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Joerges Ágost özvegye és fia
céghez inlézeiidők, hova az összes pénzküldemények is küldendők

A magyar állameszme meg
szilárdítása.

Letűnt már az a korszak, midőn a  hivatal i 
jog és kötelesség volt, midőn a hivalalviselés adta j 
meg az igazi tiszteletet; ma megváltozott minden, 1 
a hivatal merően m indennap i kenyér forrásává j 
lett. Nincs mit csodálkoznunk tehát azon, hogy a i 
mai siralmas helyzetben, midőn a  diplomásprole- j 
iárság száma annyira szaporodott — a hivatal- j 
viselők, a  közigazgatási tisztviselők nem annyira J 
a nép érdekében teendő szolgálatot, munkát, fel
adatot, az államnyujtolta előnyöknek a néppel ' 
való megértését, mint inkább megélhetésükre irá
nyuló eszközt tűzik ki szemük elé! Egyfelől nem : 
vitatható el, hogy sok hivatalnokot a legkeserve- | 
sebb megélhetési gondok emésztik fel, másfelől el ; 
nem vitatható azon körülmény sem, hogy nálunk ; 
a bürokrácia nagy szerepet játszik.

Főleg ebben keresendő az ok, hogy a magyar 
nép mindinkább távolodik a magyar állameszmé
től, minek természetes következménye nem lehet 
más, mint a  polgároknak az államhoz való szere- 
tetének, ragaszkodásának csökkenése. Pedig első ; 
teendőnk a népet megnyerni az állameszmének 
erre szükséges, minden üdvös, okos eszközt meg- i 
ragadni, mert e szegény, földhöz ragadt, istenadta 
nép. munkás polgárság nem alkot magának mind-
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addig fogalmat a magyar állameszméről, mig nem 
adunk annak előnyt, igazságot, hum anitást, mig 
nem világosítjuk fel azt az államnyujtotta elő
nyökről azon célból, hogy a mindenkitől, megkí
vánt állam iránti tisztelet, ragaszkodás, az állam 
tekintélye fenmaradjon.

Eme annyi ezerféle teherrel megrakott sze
gény népet csak okos eszközökkel, és nem fegy
verrel, mely igazságtalanságot, durvaságot, párt
ütést szül, — lehet csak felvilágosítani az állam- 
nyujlotta előnyökről, az állam fogalmáról.

Ez örök igazság, melyet megdünteni lehetetlen!
Ma a magyar népnek nincs tiszta fogalma, 

képe az állameszméről, mely minden magasztos 
eszmének úttörője, központja, mozgató ereje! Ma 
a nép csak ellenségnek és m indennek m ásnak, 
csak nem  barátjának tekinti az államot, mely 
minduntalan zaklatja követeléséivel; csak mint 

; végrehajtó közeget ismeri, mely megveszi rajta 
' az adót, besorozza fiát katonának. Tehát mi a 

tapasztalat? Az, hogy a nép a végrehajtó közeg 
; célszerű vagy célszerűtlen működéséből alkot ma

gának teljes, valóságos képet a jó vagy rossz 
i államról.

A magyar állameszme megszilárdítása s ezzel 
; kapcsolatban a hivatalnoki kar illetőleg közigaz- 
i gatás reformja égető szükség; ez minden egyes j 
| hazafias kebel óhaja, kívánsága!

Örömmel veszünk tudomást arról, hogy a 
belügyminisztérium  külön osztálya foglalkozik 
már a közigazgatás reformjával, mely hihetőleg 
még ez évben fog a törvényhozás elé kerülni. 
Régen vajúdó országos kérdés ez, hisz nagy a 
panasz mindenütt, de meg az állam érdeke ezt 
meg is kívánja!

Nagy munka várakozik a kormányra, az 
bizonyos, óvatósan kell eljárni, hogy aztán agyon 
ne legyen reformálva a reform.

Módosítani kell a megyei ügyviteli szabá
lyokat; tekintettel kell lenni a közigazgatási tiszt
viselők képzettségére, kvaiificatiójára, az ellen
őrző közegek ellenőrzésre váló rátermettségére; 
meg kell szüntetni az atyafiságoi, melyet egyik 
legfőbb okul tudják be a közigazgatás elmaradott
ságának, fogyatékosságának. Emelni kell egyes dip
lomás ploretárok javadalmazását, melyből tisztes 
életet folytathassanak, de viszont nyakára kell 
hágni a bürokráciának!

A tisztviselők pedig másrészt tanítsák, ne
veljék, irányítsák a népet, a polgárságot, szóval 
a nagyközönséget, hogy ezáltal tiszta képet szerez
hessen az állameszméről, az állam nyújtotta elő
nyükről, mert e maroknyi nemzetet csak jog, 
törvény, igazság és nem viszály, zavargás, párt
ütés teszik nagygyá, hatalmassá!

Egy tehetséges asszony.
Párizsi naplómból jegyzem ki a követke

zőket:

. . . Ma reggel levél Mme d'Etioletól. Ez a 
fáradhatatlan szalontartó dáma csakugyan beváltja 
ígéretét, amit a tél idején telt: minden bélen 
valami hírességet, vagy legalább is érdekes újdon
ságot mutat be irodalmi szalonjában. Nem más 
nyitotta meg a sort, mint maga Anatole Francé 
liiLehagyott szerzetesi arcával és szúró, szinte ür- 
düngős szemeivel, utána jöttek egymásután: egy 
nuulagaszkari diplomata, egy valóságos halálra 
ítélt nihilista, egy híres nápolyi médium, egy In
diából érkezett buddhista koldus-herceg, egy 
ausztráliai festő s Toru Terao, japáni professzor... 
Mme d'Etiolenak egyáltalában inár néhány kitűnő 
fogás sikerült, ami szalonját illeti, kérlelhetetlenül 
erélyes ö. Tavaly úgyszólván haldokolva hozatta 
el magához a dicső, öreg Ambroisu Thomast, — 
ozidén már egyszer kölcsönkérte a »Mcrkure«-től 
a nehezen kapható és romantikusan csinos Pierre 
Louys-t és az idény végére megígérte nekünk — 
d'Annunziot! D’Annunzio lesz szalonjának ezidei 
főszenzációja, — nem tudom, hogy fogja elho
z n i ,  de annyit inár eddig is kivisz merész Ígé
rő: ével, hogy sikeresen harcol a többi »szerdai* 
szalonok ellen, s nem ereszti ki híveit a kezei 
közül. .  . Nos, diadallal írja, hogy szerdája ma 
ünnep lesz. egy »Valéry-ünnep.*

Valéry ? Bevallom, pillanatra nem voltam a 
u helyzet magaslatán. Ez a Páris csak ugyan a 
'ilág közepe: az egész emberiség gondolatcsator

nái ide torkollanak össze, s mindennap annyi iga
zán érdekes, uj egyéniség tűnik fel, hogy lehelet- 

i len valamennyit számon tartani. Néha megijedek 
tőle. milyen szédítő gyorsasággal élnek és leied
nek itt az emberek. Egyik nagy benyomás örökké 
a másikat kergeti és soha nincs idő arra, hogy e 
benyomások gyökeret verjenek és meggyőződé- 

; sekké nőhessenek fel. Eredmény: az emlékező 
tehetség csodálatos gyöngülése. Páris csak teg
napra. legfeljebb tegnapelőltre emlékszik . . .  Nagy
szerű iskola a feltűnni vágyóknak, p. o. a mi hiú 

: gavallérjainknak, kikről, ha Pesten nagy garral 
nyilvánosan elköltenek pár tízezer forintot, a há
lás város hónapokig beszél. Itt teljességgel lehe
tetlen feltűnni. A tízmilliós maharadsára ki idejött 
mulatni, csak egy napig ügyelt a Páris, addig mig 
az első millióját felváltotta. Az egyedüli mód, hogy 
Páris három napnál tovább figyeljen az emberre, 
az, ha anarkistakép revolvert emel a köztársaság 
elnökére.

Valéry? Egyszerre aztán a homlokomra 
! utütlem s magam is lelkes kíváncsisággal kiál

tottam fel: Bravó Minő d'Etiole! Ez már dórák, 
végre Ilit megláthatjuk ezt a rejtélyes, geniáhs 
asszonyt!

