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Az expedíciót s hirdetéseket illető reklamációk a lapkezelő

Joerges Á gost özvegye és fia
céghez intézendő!?, hova az összes pénzkttldemények is küldendők
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hitelt a tisztviselőknek.

(le a folyton dráguló életviszonyok, a meg
Olcsó
Nem csalódunk, ha azt állítjuk, hogy élhetés legegyszerűbb s nélkülözhetetlen
Magyarország ezernyi-ezer tagból álló tiszt kellékeinek évek óta tapasztalható drágulása,
és amit a kormányhatalom is belátott, a
viselői karának nyolcvan százaléka adós
sággal küzd és nem csalódunk, ha azt ál Ht tisztviselők fizetésének elégtelen volta okozta
a tisztviselői kar eladósodását.
juk. hogy e nyolcvan százaléknak elenyé
A haj meg van tehát s a hajon csak
szően kis része az, amely könnyelműsége
részben segített az állam akkor, amikor az
következtében jutott bele az adósságba.
állami és megyei tisztviselők fizetését meg
Hisz az adósság szó nem ismeretlen a javította, ám az államtól ez idő szerint nem
magyar ember előtt. Nem régen mutatta ki várhat többet a magyar tisztviselői kar, s
az ország színe előtt egyik igen komoly most magának kell magán segítenie.
teaetségü fiatal tagja a t. háznak, hogy
Nem csalódunk, ha a tisztviselők el
nagy Magyarország területének három adósodásának okául a fenteobirtakon kívül
negyed részét adósság terheli, s igy amint ! azt is felsoroljuk, hogy a nehezen kapható
nem lehet azt mondani, hogy az ország hitel és a drág . pénz okozta és okozza a
nagy része könnyelmű, úgy nem lehet állí tisztviselők eladósodását és azt, hogy mind
tani azt sem, hogy az ország tisztviselői beljebb-beljebb jutnak a bajba.
Magyarországon a legutolsó szatócs,
könnyű felfogás, léhaság utján jutottak bele
akinek boltjában nincs több tiz korona ér
az adósságba.
Hangsúlyozzuk ezt azért, mert egyes tékű árunál — suvix, gyufa, ostornyél stb.
körök, különösen a pénzkereskedéssel fog — nagyobb hitelnek örvend a pénzintézetek
lalkozó körök, szeretik a tisztviselők nehéz előtt, mint a hivatalnok, mert az üzlet-ember,
állapotát úgy tekinteni, mintha megérdemel s mert üzletember, kap könnyen és kap
olcsó pénzt. Egyszóval Magyarországon ma
nék sorsukat.
Nem a könnyelműség, nem az élet ter a szellemi munkás a pénzemberek szemében
heinek rózsaszínű szemüvegen való nézése nem végez munkát, nem hitelképes és —
vitte bele a tisztviselőket az adósságba, kap kölcsönt, óh kap, jó jótállók mellett, de

drágán, 8—10—12—14 százalékra az in
tézetektől és kitudja mily drágán az uzso
rásoktól.
Olcsó a pénz! Ezt halljuk, olvassuk
évek óta, ám, hogy ne menjünk messze,
bár bizonyára másutt sincs máskép, a mi
pénzintézeteink sziklaszilárdan állanak a
régi kamatlábon, 0 — 1 2 %.
Ezt a kamatot fizeti országszerte a
tisztviselői kar adóssága utána pénzintézetek
részvényeseinek, fizeti keservesen éveken
és éveken át, de ezzel még nem törleszti
az adósságot s ha olyan viszonyok között
van, hogy nem törleszthet külön — s ez
a rendes
akkor mondjuk egy 1 Ű0 ko
ronás adósság után tíz év alatt 1 2 0 ko
rona kamatot fizet.
Hát ezt. az állapotot tovább tűrnie a
tisztviselőknek, nézetünk szerint, a legna
gyobb élhetetlenség, gyámoltalanság.
Legyen a magyar tisztviselőkben aka
rat, hogy megmeneküljenek drága adós
ságaiktól s ne várják ehez az államhata
lom segítségét, mert anélkül is elérhetik
céljukat, egyesülés utján.
„Uuitis viribusw egy év alatt olcsó
pénze lehet a tisztviselőknek s megmenekülhetnek a pénzintézetek uzsora kama
taitól.

rint AlgOg, 2SiO.>, 2 Hs 0. Szóval idegen anyagok
kal kevert agyag.
Bögre, amely nem készült korong segítségével
teliát egészen a gölöncsér két kezének műve.
Ami rajta dekoráció, az is.csak úgy hevenyészve,
»szabad kézzel* készült. Néhol a gölöncsér a
hüvelykujját benyomkodta a még friss agyagba:
ott karikás mélyedések látszanak. Másutt a kürmehegyit nyomta bele: az csupa félholdat adott.
Végül pipaszurkálójával végighúzott egy stráfot:
ez a mélyedés most úgy fogja körül a bögrét,
mint egy karperec egy puha asszonyi kezet.
E körülményes leírásból m ár sejti az ol
vasó. hogy az ősember, akiről itt szó esik, egy
közönséges gölöncsér, azaz fazekasmester. Rendes
adófizető polgár.
Mégis jogom van őt a régmúlt tanújaként
felidéznem. Ő az egyetlen ember Európában, aki
ma is azt a mesterséget gyakorolja, amelyet le
galább ötvenezer esztendővel ezelőtt is gyakorolt
az emberiség. Sőt szakasztott azon módon gya
korolja, m int őshajdanban.
Itt tehát nem változott a divat. A művé
szeti irányok és technikai vívmányok nem avat
koztak be ennek az embernek mesterségébe. Egy
szer, de csak egyetlenegyszer, ütötte fel itt a fejét
a szecesszió: de ez is igen régen volt, talán a
bronzkorszakban, amidőn egy merész ujitó kita

lálta a bögrének korongon való gyártását. Ez el
len valószínűleg élénken tiltakoztak a bronz-aka
démiák, de úgy látszik, hogy az ifjúság ismert
erőszkossága győzött, mert a gölöncsér máig is
használja a korongot. Néha-néha mégis elpártol
tőle, amidőn szabadon alakít, minden mechanikus
készülék nélkül. Ilyen tárgyakkal egyre sűrűbben
találkoztunk az iparművészeti kiállításokon, ami
arra mutat, hogy az ős-akadémia kibőjtölte az
évezredek tekintélyes számát.
Ilyen bögréin van nekem is.
Amint kezembe veszem és megsimogatom
fekete, kerek termetét eszembe jut az a két kéz,
amely ezt a bögrét a nedves agyag-korában épp
igy simogatta, hogy megkapja a kellő formát.
Előbb a tenyér, aztán az ujjak végigsiklottak rajta,
hol erősen, hol meg nagyon gyengéden, néhol
pedig csak annyira, hogy a kéz meleg nedves
sége egy leheletnyit simítson rajta. így dolgozik
az igazi gölöncsér, a művészi érzésű. Formáló
gesztusából sok átsiklik az engedelmes agyagba:
a gölöncsér lelkének egy pár atomja költözködik
a bögrébe. A magasabb művészeteknél ezt érzés
nek nevezik, de a szegény gölöncsért kevesen
taksálják ily magaslatokra.
A gölöncsér aztán odatartja a művét az ég
ellenébe vagy az ablak ellenébe. Most látja, hol
kell egyet lendíteni a körvonalon, a silhouetten.

