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Felelős szerkesztő és laptulajdonos:

K U T I  I S T V Á N

Az expedíciót s hirdetéseket illető reklamációk a lapkezelő

Jo e rg e s  Á g o st ö zv eg y e  és fia
céghez intézendők, hova az összes pénzktlldeniények is küldendők.

M E G J E L E N  M IN D E N  V A S A R N A P .

Kenyérkérdés.
E gy  jogot tanult ember —  úgy tudjuk 

Pápái), becsületes cipész iparos lett. Nem 
szánja, nem bánja a  tettét, sőt ezért le tt 
boldog ember, mert k itanulta a cipész mes
terséget is. Nem a jogi diploma, hanem a 
kaptafa, a bőr, a  csinos cipők ju tta tták  jó 
léthez. M ert úgy fordult a so ra : hogy egész 
Pápa város intelligenciája, a jogi diplomás 
cipész mesterhez hordja garasait. É s a 
mester gyarapszik , tollasodik, mig ha jo 
gászi diplomával keresné a kenyerét, talán 
most is lépcsőt koptatna egy üres állásért.
A hogy kitette  a cégtábláját, egyszerre híres 
ember lett. Nemcsak Pápán beszélnek róla, 
lesz ő belőle még országos liirü ember is. 
Nálunk az ilyesmi fehér holló számba 
megy.

T avaly, mikor egyik fővárosi fogal
mazó megunta a hasztalan pályázgatást és 
doktor ju ris  diplomájával elment asztalos 
inasnak, az egész Budapest, még talán az 
egész országban is — az esemény közbe
széd tá rgyá t képezte.

M iért? Mert eddig talán ez volt az 
első fogalmazó, a ki az Íróasztaltól elmegy 
a gyalupadhoz. Valami uj és szokatlan do
log ez M agyarországon. Bezzeg Francia-,

A régi betyárvilágból.
Füstös bográcsban zubog a paprikás gulyás- 

hús, leve lopott tiriik ereiből folyik ki, — bent 
a csárdában összekarraolászolt szennyes tölgyfa
asztalánál bús keservében bort iszik a szegény 
legény! Övében pisztolyok, mellette kétcsövű fegy
ver hever, két csöve szinte ásítani látszik, fárad
ságos munka után úgy neki adta magát a nyuga
lomnak.

Szép barna férfi, fekete pedrelt bajusza, 
kerek szakálla oly szép ellentétet képez fehér j 
arcával, melyet a puszták haragos napja se volt 
képes megbarnitani. Bátor, határozott tekinteté- 1 
bői kilátszik, hogy magyar; szemeinek vadul lo- 1 
bogó lángjától: hogy magyar betyár, hogy akasztó
fára való!

Se éjjele, se nappala! Hogy egy-két mulató i 
órát eltüllhessen. napokig teszi kockára életét. : 
mások kisirt szemeinek árán szerez magának 
örömet, a mi abból áll, hogy három cigány há
rom szemmel pislogva ócska nótákat nvikorgat 
rongyos hegedűjén, s a hangra, melyre minden 
valamire való fül igyekeznék összecsavarodni, 
mint hernyórágott falevél, a betyár kitaszítja ma
gából a búbánatot, s megtörődült zavaros kerti 
borból nagyokat nyelve dudolgat, mig el nem 
ázik, ekkor aztán keres magának száraz lyukat,

Angol és Németországban, a hol az iparo
sok is képzett, iskolázott emberek ott az 
e fajta je lenségek napirenden vannak, ott 
bizony éppen az volna a fehérholló, a ki 
megunja a cipész műhelyét és bevetődnek 
a hivatali büroba aktát porolni. A művelt 
nyugat ipari államaiban ma köztudatba ment 
az a  közvélem ény: hogy az iparosnak is 
iskolázott, képzett és intelligens embernek 
kell lenni. Ott nem menhely az ipari pálya, 
a hová csak a kényszerült, a másutt nem 
boldoguló fiatalok menekülnek.

Nálunk szekundákkal megrakott bizo- 
uyitvánnyal keresnek valami üres helyet, 
a lusta, 8zorgalmatlan tanulóknak. Szinte 
a végső stáció: mikor a gyerekkel ipari 
pályán próbálkoznak. A kényszerűség el
vénél fogva teremnek nálunk a suszter 
inasok. Arról szó sincs, hogy egy négy 
középosztályt végzett tanuló elmenjen a 
csirizes-tálhoz. E gy  ilyen ifjú már űr. A 
kis hivatali pálya már nyitva van előtte, 
a hol kabátban és keztyüben já rha t, nem 
muszáj kérgesre dolgozni tenyerét: beamter 
lehet. Azzal senki sem törődik, se szülő, 
se fiú, hogy tulajdonképpen a kishivatali 
pálya az életnek az átvergődése. Az elé
gedetlenség és a kínlódás ezeket az em- ;

mint az ürge, s elbújva, mámoros fővel, szerelő
jéről álmodozik, a ki nem más, mint Icig zsidó 
szolgálója, a kinek se széle, se hossza.

Ilyen volt az a költői betyár-élet.
De hiszen nem is ez volt annak az éleinek 1 

a költészete, hanem a szabadság! Prüsszögő de- j 
rés csikón, melynek lába is alig éri a földet, ; 
ott lebegni a rónák virágos pázsitja felett, tenni, ! 
amit tetszik, nem ismerve urat, nem ördögöt, 
szembeszállni mindenkivel, s ingerkedni a zsan- 
dárral.

Holdvilágos este piros alkonyat után, mikor 
a nádas hosszú susogása közt bujóskát játszik az 
esti szellő, s egyet-egycl piltyenl bimbálódzó fész- I 
kéről a nádi veréb, mikor messzi faluk harang- 
jának estét beszélő szava maga elé fogja a szelet, 
s egyik a másikkal találkozva, a puszta közepén ; 
fogatot cserél: mikor a legelésző nyájak kolorap- 
hangja bús danává válik, s kígyóinak, széles róna i 
homályába tűzve a pásztorlüzek, ekkor a betyár 
is kikel rejtekéből, az éj lovagja pihent paripá
jára rácsatolja a nyergei, tetejébe szökik és el- i 
megy, a beköszöntő éjszakával alkura lépve: 
kenyeret keresni.

A holdvilág óriás izzó félköre, mintha tüzes 
ívként a puszta szélére volna építve, még csak 
most emelkedik ki a sötét mindenségből, s az 
elölte elhaladó lovas fekete mozgó betűnek lál-

bereket csak em észti: mert a kabáthoz és 
a keztyűhöz nagy igény és társadalmi kö
rülmény is tolakodik, a mi elől nem lehet 
kitérni. Belehajszolja az élet, az elcsigázott 
idegrendszer, a divat és a társadalom.

E ddig csak ment valahogy az is, hogy 
a diploma kenyérhez ju tta tta  az embert. 
De a proletárizmus egy-két évtized óta oly 
nagy irányban indult meg, hogy maguk 
az iskolák, melyek hivatva vannak a mű
veltség diadalát hirdetni, szánalmas jelen
tésekben számolnak be arról, hogy a szel
lemi pályán szinte túltengés mutatkozik,

Előttünk fekszik egy csomó iskolai 
értesítő. Táblázatos kimutatások jelzik  ezek
ben, hogy milyen foglalkozású egyének 
tanítják gyerm eküket. H a a szülőket a 
tudomány szeretető vezetné ez elhatározá
saikban, még dicsérni lehetne a művelődésre 
gerjedését. De a szülők legnagyobb része 
abban a téves hitben é l : hogy csak a hi
vatalnoki pálya a mindent boldogító pálya, 
a többi nem az. Az iparosé lenézett még 
akkor is, mikor ma iskolázott emberek 
körmölnek napi egy forint munkadíjért.