Ki is ez a Johanna Valóry voltaképp? Ha
mar előkerestem a .Figarú. egy minapi számát, 
Kern is egy, hanem négy kritikus irt egy cikkben 
egyszerre ennek az asszonynak a Georges 1 elit 
kistermében rendezett kiállításáról. Négy kritika.-., 
egy festészeti, egy szobrászati, egy zenei és egy 
irodalmi kritikus. Nyilván megírhatta volna egy 
ember is ezt az ismertetést, de hát a lap ép tün

tetni akart, s azért vett négy elsőrangú Ítészt, 
hogy annál jobban dicsőítse azt a nőt, ki a spe- 
cialisinus* e szűkkeblű korában ekkora csodába 
menő »univerzális« tehetséget árul el. Tényleg 
alig látott a világ még ilyen sajátságos kiállítást. 
Madame Jehanne Valéry festő, szobrász, zeneszerző 
és iró volt egyszerre, nemcsak hatalmas festmény- 
tárlatot és szoborkiállítást mutatott be, hanem 
a délután bizonyos óráiban egy elsőrangú hang
versenyénekesnő meg egy ifjú zongora virtuóz elő
adják zeneszerzeményeil, — esténkint pedig az 
»Odéon« egy művésze clszavalja verseit. Regé
nyeit ott árulták a kiállításon, s mindenki tudta, 
hogy a »Comedio« is felfedezvén őt, végre elfo
gadta előadásra egy régebben beadott Proverbe- 
jét . . .  A világ elbámult. És a Figaro nagyon 
kiemelte, hogy itt nem valami kapkodó dilettánsról 
van szó, aki mindenbe belekezd és semmiben 
sem viszi semmire, hanem egy kész nagy mű
vészről, aki négy művészetbe fogott bele és mind 
a  négyben ‘érthetetlen* magasra vitte. És nem 
utánzóit Madame Valéry senkit, ki volt az zárva, 
hogy ‘udvarias művészek segíthetlek* volna neki: 
festményei, szobrai, muzsikája, irodalma mind 
hasonlítottak egymáshoz, mind testvérek voltak 
ennek az asszonynak az uj és teljesen egyéni 
ihletében . . . Festményeiről szólva Iriarte csodá
lattal említette uj színei s hangulatai naiv erejét 
és kompozíciójának nőies merészségét, szobrai 
előtt maga Falguére mester levette a kalapot és 
kiírta, hogy felfogásában, *fris3 eredetiségében* 
egész uj irányt Iái, mely hivatva volna, az an
tik szobrászatot a modernnel kibékíteni. Zeneda
rabjait méltatva Bruneau bevallotta, hogy kár
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Az uj bányatörvény.
Az E—s irja a következő: minket is érdeklő 

cikket, amelyet közérdekű volta miatt mi is Át
veszünk. Fölkérjük egyutlal bányász szákértőinket, 
hogy az uj bányatörvényről véleményüket bekül
deni szíveskedjenek.

A bányatörvény javaslata esztendők óta ké
szen van, s átvizsgálták annak részleteit is a hiva
tott körök. Két nap előtt bevégezte ebbeli munká
latát a magyar bánya- és egyesület is. A javaslat 
meg van érve a tárgyalásra. Vájjon mikor kerül 
a sor reá?

Pedig a nemzeti vagvonosodás szempontjából 
elsőrendű kérdés.

Valaha Magyarország bányászata volt a leg
tekintélyesebb, egyszersmind a legjövedelmezőbb 
egész Európában. Szakembereink a leghíresebbek 
voltak. Távoli országok bányászai Selmecbányára 
jártak tanulni. Az ottani akadémia nemcsak vi
lághírű volt. de egyszersmind a legelső is az egész 
világon. Az ottan kiállított bizonyítvány a legjobb 
ajánlólevél volt, mellyel kezében a fiatal ember, 
még Angliában, sőt Amerikában is könnyen kapott 
alkalmazást.

Bányák voltak más országokban is, de annyi
féle és oly dús bánya, mint minálunk, nem volt 
sehol. Aranybányászatunk egész a rómaiak kora óta 
virágzásban volt. Többek közölt az ausburgi Fug- 
ger-család a magyar aranybányák bérlete állal 
szerezte világraszóló óriási vagyonát. Ezüstünkből | 
verték a legtöbb országban a tallérokat. Rezünk ! 
volt bőven, úgy hogy nagy volt belőle a kivitelünk. 
A vas, melyet produkáltunk, keresett cikk volt a 
legtávolabbi országok piacán; még a damaszkusi 
kardinüvesek is ebből csinálták a híres pengéket. 
Volt horganyunk, chrómunk, barnakövünk, anti- 
mónunk, sőt kobaltunk is bőven. A higany- és 
kénbányászatot is nagy haszonnal űztük. Sóbá
nyáink pedig a legnevezetesebbek voltak az egész 
világon.

Ma ami bányászatunk egészen jelentéktelen 
más országoké melleit. Németország bányapro
duktumainak a nyersértékc többet tesz ki évente 
két milliárd márkánál. A vegyi ipar e nyers ter
mékek egy részét feldolgozván, egy egy további 
milliárddal növeli azok értékét. A nemzeti vagyon j 
számára tehát évente többet mint három railliár- j 
dót a föld méhc szolgáltat. Nálunk az egész nem- ; 
zeli termelés alig tehető ennyire. Gazdaságaink ! 
jövedelme a gabonanernüek, a házi állatok és i 
melléktermékeik, továbbá az összes erdők, s az |

Madame Valérynek hangversenyzenében elforgá
csolni tehetségét: drámai tehetségével írjon nagy ; 
operákat . . . Ami irói tevékenységét illeti, a kö
zönség nagy csodálkozására nem más, mint maga 
Bourget vállalta magára regényeinek és küllemé- : 
nyernek az Ismertetését. Minden udvariaskodást 
félretéve, lelkesen hasonlította őt Chateaubriand- 
hoz, dicsérte meglepően eredeti invencióját s azt 
a nőiesen merész meseszövést, »araelyben az , 
asszonyok nyilván felette állanak már a férfiak
nak* . . . Aztán szokott lélektani módszerével ; 
nemcsak összegezte itésztársai véleményét, hanem 
ennek »a női rejtélynek* a mélyére igyekezett 
hato ln i. . .  »Úgyszólván egybehangzóak mind a : 
négyünk Ítélete, »irá«, — mind a négyen látjuk 
a tehetséget, látunk olyan kezdetet, ami más fér
finál tisztességes végsikernek is beillenék, s álmél- 
kodva kérdjük: miért állt meg az egyes művé
szetekben mindig a legszebb reményekre jogosító ! 
ponton? Egyáltalában miért foglalkozott ennyi 
műfajjal? Hisz ha bármelyik, de — egy ágra tö- 
mörilené tehetségét, — mi lehetne belőle! iriartc 
azt akarja, legyen festő, Falguiére azt. legyen 
szobrász. Bruneau indulatosan követeli őt a zű
rének, én pedig a magam részéről meg vagyok 
győződve, hogy ha nem szenteli magát kizárólag 
az irói pályának, korunk egyik legérdekesebb ta
lentumát veszíti el benne . . .  De hisz Mme Valéry 
ennyi művészet mellett még sokkal nagyobb lélek
tani probléma. Mi a titka ennek a sfinxnek, aki 
nyilván játszva teremt remekműveket s aztán női 
hűtlenséggel játszva hagyja ott a művészeteket, 
— aki egészben véve megszégyeníti e beteg kor 
férfivilágát s ^univerzális* tud lenni a művésze-

; egész ipar nem produkál együttvéve annyit, a 
mennyit Németországban a föld mélységeiből hoz
nak napszinre. Ami bányatermékeink értéke pedig 
csak egy kicsi tört része a német bányászat által 

| produkált értéknek.
Pedig bányáink möst se rosszabbak, mint a 

minők a műit időben voltak. Nekünk ma is töb
bet lehelbe és többet kellene produkálnunk, mint 
más országoknak. A bátíyászatunk, ha reávetnénk 
magunkat többet jövedelmezne ma is, mint az 
egész búzatermelés. *

Hogy az iparnak ez az ága ennyire el van 
hanyagolva, annak nem a bányatörvény rossza
ságában rejlik az igazi oka, hanem a vállalkozási 
szellem hiányában. Bányatörvényünk elég jó ma 
is. Talán jobb is, mint más államoké. Hosszas 
századok tapasztalati bölcsesége van benne le
szűrve. Első bányatörvényünk alapjait még II. 
Mátyás király idejében rakták le. Az akkori tör
vénynek elve ugyanaz volt. ami a maié. Egy ál- 
lam-szocialisztikus elv nyert benne kifejezést; az, 
hogy minden ásvány az államé. A kiaknázás jo
gát pedig az állam adományozza az egyesnek ép- 
ugy, mint ahogy a szocialista tanok az állam ré
szére vindikálják a jogot, hogy az egyes emberek 
foglal k >zásál meghálározza.

Évszázadok alatt a bányatörvényen folyton 
javítottak. Ma is csak kisebb javításokról lehel 
szó. Alapjaiban ezt a törvényt felforgatni ma sem 
lehet, mert más elvek mellett aligha lehelne job
bal alkotni.

De van e törvénynek egy nagy hibája. A 
szénre nezve úgy intézkedik, hogy az a földbirto
kosnak a tulajdonát képezi és nem azét. aki fel
kutatja és bányaművelés alá veszi. A földbirtokos 
nem kutat, mert ez nem az ő mestersége. A 
bányász pedig szén után szintén csak ritka eset
ben kutat, mert ha megleli is — nagy kockázatok 
árán — a szenet, a hasznon meg kell osztoznia 
a Földbirtokossal.

Emiatt van, hogy nálunk a szén drága. Sok
kal drágább, mint más országok megfelelő szene.

Pedig az olcsó szén képezi ma már a nagy- 
arányi! bányászatnak és az egész ipari vállalko
zásnak is egyik leglényegesebb feltételét.