A bögre.
Nem tudjuk, miforma lehetett az ősember,
bár koponyáját és kését teméntelen mennyiségben
ássák ki a tudósok. A lelkét azonban nem le
lteiéit eddig sehonnan napvilágra szállítani, holott
az ember lélek nélkül igen csonka. Mit érzett
vájjon őseim egyike ezelőtt negyven-ötvenezer
esztendővel, amikor népes családja körében kőbie.-kával szeletelte föl a masztodon-sonkát?
Kiről óvatosan hallgat Ranke és Klaatsch, mert
e tárgy könnyen költői fecsegésbe csalogathatná
az egzakt tudományt. K kapacitásokkal szemben
talán nincs helyén a téma feszegetése, bár izgatón érdekes. Bizonyos körülmények azonban lehetévé teszik, hogy ezen a tudomány számára
hozzáférhetetlen helyen leírjuk néhány idevágó
tapasztalatunkat.
Több ősemberrel találkoztam ugyanis az
utóbbi években. S tőlük tudtam meg azt, amit
a szakemberek eddig rejtélynek nyivánitoltak.
Nem is egyenest tőlük, hanem a munkájuktól.
Van egy varázsszelencém, amely pontos felvilá
gosítással szolgál. Egy bögre.
Közönséges tárgy, három krajcárba került,
nincs rajta semmi különös látnivaló, anyaga is a
legprúzaiabb, vegyi összetétele W arlha Vince sze
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Magyar ipartermékek meg
yédéi mezese.
Tudvalavö. hogy mily elkoset'edelt háborúskodás folyik c.-/.tendÖk óla a honi ipar érdekében,
s követke/éskép: a külföldi produktumok ellen,
hogy a közönség hazai ipartermékeket vásároljón, amelyek minden tekintetben megállják a
helyet az idegenek mellett.
A külföldi gyárosok belátták, hogy készítménjeiket, melyek előbb hazánkban oly kapósak
voltak, már nem veszik azzal a szinte rajongó
szeretettel, mint annak előtte. Tisztában vannak
azzal, hogy hatalmas konkurrensük tám adt itt az
országban magukban a magyar ipartermékekbenNem estek azonban kétségbe, hanem elővették
minden furfangjukal ravaszságukat, csakhogy to
vább is hálójukba kerítsék a naiv m agyar vevőközönséget.
Az idegen gyárosok a legarc&tlanabb módo n
a legvakmerőbb elhatározással saját gyártmánya
ikat magyar produktumok gyanánt hozták forga
lomba, meghamisított cikkeiket oly módon tuk
málván reánk, hogy bitorolták a magyar színeket
és jelvényeket; ezekkel látták el készítményeiket
és ,,Magyar ipar'- hangzatos címmel szereztek ne
kik kelendőséget, 'leszorítván a tényleges hazai
ipartermékeket.
Ezekről a nagyszabású visszaélésekről lerán-.
tották a leplet. Rám utattak mindazokra a bajokra
melyek egyrészt béklyókba szorítják a magyar
ipart, másrészt szabad beözönlést engednek a kül
földi termékeknek; felsorolták azokat a manipu
lációkat. melyeket a legnagyohb vakmerőséggel
űznek az idegen iparlovagok a honi termékek
hátrányára, kárára és rovására. Szóba hozták a
a lelketlen üzelmeket, a magyar jelleg bitorlását,
a cégér meghamisítását, mely aljas módszerek
biztosítják az idegen gyártmányok kelendőségét,
Indítványozták, hogy minden vonalon védjék
meg a magyar iparcikkeket, tegyék azokat könynyen felösmerhetőknek, úgy hogy a magyar vevő
közönség, mely ragaszkodik a honi iparcikkekhez,
azonnal tisztábban lehessen azzal, hogy melyik a
magyar produktum, és melyik az idegen.
E célból közhitelű jegygyei kellene ellátni a
honi ipartermékeket, azaz törvényileg kellene védőjegyet megállapítani a magyar produktumok szá
mára. Ez a védőjegy jelezné és hiteles módon
bizonyítaná az egyes iparcikkek magyar eredetét.
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Az indítványozók javasolták, hogy ez a védőjegy Magyarország kis cimoréből álljon, melyet
az illető cég neve és védőjegy híj sírom szám a égészitene ki. A védőjegy használatát megengednék
minden iparosnak, ki az elsőfokú iparhatóságnál
•
annak engedélyezését kéri. Természetesen csak
oly cikkekre nézve adnák meg ezt az engedélyt,
melyek az ország területén készültek.
i
A védőjegy eszméje nem uj nálunk. Meg
j
volt m ár régebben engedve felsőbb helyről, hogy
egyes cégek gyártmányaikon alkalmazhatták az
: országos címert. De ez csak kivételesen volt meg
■ engedve. sőt kitüntetés számba ment, ha valamely
ipari cég a címert használhatta.
j
Némi akadályokba ütköznék mégis az ország
j címerének széllében-hosszűban való alkalmazása
s nőm egy visszaélés szülőoka volna ez az engedelein. Még kőlfüldi portékákra is ráülnék a ma
gyar címert s igy ott állnánk, ahol azelőtt és
megint csak nem lehetne megkülönböztetni a
magyar iparterméket a külfölditől.
Mert az idegen gyárosok mindenféle előnyö
ket kiaknáztak a maguk haszonleső, a magyar
ipart megrántó érdekükben. Cikkeikre nevesebb
országos és világhírű magyar férfiak neveit alkal
mazták. Bécsben készült gyufára odapingálták
Petőfi, Széchényi slb. képeit, játéklapdákra Kossuth
arcképét festették és >Kossuth labda« elnevezés
alatt hozták forgalomba. A *Magyar ipar* elne
vezésből meg válóságos kultusz csinállak.
No de, remélhetőleg rövidesen rájuk fog
járni a szekérrudja, úgy kiakolbolilják majd ha
zánkból u könnyen nélkülözhető, tömegesen ideliferáll iparcikkeket, mintha sohasem látták volna
ezt az országot.
Nyilván meg fogják valósítani aztafigyelernremélló eszmét, hogy a visszaélések meggátlása
céljából minden kereskedelmi vagy ipari cég, mely
forgalomba hoz valamely cikket, nevet és elmét
alkalmazza vagy magán az illető cikken, vagy
j pedig a produktumot rejtő dobozon.
j
Csakis akként lehet e téren számításba jö hető és kielégítő eredményeket elérni. így aztán
nem lehet majd félrevezetni különféle hangzatos
címekkel és hamis felírásokkal a vevőközönséget,
m ert az egyszerűen tudni fogja, hogy melyek a
válódi magyar gyártmányok és csak azokat a ke
reskedőket és iparosokat fogja felkeresni, kiknél
megkaphatja a valódi honi produktumokat.

És meglendíti azt a vonalat. Azután forgatja, hogy i rült, mint egyéb időkben. Akkor is a munka sze
minő profilt mutat erről, meg arról az oldaláról. líd lázát érezte, a teremtés gyönyörűségét, való
Nem kajla, nem pupos-e? Ha baj esett a vona ságos agyag-inspirációt. Akkor is tudta hogy am it
lon, az a simogató ujj addig simogatja, amig he formál, az valami különleges érték, amelynek atvalyessé lesz. És simogatja szeretettel, mintha az fiságos becse is van. Akkor is élvezelt az ujja
a sárga agyag a gyermeke szőke haja volna. puha hegye, amidőn végigsiklott a bögretesten,
Simogatja szeretettel, elnéző, szelíden javiló bé- akkor is akaratos lendüléssel nyomta, terjengette
ke tű réssel, akár a jó szüle. Egész leikével részl- a puha matériát. Az én gölöncsérem és az ősvesz a bögre megszületésében Ö az ürömapa. gülüncsér egy. Semmi észrevehető külümbség
Az ő gyermeke ez a kis feketeség. Rajta van a nincs köztük. A munkáik is tökéletesen egyformák
családi hasonlatosság, mert ezt csak Pintér József
Ha c mellé a kis fekete bögre mellé odauram formálja igy. Belé van zárva a szerelete, fektetem a világtörténet tiz vastag kötetét: akkor
a gondossága. Tehát a szive. Sőt belé van zárva kél a respeklusom. Minő semmi ez a tiz kötet,
a perc hevülése vagy józan becsülete. Az enge ami tele van múlással, elhamvadsággal s minő
dékeny, puha agyag minden leheletnyi nyomot nagy ez a bögre, amelyen számlálatlan évezre
fölvesz magára. Fotográfia, sőt életrajz. Ue leg dek mit sem változtatlak.
inkább jellemrajz. Minden bögre, amely igy ké
Kell hogy több legyen ebben a bögrében,
szül, cserépbe vájt okmány egy emberi lélekről, mint az a vegyi formula, amelyről a cikkem ele
akár Intimima sumir agyagtáblája.
jén írtam. Ha kissé elgondolkozom rajta, rá is
így formált az Ősember is, akinek ötven jövök. Az van ebbe a kis fekete bögrébe zárva,
ezeréves cserepeit most ásogatja ki a tudomány, a mi változatlan kincse az emberiségnek s ami
ü is ezt a munkát végezte, még pedig betii sze az egyetlen örök és állandó, amióta ember lett
rint így. Egy körömfeketónyivei sem másképen. a ember lesz a föld vidékein. Ez a mindenek felelt
Amikor a nyirkos agyag a keze közé került, épp szuverén és örök uralkodó talán a művészet.
igy szikrázott belé a lelke, a kedélye, a jelleme.
Lyka Károly.
Minden úgy történt itt akkor is, mint ma a gölőncsérműhelyben. Akkor is más volt az ember,
mihelyt a nyirkos agyag formáló kezei közé ke-
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Evang. esperességi közgyűlés.