Most hogy az önálló és a közös vámte
rület körül folyik a vita, aktuális dolog az 
ipari oktatásról is beszélni. Az aktualitását

szik, melyet a termőszet keze rajzolt arra a fény
lapra, mintha nem volna rajta elég folt úgy is. 
De csak egy pillanatig lebeg ott rejtélyes árny
ként, aztán eltűnik a még félig homályos légten
gerbe merülve, s magába ölelve őt a hullám, 
összehajtja utána köpönyegét. Azt hinné a szem
lélő, hogy eloszlott végképpen, ha a paripa han
gos nyerítése át nem hasítaná az éji csendet, s 
s ha paláinak száguldó pattanása nem hangzanék 
meg annyi jeltadó tapsként.

Mem messze a helytől fényes sisakok bon
takoznak ki az éjjeli ködből, páronként, egyik a 
másik után nyomul, mint megannyi csillogó lidérc, 
a sisakok alatt sötét alakok árnyalata feketéllik, 
néha jobbról vagy balról megvillanva, ha a hold 
fénye fegyverzetük tükrébe tekint.

Szótlanul haladnak egymás mellett, csak a 
lovak lépte poroszkál a harmatos gyepen.

A nyerítés most hangzik cl, mire a sisakok 
meghajolnak és csúcscsal fúródnak bele a légbe, 
a kézbe ragadt fegyverek fénye égő ezüstös fél
kört rajzolt a homályba, a kardhüvelyek másod
percenként csördültek meg, a mint a lovas alatt 
a paripa szökik, a palák alatt másodpercenkint 
dobbant a föld.

A csárdában három cigány hegedül, Marci 
betyár, öreg betyár pityizálgat egyedül.

Lovas ért az ablak alá. Marci bátya még
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m egadják a nem rég lefolyt tanévi vizsgá
latok is: mikor ezer meg ezer szüld kezébe 
kerültek az iskolai bizonyitváuvok.

Mikor ezeket az iskolai bizonyítványo
kat olvassuk, gondoljuk el, hogy csak ra j
tunk áll az ország és a társadalom boldog
sága, a nemzeti vagyon kérdése. 4 jövő az 
iparé. Azé az iparé, mely a magyarországi 
fogyasztók igényeit kielégíti, amelyben meg
legyen a nemzeti karak ter és a jelleg , a 
csinosság, a nemzet sajátos szokásainak 
hll kifejezője, amely ipar a külföldi ipar 
jogtalan betolakodását főleg akkor fogja ! 
kiszorítani: hogyha az ifjú nemzedéket nem
csak gyakorlati tanonckodásra, inaskodásra 
kényszerítjük, hanem a különleges szakok
tatás mellett, m elynek szolgálatában a kü
lönböző fokú ipari és szakiskolák állanak, 
meghonosítjuk az általános irányt is. A 
szakoktatás különleges iránya képzett és 
szakavatott iparosokat nevelne, általános 
irányú oly nemzedéket képezne, mely az 
ipar tántoríthatatlan hívének vallaná magát.

Hol is kellene ennek az altalános irány
nak kezdődnie ? Ott. mikor a gyerm ek még 
az A. B. C-í tanulja, mikor megértetnénk 
vele, hogy az ipari foglalkozás nélkülöz
hetetlen, tisztességes, becsületes és pénzzel 
járó. Elbeszélő és oktató módszerrel már a 
népiskola elvetheti a m agyar ipar szereteté- 
nek magvát, amelyek a középiskolákban 
kellő gondozás mellett torzszsé növekednek.

Az ilyen általános nevelés oly nem
zedéket nevelne, mely kedvvel lépne az ipari 
pályára. Nálunk eddig az volt a baj, hogy 
az ipari pályát menhelynek tekintették, a 
hová csak az menekült, aki máshol nem 
boldogult.

Az ilyen általános nevelés képzett em
berré készíti elő az ifjúságot. A képzett I 
iparost a közönség felkeresi s a képzett 
iparos boldogul is. Miután a legfüggetle
nebb pálya az iparosé, a lehető legokosabb 
gondolat, ha gyerm ekeinket az úgynevezett

egy itce bort tétet fel, megismerte röhögéséről 
Pista öcscse lovát, a Hajnalt.

Megnyílik az ajtó és a három cigány üdvöz- j 
löt recsegtet a nyavalgó húrokon, mert sugár i 
gyerek lép be, göndör haja vállára hullt, fegyver 
a kezében.

Mikor már megitlak néhány itce bort, mesz- 
sziről hallatszott a vágtató lovak egyhangú dob
banása. Marci bátya és Pista lóra kerekedlek, 
kiálltak a zsandár elébe, bevárták lőtávolságra 
az üldözőket, aztán elbocsátották lovaik kantár
szárát s tovarepültek, mint a madár Mig a zsan- 
dárok pihenőt tartottak az első csárdánál, a be
tyárok megálltak a legközelebbinél.

Rostélyost rendellek, meg is ették, sok itce 
bor is elfogyott, végre jelentette a korcsmáros: 
«Jönnek a zsandárok!»

ügy tettek mint az első csárdánál, jó kö
zeire bevárták az üldözőket, aztán elbocsátották 
lovaik kantárszárát s tovarepültek, mint a gon
dolat.

Már hajnalfelé járt az idő, pitymallani kez
dett. az ég kárpitja felpattant a puszta határáról 
s a repedésen keresztül piros fényben ragyogott 
Auróra hajnali leple.

A betyároknak sokáig kellett várniok, töb
bet ittak az elégnél, s mire a korcsmáros a zsan-

úri, de nehéz pályára nem hajszoljuk, ha
nem nevelünk belőle képzett iparosokat, a 
kik maguknak is. az országnak is állandó 
jó létet biztosítanak.

Kilépés a szabadelvű pártból. Lits 
Gyula Hontvármegve és Sehnec- Rélabánya sz. 
kir. város főispánja a múlt héten levélbon je
lentelte be a szabadelvű párt elnökének, Podrna- 
niczky Frigyes bárónak, hogy a szabadelvű párt
ból kilép.

Nők a gazdaságban.
A leányok iskoláztatása rohamos terjedésé

vel mindinkább gyakrabban mutatkozik a nőknek
a gazdaságban szükséges jártasság hiánya. Ennek j 
lényeges oka legnagyobb részben az iskolai el
foglaltságban keresendő. Korunkban leányaink 1 
legtöbbje mind valamely diploma elnyeréséért j 
küzd, mely törekvésük célját — tekintettel a i 
tananyagok állandó szaporodására — csak teljes j 
idejüknek a tanulásra fordításával érhetik el.

A leányoknak, mint mindenhez, igy a ház
tartás vezetésének elsajátításához is serdülő ko
rukban van legnagyobb hajlamuk s csak akkor 
lehet belőlük jó házi asszonyt nevelni, ha már e | 
korban foglalkoztatjuk őket a háztartásnál szük
séges teendőkkel, mert ily korban nagy életkedv
vel s ambícióval végzik ezt, mig későbben ter
hűkre van minden tanulás.

Ebben azonban meggátoltatnak az iskolába 
járó leányok, mert úgy a délelőtt, mint a délu
tán egy részét az iskolában töltik (pedig ez idő 
alatt folyik a házvezetés), s a nap többi részét 
is a feladatott leckék tanulásával kénytelenek 
tölteni.

