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Városok tisztviselői.

ktilönösen egy-egy városban, igy Selmec
A törvény Hatósági városok polgánues- j bányán is, igazán nyomorúságosán vannak !
terei a múlt héten tisztelegtek Tisza István fizetve.
Előttünk van az a kimutatás, amely
grófnál, Magyarország miniszterelnökénél. |
T isz te le tű k e t és b iz alm u k at fejezték ki ; szerint Hont vármegye az 1904. évi X.
t.-c.
alapján megállapította tisztviselőinek
előtte, (le k ife je z é st a d ta k annak is, hogy j
fizetését. Ide iktatjuk e kimutatást s utána
a m agyar v áro so k a lig -a lig k ép e sek m ár \
Selmecbánya város tisztikarának fizetési
megfelelni a n n a k a n a g y felad atn a k , am ely et j
kimutatási táblázatát. Megláthatja e kimu
r á j u k ró a nem zet h a la d á s á n a k n a g y m unkája. ;
tatásokból bárki az óriási különbséget, a
A dó sság o k k al k ü zd e n ek a v á ro s o k ;
mely a hontmegyei és a Selmecbánya városi |
polgáraik, a g a z d á k , az iparosok, a k e re s 
tisztviselőknek fizetése között van.
kedők alig -alig k é p e se k fizetni a n ag y adó
kitt és pótadókat.

Bizony nehéz a városok helyzete s annál
nehezebb, mert az általános fizetési javítási
mozgalomban nem sokáig zárkózhatnak el
attid a kötelességtől, hogy saját tisztviselőik
fizetését is megjavítsák.
Nem sokáig zárkózhatnak el, mert a
mai drága világban, mikor azt látjuk, hogy
a legmagasabb tróntól a legutolsó munká
sig hol civil ista, hol fizetés, hol bér-emelés
elmén mindenki fizetés emelést kér és kap, a
folyton fokozódó drágaság előbb-utóbb arra
kényszeríti a városok tisztviselőit is, hogy
tisztességes és nehéz munkájuknak bár
csak megközelítő javadalmazást kérjenek.
A megyei tisztviselők, akik semmivel
nem végeznek nehezebb vagy fontosabb
munkát, Tisza István gróf miniszterelnök
s illetőleg az ország jóvoltából elég tűrhető
fizetési viszonyok közé jutottak, s a megyei
tisztviselőkhöz képest : városi tisztviselők,

Amit a holnap hoz.
Lenn az utcán hideg szél süvít, itt fenn a
szobámban nyájas, marasztó meleg patlog. Ultik
a tűz előtt, s ahogy szítom, azon tűnődöm, meny
nyire tökéletlen szerszám a kályha.
Hogy nem alapult még meg a Vulkáni Hőkiak
názó Részvénytársaság, mely a föld méhének izzó
liizeit enyhe meleggé lohaszlva, csőrendszeren
vezetné lakásunba, mint a vizet s a gázt.
A Gellérthegynek vulkáni magjával, artézi kútfe
jeik hőjével fűleni lehetne az egész ország váro
sait, falvait és tanyáit, s tavaszi virulásra ser
kenteni a fagy alatt megridegült földet; sőt na
rancs-erdői fakasztani, mirtuszcserjéi támasztani
ott. ahol a szívós akác küzd a sivó homokkal
és bocsát le egy-egy fanyar gyökérszálat az ame
rikai jövevény, a bogárálló venyige.
Csak a maga silány valójában mutatkozik
ez a hivalkodó csoda-korszak, midőn nem ott s
lem akkor bir kedvére ereszteni esőt s szelet,
hűvöst, ahol s amikor arra szükség van.
Bizony tökéletlen szerszám ez a kályha s
megérdemelné, hogy a régi elfelejtett koppantó
sorsára jusson. Pedig mennyi szép ének zengett
a kandallóról! (Melynek minálunk kályha a neve.)
' jabban építenek is kandallót az uj ebédlőbe,
hogy stillszerű legyen, Aztán beleállitják a gázAfinencét, vagy kinevezik kandallóvá a regenerá'"i't s ezzel a lal misággal ismét csúffá tettek egy
kedves régi eredetit.
Van amolyan légfűtés is. De ez minden meleg
p l bt mellett hideg. Nem is annyira az egyenletes
‘ülés szólította életre, mint inkább a szűkre sza-
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Eltekintve attól, hogy a magasabb
tisztviselők fizetései között igen nagy a
különbség, szembetűnő az, hogy az egy
szerű kezelési munkát végző, és jóformán
semmi képesítéshez nem kötött állásban
levő tisztviselők jobban vannak fizetve mint
Selmecbányán a jogi qualifikációhoz kötött
rendőralkapitányi, levéltárnoki, aljegyzői
állások s majdnem ugy mint a nehéz fele

bolt lakásunk szorított rá: kályha ne fogja el a \ ember vetélvtársának, holott őt az alkotó ter
helyet a kondignációs tea-asztal, vagy ama bál- j mészet a férfi segítőjének rendelé.
vány elől. melynek neve bufTet. (Magyarul kredenc.)
S közben egymás hegyin-hátán rohannak
előre a legcsodálatosabb találmányok és fölfede
Ebben a pillanatban valami megrezzenti az zések: a kőfalat átvilágító Röntgen-sugár, a vil
elmémet. Az a kicsi démon, amely önmagunkkal lamos távlátás, a szurok-ércből kicsiholt rádium
veszejt össze bennünket: az ellenmondás. Hogy az ő kifogyhatatlan világitó és melegítő energiá
mit is kívánom én mindezeket a dolgokat? Meg- i jával, az örök mozgony és a — halhatatlanság,
váltotta-e a küzdő embert a gőz, a gáz, a villám? J az Andrenin, amely uj életre költi a merev hol
A tudomány magasára emelkedett hygiene nem t tat. Már most még csak a Marsbeliekkel értsük
győzi számon tartani az ezerféle bacillusl, mely i meg egymást — azután se biblia, se miatyánk, a
azóta ficánkol csak igazában s mélelyezi meg j magunk ízlése szerint rendezzük be örökéletunmilliók vérét, amióta fölfedezték. Mert hogy soha j ket, ami nem lesz egyéb, mint a végtelenbe
azelőtt nem volt annyi nyavalya a világon, mint ; nyúló folytatása a jelennek minden édes meg
a mióta felismertük a gerjesztőit. Sivatag orosz- 1 szokásaival.
Iá na, dzsungel tigrise, a Brazília ősrengeteinek
De még itt sincsen vége a csodáknak. Mr.
forró zsombékjaival kinyila!" vipera nem irtott ki
annyi embert, mint az a parányiság, amelyből Lumineux — ómen ct nőmén — a cam era obscura
fehér
lapjára vetődött utcái minden mozgó
százezer fér el akkora helyen, mint a mekkora
emberestül s állatostul, a vidéket, az eget az
az én bajuszom szálának az átmetszete.
ő csillagaival a maga színeiben s ragyogásában
Gőz-daru és kimarjon váll. \ illamos vasul akarja oda rögzíteni. Rögzített is már belőle egy
s a fáradság miatt sajgó láb. S még egy csomó darabot. A maga valóságában láttam azt a szép
ilyen ellentét. S valamennyi meghazudtolja an crcol leányt, aki elomolva zsölyében, szinte pihegni
nak a bizonyos haladásnak u. n. áldásait. Sem látszott s kebelén a rózsa megrezdűlt és illatozott.
Edison, sem Guorie meg rom váltóiták az em
És int már a psychographus is, aki röntgeni
beriségei. Mért is hal meg éhen ugyan-egy pilla alapon neki szögezi az ő kérlelhetelen csövét az
natban épp annyi ember, mint amennyi megza- én becses fejemnek s lefényképirja belőle az én
bál? Mért hogy ma még sűrűbben, mint azelőtt: sanyarú pár gondolatomat. Lelkemnek minden
akkor ül asztalhoz a tiszta erkölcs, midőn a bún gerjedéscit, félteit gyöngyszemeit kiszedi bclőlommint kugfófbul a mazsolaszemet. Mi lesz a vi
m ár okádott.
S mindezt a fonákságot betetőzi a nekisza- lágból? Mikor mosolyogva s áradó öJümszóval
köszöntőm
az ón látogatómat: ö a psychograpbadult asszony, aki abban keresi az igazságát,
hogy elrúgja magától női voltál s beáll a férli- hionjávall azt olvassa ki az agyamból, hogy: «Vitt
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irányban könnyen elérhető takarékossággal,
és amit nem szültünk meg hangoztatni azzal,
ami a legnagyobb teherrel nehezedik e vá
ros közönségére: az iskolák államosításával.