A nagyhonti evang. egyházmegye Hiúidéi
Vilmos és Laszkáry Pál elnöklete alatt o hó 7-én
tartotta Felsőterényben ez évi közgyűléséi.
Az espereai gyűlést Laszkáry Pál esperes
felügyelő nyitotta meg, üdvözölvén a megjelen
teket s a buzgón munkálkodó főesperest és hat
hatós szavakkal ecsetelte, tekintettel a küszöbön
álló uj tanügyi törvényre is, a magyar nyelv si
keres tanításának szükségességét a honli ág. hitv.
ev. iskolákban. Majd Hiindel Vilmos főesperes
adta elő lendületes bevezető beszéd előrebocsá
tása után kimentő évi jelentését, melyből a köz
gyűlés meggyőződött a haladásról és egyúttal
a kívánni valóról is.
A szabályrendeleti bizottság pontjai közölt
hosszas vitára adott okol a berencsfalusi ev.
egyház zűrzavaros állapota, melynek javítását —
Rozsnyay János százdi lelkész, mint külön előadó,
továbbá az elnökség, nemkülönben Svehla Gyula
miniszteri tanácsos és Sobó Jenő főbányatanácsos
s mások hozzászólásai következtében — az esperesi törvényszékre utalták.
A Selmecbányái ev. elemi iskolák államosij tásának ügyét örömmel vették tudásul.
A szabályrendeleti bizottság ügyeinek elő
adója Iirupecz István alperes volt, ki az Ipoly
ságon épülendő ev. templomügyben is referált,
jelentvén, hogy 15.590 koronára rugó templom
alap áll vári rendelkezésére már, a lemplomépilés
(Szlancsok és Pelikán Ipolysági vállalkozók aján
latainak elfogadásával) kezdetét veszi; egyben
olvasták Folkusházy Sándor ipolysági ügyvéd s
ev. pénztáros beküldött számadását is s engedé
lyezték illetékes ellenjegyzésre a pénz folj’ósitását.
Az iskolabizottságának terjedelmes s az is
kolai — megnyugtatóknak mondható — állapo
tokról hű képet nyújtó jegyzőkönyvét Holuby
Vilmos teszérvölgyi körlelkész szerkesztette és
olvasta, a gyámintézetét pedig s a pénztárit
j Fuchs János esp. főjegyző.
|
A honli ev. gyámintézet bncsuzván lélekben
eddig fáradhatatlan, de immár visszavonhatatla
nul lemondott egyházi egyetemes elnökétől: Bal
tik Frigyes dr. püspöktől, helyébe bizalommal
választja, illetve szavaz Gyurátz Ferenc dunán
túli püspökre.
A különféle cimek alatt beérkezett tömén
telen folyamodvány elintézése után megválasz
totta a kerületi gyűlésre követeit (közöttük meg
bízólevéllel: Holuby Adolf, Krupecz István, Fuchs
János és Rozsnyai János a lelkészek sorából, a
világiakból pedig: Svehla Gyula, Farbaky István,
Sobó Jenő, Sulyovszky Aurélt s még néhányat
jegyzőkönyvi kivonattal mindkét rendből); 5 ko
rona birság alá vetni határozza — a jövőre
— a magukat az egyházmegyei közgyűlésen
nem képviselt egyházakat; Zsedényi-ösztündijra
ajánltattak: Batyel Gyula, Lacző Dániel, Piohács
Boldizsár és Bradnyánszky Dénes tanítók; esp.
törvényszéki jegyzőnek a közgyűlés megválasztja
— a Zomborba áthelyezett Schulc Ágost kir.
ügyész helyébe Folkusházy Sándort; papi-segélyzö
kormánybizottsági tagnak — az elhunyt Dedinszky
József ledényi lelkész helyébe — Szluka János
bagyáni lelkészt, felső-bozóki körlelkésznek pedig
a Krakkóba tábori papnak ment Greguss Gyula
lelkész helyére — Stur Pál fehérkuti lelkészt;
mint uj pap az esperességben bemutatkozott ifi
Bornáth Pál, ki a főesperesnek keze adásával Ígért
ev. hithűségét és magyar lionszeretet; Svehla Gyula
indítványára kimondta az esp. gyűlés, hogy jövő
ben az esp. gyűlést kizárólag magyar istentisztelettel
vezeti be; elhatározták a papi értekezleteknek az
esp. gyűléstől mint azelőtt függetlenül való különtartását; a „theol.-rcndszer-- kérdésében az ev.
Hont, elismerve úgy a Sopront s Eperjest meg
illető uj, mint Pozsony szempontjából a szerzett
jogokat — szorgalmazza a prot. theol. fakultás

