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Az expedíciót s hirdetéseket illető reklamációk a lapkezelő
Joerges Ágost özvegye és fia

céghez intézendők, hova az összes pénzküldemények is küldendők

M EGJKLEX M IM )E \ VASÁRNAP.

Kivándorlási szédelgők.
Hiába, az emberiség örökké hiszékeny, 

álmodozó marad, amelyet még a reménység 
halavány sugara is lebilincsel, megbüvöl. 
Mindig többre vágyik, magasabbra akar 
kúszni; zordonnak, áldatlanaak találja azt 
az országot, a melyben él, s az uralkodó 
viszonyokat örökös járomnak, a melytől 
sohasem bír megszabadulni. Sóvárog valami 
boldogabb vidék után, a melyet csak hazug 
regékből ismer, fantáziájával megfűszerezi; 
és ime csábítja, hívja az Ígéret földje. A 
lélekben megérlelődik a terv, valami szó
lítja és marasztja is. Reménykedik és még
sem. Menne és nem mer! Titkos ösztöne 
marasztja, hogy hátha mégsem uralkodik 
ott a teljes boldogság, hátha neki lesz csak 
ott rossz sora, kllzkÖdik a vágygyal, a 
mely démoni erővel akarja lenyűgözni. A 
helyzetét még sanyarúbbnak találja, a sor
sát rabszolgasorsnak; aranyra vágyódik, 
duslakodni akar a kincsben, a mérhetetlen 
gazdagságban.

A falat kenyér, amely máskor munka 
után oly Ízletesnek, oly felülmúlhatatlan 
eledelnek tűnt föl neki: most keserűvé, 
gyülöltté válik, mert nem akad hozzá — 
pástétom, mert nem a gazdagság kenyere.

A levett bajuszok.
Irta • . . . k ..........f.*

Úgy jártam, mint egy mesebeli vándorlegény, 
a ki hetedhét országon és az Óperenciás tengeren 
túl vándorolván, elérkezett a fekete király orszá
gába — megdöbbenéssel látta, hogy az egész or
szág gyászol, mindenki szomorú — szótalan és 
konok. A vándort végre is kiváncsivá tette e 
különös eset és arra határoza magát, hogy addig 
kutat, mig e misztikus okot megtudja — és meg
tudta.

Hanem, nem a mesét akarom folytatni — de 
elmondani, hogy én is hetedhét falun át végre 
ide jutottam, kedves kellemes szép kis helyiség. 
Csikorgó hideg mellett a megfagyott hó, oly szé
pen csilláinlott, midőn a nap sugarait anélkül, 
hogy meleget áraszthatott volna e vidék bérceire 
engedé mosolyogni.

Bajuszomon a lehelet, a pára jégcsappá fa
gyott és ünkénylelenül bosszankodtam, hogy ba
juszom van. De ime, egyszerre csak egy kis csa
pat jött felém, kikről első pillanatban nem tud
tam eldönteni — tekintettel öltözékük legkülön
bözőbb voltára, hogy vajon melyik szektá-hoz

* Tekintettel a helybeli puskaporos — sót dynaniitoa 
levegőre, eleve kijelentem, hogy ezen tárcáin nem célzatos, 
— és csakis egy nyilvános dolognak humoros oldalút öle., 
el, azt is képzelettel megtoldva.

És mi kell több, minthogy ily réveteg, in
gadozó lélekbe szives, csalárd, ördögi be
széddel legyőzzék a félszet, dúsjövedelmet 
ígérvén neki felényi munkája után, mi kell 
több, minthogy alkalmas szószátyár egyé
nek hamis példákra hivatkozva ostromolják 
a hiszékeny elégedetleneket, akik csakha
mar tőrbe esnek, s odahagyják anyaföldü
ket, a mely, ha nem is Dárius-kincsét, de 
biztos életet, megélhetést adott nekik.

Odakünn aztán későn ébrednek a va
lóra, későn fojtogatja bensejüket a bűnbá
nó zokszó, későn sírják vissza az elhagyott 
szülőföldet két kezük munkáját éjjel-nappal 
kihasználják, azért a silány bérért, amit 
koncul odavetnek nékik. A megfeszített 
túlságosan kihasznált erő elernyed, kimerül, 
s akkor még koldusaid) sors vár reá — 
odakünn idegenben, a hol nincs puha fészke, 
hová pihenőre térjen.

Rideg valóra ébred, s fölismeri, hogy j 
egy megtévedt élet volt az övé. hogy szi
várványt hajszolt — [alkonyaiig, s hogy i 
mennél tovább űzte annál halaványabb lön. í 
S megátkozza azt a pillanatot, a mikor az 
a kufár ügynök kivándorlásra csábította, a 
mikor elszakította a hazai földtől, a mely- 
lyel szive gyermekkorától fogva egybeforrott.

tartoznak — de egy bizonyos volt: se bajusza se 
szakála egyiknek sem volt.

Tűnődtem rajta mint a vándor gyerek, hogy 
miért e sok bajusztalan ember? Voltak ifjak — de 
voltak idősebbek is közöttük és talán elfelejtettem 
volna őket, ha a bajuszomról gonddal letiszlitott 
jégcsapok újra nem alkalmatlankodtak volna. 
— Ejnye! azoknak az uraknak úgy látszik 
mégis jobb dolguk van és már-már én is 
utánozni akartam őket, gondolva — hogy úgy 
sem leszek itt egyedül, a sok bajusztalan között 
én is elfogok veszni.

Az újra és újra képződő jégcsapok ingadozó 
elhatározásom megérlelték és egy közeli borbély 
üzletbe léptem, hol egy úr bajuszát borotvál tatta.

Leültettek. »Mit parancsol* kérdi az arc
művész. — A bajuszom vegye le válaszoltam ha
tározottan.

A borbély reám bámult, majd alázatosan 
mondá:

»Az úr idegen, az urat nem ismerem — a 
bajuszért pedig kár volna!*

— Nem kérdeztem!
»Ah bocsánat, — ilyen szép bajusznál min

dig megteszem a megjegyzéseimet, hátha elha
tározásától eltéríthetem, de immár látom, — és 
ezalatt már összes előkészületeit megtette. — 
Uraságod ebben ép oly állhatatos, mint a tegnap-

lliába minden rendelet, minden törvény; 
amig a nép nem ébred Öntudatra és balgán 
odadobja sorsát ez ügynökök kezébe. A 
mig lépre megy minden mézes mázos Ígé
retnek s a mig nem tanul okulni saját vagy 
ritkán mások szerencsétlenségén. Ezen pió
cákat, a kik a nemzet vérét szívják, ezeket 
kellene megsemmisíteni, a kik Kánaánt 
Ígérnek az egyszerű paraszt embernek és 
valójában az életétől rabolják meg.

Mert nem lehet elég sűrűn figyelmez
tetni a kivándorolni akarókat, hogy ne 
higyjenek a csábitó szónak a puszta Ígéret 
immár megbabonázza Őket- A nép óvása 
érdekében tesszük ez alábbit is közzé:

Egy volt budapesti jelenleg délafrikai 
lakos ajánlatot tett egy délafrikai bánya
igazgatóságnak 30000 magyar bányamunkás 
szállítása iránt.

A szállított munkásakért fejenkint szép 
összeget kötött ki magának azzal a meg- 
okolással, hogy egy magyar munkás annyit 
fog dolgozni, mint két benszülött fekete, 
és kímélni pedig alig kell őket jobban a 
feketéknél,

Ebből látható, hogy milyen elv vezérli 
a lélek — kufárokat, a kivándorlási ügy
nököket; ez világos képét mutatja annak

előtti vendégeim, tehát Ön is tagja a bajusztala- 
nok asztaltársaságának?*

Micsoda, hát ezek tényleg egy sectát ké
peznek 1

Várjon! kiálték indulatosan a borbélyra, ki 
már az ollóval bajuszomat érte, előbb mondja 
meg, hogy minő kötelezettséggel járna az, ha ón is 
levétetem a bajuszom.

Az az ur, a ki bajuszát borotváltatta, hir
telen felugrott, hozzám szalad és rajongva 
ölel meg.

János! te vagy az!
Én — de ki vagy te — én nem ismerlek!
De én megismertem a hangodat, — háttal 

ültem feléd ezért csak a hangodat ismertem meg. 
Félre borbély! E bajusz itt marad.

Nagy szemekkel bámultam e csupasz képű, 
göndör hajú úrra, a ki oly vehemensen védi 
bajuszom, ismeri nevem és én őt nem ismerem,

— Hát még mindig nem ismersz?
— Nem, mondám határozottan.
— No látod a bajusz . . .  a bajusz! Ha meg

volna régi kedves szép kis bajuszom, akkor rög
tön megismernél komám, én a te öreg íirligli 
sógorod, önkéntes bakatársad: Robits Tóni vagyok!

— Igazán!
Összeölelkeztünk újólag, nagyon szerettük 

egymást.
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a sorsnak, amely a kivándorlókra odakünu 
vár.

Vigyázzatok m agyarok ! Űzzétek el 
házatok küszöbéről azt a ki idegenbe csá
bit titeket, mert a sanyaruság  leszen ott 
földi sorotok, mert ezerszer fogjátok m ég
siratni az a pillanatot is. a mikor búcsút 
mondtatok anyáinknak, szülőföldeteknek!

Tisza István gróf miniszterelnököt és kor- | 
Hiányát a törvényhatósági bizottság múlt havi 
közgyűlésén üdvözölte. A miniszterelnök az üd
vözletét a következő szép hangú leiratban kö- ; 
szőnie meg:

Mély hazafias érzelmektől és személyem j 
iránti megtisztelő bizalomtól áthatolt üdvözlő fel- 1 
iratukat, a melyet folyó évi november hó 10-én j 
tartott rendes havi közgyűlésükből 9940. sz. alatt j 
intéztek hozzám, hazafias örömmel vettem kézhez. í

A midőn szives megemlékezésükért és oda- j 
adó támogatásuk kilátásba helyezéséért őszinte ; 
köszönetemnek adnék kifejezést: nem hallgatha- '■ 
lom el a benső megelégedés azon érzelmeit, a 
melyeket hazánk valódi javát célzó bölcs megfon
tolástól és előrelátástól áthatott szavaik kellettek 
bennem.

Budapesten, 1903. évi december 1.
Hazafias üdvözlettel 

Tisza, s. k.

A tisztviselők és ;iz uj kormány.
Irta: Harmath Domokos.

Az uj kormány elnöke Tisza István gróf folyó 
évi november 6-án a képviselőházban elmondott 
programmbeszédénck ama részével, mely a tiszt
viselők fizetésének rendezéséről szólott, a lisztvi
selni kart országszerte megdöbbentően aggodalomba 
ejtette és az elkeseredést tetőpontra emelte.

A hazafias türelem, mely eddig a tisztviselők 
várakozását, oly hozzájuk méltóén jellemezte, ma 
már a legnagyobb csalódás és reménytelenséggé j 
változott; mert az uj kormány programmja útját 
akarja vágni annak, hogy a törvényhozó által 
célba vett helvzetjavitús a fizetés felemelésével j 
megvalósíttassák-

Tisza miniszterelnök úr a fizetésre,ndezésről | 
szóló kész törvényjavaslatot leakarja vétetni a 1 
napirendről és azzal a tisztviselői kérdést bizony
talan időre elodázni szándékozik.

Soha igazságosabb ügy mint a tisztviselőké, 
méltatlanabb sérelmet nem szenvedett!

Hirtelen eszembe jutott, hogy én Robitslöl 
megtudhatom a bajuszlalanok történetét, hüebben, 
jobban mint e borbély fecsegéséből — és ezért 
szót fogadva barátomnak a borbélynál ajánlottam 
magain.

Robits Tóni velem együtt jött el és egész 
nap együtt maradtunk. Kíméletből nem kezdtem 
a bajuszról beszélni. Ö pedig e thémát kerülni 
látszott.

— Estefelé azt mondja Tóni — gyere velem I 
hadd ismertesselek meg a bajusz levétel törté
netével.

Elvezetett egy eléggé csinos helyre, az én 
kedvemért egy sarokbeli kis asztalhoz ültünk. 
Elmagyarázta, hogy itt ez a hosszú asztal a szoba 
túlsó oldalán a bajusztalanok helye.