1904. julius 17.
hivja meg a kitüntettél a közgyűlés termébe.
Szitnyai József kir. tanácsos, Stuller Gyula lettek
a küldöttség tagjai, s ezután a tárgysorozat 1 2.
pontjának kihagyásával kezdetét vette a többi tár
gyak előadása.
Tudomásul vette a közgyűlés, a gazdasági
tanácsos, az erdőmester jelentéseit. A mérnöki je
lentésnél Pauer János indítványára elhatározta a
közgyűlés vizsgálat indítását arra nézve, hogy mi
az oka annak, hogy a vihnyei építkezés máig sincs
befejezve, dacára annak, hogy május végén készen
kellett volna lennie. Nagy ás káros mulasztást lát
fenforogni, melyet nem szabad vizsgálat nélkül
hagyni.
A jövedéki hivatal jelentése szerint a jelen
évben a fogyasztási adók jövedelmei 1241 R 29
fillérrel kissebbek, mint a múlt év hasonló szaká
ban voltak.
Eközben megérkezett Farbaky Istvánná úrnő,
akit lelkes éljenzéssel fogadtak a közgyűlés ter
mében.
Lits Gyula főispán gyönyörű szép beszéd kí
séretében tűzette föl a kitüntetett mellére az
Erzsébet-rend keresztjét. Farbaky Istvánná meg
hatva mondott köszönetét az óvációért, amelyet
a közönség rendezett kitüntetése alkalmából. Vörös
Ferenc tb, főjegyző a törvényhatóság nevében
mondott üdvözlő beszédje után véget ért az ün
neplés s a bizottság folytatta a tárgyalást.
A polgármesteri jelentésnél Hiindl Vilmos a
nagy szárazságra tekintettel a beállható vízhiányra
hívja fel a figyelmet s gondoskodást kér a lakos
ság érdekében.
Vihnye fürdő gondnokának azt a jelentéséi,
hogy a fürdő telve van vendéggel s igy biztosra
vehető, hogy ez idei év még jobb lesz a múlt
évinél, ürömmel vette tudomásul a közgyűlés. E
tárgynál a gondnoki jelentésből kifolyólag Jezsovits Károly bíz. tag megerősíti a gondnoknak azt
a jelentéséi, hogy sok kellemetlenséget okoz a
fürdővendégeknek az asztal és székhiány. Ajánlja,
hogy bizonyos összeget bocsássanak a fürdőigazgalóság rendelkezésére, a sürgős szükségletek be
szerzésére.
Lits Gyula főispán szólt ezután a tárgyhoz
s beszédje igazán megnyugtató és rem ényt keltő
volt Vihnye jövőjét illetőleg. Tapasztalatból állítja,
hogy Vihnye két év alatt óriási haladást tett s ö
azt reményű és biztosra veszi, hogy Vihnye lesz
a város pénzügyi helyzetének megjavitója. Jelen

lősséggel járó íöszáinvevöi s pénztáriioki
állások.
Tisza István gróf miniszterelnök a
munka embere. A munkás ember a munkát
és munkást meg tudja becsülni: nincs két
ségünk abban, hogy méltányolni fogja azt
a munkát is. amelyet a városok tisztviselői
végeznek a városi és állami közigazgatás
érdekében.
Meg is Ígérte, hogy segíteni fog a
városok helyzetén s a városok tisztviselő- j
inek fizetéséről is gondoskodni fog : ámde
amint mindenki lát latja az utóbbi idöoen '
a fizetés javítások, hadseregre való kiadások,
udvartartási költség emelések annyira
igénybe veszik az állampénztárt s illetőleg
az adózó polgárok zsebét, hogy bár távol- j
ról sem akarunk kételkedni a miniszterelnök
szavatartásábau, de -.ggályunkát fejezzük
ki az iránt, hogy a legjobb akarat mellett
is lehetetlen lesz beváltana Ígéretét s biz
tosra mondhatjuk, hogy a közel jövőben
erre kilátás nem igen van.
A fizetés javítási országos mozgalma
kat mi indította meg?
A drágaság, amely pár év óta észlel
hető az egész országban, s amely hova
tovább nagyobb lesz, s az idei rósz eszten
dőben bizonyára eddig nem tapasztalt mér
tékben fog emelkedni.
A városi tisztviselők tehát ezekben a
nehéz időkben ép azzal a kis fizetéssel
lesznek kénytelenek megélni, amelylyel
még a jobb időkben is igazán művészet |
volt ében nem halni.
Úgy halljuk mozgalom indult meg a
törvényhatósági bizottság tagjai közt az j
iránt, hogy addig is inig a fizetés javítás
kérdése vagy igy vagy úgy megoldható |
lesz, drágasági pótlék rendszeresítésével se
gítsenek valamit a város tisztviselőinek hely
zetén. Aki csak a legkisebb-belátással van
is, helyesli és pártolja e mozgalmat.
Helyeseljük és pártoljuk mi is, mert be
kell látnunk, hogy a város közönsége most
többet képtelen tenni, de egyúttal most is,
mint annyiszor és mindig, arra hívjuk fel
a város vezetőinek figyelmét, hogy tegyék
lehetővé a tisztviselői fizetés végleges ren
dezését is. Tegyek lehetővé az egy és más

Ünnepi színezete volt a törvényhatósi bizott
ság e havi közgyűlésének, ünneppé tette az, hogy
a gyűlésen nyújtotta át Lits Gyula főispán Farbaky
Istvánnénak, a Vörös kereszt Selmecbányái választ
mánya elnökének az Erzsébet-rend keresztjét. Az
ünuepélyre eljöttek a nőegylelek elnökei, s eljöt
tek mindazok, akiknek ordójuk van. Lits Gyula
főispán elnökölt az ülésen s igen szép beszéd kí
séretében adta ál a kitüntető rendet az ünnepelt
clnöknőnek, kit Vörös Ferenc is költői képekben
gazdag szép beszéddel üdvözölt.
A gyűlés egyébkép a szokott renddel folyt
le. Tudomásul vettek a városatyák egy csomó
bejelentést s örömmel hallották, hogy Vihnyefürdőt mégis érdemes volt fejleszteni annyira is,
amennyire fejlesztették, m ert busásan behozza a
kamatokat,
Tudósításunk a következő:
Elnök: Lits Gyula főispán.
Jegyző: Vörös Ferenc tb. főjegyző.
Jelenvoltak: Altman Imre, Arlhold Géza. Ács
József, Bárdossy Antal, Gsányi Ottó, Cziczka Sán
dor, Farbaky István, Fizély Károly, Gazsó Mihály,
Hiindl Vilmos, Herrmann Emil. Hidvéghy Árpád,
Horváth Kálmán, Hornyacsek István, Jezsovils
Károly, Kapp Jakab, Király Ernő, Muszka József,
üszvaldt Gusztáv, Pauer János, Pelachy Ferenc,
Podhragyay Pál, Ricliter Ede, Schwartz Ottó,
Svehla Gyula, Sobó Jenő, Stuller Gyula, Singer
Samu, Székely Vilmos, Szél László dr.. Szitnyai
József, Uschlbetz Mihály, Velits György, Vörös
Ferenc, Wankovits Lajos, Zólomy Imre.
Vendégek: Ács Józsefné, Gsányi Oltóné, Engel
Zsigmondné, Geiger Márkné, Hajdú Réláné, Hiindl
Vilmosné. Király Ernőné. Kachelmann Viola,
Pauer Jánosné. Ocsovszky Vilmosné, Szitnyai Jó
zsefné, Tuka Antalné, Wagner Józsefné, Brosmann
Jenő, ifj. Farbaky István, PéteríTy Áron, Nemes
Béla akad. köri elnök.
A rendes tárgysorozat tárgyalása előtt Lits
Gyula főispán hivatalosan bejelentve, hogy a vöröskereszt egylet elnöknőjét a király az Erzsébelrenddel tüntette ki, ajánlotta, hogy küldöttség