1004. julius 24.
felállítását a budapesti egyetemen. 1848: XX. t. c.
megállapítása ügyében
a papi értekezletből
folyólag s Hajdú Lajos báli lelkész indítványára
kimondják hogy a borsodi ev. ref. leik. érte
kezlet által megindilolt mozgalomhoz az ev.
Hont is csatlakozik s a fővárosban tervezendő
egyetemes prot. papi gyűlésre követekül kiküldték
a főesperest (akadályoztatása esetén az alesperest)
és Hajdú Lajost, hogy ott a papi fizetés s korpótlék ügyének méltányos, jogos és teljesen igaz
ságos megoldása érdekében emeljék fel szavukat!
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K- K- I- 30 f. R. J. 20 f. A. Gy. 30 f, Cs. K. 40
f- F20 f. J. J. r>0 f. S. P. 30 f, Mantz J. 30
N. N. 2 K. - Összesen 20H K.
Házalap. Az akadémiai *házalap« gyűj
tése, — mely nemes intentiójával, oly széles
körben elismerésre és támogatásra talált, — még
mindig folyamatban van. Nap-nap után érkeznek
adományok, mintegy biztatólag hatva, hogy
a régi vágy, az ideál, — ha évek múltán, de
mégis megvalósul.
A kör vezetősége, mint a »házalap« kezelője,
a jelen akadémiai év végén következőkben
n.
számol el.
1904. május 17-én a régi vezetőség
átadott
............
3782 K 12 f,
melyhez ulabb adományok érkeztek:
Fogarasi kir. erdőhivatal--...... „
16 K — f
— Kápolna felszentelés. Említettük már, Velics György Selm ecbánya... ...
20 » — ,
hogy a Ferenc József-akna bányatelep munkásai Palancsányi János Selmecbánya
lő . — »
87 , — ,
szép kápolnát építettek 3 e körül, az eddig elha Ungvári kir. erdőhivatal ... ... ...
2 * 11 *
gyott és dísztelen helyen csinos kis parkot léte Választmányi ülés gyűjtése ... ...
Prakfalui vasgyár... ... ... ...
7 » — ,
sített az üzemvezetőség. A kápolna felszentelése
Krutkovszky Károly kohóhiv. főnök
ina, vasárnap lesz fényes egyházi ünnepéllyel s
Selmecbánya
10 » — »
a felszentelést Litassy .János kerületi esperes fogja Vajdahunyadi vasgyár ... ... ...
23 » — »
Csolákovils
Gábor
Selmecbánya
» 60 »
végezni. Az ünnepélyen jelen lesznek a Ferenc
3962 K 83 f,
József-akna s a többi tizeinek összes munkásai
melyhez kamatok f. é. julius 1-ig
50
» 77 •
s úgyszintén a m. kír. bányaigazgatóság, a hegy
összesen; 4013 K 50 f,
bányai m. kir. bányahivatal s hivatalosak az
melyből kiadás:
— * 40 »
összes hivatalok főnökei is.
úgy, hogy a »házalap* jelenlegi
— Közgyűlés. A polgári dal- és zenekör
vagyona betétben: .......... ... ... 4013 K 10 ft
évi közgyűlését e hó 28-án este 8 órakor tartja lesz ki.
a kör helyiségben.
A fent említett nemes szivű adakozók fo
— Jó ték o n y eélu h an g v e rsen y t tartottak gadják az akadémiai hallgatóság hálás köszönetét.
csütörtökön, folyó hó 21-én a hodrusiak a »SzandN. Ö.
— V igyázzunk a tűzre. Szanaszét az ország
riki kasinó«-ban. A hangverseny célja a télen át
a felvidéki óvoda szegénysorsu növendékeinek bán óriási károkat okoz a tűzvész, amely a nagy
lejjel való ellátása. A koncert 8 órakor kezdődött. szárazságban egész községeket pusziit el. Figyel
Zongora és énekszámokból, monolog és prologból meztetjük a lakósságots a háztulajdonosokat, hogy
s felolvasásból állítva össze a műsor. Koncert a legmesszebb menő óvóintézkedéseket legye meg
után a nagyszámú szép közönség együtt maradt. a tűzveszély ellen. A hatóság a nyár folyamán
Az éjfélen jóval túl tartott a lánc. A hangver újból ellenőrizteti a tűzrendészen szabályok be
senyről a következő jelentést adtá ki: Köszönet tartását s a lakósság érdekében a legszigorúbban
tel tartozunk a Szandriki kaszinó igazgatóságának, fog eljárni a mulasztók ellen. A szabályrendelet
mely a (erem rendezést, pódium beállítást stb. szerint minden padláson az első oltáshoz szük
oly szives volt magára vállalni s ez által semmi séges kellő mennyiségű víznek kell lennie, a ta
kiadásunk nem lévén, az egész befolyt összeget vasszal megtöltőit edények azonban a nagy me
a jótékony célnak ajánlhatjuk fel. Köszönetünket legben kiszáradlak, újból meglöllendők tehát azok
kell kifejeznünk a hangverseny szereplőinek, kik s jókarba hozandók a létrák s más tűzrendészeti
a közönség m ulallalására oly sikeresen működtek szerszámok, hogy ha amitől isten őrizze e várost,
közre. Végül a nyilvános nyugtázást adjuk a tűz ütne ki, kéznél legyenek a szükséges oltószorek.
következőkben. A jótékonycélra adományoztak: A mostani nagy szárazságban, vízhiányban, a mi
Knausz Géza 2 K, Knausz Franciska 4 K. Hor össze-vissza épített szűk utcáinkban, zsindelyváth Kálmán 2 K, Gerey Gyuláné 3 K, N. N. 5 fedelű házaink közöli megmérhetetlen pusztítást
K. Dr. Sós Antal 6 K. Elsass 10 K, Marti- vinne véghez a tűz, kötelessége tehát minden pol
novich Irén 3 K. Weisz Jakab 3 K, N. N. RuIl gárnak meglenni a szükséges óvóintézkedéseket.
Erdőtűz volt a mull héten, kedden dél
kái 2 K. Lindinayer Ilona 2 K, Dr. Hoffmun Fri
gyes 4 K. Nagy Alfonz ö K, ilj. Feldszam János ben a Banka fölött levő városi erdőben. A tűz
2 K, Priviczky l K, Nicsko János 1 K, Pelcrnák oltóság Csányi Oltó alparancsnok vezetésénél ki
János 2 K, Timkó Pál 2 K, Scheyring I. 5 K, szállott a tűzhöz s nehéz munkával sikerült a tűz
Lulínszky lvánné, Berzsenyi Béla, Schlalter terjedését megakadályozni. Másfél hold terüleLü
All'rédné, Szilassy Béláné, Peterka 5—5 K, Bern- fiatal erdő égett el.
feld Frigyes) Raliéi János 2—2 K, Melzky János
— Olcsó a szarvasm arha. A nagy száraz
4 K, Voith, Szilassy 6—6 K, Uschlbetz Mihály, ság az egész országban kiperzselle a réteket, le
Kubinyi József, Szlraka Emil 2 —2 K, Farbaky gelőket, nincs takarmánya a gazdaközönségnek,
István, Br. Fotillon 6—6 K, Dvorzsák 3 K, Mar s kénytelen eladni marháját úgy amint lehel. Az
koviéit 4 K, Riedl, Ltzás 3 - 3 K, Ilain Ferencné utolsó hetekben negyven százalékkal lement a
4 K, Danziger Géza, Pátzay Béla 2 2 K, özv. marha ára s bizonyára még lejjebb fog menni. S
Rroscli Károlyné 3 K, Hacher János, Niki 2—2 ennek dacára, szinte hihetetlen, derék mészáro
K, Slelczl Mútyásné 1 K, Brust 2 K, Feldszam 1 saink fentartják azokat a mesés húsárakat, a
K, Majerszky Mariska, Turraan Mihály 2—2 K) minők még sohasem voltak Selraecen. Nagy a
özv. Fischerné 1 K 20 f, Peruján, Mikuska 2—2 drágaság, m ár is drágább a liszt, a tej, a krumpli,
K, N. N., Kravarek Emília 1- 1 K, N. N. 3 K, a zöldség, a szegény lakosság azt sem tudja mit
N. N. 1 K, Fischer Samuné 3 K, Kristóffy Béla vegyen, s méltán elvárhatjuk tehát a mészárosok
tól, hogy most, amikor potom áron juthatnak a
3 k. Fenegyerekek 30 f, Dcmitrievics, Rálz 1 1
K, Tuka, Kaldrovits, Blalny 2 - 2 K, Konrád, marhához, szállítsák le jóval a marhus árát, elé
Jakubetz, Duschek, Polják, Schatz 1 1 K, Utzás gedjenek meg a tisztességes polgári haszonnal s
Gynla 1 K 50 f, Prepelik 1 K, ifjúsági egyesület ne akarjanak ők is uzsorások módjára meggaz
3 K, Springisfeld 1 K 50 f, N. N. 1 K, Spitzor 2 dagodni.
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lövöldéről. A lövöldén a mull vasár

