte a központi vá
lasztmányokhoz:

() császári és Apostoli királyi Felsége a 
jövő 1905—1910-iki országgyűlést az 1905. évi 
február hó 15-ik napjára legkegyelraesebben 
egybehívni méltóztatván: egyidejűleg intézkedtem, j 
hogy a kegyelmes királyi meghívó levelek a tör
vényhatóságoknak és az önálló köpviselő küldési ' 
joggal felruházott városoknak, illetve községeknek 
a mai napon inegküldessenek.

Tekintettel ezen legfelsőbb elhatározásra, az ; 
1874. évi XXXIII. évi t.-c. 56. gátiak rendűiké- | 
zéséhez képest az általános képviselő választások j 
inegejLésére a folyó évi január 20-ik napjától 
február hó 4-ik napjáig bezárólag terjedő tiz 
napi batáridőt tűzöm ki.

Midőn erről a címet értesítem, egyúttal fel- \ 
hívom, hogy az idézett törvény 57. és 58. §§-aiban 
foglalt rendelkezésekhez képest a kegyelmes ki
rályi meghívó levélnek a közgyűlésben történt 
kihirdetése után következő napon okvei len ösz- 
szöülvén az általános választások napját a fen
tebb meghatározott 10 napi határidőn belül tűzze 
ki s az 59. GO. 91. £§-ok szem előtt tartása mel
lett tegye meg mindazon intézkedéseket, a melyek 
a cint feladatát képezik, egyidejűleg az 1871. évi 
XXXIII. t.-c. 62. §-a értelmében úgy ezen tör
vény 68. és 75. $?§-ai, valamint az 1889. évi XV.
t.-c. 156. 155. és 156. §£-aira való figyelemmel 
az előirt tartalmú hirdetmény kibocsátásáról is 
gondoskodjék s annak szószerinti szövegét a vo
natkozó ölési jegyzőkönyvbe vegye fel

Mint a most megejtendő általános képviselő 
választások alkalmával kizárólag azok a rendel
kezések irányadók, melyek az elmúlt általános 
képviselő választások alkalmával már érvényben 
voltak, tekintettel arra, hogy hivatali elődöm
1901. évi szeptember 10-én 98976. sz. a. kiadott 
körrendeleté minden irányban részletes útbaiga
zítást és utasítást ad, ezúttal a részletekre kiter
jedő utasításokat mellőzöm és a címet az idézett 
körrendeletben foglaltakhoz való szigorú alkal
mazkodásra hívom fel.

kuli. más lelt — úgy nőtt a szemeim előtt, hogy | 
alig győztem csudáim. Tanulni kezdeti, művelődni j 
akart, hozzám méltó iparkodott lenni minden te- j 
kintetben.

Milyen ábrándos terveket szőttünk, milyen I 
gyönyörű, magasztos jövő tárult elénk'

Egyszerre Terka köhögni kezdett.
Makacs hurutnak gondoltam eleinte. De a ! 

tél elmúlt, és Terka állapota nem javult. Klvitlem 
őt egy hírneves egyetemi tanárhoz. Az megvizs- I 
gálla a szegény leányt, azután négyszemközt el
mondotta a diagnosist.

Elkábultam. Csak az első szavakat hallottam, 
többel már nem tudtam megérteni. Csak a kél 
szó hangzott a fülembe: tuberkulás, ftizis.

Es most kezdődött az én szenvedésein. Nem 
szerethettem többé szegény leányt, még csak meg 
sem csókolhattam többé — mert oz siettette 
volna a halált. Közönyt kellett színlelnem, ke
rülnöm kellett ölelését. Nem a magam életét fél
tettem, de ha én magamba szívom az öldöklő 
betegség csiráját, akkor kerülnöm kell még édes 
anyáin ölelését is. Mert inég a csók is fertőz 
halálosan. Szegény Terka! nem sejtette a valót, 
azt i lile. hogy elhidegültein tőle; és mindent el
követett, hogy visszahódítson ismét.

Másfél évig tartott e lantalusi kin. Szerelme

Az időközben szerzett tapasztalataim alap
ján azonban szükségesnek látom a címet ezúttal 
a következőkre figyelmeztetni:

A választási okiratok szövegének szabatos
sága indokából a választási elnököket egyebek- 
közt a következőkre.is figyelmeztesse. A válasz- 
áás lefolyásáról, valamint a szavazatszedő kül
döttségek ^működéséről szóló jegyzőkönyvek szer
kesztésénél szigorúan az általános egyidejűleg 
megküldött jegyzőkönyvi minták veendők irány
adóul.

A választás összes lefolyásáról szóló az 
1874. évi XXXI11. t.-c. 87. §-ában előirt tartalmú 
jegyzőkünyben, az 1899. évi XV. t.-c. 156. §-ában 
megkívánt 10 ajánló nevét minden jelöltre nézve 
sorolják fel.

Minthogy az előző általános választások 
alkalmával több esetben tapaszlaltatolt, hogy a 
választók személyazonosságának ellenőrzésére a 
hivatott hatósági közegek az 1890. évi XV. t.-c. 
153. 4j-ában előirt azon kötelességüknek, hogy a 
választás helyén pontosan megjelenjenek s a 
záróra alatt is a választás helyén tartózkodjanak, 
eleget nem teltek, indokoltnak mutatkozik, hogy 
a eim az idézett törvényben megjelölt hatósági 
közegek kirendelése és megjelölő utasilássál való 
ellátása érdekében az illetékes hatóságokat kellő 
időben külön is keresse meg.

Ami a képviselő választásokkal kapcsolatos 
kiadásoknak az állampénztár terhére való fel- 
számilhatását illeti, erre a címet a következőkről 
tájékoztatom.

A választás céljaira ott, ahol erre a válasz
tás zavartalan lefolyásainak biztosítása szempont
jából alkalmas helyen fekvő megfelelő ingyenes 
helyiségek állanak rendelkezésre, első sorban 
ezek veendők igénybe. Oly esetekben, midőn 
megfelelő ingyenes helyiség hiányában akár ki
bérlés. akár pedig fabódé felállításának szüksége 
állana elő: a legszigorúbb takarékosság tartandó 
szem előtt.

Megjegyzem, hogy építkezés esetén, a meny
nyiben a felszámított összegekről szóló számlák j 
tulmagasakuak látszanának, az állampénztár tér- j 

bére csupán a műszaki és számvevőségi szak- : 
vizsgálat állal indokolt költségeket fogom át
venni.

Végül felhívom, hogy az országgyűlési kép
viselő választások megejtése céljából tett összes 
intézkedéseit pontosan feltüntető ölési jegyzőkönyv

Őrjöngő, vad szenvedélyéé vált, és én nem viszo
nozhattam érzelmeit, kerültem csókját, Ölelését. 
Egyszer azután Nerviben elszökött tőlem. Az olasz 
égalj még csak hevítette, fokozta szenvedélyét. 
Megszökött tőlem, mert nem viselhette el tovább 
e lantalusi életet. Nem tudta elviselni közönyö
met, szerelem után kívánkozott. Elhagyott.

Csak most találkoztunk ismét. Hazajött, hogy 
itt haljon meg, ide haza, az én karjaim közt. 
Még három hétig ápoltam, még húsz napig együtt j 
szenvedtem vele. Most végre a halál megváltotta, , 
felszabadította. De én, én! llol találok én vigaszt j 
fájdalmamnak enyhülést ?

Lehajoltam, hosszú bucsucsókot nyomtam a i 
szegény leány fehér homlokára, Most már meg J 
szabad őt csókolnom . . .