Az uj bányatörvényjavaslat a szén-kérdést 
nem oldja meg. A magyar földbirtokos-osztály 
szempontjából talán helyesen van ez így. De az 
iparés a bányászat szempontjából helytelenül van. 
S valami nagyobb lendületet ez uj tőrvénytől nem 
remélhetünk.

lekben, mint egykor Humboldt univerzális volt a 
tudományokban. De hisz a művészetben még 
sokkal nehezebb univerzálisnak lenni, — majd
nem lehetetlen. írás és festészet még járja együtt, 
— de hát a szobrászat és zene? Es mindenek- 
feiett ez a négy együtt? Férfi alig volna képes 
ily ellentétek kibékitésére: a női lélek, fájdalom, 
még ismeretlen gazdasága és simulékonysága kell 
ekkora végletek kiegyenlítéséhez. A messze jövő 
nőiben még egészen újjá szüleihetik a művészet... 
Most, hogy együttlátjuk műveit, mindannyian em
lékszünk korábbi években kiállított festményeire, 
szobraira, előadott zenedarabjaira és kiadott re
gényeire. Dicsértük is e művekért akkor, főleg, 
mert nagy reményekre jogosítottak, de aztán el
hallgattunk. Miért? Azért, mert ő is elhallgatott. 
Hisz ismétlem, itt a rejtély: ki ez a csodálatos 
asszony, aki érthetetlenül abba hagy mindent és 
épp a legszebb pillanatban?*

Ahogy este a Parc Monceaun átmentem, 
még egyszer kíváncsian gondoltam át mindezeket. 
A párisi irodalmi élet estélyeire az embernek 
olyan készülten kell mennie, mint egy vizsgára, 
ha igazán élvezni akar . . . Nos. ritkán láttam 
oly lázas sokadalmat a Madame d’Etiole termei
ben, mint ezúttal. Meg kell jegyeznem, hogy négy 
pompás terme volt ennek a szalonnak: mind a 
négy különböző szinbolikus jelentőséggel. Az el
sőben a tiszta Louis teremben fogadta a  háziasszony 
a mindennapi szellemes Írókat, növekvő tehetsé
geket, a második, tiszta fehér, oszlopos Empire 
teremben a már ismert, hivatalos nagyságokat, 
például az akadémikusokat üdvözölte, kiknek

K Ü L Ö N F É L É K .
— Személyi hírek. Heine* H ugó  orsz. kép- 

, viselő tegnap pár napi tartózkodásra hazaérkezett.
— Házasság-. Majerazky Mihály hodrusbá- 

nyai tanító e hó 1-én kötött házasságot Longauer 
Auréljával, Özv. Longauer Józsefné kedves leá
nyával.

— K ápolna-felszentelés. A Ferenc József- 
aknán csinos kis kápolnát építettek a  múlt évben,

1 melyet nagy ünnepélyességgel e bó ‘24-én, vásár- 
I nap szentelnek fel. A Ferenc József akna veze- 
i tősége a bányászat barátait s az érdeklő közön

séget ez utón liivja meg a  Ferenc József-aknán 
j  alkalmazott bányászoknak e szép ünnepélyére.

— Közg-yülés. A város törvényhatósági bi
zottsága o havi rendes közgyűlését folyó hó 12-én 
kedden délelőtt 9 órakor tartja. A gyűlésen mely
nek tárgysorozatát lapunk hivatalos részében 
hozzuk, Lits Gyula főispán fog elnökölni.

— A lövészegylet közgyűlése. E hó 3-án 
tartotta meg évi rendes közgyűlését a polgári 
lövészegylet a tagok csekély részvétele mellett, 
minek oka az, hogy a tűzoltók ugyanezen időben 
nyári mulatságot rendeztek. A közgyűlés tárgyalta 
a múlt évről szóló jelentést, valamint a múlt 
évi költségvetést, és jövő évi költségelőirányzatot. 
Továbbá megejtette a  választási: a tisztikar maradt 
a régi. Az alapszabályok modosilása szükségessé 
válván azok tanulmányozására a választmány, 
Günlher Frigyes és Ács József kéretlek fel. Leg
kiemelkedőbb pontot képezett a tárgysorozatban 
Szemere Miklós cs. és kir. kamarás országgyűlési 
képviselőnek dísz-főlövészmesterré való megvá
lasztása, mit a közgyűlés egyhangúlag és lelkese
déssel fogadott el. Elhatároztatott, hogy erről 
Szemere Miklóst megfelelő módon és alakban ér
tesíteni kell. A Szemere Miklóshoz intézett irat 
szövegét nyomban a közgyűlésen a jegyző fel
olvasta a közgyűlés azt jóváhagyván Szemerének 
elküldetett.

— Életm entő kis fíu. Dicséretre méltó 
bátor tettet vitt véghez Nemes Béla a lyceum első 
osztályának tanulója pénteken délután - a  Fizély- 
féle kis uszodában több gyermek fürdőit s egyi
kük, Geiger Mariska Geiger Zsigmond pénzinté
zeti pénztáros leánykája elmerült és fuldokolni 
kezdett. A gyermekek közt nagy volt az ijedség 
és rémület. A tizenegy éves Nemes Béla látva 
hogy nincs más segítség a fuldokló leányka segít
ségére beugrott a lóba és sikerüli neki a kis 
leányt kimenteni. A bátor gyermek önfeláldozó 
tette igazán dicséretet érdemel.

meddő halhatatlansága és pompázatos uralma 
illett ehhez a klasszikus hidegséghez. A harmadik 
olasz Reneissance-szalon becses képeivel a mű
vészek otthona volt, — a negyedik indu »bar
langban* állandóan rejtelmes mécses égett, s ez 
volt a modern misztikusok temploma. Tudom, jó 
időn át itt trónolt, a »Rozet Goix« modern fő
papja, a szép Sár Peladan, — kiváncsi, nagyvi
lági hölgyeitől körülvéve itt tartotta kabbalista 
istentiszteletet. . . Mme d'Etiole suttogva az első 
termekben lelkesítette a fiatalokat. Mintha csak 
jelmezbálon lelt volna, szokása szerint ma is 
Mme de Sévignének volt öltözve. Szineveszlett 
zöld selyemruhája széles habban omlott ki a ka
rosszékből, halánlékl'ürlei hosszan és klasszikusan 
lógtak be arcába, a kezében egy valóságos Louis 
legyezőt tartott. Erősen ki volt festve s igy este. 
villanyfénynél nem nézett ki többnek, mint — 
párisi szólásmód szerint — egy »negyedéves fiatal 
asszonynak*. Azt mondják, nappal hetvenéves 
volt, — de hisz különben ez lényegtelen, mert 
nappal sose látta senki. . .  A régi francia szalon
dáma akarta őt megvalósítani, ez volt minden 
ambíciója. Persze nagyon megkellett alkudnia a 
mostani demokrata és bohém világgal. Sem a 
pohos bankáruk, sem a fésületlen művészi nagy
ságok nem voltak nagyon festői jelenségek, — 
aztán meg ezek a bohémek sose éltek törvénye
sen rendezett szerelmi viszonyok közt, Mme 
d'Etiole azonban megbocsátott nekik: a szabad 
szerelem rendszerét fogadta el szalonjában, sőt 
annyira ment engedékenységében, hogy a művé
szeket és félhivatalosan elismert kedveseiket már 
nem egyszer mint »Monsieur«-l és *Madame«-ot

l
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Vihnye fürdő vendégei. Vihnyo fiirdr»- 1 
|jpn a fürdő-évad élűjétől a kövei kezű vendégek
voltak:

Sporting József kir. Állatorvos Bpest, Rajtyani 
| 5. Imre földbirtokos Haja, üttinger Nándor kir. ; 
állatorvos Bpest, jelilai Wojesochovszky Vilmos 
bankfőliszlviselö Bpest, Késmárky Gyula nyug. 
siolgabiró Bpest, Dr. Bauinerth Gyula fogorvos 
Hpest, Makra Géza bankigazgató Gyöngyös, Barna 
Dezső segédmérnök Gyöngyös, Bezulsek Árpád 
kereskedő Gyöngyös, Tnly Antal magánh. Bpest,
|)r. Makra Zoltán ügyvédjelölt Gyöngyös, Dévay 
Sándor gyógyszerész Gyöngyös, Pásztor József áll. 
gymn. tanár Gyöngyös, Scholtz Pál Kornél magán- 
liszt viselő Bpest, Vörös Tihamér hitelszövetkezeti 
tisztviselő Selmecbánya, Patrik Lajos tanár Bpest, 
piai/. János magántisztviselő Bpest, Hitler Nándor I 
baukli. Bpest, Lappert Antal hírlapíró Bppest, Dr. i 
Todorfi'y Domokos törvényszéki bíró Bpest, Dr. I 
Nikolics Sándor min. segédtitkár Bpest, Dr. Kovács 1 
Ferenc in. kir. dohányjöv. segédtiszt B[)0sL, Márkus 
Zsiginond cukrász Selmecbánya, Szűcs Béla, W'eis- 
ínann Alajos kereskedő Bpest, Barna Ödön gyógy
szerész Bpest, Maimbach Gyula posztókereskedő 
Bpest, Haj báty Ferenc kiskereskedő Bpest, Harbst 
Ágoston takarékpénztári tisztviselő Sbánya, Dr. 
NÍgrinyi György ügyvéd Bpest, Székely István íő- 
gymn. tanár Gyöngyös, Dr. Környei Kde ügyvéd 
Bpest, Fischer Mihály magánh. Bpest, Csuszberger 
Lajos kereskedő Bpest, Simonyi Béla Barsmegye 
alispánja Aranyosmarótli, Ruprecht Kálmán keresk. 
min. műszaki tanácsos Bpest, Lamos Kálmán kir. 
Pincsi jogügyi tanácsos, Moldoványi Béla kir. mér
nök. áll. épit. hív. főnök Aranyosmarótli, Gemmel 
Gy. József várni, hivatalnok Aranyosmarótli. Hű
béri Vilmos ügyvéd Léva, Zuleger György acely- 
lengáz-szerelő Bpest, Síréit Adolf acetylengáz- 
szerelő, Bpest, Jezsics József acetylengáz-szerelő 
Bpest, Tónika Mária Lazau, Rovnianek Józsefné 
cipész neje Nyitra, Komarik Józsefné hivatalszolga 
neje Nyitra, özv. Ved Józsefné szatócs és leánya 
Garamszentkereszt, Fejes Lajosné őrmester neje 
Nyitva, Dr. Molnár Béláné Bpest, Hampel Ferencné 
gyógyszerész neje Pozsony, Firsling Sándor kir. 
jbiró és neje Kisújszállás, Szoha Endre szűcs, neje 
és leánya Kassa, Mészáros Lajosné földbirtokos I 
neje Mezőtúr, Fülüp Ferencné földbirtokos neje I 
Mezőtúr, Dr. Szilassy Pál né törvényszéki aljegyző ; 
neje Szolnok. Mendl Gyula igazg. Bpest, Bchvarc j 
Maliid kereskedő neje és leánya Pozsony, Haber- 
mann Vilmos pékm. neje és leánya Pozsony, Gru- ! 
bér Antal kir. főmérnök Bpesl, Fischer Ántalné j 
cs. és kir. kapitány neje Lovasberény. Ember Mi- | 
liályné ni. k. pénzv. hiv. neje és leánya Körmöc- > 
bánya, Deutch Józsefné kereskedő neje Bagola, j 
Halmi Béni acetylengáz-szerelő Bpesl, Dr. Jánossy | 
Béla ügyvéd, neje és anyja Bpest, Oszvaldt Gusz- | 
lávnépékm. neje Selmecbánya, Kohn Mónié korcsm. j 
neje Ebed, Kulin Gáborné kereskedő neje és leánya ! 
Esztergom, Richtmann Márkné háztulajdonos neje j