nap 491 lövés esett 232 találóval 8 négyessel.
Négyest lőttek Sugár Gyula 4, Vollnhofer Pál 2,
Liha Antal és Stuller Gyula 1— 1 négyest. Dijat
Stuller Gyula dr., Sugár Gyula és Vollnhofer'Pál.
— Női munka kiállítás. A női gyakorló
iskola munkakiállitást rendez e hó végén s a jövő
hó elején az elemi iskolában. Az intézet vezető
ségének az iskolára vonatkozó értesítésére ez utón
is felhívjuk az érdeklődő közönség figyelmét.
Főlövészet. A polgári lövöldén tegnap
délután kezdődött meg a főlövészet s ma délután
fog véget érni. A főlövészet lefolyásáról jövő szá
munkban hozzunk értesítést.
N yaralók a Felső-Rónán. A Felső-Rónán
mini minden évben ez idén is meglelt a Rózaszálló s több magán házban is vannak nyaralók.
K hó 20-ig a következő vendégek érkeztek: Hanák
Lajos székesfővárosi hivatalnok nejével és két
gyermekével, Eiser Berthold magánzó Vágujhely,
Szokolay Adolfné Budapest, Riedl Győző ipar
iskolai tanár nejével és három gyermekével Buda
pest, Gervászky Boldizsárné Budapest, Hclmbacher
Nándor kir. törvényszéki elnök Ipolyság, Nagy
Sándor múzeumi könyvtárőr és neje Budapest,
\ ik Kinánuelné és leánya Budapest, Nemes Károly
neje és két gyermeke Budapest, Böbl Istvánné
Budapest, Özv. Illmr Bernátné Budapest, Roszilka
Emil né Budapest, Sokomándy Gergely és neje
Győr, özv. Sztolár Adolfné és két gyermeke
Losonc, Suttzel Sándorné, Takács Arnold polgári
iskolai tanár neje, anyósa, egy gyermeke, Wahlner Aladár bányakapitány, neje és négy gyermeke
Bupapest.
— A nnabált rendeznek ma vasárnap este
Vihnyén. A bál iránt Selmecbányán is nagy az
érdeklődés s igen sokan fognak részt venni Barsés llontvármegyéből is.
— H angverseny Vihnyén. Mint értesülünk
a selmeci polg. dal és zenekör f. hó 30-án
Vihnyén nagy hangversenyt rendez, melyen az
egyesületen kívül több művész is megígérte közre
működését. Az akad. ifjúság is tőle lelhetőleg tá
mogatja az egyesületei. Tréfás előadás is lesz.
Műsor a hangverseny alkalmával lesz kibocsájtva,
az értesítést falragaszok hozzák. Jegyek helyben
a kör helyiségében és Vihnyén a pénztárnál vált
hatók.
— K öszönetnyilvánítás. A hodrusbáuyai
róni, kalli. ifjúsági egyesület állal rendezett tánc
mulatság alkalmával az egyesület javára adakoz
tak: Elzász N. 2 K, Turmann Kálmán és Kögel
T. 1— 1 K, Mesziarik A. és Dusek J. 2 —2 K, özv.
Jánosok M.-né 1 K, N. N. 2 K, Csalkovszki N.
140 K, H ízás J. és Riedl F. 3—3 K, Uschlbelz
M. I K, Jaszenák F. 120 K, Schubert K. és Sós
Aulai 2—2 K, Bácsik N.. Lipniczki A., Kubinyi
V. és Gzinlaki N. 1 —1 K, Gsicsmanecz K. 160 K,
Andresal J. 1*20 K, Dírnbach L. Herőid I., Manczier 1,, Horn Ferenc, Mnlcovics Gy. Kubinyi A.
és Zimmer J.-né 1 1 K, Feldszam J. 2 K, Neubaurik N. 1 K, Mikuska J. 2 Ií, Mateovics P .,
Szkladányi A., Utlzás A.j és Slrbik A. 1—1 K, N.
N. leányok L60 K, Lellek A. 1 K, Melzki I. 2 K
Böhm K, Durdik N., Kovácsik Isván és Horváth
József 1 1 K. Az egész bevétel volt 85 korona
52 fillér. Kiadás volt 50 korona 3 fillér. Tiszta
haszon 35 konona 49 fillér. Az egyesület leltári
vagyona évi 10% levonásával 180 K 45 fill. Ta
karékpénztárban elhelyezve 144 K 54 fill. Kész
pénz 40 korona. Az egyesület hálás köszönetét
mond mindazoknak, akik akár anyagi, akár szel
lemi erővel részt vesznek az egyesület megerősí
tésében.
— Erdészeti állam vizsgák. A folyó év
őszén erdészeti állámvizsgát tenni szándékozók
figylmeztetnek, hogy a vizsga letétel engedélye
zéséért a fennálló szabályzat értelmében beadandó
folyamodványaikat a szabályszerüleg szükséges
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Gönz-Ruszka, Arkosy Mihály ügyvéd és neje, cse kaparitanunk, s jövő heti számunkban bemutatjuk
léd és Árkosi József Kolozsvár, özv. Kotzó Pálnó olvasó közönségünknek.
magánzónő, leánya zilahi és husssli Kiss Árpádné,
— Térzene a Felső-Rónán. A bányász-zene
h.-százados neje és özv. Adda István né Rpest, kar folyó évi julius hó 31-én délután 4 Arakor
Szemcthy Béla jogász Bpest, özv. Thibosz J.-né Felső-Rónán a Róza-szálló melletti térségen tér
magánzónő Bpest, Perczel Akosné törvényszéki zenét rendez.
— Vihnye vendégre!. Vihnye fürdőn a lég- j
biró neje és leánya, Singer Regina szatócs neje
A szárazság’. A legöregebb emberek nem
utóbb kiadott kimutatás szerint az utolsó héten Érsekújvár, özv. Auguszta Józsefné, leánya és özv. emlékeznek olyan szárazságra, amilyenben az idén
a következő vendégek érkeztek:
Renner I.ajosné Selmecbánya, Müller Irma és van részünk. Három hónap óta nem volt valamire
Holstein Zsigmondné szállodás neje és leánya nővére csemegeüzlet tulajd. Bpest, Budaváry Fe- való eső, s c hónapban csak egy Ízben eseti épen
Báró Abele Alfonz, neje és szobaleány Bpest, rencné vizmester neje Léva, özv. Papp Zsigmondné egy perc hosszáig. A nagy szárazság következté
özv. Ordódy Kálmánná földbirtokos neje és lár- földbirt. neje és unokái Szatmár, Kovács Józsefné ben különbeu is vizszegény hegyeinken mind ki
salgónője Bagola, Klein Adolf házaló és neje sz. Benkő Mária egyet, tanár és min. lan. özvegye száradtak a kutak s most már a tavak is kezde
Ipolyság, özv. Martin Yilmosné Bpest, Kammer és komorna Bpest, Wollner Mórné keresk. Nagy- nek kiszáradni. Attól lehet tartani, hogy ha kél
Fanni Bpest, Gecsányi Gusztáv tanár és neje Surány, Demeczky Mihály, neje, anyósa és 2 hétig nem lesz még nagyobb eső, teljesen vb,
Sopron, Czakó Gy. Lajos földmives Szentes, Wasch- cseléd, Gegus Nándorné reform, esperes özv. és nélkül marad a város A városi tanács a beállott
mann Zsigmondné hiv. neje, leánya és cselédje gyermekei Bpest, Sclnvarcz Lipótné borkerosk. vízhiány következtében a következő intézkedéseket
Bpest, özv. Bergen .Johanna magánzó Léva, Bállá neje Bpest, Dr. Rónai Mórné orvos neje és fia telte. A heti vásárok alkalmával azaz pénteken
Péterné szabósegéd neje Léva, Éber Sándor tanitó- Bpest, Sebeők Béla akadémikus Nyitra, Halász délután és szombaton egész nap elzáratik az uj
képezdei tanár Baja, Rusznyák Kmilné hivatalnok Márton szerkesztő neje és cseléd Szegzárd, Dr. vízvezeték, pénteken délután 3—5 óráig, szomba
neje és lia Bpest, Waldmann Ödön bankhiv. és Barsi Jenő székesfőváros kér. orvos és neje Bpest ton délelőtt 9— 11 óráig és délután 3—5 óráig
neje Nagyvárad, Böhm Jakabné keresk. neje, Nemes Jánosné állomási főnök neje Döbzököz, kinyitlalik s okkor mindenki elláthatja magát
gyermeke és Krausz Nelli Bpest, Mayer Rezsőné Aczél János küzépisk. tanárjelölt Bpest.
vizzel. Az ujuli vízvezetéki vonalon, amig a szá
lapszerk. neje, Mayer Jenő és Mayer Rezső Nagyrazság tart, minden második kút zárva tartatik.
A kisiparosok kongresszusa. A kis
becskerek, Halász Adolfné keresk. neje, Filipszky
Fölhívja egyúttal a városi tanács a közönséget,
iparosok a jövő hónap elején Sopronban orszá
Istvánná kaszinói alkalm. neje és fia Bpest.
hogy a vizzel ajlehetőleg takarékoskodjék már asuját
gos kongresszust tartanak, amelyen az ország
érdekében is.
Tauffer Károly gyógyszerész, neje és 4 gyermeke
összes iparleslületei és az iparos egyesületek be
Bpest, bánkfalvai AntalITy Anna fővárosi tanítónő
A bu d ap esti állam i felső ép itő -ip ar
jelentették részvétüket. Bánflfy Dezső báró a kon
Bpest, Gzike Ferencné főv. igazgató-taniló neje.
iskoban (VII. C söm öri-ut74)arendes tanfolyamra
gresszuson részt, vesz és az önálló vámterület
tanítónő Bpest, Aranyosi Miksáné igazgató-tanár
való beiratások szeptember 1 - 5 - é n lesznek s
kérdéséi illetőleg elvállalja az eladói tisztet. A
neje Bpest, Neumann Recha keresk. neje és fia
ugyanakkor lehet jelentkezni az első évfolyamra.
kongrsszus 2-ik pontjánál az »ipartörvény re
Nyitra, Linzenberg Sándor cukorka-árusitó Selmec
A rendes tanfolyam tartam a hat félév. Az inté
formjának kérdéséről* Mukits Simon orsz. kép
bánya, özv. Antalffy Károly né magánzó és fia
zetben nyert végbizonyítvány; a) logalább három
viselő, a 3-ik pontnál az „iparosok hitelügyéről1*
Bpest, uzoni Pünkösdi Györgyné pénzügyi számévi ufólagos gyakorlat igazolása mellett jogot, ad
Udvardy Ferenc orsz. képviselő fog referálni.
ellenőr neje és Hegedűs Károlyné Bpest, Stauber
a kőmives-. kőfaragó-, vagy az ácsmeslerség ön
— A pálinka m últja. A pálinkát, amely álló űzésre; b) legalább három évi utólagos gya
Gyuláné keresk. neje és leánya Bpest, Löffler
Adolfné keresk. neje és fia Zenta, Becsey Hugó a nek Zola egész regényt szenteli, s melyet a francia korlat igazolása mellett jogot ad az építőmesteri
Magyar Színház tiszlv. Bpest, nádudvari Debre- eau de vic-nek, az élet vizének nevez, a régi vizsgálatra való jelentkezésre. A tanulók a vég
czeni István honvédhuszár-főhadnagy Bpest, Soni- művelt nemzetek még nem ismerték. Legelőször bizonyítvány alapján az illetékes iparhatóság ré
lyai Teréz állami el. tanítónő Munkács, Mészáros | Abdul Kufeni arab orvos emlil ilynemű folyadé széről munkakönyv kiadását igényelhetik. A vég
Jánosné állami el. tanítónő Munkács, Lechser j kot, mini hatásos orvosi szert, a XI. században. bizonyítvány jogot ad mindazon hivatalos állásokra,
Lujza állami el. tanitónő Munkács, Luszl Sándor I Készítési módját nagy titokban tartották s csak amelyek betöltésénél érettségi bizonyítvány kíván
keresk. ügynök, neje és fia Bpest, Lévai ízor í a XIV. században tette az közzé Yilleneuve Ar- tatik. A végzett tanulók végre felvételnek a vasúti
tanító, neje. fia és cselédje Bpest, Rubinok Gyula j thur, aki az uj italt borszesznek, spirilus vini s lisztképző, a pósla- és lávirdatiszti tanfolyamokra.
országgyűl. képviselő Bpest, Yerinesy Gyuláné áll. j életesszenciának aquae vilae-nek nevezte el, mig Azok a tanulók kik valamely középiskola négy
tiszlv. neje Érsekújvár, Polnisch Árpádné erdőm, a régi arab alkohol név is fenmaradt. Még ezután alsó osztályának sikeres elvégzése után lépnek az
neje Lenti, Heck Ágostonná magánliiv. neje Szeged, is lassan terjedt el a pálinka használata, úgy, intézetbe s itt a hat félévből álló tanfolyamot
Forster József táblai biró, neje és Forster Mária hogy még a XVIII. században is csak a vagyonos sikeresen elvégzik, a katonai szolgálatnál az egy
Bpest, Éttér Henrikné szatócs neje Léva, Peclmer emberek ihattak. Ma ebben teljes az egyenlőség, éves önkéntesség kedvezményében részesülnek.
Nálhánné butorraktárnok neje Bpest, Bolllia Jó legfeljebb az egyik konyakot iszik, a másik bunda- 1 Az intézetbe felvételnek rendes tanulókul azok a
zsef kir. jbirósági Írnok és neje Korpona, l'nger pálinkát.
15 életévet belől tölt. ép testi szervezetű, egész
Hugóné rendőrkapitány neje és 2 gyermeke Esz
Egy pánszláv a g itá to rró l. Zólyomból j séges ifjak, akik a polgári iskola, gymnáziuin,
tergom, Weisz Amália magánzó és leánya Gyár
jelentik, hogy Zólyom város tanácsa a város kép- : vagy reáliskola négy alsó osztályát elvégezték,
telep, Schlesinger Anna technikus neje D\arec.
viselőtestületének Skrovina Mátyás polgármester I továbbá, akik az épitő-ipari szakiskolák két első
Vermes Józsefné vállalk. neje és leánya Ipolyság,
elnöklete alatt tartott közgyűlésén indítványt telt évfolyamát jeles eredménnyel végezték. A jelent
özv. Widmann Gusztávné és özv. Révey Józsefné
az iránt, hogy dr. Fajnor Vladimír kél év előli kezésnél az illetékes elsőfokú iparhatóság állal
magánzók Bpest, Trommer Janka kereskedő neje
odatelepült ügyvéd, ismert pánszláv agitátor, a hitelesíteti bizonyítvánnyal kell igazolni, hogy a
Érsekújvár, Weisz Róza varrónő és fia Nyitra,
városban ne nyerjen polgárjogot. Ennek folytán tanuló az építőipar terén már foglalkozott s a
Kurzweil Gáspárné m. kir. dohánynagyárus nejei
a képviselőtestület egyhangúlag kimondta, hogy jelentkezés idejéig, szeptember 1-ig legalább egy
4 gyermeke és nevelőnő Érsekújvár. Zaffiry István
a községi törvény értelmében jogát érvényesíti nyári szünidőnek megfelelő kél hónapot az épitőkir. törvényszéki biró Beregszász, Kovács Teréz
és kifogást emel az ellen hogy dr. Fajnor Vla ipar terén gyakorlati foglalkozásban töltött. A
háztartásbeli nő Bpest, dabasi dr. Halász Lajos
jelentkezésnél szükséges iratok: 1. Keresztlevél,
pestvidéki kir. ügyész Bpest, Dr. Regéczy Nagy dimír a város kötelélékébe felvétessék. Köztudo vagy születési bizonyítvány. 2. A tanuló által el
Andor kir. aljárásbiró Bpest, Dobó Sarolta és mású Zólyom vármegyében, hogy milyen akciót végzett összes középiskolai osztályokról szóló bi
fejt ki Fajnor a nemzeti izgatás terén. Nemrégen
Laufer Ludmilla tanitónő, Oszlánv, Kallós Jenő
zonyítványok. 3. Az első fokú iparhatóság állal
és Kovács Sebestyén Jenő diákok, Ipoly-Pászló, indított meg Zólyomban „Zvolenszké Noviny“ hitelesített gyakorlati bizonyítvány. 4. Községi,
Schwartz Lipótné bútorkereskedő neje és 2 gyer cim alatt egy tót lapot, melyett a nép körében városi, vagy megyei orvos hivatalos bizonyítványa
meke Bpest, Schwarz Ignác magánhivatalnok és eszméi terjesztésére használ fel. Mjnden törekk- arról, hogy a jelentkező védhimlővel másodszor
neje, Húber Ferencné máv. ellenőr neje, 2 gyerm. vése az egységes magyar állameszne ellen irá is be van oltva. Azok a jelentkezők, akik nem
és cseléd Bpest, Boskovitz Johanna varrónő, nyul és Zólyom város eddigi hazafias érzületének közvetlenül középiskolából szándékoznak felvétetni
Boskovitz Berta és Róza Bpest, özv. Gazdaghegyi összhangját akarja megzavarni. Újabban egy tót az intézetbe s iskolai tanulmányaikat legalább
Antalné magánzónő Bpest, Dr. Magyar István kir. nyomda feállitásának is csinál propagandát.
egy félévvel előbb megszakították: erkölcsi bizo
ügyész, neje és leánya Bpest, Malinszky Rezsőné
— A nyevicei rákok-ról folyik a szó most nyítványt is tartoznak előmutatni. A fizetendő
vaskereskedő neje Érsekújvár, Lakatos István né Vihnyén, a csúnya fekete rákokról, amelyeket dijak: felvételi vizsgálat dija 6 kor., beiratási dij
mozdonyv. neje és Lakatos M. Érsekújvár, Dr.
gördülékeny szép versekben énekelt meg Vihnye 4 kor., szertári biztosíték 6 kor.; a tandíj 20 kor.
Balbach Béláné ügyvéd neje és testvére lljbánya,
— A „M agyar Közélet**, mely Dr. Halmai
Dr. Sebeők Antalné főlörzsorvos neje és leánya fürdőnek egyik legkedveltebb vendége. A rákokról Elemér kitűnő szerkesztésében, köztudomás szerint
Nyitra, Künig Mili fiiszerkeresk. Lapás-Gyarmat, szóló szép rigmust, amelyet költője egy igen sike báró BáníTy Dezső nemzeti magyar politikájának
Feldszam József mérnök és neje Bpest, Grósz rült hangversenyen adott elő Vihnye vendégeinek orgánuma, legújabb száma teli van aktuális, ér
Ignác gazdálkodó és neje, Rónai Irén rokon, kedves inul a Itatására, végre-valahára sikerült megdekes és értékes közleményekkel a politika, tárokmányokkal és szakbeli leírással felszerelve, leg
később folyó évi augusztus hé végéig az erdé
szeti államvizsgáié bizottság elnökéhez (Budapest
földinívelésügyi minisztérium, erdészeti főosztály,
V. kér., Zollán-utca 16. sz.) bérmentve küldjék be.