— »Vagyunk mintegy 22-en kezdé Tóni 
barátom elbeszélését, maga a tulajdonos is velünk 
tart. Két nappal ezelőtt együtt volt itt ugyanaz 
a társaság, melyet ma bajusztalanul fogsz együtt 
látni. Sok szép bajuszu volt közöttünk, különösen 
az egyik — ogv kitűnő jó muzsikus.

Tudja Isten, hogy hogy nem a bajuszról 
kezdtünk beszélni, egyikünk azután elmondta Szűcs 
Pál vigtürténetét, melyet Arany János »A bajusz* 
cint alatt oly vígan inegrigmusozott. Erre az a 
lcgcsinosabb bajuszé az a jó muzsikus azt monda:
* Má' nagy bolond volt Szűcs Pál. hogy olyan 
nagy dolgot csinált a bajuszából*.

Hát talán bizony te nem csinálnál abból 
nagy dolgot, ha nem volna bajuszod — évelőd- 
lünk vele.

Nem hiába, az igaz ügynek"̂  egy^afálja,J 'áz'“' 
állam tisztviselőit »Magyar Tantalus«-nak nevezte, | 
még pedig olyannak, melynek kínos gyötrelmei 
miatt ŐOOUO szív vérzik s ma midőn elérhette j 
volna óhajtott vágyainak kielégítését, az uj kormány , 
elnöke újabb kinokat helyez kilátásba.

Az Ígéretek teljesítésének ez újabb halasz- i 
tási kísérlete, egyáltalán megmagyarázhatatlan és 
a kifejtett okokban sehogy sem talál megokolást; 
mert az állami tisztviselők helyzetének javítása 
már évekkel előbb elodázhatatlan állami szük
séglet volt; ezt a kérdést tehát nem lehel kompli
kálni, a kétségtelenül országos érdekű közigazga
tási tisztviselők és felekezeti tanítók fizetésének 
rendezésével; nem különösen azért, mivel az állami 
tisztviselők ügyének elintézése annyira előhaladott 
stádiumban van, hogy azt most elodázni igazság
talan, sőt kegyetlenség volna s elodázása a vég
telenségig elhalasztja nevezett tisztviselő társaink 
ügyét is.

Mivel érdemelte meg az állami tisztviselői 
kar s az ez ügyben hozzákapcsoltak azt a mél
tatlan bánásmódot, mely az uj kormány programmja 
szerint céloztalik?

Az uj kormánynak, maga a pénzügyminisz
ter ur éppen olyan tagja, mint aki a jelen ország
gyűlésnek 1901-ben történt megnyitása alkalmával 
volt és aki maga is hozzájárult ahhoz, hogy a 
tisztviselők sürgős íizetésjavitását a törvényhozás 
programmjába vette és elvállalta a királyi szóval 
bizlositott trónbeszédbe foglalt azt az Ígéretet, hogy 
a törvényhozás sürgős feladata leend az állami 
tisztviselők helyzetének javítása.

Nem idézzük a királyi szavakat, hisz azok ; 
mindnyájunk leikébe vannak bevésődve, de meg- j 
illetődve látjuk és halljuk, hogy a most jött uj > 
kormányelnük az elmondott királyi szavakról mit j 
sem akar tudni!

Felette csodálatos, hogy az amit Lukács j 
László pénzügyminiszter ur királyi jóváhagyással J 
— elég hosszú várakozás után — megalkotott, a j 
törvényhozás pénzügyi bizottsága által letágyalta- 
tott és mint kész munkát a törvényhozás elé ter
jesztett, azt a törvényjavaslatot ugyanazon Lukács 
László ez időszerű pénzügyminiszter a napirendről 
levenni szándékolta azért, mivel az most neki 
alkalmatlan s aminek a megalkotásáért annak 
idején síkra szállott, azt most eldobni készkedik.

Mi akik a hatalommal szemben erőtlenül 
lesújtva állunk, miben keressük ezen meglepő j 
fordulatok magyarázatát ? Hová forduljunk a mél- 1 
tatlanul szenvedett sérelmeink orvoslásáért?

A józan ész a törvény tiszteletére utal és a 
mint eddig megőriztük józan gondolkozásunkat és 
mérsékletünket, ha bár most a csalódás s a mindég 
fokozódó szükség mind jobban lel korbácsolják a 
szenvedélyeket, még is még mindig hisszük, hogy 
megfogjuk találni az utat és módot súlyos hely
zetünk elviselésére; de attól senki sem riaszthat 
el, hogy amint kélévvel előbb felemeltük kérő sza-

Nem hát —- éppen holnap lefogom vétetni 
a bajuszom, Ígéreteit lettem valakinek és már 
ideje, hogy beváltsam.

— Kezet reá! kiáltá szomszédja, mert ha 
te levételed én is levétetem.

Kezet adtak!
»Ha te, hát én is!« ment az egész asztal

társaságnál és a mikép Bachus és faunjai ben
nünk és körülöttünk láncot jártak, úgy járta e 
fogadalom szújról-szájra — végre maga a tulajdo
nos is kijelenté: ha az urak mind, hát én is!

Becsületszóra — huncut a ki meg nem 
tartja!

Ezzel a bajuszkérdés 22 embernél el volt 
döntve és ma estére tűzték ki az első talál
kozást.

Alighogy Tóni befejezte szavait, kezdtek 
szállingózni a bajusztalanok — mihdenik a szo
kott helyére üli, nem egyet Tóni csak a helyéről 
ismert meg; olyan változást okozott a csupsz 
száj. Tónit nem ismerték meg és mivel más asz
talnál ült, nem is igen figyeltek reá.

Tóni szeméiymagyarázgatása kellemes estét 
szerzett nékem. De az igazi mulatságos dolog 
csak akkor következett, mikor buszán már együtt 
voltak Tóni a 2i-ik és a 22-ik a szép bajuszú 
jó muzsikus hiányzott.

Az egyik a ki az asztal főn ült, keserűen 
panaszkodott, hogy a 3 éves gyermeke nem is
merte meg és sírva futott tőle el - annyira

“ Vúrikatrmff'Támrrttrhmfc • -■sévtintü-nkre- s^ab-onna-n • 
most a veszély mutatkozik ugvanQunan talán egy 
jóid) inegfohtolása után jönni kell az ügynek 
jobbra fordulása és — igazságunk elismerése.

Mind eddig nem volt okunk kételkedni a 
törvényhozás őszinteségében, mert a tapasztalás 
azt bizonyította, hogy. az állami tisztviselők ügye 
a képviselőházban pártatlan rokonszenvvel támo- 
gattatott.

Az előző Széli kormány ígéretébe sem volt 
okunk kételkedni — bár hiába volt a késedelme
— de szavát betartotta, mert a törvényjavaslatot 
előterjesztette: megadással vártuk az ország bé
kéjének helyreállítását; de ma az uj kormány 
programmja után hitünk megrendült és reménye
ink szétfoszlottak! Nincs tehát egyéb mit tennünk, 
mint a törvényadta gyülekezési jogunknál fogva 
az »Állami tisztviselők Országos Egyesületéinek 
kebeléből az ország szivében Országos kongresszus 
hirdetnünk és annak határozatából megtennük 
azokat a lépéseket, melyek sérelmeink orvoslásá
hoz fognak vezetni.

Országos egyesületünk egyik derék elnöke: 
Benedek Sándor közigazgatási bírósági Ítélő bíró 
nyílt és őszin le kijelentéseivel férfias bátorságának 
elég tanujelét adta s az az irányzat, mely állás
pontját jelzi, bizonynyal méltó követésre talál a 
magyar bírói karban, — a tisztviselők újabb meg
mozdulásában reméljük, hogy együtt fogjuk találni 
mindazokat, akik 1901-ben a küzdők sorai előtt 
állottak: de sőt azt hisszük, hogy együtt lesz mind
annyi, — hogy megalkothassuk azt az erkölcsi 
erőt, melyet csak az egész és az egésznek össze
tartása s egyetértése képes megalkotni, az ilyen 
erőnek lesz is hatása, mert ezt a magyar nemzet 
közvéleménye bizonnyal ez alkalommal is támo
gatni fogja!

A létre hozandó Országos kongresszus fel
adata nem lehet más, mint első sorban küldött
séget meneszt az uj kormányhoz és megindokolt 
kérelmével kérni fogja a tisztviselők ismert fize
tésrendezéséről szóló törvényjavaslatának napi
rendre való tűzését — mint egyikét a legsürgősebb 
országos érdekű ügynek.

Úgyszintén küldöttségileg járulna a képvise
lőházhoz azon kérés előterjesztésével, hogy a tör
vényhozás tekintsen el az 1897. évi NX-ik törvény
cikk 25. szakaszának rendelkezésétől — és adjon 
a kormánynak újabb felhatalmazást arra nézve, 
hogy az 1902. évre megszavazott 3 millió korona 
összeg 1902. november hónap 1-sőjélől rendelte
tése céljára felhasználható lehessen.

És ha mindez sikertelen lenne, küldessék ki 
egy nagyobb küldöttség, mely járuljon 0 Felsége 
a király elé és keresse olt a tisztviselők sérelmé
nek orvoslását.

Azonban nem hisszük, hogy ez utóbbi elha
tározásra szükség legyen, mert sem a törvény- 
hozás, sem az uj kormány nem engedheti meg, 
hogy a magyar állami tisztviselő kar panaszávaj

idegennek nézték, hogy kénytelen volt feleségének 
okmányokkal és egyébb elbeszélésekkel igazolni 
személyazonosságát, — igy meg kérdezte a fele
sége, hogy mi volt az előző napi ebéd — s mikor 
minden kétségei kizárólag igazolta magát, a vendég
szobába kellett aludnia — büntetésből!

— Az még semmi, mondá egy másik, ha
nem az én bajuszom drága dolog: — a nőm 
rögtön össze pakolt és haza utazott az anyjához
— váláskor mondott hasonlatai nem voltak egy 
cseppet sem hízelgők.

Hát egy kicsit reá is szolgál a fizonomis- 
kád! bosszanták többen.

— De neked igazán jól áll — mondá az 
előbbi egy fiatal szőke úrhoz.

Bizony — henceg emez — kaptam is egy 
aranyos puszil a menyasszonyomtól.

Persze mert félt, ha kifogásokat tesz: nem 
veszed nőül — csipkédé egy harmadik.

Csak te hallgas, mert hisz- veled történt 
meg, magad beszélted, hogy nőm engedlek haza 
úgy féllek tőled, tegnap is csak egy arany kar
kötő árán tudtad kibékíteni a feleséged — a fiad
nak meg csokoládé szivart vettél

Igaz! sóhajtott a megtámadott.
No urak, tőlem tanuljatok, én máskép jár

tam, az én kedves öreg anyám midőn meglátott 
úgy elsírta magát, hogy nem voltain képes meg
vigasztalni — és mikor már azt láttam, hogy 
bujában sem eszik, sem iszik — csak sir, egyre 
sir — hát egy ördögi gondolat cikkázott át 
fejemen!
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0  Felségéhez folyamodjék. E tekintetben reméljük, 
hogy a kormány csakugyan meggondolja a dolgot 
és a tisztviselői kérdésre vonatkozó programm 
pontját oda változtatja, hogy a törvényjavaslatot 
napirendre fogja tűzetni.

K Ü L Ö N F É L É K .
— Hándl Vilmos ünneplése. Kandi Vilmos 

főesperest, abból az alkalomból, hogy a király a 
Ferencz József-rend lovagkeresztjével tüntette ki, 
a főesperesi kerület lelkészei és tanítói egy gyö
nyörű albummal lepték rneg, melyet e hó 1-ón 
nyújtott át az ünnepeltnek Farbaky István fel
ügyelő vezetése mellett egy küldöttség, melynek 
tagjai voltak : Svehla Gyula másodfelügyelő, Király 
Ernő lyceumi igazgató, Hajdú Lajos báli, Fuchs 
János bagonyai lelkészek. Farbaky István szép 
üdvözlő beszédjére a föesperes meghatottan mon
dott köszönetét a szép és jóleső megemlékezésért.