Es mentem ki a virágillattól terhes levegő- j 
bői a reggeli hidegbe. Tompa kétségbeeséssel rót- « 
Lám az utcát, alig tudva, hogy merre is járok? j 
Csak olyankor ocsúdtam fel egy-egv percre, j 
mikor hangosabban kívánt egy-egy mellettem 
haladó jókedvű ismerősöm »boldog uj évet* . . .

w

másod példányát esetről-eselre legkésőbb azonban 
I az ülést kővető napon, múlhatatlanul letiesz- 
: sze fel.

Budapest, 1905. évi január hó 4-én.
Tisza, s, k.

Az uj esztendő küszöbén.
Irta: Gaál Mózes.

Elkövetkezett a leszámolás ideje, üssük fel 
a könyvet, melynek cimtáblájára sok szép re
ménynyel irtuk reá ezelőtt egy esztendővel:
1904. Lapozzuk végig, s elmélkedjünk. Hasznos 
az ilyen foglalkozás, mert tanulunk belőle.

Tarka könyv ez, minden lapja más szinü. 
Az egyikről örömet olvasunk le, a másikról szo
morúságok itt biztató remény, ott bizonytalantól 
való csüggedés, ennek a láttára kiderül az arcunk, 
annak a láttára, beborul. Immár túl vagyunk 
azon is, ami jó volt, azon is, ami rossz volt. A 
jónak emléke felujul bennünk és örvendünk neki; 
a rossznak az emléke eszünkbe juttatja, hogy 
nem minden kívánságunk teljesedik, s megköny- 
nyebbüllen sóhajtunk fel. ^Csakhogy elmúlik

És minden embernek van egy-egy ilyen 
tarka könyve, örömmel és bánattól teljes könyv: 
ezek a könyvek mind különböznek egymástól 
éppen úgy, mini az emberek. Ámde minden 
könyvben legékesebben szólók, a panaszos lapok, 
ezek mellett örömnek és megelégedésnek a kró
nikája bátortalan, félénk, hallgatag.

Kérdezd meg a szomszédtól: meg van-e 
elégedve? Azt fogja felelni: »Nyomoruság az 
egész élet*. Az elmúlt esztendőnek a krónikája 
szakasztott olyan, mint a többi esztedőké: nyo
morúságról szólallak a beszédes panasznak a 
hangján. Ha pedig száz esztendővel ezelőtt Író
dott az a krónika, az is Lele van panasszal, mert 
az emberek minden időben hajlottak az elége
detlenségre. jobban hajlottak, mint a megelége
désre.

Ez baj volt akkor is, baj ma is.
Arról tesz tanúságot, hogy bennünk em

berekben több a kívánság, mint amennyi a megelé
gedéshez szükséges. A kívánság olyan, mint az 
árnyék, minél nagyobb a fény, annál nagyobb az 
árnyéka annak a fénynek.

Ha körül nézel kis családodban s lálod. 
hogy mindenki egészséges, hogy meg van a min
dennapi kenyered, munkabíró kezed tétlenül nem 
hever, tisztes ruhát öltesz magadra, hogy az Ur 
szine elé járulj: ne panaszkodjál ember, hanem 
fogd össze a két kezedet, s adj hálát a te jó 
Istenednek, aki gyümölcsözővé tette fáradozá
sodat.

11a pedig látnod kell, hogy családod vala
melyik tagja nehéz kárral küzdve senyved, aj
kadra panasz szót vájjon nem veszel-e hiába? 
Tanulj tűrni a szenvedővel, s fordulj ahhoz, 
akitől jön a csapás és áldás, a vigasztalás és 
megkönnyebbülés.

Csak az nem talál a földön vigasztalást, 
aki a mások szenvedése iránt érzéketlen. A má
sok szerencséje ne tanítson téged arra, hogy sor
sod ellen zúgolódjál: a inások szerencsétlensége 
ne tanítson téged arra, hogy magadat jobbnak 
tartsd másoknál. Mert valahány ember van ezen 
a világon, mind arra teremtett, hogy kivegye 
részét a jóból is, a rosszból is. Az ember sorsát 
pedig egy hatalmas kéz intézi, melyet a káromló 
szó hiába ostromol.

Vegyük észre az életnek apró-cseprő örö
meit, amire sokan ügyet sem veinek. Lám. a 
koldus megköszön minden darab kenyeret, min
den krajcárkát, s tovább járja az életnek tiljáf. 
meri Isten irgalmassága odarendeli melléje az 
adakozót. Az épkézláb ember miért nem köszöni 
meg Istennek azt. hogy van ereje a munkához? 
A munkának gyümölcsét miért nem tekinti éppen 
olyan ajándéknak, mintha Istentől jött volna?
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Hiszen egy le h e le t tő l füg a z  ő  ereje , a z  ő  m u n - | 
kássága; ese n d ő  féreg  a z  em ber: ak ár b á rso n y - | 
m ai k ib é le lt h in tó b á n  jár , ak ár m ezítláb .

így g o n d o lo m  én , igy érez em , s  ha  egy -eg y  
n iogolégedett em b e r t lá tok : m egtelik  ö r ö m m e l a 
szivem , s  a z t g o n d o lo m  m a g a m b a n , h o g y  a  tarka  
könyvnek lapjai n e m  fognak  m in d  zo k szó v a l 
me" teln i, ö r ö m r ő l is  szó la n a k .

E m eljük  tel s z iv ü n k e t az uj év  k ü szöb én  ! 
az Úrhoz; n é m itsu k  e l a  p a n a sz t, m e ly  m ed d ő  j 
tis  h a szo n ta la n : ü lte s s e  a z  a  h a ta lm a s  ég i kéz 
szivünknek k er tjé b e n  a  r e m én y ség n ek , a  b iz a 
lomnak, a s z e r e te tn e k , a  h itnek , leg főb b képp en  i 
pedig a z  a lá za to ssá g n a k , h á la d a to ssá g n a k  ez  
niagvát. Ha ez ek  le sz n e k  a  m i sz iv ü n k b en  k ike- 
lendők: b izo n y  m on d o m  a  p a n a sz sz ó  nem  fog  
m egsokasodni! E s k érjük  az u rat, hogy  á ld ja  m e g  : 
a mi tö r ek v ése in k e t, m e ly e k  b e c sü le te se k  é s  j 
tiszták; fo rd ítsa  el tő lü n k  a  v ig a sz ta la n  c s a p á s o 
kat. s hahogy  m é g is  m eg lá to g a tn a k , ad jon  n ekünk  
erőt azoknak  lek ü z d é sére .

Az uj könyvben pedig, melyre reá irtuk: '
1905., írjuk oda hittel, szereteüel és bizalommal 
jeligéül: * isten nevében kezdem cl*.

A besztercebányai 
kereskedelmi és iparkamara 

közgyűlése.
Múlt évi december 29-én tartotta a kamara j 

Flitlner Károly elnöklete alatt utolsó közgyűlését ; 
a múlt évben.

Az elnöki közlések után, melyek a hivata
los bérhelyiségek felmondására a kamara ez év 
nyarán már uj székhazába költözik, a november j
10. és december 17-ki, a minisztériumban ta r
tott titkári értekezletekre, a budapesti technológiai 
iparinuzeumban rendezett világítási berendezési 
kiállításra, a zólyomi ipartestület megalakulására, 
Rózsahegy község hetivásárjainak idegen iparo 
sok által való látogatására és a megrendelések 
gyűjtése körüli visszaélések meggállása céljából 
a kamara által lett lépésekre vonatkoztak, a 
napirendre tűzött következő fontosabb ügyek tár
gyaltának:

A m. kir. honvédség és a cs. és kir. közös 
hadsereg élelmezésére vonatkozó szállítási felté
telek revíziója tárgyában a közgyűlés megtette a 
maga észrevételeit, azon kívánalmát terjesztvén 
elő, hogy a lerményszükségleleknek szállítására 
a termelők részéről visszaélések megakadályozása 
céljából a vármegyei gazdasági egyesületek ellen
őrzése alá volna helyezendő, mert az ellenőrzésre 
a kamarák nem képesek.