11)04. július 24.
sailalom, kisgazdaság, tudomány, szépirodalom és
a kritika köréből. Önálló felfogás, művészi styl,
■azda- tárgyismeret és közvetlen jólórtesültség
Jellemzik e lap magas nívója tartalm át, mely a
következő: FáyBéla: Vakulj magyar. — Pártügyek.
Bányai Marcel: Kgy kis varrómülielvből. — G.
A kiegyezés jövője. — Otrok Mihály: Kgy bűnper tört énét c. — Lakatos László: Kicsinyes aggáÍvok. — Szentiványi: Tisza gróf ur nemzetgazdaságtana. — Ráskai Ferenc: Csúf éjszaka. (Vers).
_ B. L.: Parlam enti képek. — Szemenyei Kornél:
\ két keleti kérdés. — Marcialis: F.gy német új
ságíró vallomásai. — Szineri György: Hatalom
és nemzeti d in asztia.-------lyi: Külföld. — Goúr
Pál: Nietzche a törvényszék előtt. — Ráspoly:
Darázsfészek. — Dr. Hermann Antal: Adalékok a
rováshoz. — Guy de Maupassanl: Az anyaság.
— Kritika. — Közgazdaság. Pénzügy. — Szer
kesztői üzenetek. — Hirdetések. A tartalmas és
erősen soviniszta irányú szemle szerkesztősége
Budapest, V., K álm án-utca 10. szám alatt, kiadóhivatala pedig Budapest, VI., Váci-kürut 61. szám
alatt (Országos Központi Községi Nyomda Rész
vény-Társaság) van.
— A „Budapesti Újságírók Egyesülete" segély
alapja javára egy Almanachot ad ki, melyben IDD magyar iró
munkája fog megjelenni és 25 neves festőművész festményei,
mint különálló müuiellékletek lesznek a műben. Az Almanach
igazán szemet és lelket gyönyörködtető nagy albumalaku
diszrnú lesz. Ara 5 forint. — Megrendelések a ..Budapesti
Újságírók Egyesülete Almanachja" kiadóliivalához küldendők,
Bádapest, VII.. Károly-lrörut 9. Mutatóul közöljük Lyka Károly
cikkét, melyet az Almanach számára irt.
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Ugyanezen urhölgy ezen sikerült „leistung" után sze- >
rotve tisztelt íodoktorunkhoz fordult tanácsért, vájjon neui
feleglego8-e ezek után továbbra is kúrát tartania? — do itt I
«/.t a választ kapta, hogy adag vihnyoi libapeesenyo nem !
elég nyomos...ok a kúra megszüntetésére.
Tegnap különben kikerestünk egy nagyzási mániában
szenvedő rostélyost, amelynek súlyát és vastagságát a matézisprofesszoraiiikból megalakult helyi vizsgálóbizottságnak a
műszerek tökéletlensége miatt ncui sikerült megállapítania.
A napokban 3 napig bolyongott Vihnyén egy kujászószentpóteri gyiiszilgyáros, akitől végül megkérdeztük, hogy
m t keres? Kisült, hogy a boldogtalan a vihnyei tavat keresi
és sonuniképen sem tudja megtalálni. Kgy törzsvendégekből
akkor megalakított választmány azután hosszas koresés és
gondolkodás után megmutatta neki a tavat a . . . prospek
tusban
No meg liát zsidó polgártársaink is panaszkodtak, nem
eges/.en megfelelő élelmezés miatt, inig azután e sorok Írója
azzal bizonyította bo egy panaszkodnak, mennyire meg van
elégedve az Úristen a vihnyei rituális konyhával, hogy szá
raz lábbal vezette át a viluiyej, layop • az ó jámbor kosztoló
ján újra megismételvén a Vöröstcngsrnól „anno dacurnái"
történt csodát__
No. de most már elég a tréfából, amellyel csak azt
akartam bizonyítani, hogy nincsen olyan, fíirdóvondég, aki
nem panaszkodnék, mert hiszen nincsen egyéb dolga és az
olyan fürdővendóget, aki sohasem panaszkodik, n harmónia
megzavarása miatt talán maga a fürdöigazgatóság volna kény
telen csendesen eltávolítani,
Elég jó biz itt az élelmezés, van jó zene, kedélyes élet,
tombola, zonoestély, műkedvelő előadás, szóval minden, amit
csak kívánni lehet s ami csekély hiba és hiány itt-ott mutat
kozik, azon majd csak sogitiir.k valahogy a jövő esztendőre
. . . közmegelégedésre . . .
A kedélyességet a fürdő ezidén igen szép és jobb kö
zönsége között Houtvármegye szeretetreméltó főispánja képvi
seli, aki immár a más vidékről idescrcglott közönségnél is
közszeretetnek örvend.