volna el az ördög!* Mit alkalmatlankodik ez a
majom akkor, mikor épp méregetek magamban valamely vitás jogesetet? Bankot, vígjátékot, kölcsönt?
Edxvard Lytton Bulwer (aki a Gépek köz
társasága címen irt egy igen elmés elbeszélést),
Julcs Verne és dr. Jókai Mór nem tudnak kita
lálni olyan jövő század csodáját, hogy azt vala
mely, nyughatatlan ifjú technikus elme valóra
váltani ne igyekezne. Probléma nem lehet oly
hóbortos, vakmerő, istenkisértő, hogy az újkor
tudósa, fölényesen mosolyogva, ne készülne meg
oldani.
Hol van már a nyolcvan nap alatt megke
rülhető föld, mikor Tho. Cook és Ta hatvan nap
alatt kerítik meg azt velem. A villámmal s a
napsugárral való irás és a légi repülés után:
tréfa már aviz alatt akár a tenger fenekére furakodnunk; színházi estét, hangversenyt a pamlagon elnyúlva, szivar mellett élveznünk; saját
szavunkat hengerre göngyölítenünk, hogy a déd
unoka is megértse belőle; istenben boldogult,
érdemes emlékezetű dédapja milyen kulcs szerint
káromkodott? Bassusban-e vagy tenorban? És
mindez blictrissimum ahhoz képest, hogy én nem
sokára teleoptofonon fogok az én Gányó Laci
pajtásommal találkozni szinről-szinre. hangrólhangra
pedig vagy 10,000 kilométerre esünk
egymástól. Hallani és látni fogom az én Lacimat.
A jó fiú! Hogy elagarászta. elkurizálta. clkártyázta,
elpuskázta s elhazafiaskodta apai örökét, messze
Amerikában (Ordiban-Crekk, Msschssls) egy
különlegességnek, a magyar módra savanyított
kovász-uborka-conservnek szerez most bő keletet.
Még csak a táv-ízközlő van hátra, hogy a
new-yorki Delmonicónak híres menüjét itthon
dróton élvezzük. — Es ki csodálkozna még a

, ségem ezek terjesztése végett, mielőtt az EdisonRöntgen-Currie-Részvény-lársaság az ő szeren
i csétlen inventióikkal elárasztja. íme uram : a
j németalföldi orsz statisztikai hivatal legújabb
j kimutatása, melynek egyik adata szerint a most
j lefolyt 1903-ík évben csak a telefon-intézmény
magában Amsterdamban, Hágában és Utrechtben
429 őrültei szolgáltatott a különféle ideg-gyógy
intézetekbe.
— Foglaljon helyet, uram. Örömmel állok
szolgálatra. (E. m. a. f.!)
Az én látogatóm rejtelmesen mosolygott.
SIYXHKEH LUCIANÜS FAUSTUS
Nyilván a psychograyhionjával kiolvasta belőlem,
L ü b b e r t V an D e B ro gh
hogy vollaképen milyen érzelmekkel viseltem
Invei. tor
irányban. De hát bussiness is bussiness. és igy
folyt alá:
VYKERDAJl
— Lássa uram, a világ m ár a tünk szé
lére jutott. Minden harmadik ember az Ibsen és
— Miféle? — kérdem Jucit a névjegyet Lombroso örökével van megterhelve. — Megol
forgatva.
datlan dogmákban keresi az igazságot. Turkál a
— Papfélének látszik, mert olyan paposán sötétségben s elnevezi azt egyetlen világosságnak;
néz ki. — Tán kinézer s magát jött megkérni. hónaljig vájkál a bűzben s ezt vallja a valóság
kisugárzatának. Gyanús előtte a józanság s be
No, bocsássa be!
Juci kissé megilletődve suhogott ki a szó- 1 szél az egészség járványáról. Én ennek a nyava
bából ahová egy pillanattal később egy gondosan lyás nemzedéknek a meggyógyitására törekszem.
beretvált, piros arcú, köpcös úri ember lépett be. Azt akarom, hogy jószágának ismerje a rózsát,
Hosszú stirii fehér haja hátra omlott, apró kék édesnek a dalt, szomorúnak a halált s boldogí
szeme aranyfoglalatu szemüvegen pislogott felém, tónak az élet aranyos derűjét. Hogy ne a kőszén
ajkán a müveit ember nyájas mosolya.
moslékjaiból érezze ki a rezeda illatát, ne a
— Kérdezni fog uram. — szól választékos szétmarcangolt hangnemek közt elvérző, vonagló
angol nyelven. — miért éppen önnél kötöttem töredékekben ismerjen rá a melódiára, ne az
k i? Önt az éu elhalt mesterein és pártfogóm, oda suhintott festék-gubancokban a színnek és
a nagy Gornulius Donders, sokat emlegette elöl vonalnak örök szépségeit, és ne a feltámasztott
tem, mivel hogy ismerte szándékomat: Magyar- halottban keresse az életét.
országon terjeszteni találmányaimat és fölfedezé
— És milyen eszközei vannak e végre V —
seimet. Immunis talajra, szűz országra van szük- kérdezőm.

Közgyűlés.

j Kurt Lassivitz piidagogiáján, amelynek egyik
avatott hirdetője 1620-ban az agyvelő lobusai
szerint műveli a gyermeki elmét? És ugyanakkor
tapsolunk majd annak a jeles művésznek, aki
tűzzel és lendülettel fogja igazgatni a jószag egy
Beethovenének «Panobor» cimü illalsymphoniáját.
Quo vadimus ? Hová hajtjuk még bolond
jában.
Ebben a percben bepörög a Juci s idegen
urnák névjegyét hozza tálcán:

|
;
;
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lég a legnagyobb hiány az, hogy nincsen kelifi !
Társulati közgyűlés. A Geramb János
száinu lakószoba, úgy hogy a jelentkező sok ven
József-féle bányatársulat tegnap délelőtt tartotta
deget el kell utasítani. A közönség figyelmébe évi közgyűlését, melyen részt vett Stompl Gyula
ajánlja fürdőt, melynek fejlesztése nagy hasznára :
besztercebányai föbányabiztos is. A gyűlésen báró
lesz a városnak.
íoullon Károly elnökölt s jolenvoltak Farbaky
Az erdőmester előterjeszti az 1905. évi faIstván, báró Koullon Henrik, Lőw Tivadar dr.,
vagatási tervet, melynek során megnyugvással | Mangold Ármin dr., Berks Róbert képviseletében,
vette tudomásul a közgyűlés, hogy az erdők jövő Kachelmann Károly és Ungár Kálmán dr. ügyvéd.
évi jövedelme 19,000 koronával növekedni fog.
A közgyűlésen megváltoztatták a társulati alap
A járványos betegségek utáni fertőblenités szabályokat és végleges határozatot hoztak a
szabályozására Iliindl Vilmos és Horváth Kálmán Mihály-táró eladása tárgyában.
felszólalása után utasítja a közgyűlés a tanácsot,
— Vasúti tisztviselők uj eskütétele. A
hogy a fertőtlenítésre a költségvetésben megfelelő
Selmecbányái vasúti állomáson alkalmazottak,
összegei állítson be.
Boltizár József érseki helynöknek, ki 17 éven tisztek, altisztek és szolgák tegnap délután tették
át volt Solmeci plébánosa 60 éves áldozárságának le az esküt, Horváth Gyula hajózási és vasúti
alkalmából üdvözlő irat küldését határozta el a főfelügyelő és Kun Bertalan forgalmi főnök elölt.
közgyűlés.
— Uj pénzintézeti ügyész. A kereskedelmi
Végül Szitnyai József kir. tanácsos, polgár és hitelintézet tegnapelőtt délután tartott igazga
mester kiküldetett, a törvényhatósági városoknak tósági gyűlésén Ungár Kálmán dr. ügyvédet egy
hangúlag tiszti ügyésszé választotta. Megállapították
a miniszterelnöknél való tisztelgéséhez.
ezenkívül a félévi mérleget is.

KÜLÖNFÉLÉK.
— Személyi hirek.

S z itn y a i József kir.
tanácsos, polgármester a múlt szerdán Buda
pestre utazott, hogy részt vegyen a törvényható
sági városok polgármestereinek a miniszterelnöknél
való tisztelgésében. — L its Gyula főispán három
heti vihnyei tartózkodása után tegnap Selmec
bányán át Ipolyságra utazott. — M adarassy Gá
bor min. tanácsos, dohányjövedéki központi igaz
gató és B á lv á n y i Gyula pénzügyi tanácsos, a
múlt csütörtökön ide érkeztek.
— Névváltoztatás. Stanga Adolf Selmec
bányái lakós családnevét belügyminiszteri enge
délyivel Rudnai-ra, Slander Lajos szinte Selmec
bányái lakós pedig Szántó-ra változtatta.
— R itka ju bileum . Istennek kiválasztott
embere, Bollizár József érseki helynük, Selmec
bányának tizenhét éven ál prépost-plébánosa, e
M 14-én ünnepelte meg áldozárságának GO éves
évfordulóját. Nemcsak ő ünnepelt, ünnepet tilt az I
egész egyházmegye, Esztergom vármegye és Esz
tergom város közönsége, mely fényes, nagy ünneppé
telte a szereteti főpásztor jubileumát. Városunk
közönsége hálaadó isteni tiszteleien vett részt a
jubileum napján s a törvényhatósági bizottság
üdvözlő iratot intézett a városnak mindenha tisz
telettel s szeretettel övezett volt plébánosához.