Turdosin árvamegyei és Szakai! núgrád- 
raegyei községek hitevásárok engedélyezését kér
vén. Turdosin kérelmét pártolólag, Szakáll község 
kérelmét elulasitólag véleményezte, tekintettel a 
községek népességére és különböző gazdasági 
viszonyaira.

A szegedi társkamara megkeresése folytán 
a közkereseti társaságok virilista jogainak meg 
óvása érdekében a közgyűlés pártoló felirat in
tézését határozta el. ellenben a társkamara által 
egységes kövezetvám tarifa tervezetek kiadása 
ügyében intézett Feliratot a vámot szedő városok 
kiilönbOzü érdekviszonyaira való tekintettel, pár
tolandónak nem találta.

Kékkő község által módosított piaci hcly- 
pénzdijszabályzalot csak lényeges díj leszállítás 
inelleti, ellenben Korpona város helypénzlarifáját 
csekély módosítással ajánlotta jóváhagyásra.

Salgótarján község módosított vásárrend- 
larlási szabályzata is csekély módosítással fogad
tatott el.

Tolna vármegye törvényhatósága által pár
tolás céljából Nógrád vármegye törvényhatóságá
val közöli, a Szerbiával fennálló kereskedelmi 
szerződés felbontása ügyében intézett (elterjesz
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tését tudomásvótelre ajánlotta, mert a Szerbiával 
fennálló kereskedelmi szerződés megújítására 
vonatkozó tárgyalások már folyamaiba tétetlek.

Több losonci gyolcskereskedőnek a salgó
tarjáni hetivásároktól való eltiltása ügyüben ho
zott iparhatósági határozatok helyessége mellett 
nyilatkozott a közgyűlés, mert meggyőződött az 
illetőségeknek a törvény kijátszására irányuló 
törekvéséről.

A kamarának Magyarország ‘küzépourópai 
közgazdasági egyesületébe, a magyar védőegyesü
letbe és a magyar földrajzi társaságba tagul való 
belépését, tekintettel a társasággal egybekötött 
nagy dijakra, melyekre fedezettel a kamara nem 
bir, nem határozta el. kijelentette azonban, hogy 
a nevezett egyesületek közhasznú tevékenységét 
a legteljesebb mértékben elismeri és a legmesz- 
szobb menő erkölcsi támogatásban részesí
teni kész.

Az iparosztály előterjesztésére elhatározta j 
a közgyűlés, hogy az ipartörvény módosítására 
vonatkozó anyaggyüjtcményböl a kerület 3 leg
nagyobb iparteslülete közé leendő szétosztás 
céljából 3 példányt a kamara költségére szerez 
meg.

A törvényhatósági iparhatóságok tagjairól j 
jobbára az eddigi tagok választattak meg.

Faragó Samu lévai kültagnak a tisztviselők 
részére megszavazandó drágasági pótlékra vonat- | 
kozó sürgős indítványának elvben való elfoga
dása és a részletekre vonatkozólag hozandó | 
határozat céljából az állandó bizottsághoz való 
utasítása után a közgyűlés véget ért.

Bécsi rongy.
. A kereskedelmi miniszter állal a hazai ipar |

, fejlesztéséről közzétett emlékiratnak van egy ér- ■ 
j dekes fejezete, amely a hazai ipar termékeinek i 

védelméről szól. Szükséges pedig ez a védelem 
I azért, mert a bécsi rongy jó részben magyar 
j gyártm ány  címen jut be az országba. A nem

zeti szinti szalagot az osztrák gyárosok nem saj
nálják tőlünk, sőt Rakóci, Kossuth és más re
bellisek arcképeivel ékítik fel a bécsi rongyot, 
hogy annak Magyarországon nagyobb kelendősé
get biztosítsanak. De még tovább is mennek; az 
üzlet kedvéért megtagadják önmagukat és gyárt
mányaikat »szepcsségi vászonnak*, székely házi- 
ipar-terméknek« stb. keresztelik el.

Ezeknek az emlékiratban való felsorolásá
ból két tény derül ki. Az egyik az, hogy a ma
gyar kormánynak régóta tudomása van az efajta 
üzelmekről; a másik pedig az az örvendetes 

1 tény. hogy közönségünk végre-valahára kezd már 
a bécsi rongytól elfordulni s azt csak az esetben 
hajlandó megvenni, ha magyar gyártmánynak* 
keresztelik el Ha pedig a kormánynak van tudo
mása az osztrák iparosok szédelgő (Izéiméiről, 
akkor kötelessége is azokat meggátolni. Az em
lékirat szerint a kormány teljes tudatával bir 
ennek a kötelességnek, csak az alkalmazandó 
rendszabályokkal nincs még tisztában. Elismerjük, 
hogy ez nehéz kérdés és az is marad mindaddig, 
amig a közös vámterület fonnál, lía önálló vám
területté válunk, akkor meg lehet majd kérdezni 

i az osztrák inporlőröktől, hogy miként kerül visz- 
| sza a »szepességi vászon* Hécsen vagy Brünnön 
! át Magyarországba. De addig is tenni kell vala

mit és mivel a hazug osztrák gyárost a magyar 
kormány keze el nem érheti és mivel a vámkü- 
zösség fennállásáig az Ausztriából magyar gyárt
mányként beszállított árukat a haláron fel nem 

! tartóztathatják, nem marad más hátra, mint 
azoknak a viszoiilelárusitóknak a szigorú meg
büntetése, akik idegen gyártmányokat ,.magyar 

í gyártm ány" címe és jelzése alatt hoznak for
galomba.

És itt térünk át cikkünk tulajdonképpeni 
céljára. Az osztrák gyárosoknak, Imgy gyárt

Hiányaikat »magyar gyári termék* cimén nálunk 
forgalomba hozhassák, médiumokra van szüksé
gük. Az osztrák ulazóktól és házalóktól eltekintve, 
ezek a médiumok a magyar kereskedők soraiból 
kerülnek ki. akik elég hazafiallanok, elég önzők 
és hitványak arra, hogy boáiIjanak az osztrák 
gyáros ügynökének s a bécsi rongyot *hazai 
gyártmány* címen sózzák a jóhiszemű, a magyar 
ipar termékeiért lelkesedő fogyasztók nyakába. 
Ezeknek a tisztességtelen, hazug kereskedőknek 
érzékeny büntetéssel való sujtását javasolja ma
guknak a kereskedőknek az orgánuma: a .Ma
gyar Kereskedők Lapja*, mert ez úgyszólván 
egyetlen módja.

De itt még nem szabad megállanunk. A ha
tóságok lassan mozognak; a büntető kéz sok
szor csak akkor sújtja a médiumot, mikor az 
már a szédelgés utján jól megszedte magát s 
pár száz korona pénzbüntetésnek és néhány napi 
elzárásnak ode se néz. A kereskedők egyesüle
teinek kell tehát közbelépni, ezeknek kell az efféle 
üzelmeket felfedezni, morális fegyverekkel üldözni 
és gyökerestől kiirtani.

K Ü L Ö N F É L É K .
— Gráenzensiein Bála kitüntetése.

G rlíenzenstein Béla pénzügyi állam titkárt, 
városunknak díszpolgárát a  k irá ly  valóságos 
belső titkos tanácsossá nevezte ki. A kiváló 
kiLiintetésben részesült á llam titkár több mint 
harm inc éve m űködik a közpályán, nagy 
tudású, széleslátó körű férfiú, ak i kiváló 
érdem eket szerze tt a közpályán. A k itün 
tetés városunkban annál nagyobb örömet 
szerzett, m ert a  je les  államférfi díszpolgára 
városunknak, a honnan számosán üdvözölték 
őt kitüntetése alkalm ából.