5
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A nöi-gyakorlú iskola munkakiállitása a rom. kath
elemi fiúiskola emeleti tantermeiben lesz megtartva julius
30-ikától augusztus 4-áig. Tisztelettel kéretnek a nóikéiimunka iránt érdeklődők, becses látogatásukkal megtisztelni
a kiállítási, hogy meggyőződóst szerezzenek maguknak mily
hasznosan töltiitiiik az időt és mennyim haladtunk a/ első
uiunkakiállitás ótt
Úgy a helybeli, mint vidéki szülők kéretnek, hogy
leánykáikat, ha ez iskoláim óhajtják küldeni, a kiállítás alatt
írassák be, hogy tudjuk magunkat mihez tartani, mert csak
azon esetben nyitjuk meg szeptemberben ha legkevesebb 30
tanítvány iratkozik bo augusztusban. A beiratási dij 5 K,
mely összeg La hevés tanítvány jelentkeznek, minden beiratkozónak visza adatik.
Azok akik egész évre iratkoznak be ti kor. havi tan
díjat fizetnek. Lehet azonban szabászatot és ruha varrást
három hónap alatt kitanulni a gyakorló iskolában, do ezek
már rendkívüli tágulok és 50 korona szabászati dijat fizetnek.
Akik egész évre iratkoznak he, tanulhatnak minden női-kézimunkát úgyszintén a felsőruha-varrás és szabás, valamint
a fehérnemű szabászat varrását s különféle készítési módját,
havi 6 korona, tandíjért. Hogy mit tanulnak a női-gyakorló
iskolában arról legjobb tudomást szerezhet, ha a munka ki
állítást megtekinti.
A szép és hasznos kézimunkáért lelkesülni tudó szi
ves érdeklődőket tisztelettel meghívja

a női g y ak o rló iskola vezetősége.

Árverési hirdetmény.

Ezennel közhírré Leszem, hogy Báth község
birtokosságának tulajdonát képező Kontsek-féle
korcsma fo lyó évi augusztus 22-én d. e. 9 órakor
(Fariéi levél.)
A fürdő vezetősége minden lehetőt megtesz, hogy a nyilvános árverésen a községházánál 3 egymás
Irta: Delej György.
rendelkezésére álló csekély eszközök dacára is minden tekin- | után következő évre haszonbérbe fog adatni.
tetben kielégítse a közönséget, a melynek tudvalevőleg mindig I
Tekintetes Szerkesztő Úri
Kikiáltási ár 1000 korona, melynek 10 %
Közös barátunk Sztanesay Miklós, ki mint fürdőgond van még valami különös kívánni valója.
nok Yihnye fürdőn a mennyei gondviselés helyettese, áladta
A fürdő nívója emelkedőben van s ha a hely hiányon bánatpénz.
nekem b. levelét, melyben tőle az idei szezon leírását kérte; [ és egy más kezdetlegességen segítve lesz, Yihnye az ország
Árverési feltételek nálam n^egtekinthetők,
ekképpen is igazolva, hogy a gondviselés utai kifürkészhe egyik leglátogatottabb fürdőjévé növi ki magát, amit inár az
kívánatra az érdekelteknek költségükre megkül
idei szezon is bizonyít.
tetlenek
Én pedig, aki a betű elől menekültem üdülni e kies
detnek.
Ha a magyar kormány jóvoltából o kies fürdőhelyre,

V IH N Y E.*

fürdőre, most meg már iit ülök és fürdőlevelet Írok.
Azaz hogy Írnék, ha különben merész képzeletein sza
bad csapongását nem akadályoznák meg a matézis-professzo
rok, akik előtt szörnyen restelkedném, ha valahogy, valamely
merészebb szinezetii lóvéiéin kezükbe kerülne.
Netn kevesebb, mint 5 matézis-professzor üdül ugyanis
jelenleg Vihnyén, akik elhozták ide a száraz tudományukat
megfürdetni s konzekverter csak kívülről használják a vizet,
valósziniileg a kiviil alkalmazott viz és belül elhelyezett al
kohol között óhajtván fentartuni az egyensúlyt.
Ami tudós professzoraink segítségével immár sikerült
kiszámítanunk, hogy holyünk Vihnyén nincs, s az idegen
forgalmat be kell szüutelni (orré oz az első eset Magyarországon) s Selmecbánya város előrelátásának köszönhetjük,
hogy ilyen eredményt is lebot felmutatni,
A fürdő berendezésén totomes haladás mutatkozik, csak
az a kár, hogy az építkezés nincs befejezve, ámbár úgy hal
lom, hogy a soványitó kúrát használó páciensek köszönő deputáoiót küldenek a miniszterhez, mivelhogy az éjszakai épít
kezés által okozott lárma, az idén a kiírat váratianui sike
ressé tette; 8 egyben kérik az éjjeli építkezések rendszere
sítését.
A felszerelés mintaszerű; különösen esizmahuzókban
mutatkozik nagy bőség, s a fürdőközönség bölgyválasztmánya
néhány uap óta tárgyalásokat folytat a fürdő vezetőségével,
vájjon nem lelietne-e a csizmahuzókat toalett-tükrökké átala
kítani, mert amennyiben ez nem sikerülne, az elbusuit höl
gyek vagy maguk adják magukat a csizmaviselésre, vagy
kérni fogják a vezetőséget, hogy hivatalból gondoskodjék a
fent jelzett csizmahuzókhoz való férfiakról.
No, de ezek csak apró-cseprő ügyek; úgy általában
toppant kedélyes ólet folyik Vihnyén, a páciensok rohamosan
gyógyulnak; ki a víztől, ki a felséges levegőtől, ki uieg még
eredményesebben Szilavoozkynok, a patriarkális vendéglősnek,
a főispán pincéjéből beszerzett kitűnő boraitól.
A konyha jellemzésére csak azt a tényt óhajtom ki
emelni, hogy az egészségügyi bizottság (kivételesen) hitelt
érdemlőleg, megállapította, hogy még senkinek sem sikerült
a porciókkal a gyomrát túlterhelni; sót én magam éppen oly
hitelt érdemlőleg igazolhatom, hogy a napokban egy gyomorkatarrusban szenvedő urhölpv az első adag libapecsenye után
még kettőt elfogyasztott.
* E levelet a H. L.-ból plágitáltuk ami olvasó közön
ségünk részére.