— A d o h án y g y á r vizsgálata. Bálványi
Gyula dohányjüvedéki pénzügyi tanácsos a múlt
héten megvizsgálta a m. kir. dohánygyár vezetését.

Szemere Miklós köszöneté. Szemere
Miklóst, ezt az eddig páratlan áldozatkészségű
Mecénását a magyar ifjúságnak a Selmecbányái
lövészegyesület e hó 3-án tartott közgyűlésén
nagy lelkesedéssel disz-főlövészmesterré válasz
totta. Az egyesület elnöksége igen szép iratban
értesitelte erről, az egész város közönsége által
állal örömmel fogadott határozatról a jeles hazafit,
aki az egyesület főlövészmesteréhez, Sluller Gyula
dr.-hoz intézett következő tartalmas sorokkal tu 
datta, hogy elfogadja az egyesület kitüntető bi
zalmát.
Nagyságos úr!
Meghat az a kiliintelés, amelylyel Selmec
bánya királyi város Lövész-Egyesülete csekély
ségemet disz-főlövészmesterének megválasztani
kegyeskedett.
M indennél fontosabb m a szabad nemze
teknél, hogy a nemzet liai »találni* tudjanak.
Mi is szabad nemzet akarunk lenni. Ebben
munkálkodunk mi együtt és munkásságunkért
nem várunk sem elismerést, som keresztel
senkitől.
Legnagyobb egyedüli jutalmam lesz, ha
Önökkel. — ennek az ügynek velem együtt hű
szolgáival kőzet szoríthatok.
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Legyen szerencséin a tisztelt Egyesület
tagjaihoz jövő 1905. óv május havában szentlőrinci lövöldémben az ifjúsági lövö versenyen,
— ha az Isten addig éltet
Lövész üdv!
Honfiúi üdvözlettel
Szemere Miklós,
disz-fölövészmeater.

— Levél egry jubiláló ipartársulathoz.
Említettük lapunk egyik előző számában, sőt egy
fővárosi szaklap a »Mészárosok és hentesek ipar
társulatának hivatalos közlönye*, mely bőven szá
molt be a Selmecbányái mészárosok ipartársalatánk jubileumáról, szintén felhozta, hogy az ünne
pen üdvözlő iratot küldöttek Lestyánszky Sándor
miniszteri tanácsoshoz, m int a ki széles hatás
körében azokat az érdekeket, melyektől e szak
felvirágzása, gyarapodása függ, mindig igaz ügy
szeretettel s kiváló gyakorlati érzékkel istápolja.
E levélre meleg hangon irt választ küldött az
üdvözölt miniszteri tanácsos a jubiláló társulat
elnökéhez Lestyánszky József polgártársunkhoz,
melyben köszönetét mond a szives megemlékezé
sért. De azon nézetének ad kifejezést, hogy érde
mén felül méltányolta az ipartársulat az ő tevókénységét azzal a köteles figyelemmel szemben,
a melylyel közgazdaságunk s ennek keretében a
mészáros ipar érdekeinek támogatása iránt visel
tetik. Az ipartársulat méltatása után a miniszteri
tanácsos az ipartársulat jó emlékébe, az elnöknek
pedig atyafiságos jó indulatába ajánlva magát s
hazafias üdvözlettel buzdítja mindnyájukat e nagy
múltú iparág fejlesztésére, a becsületes munkára.
Hisszük, hogy e biztatás, kedves jó hatást fog
lenni mészárosainkra és henteseinkre, a kik a
múltat megbecsülik s a jövőért lelkesedni tudnak.
— Mennyibe k erü lt a m áv. sz trá jk ja ? Erre
a kérdésre azzal a további kérdéssel lehetne vá
laszolni, hogy: kinek? A magyar államnak-e, a
szállitófeleknek-e, avagy pedig maguknak a sztrajkolóknak ? A sztrájk o szenvedő és cselekvő té
nyezői közül csak a máv., tehát a magyar ál
lamnak a kára számítható ki pontosan. A leg
utóbb közzétett hivatalos adatok a máv. az el
múlt április hónapban 12,684,800 koronát vett be,
tavaly áprilisban 15,124.530 koronát; a sztrájk
hónapjában tehát 2,436.730 koronával csökkent
a máv. bevétele, ami százalékokban kifejezve l &3 °/0
Ugyané hónapban, mint egy ízben már említet
tük, a déli vasút F I, a győr-sopron-ebenfuti
vasút pedig 4'2 százalék bevételi emelkedést értei.

— Hiszen ez az éppen uram, amiről szólni Semmi második, semmi harmadik csengetés, j fordul elő — melyei eredeti hivatásától elterelve
akarok . . . S óvatosan körültekintve sutlogvást semmi zaklató fütty. Semmi kihajlási tilalom, t istenverte gépek olajozására fordítanak. Voltaképeni rendeltetése pedig az, hogy világítson. Fénye
folylatit: Az én találmányaim kiterjednek minden semmi kártérítési intés, sem vészjelző.
— Gyönyörű! — mondám lelkesedve. — nyugodt, egyenletes és soha még szét nem vetetto
életkorra s az emberiség minden osztályára.
a Iáriáját. E találmányom, megvagyok felőle győ
Vallás, tudomány, költészet, művészet, politika, Ideális utazás! De hiszen ez utópia!
Mynkeer Lyciann Fauslus Lübbert Van de ződve, rövid időn megfogja hódítani az egész mű
társadalom, szóval az életnek minden megnyilat
velt világot. Gyerünk tovább! Hányszor tapasz
kozása, az emberi elmének minden szerzeménye Brogli tagadókig rázta a felét.
- Nem oly kivihetetlen, mini gondolja. talja bosszúsan uraságod, hogy a vízvezeték csöve
más-más mederbe terelődik. Erkölcs, hajlam, szo
Engedje, hogy második találmányomról szóljak. vagy eldugulI, vagy megrepedt. Hol viz nélkül szű
kás mind uj irányt vált.
— Példákat, uram, példákat!
kiáltám A haladás - - már mint az, amit a múlt. század kölködünk, hol zápor szakad a fürdő-szobájába.
végének hivalkodó liai annak szereltek nevezni - - Ám hasztalan küld el a tűzoltókért, mert azok
szorongva.
J’y szus monsier. Tehát vallja meg. uram, s a velejáró uj foglalkozások és mesterségek csak csak tüzel tudnak oltani, de vizet nem.
— S mit ajánlana ennek helyébe? — da
hogy megunta a mai utazásnak módját. Egyelőre a betegségek számát szaporították. Szembaj is j
a szárazföldi utazásról szólok. Agyál ugy-e bár hosszal van több, mint volt a múlt század elején. ; dogó m.
megrengetik a vasúti kocsi lökései; utálja a kén- Az órás, a könyvkötő speciális szembaja mellé ■
— Még kérdezheti ? — felel a professzor ur.
•Qzagu füstnek betolakodását minden résen; ne most a mindnyájunk szembaja sorakozik. Ezt a
Én idézzem vissza emlékébe a hajdani való
bigadja, hogy a táviró-rudak porcellán gombjai kegyetlen világító szerek sokasága, főképpen annak dunavizest? Ezek az én találmányaim voltaképen
közölt kifesziletl vas-fonalak föl- s aláhullámzása a Bremer-lárripásnak brutális lénye okozza. A | annyiban hasonlítanak, a puskaporhoz, hogy ezt
megszédili agyát, s hogy az állomások lázasan petróleum bűzét hagyján. robbanós és erősen 1 is másodszor kellett kitalálni. Az önök embersé
csilingelő jelzői ráncigálják az idegszálail. A bi ránk fűt A gázlángnak görcsös vonaglása ideje ges tói ja újból a hálára emeli az ő diadalmas
cikli gyerek-sportját mellőzve, az automobil ádáz korán vénili meg a szemel, a teke médiumait puttonyát — it' s all.
rohanásait csak nem tekinti élvezetnek? Az én már a gyermeknél zavarja meg. Ezt az állapotot
Ali! Elvagyok bájolva, -----mondám meg
találmányom uram, végét veti ezeknek a borzal növeli az apró betű, melylyel az újabb könyv és j rökönyödve. Hiszen nekem őrült látogatóm van.
maknak. Uram, képzeljen egy jármüvet, amely lap tele van hintve. S egyszerre, uram: tornyon, ! Berohantam a telefonhoz s felriogattam a küzelé e célra idomilott egy, két, vagy négy ló van utcasarkon, elöltünk, feleltünk, alattunk és körü kórhúzak nappalosait, hogy siessenek segítségemre.
fogva. Nevezzük meg ezt a járművet csézának löttünk sisteregve gyűl ki a vilamos tüzek szem Hogy beléptem, vendégem mosolygott.
vagy hinlónak. A rossz időjárás ellen van neki fényvesztő tündöklése, fejjel is sötét üveggel az
—- Talányaim közül még csak kettőt ismer
födele. Tiszta időben az ernyője Jebocsálható s orrunkon botorkálunk már dolgaink után. Ezek
uram.
ön ott megveti magát a hintó szögletében, inig a a fény különbözetek köre (ordítva, megrendítenék
— Oh. — vágtam elejébe, — beérem egye
egy
jeges
medvének
is
az
egészségéi.
jónevelt állatok szapora ügetésben haladnak, él
— Nos uram ? Nos. nos, nos? - sürgőiéin lőre ezekkel!
vezi a messze kék lő hegyet, a csörgedező patak
— Hál még a többi! — foly taté. nekimele
a
professzor
ural.
És
mi
következik
mind
mentén virágzó mezőt, a sűrű erdőt, a fénylő
gedve, — Az én társadalmi reform-eszmém! Ez
....
eget és felhőinek játékát s szívja a fűszeres levegői. ebből ?
zel
igazán
nagyra vagyok. Tisza István gróf m. kir.
—
Mi
egyéb,
mint
az,
hogy
más
világító
Az útba ejtett fogadóban, inig a hű állatokat ;
megabrakolják, ön is kedvére megebédel s föly- i testről gondoskodunk. Van egy növény, a brassica miniszterelnök ur ő excja előtt m ár ott is fekszik.
Nincs
egyébről
szó benne, mint arról, hogy az
tatja a vidám utazást akkor, amidőn tetszik. | napúd olcileva — Magyarországon repce néven