— Kinevezés. A m. kir. pénzügyminiszter 
Rólh Ferenc liptószentmiklósi lakost ideiglenes 
minőségű segélydijas bányahatósági fogalmazó

í gyakornokká nevezte ki.
Áthelyezés. Dr. Morvát Gyula helybeli 

kir. járásbirósági joggyakornok saját kérelmére 
! Székesfehérvárra és helyébe Selmecbányára Or- 
I bán János kalocsai kir. törvényszéki joggyakornok 
j helyeztetett át.

— Közgyűlés. A törvényhatósági bizottság 
! e hó 10-én délután tartja c havi rendes közgyü- 
i lését. A gyűlésen Lils Gyula főispán fog elnökölni.

Geológiai előadás. A budapesti Földtani 
I Társulat e hó 4-én tartott igen látogatott szak

ülésen dr. Bückh Hugó bányatanácsos, főisko- 
; Iánk geológiai tanára érdekes előadást tartott a 

gömörrnegyei Vashegy és Mradek földtani viszo
nyairól és az ottani vasérc telepről. A szakülésen 
egy híres zágrábi tudós is jelen aki az ős
emberről értekezett.

— üj pénzintézeti ügyész. Aselmeci nép
bank a mull héten dr. Balázs Hugó turócszenl- 
mártoni fiatal ügyvédet választotta meg ügyészévé.

— A szabadelvüpárt ú jjáalakítása. A Sel
mecbányái szabadelvű párt ma délután 3 órakor 
gyűlést tarL a városi vigadóban. A gyűlésen újon
nan megalakul a párt, elnökül, elnöküket, jegyzőt 
választ és megalakítja a végrehajtó bizottságot. 
Ugyan c gyűlésen képviselőt is jelölni fog és pe
dig Heincz Hugó volt képviselő személyében.

— A helybeli róni. kath . gymnasium 
kiegészítése tárgyában 1904. december hó 20-áu 
tartott gyűlés által kiküldött bizottság e hú 4-én 
tárgyalta Állmán Imre tanácsnok állal szerkesz
tett kérelmi feliratot; azt a szerkesztő iránti 
lelkes elismerésének kifejezése mellett elfogadta 
és most további felterjesztés és pártolás végeit a 
városi törvényhatósághoz terjesztet le be. Kivá-

! nalos volna a város érdekében is, hogy ezen 
kérelmet a törvényhatósági bizottság is magáévá
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tevén, pártolóing terjesztené fe l m inél előb b  a 
v a llá s-  é s  közoktatásügyi m in isz tér ium hoz , m ert 
lá za s m u nkával kellene a város m in d en  polgárá
nak törekedni arra , hogy a b á n y á sz a t gyen gü lése  
fo lvtán  gyengü lő  városunk  m inden leh ető  m ódon, 
d e különösen  uj h iva ta lok , in téze tek  Rtb. által í 
erősi tessék .

— Hontmegye a kormánynak. Hontvár- 
megyo törvényhatósági bizottsága múlt hó 30-an i 
tartott rendkívüli ülésén, -melyen Lits Gyula fő
ispán elnökölt, a bizottsági választások lelárgyalása 
után Berkó István türvhatósági biz. tag a mos
tani politikai helyzet és a kormány magatartását 
illusztráló beszéd kíséretében a kormány iránti 
bizalmi indítványt terjesztett elő. Erre dr. Csermák 
Ernő ipolysági ügyvéd ellenindilványt terjesztett 
elő, mely szerint a törvényhatóság Kecskemét 
város bizalmatlansági indítványát pártolja és ; 
hasonszellemü feliratot terjeszt fül. A közgyű
lés nagy szavazat többséggel a bizalmi indít
ványt fogadta el.

A szünidő vége. Városunk isinél élén- 
kebb lett, hogy a karácsonyi szünidőre haza
tértek a szünidő végeztével visszajöttek. Amilyen , 
vig kedvvel s boldogsággal telve hagyták cl a j 
kis deákok városunkat, oly busán s az otthon j 
szerzett kedves emlékek emlékezetbe jutásától ' 
elkeseredetten térnek vissza, hogy ismét az iskola ' 
falai közt komoly tanulással töltsék idejük lég- ■ 
nagyobb részéi. Az elemi- és középiskolákban
3-án kezdőttek meg az előadások, a főiskolán 
pedig 7-én ért véget a szünidő.

— Á la r c o s  b á l.  A S elm ec b á n y á i kalh. nő
egylet március 4-én tartja az idei álarcos bált. 
.Mint értesülünk, a nőegylet nagy előkészületeket • 
lesz, hogy Carneval herceg estélye jól sikerüljön, 
melyet a már mutatkozó nagy érdeklődés előre 
láhatólag jól eleve biztosit.

— Politikai értekezlet. Múlt számunkban , 
e címen közöltük, hogy Ivánka István palásti föld- 
birtokos ellenzék párti mozgalmat inditotl. s múlt ! 
hó 29-ére értekezletet megtartották, melynek : 
elnökévé Ivánka Istvánt, jegyzővé pedig Nedeczky i 
Pált választották meg. Több felszólalás után meg- j 
alakitollák az ellenzéki pártok koalícióját, majd 
a koalíció szervezetét. A tisztikar megválasztása j 
és a kerületek végrehajtó bizottságának megala- j 
kilása után Ivánka Oszkárt kiáltották ki az ipoly- j 
sági választó kerület képviselő jelöltjévé.

— Iparhatósági választás. Az 1905. évre j 
a múlt hó 30-án délután voll az iparhalósági 
megbízottak választása. Megválasztanak: Bach- 
mann Nándor, Balázs János, Bányai Antal, Cser- 
nák György, Cajhán János, Greguss Antal, 
Kizély Károly, Friebert Ferenc, Gverk Károly, 
Jiihn Vilmos, líráiik Vilmos, ifj. Marschalkó 
Gyula, Muzsik Gyula, Pruchnicky Miklós, Pitrik 
Sándor, Palancsányi János, Singer Miksa, Ba- : 
ranka József, Zachar Károly és Velics György, j

— Színészet. Az észak magyarországi színi- 
kerület társulata, mely ez év virágvasárnapjáig , 
Halmai Imre színigazgató vezetése alatt uiükü- j 
dik, mull héten hagyta cl Lőcsét, ahonnan Iglóra 
ment, s most olt, az általunk irigyelhető szép 
színház épületben meglehetős látogatottságban 
részesül.

— A tüdövész pusztítása. Mull év októ
ber havában 4671 egyén halt meg gümőkórban 
a magyar birodalomban. Ezen halálesetek ország
rész szerint csoportosítva a következőkép oszol
tak meg: Duna balpari 488; Duna jobbpart 679: 
Duna-Tisza közén 885; Tisza jobbpari 370: Tisza 
balpari 529; Tisza-Maros szöglet 511: Királyhajón 
túl 486; Fiume 26; Horvál-Szlavonország 098. 
Ilont megyében 19 és Selmec-Bélabányán 7 egyén 
halt meg.

A szegény iskolás gyermekek felru
házására a mull héten dr. Kapp Jakabné úrnő 
12 koronát és dr. Ungár Kálmán ügyvéd 5 ko- 
ronát küldött a főkapitányhoz.