Bpest, Babics László lg. lelkész Eger és özv. Novak 
Janosné, Dr. Hupka Alajos ny. kir. törvényes. bíró 
Bucs, Grosbart Ilka kereskedő neje Tapolcsány, 
Sugár Ottó szerkesztő és neje Bpest, Becker Ádáni 
kultúrmérnök Komárom, lírausz Sámuelné orvos 
neje és leánya Bpest, Hauptmann Gamilné mérnök 
neje Bpest, Kuntl Ede technikus Bpest, Haas La
josné szatócs neje Balassagyarmat, Haas Gyuláné 
csaíócs neje Balassagyarmat, Weistingel Henrikné 
korcsm. neje Nagysalló, Freund Simonná korcsm. 
neje Fegvernek, liarriet Pelényi vasúti igazg. özv. j 
Brüsszel, lfj. W'eisz Samuné kiskeresk. neje és j 
Büchler Júlia Selmecb, Andorko Tamásné hiv. 
neje Miskolc, Andorko Gyula Miskolc, C.samáz | 
Sándorné varrónő Ül ved, Pollák Lipót kereskedő ; 
Madad, Klein Henrik ügyvéd, neje és leánya Sza- I 
badka, özv. Bögner N. Nyílra, Prisender Ármin ! 
bérlő és neje Szokolya, Froramer Júlia házveze- | 
tűnő, Késvószka, Holcer Matiki korcsmáros neje 
Garamiak, Vékay Károly oki. mérnök máv. fel
ügyelő Bpest, Lichler Adolíné zálogüzlet-tulajdonos 
neje, kél gyerm. és cselédjo Selmecb., Somogyi 
Máltáid kiskereskedő Bpest, Dr. Földy Jánosné 
kir. tan. özv. Bpest, Bolemann Gézáné, Dubra- 
viczky Bertalanné földműves neje Cseri, Bállá 
Mihályné földműves neje Yisk, Makrai Jánosné 
földműves neje Visk, Szarvas Isvánné vasúti őr 
neje N.-koszmoly, Hertelendy Hedvig és nővére i 
N.-gáj, Szántó és neje N.-gáj, Sobó Jenőné m. k. | 
főbányatanácsos neje Selmecb., Dr. Vajda Károly né j 
orvos neje és dada Bpest, Pollák Sándor magánzó, i 
két leánya, veje Bpest, Luszt Sándorné hiv. 
neje és két fia Bpest, Schwarz Sománé kereskedő 
neje és leánya Bpest, Szitnyai Kornél matmáns, 
v. polgármester lia Selmecb, Hermann J. Vilmos 
utazó és leánya. Hompel Ferenc gyógyszerész Po
zsony, Rubinek Gyuláné képv. neje. ii gyermeke, 
Buocz .lulia nevelönő Bpest, Peier Ferenc főpincér 
Bpest, Szabadi Istvánná mozdonyv. neje Érsek
újvár, Stolc Ignác kereskedő és neje, 2 gyerm. és 
cselédje Bpest, Kohn Dávidné korcsm. neje és 4 
gyerm. Lekér, Dr. Sebeők Antal honvéd-főtörzs- 
orvos Nyitra, Dr. Szabó Mór Kassa, Lindtner 
Jánosné Esztergom, özv. Keleti Gusztávné és Ke
leti Dolli Bpesl. Lindmayer János rdőrfog. és neje,
3 gyerm. 1 cseléd Selmecb., jánoshegyi Wankovils 
Lajos tkpéiizl. igazg. és neje Bpesl, Dr. Regéczy 
Nagy Andorné aljbiró neje, 3 gyerm., 1 nevelönő, | 
1 cseléd Bpesl, özv. gróf Lázár Imréné gróf Gsáky 
Ilona Beszterce, Fáy Béla hírlapíró és neje, 1 
gyermek Bpest, özv. H. Szőllössy Oszkáimé ma
gánzó s 2 leánya Bpesl, Dr. Serédi Lajos főgymn. 
tanár, neje és leánya Bpest, Fabrilzky László 
bankliszlv. Bpest, Kormos Jakab magánzó, neje 
és 1 leánya. Szívós Gyula földműves és neje 
Garam-Mikula, Gróf Verona kereskedő neje, 3 
gyerm. és cseléd, Quilner Sándorné csapos neje 
B.-gyarmat, Kiss Jánosné, Horváth Józsefné tiszlv. 
neje Zen la, özv. W'eisz Berta zöldségárusnő Nyitra, 
özv. Kugler Nándorné százados özvegye Baja. Ko
vács Endre 3 gyerm. és Uhrin Gyöngy né Békés-

vagyis mint házastársakat jelentette be inasával, 
tisztán az előkelő »slilus« kedvéért. Hány boldog, 
vagyis inkább boldogtalan házasságnak vetette 
meg ez a berendezés az alapját! . . .  A modern 
Mme de Svignémest felkelt és megszólitott azzal 
az udvarias megdöbbenéssel, melylyel rendes 
szalonja kiváló csillagairól szokott beszélni:

— Nos mit szól ehhez a lüneményszeríí 
nőhöz?. . . Most már el van döntve: ő a század 
legcsodásabb tüneménye!

Mme d’Etiolenak ez volt a szavajárása, min
dig u szalon legutolsó újdonsága volt a  »század 
legcsodásabb tüneménye®.

— Rajta urak, menjenek — folylalá — ta
lálják ki ennek a szfinxnek a titkát! Most érdekes, 
most még senki se tudja . . .

Hál igazán semmit sem tudni lelőle? — 
kérdezőm, — senki sem tudja, micsoda rejtélyes 
ihlet hozta létre a remekműveket?

— Senki inon ami. — mondom ő a század 
legcsodásabb tüneménye!

Csinos?
Még kérdi? Mikor látott nálam csúnya 

nőket V Az én szalonom eszLélikai szalon, a Szép 
otthona . . . Menjen be és nézze meg!

Egy szépségílaslrom akkor pattant le arcá
ról, de ö nem vette észre. Én követtem a szinte 
bucsujárásra tóduló frakkos sereget a másik te
rembe.

Milyen lehet ez a geniális asszony ? Férfias- 
kodó vén kisasszonyt, fanasztikus, csúnya némbert, 
vagy a legjobb esetben egy perrcfaelila. szentet 
foguk-e látni? Egy bohém Bollicelli-ulánzalol,

ami flórenci palástban sétál, s liliomot tart a 
kezében ? . . . Első pillanatra annyi volt az ember 
az Empire teremben, hogy semmit sem láttam. 
Nagy nehezen körül kerültem ahhoz a fehéroszlop- 
hoz, ahol ennek az udvarnak közepén sejtettem, 
s ott egyszerre közelről megpillantottam Madame 
Jehanne Valéryt.

OH ült az oszlop alatt egy etruszk disz.il 
úgy zöld karosszékben, szórakozottan nézett vé
ig a társaságon, s mosolyogva lelelt a hozzá 
ilézett tömeges kérdésekre. Elbáinultain, min
őn! vártam volna, csak ezt nem. Férfiaskodó 
ember, vagy Bolticelli-utánzat helyett egy nem- 
jlküzi eleganciával öltözött, teljesen normális, 
lodern szép asszonyt láttam otl. Határozottan 

volt a legnormálisabb az egész irodalmi sza
diban, — annyira az, hogy bele se illet d’Mme 
Eliole gyűjteményébe. Én is, mások is csodái
é v á  néztük, mintha tévedés lett volna a do
bban . . . Pedig ö volt az. Madame Jehanne Va- 
■ry: egy 3 5 -3 6  év körüli, nyúlánk, de már 
öinbölyüdő, kívánatos szőke asszony, aki első 
illanatra mindenre inkább látszott teremtve 
>nni, mint a művészetekre. Szép volt, abból a 
izonyos lusta, szőke fajtából, nagy kék szemei 
3 kissé vastag ajkainak mosolya mögött sajal- 
ágos, szerelmes önludatlanság aludt. Körülötte 
iint prédára leső ragadozók ültek az ifjú és vén 
•ók, analitikusok, szimbolisták, kritikusok, s 
;azi irói kérlelhetetlenséggel vallatták. Mindemk 
íeg akarta találni a szfinx titkát, s ezért örökké 
gymás szavába vágtak. A szőke asszony lusta 
nosolvlyal hallgatta őkel s szabályos, nyugodt 
rca egy pillanatra sem vállo/.otL el. Felelt n eK ik