— Névnapi ünnep. Azt is írhattuk volna 
közleményünk címéül : a jó tanár ünnepeltetése 
hálás tanítványai által, mert valóban hálás szív
ből, gyermeki szívből ered az a sok jó kívánság, 
a melyet a Kolozs-intézet növendékei szeretett 
tanáruk Szártorisz Ferenc igazgatójuk iránt ének
ben, szóban kifejezlek. Az ünnepség e hó 2-án 
Ferenc napja előestélyén a következő műsorral 
folyt le :

1. Megnyitó. Zongorán játszották : Hain Márta 
és Schwartz Bella. 2. Üdvözlővers. Szavalta Dérer 
Janka. 3. Üdvözlő ének. Énekelték a növendékek. 
4. Üdvözlő beszéd. Mondta : Czeglédy Etelka. 5. 
Egyveleg. Cimbalmom előadta Nittmann Bianka.
6. Gzolli búcsú (melodráma.) Szavalta: Faller 
Irén. 7. Hit, remény, szeretet. Előadók : Nittmann 
Bianka. Bocskay Gizella és Schwartz T. 8. Ma
gyar ábránd. Cimbalmon játszotta : Zsemlye M.
9. Magyar dalok. Énekelték a növendékek. 10. Az 
első uszály. Színjáték két felvonásban. Személyek : 
Erdőssv báróné, Veress Gizella. Zolna, Szitnyai 
Micike. írén, Hain Márlha. Csilla. Ács Brigitta 
leányai. Trézsi szakácsnő Jiihn Blanca. Erzsiké 
(ispán leánya, Zolna gyermekkori barátnője Krausz 
Gabriella. 11. Magyar induló. Zongorán előadták: 
Szábl Szilárdka, Dobó Valéria és Baán Izabella.

Mondanunk sem kell, hogy a szereplők ki
vétel nélkül mind jól játszottak s méltó tapsokat 
arattak, s igen kedvesek voltak, a nagy számban 
megjelent szülők, rokonok és tisztelők s tanítónők 
örömére. Nagy becset ad az ilyen előadásoknak 
az ártatlanságnak varázsa, melynek hatása min-

Mama lelkem — mondám a szigorú meggyő
ződés hangján — ha a bajuszomért még egy fél
órát sir, becsületszavamra a hajamat is leborot- 
váltatom és piros parókát fogok viselni.

Édes anyám erre felugrott — üssze-vissza 
csókolt, megígérte, hogy egy mukkanásl sem sir 
többet és olyan kedves volt, mint még soha — 
még zsebpénzzel is megkínált! Csak arra kért: 
az istenért le ne vétessem a hajam.

Általános nevelés volt a válasz — de a jó 
kedv hirtelen megdöbbenésé változott, mert belé
pett a szép bajuszú jó muzsikus — az ő szép 
fekete bajuszával. S midőn a bajusztalan társa
ságot meglátta, oly hahotába tört ki, hogy köny- 
nvei potyoglak!

S mig szóhoz jutni nem tudott, addig a 
többi nem éppen válogatott titulussal illette őt.

Végre előállt a házi gazda és azt kérdi — 
hát nem hallotta-e igen tisztelt Balós úr, hogy 
huncut, a ki ma estig a bajuszát le nem véteti, 
Ön kezdte és ön nem telte — ne kérdezze, hogy 
kinek és minek nézem!

— No-no, ne olyan hevesen, válaszolt a 
muzsikus vele született eleganciával —• hisz én 
igen jól tudom, hogy én voltam a kezdő.

— No hát! Kiabállak mindnyájan.
— No hát én is betartottam a szavamat,

mert mára én is levétettem a bajuszom és azzal 
az utánozhatatlan mozdulattal — melyek annyira 
megszokott a hegedű művészi kezelése közben, 
— belenyúlt kabátja belső felső zsebébe és kivette ; 
egy őt igen jól eltalált tegnap készült------ fény
képét, melyen nem csak ő, de szép bajusza is 
le volt véve.
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den nemesebb lélekre oly jótékony, oly elragadó, j 
Az ünnepelt igazgató meghatottan adott kifejezést ' 

, érzelmeinek az igazán kedves megtiszteltetésért. !
— Kinevezések. A m. kir. pénzügyminiszter 

a bányászati tisztviselők egyesített létszámában 
Orosz János és György (Gschwandtner) Gusztáv 
kir. mérnököket főmérnökké, Spissák  Béla kir. 
bányászati akad. tanársegédet kir. segédmérnökké ; 
végül Novak Béla és Altnéder Ferenc segéd- , 
mérnököket kir. bányamérnökökké nevezte ki. !

i Üdvözöljük a kinevezetteket a megérdemelt elő- 1 
léptetéshez!

— Közgyűlés. A törvényhatósági bizottság 
e havi rendes közgyűlése jövő szerdán délelőtt 9 
órakor lesz.

- -  Választás. A választók igen nagy érdek- j 
lődése mellett folyt le múlt hétfőn a két biz. tag 
választása. J. Wankovits Lajos elnök pont 9 óra
kor megnyitotta a választást, s délután 4 órakor 
volt a záróra. A választók igen nagy számban 
járullak az urnához, melyből győztesekként Király \ 
Ernő lyceumi igazgató és Pelachy Ferenc bánya
mérnök kerültek ki.

— Tanítók gyűlése. A Selmecbánya vidéki 
tanító egyesület ez évi közgyűlését f. hó 10-én, 
d. u. kél órakor tartja meg a városi fiúiskola ; 
rajztermében a következő tárgysorozattal : l. A 
gyűlés megnyitása. 2. Múlt gyűlés jegyzőkönyvé- | 
nek felolvasása és hitelesítése. 3. Pénztári jelentés.
4. A Selmecbányán létesítendő ifjúsági egyesület 
tervezetének megbeszélése. Előadó Aczél János.
5. Egyebek.

— Pályázat. M. kir. bányászati akadémiánk 
igazgatósága pályázatot hirdet az akadémia fém
kohászati tanszékénél betöltendő tanársegédi ál
lásra. A pályázók kérvényeiket december hó 20-ig 
nyújthatják be az akadémia,, igazgatósága útján.

— Esküdtbirósági elnöki megbízás. A 
budapesti kir. ítélőtábla elnöke az Ipolysági kir. 
törvényszék mellett szervezett esküdlbiróság el
nökévé az 1904. év tartamára llelmbacher Nán
dor kir. törvényszéki elnököt, helyettes elnökévé 
pedig Dr. Rálh  Béla kir. törvényszéki bírót je
lölte ki.

— Az iskolaév új beosztása. A középisko
lákban az új tanévvel új rendet hozott be a cul- 
tusminister. Elrendelte, hogy a tanév eddigi há
rom időszakra való beosztása elmarad a jövőre 
és helyette — úgy mint az osztrák és a német 
középiskolákban meg a főiskolákban — két se- 
mesterre szakad a tanév. Most Dr. Berzeviczy, az 
új vallás- és közoktatásügyi minister megtoldotta 
ezt az intézkedést avval, hogy rendeletet adott ki 
a kir. tanfelőgyelőségeknek is, a melyben a köz
ségi, az állami, az egyesületi és a magánjellegű 
polgári iskolák tanévét ezentúl szintén két idő
szakra osztja be. Eszerint már az idén kará
csonykor és husvétkor elmarad a bizonyítvány
osztás és e helyett január harmincegyedikén ad
nak ki értesítőt a tanúlók előrehaladásáról A 
tandíjszedés szintén a félévi beosztáshoz alkal
mazkodik. Felkérte egyúttal a minister az összes 
egyházi főhatóságokat, hogy az egyöntetűség ked
véért a főhatóságuk alá rendelt polgári iskolákba 
szintén a féléves beosztást vezessék be.

— A Szltnya látogato ttsága az 1903. év
ben : Selmecbányáról 300, Budapestről 83, Sel- 
mec vidékéről 63, Honlvinből 15, Barsvraből 14, 
Nógrádvinból 8, Zólyomból 5, Bács-Bodrog, Bihar, 
Fehér, Győr, Hajdú, Pozsony, Trencsén, Veszprém, 
Zemplénből á 3=27, Csongrád, Esztergom, Heves, 
Krassó-Szörény, Nyílra, Pest-Pilis-Solt-Kis-Kún, 
Tolnavmből á 2=14, Abauj-Torna, Arad, Békés, 
Gümör, Sopron, Szatmár. Szeben, Szepes, Vasvm- 
ből á 1 9 ,  Fiúméból 2, Ausztriából 7, összesen 
553 az emlékkönyvekbe bejegyzett látogató.

— Felolvasás. A siketnémák oktatásügyé
nek megismertetése céljából f. hó 8-án IJercsuth 
Kálmán úr, a kürmöcbányai sikelnéma-intézet 
igazgatója a sikelnémákról és azok oktatásáról a

városháza közgyűlési termében felolvasást fog 
tartani, a mely d. u. 6 órakor kezdődik. Mint
hogy a felolvasás rendkívül érdekes tárgygyal 
foglalkozik és az előadó ügyes szakember híréberí 
áll, felhívjuk közönségünknek, kivált hölgyeink 
figyelmét a tanulságosnak Ígérkező előadásra. 
Belépő-díj nincs.

— Álarcos bál. A helybeli r. kath. nőegylet 
1904. évi januárius hó 23-án tartja meg álarcos 
bálját, a mely igen érdekesnek ígérkezik. A vá
lasztmány e hó 3-án tartott ülésében elhatározta, 
hogy a bálon pósta is lesz és két díj is ki lesz 
tűzve és pedig a legsikerültebb női és férfi jelmez 
részére ; — a szavazás e részben titkos lesz és 
abban csakis a jelmezesek vehetnek részt; a 
levelező-lapok kiosztására fiatal leányok lesznek 
felkérve, a kik vagy póstagalamb, vagy postillion 
jelmezt fognak viselni. Egyébb meglepetések is 
készülnek, ezekről azonban egyelőre hallgat a 
rendezőség.

— Műkedvelői színi előadás. A •Selmec
bányái Kereskedő Ifjak Társulata* a városi Vigadó 
nagytermében saját könyvtára és a helybeli sze
gények karácsonya javára 1903. évi december hó
13-án, vasárnap műkedvelői színi előadással egybe
kötött táncmulatságot rendez. Igen helyes érzék
ről lesz tanúságot a rokonszenves egyesület tevé
keny vezetősége, mikor ilyen ünnepélyek keretében 
ad alkalmat a nagyközönségnek, hogy a tagok 
szorgalmáról, a jó és szép iránti érdeklődéséről 
meggyőződést szerezzen. A mulatság kezdete pont
ban fél 8 órakor este. Belépti d íj: Személy-jegy 
az 1—4. sorban 1 K. 60 f., a többi sorokban 1 K 
20 f. Karzati számozott hely 1 K. 60. f. Ifjúsági 
jegy 1 K. Folülíizetésekel köszönettel fogad és 
hírlapilag nyugtáz a társulat. Jegyek előre vált
hatók Joerges Á. özv. és fia cégnél és az előadás 
napján d. u. 2 órától a színházi pénztárnál a 
Vigadóban. A kik esetleg meghívót nem kaptak 
és arra igényt tartanak, szíveskedjenek Platthy 
Antal úrhoz fordulni. A jegyek egyúttal a tánc
mulatságra is érvényesek. Műsor. 1. »A szálka.* 
Vígjáték egy felvonásban. Irta Mocsári Béla. 2. 
•Éji látogatás.* Melodráma Gyula Páltól. Zenéjét 
szerzé Huber Károly. Előadva zongora- és gor- 
donkakisérettel. 3. »A miniszterelnök bálja.* 
Vígjáték egy felvonásban. Irta Almási Tihamér. 
Szünetek közben Balogh Laci zenekara játszik. 
A színlapot este a pénztárnál osztják ki.