4 ................ - .... .
Nyomdászbál. A magyarországi könyv

nyomdászok és betűöntők szakegyesülelének besz
tercebányai helyicsoportja, melynek a mi nyom
dászaink is tagjai, 1905, évi január hó 15-én az 
evang. egyesület összes helyiségeiben tarkaszin- 
paddal egybekötött zártkörű nyomdászbált ren
dez A tiszta jövedelem részben a küuyvlár gya
rapítására, részben a *Türekvés« alapja javára 
fordít tátik. Felülfizelések köszönettel vétetnek. 
Jegyek előre válthatók: Selmecbányán Paxner 
Rezsőnél (Joerges-léle nyomda). A larkaszinpad 
műsora a következő: 1. Zenenyilány. Mühlberger 
János karmester vezetése alatt előadják: Bányász 
András, Bányász Károly, Keller N., líopeczky 
Antal, Teich Bichárd és Waluch Pál, az ev. egye
sület zenekarának tagjai. 2. A kiirthdlatlanok. 
Elmefuttalás. Irta és felolvassa Roller Imre. 3. 
A légy. Monológ. Előadja Lehnor Rezső. 4. Müda- 
lok. Énekli Werner Jenő. Zongorán kiséri Mühl
berger János. 5. A liften. Magánjelenet. Előadja 
Szimonidesz Annuska. 6, Citera-szóló. Játsza Mühl
berger Erzsiké. Vígjáték. Box és Co.x. 1. felvo
násban. Személyek: Box János nyomdász-segéd 
Lehner Rező, Cox Jakab, kalapos-segéd Werner 
Jenő, Bounceiné Szopkó Erzsiké, 8. Zeneszám. 
Jálszák az első szám előadói.

Kivándorlás. Hónapról hónapra emel
kedik a kivándorlók száma. Novemberben heten 
vándoroltak ki, decemberben mér tizennégy útle
velet állított ki a főkapitány s valamennyit Ame
rikába. Útlevelet kaptak: l.ehoczky József Selmec
bányái, Kuczej György, Lupták András, Kruzsliák 
Pál, Kruzsliák Tamás, Hronecz Pál, Puskár Pál. 
Barlkó György bélabányai, Lupták János, Szkuska 
János Selmecbányái, Pelrinecz György bankai, 
Bartkó Mátyás, Horváth József Selmecbányái la
kosok.

Selmeci esküdtek. Értesítem az érde
kelteket és e város közönségét, hogy az 1905. évi 
esküdlek főlajslromába e város törvényhatóság 
területéről a következők vétetlek be: Adamecz 
dohánygyári igazg., Ács József városi pénztáros, 
Ágfalvi Alajos pénzügyi lan., Árkossv Béla bánya
mérnök, Baliga Aurél kohómérnük, Baranka József 
cipészmester. Dr. Barlai (Neuhertz) Béla akad. 
tanár, Bárdossy Antal, Bock Márk kereskedő, 
Bolemann Géza akad. adjunktus, Borhegyi István 
cukrász, Bózer Károly bányafőinéruök, Dr. Böckh 
Hugó akadémiai tanár, Czájhán János építész, 
Cseh Lajos bányatanácsos, Dimák Gyula lakpl. 
pénztáros. Dukasz Gyula üvegkereskedő, Engel 
Zzigmond kereskedő Fischer Ferenc akad. tanár
segéd, Fizély Károly műlakatos, Dr. Fodor László 
főisk. rektor. Geiszt Jakab kölőgyár vezető, Gerő 
Gyula segédmérnük, Goldfusz Mihály földbirtokos, 
Goldner Adolf kereskedő, Greguss Antal pékmester, 
Grohmann Gyula könyvkötő, Hóim Anlal vendéglős, 
lllavatsek András nyug. tanár, Jákó Gyula bánya
főmérnök. Joerges Ágost nyomdalulajdonos, Ka- 
chclmann Farkas hány alanácsos, Király Ernő lyc. 
tanár, Kőrös László erdőmester, Kralovánszki Imre 
segédmérnük, Krutkovszky Károly bányatanácsos, 
Lestyánszky József mészáros, Litschauer Lajos 
bányafőmérnök, ifj. Marschalkó Gyula kereskedő, 
Mendl Frigyes kereskedő. Mialovich Elek kohó- 
főmérnök, ifj. Oszvald Gusztáv pékmester. Palan
csányi János cipész, Papp György népbanki pénz
táros, Puskás József bányafőmérnük, Schello Ró
bert főbányalanácsos, Siposs Ferenc kereskedő, 
Soltz Sándor kohógondnok. Somogyi Géza segéd- 
mérnök, Slajczár Ferenc akad. tanársegéd, Steiner 
Bornál kereskedő, Sümegh János kereskedő, Svehla 
bányaigazgató, Dr. Szél László ügyvéd, Szentist- 
ványi Gyula bányafőmérnök, Szepesi János bá
nyáig. főpénzt, ellenőr, Singer Miksa kereskedő, 
Téglás Károly erdőlanácsos, Dr. Ungár Kálmán 
ügyvéd, Vadas Jenő főerdőlanácsos, Dr Wagner 
László ügyvéd, Weiner Dávid fakcrcskodő, Weisz 
Jakab kereskedő (llodrusb.) és Xólnmy Imre vá
rosi erdömester.

— Korcsolyázók figyelmébe. Több Ízben 
tapasztaltuk, hogy a közönség még nincs tisztá
ban a jegyek árával és azok érvényével, ezért 
szükségesnek tartjuk azt itt közölni. Névre ki
állított idényjegyek árai a következők: Személy
jegy korcsolyázásra 6 kor; személyjegy nézők 
részére 3 kor; családjegy 3 személyre 10 kor, 
Főiskolai hallgatók, iiu és leány tunulók, keres
kedő- és iparos-segédek, valamint tanulók szá
mára olcsóbbak. Három tagnál nagyobb családnál 
a családjegy minden további családtag után 2 
koronával drágább. A részvényeseknek, ha idény- 
jegyet váltanak, minden egyes részvény után 1 
kor. leszámiltatik. A személy- és családjegy névre 
szóló, miért is csak a rajta megnevezett személyek 
számukra érvényes. Családjegy gyei csak a 
szülők és szülői hálálom alatt álló gyermekek 
léphetnek a kercsolya térre. Alkalmi jegy ára 
50 fillér s azzal a korcsolyázó tért csak egy Íz
ben, nappal vagy este lehet használni. Alkalmi 
jegyek nézők számára 20 fillér. Az idényjegyek 
Hornyacsek István vaskereskedésében kapha
tók. A jegyárak további kérdezését elkerülendő, 
szükségesnek tartanók, hogyha az elnökség a 
jegyárak táblázatát a jégpályán és a jegyárus 
árukirakatában kifüggesztené. Mint értesülünk, a 
jegyek kedvezően fogynak, s a pálya úgy nappal, 
mint este a sok korcsolyázó jó kedélytől hangos 
és kedves találkozások színhelye. Tekintettel az 
előre látható kedvező anyagi sikerre remélhető, 
hogy a korcsolyázók az oly gyakran Ígért meg
lepetésekben, mint pl. térzenében slb. részesülnek. 
Egyben figyelmébe ajánljuk a buzgó elnökségnek 
a főúttól a térre vezető ul és lépcső síkosságát, 
s mint tudjuk, hogy a közönség minden igényét 
lehetőleg kielégíteni reméljük, hogy e helyek ki
hintését is elrendeli már a közbiztonság érdeké
ben is.

— Árokba zuhant kocsi. E hó 4-én az 
egyik városi kocsi a gázgyárba tartott, hogy 
onnan kokszot szállítson. Amint a kapu elé ért a 
lovak az udvaron felhalmozott zsákoktól meg
ijedve hátráltak s a kocsi bele zuhant a kötszüvő 
gyár felül jövő árokba, ahová a lovakat is ma
gával rántotta. A kocsi rudja. fékrudja és egy 
küllője összetörött. Emberben és lovakban azonban 
szerencsére nem esett kár. E szerencsétlenséget 
részben az árok mentén nagyon is szükséglendő 
korlát hiánya okozta.