A napokban különben egy igen ilusztris társaság tándult át Ipolyságról s mint a főispán vendégei a kom reggeli
órákig maradtak együtt, kitünően szórakozva, mulatozva.

mely alig 93 kilométer, rendes személy- vagy gyorsvonatokat
járatnának, ezen most 7 és fél órán át tartó utat Budapestről
2 —2 és fél óra alatt lehetne megtenni, de amennyiben ezen
vonatjáratok nem fizetnék is ki magukat, június 15.-től szept.
16-'g bizonyára rendszeresithetők volnának, s hogy mily je
lentősége volna ezen intézkedésnek Viknyére, az könnyen
elképzelhető.

SELMEC- ÉS BÉLABÁNYA SZ. KIB. VÁROS

HIVATALOS KÖZLEMÉNYEI.
Az anyakönyvi hivatalok bejegyzései.

Báth. 1904. julius 19.
Dr. Sztankay Alja,
birtokossági elnök.

Pénzt,
sok pénzt,
háremként 10*>0 koronáig keres
het mindenki tisztesságouon min
den szzkismorct nélkül.
Küldje be címét E. 440 jelige
alatt n következő címre A n -

n o n c e n -A b te |lu n g dea
,,M erkúr" M annhelm .

1904. évi július 16— 23-ig.

Születés.
i\lojzÍ8 Márton. Dendis Anna fiú Selmoczbánya
Vajda János, Obernauer Vilma íiu
„
Weisz Antal, Ambróz Mária fiú
„
Fru8tik Pál. Zaharovszhy Anna fm
„
Száder László, Obernauer Mária fiú
,.
Bencsay József, Liesko Anna fiú és leány „
Kuti István, Vankovits Luoie íiu
„
Rajosok András, Chovanee Anna fiú
Fényes János, Púsch Erzsébet leány
Kruzsliák György, Cibula Mária fiú Bélabánya
Pucsek János, Till Mária leány Steffultó
Ivanovies Pál. Huvozsan Júlia ieány Hodrusbanya
Schultz Ödön, Krieget Mária fiú
„

Halálozás.
Foltán Jozefa 17 h„ tödőgüuiökór Hodrusbúnya
Goldfusz Sauiuné, éves 70 aggkór Bélabánya

Kihirdetés.
Szalonna János, Bacsesik Anna Bélabánya

Házasság1.
k'onopkn György Steffultó. Lupták Katalin Hegyhát

használja a régóta bevált és jó

„K a is e r-fé le

IELL-CAMIELL“
cukorkákat.
9 , 7 / 1 0 küíijegyzőileg hitelesített
okirat eléggé bizonyítja,
mennyire beválnak és biztos si
kerrel hatnak ezek a cukorkák
rek ed tség , h u ru t és elnyálkosodás ellen.
Ha hasonlót kínálnak utasítsuk
vissza és óvakodjunk hamisítások
tól. Csak „három fenjő“ valódi védjegygyel. Csomagja 20 és 40 fillér.
Raktár:

Márkus M
.
cukrászain" N«tIin<>c l>ü n y An
Deak-Fcrenc-utca 7./I. saját ház.
.. .. A l a p i t lá t o t t 1 U 3 U .........
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CSERNÁK

Treiter János

1904. jülius 24.

Nyavalyatörés!

GYÖRGY

C I P É S Z 1 7 I .IÍ T K
S E L M E C B Á N Y Á N . K O S S U T H - T F .R .

tű nyavalyatörés, görcs és más ideges állapotba
szenved, kérjen iratot, ingyené* bórmcntvo kap.
szabd. Hattyú gyógyszertár áltál Majna Frankfurt

NŐI- ós f o rn - lib b e ll, le g fin o m ab b b e l- é s k ü lfö ld i a n y a g 
iéi a le g ú ja b b d ív á i s z e r in t.

czipész
KplinrcbAii.iii, o o o Szl.-ldiiroiiiHiÍRU'r.
Ajánlja dúsan berendezett férfi-, női- és

$

gyermekcipő-raktárát.
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Készítés mérték szerint pontosan és olcsón.
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Mélyen tisztelt közönség!!

,0 & :

Az általam bérelt „ P e t ő f i k e r t e t “ Selmecen
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 á!l a n. é. közönségnek.
Kitűnő ételek és Halok felszolgálása, előzékeny
kiszolgálás és kifogástalan tisztaság illái, minden tö
rekvésem oda irányul, hogy a n. e. közönség teljes
megelégedését kiérdemelhessem.
Viszont azonban mély tiszteletiéi kérem nagyra
becBült pártfogását is.
Alázatos szolgája

„kulcs *1
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Bevásárlásnál ügyelni tessék, hogy minden darab szappan
„Schicht“ vagy pedig a fenti „védjegyekkel*4 legyen ellátva.
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A Kisbirtokosok
Országos FDlotmslinlézeie
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B U D A P E S T , V„ G É Z A -U T CZ A 2.

téli és nyári gyógyhely
P

BUDAPESTEN.

1 Q v e g r J2 k o r o n a , l i i s Ü v e g 1 k o r .

I F ő rak tár: K O R O N A ■ G Y Ó G T S Z E l t T Í I t .

300 korocátót keidre ad törlosstécea záloglovél-köicsösöket, melyek után

1

Budapest, CalvIn-tér.J

tiUMitepenamsitssa:

E lső ra n g ú kincs héwizQ gyógylürdö.
páratlan gőzfürdővel. legmodernebb
Iszapfürdőkkel, pompás á s v á n y v í z u s z o d á k k a l , kő- ős kádfürdőkkel,

KIRÁLYFI

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

E£ y
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Hotel

ÉS

TÁRS A

B A N K H Á Z A , B U D A P E S T , A N D R Á S S Y -U T

fizetendő Járadékai a törlcszlé'sel együtt.

Bővebb felvilágosítást az intézet
díjmentesen ad.

60.

• n,.SI. klr. »ab. oaili'riorsjáték fíeUru.Iló helya.
1 110,000 sorsjegy, 66,0 0 0 nyer. — Nyeremények összege 14 .46 9 ,0 0 0 korona.

PARIS

Ön nagyon idősnek látszik!

SZÁJLOM

S im on pAe,
B U b flP E S T , VI.. V Á CZI-KORUT 2 5 . SZ .
too sióba 2-20 K-tól feljebb klazolgilsífal é l Tfllanyvllágltássa] együtt. Fürdik, eleglni kévékéi, áttérem és
sörcsarnok a Házban. Villámot vasúti megállóhely az
Összes pályaudvarok és hajOk leié.

Fesse haját a CZERNY-féle
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Kitűnő magyar konyha, valódi tiszta
a világhírű .PSCHORRBRÁU* egyedüli kim
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4
'ta"CtU di Wu^ t3

W „sí'"

tv

k o vá c s
1 1 ,1 ,0 ,. o,
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BUDAPEST

Föszélküldesi hely: B alaSSa K o m é i B^FpeaT— Erisébetjalv'i
J-O Cr~
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HAJ FESTŐ-SZERREL.

Megalapítója és egyedüli képviselője:

Bírnál PEST ”

a R a la ia a -fé ie valódi angol
mely azonnal eltávolít minden szeplfit, méjfoltot, pattanást,
cssert stb. és az arcznak Udeségol, liaialságot kölcsönöz.
Hölgyeknek nélkülözhetetlen'
Egy üveg ára 2.— K, hozzi agorka-szsppnn I.— K, púder 2.— K.
Postai szétküldés napon!
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Az egyedül létező valódi angol
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O readnerstrasse 7 9 —S6.

Benzin, és

Benssn- és

p cé ro iin itio fu ro k
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lukuntiibilok

2-8 fillér Üzemköltséggel..

M Eitnji líiataéstl miiUÉlti. - Elsirai ujirtiÉj, - Kitel Sitiilititltl, I/l
^ 9 .
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Nyomatott Joerges Ágost özv. és lia könyvnymdájában Selmecbányán. 1904
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Daubner János.
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