— Ünnep és nyomor. Közelednek a szent 
ünnepek, a kisded Jézus születésének napja, kis
dedeink örömnapja. A szent kisded neveben aján
dékokkal lepjük meg kicsinyeinket és igyekszünk 
bennük a vallásos érzületet fokozni azzal, hogy 
az emberiség Megváltójának képét állítjuk olejbük. 
De sajnos, csak a tehetős, jobbmódú ember gyer
mekének jelent a karácsony boldogságot, aján
dékot, jókedvet, megelégedést; csak a jobbmódú 
leheti szent Karácsony napját gyermekéinek igazi 
ürömnapjává. A szegény ember fiának a földi 
javakból nem jut ki ; ő neki a szent ünnep nem 
jelent egyebet, többet, magasztosabbat, mint más 
szürke és nyomorúságos hétköznap: sinlődést, 
éhséget, hidegei, kint . . .  A hideg, a köd, szeny- 
nyes locs-pocs szezonja mikor elérkezik, szürke 
tónusaival szivünkbe festi a nyomorúság sivár 
akvarelljeit. Ez a nyomorúság meghúzódik sze- 
mérmetesen a pincelakásokban, padlásszobákban 
és nyitott bolthajtások alatt. A mi kötelességünk, 
a társadalom kötelessége tenni a szegényekért. 
Adjuk össze filléreinket, hogy ruhát, kenyeret 
vehessünk az éhező hajléktalanoknak ! — Meg
indult a karácsonyi mozgolódás, élénkség váro
sunk nőegyletei buzgó, nemcsszivű hölgyei körében 
is. Meleg ruháról, lábbeliről csekélyke ajándékok
ról lesz gondoskodás. Az emberszeretet szent 
nevében kérjük mindazokat, a kik tehetik, ada
kozzanak a szegények karácsonyára ! !

— A zsidó nőeg-yletből. Rendkívüli köz
gyűlésre hívta össze a zsidó nőegylet| elnöksége
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múlt vasárnap a tagokat. A látogatott közgyűlés 
elé a választmány azzal az inditványnyal lépett, 
hogy az egyesület alapítása körül és azóta is 
állandóan tanúsított buzgalma, időt és költséget 
nem kímélő, szinte fáradhatatlan tevékenysége 
méltó megjutalmazásaul válassza meg az egylet 
közgyűlése özv. dr. Goldstücker Márkné Glasner 
Gizella asszonyt, a volt elnököt, aki a városból 
való elköltözésekor mondott le elnöki tisztéről, 
az egylet örökös tiszteletbeli elnökévé. A közgyűlés 
egyhangú lelkesedéssel tette magáévá a választ
mány javaslatát és azt határozattá emelve ki
mondotta, hogy özv. dr. Goldstücker Márknénak 
tiszteletbeli elnökké való megválasztatásáról dísz
oklevelet fog kiállítani és azt neki a közgyűlés 
jegyzőkönyvi kivonatával együtt meg fogja kül
deni. A gyönyörűen, művészi kézzel készített ok
levél Zsitvay János gyrnn. rajztanár festőművész 
jeles ízlését és művészi tudását dicséri. Az egye
sület uj titkára a lemondott Dr. Tandlich Ignác j 
vár. t. orvos helyett Weiner Dávid fakereskedő 
lett ideiglenesen. A jövő évi közgyűlés dolga lesz I 
az elnöki és titkári állást véglegesen betölteni.

— Öngyilkos tanító. Iyolyszakállos-on 
öngyilkossá lett Mészáros Rezső róm. kath. kán- 
tortanitó. Mészáros ellen már régebben fegyelmi 
vizsgálat volt elrendelve s a tanító remélte, hogy 
az reá nézve kedvezőleg dől el. A napokban ért 
véget a hosszan húzódó vizsgálat, az iratokot le- 
küldte a kultuszminiszter, ki Mészárosnak állá
sától való elmozditását mondta k i büntetéskép. 
Mikor a tanító megkapta a szigorú megtorlásról 
szóló hirt, bezárkózott szobájába s Flóbert-fegy- 
verével agyonlőtte magát.

— A Magyarhoni Földtani Társulat Bu
dapesten szerdán ülést tartott, a melynek tárgy- 
sorozatán szerepelt ismerőseink közül Kápolnai 
Pauer Viktor segédmérnük előadása is. Az elő
adó a gömörmegyei Alsósajó és Csetnek között 
fekvő bányaterület geológiai viszonyait tárgyalta 
és előadását a szép számban megjelent szakem
berek élénk tetszése kisérte.

— Hangverseny. A Selmecbányái polgári 
dal- és zenekor évi hangversenyét 1904. évi január
23-ón a városi vigadóban fogja megtartani. A 
hangverseny műsorát már a jövő számunkban 
hozzuk.

— Bányák villamos berendezéssel. Sze- 
pesvármegyében több bányamű célszerű újabb 
berendezéssel iparkodik fokozottabb és egyúttal 
olcsóbb termelést elérni. Most már Frigyes kir. I 
herceg /akárfalva és bindti továbbá a witkovici . 
és a rosztokai bányavállalatokat villamos bérén- j 
dezősre alakították át és villamos szállítás útján j 
bonyolítják le az üzemet. Mint annak idején em- 
Illettük. Selmecbányán a Ferenc József-aknában 
létesített az állam a nyáron először az itteni 
bányaművek közül villamos művet, mely a viz- 
emelést szolgálja.

— A parlamenti béke és a fizetésren
dezés. Hazafias és megszívlelni való kérelemmel 
fordult a Lévai Állami Tisztviselők Egyesülete az 
országgyűlési 48-as és függetlenségi párthoz. Azt 
kéri, hogy a parlamenti béke egyik föltételéül 
kössék ki, hogy az állami tisztviselők fizetésének i 
rendezésére vonatkozó törvényjavaslat haladék
talanul tárgyalásra kerüljön és változatlanul tör- ; 
vényerőre emelkedjék. Addig is pedig, míg ez j 
megtörténik, a pénzügyi bizottság által már letár
gyalt javaslatban meghatározott fizetési összegek, 
mint fizetés jellegével biró pótlékok, 1902. évtől 
visszamenőleg kiutalványoztassanak. A tisztviselők 
— mondja a kérvény — hazafias kötelességből I 
hallgattak jogos kívánságaikkal a nemzeti nyelv ! 
érvényesüléséért vívott harc közcpetl, és ha a 
nemzeti ügy győzelméért tovább folyik a harc. j 
szívesen nyomorognak és nélkülöznek tovább is. | 
de ha békét akarnak kötni, ne feledkezzenek meg i 
róluk sem.

— Uj tó t párt. A Szepességben a felvidéki

tótok új pártot alapítottak, mélynek célja a cseh- 
tót barátkozás eszméjének propagandát csinálni. 
A csehekhez szító tótok ugyanis nincsenek meg
elégedve a tót nemzetpárt vezetőségével, mely 
nyíltan a cseh-tót barátkozással szemben foglalt 
állást. Az új párt egyelőre a Budapesten meg
jelenő «*Szlovenszki T yrd en ik -e t fogja támo
gatni, míg új lapot alapítanak. Fel fogják hívni a 
tót nemzeti párt vezetőségét és a tót nemzetiségi 
képviselőket, hogy nyilatkozzanak az új pártala
kulással szemben.

—  A  v i d é k i  z e n e i  é l e t é n e k  e m e l é s e .  A z
Uránia Magyar Tudományos Egyesület művészeti 
szakosztálya a múlt héten ülést tartott Budapesten. 
Az elnök bemutatta a szakosztály által kiküldött 
szűkebbkörü bizottságnak a klasszikus zene nép
szerűsítésére és terjesztésére kidolgozott terveze
tét. A szakosztály többek hozzászólása után el
fogadta a szűkebbkörű bizottság javaslatát és 
elhatározta, hogy a téli hangversenyídényben le
hetőleg Miskolc, Kassa, Eperjes, Temesvár és Sze
ged városokban klasszikus estéket rendez, ame
lyekben fősulyt fog helyezni arra, hogy a magyar 
zeneszerzők műveit a vidék művelt közönsége 
magyar művészek közreműködésével a legjobb 
előadásban megismerhesse. Köszönet és elismerés 
illeti a tevékeny egyesületet a vidéki zenekultur- 
akció ügyében kifejtett buzgó tevékenységéért. 
Csak óhajtandó volna, hogy a kisebb magyar vi
déki városokra is gondoljon a tevékeny és buzgó 
rendezőség, mert ez esetben arra is reményünk 
lehetne, hogy városunk müveit és intelligens kö
zönségének is része lesz a művészeiben. Kitűnő 
eszköz volna ez arra. hogy városunk kulturális 
életének mozgalmassága némileg emelkedjék.

— Kivándorlók figyelmébe. Lapunk vezető 
helyén foglalkozunk társadalmunk azon kóros 
jelenségével, a mely sajnos az utóbbi időben vá
rosunkat sem hagyta érintetlenül. Sőt, mint hite- j 
les és hivatalos adatok mutatják, hónapról-hó- | 
napra rohamosan szaporodik azoknak a száma, 
akik elhagyják városunkat és a jobb, boldogabb 
világ hírében álló Amerikába vitorláznak, hogy 
itteni szűkős kereseti viszonyaikat kedvezőbbekkel 
cseréljék fel. Némelyiknek kedvez ideig-óráig a 
szerencse, a legnagyobb része azonban sok hány- 
torgattatás után újra visszatér. Érdekesnek és 
helyénvalónak, meg időszerűnek tartjuk figyel
meztetni a kivándorolni szándékozókat a belügy
miniszter két újabb leiratára. Az egyik szerint 
ugyanis egy amerikai vasúti társaság vételi elő
jogot szerzett egy 300.000 négyszög km. területre 
Kubában, a melyet betelepíteni szándékozik. Való
színű, hogy ágensei a kivándorlás és letelepedés 
iránt nagy actiót fognak kifejteni. Óvakodni kell 
az oda való kivándorlástól, mert az ottani éghaj
lati viszonyok nagyon hátrányosak az egészségre 
és a kereseti viszonyok kedvezőtlenek. — A má
sik leirat arra figyelmeztet, hogy az utóbbi időben 
nagyon gyakran fordul elő, hogy Észak-Ameriká- 
ban úgy a vas- és acél, mint a textil ipar terén 
a munkabérek leszállíttatnak, egyes üzemek pedig 
bizonytalan időre beszünteltetnek. Miután javulás 
ezen a téren nem várható, óvakodni kell ennek 
folytán a kivándorlási ügynökök csábításaitól, 
mert odaát a legtöbb esetben nélkülözés és nyo
mor vár a kivándorlókra az Ígért nagy munka
bérek és jólét helyett.

— A Selm ecbányái á llam i tisz tv iselők  j 
helyi bizottsága. Miként múlt számunkban jelez- ; 
tűk, az illeni állami tisztviselők 1903. november ; 
29-ére alakuló gyűlést hívtak össze. A gyűlésen : 
igen szép számmal — mintegy 50-en — jelentek ; 
meg. Ágfalvi Alajos pü. tanácsos, a helyszínén ; 
történt felkérés folytán, ideiglenesen — a meg
alakulásig — elvállalta az elnöki szerepet. Meg
nyitó beszédében, bár hangsúlyozta, hogy ezen 
megtiszteltetés, melyet ő kedves feladatnak is ' 
tekinthet, váratlanul, egészen készületlenül érte, 1 
mégis oly választékos kifejezésekkel, a tisztviselői I