— A József főherceg- szanatórium  egye
sület Budapesten a királyi bérházban vonzó ki
állítást rendezett azon nyereménytárgyakból, me
lyeket február 25-én föltétlenül ki fog sorsolni. A 
kiállítást állandóan sokan tekintik meg. Otlcsillog- 
ragyog tündérfényben a 22.000 koronás főnyere
mény 635 brillant-köve. Valóságos látványosság 
számba megy a 660 kötetből álló művészi kivi
telű könyvtár, melynek szekrénye élénken doku
mentálja, mire képes a magyar ipar. Mahunka 
Imre cs. kir. udvar szállító Ízlését dicséri. A Nim
ródok a vadászfelszerelés iránt érdeklődnek. 730 
nyeremény tárgy hívja föl a jótékony szivek 
emberszeretelét, siessenek egy sorsjegyet, melynek 
ára egy korona, venni, most a inig értékes nye
remény tárgyak nyeremény-esélye biztatja őket, 
másrészt a uépszanatoriumok alapjának gyara
pítását eszközük.

— Tanfolyam hibásbeszédüek számára.
A dadogók és egyéb beszédhibában szenvedők 
állatni tanfolyamának vezetősége beszédgyógyitó. 
tanfolyamot rendez. A tanfolyam 1905. január 
16-án veszi kezdetét. Jelentkezni lehel a felvé
telre január hó 7-én és 14-én 12 órától 1 óráig 
Vili. Mosonyi utca 8 szám alatt. Tandig 60 kor 
Azok kik szegénységüket hatóságilag igazolják, 

' tandíj elengedésben részesülnek.
— Szeszélyes időjárás. Az utóbbi két hét 

alatt, valóságos áprilisi időjárás uralkodott. Ha c 
pusztító légáramlat eredményét csupán hazánkban 
tapasztalnék, úgy egyes Friss lijság olvasók bizton
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a képvisolőházban származóit viharokban kereste 
annak keletkezését. De nemcsak hazánkban, de 
pumpa legtöbb részén lapasztalták az erős szél
viharok káros pusztítását és a dermesztő hideget. 
Többek közt Moszkvában e napokban 27 Celsius 
fok hideg volt; a lagúnák hazájában, Velencében 
pedig a közlekedő utakról szolgáló csatornák nagy 
része befagyott, ami nagy ritkaság számba megy. 
Városunkba mull hó 30-án ért a szélvihar, mely 
31-ére virradó éjjel a Mátyás korabeli Katalin 
(tót) templom vörösréz tetetét teljesen leszakította 
s több ház ablakát beverte és tetejét megrongálta.
A heti piac állandó hősnői a templom környékén 
megszokott helyről máshelyre szállították sátor
fájukat, hogy védenceiket, liba s csirkéiket az alá 
hulló tető darabok a más világra ne küldjék. A 
szélvihart erős hideg követte, mely a hőmérőt 
(ezúttal fagyméről) vasárnap 18 fokig sülyesztette.
A járókelők sietve igyekeztek célpontjuk felé, me
nekülvén a hidegtől. A korcsolya pályát is keve
sen látogatták, s akik lementek, azok is inkább a 
melegítő ház belsejében tartózkodtak, pedig ugyan
csak kívánatosán csiilogott a jég sima tükre a 
korcsolyázni vágyók felé. A mull héten a derült 
hideg időt enyhe havazás követte, hogy azt is
mét a derült ég váltsa fel. Derűre ború, borúra 
derű.

— üj rendszerű képes levelező lapok. 
Több külföldi állam postája a címoldalon Írásbeli j 
közleménynek szánt helylyel ellátott képes levelező- j 
lapok fargalomba hozatalát megengedte. Az ily fajta í 
levelezőlapok címoldala pgy merőleges vonallal két j 
egyenlő részre van osztva, melyek közül a bal
oldali részt a feladó Írásbeli közleményekre fel
használhatja: a jobb oldali rész pedig a címada
tok. frankojegyek és egyéb, a postai kezelésre 
vonatkozó megjegyzések alkalmazására szolgál. A 
postahivatalok az ily fajta levelező lapokat, ha 
külföldről érkeznek a közönség zaklatásának ki
kerülése végett, akadálytalanul kézbesítik. Ilyenek j 
feladásától ellenben a közönség saját érdekében 
egyelőre tartózkodjék, mert a címoldalukon köz
leményt tartalmazó levelező lapok használata 
sem a belföldön, sem a külföld egyes orszá
gaiban általánosan még nincsen megengedve s 
igy az esetleg belföldön feladásra kerülő ilyen 
képes levelezőlapokat a postahivatalok elégtelenül 
bérmentesített, levelek gyanánt kezelik és póldijjal 
terhelik meg.

— Oj gyárak . Szombathelyen a világhírű 
lültichi fegyvergyár nagyobb szabású fegyver
gyár felállítását tervezi, mi végből a cég képvise
lője Vist J. ur a közös hadügyminiszterrel, a m. 
kir. honvédelemügyi miniszterrel, továbbá — ál
lami kedvezmények elnyerése végett — a keres
kedelemügyi miniszterrel lépett érintkezésbe. 
Szombathely városa nagy ingyenlerületel és 
egyéb kedvezményeket ajánlott fel az uj fegyver
gyár (evezőinek. A »Müszaki Világ* jelentése 
szerint a gyár 4 millió tőkével és állítólag 1500 
munkással fogná üzemét megkezdeni és katonai 
fegyvereken kívül modern vadászpuskákat és is
métlő-pisztolyokat, esetleg patronokat gyártana. 
Ez volna tehát az egyetlen magyar gyár, amely 
vadászpuskákat és ismétlő-pisztolyokat készí
tene, ami annál kívánatosabb, mivel ezen nagy 
kelendőségü cikkekért eddigelé kizárólagosan a 
külföld szedi el a magyarok pénzét.

N agy-Kanizsán  nagyobb szabású ultrama- 
rin festékgyár felállítását kezdeményezték, mire 
nézve most folynak az előkészítő tárgyalások.

Budapesten  nagyobb szabású zománc
edénygyár van alakulóban, mely a kurrens áruk 
mellett — Magyarországon még nem gyártott — 
zománcktilönlegességek előállításával foglakoznék.

— Csuz és reum a gyógyítása. Csuz, 
reuma és köszvény gyógyítására alkalmas szert 
a következő eljárás szerint állíthatunk elő: 5 klg. 
tormenlilla gyökeret 10 liter gabonapálinkába

áztatunk és 30 napig közönséges hőmérséklet 
mellett, naponként 5—6-szor jól felrázva, állni 
hagyjuk. Ezután a gyökereket a pálinkából ki
vesszük és jól kipréseljük, a kipréselésnél nyert 
levet a pálinkához visszaönljük és az igy nyert 
kivonathoz 300 gr. orvosi szappant (sapo medi- 
cinalis), 25 gr. rozmaring-olajat, 25 gr. fenyőmag- 
olajat, 25 gr. terpentin-olajat, 100 gr. török- 
gubacsot ((ialoz turticae) és 10 gr. perui balzsa
mot (Bals. peruviani) keverünk. Ezen keveréket 
naponta jól felrázva. 15 napon át állni hagyjuk, ' 
mire leszűrjük és palackokba töltjük. Az igy 
nyert szer külső bedőrzsölé&re használandó.
A szer előállítására fonatkozó eljárás szabadalom 
tárgya lévén, viszontelárusitásra nem készíthető, 
de azért a maga használatára odahaza bárki el
készítheti a fémjelzettnél kisebb mennyiségben 
is, de az arányok pontos, vagy legalább is meg
közelítő betartása mellett.

NYILT-TÉR.*
* lí rovat alatt közlöttobórt nem felelős a szóik

Köszönetnyilvánítás.
Alulírott mindazoknak, kik felejthetetlen fér

jem elhunyta alkalmából temetésén való megje
lenésükkel, vagy másként, reánk nézve fölülte 
megtisztelő módon részvétüknek kifejezést adni 
méllóztaltak, ezen úton a leghálásabb köszünete- 
met nyilvánítom.