csaba, Fogéi Adolf kereskedő, neje, 2 gyerm. 2 
cseléd Bpest, fieiger Ferencné gazdatiszt neje 
Párkánynána, Dr. Kabina Sándorné ügyvéd neje - 
Esztergom, Bernstein Adolf cselédeth. int. tulajd. 
neje, fia és Schwartz Géza, Hecht Jánosné földb. 
Nagyabony, Dapsy Jánosné tisztv. neje és fia Bpest, 
Kund edo ny. vasúti lelügyelő, neje 2 fia és cseléd 
Bpest, Wild Mónié szatócs neje Barsfüss, Hecht 
Rafael földb. Lajosfalu, özv. Spitz Józsefné keres
kedő neje és leánya Bpest, Forgó Miklósné üveg- 
kereskedő neje István és Irén Bpest, Kertész Nán
dorné keresk. neje és Oberhauser Mária Bpest, 
Kósa Károlyné aljb. neje, Fischer Olga, Bartsch 
Juliska Zenta, Mendl L. Gyuláné igazg. neje, 2 
gyermeke 1 cseléd, Lestyánszky Józsefné mészáros 
neje és Bukdvics Rózsika Selmecb., Mezey Béláné 
kir állatorvos neje Temesvár, Csiba István vas
kereskedő Selmecb., Lenkev Károlyné papirgy. 
igazg. neje, leánya és cseléd Kürmöcb., Schwarz 
’/.sigmondné kiskeresk. neje Dömsöd Löwy Gizella 
füldmivelő neje Udvard, Fenyvesi Gyula zsibárus 
neje Bpest, Blau Gyuláné vállalkozó nője és 2 
gyerm. Bpest, Sehulz Gizella földb. neje és leánya 
Ipolyszakállos, Kempfner Mónié szatócs neje és 
3 gyerm. Kalta, Markstein Fáni mészáros neje 
Nyitra, Werlheimer Zsigmondné kiskeresk. neje 
B.-gyarmat, Clauder Erikné mérnök neje Witt- 
kovitz (Morvaország), Sümegh János kereskedő 
Selmecb., Mennich Antalné tanár neje és leánya 
Pozsony, Spitz Paula korcsm. neje Garamszent- 
kereszt, Schwarz Albertné szatócs neje és Tonnen- 
baum Berta Léva, Bánunkéi Edéné keresk. neje 
Debrecen, Kurzweil János festékgy. és neje Bpest, 
Steril Árminné ügynök neje és 2 gyerm. Bpest, 
Kulka Miksáné bérkocsi-tulajd. neje Ipolyság, Lits 
Gyula Hontvárin. és Selmec-Bélabányu város fő
ispánja Róka József szolgájával Ipolyság, Zsoldos 
Sebőué fodrász neje Selmecbánya, Hittrich Emma 
üzletvezelőnő és Hittrich Adél Selmecbánya, Dr. 
Löwinger Adolf rabbi, neje, fia és cselédje Szeged, 
Dobos Ferencné és Dobos Jánosné füldbirt. nejei, 
Cegléd, Rappaport Klára kereskedő neje és 3 
gyerm. Bpest, Kordos Albina tanítónő Budapest, 
Kordos Jusztiné tanítónő Bpest, Dr. Langfelder 
ügyv., neje, 4 gyerm. és cseléd Námesztó.

Erdészeti kísérletek. A VI. évfolyam 
| 1. és 2. száma jelent meg a Vadas Jenő főerdő- 

lanácsos, akadémiai tanár szerkesztésében az 
Erdészeti Kisértetek cimű, magas színvonalon 
álló tudományos folyóiratnak. Az 56 oldalas fü
zetbe Fekete Zoltán akadémiai tanársegéd a Ma
gas Tátrában tett növényföldrajzi megfigyeléseit, 
Roth Gyula a szabédl kísérleti telep múlt évi 
történetét ismerteti, Vollnhofer Pál akadémiai 
adjunktus Selmecbánya környékén és beszterce
bányai erdőigazgatóság területében végzett rovar
tani megfigyeléseit közli, Török Sándor a tölgyfa 

| legelőnyösebb felhasználásáról ir hosszabb cikket,

egyszerűen, minden póz nélkül, — olykor szinte 
szégyenkezve, de különben olyan egykedvűen, 
mintha egész művészete voltakép nem érdekelné 
ö t . .  .

— Az avalizmus! - -  kiállá egy lelkes ana- 
lilikus olyan diadallal, mintha már nyomon lett 
volna, -- a leszármazási jog fog nekünk niegma- 
gyarázni m inden t... Halljuk!

Madame Valéry elnevette magát.
— Ilál ezt is tudni akarják, monda lassú, 

vontatott hangján, — hát minden modern em- 
berben, bennem is sokféle vér keveredett össze: 
francia, angol, sőt tán orosz is . . . Érdeklik a 
családi és vagyoni viszonyaim? Hál korán árva-

; ságra jutottam egy délfranciaországi kastélyban. 
Pénzem mindig volt elég, független voltam, s azt 
tehettem, ami nekem tetszeti, -  legzsengébb ko
rom óta . . . Nos, de hisz mindez oly mellékes!

— Mi hál akkor a lényeges? Hol a titok?
Nem tudom! — morinogá Madame Valéry

csodálkozva pedig magam is szeretném tudni. . .  
Keressék!

— Kora gyermekkora óta ihletei érzett a
művészetekhez?

— Nem m ondhatnám ... ügy éltem a termé
szet ölén mintegy álomban, és sose álmodtam 
volna, hogy valaha művész lesz belőlem . . .

1 — Különös! Hát az ihlet úgy egyszerre,
! magától jö tt?

— Igen. — felelt a szőke asszony, s lialavá- 
nyan elpirult, — úgy egyszerre magától . . . Egy
szerre csak festeni kezdtem.

— Hát nem egyszerre foglalkozott mind a
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Günther Frigyes akadémiai tanársegéd az erdé
szeti kísérleti állomásokon az 1903. évben gyűj
tött meteorológiai adatok kimutatását teszi közzé.

Katonai té rképek jav ítása. Hazai és 
Glinzi honvédezredesek vezetése alatt tizenkét 
honvédtiszt tartózkodik városunkban, kik a város 
és vidékének katonai térképét javítják ki fölver
vén az esetleges változásokat. A tisztek még a j 
jövő keddig maradnak itten.

— Lövészet. Múlt vasárnap esett 560 lövés 
275 találóval, 10 mélylövés. Négyest lőttek: Ben- 
cze Gergely 5, Günther Frigyes és Sugár Gyula
2—2, Yollnholer Pál 1. Dijat nyertek: Bencze G., t 
Günther Fr. és Sugár Gy. A közgyűlés csekély 
részvét mellett tartatott meg, a tisztikar újból 
választatván meg, továbbá az elnök indítványára 
Szemere Miklós országgyűlési képviselőt, mint a 
lövészet felkarolóját a közgyűlés egyhangúlag 
díszelnökké választotta meg.

Amerikai tanulm ányút. A m. kir. pénz
ügyminiszter Dr. Barlay Bélát, a bányászati és 
erdészeti akadémia s. tanárát és Réz Géza bánya
mérnököt a St. Louisi világkiállítás tanulmányo
zása céljából Amerikába küldötte ki.

Szárazság1. Évek óta nem volt ily meleg, 
száraz nyárunk mint ez évben. Huszonhét-huszon- 
kilenc Reaumur fok meleg van napok óla s az 
óriási meleg kiégette egészen a réteket, legelőket 
s a vetésekben is nagy károkat csinált. A gazdák 
helyzete valóban kétségbeejő, nincs takarmányuk, 
marháikat kénytelenek eladni úgy a hogy lehet.
A marha ára le is ment, 30—35 %-al olcsóbb a 
marba, mint a tavasszal volt. A bélabányai ha
tárban kiégett a krumpli is, úgy hogy felét sem j 
kapják vissza a gazdák annak, amit beültettek, 
Mint értesülünk mozgalom indult meg a gazdák 
közölt, hogy a tej árát emelni fogják. Nem is le
het rossz néven venni a gazdáknak ezt a szán- ; 
dékát, mert be kell látni, hogy Ínséges időknek 
néznek elébe. Egyéb bajt is okoz nálunk a nagy 
szárazság. Nagy a vízhiány a városban Felső- 
Rónán nincsen már semmi viz s úgy szintén a 
belvárosban is egyes kerületek lakósai a hegyek
ről kénytelenek a vízvezetéki kutakból hordani 
vizet. A vöröskuli alsó tó, amely vízzel látja el a 
város egy részét, napról-napra apad, s ha hanta- ; 
rosan nem lesz tartósabb esőzés, amire pedig ; 
nincs kilátás, valószínűleg egészen ki fog száradni, 
ami még solia nem történi meg. A városi tanács 
intézkedett is már, hogy a tó vize a legnagyobb ;

négy művészettel ? — kérdem, egy résen ál székel 
tolva melléje

— Óh nem, a világéri sem! — felel Madame 
Valéry meglepetten nézve rám. A festészeten kezd
tem. Festettem, örömömet leltem benne, de teljes j 
séggel semmi érdemet sem tulajdonítottam ma
gamnak, mikor a Szalonban érmei nyertem. Ma
gától jött az a hajlam, s aztán cl is m ull. ..

Igen, épp a legszebb pillanatban hagyta . 
abba. De miért?

— Nem tudom . . .  Mialatt festettem, sokat . 
utaztam Olaszországban. Aztán Németországba i 
költöztünk. Olt kedvet, kaptam a zenéhez.

— Nagyszerű! és a festést teljesen abba 1 
hagyta?