kérdést illetőleg annyi sokoldalú tájékozottsággal 
és oly mesteri, szónoki tehetséggel ólt, — hogy 
bár ez irányban is képzett tehetségét már ismer
tük — valóban meglepett. Általános figyelmet 
keltő szavai után, felhívására, az összehívók egyike 
kifejtette a szándékot, a célt, a mely őket vezette 
és a megalakulásra nézve programmot, javaslatot 
terjesztett elő. Ezután az értekezlet egyhangúlag 
kimondta, hogy »helyi bizottsággá* szervezke
dik. Fekete Dezső m. kir. posta- és táv. hivatali 
főnök végleges elnöknek Ágfalvit ajánlotta. Ág
falvi kijelenté, hogy bármennyire is megtisztelő 
volna ez Ő reá nézve — vannak Selmecbányán 
hivatottabbak, kik között elnöknek első helyen 
Svehla Gyula miniszteri tanácsos bányaigazgalót 
ajánlja. Péterffi Áron pü. számellenőr emelkedett 
ezután szóra és meggyőző szavakban mondá. 
hogy : »délelőtt a bányaigazgatónál egy három 
tagú küldöttség tisztelgett — melynek ő is tagja 
volt — azon célból, hogy Öméltóságát elnöknek 
megnyerje, és bár a bányaigazgató úr rendkívül 
szívélyesen fogadott, kifejté amaz álláspontját, 
hogy ez idő szerint ezen kedves felkérésnek ele
get nem tehet, — de a megalakulandó helyi 
bizottságnak tagja lesz és szívvel-lélekkel velünk 
tart.* Ezen elhangzott szavak után általános él
jenzés és lelkes helyeslés közben Ágfalvi Alajos 
pü. tanácsost elnöknek, Hirt György in. kir. 
dohánygyári igazgatót alelnöknek, Péterffi Áron 
pü. számellenőrt jegyzőnek választották meg. Egy 
helyettes jegyző egyidejüleges megválasztása után 
a határozatilag kimondott 10 tagú választmányt 
alakították meg, melynek tagjai lettek: Bárdossy 
Antal bányatanácsos, Erdélyi Gyula kir. aljárás- 
biró, Dr. Pallér Gusztáv kir. bányaker. főorvos 
Fodor József kir. állatorvos, Fekete Dezső m. kir. 
pósta főnök, Krutkovszky Károly bányatanácsos, 
kohóhivatali főnök, Jákó  Gyula főmérnök, Pethő 
Károly kir. adóhiv. ellenőr, Székely Vilmos bánya
mérnök, bányaiskolai tanár, Szentiványi Albert 
gyrnn. tanár. Az ekkép megalakult »helyi bizott
ság* határozatilag kimondja, hogy a jelenlegi 
adott helyzetben a központi választmány által 
— a miniszterelnök válaszára — hozott határo
zattal egyetért, irántuk bizalommal viseltetik és 
ezt a megalakulás bejelentésével a központnak 
tudomására hozza. Ez alkalommal a központ el
nökségét és választmányát üdvözli. — Ezután 
Szitnyai József kir. tanácsos polgármesternek a 
terem átengedéséért szavaztak meleghangú köszö
netét, melynek tolmácsolására három tagú küldött
séget küldtek ki. Miután a jegyzőkönyv hitelesí
tésére Pelachy Ferenc kir. főmérnök és Niki 
János bányaigazgatósági irodavezető felkérettek, 
elnök az ülést berekesztette. Nem mulaszthatjuk 
el megjegyezni, hogy egyetlen akadémiai tanár 
sem volt jelen a gyűlésen.

— A szegAny iskolás gyerm ekek felru
házására a lefolyt héten Dr. Schwartz Ottó tiz 
koronát küldött a főkapitányhoz. Ez alkalommal 
ismételten felkérjük azokat, a kik tehetik, hogy 
ruhát és lábbelit, vagy pénzt adományozzanak, 
mert nagy a szegénység és igen sok gyermek van, 
a kik csupán azért mulasztják az iskolát, mert 
nincs ruhájuk, nincs lábbelijük és e miatt még 
büntetendők (!) és a szülők a törvény rendelései 
szerint pénzbírsággal (!) Ugyan honnan fizessék 
meg ezek a szegény emberek a pénzbírságot, ha 
még cipőre és ruhára sem lelik ? ! Itt igazán csak 
a társadalom segíthet, mert hiszen a hatóságok
nak a törvény rideg szakaszai szerint kell eljárni 
és előáll az a képtelen helyzet, hogy a szegény 
ember pénzbírságot köteles fizetni azért, mert 
szegény és így gyermekét "nem küldheti az isko
lába!

— A ‘Turisták Lapja* folyóirat, a melyet 
a turistaság és honismeret terjesztésére a »Ma-
var Turista Egyesület* ad ki, most jeleni meg 

ez évben utoljára. A vaskos füzet a 6—10. szá
mokat foglalja magában és tartalma most oly
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változatos, mint valamennyi előző számó. Válasz I 
tékos gonddal összeszedett közleményeket hoz a 
kitűnő folyóirat most is, melyekkel nemes, szép 
célja eléréséhez — szeretjük hinni — újra csak 
közelebb jut. Hozza első helyen az idei mátra- 
füredi közgyűlés elnöki megnyitóját, a halastói 
országos határkérdésben a magyar védő beszé
deit, majd egy kritikát hivatott toliból ugyanezen 
ítéletről. Élvezetes cikkek még a füzetben Dr. 
Mihalovics cikke, Déry Józsefé, a Haimbaché és 
Prinz Gyuláé, a melyek sikerült kisebb-nagyobb 
kirándulásokról szóló jelentéseket, útleírást fog
lalnak magokban sikerült fényképfelvétek kísére
tében. »Egyesületi hirek« rekesztik be a tartalmas 
fűzetet. A »Történeti nevezetességű fák* ciinű 
cikk kuriosumként említi a felvidékről a bars- 
megyei Zseliz határában, a nagyberki erdő szélén 
álló 600 éves tölgyet, melynek odvát valamikor 
szobává alakították; festése még ma is látható ; 
a benne volt padokon 15—18 ember foglalhatott 
helyet. A junius havi közgyűlésen Mátrafüreden 
Szitnya-Oszlályunkat Schwarz Lipót gyárigazgató 
és Márkusz Zsigmond cukrász, egyesületi tagok, 
tehát csak ketten képviselték. Az alapszabályok 
értelmében a beszolgáltatott, központi járulék 
arányában osztályunk a közgyűlésen öt szavazat 
felett rendelkezett. A titkár-jelentés kiemeli, hogy 
osztályunk a múlt évben megfogyott; ellenben 
kirándulások rendezésére nagy gondot fordított 
több-kevesebb eredménynyel. Az osztály műkö
dése főleg a meglevő források tisztítására és javí
tására terjed ki. Készült egy 821 m. hosszú szer- 
pentin-út a felső Rónára, több helyen padok és 
asztalok helyeztettek el és felépült a gedeontárói 
menedékház. Bevétel 1108 korona, kiadása 878 
korona 85 fillér. Központi járulékképen fizetett az 
Osztály az 1901. évre 64 koronát; az 1902. évi 
járulék 200 korona, az 1902—1903. évekre együtt 
400 kor.

— A »Tuberkulózis« cimű újság decemberi 
száma most hagyta el a sajtót. Orgánuma ez a 
kitűnő folyóirat azon nagyszabású, üdvös moz
galomnak, a mely a tüdővész félelmetes kórja, 
ezen rettenetes, nemzetgyilkoló betegség ellen 
széles e honhazában nemrégiben megindult. 
Magyarországon évente hetvenezer ember pusztul 
el tűdővészben. Több tehát az életküzdelemnek 
elesett áldozatja, mint régi világraszóló csatáké, 
pedig ezeknek öldöklése, borzalma évezredek múl
tán is megrémíti a kulturembert. És a tüdőbete
gek leginkább családfünntartók. A halálos vész 
akkor támadja orvul áldozatát, a mikor munká
jával a hazának szolgálna, a mikor munkájához 
egy családnak exisztenciája tapad. A magyar 
nemzet fiai között félmillió beteg jár, kél, sorvad 
haláleljegyzetten köztünk. Hazafiúi kötelesség ezzel 
a rettenetes kórral szembe szállani. A veszendő 
embereket meg kell menteni, gyógyítóintézeteket, 
népszanatoriumokat kell felállítani, hogy kiragad
juk a társadalomnak e bágyadt képű sorvadóit 
a halál karjaiból! ! . . .  Ily gyönyörű nemes cél 
hevíti azokat, a kik a mozgalom zászlaja alá 
állanak. Meleg szeretettel ajánljuk a szegénysorsú 
tüdőbetegek «Sanatorium-Egyesülelét> olvasóink 
figyelmébe. Járassák a «Tuberkulozis» c. újságot; 
előfizetési ára egy évre csak egy korona. — Sta
tisztika : A magyar birodalomban ez év szeptem
ber havában gümőkórban elhalt 4774 egyén 
(augusztusban 5218.) Ebből városunkra esik 1 
(aug. 2), Hontmegyére -2 (aug. 26.)

— Háziipari kiállítás népszanatoriumok 
javára. Az Alföldön indult meg nemrégiben az j 
az üdvös és pártolásra érdemes mozgalom, a ; 
mely a magyar népnek lüdővészes bajban szén- 1 
védő ezrei részére ingyen népszanatoriumokat 
akar felállítani, hogy útját szegje ezzel is a pusz- j 
tító vésznek. Most Budapesten a Sándor utcai 
régi országházban nyílik meg egy nagy háziipari ; 
kiállítás és országos vásár, melyet az alföldi

népszanatoriumok javára rendeznek nemesszivü 
emberbarátok. Minden eszközt meg kell immár 
ragadni, mert valóságos nemzeti veszedelem az, 
mely népeinket a tüdővész borzalmas pusztításá
val megtizedeli. Enyhíteni kell a veszedelmet és 
azoknak, akiknek érző szivük van, kell elsősorban 
összefogniok e nemes ügy diadalrajutása érdeké
kében. Mennyire üdvös volna, ha sikerülne a Fel
vidékre is egy népszanatóriumot hoznunk, hogy 
a felvidéki magyar bányák munkásnépe is, mely
nek soraiban is grasszál sajnos a pusztító kór, 
élvezhesse az üdvös jótéteményt. Az egész ország 
háziipara képviselve van a szép és érdekes kiál
lításon ; a felvidék háziiparából ki kell emelnünk 
a korponai varottasakat, a borsódi rózsás-edé
nyeket, a pozsonyi hímzéseket, a nyitramegyei 
női kézimunkákat és egyéb felsővidéki tarka hím
zéseket.

— A „Zenélő Magyarország" zongora és hegedű 
zenemű folyóirat most megjelent X. évfoly 23. füzete a kő
vetkező szép zenemű újdonságokat közli: 1. Hej de nagyon 
régen volt, de soká lesz, magyar dalt. II. Strausz J. „A 
táncoló múzsa" polka. III. Tobani T. M. „Cupidiette" Intor- 
mozzót. A minden zenekedvelőnek kiváló fontosságú zenemű 
folyóirat, havonta kétszer mindenkor 12 oldal tartalmán a 
legkedveltebb s legújabb zeneművöket hozza, úgy hogy elő
fizetői az érdemesebb zenemű újdonságokat, melyek az óv 
leforgása alatt megjelennek e füzetekben kapják. Előfizetési 
ára egész évre 24 füzetre 12 korona, félévre 12 füzetre 
6 korona, negyedévre 3 korona. Előfizethetni a most folyó
IV. évnegyedre, valamint az előző évnegyedekre is a „Zenélő 
Magyarország" Kl öknor  Ede zeneműkereskedésében Bu
dapesten, Vili., József-körut 22—24. Ugyanitt bármely más 
nyomtatásban megjelent zenemű a legolcsóbban megrendel
hető.

— Hó és hideg. A múlt hét szombatján 
megmutatta immár Tél apó, hogy nem ismer 
tréfát, ha arról van szó, hogy a kötelességét tel
jesítse. Megküldte az igazi téli havat — az eddi
giek meglehetősen ősziesek voltak — és ez az 
állandóbb jellegű vendég alaposan befútta az 
utak atvasárnap reggelig. Városunk járdái, és ház
tetői a szép fehér lepellel vonta be a frissen esett 
hó a levegő alaposan lehűlt s a hőmérő leszállt 
a zérus alá. Reggelre az utcán a pocsolyák be
fagytak, megindult a gyerekek csúszkálása, egy
szóval tél volt. De ma már sáros a világ! Sokan örül tek 
a tél örömének, de nagyjában úgy van vele min
denki mint a vendéggel, akinek még a barátságos 
jóindulatú ember is kétszer örül: amikor jön és 
a mikor elmegy . . .  A kérdés csak az most, hogy 
mikor örül jobban?

— Védekezés a gyermekbetegségek ellen
csak akkor tökéletes, ha a gyermekek ellenlálló 
képessége gyarapodok. Ez legjobban úgy érhető el, 
ha a gyermek hidegebb évszak alatt csukamáj
olajat fogyaszt, mely célra legajánlatosabb a 
Zoltán-féle, mert kellemetlen ize, szaga nincs, 
könnyen emészthető és tápereje igen nagy. Üvegje 
2 korona a gyógyszertárakban.

— Egészséges gyomorhoz mindenekelőtt 
rendes erőteljes emésztés szükséges. Sajnos épen 
ez irányban azonban sokszor vétkezünk és így 
támad a gyomorrontás, étvágytalanság, székreke
dés, álmatlanság, főfájás, kólika, vérszegénység 
stb. Ne mulassza el tehát senki jó és hathatós 
óvószert használni, mely úgy a gyomrot, mint az 
egész emberi szervezetet erősíti, gyógyítja és jó 
egészségben tartja. Ilyen szer egyedül csak a va
lódi Brády-féle Máriacelli gyomorcseppek, évtize
dek óta kipróbált zamatos izü, biztos hatású házi 
gyógyszer az Összes gyomorbajoknál. Üvegje 80 
fillér a gyógyszertárakban. — Utánzatoktól óva
kodjunk.