A tanév befejeztével természetesen az idegek 
megerőltetése s egyéb bajok konslatálhalók, me- : 
Ivek orvoslása üdülés céljából fürdőkbe viszik 
őkel. S elég tévesen. Mert az amúgy is megterhelt ; 
idegek a mostani modern fürdőkben az állandóan 
tartó szórakoztató újdonságok közt nem hogy 
enyhülést nyernek, sőt inkább izgatódnak. S igy 
a hosszas fürdőzéssel sem érhető cl a kitűzött ! 
cél: a jövő tanévhez szükséges uj erő megszerzése.

Pedig, ha a leánynövendékeket a szünidő ; 
alatt gazdasági teendőkkel foglalkoztatnák, mely I 
sem az agy, sem az idegek működését nem ki- , 
vánja, hanem teljes lelki nyugalmat nyújt; azon ; 
esetben úgy az előbbi, mint egy másik cél is !

dárokat jelentette: keményen be voltak rúgva. 
Az öreg jobban győzte, mint a fiatal, s karjánál ; 
fogva vezette ki cimboráját a paripához.

A mozdulatok nem voltak oly gyorsak, 
mint azelőtt, a felülés nehézkesebb, s mire ki- ; 
ugrattak a csárda elé, lovuk majd beleütötle fejét 
a zsandárok lovának fejébe.

Hanem azért: Hajrá! Vesd el magad! A 
Hajnal és a Kesely kinyúlt, lába nem, de hasa 
majd a földet érte, a szél, a fergeteg furmányos 
szekér volt sebességükhöz képest. Ha tüsköket, 
bokrokat nem kellett volna átugraniok, még a 
golyó se érte volna el, igy mégis csak elérte, 
még pedig Pista szivénél, melyben lehet, hogy 
érzelmek csiráját fejleszté a gyermekkor, de nem 
volt, aki beleoltott volna, tehát elcsenevészedett, 
Pista gazemberré lett, s bár a sors érdemiette a , 
golyót, de ő kapta, mert ő érdemelte sorsát.

Mire a nap feljött, a fiatal betyár véres j 
testére hullott első sugara.

Marci bátya tovaillant, de azért mégis az ; 
akasztófán halt meg: — ha igaz

Ilyen volt a régi betyárvilág. Tele szabad- j 
sággal, költészettel, mulatsággal, zeneszóval, — 
puskagolyóval és akasztófával.

Manapság beérjük kevesebb költészettel!

könnyön volna elérhető, u. i. az hogy legalább 
némi tapasztalatot szereznének a háztartás körül.

Az előbbiek szerint nevelt leány természe
tesen tanulmányai befejezte és az egy oldalú lag 
kitűzött cél elérése után bejut a férjhez menési 
korba, holott a háztartás vezetéséről fogalma 
sincs, de annak elsajátitásáshoz a kedve is, meg 
a türelme is kihalt. Ily körülmények közt a lé
tesülő házaséletnél levonható a következtetés.

Egy ideális lelkű, a küzjólékonyság terén 
már érdemeket szerzet úrnő: Szilassy Ferenci Ida 
e bajokat orvosolni óhajtván, Rákosszentmihályon 
egy államilag engedélyezett női gazdasági intéze
tet létesített, melyben a gazdaságtan, egészségtan, 
háztartási, kertészeti, tejgazdasági és baromfite
nyésztési könyvvitel, mint szaktanárok által elő
adott elméleti tárgyakon kivül fősulyt fektet az 
összes háztartási teendők, a sütés, főzés, tejgaz
dasági munkák, kertészkedés stb. gyakorlati okta
tására, melyek elsajátítására bő alkalom nyílik, 
mivel az intézet teljesen felszerelt konyha- és 
dísznövény kerttel, szőlő és baromfi tenyésztő te
leppel, gazdasági eszközökkels egyéb szükségesek
kel rendelkezik.

Az intézeti rendes tanítás évenként február 
1-én veszi kezdetét s tiz hónapi oktatás után 
nyilvános záró vizsgával végződik, amikor a nö
vendékek hiteles bizonyítványt nyernek.

A gyümölcs és zöldség feldolgozásának elsa
játítása, valamint a tejkezelés, baromfitenyésztés, 
méhészet s egyébb gazdasági leendők megtanu
lása céljából az intézet a nyári szünidő alatt két 
hónapi kurzust indít. — Mivel az intézetnek saját 
internátusa van, a vidéki növendékek benn lakók 
is lehetnek s ily módon a fentebb kevésbbé üd
vösnek tartott fürdőzés célra vezetőén és hasznos 
eredmény elérésével pótolható.

Lapunk egyik munkatársa megtekintvén ez 
intézetet, annak úgy berendezéséről, mint szerve
zetéről elismerőleg nyilatkozott. — V.

Művészi hangverseny.
K neise l A. tanár.

Párisból jött hozzánk Magyarországba pár 
heti hangverseny körútra. Városunkban e hó 18-án 
adott hangversenyt a következő műsorral:

Műsor :
1 . a Tartini Sonata Ördög trillája.

b) Winiawszky. Fantasia.
v) Beethoven. Hegedű-hangverseny.

Kneisel A. tanár.
2. a) Kneisel A. Ária.

l>) Ernst H. W. Airs Hongrois.
c) Bach J. S. Ária.

Kneisel A. tanár.
3 a> Paganini. Boszorkány-tánc.

b) Sarasate. Cigányélet.
Kneisol A. tanár.

4 a) Bazzini. Le rond des Lutius.
b) Reményi—Kneisel. Repülj fecském.
c) Pagini. Mózes, ária G. húron.

Kneisel A. tana’’.
5. a) Kneisel. Román rapsodia.

b) Joachim—Brahms. Magyar táncok.
e) Kneisel. Fantázia, Maztirka.
d) Saint Saens. Havanaiso.

Kneisel A. tanár.
A műsor magas színvonalon állott s Kneisel 

tanár játéka páratlanul művészi. Sietve jegyezzük 
meg, hogy nem állunk ám magunkban,' akik 
Kneisel tanár előadását páratlannak mondjuk. Nem 
kisebb tekintélyek beszélnek így, mint a külföldi 
világlapok: Figaro, Temps, Figaro Illuslré, London 
News, Dér Tag, Revue Illustré, Berliner Tageblatt, 
Fernina slb.. — melyek az elragadtatás hangján 
írnak Kneisel hegedűművész játékáról.