4

SELMECBÁNYÁI

HÍRADÓ

1004. juliua 17.

— Vihnye fiirdővendégei. A legutolsó ki- és távirda-kezelönö, Nagy Gabriella és Irma Vesz- nagy forróság okozta, egy nedvesen összerakott
széna-boglya gyulladt meg.
mututás szerint Vihnye fürdőben a köAetkező ven prém, RÍau Gyula épitész-mérnök és fia Bpest, ,
Prückler Ilka Bpest, Kertész Nándor kereskedő
Ebtartók ügyeimébe. A rendőrkapitányi
dégek érkeztek:
Bpest, Urfuss Mária színésznő Berlin, Téglás Ká hivatal felhívja a kutya-gazdákat, hogy kutyáikat
Török Lászlóné honvédszázados neje, leánya rolyné m. kir. erdő tanácsos, erdészakadémiai ta
és dada Kassa, Miklós Mihály cs. és kir. főhad nár. neje és 3 gyermeke Selmecbánya, YVeisz e hó 20-ig jelentsék be a rendőrkapitányi hivatal
nagy, neje és 2 gyermeke Győr, Friedler Rozália Mariska háztulajdonos neje és fia Budapest, Ora- 3. számú szobájában, mivel a mulasztókat kény
szatócs neje és leánya Vágnjhely, Dr. Medveczky vetz Béláné kir. törvényszéki biró neje Ipolyság, telen lesz megbírságolni.
Károlyné tiszti orvos neje Léva, Veeber Irma áll. Szlabigh Ödönné m. kir. számtanácsos neje és
— D rága képek. A B. Hírlap írja, a múlt
tanítónő, Löftlen Gizella, Soós Laura húga Mező leánva Bpest, Littner Lipótné tanító neje és leánya;
túr, Dr. Vajda Károly orvos Budapest, Dobák Kohn Lotti és Janka Besztercebánya, Kabina Já év végén s az év elején Herzig Miksa bécsi cég
Béláné kir. főügyészi], özvegye és leánya Szeged, nos állami föreálisk. tanár és neje Bpest, özv. j ügynökei járták be az országot, a kik a hazafiHalász Gézánó ördög, nejo és fia Szegszárd, Föld- Stanczl Anna és özv. Karczag F.-né magánzónők j ságra appellálva, aláírásokat gyűjtöttek egy ősi
váry Miklós cs. és kir. kamarás és neje Bpest, Bpest. Pudler lgnácné ügynök neje és leánya erény című vállalatra, mely magyar történelmi
Delej György hírlapíró, neje és fia Bpest. /.sen- Bpest, Kovács K.-né leik. neje, Kallós J.-né, neje
gelis Jánosné és Zsíros Mihályné Cegléd, \ in tér és leánya Ipolypásztó, Nassinszky József pénzügyin, képeket ad ki. Kétkoronás részletekben fizetendő
Berta és Luszt Sándorné Bpest, Klein Károlyné tiszlv., neje és leánya Bpest, Tevely Elekné várni, száz koronáért ötven darab fali képre Írattak alá
vasúti hivatalnok özvegye Körmöcbánya, \ eitorisz tisztv. neje, fia és anyja, Pellet lgnácné vasúti | megrendelő ivót, mely az Ősi Erény kiadóhivatalá
Béla vasgyári alkalm. Zólyom-Brézó, Verner felügy. neje és cselédje Kaposvár, Bátori Miksáné ( hoz volt címezve. A megrendelők nagy része ér
Thekla és Fuchs Karolin magánzók Bpest. Poll&k m. kir. operaház tagja és gyerm. Bpest, Schalerl j
Lipótné kereskedő neje és fia Mada, özv. Gutt- Anna varrónő Érsekújvár, dabasi Halász Lajosné i tesülvén, hogy miről van szó, még idejekorán
mann Jakabné magánzó, leánya Wolf Samuné és k. ügy. neje, nevelőnő és leánya Bpest, Mayerhuber visszavonta a megrendelést, de levelüket nem
2 gyermeke Bpest. Totovits Kálmán tb. főjegyző Ferenc né tkpénzlári igazg. neje Vercbély, özv. kézbesíthették, m ert a cég nem volt kinyomoz
Ipolyság, Szigeti GyőríTy Géza kir. tan., pénzügy Szlavniczay S. Józsefné h.-százados neje és 2 ható. Most a cég, mely azóta bejegyeztette magát,
igazgató és neje Léva, Andrássy János kir. tan., leánya Székesfehérvár, Derzsib Béla és neje, áll. pörrel tám adta meg a sok ezer megrendelőt. A
alispán és neje Esztergom, Kopári Sebőné keres felső keresk. isk. tan. és gyerm. Szeged, Ringer
kedő neje, Marczali, Glück József utazó, neje, 2 E.-né kér. neje és leánya, Trostler Gy.-né és tárgyalások a hatodik kerületi járásbíróságon
gyermeke és cselédje Bpest, Dr. Félegyházi Agostné cselédje Pásztó, Lachmann Lósta erdész nővére folynak. A ki nincs ott, azt elmakacsolják, a ki
és leánya Bpest. Surányí Simon sütő-segéd, 2 Tökésujfalu, Faichtiuger Győző főv reálisk. tanár megjelenik, az kénytelen egyezséget kölni s a
leánya és cselédje, Reguly Jenőné m. ki ív bánya és neje Bpest, Karlanck Antalné v. h. neje és költséggel együtt százhúsz—száznegyven koronát
mérnök neje, Marthinyi Ilona, Szilnyai Miczi Sel leánya, özv. Illés F.-né Nyitva, Turczer Mária fizet a tiz-tizenkét koronát érő képekért. A kár
mecbánya, Szemethy Béla gvmn. tanár és neje szabó neje Nyílra, Dr. Heitler Hugóné ügyv. neje,
Bpest, Kiss Frigyesné rfogalmazó neje Selmec 3 gyerm., dada és nevelőnő Bpest, Richter M. vallottak közül többen megbízták Lengyel Zoltán
bánya, Dr. Schrank Samuné orvos neje Bpest, István főgymn. tanár Székesfehérvár, Rössel Jenő dr. országgyűlési képviselőt, hogy büntető utón
GálITy István primási főerdész Kemence, Alkér vizsgálóbíró, Rössel Irma és szobaleány, Faragó szerezzen nekik a céggel szemben elégtételt. —
Antal primási intéző és neje, Kemence, Dr. Lan- Andor áll. föreálisk. tanár és neje Sopron, Szlan- Városunkban is igen sok emberi becsaptak, kü
dauer Béla megyei tb. főjegyző Ipolyság, Dr. Da- csik Lajoshé áll. építészi hiv. Balassa-Gyarmat, lönösen sok szegény iparosi, akiknek azt mon
bis Antal kir. törvényszéki biró és nejo Ipolyság, Zimmermann Gy.-né háztulajdonosnó Bpest. Moesz
Vékay Károly máv. felügyelő, neje, 3 gyenn. és Etelka tanítónő, Emília, Izabella, Ilona, Géza, dották a lelketlen ügynökök, hogy csak 2 koro
nát kell fizetniük s most 100 koronáért porlik őkel.
cseléd Bpest. Göllner Károlyné gyógyszerész neje Károly és anyjuk Szeged, Kun Ákosné, Kún Pi
és 3 gyermeke Bicske. Szepessyné Langh Ilona roska bankigazg. neje Bpest, Murányi Endre jog
— Talált tá rg 'y ak . E hó 8-án a Melegpa
bizt. felügyelő neje és fia Bpest, Ribay Amália és tudor Békés-Csabu, Remenyik Józsefné iöldbirto- tak erdő rész mellett egy napernyő; e hó 13-án
Paula varrónők Bakabánya, Bodry Mihály mészá kos és leánya Heves, Gólján Györgyné ügyv. özv.
pedig a vihnyei országúton egy pénztárca talál
ros és neje Versec, Hubert Janka Szabadka, és leánya Bars-Endréd. Összesen: 531.
tatott. Igazolt tulajdonosa átveheti a rendőrségnél.
Politzer Albertné, keresk. neje, 3 gyermeke s
— Civillista és politika cim alatt érdekes
cseléd Bpest, Briger Netti cseléclelh. int. túl. nejo
— B alesetek ren d ő ri nyom ozása. A m.
és leánya Besztercebánya, Katona Vilmosné ke röpirat hagyta el a sajtót. Szerzője Szemere Miklós,
kir. belügyminiszter 1904. évi 7.625. szám alatt,
resk. neje Bpest, Zilzer Henrikné hiv. neje Bpest, politikai életünk egyik legérdekesebb alakja, aki ,
valamennyi
tisztviselőjéhez körrendeletét intézett,
Glück Hermanné vendéglős neje és leánya Kassa, hozzászoktatta a magyar közönséget ahhoz, hogy i
Szauer Mórné keresk. neje, 4 gyermeke s cselédje
amelyben az ipari, gyári és gazdasági vállalatokig/
leplezetlenül
megmondja
nézetét
az
ország
dolgáról,
|
Léva. Debrecenyi Miklós kir. ítélőtáblái biró és
előforduló baleseteknek kinyomozása tárgyában
neje, Bpest. Herbszt Sándorné keresk. neje Bpest, nem törődve sem azzal, ha e nézetek a hatalm a- i megindítandó rendőri eljárási szabályozza. A ren
Palmer Kálmán orsz. gyűl. gyorsiroda titkára, soknak nem tetszenek, de viszont azzal sem, ha j
neje és fia Bpest, tíaranyay János, fővár, tanító, talán nem népszerűek. A civillistával foglalkozva j delet igy szól: Panasz tárgyává tétett, hogy az
ipariak, tanár és neje Bpest, Draskovics Miklósné kiindulási pontja az, hogy a magyar nemzet soha- j elsőfokú rendőrhatóságok nagy része az ipari
csemege- és fűszerkeresk. neje Bpest, Franze
baleselek alkalmával - még az iparfelügyelő
Leodegárné postat iszt neje és Polgár István né sem fukarkodott királyával szemben és már Kossuth i egyenes megkeresésére is — vagy egyáltalában
Bpest, Csizinszky Sándor m. kir. pénzügyi titkár Lajos is az 1849-iki állami költségvetésben három j nem, vagy csak lanyhán teljesítik a rendőri előés neje Pozsony, Varga K. Pál kir. jbírósági tiszt millió pengőforinlot irányzott elő a királyi udvar- j