Ifjúsági élet.
Akadémiai vadászat

A múlt hó 28-án Kecskés község feletti 1 
erdőrészben tartott vadászatra nagy számban je- [ 
lentek meg a vadászok.

A szép téli nap vonzotta őket; a remény, 
hogy Diana ez alkalommal bővebb kezű lesz, 
mint máskor.

A vadászaton megjelentek Téglás Károly 
ra. kir. erdőtanácsos, vezető tanáron kivül Dr. 
Schwartz Ottó m. kir. főbányatanácsos; Rutényi 
Károly, Fekete Zoltán, Günther Frigyes és Walek 
Károly tanársegédek.

Rendezők voltak d. e. Rettich Károly és 
Mikalesc Péter III. é.; d. u. Smiliár Károly és 
Szultzer János IV. é. akad. hallgatók.

Az első hajtást közvetlen az országút mel
letti erdőrészben tartoltuk; itt egy nyúl került 
terítékre, melyet Szelényi Tamás III. é. akad. 
hallgató lőtt.

Fújt a szél. sűrűn esett a hó, a mi csak 
siettette a szürkület beálltát, de ennek dacára 
még két kisebb hajtást tartottunk; az elsőben Dr. 
Schwartz Ottó főbányatanácsos lőtt egy nvulat, 
a másodikban pedig Gál Imre III. é. akad. halig, 
egy őzet,

Az , Akadémiai Athléta Club“
november 20-iki rendes közgyűlése tiszteletbeli 
elnöknek nagy lelkesedéssel Herrmann Miksa bá
nyatanácsost, akadémiai tanárt választotta meg.

Ezidei téli házi versenyét a Club december
13-án. vasárnap d. u. V* 3 órakor tartja meg az 
óvári tornateremben, tornászati számokkal és 
versenyvivással.

A verseny folyamán Hatos István oki. vivó- 
mester bemutatja tanítványait.

Érdeklődőket szívesen lát a Club.

Vadászestély.
Folyó hó 2-án szerdán a Bogya-féle Virág

teremben vadászestélyt rendeztek a m. kir. erdő- 
akadémia III. éves hallgatói.

Az estélyen részt vettek Téglás Károly m. 
kir. erdőlanácsos, akad. tanár, Pauer János m. 
kir. bány. és érd. akad. titkár, Zólomy Imre v. 
erdőmester, továbbá Rutényi Károly, Fekete Zol
tán és Günther Frigyes tanársegédek és több bá
nyászhallgató. Az est igen kedélyesen telt el.

Szerkesztői üzenetek.

Altlsz. Önnek tökéletesen igaza van. A bányatárspénz- 
tárakkoz járuló altisztek és szolgák bére után szolgálati dij 
nem jár.

Kmty. A panasz kétségkívül jogos és — sajnos — már 
esztendők óta napirenden van. Az 1895. 46. törvénycikk, a 
mely a mezőgazdasági termények és cikkek himisitásának 
tilalmazásáról szól, segített azonban a tömeges visszaéléseken-, 
azonban a közigazgatás és közegészségügy ártalmára ma is 
töméntelenül sok a hamisított élelmi cikk, a mit forgalomba 
hoznak. A törvény értelmében tilos a tej, vaj, túró, sajt, 
állati és növényi zsírok és olajok, gabona- es lisztneműek 
méz, paprika vető- és fümagvak, szálas- és szemes takarmány, 
takarmánylisztek és gyári takarmánytormókek, trágyaneműek 
és más. miniszterileg meghatározott mezőgazdasági termények 
hamisítása és forgalomba hozása. Hamisítás alatt az illető 
termények minden utánzása vagy olynemű megváltoztatása 
értendő, mely a fogyasztó közönségét vagy a vevőt a termény 
eredete, összetétel) vagy minősége tekintetében tévedésbe ejteni 
alkalmas. — Előforduló esetben tessék a rendőrkapitányi hi
vatalhoz fordulni.

Sch. Jakabné. Cseléd az, ki magát — a törvény sza
vai szerint — bizonyos háztartási vagy gazdaság körüli 
személyes és folytonos szolgálatnak, legalább egy havi idő
tartamon át bérért való teljesítésére kötelezi. A cseléd a gazda 
háznópénok tagjává válik; a gazda a cselédtől hűséget, er
kölcsösséget, engedelmességet követőiket, a cseléd annak 
parancsait tisztelettel, megadással tartozik fogadni. A gazda 
jogosult cselédjét megdorgálni, szolgálati kihágásaiért esetleg 
fizetéslevonással is fenyiteni mi ellen, ha igazságtalannak 
találja a cseléd, a hatóságnál kereshet orvoslást. A gazdát a 
házi fegyelem joga is megilleti s az annak gyakorlatában 
elkövetett könnyű testi sértésért büntetésnek nincs helye. A 
cseléd, ki a törvényszerű eseteken kivül szolgalatba lépni 
vonakodik, a gazda kívánatéra orro hatóságilag is kónyszeri- 
tendő; ha ez célra nőin vezet, a cseléd a kártérítésen kívül 
20 írtig terjedő pénzbüntetéssel is büntetendő.
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NYILT-TÉR.*
* K rovat alatt közlőitekért neui felelős a izerk.

Köszönetnyilvánítás.
Alóliroltak azon nemes, jó indulatért, 

melvlyel a helybeli evang. nőegylet irántunk vi
seltetett, miszerint az úrban boldogult rokonun
kat, özv. Tóth Aoiáliát saját költségén temetette 
el, e helyen is köszönetét mondunk. A Minden
ható áldja meg és tartsa fenn még hosszú éveken 
át ezen valóban jótékony célú egyletet.

A rokonság:.

SELMEC- ÉS BÉLABÁNYA SZ. KIR. VÁROS

HIVATALOS KÖZLEMÉNYEI.
Az anyakönyvi hivatalok bejegyzései.

1903. évi noveinber21 —28-áig. 
Születés.

— Osr.vald Teréz, leány Selmecbánya.
Rüksios János, Branyaszki Anna, leány „
Hupka István, Adauieo Franciska, leány „
Yisnyovszky Dániel, Snhvarcz Matild, leány

— özv. VJodiga Jakabné, „ „
Blaluit Pál, Lehoczky Zsuzsanna, fiú
Kénig Ágoston, Abrakain 1’etronella, leány üodrusbánya. 
Straka Emil, Lipniezky Katalin, leány „

Halálozás.
özv. Tóth Jánosné (52 éves, liurutos tüdőlob. 
özv. Hrasko Jánosné 80 évos. aggkór.
Gfirtler János. 50 éves, szivizoin-elfájtilás.
Subreiivr Rezső, 4 hónapos, tiidógyuladás.
Molich József, t>í) éves. rhtysis pulinonum.
Moska Anna, 59 éves, tiidőgüiuókór
özv. Chmelo Józsefné, 80 éves. végelgyengülés.
10093. sz. 1903. vt.

Pályázati hirdetmény.
Selmec és Bélabánya törvényhatósági jogú 

sz. kir. városnál a 2800 korona évi fizetéssel, 
500 korona lakpénz és GO ms kemény tűzifa já
randósággal egybeketötl mérnöki állás pályázat 
utján betöltendő lévén, felhívom az erre pályázni 
óhajtókat, hogy kérvényeiket a törvényes kellé
keket igazoló okmányaikkal felszerelten hozzám 
Selmec és Bélabánya város polgármesteri hivatala 
utján ez évi december hó végéig küldjék be. 

Ipolyság, 1903. november hó 21-én.
Lits Gyula, s. k.

főispán.
103:5;!. sz. 1903. vt.

Hirdetmény,
Tudatom a város közönségével, hogy a folyó 

évi november hó 30-án megtartott időközi válasz
tás alkalmával a törvényhatósági bizottságba
1905. évi ápril hó 4-ig tarló megbízatással bevá
lasztanak

Király Ernő . . . .  245 
Pelachv Ferenc . . 236 

legtöbb szavazattal.
Esetleges felebbezés a választás napjától 

számított 15 nap alatt az igazoló választmányhoz, 
elnöke Jezsovits Károly kezéhez adandó be. 

Selmecbányán, 1903. december 1-én.
Szitnyai József, s. k.

kir. tan. polgármester

10800. sz. 1903. vt.
Hirdetmény.

Vonatkozással az 1876. évi VI. t.-c. 3. §-ára 
ezennel közzéteszem, hogy a városi közigazgatási 
bizottság választolt tagjai közül: Farbaky István, 
Fizély Károly, Hiindel Vilmos, Jezsovits Károly 
és Wankovits Lajos megbízatása a folyó év vé
gével lejár s azok helyeinek betöltése választás 
utján a folyó évi december hó 9-ére meghirdetett 
közgyűlés napi rendjére tűzetett ki.

Selmecbányán, 1903. december 1-én.
Szitnyai József, s. k.
kir. tan v. polgármester.

Meghivó.
Selmec- és Bélabánya szab. kir. bányaváros tör
vényhatósági bizottságának 1903. évi december 
havi közgyűlését ezen hó 9-ének d. e. 9 órájára 
meghirdetvén, arra a t. c. bizottsági tagokat ezennel 

meghívom.
Ipolyságon, 1903. évi október hó 20-án.

Lits Gyula, főispán.

Tárgysorozat:
1. — A polgármester jelentése a közigaz

gatás és a háztartás f. é. november havi állapotáról.
2. 10312. A v. gazdasági tanácsnok és az 

erdőmester jelentése november havi működésükről 
s december havi teendőikről.

3. — A városi számvevőszék jelentése a kon
vertálási és az u. n. városi törlesztési alap no
vember havi állapotáról.

4. — A városi jövedéki hivatal jelentése a 
fogyasztási adók, adópótlékok és egyéb jövedékek 
november havi forgalmáról.

5. 10300. A város tanácsának előterjesztése 
a városi közigazgatási bizottság 5 tagjának meg
választása iránt.

6. — A város árvaszékének és tanácsának 
előterjesztése a gyámpénztári pénzek kezeléséről 
alkotandó szabályrendelet tervezetének bemuta
tása tárgyában.

7. 10037. A város tanácsának előterjesztése 
az iskolaköteles gyermekeknek a korcsmákba való 
járástól eltiltása iránt alkotandó szabályrendelet 
tervezetének bemutatása tárgyában.

8. — A vihnyeí fürdőügyi bizottság és a 
város tanácsának előterjesztése a vihnyei fürdő
ben sürgősen létesítendő átalakítások terveinek s 
előirányzatának ügyében.

9. 10241. A vihnyei fürdőügyi bizottságnak 
és a város tanácsának előterjesztése a fürdő 1 
házi kezeléséről szóló szabályzatnak módosítása 
tárgyában.

10. 10262. A város tanácsának előterjesztése 
a fürdővendéglő- és korcsmaüzletének bérlete 
iránt megkötött szerződés tárgyában.

11. 10226. A város tanácsának előterjesz
tése a Bélabányán létesíttetni tervezett vízveze- : 
téknek abbanhagyása, s egyujnak a Tamás-táróból 
való megépítése iránt.

12. 10263. A város tanácsának előterjesztése 
a bélabányai uj vízvezetékhez Fizély Károly által 
szállított csövek átvétele s a belvárosi vízvezeték 
kifejlesztésénél leendő felhasználása iránt.

13. 9017. A város tanácsának előterjesztése ! 
a vihnyei kér. szt. János-tárói bányatársulat in
gatlan vagyonának megvétele iránt harmad ízben | 
való tárgyalás céljából.

14. 10077. A város tanácsának előterjesz- 
I tése Zólomy Imre v. erdőmesternek a f. é. december

20-án Budapesten megtartandó országos erdészeti 
kongresszushoz való kiküldetése iránt.

15. 9683. A város tanácsának előterjesztése 
a vihnyei-fürdő f. évi jövedelmének elszámolása 
tárgyában.

Selmecbányán, 1903. évi december hó 2-án.
Szitnyai József, s. k.

kir. tan. v. polgánuesL-r.

H I R D E T É S E K .

901. sz. 1903. végrli.
Árverési hirdetmény.