A The Paris ezeket írja egyik hangversenye 
alkalmából: »Hitünk és a legnagyobb inűbirálók 
véleménye szerint Kneisel tanár úr ultra tökéle
tes hegedűművész, akinek tökéletes virtuozitása 
bűvös várázszsal párosul, mechanismusa kápráz
tató, trillák, stakkátók, pizzikátók jobb- és bal
kézzel, nála amint egymást követik, úgy össze
fonódnak, összeforrnának kettős húron bámulatos 
pontossággal és oly erővel, mint akár egy zene
karé. Kneisel — úgymond a világlap — egy
magában áll csudás mechanismusával, önálló 
stílusával, egyes részletek delejes erejével.*

Ha sokat mondanak e gyengén visszaadott 
szavak, nem kevésbbé dicsőítők a Revue Illustré
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omo sorai is: »Számos ourópai tekintélyű művész 
sok kritikában foglalkozott már ennek a zseniális 
művésznek az elbűvölő játékával, s nem ok nélkül 
ismerte el, hogy Paganini után Kneisel egyike a 
legnagyobb hegedűművészeknek, akiről lehetetlen, 
sőt fölösleges sablonos kritikát írni, kinek elegáns 
föllépése, sok helyen hipnotizáló és mágnetikus 
hatású játéka egészen elragadta s teljesen meg
hódította a közönséget.*

Az Erard-teremben rendezett nagy hang
versenye alkalmával briliáns módon adta elő mű
vésziesen összeállított műsorát, írja a Revue 
lllustré, játéka hűen utánozza az emberi hangokat, 
a legnagyobb akadályokat is győzedelmesen küzd- 
vén le. Azt is mondja a Revue. hogy Kneisel 
urnák, ennek az előkelő zeneszerzőnek olyan saját
ságos alkotásai vannak, minőket hasztalan kele
sünk más francia művészeknél. Ezek a sajátosságai 
nagy emóciókat kellenek a hallgatóban, sőt föl
emelik a legmagasabb égi sfórákba.*

Mik ezek a sajátosságai?
Az a magyar szellem, mely eredetiségében 

mindig hódit a művelt francia nemzetnél, akár 
a/ ecsetet varázsolja meg, mint Munkácsynál, akár 
a hegedű húrjaiban rezdüljün meg, mint Knei- 
si'lilnknél.

Ha már mint p ap  des Tzigannes-t is meg 
tudta becsülni llugo Viktor nemzete, mennyivel 
inkább megbecsüli akkor, ha ezt a pays-t ideali
zálva látva maga előtt, mint ahogy Kneiselünk 
azt művészi játékával oda varázsolja eléje, hogy 
hallja, lássa, érezze az a pezsgő vérű hallgatója 
azt, hogy itt a Duna-Tisza közén is van ám olyan 
forrón érező nemzet, mely a szépért lángolni ra- 
jongani tud. Erről tcszen tanúságot Kneisel akkor, 
amikor a legjelesebb szerzők műveit, adja elő és 
amikor saját alkotásait mutatja be remek elő
adásban. A magyar szellem alkotó erejével, ere
dd i kedvességével bűvöli el művelt hallgatóit a 
Szajna partján. Becsüljük meg már ezért is őt; 
nagy szolgalatot tesz vele a magyarságnak.

Hogy itthon, városunkban megbecsültük-e 
érdeme szerint? Ezt nyílt kérdésként hagyjuk, 
felelet nélkül; de annyit biztosra vehetünk, hogy 
mindazok, akik művészetében gyönyörködtünk, j 
mindannyian a legszívesebben üdvözöljük majd 
rövid idő múlva méltó tanítványát: leányát Adelina I 
Gennaín kisasszonyt,' akinek a nagy francia lapok i 

a zongora királynője* nevet adták. —/.

A hét története.
A helyzet. — Orosz forradalom. — Orosz-japán háború 

Káliurg herceg válópöre. — Ostendei sakkverseny

A vezérlő bizottság most mindaddig nem 
tart ülést, ainig a további cllentállás szervezése 
és a tisztviselők kártalanítása dolgában kiküldött 
albizottság el nem készül tervezetével. Ez a munka 
pedig, tekintettel annak sok részletére legalább 
két hetet igényel. Ez idő szerint tehát a vezérlő- 
bizottság működésében is szünet van. Kossuth 
Ferenc elutazott Herkulos-fürdőrc nehány heti 
üdülésre, Apponyi Albert gr. már szerdán haza
ment Eberhardra. De az albizottság tagjai Buda
pesten maradtak s mihamar hozzálátnak a munká
hoz. Természetesen ha valami váratlan esemény 
jön közbe, a vezérlő-bizottságot rendkívüli időben 
is összehívják. Ezek után politikai fordulat a vál
ságban rövid utón belül nem remélhető. Meg
említendő, hogy a múlt héten három főispán, 
Feililsch Bort hold, Szabolcsmegye, Eits Gyula 
llonlvármegyo és Selmec- és Bélabánya város, 
végül Hertelendy Ferenc Zalamegye főispánja lép- : 
lek ki a szabadotvű pártból.

A zemszloó gyűlés minden akadály nélkül 
kezdődött meg Moszkvában, ahol a cár legköze
lebb tényleg meg fog jelenni. Eddig semminemű 
incidens sem zavarta meg a zemszloók gyűlését.
A kár engedékenységét bizonyítja a kegyvesztett 
Szvialopolk Mcrsaki hercegnők, Plehve utódá
nak visszahívása. A forradalmi láz még egyáltalán 
nincs szünőfélben. lljabban is tömeges kivégzés 
történt a forradalmárok megrollentésére.

Japán békefüilélcleil illetőleg nagy nehézsé
geket okoz és különösen bonyolult a hadikárpótlás 
kérdése, nem azért, mintha Oroszország egyálta
lán nem volna hajlandó hadikárpótlást fizetni, 
hanem az arra szükséges óriási pénzösszegek be
szerzése miatt. A francia tőkepénzesek ugyan még 
ma is hajlandók Oroszországnak nagy összegeket 
bocsátani rendelkezésére, de ezt már csak egy 
alkotmányos kormánynak lennének hajlandók a 
szabaddá lett Oroszországnak megadni, mert csak 
egy alkotmányos kormányzat képes volna azokat j 
a belső bajokat, melyekben most Oroszország j 
szenved, orvosolni.

Gólából jelentik, Koburg Fülöp herceg már 
régen elhatározta, hogy abban a:: esetben, ha a 

: párisi szakértő orvosok feleségét, I.ujza hercegnőt 
épelméjűnek mondják és a bécsi főmarsall-hiva- 
tal a hercegnő ellen elrendelt gondnokságot meg- 

í szünteti, nyomban válópört indít felesége ellen és 
a válópört eddig is csak azért halasztotta, mert 
az orvosok a hercegnőt elmebajosnak mondották. 
Most azonban a herceg elérkezettnek látta az 

: időt arra, hogy a válópört felesége ellen illetékes 
bírósága, a gótai hercegségi tartományi törvénv- 

I szék előtt megindítsa,
i A függő játszmák elintézésével szerdán be- 
, fejeztet nyert az oly nagy érdeklődést költő os- 
j tondei sakkverseny. Alaróczy utolsó nap is bizony- 
' ságál adta kiváló tudásának és mesterileg vezetett 
| végjátékában legyőzte Taubenhaust.

K Ü L Ö N F É L É K .
Balázs Márton dr. stelTullói bányamii- 

orvos a mull héten elfoglalta állását s a magán 
I gyógykezelést is megkezdette.