özv. Szametz Samuné.

SELMEC- ÉS BÉLABÁNYA SZ. KIR. VÁROS

HIVATALOS KÖZLEMÉNYEI.
Az anyakönyvi hivatalok bejegyzései.

1905. évi január 1-től január hó 7-ig.

Születés.
Musz.il Jó/.sef, Biteskor Mária leány. Selmecbánya 
Szokolik Pál, Lehot/.ki Mária fin „

— özv, Csillik Ferencué leány 
Vészeli András, Grófik Anna fin 
Kinszky Károly, Schvetz .Mária leány 
Sakovi András, Voszcboszki Paula leány „
Zatyko János Btozman Mária leánv 
Szjago Mihály. Bitesek Vilma fin 
Urbanszky János, Zachar Zsuzsi fin 
Zaelinr József, Szloboda Katalin „
Kosztvicz János, Poijakovits Zsuzsi flu
Grees Ignác, Kuruc/. Róza loány Hodrusbánya
Boldis András, Vidrddy Róza leány Selmecbánya.

Halálozás.
özv Oszvald Mihályné 7ő éves vízkor 
Prandorfi István 2 éves hevenybélháriit 
Porait József !) hóna i ngyliártynlob 
Szedliacsik Andrásod 32 éves szivszelhiklds 
Szpiska György 2 éves vörheny 
S/ilniczky Nándos 07 éves tüdőgyulladás 
Po'.ónyi József őt! éves szívbaj.

Faelaclási hirdetmény.
A tisztelt vevő közönségnek tudomására 

hozom, hogy a városi faraktában válogatott, I. 
oszt. minőségű bükkhasábfa ürm eként 5 kor. 30 
fillér, valamint cserhasábfa 5 K árban házhoz 
való szállítással együtt kapható.

A városi erdőhivatal elfogad megrendeléseket 
jó minőségű bükkdorongfára ürm3-künt 3 K 90 
fillért házhoz való szállítással együtt, ha egyszerre 
legalább 10 Urm3 rendelletik.

Selmecbánya, 1905. évi január 4-én.
Szitnyai József, s k.

kir. tan. polgármester.

23. rkp. 1904.
Körözvóny.

1904. évi december hó 30-áról 31 -éré menő 
éjjel Devicse, Németi és Berencsfalu községek 
(Honi megye) közötti országúton a utazás köz
ben egy drb. kettős csövű, 200 korona értékű

vadász fegyver elveszett; a fegyver 12-es méretű, 
acélcsövü és »Piper 1884* felírással.

Feltérem címet, hogy ezen fegyvert ható
sága területén kerestetni szíveskedjék azzal, hogy 
a megtaláló, vagy nyomra vezető 40 (negyven) 
korona jutalomban részesül.

Selmecbányán, 1905. január 2-án.
Horváth Kálmán, 

rendőrfőkapitány.

H I R D E T É S E K .

A mélyen tiszlelt olvasó közönségnek becses 
tudomására kívánom hozni, hogy visít-, kabinet 
vagy bármily nagyságú mintakép után a legjobb 
élethű nagyítást esetleg krélarajzban megelége
désre eszközlöm. Különösen pedig csoportképekből 
csak mellképekol tetszés szerint is nagyíthatok.

A nagyérdemű közönség szives pártfogását 
kérve maradtam

hazafias tisztelettel 
C hpien  G yula,

Vnsut-iitca 270. szám.

2373. tkv. sz. 1904.

Árverési hirdetmény kivonata.
A királyi járásbíróság mint ielekkönyvi 

hatóság közhírré teszi, hogy selmeci népbank 
végrehajtatnak Daubnerné Csákány Erzsi végre
hajt. szenvedő elleni 1600 K tőkekövetelés és 
jár. iránti végrehajtási ügyében a Selmecbányái 
kir. jbiróság területén levő Daubnerné Csákány 
Erzsi tulajdonául bejegyzett a selmecb. 1598. 
tlkvb. a -+• 601. hrsz. 78/1. népüsz. sz. sz. ház, 
udvar és kertre (Schininlorin) ezennel adószerint 
3008 K megállapított kikiáltási árban az árverési 
elrendelte, és hogy a fentebb megjelölt ingatlan 
az 1905. évi jan u á r hó 13-ik napján d. e. 10 
órakor Jaz ezen kir. jbiróság tikvi helyiségében 
megtartandó nyilvános] árverésen a megállapított 
kikiáltási áron alól is eladatni fognak.

Árverezni szándékozók tartoznak az ingat
lanok becsárának 10 “/„-át készpénzben vagy az 
1881. évi EX. t.-c. 42. §-ában jelzett árfolyam
mal számilult és az 1881. évi novemb. hó 1-én 
3333. sz. a. kelt igazs. miniszteri rendelet 8. 
§-ában kijelölt óvadékképes értékpapírban a ki
küldött kezéhez letenni, avagy az 1881. EX. t.-c. 
107. §-a értelmében a bánatpénznek a bíróságnál 
előleges elhelyezéséről kiállított szabályszerű elis
mervényt átszolgáltatni.

Kelt Selmecbányán, 1904. évi hó november 
29. napján.

Liha, kir. járásbiró.

Irógópezö nőt azonnal alkalmazok. —
A gépírást irodámban sajátíthatja el. Fel
tétel: a helyesírás ismerete és más hivata
lokban való eljárásra is hajlandóság. Az 
ajánlatokat írásban kérem. Dr, Wagnev László 
---------- : ügyvéd.

Hacher-félo ház Hajikon 127./II1. sz.

=  s z a b a d  i t é z b o l  =
; eladó.

Bővebb értesítést adhat
Halmos István,

v. dijnok.

Selmecbányán.



6 1905. január 8.K L AJ E G B A N V A I H Í R  A D Ó

Minden vasár- és ünnepnap

friss  farsangi fánk és 
—  hasche kapható “

B o r h e g y i István .
cukrász üzletében.

Ezüsi-uu-n 14. szám.

A
használja a régóta bevált és jó izii

„K e is e r-fé leIELL-CAB,AMELL“
cukorkákat

0 7  1 ( ) közjegyzőileg hitelesített 
okirat eléggé bizonyítja, 

mennyire beválnak és biztos si
kerrel hatnak ezek a cukorkák 
rekedtség', hu ru t és elnyálkoso- 

dás ellen
Ha hasonlót kínálnak utasítsuk 
vissza és óvakodjunk hamisítások
tól. Csak ,,három fenyő" valódi véd- 
jegygyel. Csomagja 20 és 40 fillér.

Raktár :
Márkus 2VT.

cukrászata (‘l m o d u l  n y ű i t
Deák-Kercne-utca 7. I. saját ház 
.. .. A l a p t t t a t o t t  1 3 3 0 ..........

918. szám 1904.

Árverési hirdetmény.
Alulírott bírósági végrehajtó az 1881. évi 

LX. L-c. 102. §-a értelmében ezennel közhírré 
teszi, hogy a selmeci kir. járásbíróságnak 1903 
évi V. 525/1. és 1904. Sp. 196/3. számú végzése 
következtében Dr. Ungár Kálmán ügyvéd által 
képviselt selmeci kér. és hitelintézet és özv. Gold- 
stiicker Márkné úgyis mint kiskorú Goldstücker 
Terka, Ödön, László és Pál t. és lörv. gyámja 
javára Weisz Adolf és neje Weisz Berta és illetve 
Weisz Adolf ellen 375 K és 121 K 48 f tőkék s 
járulékai erejéig 1904. évi november hó 12-én 
foganatosított kielégítési végrehajtás utján felül
és lefoglalt s 2087 koronára becsült következő 
ingóságok, u. m. szarvasmarhák, lovak, kocsi, 
széna, bútorok, hordók, pálinka, széna és mű
tölgyfák (gerendák, slipperek, kerékvetők, karfák, 
oszlopok és rönkök) nyilvános árverésen eladatnak.