— Teljesen, ügy elfeledtem, mintha sose í 
lett volna ecset a kezemben. Nem lettem volna j 
képes többé a legegyszerűbb vázlatra .. . Egészen
a zenének éltem. Észre sem vettem, hogy miivé- j 
szetel cseréltem. Ugyanazt fejeztem ki a zenében 
is, mint a festészetben .. .

— Persze, aztán elmúlt a zene is. Mi jött I 
utána ?

— Madame Valéry ismét elpirult egy kissé. ;
— - A zene után .. . több évig tartózkodtam j 

Oroszországban. Ott adtam magamat szobrá
szatra . . .

— Zene után és Oroszországban szobivá- : 
szatra? — kiállám, hisz ha Olaszországot mon
dana, akkor még érteném, de olt a muszka éj
szakon csak nincs formatökély!. .  . És nem volt 
nehéz az uj művészetre való átmenet?

— A világért sem! — felelt a szőke asszony 
és szemei egy pillanatra szenvedélyesen esi 1-

lakarékossággal használtassák s éjjelre a ló vizé
nek lefolyását elzáratta.

SELMEC- ÉS BÉLABÁNYA SZ. KIR. VÁROS

HIVATALOS KÖZLEMÉNYEI.
Az anyakönyvi hivatalok bejegyzései.

1904. évi julius 2—9-ig.
Születés.

Dolniczky Mihály, Longauer Erzsébet, leány, Selmecbánya.
Krétki József, Szartórinz Anna, fin,
Richter János, Lantos Teréz, leány, 
h'ritz Péter, Nousűhvowdtner Emília, ftu,
Korén Mátyás, Trso Anna, fiú,

— Flokn Róza, leány,
Patai Ilona, leány,

Muszil József, Stoll Mária, leány,
Piffkó György. Kralik Mária, leány,
Bajnok István, l>ulaj Erzsébet, fiú,
Pia la Arnobl, Bonguska Mária, leány,

Kihirdetés.
Szcvcr Pál, Csoropee Jolán, Solinocbánya.
Patiliesek Mihály, Zupka Mária, Bélnbányn.

Házasság1.
Honát József, Kollár Anna, Selmecbánya.
Majorszky Mihály, Hodrusbónyn, Longauer Aurélja Soluiaeb ! 
Sztolár János. Hroncsan Júlia, Hodrusbánya.

Halálozás.
Kamonic/.ki János, 4 hónapos, heveny bólburut 
Groguss János, .‘I hónapos, heveny bólhurut.
Rafács Má'yás, 82 éves, végelgyengülés 
Os/.val.l Mátyás, 14 hónapos, gürvélykór.
Zsabenszky Ferenc, .08 éves, tiidögtimökór.
Tokár Inna, fi éves, tüdőtől).
Korén Jánós, 1 órás, vele született gyengeség.
Borhegyi István, 3 evés, hurutos ttidólob.
Patai Antónia, 1 napos, velő született gyengeség.
Hraskó János. 53 éves, agy lágyulás.
Ivanics Fiilöp 1 hónapos, gyermekek knstnenése.
Melczer András, 70 éves, gyomorrák.
Krtizsliak András, !t nnpos, velő született gyengeség

Honvédbakancs szállítás.
A in. kir. honvédség 1905. évi lábbeli szük

ségletének 50% -ál vagyis 20000 (húszezer pár j 
bakancsot és 10(00 (tízezer) pár könnyű cipői a í 
honvédelmi miniszter urnák az 1897. évi 26731./ | 
VII. számú leirata csatolmányaiban foglalt folté j 
telek, azonban a fővállalkozóval kötött szerződés 
értelmében ezúttal megállapított árak mellett, j 
nevezetesen a bakancsokat párokinl 10 (liz) ko- ! 
róna 56 (ötvenhat) fillérért, a könnyű cipőket 1 
pedig páronkint 8 (nyolc) korona 80 fillérért. a | 
ház;, kisiparosok állal szándékozik készíttetni.

lanlak fel. Egyszerre magától úgy jött a  dolog, 
hogy szobrászkodni kezdtem . . .

— De mi indította rá, -  micsoda véletlen ?
— Nem tudom . .  . mormoga Madame Ya- 

léry zavartan. - Megtetszett. .. ez a  művészet, s 
híven műveltem, amíg . . .

Aliiig egyszer aztán ráunl, ugy-e ?
Ig e n ...  Visszaköltöztem Parisba, s egy 

napon Írni kezdtem . . . Önök ma azt mondják, 
hogy mindaz, amit ebben a négy művészeiben 
létrehoztam, jó. Szörnyen csudái kozom rajta. 
Nekem sose volt semminemű ambícióm, s nem 
tulajdonítok magamnak semmiféle érdemeket. 
Festettem, zeniét szerzetlein, szobrászkodlain és 
és irtani, de mindezt csak azért, mert véletlenül 
úgy jött . ..

— És sose esett nehezére, hogy e müvé- 
vészeteket mindig épp a legszebb ponton hagyta 
abba ?

Soha! . . .  kacagott a szőke asszony. Hisz 
akkor ina halálra kellene búsulnom magamat! 
Ma már mind a négy művészet halott dolog 
reáin nézve. Nem érdekelnek többel . . .

— Hogyan?
Nem tudnék én többet se ecsettel, se 

vésővel, se tollal bánni. Kiment belőlem . . .  el
felejtettem . . .  Ennek a furcsa kiállításnak az esz
méje sem tőlem származik.

Csodálkozva néztünk rá.
— Mi lesz hál most a legközelebbi művé

szet, amiben kitünteti magát?
Madame Valéry szánakozólag mosolygott j 

rajtunk.
Ah édes uraim! . .  . Nem foglalkozom én |

Banka.
Belahánya

llodiusbánya

A fentebb jelzett bakancsok és könnyű ci
pők a vállalalnyertes iparosok s illetőleg állandó 
és alkalmi szövetkezetek saját költségén, legkésőbb
1905. évi március végéig, a honvéd központi ruha
tárba Budapestre beszállitandók lesznek.

A netalán már 1904 év folyamán történt 
szállításokért esedékes kereseti összegek csak 1905. 
év január elején, a jövő évben kitűzött határidőig 
bármikor beszállított lábbeliekért igényelt keres
mények azonban, a szállítmányokra vonatkozó 
átvételi bizonyítványok számvevőségi érvényesí
tése után azonnal fognak kifizettetni.

A kereskedelmi m. kir. miniszter ur a honvé
delmi miniszteri leirat kapcsán értesíti a  kamarát, 
hogy a szállításon pályázó kisiparosok, illetve azon 
állandó vagy alkalmi szövetkezetei a szerződési 
feli ételek és bakancskészitési halározmányok figye
lembevételével szerkesztendő ajánlataikat, ahol 
ipartcstület van, annak utján, különben pedig köz
vetlenül az illetékes kereskedelmi és iparkamará
hoz legkésőbb folyó évi julius hó 15-ig tartoznak 
benyújtani.

Felhivalnak ennélfogva mindazon kisiparosok 
akik bakancsok szállítására pályázni óhajtanak, 
hogy a szerződési feltételeknek megfelelő ajánla
taikat a szállítandó bakancsok vagy könnyű cipők 
mennyiségének határozott megjelölésével folyó évi 
julius hó 15-ig a kamarához annál bizonyosabban 
nyújtsák be mivel ellenkező esetben az ajánlatok 
figyelembe vétetni nem fognak.

A lábbeliek szállítására vállalkozó alkalmi 
és állandó szövetkezeteket saját érdekükben figyel
meztetjük, miszerint azon célból, hogy az esedé
kes összegekről szóló átvételi bizonyítványok ér
vényesítése akadálytalanul történhessék, és hogy 
az utalványozott keresmények az illető adóhiva
taloknál való felvételénél esetleg keletkező viszály
kodásnak eleje vétessék: már az ajánlatokban 
nevezzék meg azon meghatalmazottat, ki az átvett 
lábbeliekért kiutalványozott kereseti összegnek 
felvételére jogosítva van.

Végre arra nézve is figyelmeztetjük, misze
rint nem feltétlenül szükséges, hogy az átvétel 
végeit, beszél ütött lábbeliek megvizsgálásánál az 
érdekelt szövetkezel részéről valaki jelen legyen, 
mert a megvizsgálás ugyanoly eljárás mellett tör
ténik akkor is. ha a kész lábbeliek a központi 
ruharaktárhoz minden kíséret nélkül szállíttatnak 
be, mit egyes szövetkezetek költség kímélés szem
pontjából már addig is lettek.

A szerződési feltételek és a bakancskészitési 
halározmányok a kamaránál nyomtatásban ingyen 
szerezhetők meg.

A bélyegkötelezeltségre vonatkozólag meg- 
jegyeztetik, hogy a katonai lábbeli szállításokban 
résztvevő hazai kisiparosok által tett, s általuk 
közösen aláirt ajánlat az illeléki díjjegyzék 3. té
telének rendelkezése értelmében, tekintet nélkül 
az aláírók szám ára ivenkint csupán egy darab 1

többé művészetekkel. Egészen más valami ér
dekel . . .

— Micsoda érdekli ?
— Nem is inerem önöknek elmondani, felelt 

a szőke szfinx szégyenkezve, mert In doni, csak 
kinevelnek vagy megvetnek . . .

Az istenért mondja!
- Nos tudják-e, mivel foglalkozom most ? 

A gazdasági vegytannal . . . De ime itt a férjem 
értem jö t t . . .