Uj kápolna. A Paulai Szent Vincés 
I apácák Selmecbányái belegápoló nővéreinek egy 
I újabb kegyeletes és vallásos lényéről tesz lanu- 
| ságol az a szép ünnep, mely o hó 19-én folyt le 
I a Szt. Erzsébet-kórházunkban. Az irgalmas nővé- 
, rek hosszassal! kitartó fáradozásukkal, önfeláldozó 
j buzgalmukkal keresztül vitték azt, hogy az eddigi 

kis kápolna helyett egy teljesen megfelelő) kápol
nája van a városi kórház betegeinek. Az uj ká
polnát Podhragyay Pál prépost-plébánosunk, Reip- 
ricli Antal és Ildikó István lelkészek segédletével 
felszentelvén, az istentisztelet folyamán történelmi 
vonatkozásokban gazdag ünnepi beszédet intézett 
a város tanácsából és nagyobb számú résztvevők
ből álló közönséghez, kiemelve a kápolnának mint 
szentélynek fontosságát, de egyúttal méltatva azt 
a túlbuzgóságot, azt az einberszeretetel, azt az 
önfeláldozást, melyből folyólag a Zilla főnöknő 
vezetése alatt oly emberfeletti hivatást teljesítő 
irgalmas nővérek ezt az uj szentélyt megszerez
ték. A beszéd hatása alatt .szent hivatásuk ihlete 
sugárzott a nővérek arcából, szeméből s ez ihlet- 
ségükben járultak az oltárhoz a szent ostya vé
telre, újabb erőt kérve s újabb fogadalmai téve, | 
hogy magasztos hivatásukhoz híven tovább is : 
önzetlenül, keresztényi türelemmel és szeretettel 
fogják ápolni a reájuk bízott felebarátaikat. Fo
gadalmukra áldást mondott prépost-plébánosunk 
s a hívők egyesülve egy érzésben, egy óhajban 
őszintén rebegték reá az Ament. A Cziczka Sán
dor karnagy vezetése mellett működő műkedvelő 
dalárda és zenekar lelket emelő alkalmi zenéivel 
kísérte az egyházi szertartást. Az isteni tisztelet 
végeztével őszinte szavakkal üdvözöltük mind
annyian Zitla főnőknői és irgalmas nővéreit, 
kiknek első sorban köszönheti ez a kápolna lé
tezését, továbbá Szitnyai József kir. tanácsos 
polgármestert, mint a tanács fejét, ki a termet 
átengedte e célra, Kapp Jakabot, dr. mint kórházi 
gondnokot, Fodor László dr. főiskolai rektort, 
mint jó szomszédot, a ki jóindulatának az inté
zet iránt áldozattal is kifejezést adott. Megemlé
keztünk kegyelettel Bollizár és Meszlényi püspö
kökről is, akik anyagi támogatásban részesítették 
a nővéreket céljuk kiviteléhez. Elismerésüket fe
jezték ki a jelenlevők Krause József ollárkészi- 
tőnek is, a ki lehetővé telte, hogy az oltár és a 
kápolna padjai selmeci iparnak a termékei, az ő 
szobrászati műhelyéből kerülvén ki. Az ünnep 
lelkelemelő volt s az önző reálista világ forgata
gában gyötrődő léleknek üdülési, enyhét adó.

— Petőíi-ünnep. A Pelőíi-aszlallársaság 
szerény körben megiinncpli a nagy költő halá
lának évfordulóját a Pelöíi-kertbon, moly mulató
hely bérlője minden lehetőt, megtesz arra nézve, 
hogz mulatóhelyének jó hiro emelkedjék s mél
tói)!) legyen ahhoz a szép szoborhoz s a nagy 
költő szelleméhez. Óhajtandó, hogy a nagy kö
zönség is részt venne e szükebb körre tervezeti 
ünnepen.

Adományok a hórházi kápolnára. A
Szent Erzsébet kórház házi kápolnájának beren
dezési költségeire a mull héten a következő ado
mányok folytuk be: Véli Is Györgyttólől 3 K, 
Sípos Fercncnélől 2 K. özv. Irmler Jánosáétól 1 
K, Holik Bertától 1 K. Mihalik Istvánnétöl 2 K, 
Dr. Tóth Imrétől 10 K. Jager Gyulától 5 K, 
Sümegit Jánostól íi K, Grcguss Antaltól 10 K, 
a lévai prépost-plébánostól 20 K, Kél úri nőtől 
10 K, Kuli Istvánnétöl 20 K Hálás köszönettel

| nyugtázzuk a kórházi irgalmas nővérek nevében 
a szives adományokat, amelyek lehetővé tették, 
hogy leghőbb vágyuk teljesüljön a betegeket ápoló 
vigasztaló kegyes nőknek.

— Eljegyzés. Bell Béla kir. kohótisztjelölt 
e hó 18-án eljegyezte Clement Emmát, néhai 
Clemont Gyula városi főszám vevő leányát. — .ló 
szerencsét!

Esküvő. E hó 19-én kötött házasságot 
Dr. Paulovits István líceumi tanár Clement Ottá- 
val, néhai Clement Gyula városi főszámvevő 
leányával; a fiatal házaspár ugyanezen nap dél
utánján nászutra ment.

— Vihnye fürdő vendégei. A múlt héten 
a következő vendégek érkeztek Vihnye fürdőbe:

Wellin Lajosné hiv. neje, gyermeke és Folgel 
Margit Újpest, Makai Irma tanítónő és Löwenstein 
Adolfné Budapest, Kölni Fülöpné varrónő, férje 
és fia Bsúz, Arkossy Mihály Józsefné dr. Kolozsvár. 
Medveczky Sándorné gyógysz. neje és Medveczky 
Etelka Léva, Pollák Száli pók neje és leánya Jác. 
Badis Gizella magánzó Tiszaföldvár, Feldmann 
Róza napszámosnő Nyilra, Lengyel Adolfné ven- 
déglősné Ipolyság, VVajz Berta zöldségkercskedőné 
Nyiíra, lilán Marii tanító neje N.-u.agyar, Gros- 
mann Fáni rabbi neje és Grosmann Róza Ipolyság, 
özv. Grünfeld Salamonná és leánya Érsekújvár. 
Korányi Izidoráé hiv. neje és leánya Érsekújvár! 
Kohn Sándorné szatócs neje Bál, Spilz Bernátné 
mészáros neje Garamszőllős, Gyelmis Gerőné 
ügyvéd neje, Medveczky l.eona és Györgyike 
Szabadka, slavnicai Sándor József honvédhuszár 
föh. és neje Pozsony, Geisler Vilma vasúti tiszt
viselőnő Nagyszentmiklós, C.sekey Jánosné gazd. 
intéző neje Bagola, Völgyi Elemérné dr. körorvos 
neje és leánya Csúz, Wolf Vilmos ügynök és neje 
Brünn, Kondor Vilinosné m. kir. erdötan. neje és 
leánya Balassagyarmat. Gulyás Istvánná körjegyző 
neje Márianostra, Lázár Sándor számvivő főhadn. 
és neje Kassa, Gáspár Lajosné dr. kir. járásbiró 
neje Vágselye, Hódossy Béla kereskedő Budapest, 
Steiner Jakabné állatorvos neje és leánya Debre
cen, Werbovszky Joachimné ügynök neje Léva, 
Thurzó Emília állami tanítónő Zólyom. Össze
sen 629.

Katonaság Selmecbánnyán. Múlt szá
munkban említettük, hogy augusztus hó végén a 
besztercebányai m. kir. 16. honvédgyalogezred 
városunkba érkezik. Mivel az ezred teljes hadi
létszámú lesz, a beszállásolás munkálataival már 
most foglalkozik a rendőrkapitányi hivatal. Öl 
törzstisztet, hatvankét főtisztet, huszonegy had- 
apródot és 1458 legényt kell elszállásolni. A 
rendőrkapilányi hivatal ez utón is felhívja azo
kat, akiknek kiadó bútorozott szobájuk van, jelent
sék be, hogy hány szobát bocsáthatnak rendel
kezésre. A ka tonaság nyolc napot fog Selmecbányán 
tölteni.

Halálozás. Melzky János hodrusbányai 
reudőrbizlosnak és nejének Klára nevű hét éves, 
kedves kis leánya a múlt héten hosszas, kínos 
szenvedés után elhunyt. A szegény gyermek több 
mint két hónapja küzdött a halállal, amely végre, 
dacára a szerető szülők gondos ápolásának, mégis 
elragadta őt. A mélyen lesújtott szülők iránt nagy 
a részvét s ez nagy mértékben nyilvánult meg 
a kis gyermek temetésén, csütörtök délután, 
amikor Hodrusbánya egész közönsége megjelent 
részt venni a szülők fájdalmában. Találjanak vi
gasztalást megmaradóit kis gyermekükben, s 
keressenek megnyugvást az Isten megmásíthatat
lan rendelkezésében.