viselő, neje és fia Békéscsaba, Nagy Gizella posta- tartás céljaira, pedig ez akkor jóval nagyobb ősz- J nyomozatol és vizsgálatot. Utalással hivatali elő
dömnek 1895. évi május hó 27-én 37,302. számú
szegei képviselt, mint manapság. Szemere ezt az
ebben az évben születendő minden uj honpolgárt
körrendeletére, lelhivom, hogy intézkedjék hala
egész kérdési másodrendű jelentőségűnek tartja.
a magyarok dicső királya grófosilsa meg.
déktalanul, hogy a rendőrhatóságok a közrendé— De hiszen Szemere Miklós ur m ár egy Szerinte — igen helyesen — nem a pénz és külső
szet és munkásvédelem szempontjából egyaránt
rüpiratban .. .
csillogás adnak fényt és erőt a dynasliának, hanem
— Szemere ur csak amolyan közönséges igenis a szilárd alapon nyugvó intézmények, minők fontos ezen kötelezettségüknek a jövőben ponto
san megfeleljenek. Egyúttal megjegyzem még,
nemes embereket conlemplált. De én mágnás
a nép otthonát védelmező homeslead-törvények
nemzetnek szeretném látni a magyart, amely esz
hogy a balesetekből kifolyólag megejtendő elöraével — azt hiszem
magam mellé csődilem és a főrendiház újjászervezése szilád nemzeti ala nyomozatok vagy vizsgálatok alkalmával az eljáró
pokon. A nemzeti államról szólva úgy találja,
az egész. . .
rendőrhatóságok — a mennyiben valamely mű
— Lipótvárosi, igenis.
hogy a meddő szóharc nem viszi ez eszmét előbbre
— S a körülfekvő többi országrészt, tessék egy lépéssel sem, holott nemzeti és erkölcsi erőink szaki vagy ipartechnikai kérdés felderítésének
szükségessége merülne fel — e célra az illetékes
elhinni. Mert nézze uram: a demokrácia nem
egyéb, mint a tömegek arisztokráciája, ü lt van céltudatos fejlesztésével óhajtásaink mind könnyen kér. kir. iparfelügyelő közreműködését is igénybe
Amerika, a demokrata államcsoport. S hogy éhezi ellhetnének testet. E röpirat vége azzal az érdekes veketik, akik szolgálati utasításuk értelmében
a grófokat és hercegeket. Annyira felgazdagodott leleplezésselszolgál, hogy miniszterelnökünk mindez
amúgy is kötelezve vannak tömeges sérülést
már, hogy olt a koldus is négy tál ételt eszik ideig még nem ismerkedhetett meg a magyar trón
ebédre. Az Astorok, Van dér Biltek, Gouldok, leendő örökösével. A díszesen kiállított füzet tisz okozott nagyobb baleselek alkalmával a helyszí
Rochefelerek s mind a hány. Rangjok nincs és
nére kimenni s a baleset okát megvizsgálni.
születésük tisztára élettani mozzanat, a heraldi teletpéldányként küldetett meg az érdeklődőknek.
— Három csók és más elbeszélések cim
— Főlövészet. A polgári lövöldén a főlö alatt egy elbeszélés kötetet ad ki a lapunk közön
kának árnya, az. ősiségnek minden nyoma nélkül.
Uralkodó köll nekik! A felség ragyogása! A fé vészet e hó 23-án és 24-én, jövő szombaton és sége által is előnyösen ismert jónevű újságíró
nyes udvartartás! Mód mellé a rang! Cim és vasárnap lesz. A lövés mindkét napon délután
Honti Henrik. A kötet sajtó alatt van, megjele
rendjel! Az elmék teljesen kivannak már készítve
nése napok kérdése csupán, és ára csinos kiál
e célra. Még egy lökés, és megszületik az Ame egy órakor kezdődik. A lövészet befejezésével 24-én lításban 1 korona. Megrendelhető a szerzőnél
rikai Császárság, tarlósabb alapon, mint a Saha este társas vacsora lesz a lövöldén kedvező idő vagy a Neumann-nyomdában Ipolyságon, a mely
ben a harsak alatt.
rái Császárság. Ekkor, uram .. .
cég készségesen ad gyűjtőknek 5 előfizető után
Ebben a pillanatban — hála neked oh
Dijtekézés. A lövöldéi tekepályán e hó tiszteletpéldányt.
Edison! — megrezdül a villamos csegettlyű, Juci
‘
2
4-én
délután
lesz
a
dijtekézés.
Kezdődik
4
órakor
A „B u d ap e sti Ú jság író k E g y e s ü le te " segély
kitárja az ajtót s benne megjelen két hatalmas
termetű rendőr s háram athleta lipólmczei legény. s jelentkezőket délutáni 5 óráig vesznek be A alapja javára egy Almanachot ad ki, molybon 100 magyar
versenyben csak az egylet tagjai vehetnek részt. iró munkája fog megjelenni és 25 neves festőművész festmé
— Melyik az? — kérdi a csapat vezére.
— Ez az! — mondá a professzor és rám
— Tűz. Múlt csütörtökön tűz volt Bankán nyei, mint különálló niűmellóklotek lösznek a műben. Az
Almanach igazán szemet és lelket gyönyörködtető nagy albumm u tato tt.. .
Hadova erdőrészben. Kivonult az önkéntes tűz alaku diszmű lesz. Ára 5 forint. — Megrendelések a „Buda
. . . Erre persze, hogy felébredtem.
oltóság és sikerült a rohamosan terjedő tüzet j pesti l-'jságirok Egyesülete Almanachja" kiadóhivatalához
Porzó.
lokalizálnia. Nagyobb kár nem történt. A tüzel a j küldendők, Budapest. VII.. Károly-körut 9. Mutatóul közöl-
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— A „Magyar Közélet*4, mely Dr. Halmai
Elemér kitűnő szerkesztésében, köztudomás szerint
bár.') Bánffy Dezső nemzeti magyar politikájának
orgánuma, legújabb száma teli van aktuális, ér
dekes és értékes közleményekkel a politika, tár
sadalom, közgazdaság, tudomány, szépirodalom és
a kritika köréből. Önálló felfogás, művészi styl,
gazdag tárgyismeret és közvetlen jólértesültség
Jellemzik e lap magas nívójú tartalmát, mely a
következő: Bánffy és a »Vaterland.« — Dr. Hal
mai Elemér: Egy régi báró és egy uj gróf. —
Párlügyek. — Porzsolt Kálmán: Késő. — Szemenyei Kornél: Balkáni politikánk. — L. L : Matlekovics ur biztat. — Tuba Károly: Szegény Tóth
Márton . . . (Vers). — B. L.: Bánffy a házban. —
Balogh Dénes: Önálló vámterüfet és iparpártolás.
— Szineri György: Fiatalom és nemzeti dinasztia.
— B. B.: A horvát miniszter. — Mahler Lénárt:
Hreater Britain és Ausztria-Magyarország. —
Melchior: A tehetség kamatoztatása. — —lyi:
Külföld. — Ráspoly: Darázsfészek. — Szilánkok.
— Goór Pál: Golgota. (Vers.) — Jean de la Hire:
A toréra. •— Guy de Maupassant: Az anyaság.
— Kritika. — Közgazdaság. Pénzügy. — Szer
kesztői üzenetek. — Hirdetések. A tartalmas és
erősen soviniszta irányú szemle szerkesztősége
Budapest, V., Kálm án-utca 10. szám alatt, kiadóhivatala pedig Budabest, VI., Váci-kürut 61. szám
alatt (Országos Központi Községi Nyomda Rész
vény-Társaság) van.
Uj barom fltenyésztési ág1. A közönsé
ges mezei vagy parlagi galamboknak, melyek
minden figyelem nélkül olt keltenek a tornyok
ban. a magtárak ebesze alatt stb., a gazda eddig
alig vette valamelyes hasznát. Az ‘ Országos Baromfilenyésztési Egyesület*, ezen segítendő, a par
lagi galambok fogyasztását úgy rendezte, hogy
minden időben bármekkora mennyiséget átvehet.
Fizet minden egyes parlagi galamb darabját az
eladó helyén 40 fillért és elvállalja a vasúti szál
lítás költségeit. Tekintve, hogy a parlagi galamb
évenként tízszer is költ és húsz db. fiatalt nevel,
s tekintve végül, hogy a kis galambok felnevelése
semmibe sem kerül, ki fog tűnni, hogy száz pár
parlagi galamb eltartása majdnem nyolszáz ko
ronát eredményez, mi ezen, eddig ki nem hasz
nált baromfitenyésztési ágból kétségtelenül figye
lemre méltó jövedelem. Akinek m ár is volnának
eladó parlagi galambjai, az szíveskedjék azt be
jelenteni ‘ Országos Baromfitenyésztési Egyesület
nek Budapesten, VII., Rottenbiller-ulca 30. szám.
SELMEC- ÉS BÉLABÁNYA SZ. KIR. VÁROS
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Rendelet.
Az ipari munkának vasárnapi szüneteléséről
szóló 1891. évi XII1. t.-c. 3. g-a alapján a belügyi
és foldmivelésügyi miniszter urakkal, illetve a
horvát-szlavon-dalmát bán úrral egyetértőleg az
1903. évi junius hó 13-án 28559. sz. a. kibocsá
tott rendelet II. A) 3. pontjához, annak j) alpontja
gyanánt a következő rendelkezést fűzőin.
j) fürdőhelyeken, az ipari és kereskedelmi
üzletekben az elárusitás és házhoz szállítás, a
mennyiben e célra az idézett 28559/1903. számú !
rendelet hosszabb időt nem állapit meg vasár- \
napokon és Szent István napján a fürdőidény
tartama alatt déli 12 óráig végezhető.
E rendeletem kihirdetése napján azonnal !
életbe lép.
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Pénzt,
sok pénzt,