— Madame Valéry nyugodt, arca szerel
mesen derüli fel. Felkelt, s egy harminc év kö
rüli vállas fiatal embernek nyújtotta a kezét, ki 
nagynehezen törtetett keresztül a frakkos hallga
tóságon. A borotvált arcú idegen nagyon szép 
ember volt, s kiejtése után (Ítélve) amerikainak 
látszott.

— Ah, ez az a híres amerikai vegyészt — 
sullogá valaki mellettem, ez hát a férje! . . .

Magunkra maradva mi irók és kritikusok, 
csak álmélkodva néztünk egymásra. És még so
káig beszélgettünk e geniális asszony sokoldalú 
tehetségének a titka felől *

A Pars Monceaun át jöttem hazafelé. Egy 
idegen ur haladt oldalamon, kivel véletlenül egy
szerre jöttünk le a lépcsőn, s ki nagy művész 
kalapját a szemébe csapva, csökönyösen hallga
tott már jó ideje mellettem. Egyszerre idegesen 
elnevetle magái s megállt. Ránéztem: torzonborz, 
de dúlt arcú, szép férfi volt. Ahogy megszólalt, a 
kiejtéséről azonnal sejtellom, hogy csak orosz vagy 
lengyel lehet.

— Nos? kérdém.
— Igazán nagyszerül — kacagott az idegen,



koronás bélyeggel látandó el, mert az ily aján
latot tevő kisiparosok, az ajánlat tárgyára nézve 
* kincstárral szemben egy jogalanyt képeznek. 
Fiién ben azok az iparosok, kik ktilön-külön aján
latokat nyújtanak be az idézett díjtétel rendel
kezése értelmében kötelesek ktilön-külön leróni 
az ajánlatok utáni 1 koronás bélyeget.

A szállítási szerződés után az illetéki dij- 
íetrvzék 9- tétele szerint a II. fokozatú nyugta- 
bélyegen felül III. fokozatú bélyegilleték is jár. 

°Bosztercebányán, 1904. junius ‘23-án.

Kereskedelmi és iparkam ara .
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- 1904. B. M. sz. körrendelet 87.48051. 
iV-b.

, „vóavszerószkiilönlegessógekröl és titkos összetételű gyógy- 
fzeréktól alkotott 1908. évi 90000. fz szajjályrondőlet életbc- 

léptetósi határidejének meghosszabbítása.
V alamennyi tö rvényha tó ságnak .1

A gyógyszerkülönlegességek és titkos össze
tételű gyógyszerek forgalomba hozatala tárgyában 
mull évi 90000. sz. a. kelt itteni körrendelettel2 
kiadott szabályrendelet életbeléptetésének határ
ideje a szabályrendelet 25. §-ban 1904. évi január 
hó 1-érc tűzetett ki.

Később a bóykgzett Bagyss&tbu folyamodások 
elintézése során mutatkozott nehézségek miatt 
1903. évi október hó 15-én 102562. sz. a. e hely
ről kelt rendelettel3 a a  szabályrendelet életbe
léptetése 1904. évi julius hó 1-ig halasztatott el. 
Tekintettel arra, hogy most ez utóbb kitűzött 
határidő közeledtével még mindig felmerülnek a 
szabályrendelet végrehajtását megnehezítő és hosz- 
szabb ’ttárgyalást igénylő némely kérdések, az ügy 
teljes rendezlietése érdekében a 90000./1903. sz.
szabályrendelet hatályba léptetését ezen kérdések 
elintézéséig felfüggesztem.

Felhívom a címet, hogy ezen rendeletemet 
a törvényhatóság hivatalos közlönyében legye közzé 
és egyúttal a törvényhatóság területén működő 
összes orvosokkal gyógyszertár tulajdonosokkal, 
illetőleg kezelőkkel és gyógyszerára kereskedőkkel, 
valamint a gyógyszertárak hivatalos vizsgálatánál 
közreműködő hatósági közegekkel is tudomásvétel 
és miheztartás végett közölje.

Budapest, 1904. évi junius hó 19-én.
Tisza, s. le.

1 fiz a körrendelet Fiúm ere is kiterjed.
* B K. 11103. óvf. 422. lapon.
* B. K. 1903. „ 501. „

5526/rkp. 1904.
Hirdetmény.

Az ebtartásról szóló szabályrendelet 2. §-a 
alapján közhírré teszem, hogy folyó hó 12-U)l 
kezdve 8  nap alatt kötelesek az ebtartók a bir
tokukban levő ebeket ezek számának és minő
ségének megjelölése mellett a belvárosban a rend-

— most látom csak, mennyit ér ezeknek a pá
risi analitikus Íróknak a tudománya!

— Miért?
— Ön ugy-e idegen? Én is...On nem tudja 

az én nevemet, én se az önét. Ön valószínűleg 
elutazik, én m ár holnap elmegyek messzire. Hisz 
csak azért jöttem el erre az estélyre, hogy még 
egyszer lássam . . . Nos én ismerem a Madame- 
Valéry történetét — én Istenem, valakinek csak 
el kell mondanom, hogy milyen egyszerű ennek a 
szfinxnek a titka! Tubja-e, mi az ő sokoldalú te
hetségének a magyarázata?

— Micsoda?
— Ah uram, — kiálta az idegen — olyan 

végtelen egyszerű valami!. . .  A szerelem! . . .  Az 
a szerelem, ami a nőben annyi tehetséget tud 
felébreszteni, amennyit a férfiben sohasem. Ez a 
tehetséges asszony mindenekfelett egy nagyon 
szerelmes asszony . . .  Férfi talentumnál is sokra 
képes a szenvedély, — az asszonynál mindenre. 
Az ő lelkűk kimerithetetlenül gazdag, — Tehet
ségük tán nem tud úgy megindulni magától, mint 
a mienk, de ha a szerelem érinti, felébred és cso
dákat mivel. Mi a Madame Valéry művészetének 
a titka ? Az hogy először egy olasz festőnek a ked
vese volt, aztán egy német zenészt szeretett, aztán 
egy orosz szobrászt,. . .  és végül egy francia írót. 
Mindig a szerelem adott formát tehetségének, s 
ez a forma addig tartott, ameddig a szerelem... 
Most azt a fiatal vegyészt, a férjét szereli, s mint 
ahogy elfeledte a régi szerelmeit, elfeledte azokat 
a művészeteket is. Az asszonyok mindenre képe
sek, — Isten önnel . .  .

Pékár Gyula.

őr kapitányi hivatalnál, a külutcákban pedig az 
illető rendőrbizlosnál bejelenteni és illetve az erre 
célra szolgáló űrlapot kitölteni ós sajátkezülog 
aláírva beterjeszteni.

Az igy bejelentett ebek után kivetett adó ki
mutatásba foglalva folyó hó 25-től kezdve 3 
napon át lesz közszemlére kitéve Hivatalomnál,

részére 62 [J-öl városi terület átengedése iránt, 
első ízben való tárgyalás czóljából.

16. 5034. Ugyanannak előterjesztése Saywald 
Ferencz és társai steííultói lakosok részére háztel
kek átengedése iránt, másodízben való tárgyalás 
czóljából.

17. 5035. Ugyanannak előterjesztése Zupka
mely idő alatt azt az érdekeltek megtekinthetik József selmeczbányai lakos részére háztelek el
és neláni felszólalásaikat előadhatják, a midőn is 
úgy a kivetés, mint felszólamlások számvevői át- ' 
vizsgálóé után végeldöntés végeit a városi polgár- I 
mesterhez lesznek felterjesztve.

Végül figyelmeztetem az ebtartókat, hogy a 
szabályrendelet 18. és 19. §§-ai szerint 100 koro
náig terjedhető pénzbüntetés róható ki azokra, a 
kik ebeiket be nem jelentik, részükre b&rcát nem 
váltanak és a kik ezen bárcákat ebeiken nem ! 
viseltetik.

Selmecbánya, 1904. évi julius hó 7-én.
Horváth Kálmán,

rendőrfőkapitány.

Meghívó.
Selmec- és Bélabánya szab. kir. bányaváros tör
vényhatósági bizottságának 19Ö4. évi julius 
havi közgyűlését ezen hó 12-éne|í d. e. 9 órájára 
meghirdetvén, a r ra a t.c . bizottsági tagokat ezennel 

meghívom.
Ipolyságon, 1904. évi junius hó 20-án.

Lits Gyula, főispán.
T á rgyso roza t:

1. — Az Erzsébet-rend II. osztálya kereszt
jének átadása az azzal kitüntetett Farbaky Istvánná, 
szül. Fajkürthi Kürthy Piroska úrnő részére.

2. — A polgármester jelentése a közigaz
gatás és a háztartás május havi állapotáról.

3. — A gazdasági tanácsnok, az erdőmes- 
ler és a mérnök jelentése május havi működé
sükről és junius havi teendőikről.

4. — A vihnyei fürdő gondnokának jelen
tése a fürdő házi kezelésének június havi állapo
táról.

5. — A számvevőség jelentése a városi adós
ságok konvertálásáról ós a  törlesztési alap május 
havi állapotáról.

6. — A városi fogyasztási hivatal jelentése 
a fogyasztási adók, adópótlékok és egyéb jövedékek 
május havi forgalmáról.

7. 5155. A m. kir. belügyminiszter folyó 
évi 51574. számú rendeleté a 15 éven aluli gyer
mekeknek a nyilvános mulatóhelyekről valótávol
tartásáról szóló szabályrendelet jóváhagyása iránt.

8. 5250. Ugyanannak folyó évi 57202. 
számú rondelete azon közgyűlési határozatnak 
jóváhagyása iránt, melylyel elrendeltetett, hogy 
Ács József v. pénztáros és Szpiska Mihály v. 
pénztári ellenőr biztosítéka kiadassák.