— Nyaralók a Felsörónán. A felső
rónai Róza-szállóba és magánlakásokban e hét 
végig a következő nyaraló vendégek érkeztek: 
Nagy Sándor könyvtárőr és neje Budapest, Mar- 
kovics Sándor köz- és váltóügyvéd, a miniszter- 
elnökség sajtó tudósi tója, nejével há.iom gyermek
kel és nevelőnővel Budapest, Pathy Győző gyógy- 
szerészsegéd Selmecbánya, Riedl Győzőné három 
gyermekkel Budapest, özvegy Micsinay Jánosné 
és három gyermeke Újpest, Gálffy György né, 
mérnök neje, egy gyermekkel Budapest, Darvas 
Jenő mérnök Budapest, Kammer Árpád mérnök, 
Budapest, J/nvy Malvin bankhivatalnok Budapest, 
Özv. Dr. Geigcr Ignácné Budapest, Ralióit Antal 
vaskereskedő Budapest, Bárok Sándor államvasuti 
hivatalnok Budapest, Kassics Péter miniszteri ta
nácsos, nejével három gyermekével Budapest. 
Wahlner Aladár m. kir. bányakapilány, nejével 
és négy gyermekkel Budapest, Bárányi Nándor 
székesfővárosi tanító és neje Budapest, Z. Zsig-

a



mondovics Constantáié állami felsőleányiskolai 
tanárnő Mezőtúr. Steinfeld József magánzó Sá
toraljaújhely, Eperjes)' Károly rendőrfogai mázó 
neje és gyermeke Budapest, Halvax Mátyás pénz
ügyigazgató és neje Ipolyság, özvegy Ildner Ber- 
nátné magánzó Budapest. Bőid István né fiával 
Budapest. Zsigmondovics Sándorné törvényszéki 
hivatalnok neje és leánya Budapest.

— Műhímzés. A besztercebányai Singer Co. 
varrógép részvénytársaság e hó 17-étől kezdőleg 
két heti ingyenes tanfolyamot rendezett a géppel 
való műhimzés tanítására. Richter Ilona képesített 
munkatanitónő vezetése mellett. A tanfolyamon 
két hét alatt bárki megtanulhatja a legkülönbö- j 
zőbb himzés-munkákat, melyek, mint alkalmunk 
volt látni a Singer-féle gépeken rendkívül könnyen : 
és gyorsan megtanulhatók. Jelentkezéseket a J 
Cziczka Sándorné úrnő női gyakorló iskolájában 
naponta elfogad a tanfolyam vezetője Richter Ilona 
tanítónő.

— Éretlenség- vag-y rosszakarat. Igen 
rósz viccet követelt el valaki a mull héten a 
szomszédos heti lapokkal, megírván a „Honfi 
/,«;>ofr“-nak és a „J3ars‘‘-nak, hogy Selmecbá
nyán Stilla József 11 számú rendőr nyakszirtme- 
rovedésben veszélyesen megbetegedett, és hogy a 
városban nagy a megdöbbenés. Az volt a hamis i 
hir beküldőjének a célja, hogy a lapokat felül
tesse, ez sikerült neki. mert mindekét újság hű
ségesen leközölte e hirecskét. bizonyára nem té
telezvén föl senküől akkora lelkiismeretlonséget, 
hogy ilyen nem Stilla Józsefnek de a városnak 
ártó hirt ereszszen világgá. Stilla Józsefnek, aki 
különben nem is létezik, mert őt most Székely 
Józsefnek hívják, semmit nem ártott e hamis 
közlemény s olvasván a róla szóló rósz híreszte
lést hidegvérben azt jegyezte meg, hogy az aki
e hirt keltette róla. éss-merevedésben szenved. 
Ártott azonban ez a megeondolatlan vagy rosz- 
akaralu híresztelés a városnak, mert Selmecbánya 
tudvalevőleg kedvenc, nyaraló és kiránduló helye 
a közeli és messzi vidékiekne. akik méltán meg
ijedhetnek, ha azt hallják, hogy itt ez a veszélyes 
és ragályos betegség uralkodik. A hir beküldője 
tehát, aki bizonyára Selmecbányái lehet, szégyelje 
magát vagy a butaságáért vagy rosszakaratúért.

Rendjel adományozás. O Szentsége X. 
Pius pápa Riegcr Oltónak cs. és kir. udv. 
orgonagyárosnak a budapesti Bieger Ottó orgona- 
épitő cég tulajdonosának az orgonaépités terén 
szerzett kiváló érdemeinek és nevezetesen a 
Rómába szállítóit orgonaművek kiválóságának 
elismeréséül a Szent Gergely re ml lovagkereszljét 
adományozta.

— A lövöldéről. A Selmecbányái lövész 
egyesület e hó 15-én mull vasárnap délután tar
totta évi rendes közgyűlését StullerGyula dr. elnök
lése és igen sok egyesületi tag részvétele mellett.
A gyűlés tudomásul vette az elnöki és pénztárosi 
jelentést, melyek szerint az egyesület mull esz
tendeje rendes lefolyású volt. A választások során 
főlövészmesterré 1 Aha Antal kir. járásidról, első 
lövészmesterré Bencze Gergely főerdőtanácsosl. 
jegyzővé Yudy Antal dohánygyári aligazgatót vá
lasztották meg. A választmány tagjai lellek: 
Altmann Imre, Fekete Dezső, Fodor László div 
Király Ernő, Wankovils Lajos, Seidel Ágoston, 
Kis Frigyes, Márkus József.

A klingertárói uszodákban naponta 
déli 12 órától délutáni 2 óráig a fürdő ingyenes 
lévén, a sok szegény ember ilyenkor akarna für
deni, de — amint a vett panaszokból értesülünk 
— ezt nem 'gon lehelik, mert ugyanekkor fürdik 
sok ur és urinő is és csert a fürdőasszonyok nem 
eresztik be az „ingyeneseket". — Kérdjük a 
rendőrséget, hogy nem lehelne-e, a szabályren
deletnek érvényt szerezni?

Helyreig-azitás. Lapunk mull heti szá
mában megemlékeztünk a paulai szt. Vincéről 
nevezett irgalmas nővérek vezetése alatt álló 
hegybányai polgári leányiskoláról. K közlemé-
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nyűnkbe az a sajtó hiba csúszott be. hogy az 
intézetet nem két. hanem hét teremmel bővítet
ték ki s az intézet főnöknője nem Klendorf, de 
Ihlendorf Vincencia.

— Térzene. Mint múlt számunkban emlí
tettük a bányászzenekar Cziczka Sándor karnagy 
kezdeményezésére Martinyi István hegybányai m. 
kir. bányahivalali főnök engedélyével ezután helcn- 
kint térzenét rendez Selmecbányán. Az első térzene 
tegnap délután öl órától hét óráig volt a következő 
műsorral: I. Induló. 2. Nyitány. Cigányasszony c. 
op (Balfee). fi. Szívkeringő. (Schneider). 4. Mazurka. 
(Schneider). 5. l jságiró csárdás. (Lengyel.) (>. »Kél 
barát-. Polka francia. Ibudiké). Szünet. I. Nyi
tány. A párbaj c, op. (Xdrázsil). 2. Lysislrala. 
(Linka C.) fi. Magyar egyveleg. (Danko Pisla). 4-. 
Négyes. (Schneider). 5. Aurora keringő. (Linka G) 
G. Induló.