Mely árverésnek a selmeci kir. járásbíróság 
1904 évi V.171 9. számú végzése folytán a sel
meci kér. és hitelintézetnek 375 kor. tőkekövete
lés, ennek 1903. évi julius hó 21-ik napjától járó 
6 °l0 kamatai és eddig összesen 102 kor. 10 fillér
ben biróilag már megállapított költségek erejéig, 
továbbá Dr. Goldstücker Márkné és társainak 121 
kor. 48 fill. töke ennek 1904. évi junius hó 15-től 
járó 5° „ kamatai és eddig összesen 76 kor. 10 
fillérben biróilag megállapított költségek erejéig 
és pedig a szarvasmarhák, lovak, kocsi, hordó, 
bútor és szénából álló ingóságokra Tópatakon 
leendő eszközlésére 1905. évi jan u á r hó 23-ik 
napjának délelőtti 10 órájára, a selmeci vasút 
állomásnál leendő eszközlésére 1905. évi január 
hó 24-ik napjának délelőtti 10 órája határidőül 
kitüzelik és ahhoz a venni szándékozók ezennel 
oly megjegyzéssel hivatnak meg. hogy az érintett 
ingóságok az 1881. évi LX. l.-c. 107. és 108. §-ai 
értelmében készpénz fizetés mellett, a legtöbbet 
Ígérőnek, szükség esetén becsáron alul is elfog
nak adatni.

Amennyiben az elárverezendő ingóságokat 
mások is le és felülfoglallalták s azokra kielégítési 
jogot nyertek volna, ezen árverés az 1881. évi LX. 
t.-c. 120. §-a értelmében ezek javára is elrendeltetik.

Kelt Selmecbányán, 1904. évi december hó
20-ik napján.

Óváry Dezső.
kir. bír. végrehajtó.

Nyomatott

C S E R N A K  G Y Ö R G Y
C t P É S Z Ő Z I . E T E  

S E L M E C B Á N Y Á N , K O S S U T H -T F R .

Nöl- és férfi-lábbeli, legflnonmbb bel- és külföldi a n y a g 
ból a leg ú jabb  d ivat szerin t.

. . . .  K é s z  o i p ő r a k t A r ....................

N y a v a l y a t ö r é s !
Ki nyavalyatörés, görcs és más ideges állapotba 
szenved, kérjen iratot, ingyen és bórmentve kúp. 
szabd, Hattyú gyógyszrlár által Majna Frankfurt.

S zé lh a jtó -
G ö fc s c s i l la p itó

Hódepe-csöppek.
Étvágy gerjesztő emésztést segítő háziszer. 

Egy üveg: á ra  1 kor. Két üvegnél kevesebbel 
(2'50 K utánvéttel) nem küldünk.

Kapható: Bittner Gyula gyógy
szertárában Glog'g-nitz (Alsó-Ausztria.)

A leghíresebb h ű tő g ép ek
házi és ipari célra |

1. styrini kötőgépgyári
magyar képviselete )

Budapest, VIII. Erzsábet-kőrút 23. f
------- Részletfizetésre is kapható_____

Árjegyzék ingyen és bérmentve. 
Varrógépek és kerékpárok raktára

pogl (József Lajos.

Van szerencsénk a n. é. közönség' tu
domására hozni, hogy a Bachmann Nándor 
céget január elsejétől

V

OLCSÓ CSEHORSZÁGI
Á G Y T O L L !

kilo nj fosztott 9 60 kor., jobb minő
ségű 12 kor., fehér fosztott pulin párna 
toli 18 — és 24 — kor. hófehér foszlott 

puha párna toll 30 — és .%•— kor. Szétküldés bórmentve 
utánvéttel. Átcserélés és visszavétel a portóköltség meg

térítése mellett.

Benedickt Sachsel, Lobes 95.
Post P I L S E N, (Böhrnen .

„ x j u u i m i u i m i s u m n
ez ég alatt vezetjük.

Egyúttal tudomására hozzuk a n. é. 
közönségnek, hogy kocsigyártó műhelyünket 
bognár mühely/yel bővítettük.

A n. é. közönség bizalmát továbbra is 
kérve.

Selmecbányán. 1905. január hó 5-én. 
Maradtunk tisztelettel

Bachmann Nándor és fia,

Hirdetések felvé

tetnek elapkiadó- 

=  hivatalában. =:

Deák-utca 5. szám 
alatt harmadik emele
ten 5 szobából, kony
hából, cselédszobából, 
kamrából álló lakás

azonnal kiadó.
Bővebb felvilágosí

tással a házmester 
szolgál a házban.

Nincs többé iszákosság!
Kívánatra bárkinek bérmentesen küldünk egy csomag Cozaport

Kávé, tea, étel vagy szeszes Italban egyformán adható az ivó Tudta nélkül.

A Cozíipor többet ér, mint n világ minden szóbeszéde íi tartózkodásról, 
mert tsodahatasa ellenszenvessé teszi az iszákosnak a szeszes italt, A Coza 
oly osendeson es biztosan hal, hogy azt feleség, testvér avagy gyermek 
egyaránt, az ivónak tudta nélkül adhatja és az illető mógesak nem is sejti 
mi oknzla javulását.

Nem régiben egy fiatal assáony nekünk körülbelül a következőt mesélte: 
„igen én is használtam ezt a remek szert a lérjem tudta nélkül és 

hála Isten teljesen segített rajta. Jó férj volr józan állapotban, de sajnos, 
majd mindig részek volt Folytonos félelem, aggodalom és kétségbeesés, 
szégyen, becstelenség és szegénység közepette éltein ! De minek is meséltem 
volna el másoknak? Nem csodálatos-e igazán, hogy egy ass/ony a dolgot 
saját maga ekképon irányítsa és otthonát, gondterhes tűzhelyét örömpalo
tává tudja varázsolni ? ‘

Coza a vsai ad ok ezreit békitette ki ismét, sok ezer férfit a széyyen és 
becstelenségtől megmentett, kik később józan polgárok és ügyes üzletem
berek lettek. Temérdek fiatal embert a jó útra, és szerencséjéhez segített 
és sok embernek életét számos évvel meghosszabbította.

Az intézet, mely a Coznpor tulajdonosa, mindazoknak kik kívánják egy 
próba adagot dij és költsegmentesen küld, hogy igy bárki is meggyőződ
hessen biztos Itatásáról. Kezeskedünk, hogy az egészségre teljesen ártalmatlan.

COZA INSTITUTE (Dpt. 171.), 71, High Holborn, London, W.C., ANGLIA.
(Levelek 2b fillér levoloző-lapok 10 fillérre hérmeniositendök.:

s f V -OH

tö r le s zté s e s  t f l l C M i ö t e t
elsőrangú pénzintézetektől a földbirtok és 
ingatlan 3/4 értékéig I. és II. helyre 15—65 
évig terjedő időtartamra. *** '-.v-v-

koknak, kereskedőknek és iparosoknak időre 
gyorsan és dliscreten.

Bank- és m aganadcsságck convertalása

BU D A PEST, VI., N a g y m ező -u tca  12.
.1 kölcsön nem  záloglevelekben , hanem  készpén zben  lesz fo ly ó s ítv a .

Értékpapírok ós részvények a legm agasabb napi árfolyam  m ellett m egvételnek. —
AI.’l ;< (*k : K 0 .- 14 ív a 1 „ K  1 .5 0  (Válászbélycg >

Joerges Ágost özv. és fia könyvnyomdájában Selmecbányán, 1905
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