hívónként 1000 koronáig kéret
het mindenki túztesiégeaeu min
den siskiimeret nélkül.
KOldj# be címét E . 440 je li4e
alatt u követkvii címre: A n -

n o n c e n -A b te llu n s des
..M erk ú r” M annhelm .

.liMpslieii szenveddfeijosés:
használja a régóta bevált és jó
izü

Kai s e r-fé le

Budapest, 1904. évi junius hó 30-án.
Hlreonimy.

M ELL-CAM IELL“

cukorkákat.
9 7 4 . ( ) közjegyzőileg hitelesített
~ 4
- okirat eléggé bizonyítja,
mennyire beválnak és biztos si
kerrel hatnak ezek a cukorkák
rekedtség1, h u ru t és elnyálkosod ás ellen.
Ha hasonlót kínálnak utasítsuk
vissza és óvakodjunk hamisítások
tól. Csak ,,három fenyő“ valódi véd
jegygyei. Csomagja 20 és 40 fillér.

28541. 1004
B. M. sz. körrendelet.
III,b .
A cseléd- és iminkaköny knek az azok kiállítására jogosított
hatóságok által
egyetemi nyomdából leendő meg
rendelése.

Valamennyi törvényhatóság első tisztviselőjének.

Az 1876: XIII. t.-c és az 1884: XVII. t.-c.nek végrehajtása tárgyában az 1876. évi május
hó 17-én 23364. sz. a. kiadott belügyminiszteri
illetőleg a 39266. és 48665/1884. számú földm.
ipar- és kereskedelemügyi miniszteri rendeletek
által értesitteltek a törvényhatóságok, hogy a cse
léd- és munkakönyvek előállilásának és a ható
ságok részére való elárusitásának kizárólagos
jogával a m. kir. egyetemi nyomda bízatott meg
s egyszersmind elrendeltetett, hogy a hatóságok
ebbeli szükségleteiket kizárólag csak ezen nyom
dából szerezzék be. Az utóbbi időben ennek da
cára mind sűrűbben kerülnek forgalomba más
nyomdákban készüli és az előírástól eltérően ki
állított cseléd- és munkakönyvek, s ezáltal, az
azokkal űzött visszaélések mind gyakoriabbakká
váltak; felhívom ennélfogva, a (címet) hogy intéz
kedjék az iránt, hogy a cseléd- és munkakönyvek
kiállítására a törvényhatóság területén illetékes
hatóságok ebbeli szükségleteiket kizárólag csak a
m. kir. egyetemi nyomda igazgatósága utján (Buda
pest I. kér. Vár. Iskolatér 3. sz.) szerezzék be.
A hivatali vizsgálatok alkalmával az illető
hatóságoknál a cseléd- és munkakönyv készlet
megvizsgálandó, s ha ebben a könyvek elkészitétésére engedély nem nyert nyomdákban készüli
könyvek találtatnának, ezek megsemmitendők. A
közönség tájékoztatása céljából pedig a törvényhatóság területén közzéteendő, hogy a felek által
közvetlenül beszerzett s kiállítás véget a hatóság
hoz vitt cseléd- és munkakönyvek nem fogad
hatók el.
Budapesten, 1904. évi junius hó 22-én.
A miniszter helyett:
Sándor s. k.

Raktár :

Márkus IV
I.
cukrászata fiié im c c b iiiiy r t n
Deak-Fercnc-utca 7./I. saját ház.
.. .. A ln i^ltteto tt 1 8 3 0 .......
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Mólyen tisztelt közönség!!
Az általam bérelt „l'etöfl kertet“ Selinecen
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
étterom is rendelkezésére áll n n. ó. közönségnek.
Kitűnő ételek és Italok felszolgálási, előzékeny
kiszolgálás és kifogástalan tisztaság áltál, minden tö
rekvésem oda irányul, Imgy a n. é. közönség teljes
megelégedését kiérdemelhessem.
Viszont azonban mély tisztelettel kérem nagyra
becsült párfogását is.
Alázatos szolgája

Daubner János.