Ebtartók figyelmébe. A rendőrkapitányi 
hivatal mégegyszer ezúton is felhívja az eblarló- 
kat, hogy kutyáikat sürgősen jelentsék be meg
adóztatás végett a rendőrkapitányi hivatalnál, 
mivel a bejelentés határideje, már e hó 19-én 
lejárt s a rendőrkapitányi hivatalnak e hó 20-ig 
be kell terjeszteni a kimutatást az adókivetése 
végett a városi tanácshoz.

— Talált tárgyak. E hó 16-án a főiskolai 
úgynevezett 'Fortuna* kertben 4 kis kulcs és j 
ugyanezen napon a Kossuth Lajos-téren egy kis ! 
gyűrű találtatott: igazolt tulajdonosaik átvehetik a j 
rendőrségnél.

— Lövöldöző majoros gazda. Barlkó Sípos : 
Márton majoros gazda e hó 16 án összeszollal-

I kozott a vele ugyanegy házban lakó Ivanics 
Gyürgyné Benyó Máriával s mivel az asszony 
jobban győzte a nyelvelést a férfi egy pisztolyt 
rántott elő s azzal rálőll az asszonyra. A lövés 
szerencsére nem talált, a nyelvcs asszony azon
ban mégis elhallgatott.

— Betöréses lopás. Felsőrónán mull ked- ! 
den éjjel eddig ismeretlen tettesek betörtek Ma 
kovinyi Ignác házába és onnan száz Korona ér
tékű ruhaneműt loplak el.

— Szép családi élet. Ghladni József és 
Ghladni János testvérek. Bankán laknak, Selmec
bánya város legkisebb, de legkiesebb külutcájában. 
Banka csendes hely. lakosai tényleges és nem 
tényleges bányászok, szegény és csendes emberek, 
akik közöli nagy rémületet és megütközést kellett 
az az esemény, ami e hó 16-án esett meg a 
Ghladni József és Ghladni János testvérek közös 
házában. A két testvér, József és János összeve
szett, a veszekedésben segélyére mentek a vesze
kedő testvéreknek feleségeik is Józsefné és Jánosné.
\ cszckedés és később verekedés közben Józsefné 
leharapta a János orrát, János leharapta a Jó
zsefné egyik kezének ujját, József egy kapával 
beverte a János fejét, s ugyancsak József 
ugyancsak a kapával agyba-főbe verte Parisok 
Mihályt, aki a Jánosné hívására jelent meg 
a harctéren a János segélyére. Megjegyzendő 
azonban, hogy nemcsak szegény János szenvedett, 
mert József is kikapta a magáét s az ő feje is 
nem megvetendő, folytonossági hiányoknak örvend.
A verekedés nagymérvét illusztrálhatja az is, 
hogy Tandlich Ignác dr. t. orvos, aki a harc után 
meglelenl a helyszínén teljes három óra hosszát 
foltozta, varrta a Jé)zsef, János Józsefné a Parizek 
Mihály különféle sérüléseit. A bankaiak megütü
dőssel vetlek tudomást a testvérek veszekedéséről, 
mert mint egyikük mondotta, eddig szép családi 
életet éltek.

Közönség köréből.
Tisztelt Szerkesztő Ur !

Becses lapjának folyó évi július hó 16-áról 
kelt számában Panasz*; címen egy rövid közle
mény jelent meg, mely személyemmel foglalkozik.

S E L M E C B Á N Y Á I  H Í R A D Ó

Fogalmam sincs, hogy mikor történt meg az 
az állítólagos megakadályozás, de legfeljebb a 
következő esetről lehet szó. Folyó hó 15-én dél
előtt Nagy Dezső műegyetemi tanár urat kalauzolva 
az illető szaktanár engedőimével megtekintettük 
az erdészeti-, iparmülani- és erdőhasználaltani 
gyűjteményt. Mielőtt a helyiségbe léptem, még kint 
a folyosón egy ur jött hozzám aki bemutatkozva 
— a nevet nem érleltem —- arra kért, engedném 
meg neki és társainak a gyűjtemény megtekintését 
mire én azt feleltem, hogy a szóban forgó gyűj 
lemény nem az enyém, én is csak kollegám jó
voltából nézhetem azt meg és így erre engedélyt 
nem adhatók. Megjegyzem, hogy az illető tanár úr 

j épen vizsgákkal volt hivatalosan elfoglalva.
Ha az illető ur a kérdéses cikkben megno- 

j nevezeti urak egyike úgy talán félreértette szavai- 
i mát, de én bárki másnak is csak ugyanezt mond- 
j haltam volna.

Más esetre, hogy én valakivel gyűjtemények 
| látogatását illetőleg tárgyaltam volna, nem om- 
j lékszem.

De ki kell jelentenem, hogy a szóban forgó 
cikkben foglalt rekriminációl, hogy a gyűjtemé
nyeknek a közönségnek való megmutatása köte
lesség, ilyen formában mint abszurdumot vissza
utasítom.

Igenis kívánatos, hogy a nyilvános taninté
zetek gyűjteményei bizonyos meghatározott időben 
a közönségnek nyitva álljanak, de, hogy bármikor, 
bárkinek megengedjük azok megtekintését már 
azért is abszurdum, mert ezáltal igen sokszor 
lehetetlenné válnék az azokban való dolgozás. 
Nem is fog erre példát felhozhatni senki széles 
e világon. Tessék csak Budapesten, Pécsben, Mün
chenben, Zürichben stb. megpróbálni, hogy be- 
erosztik-e az igen Tisztelt Szerkesztő urat bár
mikor a gyűjteménybe.

A kérdéses közlemény azon állítása, hogy 
én az illető, általam nem is ismert, urakat meg
akadályoztam a főiskola gyűjteményeinek a meg
tekintésében már azért is téves, mert én rendel
kezem és felelős vagyok ugyan a magam gyűjte
ményeiért, de más szertárak kezelésébe nincsen 
beleszólásom.

Rendkívül csodálkozom azonban azon, hogy 
a Tisztelt Szerkesztő ur a hivatalos állásból 
kifolyó tények feszege lésébe belemegy a nélkül, 
hogy a tényállásról meggyőződést szerezne. Mert 
bármennyire felette álljon is valaki annak, hogy 
szavahihetőségéi kétségbe vonhassuk jóhiszemű, 
félreértésből eredő tévedés soha sincsen kizárva.

Fenti soraim közlését kérve maradok
Selmecbánya, 1905. évi julius hó 15-én

kiváló tisztelettel kész híve 
Böckli Hug’ó dr.

Erre csak az a megjegyzésünk, hogy a kifo
gásolt «panaszt» mi hűen a közleményünkben 
megnevezett három idegen elmondásához és még 
jóval kíméletesebb hangon — tettük közzé. Ami a 
gyűjtemények megtekintését illeti, azok, igaz, első 
sorban a tanulmányozás célját szolgálják, de min
den nagy városban — tehát ez nem „abszurdum" 

bizonyos időben megtekinthetők.

1905. julius 23.

NYILT-TÉR.
M rovat alatt közlőitekért nőm folelös a szőri.

Köszönetnyilvánítás.
Mindazoknak, akik felejthetetlen kis leányunk, 

Klárika korai elhunyta alkalmából mély fájdal
munkban szives részvétükkel vigasztalni szívesek 
voltak, őszinte köszönetét mondunk.