9. 5278. Ugyanannak folyó évi 56162. számú
rendelete Trbuch Mihály és Koleda Mátyás steffultói 
lakosok ellen fennálló hérhátralék-követelés lei- 
ratása iránt hozott közgyűlési határozat jóváha
gyása tárgyában. ,

10. 5212. Dr. Báró Rosner Ervin, valósá
gos belső titkos tanácsos, fiumei kormányzó 
köszöneté a város üdvözlőéért.

II — a  városi árvaszék és a számadáso
kat felülvizsgáló bizottság előterjesztése a gyám- 
pénztár 1903. évi zárszámadásainak felülvizsgá
latáról. , , . , , .

12. — A város tanácsának és a  gazdasági 
bizottságnak előterjesztése Miertus Jánosné, szül. 
Bacskor Mária birtokcsere iránti ajánlata tár

gy abam ^  Ugyanannak előterjesztése 4 hold 46 
f]-ö l városi erdőterületnek Térén Pál György és 
Térén József részére örökáron való eladása tár
gyában. , ,

14. 4880. 5047. és 5340. A város tanácsá
nak előterjesztése a honvéd-hadapródiskolában | 
lótesitett alapítványi hely betöltésére beérkezett | 
pályázati kérvények tárgyában.

15. 5033. Ugyanannak előterjesztése And- 
ásik Józsefné, szül. Rajcsy Mária steffultói lakos

adása tárgyában, harinadizben való tárgyalás cél
jából.

18 5036. Ugyanannak előterjesztése Murin 
György steííultói lakos részére háztelek átenge
dése iránt, másodízben való tárgyalás céljából.

19. — Ugyanannak előterjesztése az 1905. 
évi favágatási terv megállapítása tárgyában.

20. 4762. Csanádvármegye folyó évi 4182. 
számú megkeresése az összminisztériumhoz és a 
képviselőházhoz a vasárnapi munkaszünet kiter
jesztése tárgyában intézett feliratának pártolása 
ügyében.

21. 5435. A város tanácsának előterjesz
tése Pogány Béla rendőrbiztos részére a fertőtle
nítésért járó munkadij megállapítása tárgyában.

Selmecbányán, 1904. évi julius hó 3-án.
Szitnyai József, s. k.
jiit. tan v. polgármester

H I R D E T É S E K .

T r e i t e r  J á n o s
S e lm c c b á n y i

czipesz
<» o © N /. t . - I Iá ru n iN ilg tá r ,

Ajánlja dúsan berendezett férfi-, női- és 
I gyermekcipő-raktárát.

Készítés mérték szerint pontosan és olcsón.

9 '  Cipökébzlet az árucsarnokban.

:xxxxxxxx:xxxxxxx,-\
M in d ig  f r i s s  a c é l - ,  p i l s o n i -  
D r é h e r - fd le  k i r á l y -  é s  p o r te r  

s ö r ! !

Mélyen tisztelt közönség!!
Az általam bérelt „ P e t ő f i  k e r t e t “  Solmecen 

az egyedüli nyári mulató helyet nagy áldozatokkal, 
oly állapotba hoztam, hogy az az előkelő közönség 
magasabb igényét is kielégítheti.

Az immáron díszes kertben egy nagy, födött 
étterem is rendelkezésére áll a n. é. közönségnek.

Kitűnő ételek és italok felszolgálása, előzékeny 
kiszolgálás és kifogástalan tisztaság áltál, minden tö
rekvésem oda irányul, hogy a n. é. közönség teljes 
megelégedését kiérdemelhessem.

Viszont azonban mély tiszteletiéi kérem nagyra 
bocsült pártfogasát is.

Alázatos szolgája

Pénzt, 
sok pénzt,

báronként 1000 kornnáig kerei
hét mindenki tisztességesen mii 
dun m kism eret nélkül.

Küldje be címét E. 440 jeli, 
alatt n kővetkező rímre: An 
n o n e n n -Abteilunp de 
„M erkúr” M annhelm .

e o e o e o n o e o e o e o e a e o e i

E lsö cs. és itir-osztrák-:
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................ - ......... (
K r o n s t e i n e e  K a r o l y

Bécs, III., H auptstr. 120. sajá t házában. Homiokzat-festók.j.b.
Kívánatra ingyen préba, mlntakőnyv prospektus. .  >„ - , . n , n > r , É r w y n a n a n a > n a n a n a n t n

& öioeoéöno»D »o»o*:> *3 » 3 »3 » 3 * 3 » 3* 0 *0 , 3 , a , 0 , 3 , 0 , c ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^

oaliató, viharmontos.
Jobb, mint »z olnjfeiték.

’fvék aorín Vtiimjn cs. éS'kir. uradalmak, katona- i* civtlinMzéaég- j 
nek, vontaknak atb. M inden rá s z ív o tt  k iá llítá so n  e lső  d íjja l j 
Ju ta lm a z v a . Legolcsóbb *esWkhomloks»tok,», belterületre, különösen ( 
iskolák, kórházak, templomok kaszárnyákhoz « lb 4 <  mindenféle más j

t £ .w  ’J S L S t & f f t S S t !
i Kgr.-ja 12 k r .- tö l följebb. (
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Am erikába
D íjm érsék lés a 'Vyon5214'

w  135 K o ro n a
B ó csb ö l A n tw e rp e n  át

NEW-YOR, PHILADELPHIA
ellátással együtt.

Hogy ezen olcsó kivételes non mehessen nz utas, kell 
hogy K 20 — előleget küldjön

RED STAR LINE
Wien, Wiedner Gürtol 20.

használja a régóta bevált és jó

„K aiser-fé le
IELL-CASAIELL“

cukorkákat.
i /1  közjegyzőileg hitelesített 

6,1  4 rU  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 fenyó'“ valódi véd- 
jegvgyel. Csomagja 20 és 40 fillér.

Raktár:
Márkus M.

cukrászata S e l m e c b á n y á n
Deák-Ferene-utca 7./1. saját ház.
.. .. A lnpittntott 1 0 3 0 .......

C S E R N Á K  G Y Ö R G Y
C I P É H Z t ' - Z J . l S T E  

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

Nő!- ós fó rfl- lá b b eli, lesrtnom abb  be l-  és kü lfö ld i a n y a g 
ból a  le g ú ja b b  d iv a t sz e r in t.

. . . .  K ő é *  c l p r t m 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 bérmentve kap. 
szabd. Hattyú gyógyszertár által Majna Frankfurt
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jSi ffiM ilSM i j

Legjobb, legk iadósabb, legtisz  
.. tább és  azért a leg o lcsó b b  .. 

s^'-= s z a p p a n .

Bevásárlásnál ügyelni tessék, hogy minden darab  szappan 
,Schicht“ vag-y pedig- a fenti „védjegyekkel** leg-yen ellátva.
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K Ö S Z V É N I  ÉS C S I ) Z  ELLEN LEGSIKERESEBB  
n K R IE G N E U .fé le

1 üveg  S  lio ronn, kis üveg 1 lio r.
Főraktár: K O S IO X A  -  G VO O V SZ ER T Á JJ, Budapest, Calvln-tér.

KIRÁLYFI'ÉS TAKSA
BANKHAZA, BUDAPEST, ANDRASSY-UT 60.

a mtgy. klr. oiilálvaorajótík tóelárualló hclyo.
110,000 sorsjegy, 66.000 nyer. — Nyeremények összege 14.46 9,0 00  korona

& Kisbirtokosok
Országos Földhitelintézete
B U D A P E S T ,  V., G É Z A -U T C Z A  2. 

300 koronától kezdTe ni törlesstéses zálog- 
lsTél-köIcsöcókat, melyok után

trUes tesrptaiElMltssíI: 2°/o levonAsnl:

fizetendő járadékul a törlesztéssel együtt.

B ővebb  fe lv i lág o s í tá s t az  in téze t 
d íjm en te se n  a d .

m i
Í R Ó G É P

^ U J  MODELLJ E  
o i s m e S e m t ’ 5 

W jl  P r o s p e k t u s t  K g u o

. iS S L ™  ÜGORKATEJ
mely tionnal .eltávolít minden azeplót, raójloltet, pattanóit, mlt- 

easort sitt. ós s í  arcin,k Udcsóget, lialalsigot kCICSOnó*. 
Hólgycknek nélkülözhetetlen I

Egy Ovcg ára 2.— K, hoizi ugorfca-aznppan L— K, poder 2.— K. 
Postai szétküldés naponta.

O t Á £
t v

Ön nagyon idősnek látszik 1 
Fesse haját a CZERNY-féle

B U M  PEST 
Ő N P R Á S S V - Ú T  12.

F a n n in  gém*
HAJFESTÖ-SZERREL.

V É R Q Y Ó Q Y I T Á S
A legsikeresebb gyógymód: asthma, ailv-, gyomor-, 
Ideg- ós bórbaj, széltiüdés, elmezavar síd. ellen.

Megalapítója és egyedüli képviselője: 

b "  K O V Á C S  J .  f ő v á r o s i  o r v o s .  
BUDAPEST. V -  VACZl -  KÖRÚT I8. SZ. t. EM.

OSERS és BAUER
M O T O R G Y Á R

BUDAPEST BÉCS
V„ Lipót-körút 7 . Dresdnerstraaae 70—86.

Benzin- és Benzin- és
pctrolin- petroiin*

motorok lokomobilok
Szivógáz-motorok 2 -3  fillér Üzemköltséggel.,

. w  Erernyí t a t t i t  n t i s í t i  -  E
•S». . a.  '

Nyomatott Joerges Ágost özv. és fia könyvnyradájában Selmecbányán, 1904
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