Államtitkár.

Az anyakönyvi hivatalok bejegyzései.
1904. évi julius 9—16-ig.
Születés.
Pro kein Elek, Sehröttor Mária, fin,
Kitscknor István, Debnár Anna, fin,
Kandia János, Chrien Euiilia, flu,
Haladok József, Jokl Matild, flu.
Melozer Antal, Melezer Erzsébet, fiú,
Csunderlik János, Szelepesónyi Mária, fiú,
Stolil János, Bombala Mária, leány,
Csis György, Simkovicz Anna, fiú,
Ko.leda József. Rémén Mária, fiú.

Selmecbánya,

Banka.
Selmecbánya.
Hodrusbánya.
Steffultó.

K ihirdetés.
Konopkn György Steffultó, Lupták Katalin Hegyhát.
Gyuriga Ignác Steffultó, Kolloila Mária Szitnya'ő.

Házasság1.
í ’ciz.sa Mihály, Hoenniger Mária, Selmecbánya.
Zatyko János, özv, Lámer Jánosnó, Selmecbánya
Matraáz Ferenc Szitnyatő, Gressner Terez Steffultó.
Meinlty Károly Diósgyőr, Schóbal Mária Steffultó.

Halálozás.
Eberloln Alojzia, 74 érés, szorvi szívbaj,
hippinann Ignácnó, 71 éves, aggkór.
/ahornuz Zsuzsi, 2 éves, gyotnorgörcsök.
Eruzsliak Pál, 17 napos, velesziiletett gyengeség,
l.auko Mihály, 3 éves, gyeriuekaszály.
hebnár Szidónia, 1 hónapos, bólhurut.
Lirhner Anna, 18 hónapos, ngygtlmőkór.
Grollmusz József, 80 éves, aggkór.
Breznyánszky Fülöpné, 67 éves, vesogyulladás.
öiV Krieger Mihnlyné, 76 éves, aggkór.

gchieht gzappan. ^
..sza rvas"
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Legjobb, le g k ia d ó sa b b , le g tis z .. tább é s a zért a le g o lc s ó b b ..

s z a p p a n ..
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B evásárlásnál ügyelni tessék, hogy minden d arab szappan
Sehioht" v a g y pedig a fenti „v é d jeg y ek k e l" legyen ellátva.

CSERNÁK

Amerikába
mr 135

17.

Nyavalyatörés!
Ki nyavalyatörés, görcs és más ideges állapotba
szenved, kérjen iratot, ingyen ésbénuentve kap.
szabd. Hattyú gyógyszertár által Majna Frankfurt.
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K o ro n a

B ócsböl A n tw e r p e n

GYÖRGY

Női- é s fó rfl-lá b b e ll, leg fln o m ab b b o la le g ú ja b b d iv a t sz e r in t.
. . . .
K ö s z c lp ö r a k t ó r .

Díjmérséklés *11lyon
1o
szti‘

1004 julius

\ I Ml R A n

S K L M E c: B A N
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j Első cs. ss Mr- osztrak-magyar kizárólag szál. riliarmentes.
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NEW-YOR, PHILADELPHIA

Kronstcnor-tclo I I f | ] |
uj zománc. l_l(j Q

hálós

védve

ESIML

ellátással eg-yütt.
Hogy ezen olcsó kivételes áron mehessen az utas, kell
hogy K 20— előleget küldjön

K r o n s te in e n
■ n .

in

ii

. .

K a r o l

,n n

1 keverhető. mosható, vihnrmeutes, tözterü mázolás. Jobb, mint az olajfestek.
...............................
r. «hadainak, taton a- is olvlllntözöadjnők. vasutaknak stb. Minden ré sztv e tt k iá llít á s o n első d íjja l i
Ju ta lm a z v a , Legolcsóbb festekhomlokziitokra. belterületi-,', különösen j
y
iskolák, kórházak, templomok kaszárnyákhoz stb. ös mindenféle inas «
taréjhoz.t g Ey g yn engég
Meglopó eredmény. ]
___wreynoi.
y zyzetm
e u n e ieértera nái r a_ 2. 1 k. i -.k r .Jirgit'i
H
lo kz at-fe
stékk,
viharmentcs, mészben
mészben oldható,
oldható. 40
4',' mintu
ii
■' o m
’-----—
‘.-fe sté
, viharmentes,
olajfos- 1
tökkel azonos. Kgr.-ja 12 k r .-t ö l följebb.
4

IBéCS, III., Hauptstr. 120. saját názában.

R E D S T A R D IN É
Wien, Wiedner Gürtel 20.

Kívánatra ingyen próba, mintakönyv prospoktus.
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Valóban nagyszerű és
elérhetlen
„ r o v a r ir t ó ."

Csak palackban vegye.
Selm ecbányán : Geiger Márk. Engel
Zsigmond, Ernst Zsigmond, Ifj.MarschalkoGyula. Weisz Ignác és Weisz
Samu fűszerkereskedőknél.
H o d ru sb án y án : Kukocska József
és Weisz Jakab fűszerkereskedőkné’
Ip o ly ság o n : Berczeller M. Bolner
Dombo Károly és Ruuiann Lajosaé
fűszerkereskedőknél.
Körmöcbányán: Freud Manó, Gaz
dik János, F. W. Horn, Klein Hermann és Ritter Leopold J. fűszerkereskedőknél.
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téli és nyári gyógyhely
P

BUDAPESTEN.
E lső ran g ú kénes héwizD gyógyfürdő,
páratlan gőzfürdővel, legmodernebb
Iszapfürdőkkel, pompás á s v á n y v i z s z o d á k k a l . kő- Cs kádíürdökkel,

A Kisbirtokosok
Országos Földhitelintézete

2.

1 üveg ö k o ro n a, Itta üveg 1 lior.

[Főraktár:

KORONA. - G YÓ G Y SZER TA R .

Budapest Calvin-tér.

!

200 kényelmes lakószobával.
P ro sp e k tu s k ív á n a tra
Ingyen Cs bCrmentve.

KIRÁLYFI

ÉS

BAN KHÁZA , BUDAPEST.

TÁRS A

A N D R Á S S Y -U T

60.

„110,000 torsjegy, 60 ,0 0 0 nyer. — Nyeremények összege 14 .46 9,0 00 korona,|

PARIS SZfljLOM
SilUuOla: SIMON Pái_

Budapest , vi., vAczi - kOrut 23. sz.
too azóba 2-30 K-lól feljebb kluolgéUsaal és rtüaayvlléfltlaaal együtt. rOrtlők, clegaoa kérőkéi. étterem és
aörcaarook a bézbtn. Villamos Toautl íreglUóhcJy az
ösizea pályiudvirck Cs Kilök felé.

Vidékiek kedvenc* találkoió helyi

K L IV É N Y 1
vendéglős

ÍR Ó G ÉP
“ UJ MODEL L d
n\eoj<elení".

JLJ Pf$OSP&KTtiSTKÜl.D
f A3.
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PER EN CZ

elsőrangú étterm ei

Budapest, VI., Andrássy-út!

1

EHJ

PEST Sr

CT flNPRÁSSV-UT 1 2 . “f /
Ai egyedül létezd valödi angol

SZÉPITÖSZER

m m m

a B a la iii-I C l e valódi angol
mely izonnal .eltávolít minden szeplöt, ir.ájfoltot, pattorást.
esiert stb. Cs az arcznak OdcsCget. halalságot kölcsönöz.
Hölgyeknek neikuiözhctctlenl
Egy üveg ára 2.— K, hozzá ugorka-izappan L— K, púder 2.— K.
Postai szétküldés naponta.
«

SJII

Balassa Kornél g X 1 S :- en.ab.ti.i,..,
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O S E R S é s BAUER
M OTORGYÁR

BUDAPEST
V„ L ip ó t-k arú t 7.

BÉCS
Dresdneretraese 70—85.

Benzin, és
petrolin-

B enzin- é s
p e lr n iin .

m o to ro k

lokoinGbilok

S z i v ó g á z - m o t o r 'o k 2 -3 fillér üzemköltséggel.

taji taitatsik mőiSiltsten, - ElsfeaümíM i.- Edrnl iiilssl Iillsliltk, fp/
Nyomatott Joerges Ágost özv. és fia könvvnymdájában Selmecbányán. 1904
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