Alulírott bírósági végrehajtó az 1881. évi 
LX. t.-c. 102. §-a értelmében ezennel közhírré 
teszi, hogy a selmeci kir. járásbíróságnak 1903. 
évi V. 544/2. számú végzése következtében Seidel 
Ágoston javára Zimmermannn Pál és neje Ko- 
zelka Ilona ellen 360 K s jár. erejéig 1903. évi 
november hó 14-én foganatosított biztosítási vég
rehajtás utján lefoglalt és 679 K 50 fil-re becsült | 
következő ingóságok, u. in.: bútorok nyilvános j 
árverésen eladatnak.

Mely árverésnek a selmeci kir. járásbíróság I 
1903. évi V. 475/2. számú végzése folytán 360 K ! 
tőkeköv. ennek 1903. évi augusztás hó 2. nap- { 
jától járó 7°/0 kamatai YsVo váltódij és eddig ; 
összesen 9 K 70 f-ben biróilag már inegállapi- | 
tolt költségek erejéig Selmecbányán alperes laká
sán 1903. évi december hó 9-ik napjának d. e. 
10 órája határidőül kitűzetik s ahhoz a venni 
szándékozók ezennel oly megjegyzéssel hivatnak 
meg, hogy az érintett ingóságok ezen árverésen 
az 1881. évi LX. t.-c. 107. és 108. §-ai értelmé
ben készpénzfizetés mellett a legtöbbet Ígérőnek 
szükség esetén becsáron alul is cl fognak adatni.

Amennyiben az árverezendő ingóságokat má
sok is le és feltilfoglaltalták s azokra kielégítési jo
got nyerlek volna, ezen árverés az 1881. évi LX. 
t.-c. 120. §-a értelmében ezek javára is elrendeltetik.

Kelt Selmecbányán, 1903. évi december hó 
2. napján.

Óváry Dezső, s. k.
kir. bir. vhiijtó

Üzlet- és lakásbérbeadási
| ) | ) T V I P T í i r V  R  fűszer- és bőrárúüz- 
I. 111 > l l  /J Ü .  1  111 létének teljes feloszla
tása miatt kitűnő kávé, pótkávé és cakaó, rizs, 
árpakása, többfajta dara, rendkívül linóm túró, 
tea, rum, cognac, füge, mazsola, inandola és cu
kor: továbbá bőráruk és mindennemű cipész
kellékek, vászonfélék, kender, spárga; gyertyák, 
mosó és illatos szappanok, cipőkenőcsük, festékek, 
kenő- és világitó-olajok

fölötte mérsékelt áron
árusittatnak el.

Ezen üzletnek összes b e r e n d e z é s e  is 
áruba bocsáttatik és a város legforgalmasabb he
lyén lévő

szép üzlethelyiség
kitűnő raktári és pincehelyiségekkel együtt bérbe- 
adatik.

Ugyanezen házban az emeleten levő négy 
szobás utcai és két szobás udvari lakás a hozzá
tartozó helyiségekkel együtt k i a d ó !

S O R S Ú É  G Y E T
1 2 7 3  M Y E R E ^ É  í i  Y

K E R Ü L  K IS O R S O L R S R A  
é s  ( E G Y j K D R O N Á É R T

F ü H Y E R E ftE N Y  NYERHETŐ £
! U S O R S J E G Y E K  fAlhDEHÜTTKAPHATÓK £

K ü láS :1 3S 3  BECZEÍABF.R 31 -

A közelgő karácsony és újév alkalmából 
van szerencsénk

........ ifjúsági iratok,.........  -
'/'M' mesés- és képeskönyvek,
. .. .. iró-, rajzs^erek, .. .. . ^

.. karácsonyi és újévi, „ ' j.w 

.. képes levelező-lapok, .. '
íriifi ........  disamüvek............  ,
'’Á  , levélpapír-újdonságok .

stbből álló dús raktárunkra a n. é. közönség b. 
figyelmét felhívni.

Kiváló tisztelettel

Joerges Á. özv. és fia.
Árverési hirdetés.

X - j i d h / t e r
zálogkölcsön-intézetében 

Selmecbánya, Akadémia-utca 86. szám
a lejért és ki nem váltót! vagy meg nem hosszabbított

ZÁLOGOK
melyek között van:

ékszer, ágy-, fehér- és ruhanem ű, fegyver, 
kard, rajzszerek és egyéb ingóságok,
f. é. december hó 7-n délelőtt 9 órakor

az iparhatósági kiküldött jelenlétében nyilvános 
árverés utján fognak eladatni.

Az érdekelteknek jogában áll zálogaikat az árve
rést megelőző napig kiváltani vagy meghosszab

bítani.
Selmecbánya. 1903. december hó.
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Árlejtési hirdetmény.
A nagytekintetű m. kir. dohányjövedéki köz

ponti igazgatóságnak 1903. évi november hó lö-ón 
kelt 15717. VI. számú felhatalmazása folytán a 
Selmecbányái m. kir. dohánygyárnál 1904. évi 
január hó 1-től 1900. évi december hó 31-éig ter
jedhető három évi időtartam jalatt szükségelt a 
dohánygyári gőzfűtésre alkalmas I. minőségű bel
földi darabos kőszén szállításának biztosítása ér
dekében nyilvános árlejtés hirdettetik.

A szállítandó kőszén körülbelüli évi szük
séglete 2100 métermázsa.

A kőszénnek darabosnak és pormentesnek 
kell lennie és annak hiteles vegyelemzési bizony
lata (caloria tartalma) pedig az ajánlathoz csato
landó.

Az egységárak 1000 kilogramonként betűk
kel és számokkal kiirandók és a szállító tartozik 
a kőszenet a telepéhez legközelebb eső vasúti 
állomásig bérmentve szállítani és a feladást is 
eljesíteni, mig az összes vasúti és egyébb dijak 

a dohányjövedéket fogják terhelni.
Bánatpénzül az össz-ár 5 % -ra készpénzben, 

vagy állami letétre alkalmas értékpapírokban

bármely m. kir. adóhivatalnál teendő le és az
éjről szóló nyugta az ajánlathoz csatolandó.

Ajánlatok Ivenkint 1 koronás bélyeggel el
látva lepecsételt borítékban >Szénszállitási aján
lat* felirattal legkésőbb 1903. évi december hó 
14-én délelőtti 10 óráig alulírott m. kir. dohány
gyári igazgatóságnál nyújtandók be, a mikor a 
nyilvános versenytárgyalás meg fog tartatni.

Az ajánlatban a darabos kőszén minősége , 
és termelési helye kiteendő.

A kincstár fenntartja magának azt a jogot, 
hogy az ajánlattevők közül — eltekintve a leg
olcsóbb ajánlattól — szabadon választhat.

Minden ajánlattevő ajánlatának benyújtásá
tól van lekötelezve, a m kir. dohánygyári igaz
gatóság ellenben csak felsőbb jóváhagyás után 
nyilvánítja magát lekötelezettnek, mire nézve a 
megállapított határidő 4 hét.

Egyéb tudnivalók az „Általános és részletes j 
szerződési feltételekében foglaltatnak, melyek 
alulírott m. kir. dohánygyári igazgatóságnál meg
tekinthetők és pályázó ajánlatában kijelenteni kü- ; 
teles, hogy az azokban foglaltakat magára nézve 
kötelezőnek elismeri.

Selmecbánva, 1903. évi november hó 19-én.
M. kir. dohánygyári igazgatóság-.

Pénzt, 
sok pénzt,

hírősként 1000 koronáig k é rd 
het mindenki tisitességesen min
den szakismeret nélkül.

Küldje be címét E. 440  jelige 
alatt a következe címre: A  f i
n á n c é n  -  A b t e l l u n g  d e s  
. . M e r k ú r ”  M a n n h e l m .

Joeries Ápst ozv. és fla
könyvnyomdájában

egv jó házból való fiú

tanulóul
felvétetik.

T. c.
Van szerencsénk tis/.tr-lGtteljcsen jelenteni, hogy Síitnegh 

János úr kölcsönös barátságos megegyezed alapján az eddig 
helyben fennállott

Sümegh és platthy
bejegyzett cégből f e. december hó 1-én kilép, minek folytán 
ezen cég a törvényszéki bejegyzési lajstromból töröltetni fog, 
s ezzel a Platthy Antal úrral eddig érvényes egyetemleges 
cégjegyzése is ezen naptól fogva megszűnik.

Platthy Antal úr ellenben az eddigi társas üzletet 
összes követeléseivel és tartozásaival saját számlájára átveszi, 
s azt túloldali körözvónye értelmében f é. december 1-tól 
kezdve tovább fogja vezetni.

-Nem mulaszthatjuk el, hogy ez alkalomból közös cégünk 
iránt tanúsított kitüntető bizalmáért s szives jóindulatáért 
legmelegebb köszönetünknek illő kifejezést no adjunk, s ma
radtunk kiváló tisztelettel

Sümegh és platthy.

K a ra c s o n y i
Karácsonyi is  újévi ajándékok be

szerzésére bátorkodom a nagyérdemű kö
zönség becses figyelmét dúsan felszerelt áru
raktáramra felhívni.

Raktáron vannak a legmodernebb íz
lésű valódi karlsbadi porcellán étkező, kávé, 
tea és Mocca készletek, legfinomabb festett 
és vésett kristály sör, bor és likőrkészletek, 
majolika dísztárgyak.

C.hinaezüst evőeszközök és chinaezüst 
dísztárgyak, függőlámpák a legnagyobb vá
lasztékban. — Tükrök, képek függönytartók, 
hajlított faszékek, szemüvegek s minden e 
szakmába vágó tárgyak a legnagyobb vá
lasztékban.

A nagyérdemű közönség becses láto
gatását kérve kitűnő tisztelettel:

D u k ás z  Gryula.
OOOOOOOCOCÜ0CX500GQCOOCCOOoj f  EISZ gIMON
n  női és férfi divat-nagyáru háza

SE L M E C B Á N Y Á N .

8  A nagyrabccsült ÁeVfiközönségét § 
kérem karácsonyi és újévi ajándékait O 
annál is inkább női- is férfi-divatáru °  
üzletemben beszerezni m ert olcsó árak S 
és az áruim jó minősége felülmúl o 
minden konkurenciát. — Pontos ki- § 
szolgálás! g

Kiváló tisztelettel q
Weisz Simon §

OOOC GOCOOOOO'wCCOO nOOOQOOCOOG

-9
Ajánlja a n. é. közönségnek dúsan t felszerelt rak tá rá t ^

\ taródifa-talita
. ós "Á i&

t  ^  Jutányos
° ° v / v  árak mellett- 

Valamint kéri szi- 
■ -6̂ ' ves me&renddéseit a 

kedvelt k a lác so k ra  az
ü n n e p e k r e .= = =

A lá p i t t a t o t t  1 8 3 0 .
(La.

<5~ ~ö>
T r e i t e i*  .T á u o s

cipészmester (Szt -Háromságtér)
S e lm e c U í iu y é in .

Elvállalom mindenféle férfi-, női- és 
gyermekcipők készítését a legszolidabb 
árak m ellett a legdivatosabb kivitelben.

Tudatom továbbá a n. é. tisztelt kü- í 
zönséggel, hogy a mai kor igényeinek lég- | 
megfelelőbb kész cipőket rak táron  is 
tartok.

Raktáromnak egyik kiegészítő része 
az iparcsarnokban van.

A n. é. közönség szives pártfogását 
továbbra is kérve

maradtam illő tisztelettel i
Treiter János.

Aki karácsonyi ?a[[f uj évi
ajándékot igazán meglepő olcsó áron 
venni óhajt, ne mulassza cl tisztelet
tel alulírott idei

karácsonyi =  
------k iállítását
m egtekinteni.

Melepve fogja bárki is tapasz-j 
talni, hogy raktáromon diszmü- 
játék lámpaáruk nagy válasz
tékban mélyen leszállított áron kaphatók.

Tekintve pedig a napról-iiapral 
í élénkülő forgalm at, igen kérném  men
tül előbb becses látogatását, hogy ei 
ritkán kínálkozó alkalomból kész
letem teljességéből kiki annál kényel
mesebben választhasson.

E gyúttal van szerencsém rak tá 
romon mindig frissen kapható idény- 
szerű első rendű s mindenféle k ed v elt1

csemegéket ésfűszerár ukat
becses figyelmébe ajánlani.

Kiváló tisztelettel
jlfj. MARSCHALKÓ GYULA

B Q G V A  J A I Q S
Ajánlja kitűnő KONYHÁJÁT, valódi 

baiatonmelléki ésBattai Lits-féle rislingi fehér 
borát, kitűnő minőségű vörös bort. mindig 
friss acél és duplamárciusi barna

D r é h e r - s ö r t .

"ü  j ,  t  a  g n ’G: e r e m
az I. emeleten egészen uj berendezéssal, kü- 

> lön társaságok számára. Bankettek 70 terítékig.

' * V * V * N / f V í \ / Í V * V * \ / * V í V * \ (

1

I
w

ií w e i e a e w s B s a a e w

BORHEGYI ISTVÁN
c u k r á s z a t a  S e l m e c b á n y á n ,  E z ü s t - u t c a  I 4.

Ajánlja a mélyen tisztelt vevőküzünségnek nagy választékban raktározott

K A R Á C S O N Y F A - D Í S Z E I T  olcsó árban.
Saját vezetésem alatt készítendő cukrászati újdonságok, friss Tea- 

(57 sütemények, pozsonyi diós- és mákos beuglik, Kugler sütemények, pár fa it és (?) 
fagylalt alakokban a leghívebben visszaadva, torták legfinomabb kivitelben 2 
koronától feljebb, Cremek, Salzok stb.

®  Bankett és családi ünnepélyekre megrendeléseket bármily mennyiségben
<2/ a legfinomabb ízlésnek megfelelőg íegrövidedb idő alatt eszközlök. — A n. é. kü- (X) 

.önsúg szives pártfogását tisztelettel kérem. B o r h e g y i  I s t v á n . oukris.
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É R T E S Í T É S !
Van szerencsém a nagyérdemű hölgyök figyelmét fel

hívni az ideiglenes

s z a f a t i -  és varpöiskola-tanfolyá'm ra,
melyet helyben a Greguss-házban — Zsigmondy-utca
— emeleti lakásomon megnyitok

Szabad legyen felemlítenem, hogy a 60461. számú 
miniszteri engedélyen kívül több elismerő okmánynyal ren
delkezem, melyok a tanítás biztos sikeréért szavatolnak.

Továbbá pedig szabadkézi rajzaim mérték sze
rinti beosztása oly könnyű, hogy bárki is pár hó alatt 
megtanulhatja, ép ezért a fősulyt az ép oly könnyít varrás
mód elsajátítására fektetjük. A tanido alatt tanítványaim 
kizárólag s\iát részükre dolgoznak, bármely divatlap szerint 
3—4 ruhát is elkészíthetnek. Tanításom kiterjed még gyer
mekruhák-, gallérköpeny-, bluz-szabás és varrá
sára is.

A tsnitás bármely nap megkezdhető, l’ri asszonyoknak i 
délutáni órákban — Tandíj havonként 10 korona.

Teljes tisztelettel
özv. Kubiezky Károlyné,

oki. szabásznő.
Tanítványok jelentkezhetnek bármikor fentnevezett 

lakásomon
U g y a n o tt e g y  m a g a s  I ro d a i a s z ta l  p o lc o k k a l, és é g y  n a g y  fű g -  

■■■■- ■ ■ ■ — ■■■ g ó lá m p a  e l a d ó . -----------------------------------

S Z Ö L Ö L U G A S T
ültessünk minden ház mellé és 

kertjeinkben föld- és homoktalajon.
Krre azonban nem minden siölöfaj Alkalmas, (bár mind kúszó 

természetű) mert nagyobbrészt ha menü is, termést nem hoz. ezért 
sokan nem értek et eredményt eddig. Hol lugasnak alkalmas fajokat 
ültettek, azok bőven ellátják házukat az egész szőlöérés idején a leg
kitűnőbb mnskatály és más édes szőlőkkel.

A szőlő hazánkban mindenütt megterem s nincsen oly ház, 
melynek fala mellett a legcsekélyebb gondozással felnevelhető nem 
volna, ezenkívül más épületeknek, kerteknek, kerítéseknek stb. leg- 
remekebb disze. anél_kfll, hogy legkevesebb helyet is elfoglalna az egyébre 
hasznaiható részekből. Ez a legháladatosabb gyümölcs, meit minden

A fajok ismertetésére vonatkoző, színes fénynvoinatu katalógus 
bérkinek ingyen éa bérmentve küldetik meg. aki címet egy levelező
alapon tudatja. Cím :
Érmelléki első szölfleltvány telep Nagy-Kápa, *“ m

A töhagéslien széniéin to i is s i i
használja a régóta bevált és jó

„Kaiser-féleMELL-CARAIELL“
cukorkákat.

1 közjegyzőileg hitelesített 
r* 4 t v  okirat eléggé bizonyítja, 
mennyire beválnak és biztos si
kerrel hatnak ezek a cukorkák 
rekedtség, hurut és elnyálkoso- 

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

Raktár :
M á r k u s  M .

cukrászata S e l m e c b á n y á n
Deák-Ferenc-utca 7./1. saját ház.

.. .. A lw p l t ta to t t  1 8 3 0 ........

Hirdetmény.
Repistye község vadászati joga 1904. 

január 1-től 6 évre a községi bíró házánál 
fo lyó  é v i decem ber só 10-én  d é le lő tt 11 ó ra k o r  
b érbeada tik .

U J !  Hazai gyártmány! U J J
Jpéteiíalvai legfinomabb levélpapír.

50 levél és 50 boríték a dobozban.
Rendes kis alak 1*60 K
Kis angol alak 1-80 „
Nagyobb alakú 2-40 „

„ angol 2-40 „

Joerges Á. özv. és fiánál.
Egy jó karban levő vaspénz-szek- 

rény megvételre kerestetik.

Borszivattyúk és 
= borszűrök=

valamint az összes

pincefelszerelési cikkek,
nevezetesen:

amerikai GUMI-TÖMLOK, rézesapok, borlefejtö-edények, szellőzök, bor
mérők. — Palaekmosó, palacktöltő, dugaszoló és kupakoló gépek. Parafa

dugók, ónkupakok, palackok !

SCHOTTOLA ERNŐ c é g n é l
BUDAPEST, VI., Fronciér-palota.

Nagy képes árjegyzék ingyen és bérmentve.

Sümegh és Platthy Selmecbányán.
1903. december hó 1-étől kezdve:

P la tth y  A nta l.

Vonatkozva e lapnak más helyén közzétett 
körleveleinkre ajánlom az üzlet átvétele alkalmá
ból dúsan fölszerelt áruraktáromal mélyen le
szállított árakon a n. é. közönség szives figyelmébe.

Célom: n a g y  r a k t á r o m a t  le h e tő le g  
k i s e b b í te n i .

Ez okból kivétel nélkül bárki f. é. december 
hó folyamán tiz koronán felöli készpénz vásár
lásnál szabott áraimból megfelelő engedményben 
részesül; nagyobb vásárlásoknál pedig a legtnesz- 
szebb menő engedményt nyújtok.

Raktáromon a következő k a r á c s o n y i  és 
ú jé v i  a já n d é k o k n a k  is  lég a lka lm a sa b b  
cikkek baphatók:

Női gyapjú szövetek Színtartó velezek (Harchont). 
Disz- és Blouse-selymek. Cretton, Voile, Satin és Batiszt. — 
Deleinek, piquo é„ ajour szövetek. Bársony és Peluches. — 
Rátét (aplikáció) disizsinór és csipke. Szallagok diszgoinbok.
— Mind. nféie bélés-áruk. Kötött s szövött keztyü Gyermek 
ruhácskák és harisnyák. Alsó téli ruhanemiiek. Téli posztó
cipők. Legjobb orosz sárcipő. Téli posztó és kötött berliner 
kendők. Cérna és pamut vásznak. ChitTonok, asztal neműek. 
Törülközők, törlőruhák. Paplanok, ágy- és asztalteritők. Füg
göny és szőnyegek.

Valódi Linóleum asztal alá, mosdó elé, s hozzá való tisz
titó kenőcs. Pokrócok, butorkolmék, viaszk-vászon s madrác 
grádli.

Kész vagy mérték szerint készített férfi- és női fehér
neműnk Különtéle kötények. Cloth alsó szoknyák.

Női kézi munkák felére leszállított áron!
Mindennemű rövidáruk. Ksornyők sat. sut.
Szives látogatását kérve, maradok kiváló tisztelettel ]

Platthy Antal.

:k  A 1 4t ± J c & J c .  A  A i

T I 1 I E K M  Y  A .

S

Csak ez,.ni a trövénysz. 
bej. védójeggyel valódi. 

L o n d o n ,
Chif Office S. W. 
43 Brixton Road. 

Főraktárak: 
B u r m á i m ,  
Angol India. 

A g e n ,  Z á g r á b ,  
A lg e r ,

A m s t e r d a m ,

( a  m e lye t az egészségügyi h a tó ság  m e gv izsg á lt)
az egész világ kedveli i*s mindenütt keresik. Csak akkor valódi, ha 
az oldalt látható z ö l d .  a törvényszéknél bejegyzett „apáca“-védö- 
jegygyei van ellátva Föliilimilhatatlan szer minden m e l l - ,  t ü d ő - ,  
m á j - ,  g y e r m e k b e t e g s é g  e l l e n  s t b .  k ü l s ő l e g  i s  

k i t ü n ő e n  h a t  é s  s e b e t  g y ó g y í t .
Egy próbaüveg bérmentesen 1 korona 40 fillér. 

Széjjelküldés csak előzetes fizetés esetén.

THIERRY A. eentifoliakenöese
___________  (esodakenőcsnek nevezik)

H. tíandors Rokin 8 . utolérhetetlen szívó erejű és gyógyitóhatásu. Operációkat a legtöbb 
B a s e l .  esetben fölöslegessé teszi. — E kenőcscsol egy 14 éves pyógyiiha-

Bzent-János-gyógy- tatlannak tartott csontszu, újabban pedig egy *22 éves rákszerü bajt 
tár, W. Kratz. gyógyítottak meg. Antiszeptikns és gyógyitóhatásu mindenféle seb 
R e lg r a d .  gyuladásánál.

Nikola A. Delink Próbatégely Hérmentve 1 kor. 80 lil. fsak elkelts fizetés esetén küldjük mi*, gyogytar Mihály. — ....----------------------------------------------- ---- —.
Köípontiraktárs/.er- Óvakodjanak utánzatoktól és kerüljék az
b“ V«,X Í',rL  <’ értéktelen ...............

B r u x e l l e s .
Phazmaoie Ch.,

_ Delacre & Co.
B u d a p e s t  
Török József,

Dr. Eggor L. és J.
C’ftiro.

C ö ln  a  Rti.N oris.
D e b r e c e n .

E e i e h ,  L u x e m 
b u r g  Sehmiedt P., 

gyógy Bt.

úgynevezett házi kenőcsöket s 
más efféléket.

Cim: A. T h icm , ío ogyszertar ft evár a vMfiangyallioz,

I« H lg a e , 
D o r d o g u e ,  

K o p c u l i ü g a ,  
íabriken farina. 

M ilá n é ,
A Bertoloni 
M a lm ö ,  

S e v r i g e ,  
Apót. I.ejonet 

N a n t e s ,  
Pharmaeie 

franyaise 1 & 3,
Piacé de la Repu- 
bliqne, Pharmaoie 

Daprey 11, 
fiiie des francéi 

Bouergeoil. 
P rá g a , 
B o n n i ,

Corso, Agenzla 
dél Policlinico. 

B o n b a  i x ,  
Pharmaeie 

F. Gcrrath. 
f e a r n j c v o ,  

S z e g e d ,  
T e m e s r A r ,  

T r i e s z t ,  
V e le n c e ,  
V i e u n e ,
K iirich.

P r o s p e k t u s  i n g y e n  é s  b ó r m e u t v e .  srr

E szerek sohasem romlanak meg és jó azokat 
használatra készen a házban larlani. Az összes művelt Csak ezzel a törvény* 
államokban bejegyzett védőjegyeimnek utánzatát a tör- szerű bejegyzett védő- 
vény üldözi. legygyel valódi.

i'ini: A. Thierry, gyógyszertár aSvédöangyalhoz. Pregrada, (Rochihits savanyu-kut mellett.)
Nyomatott Joerges Ágost özv. és fia künyvnymdájában Selmecbányán, 1903