Hodrusbánya, 1905. julius 22-én.
Metzky János és neje.
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Aranykalászok.
Nagy férfiak szép mondásai.

M eg b o csá tan i és fe le d n i  -

S F. LM E C B A N Y A 1 H l R A D 0

ebből áll a derék ember 
Schiller.

A génié nem tanul, hanem tud. Hivatás, adomány, 
talentum vagy hanyfóleképen hívjak ; talán inkább inspiráció. 
__ Némely ember holtig tanulja azt. még sem tudja soha; 
Tinasik bele sem néz, mégis megérti. lókai.

*
Az aggkor több redöt von ssellemköriinkre, mint 

„m m  km . t  Montalgné.

Amit egy nö meg akar tudni, azt kiviszi sírással, vagy
kéréssel, vagy édes csókkal. Mikszáth.

Angyalt, ördögöt megismerni könnyű; embert, férfit, 
n5t nehéz, ifjú leányt lehetetlen. Jókai.

*
A szerelem megfordított hideglelés; először forró, azu* 

Ián hideg. ,  Kisfaludy

Tudod-e mi a szerelem V Lemondani mindenről, kisza
kítani szivedből emlékeidet, odavetni szivet, dicsőséget, a 
világot, így asszonyért. Egy asszonyért minden reményidet 
s érezni, hogy az asszony való. Erezni e világ közepette, hol 
mindenki szenved, hegy boldog vagy; ismerni a csalfa em
berek között egy szivet, mely lift fog maradni, tudni egy 
nyugpontot, melyen fáradva megpihenhetsz, ajkakat, melyek 
éit.. I imádkoznak, szemeket, melyek csak néked nyilunk, egy 
lénvt. melynek Istenn vagy, mert boldogitád: egy világot, 
elkiiiönözvo attól, melyben mások élnek, világot, melyben 
más életet élsz. más örömöket éldelsz, más reményekben 
gyünyörkódöl. s melyet karjaiddal átkulesolhatsz, mert kedve
sedben áll előtted: ez a szerelem. Eötvös.

Politikában nem a rokonszonv, hanem a becsületes 
érdek a legfelső irányadó. Deák.

Politikai pártok hasonlítanak a mágneshez ; van egy 
oldaluk, mely vonz, és egy, mely eltaszit.

Andrássy Gyula gróf.

Ha az ember fiatal, olyan nagynak látja a világot; 
azt hiszi, hogy az mind tele van az ő barátaival, szeretőivel, 
alázatos szolgáival, akiknek mind nincsen előbhvaló dolguk, 
mint az ő lába számára egyengetni az utat, őt magasztalni, 
karjaikon hordozni, szerelmükkel boldogítani és fejük fölé 
emelni.

Lassanként aztán mind összébb szorul a világ. Minden
nap egy leckét veszünk, inig utoljára megtanuljuk hogy az 
egész világ az otthon négy fala, s ami benne egyedül a 
miénk, az a nő, az anya és a gyermek. Jókai.

Sem kőtorony, sem rézből vert falak 
S szűk légű börtön, sem kemény bilincs 
A szellem erejét meg nem kötheik.

Shakespeare.*
Két neme van a szépségnek, egyike a kecs, másik a 

méltóság; a kecs legyen a nőé, és méltóság a férfié.
Cicero.

Az okos ember nem néz annyira háta mögé, mint in
kább maga elibe, s elveszett kincse siratása helyett inkább 
azt tekinti s vizsgálja, mit inonthetctt meg, s azzal beelé
gedni s lassankint többet szerezni iparkodik. Széchenyi.

Jogunktól néha valamicskében eiáilani, nemcsak nemes 
magaviselet, hanem olykor hasznot hajtó is. Cicero.

Azon polgári jussok legbiztosabbak, melyek nemcsak 
a törvényt iIdáivá vannak holt betűkkel Írva. hanem minden 
polgárnak kebelében kiolthatatlanul élnek. Deák.

1 *
A jogot, melyet az erőszak elveszen, vissza lehet sze

rezni ; de az veszve van, miről a nemzet maga lemondott.
Deák.

Négy szócskát űzőnek, vésd jól kobeledbe s fiadnak.
Hagyd örökül ha kihunysz: A haza minden

Kölcsey.

Nem elég csak emlegetni: 
Tudni is kell jól szeretni, 
Tudni bölcsen a hazát. Arany.

*
Rongyos ruhán keresztül a legcsekélyebb vétkek is 

láthatók; hosszú öltönyök és ködmenköpenvek eltakarnak 
mindent. Shakespeare.

SELMEC- ÉS BÉLABÁNYA SZ. KIB. VÁBOS
HIVATALOS KÖZLEMÉNYEI.

Az anyakönyvi hivatalok bejegyzései.
1903. évi julius hó !Mól iulius 23-ig. 

Születés.
Kern József, Eichler Anna leány Selmecbánya 
Murár József, Pulisch Mária ., „
Győri Mátyás, Payer Mária fiú „
Kvieger Károly, Hesz Mária „
Csillik József, Csnndorlik Anna leáay .,
Uarlay Béla dr., Gretzmacher Hilda leány Selmecbánya 
Matuska Pál Krsiak Katalin „ „
Hertinger Mihály Ullbrich Mária leány Bélabánya 
Kriusliak Pál, Peták Anna fitt 
Pajerszki József, Kruzsliak Mária flu „
Kajcsy Alajos Lónyik Katalin leány Steffultó 
Licskó András Holtán Jozefin fiú „

Kihirdetés.
Rajucsák József Hrúza Vilma Selmecbánya 
Ballon István Goldfusz Ilka Bélabánya 
Pisch József özv. Sbirka Mátyásné Steffultó

Házasság.
Steftek Adolf, Andreidesz Anna Selmecbánya 
Paulovics István dr., (.'loméul Ottilia „

Halálozás.
Babioz Anna 4 éves agyhártynloli 
Simko Mártonná .'(7 éves tiidőgiimókór 
Pftlka Gyula 1 éves angolkór 
Keljár Antónia 3 hónapos bélhurut 
Szentinek Anna 3 hónapos gyengeség 
Máesai Ludmilla 10 hónapos tüdőgyulladás 
Prokai Ferenc 11 éves phtysis pulnonuiu 
Dobrovics Ignácné 74 eves gyomorgörcs 
Riodl Józsefije 5t5 éves jüdógümőkór 
Minka József 2 hónapos hörghurut

47493. szám
Magyar, klr. honvédelmi miniszter.

Scíniec- és Bélabánya sz. kir. város közönségének 
Budapest székesfőváros törvényhatósága által, boldog emlé
kezetű József fóhoroeg úr 0 c». és kir. Fensége, honrédfő- 
parancsnokságanak 25-ik év fordulója emlékére, a m. kir. 
honvédség kötelékébe tartozó vagy tartozott egyének árvái 
vagy félárvái neveltetésére létesített alapítványi helyek közül 
az 1903,'fi. tanév kezdetén, a József fiárvaházban egy hely, 
az Erzsébet leányaivalm/.ban pedig két holy kerül betöltés 1 
alá. mely helyekre nézve a kijelölés joga, az illetőségre, való í 
tekintet nélkül. U császári és Királyi Fenségét, József Ágost j 
főherceg unit illeti meg. Ezen helyek betöltése céljából az j 
alábbi pályázati hirdetményt bocsátom ki

Pályázati hirdetmény.
Budapest székesfőváros közönsége állal, bol- } 

dog emlékezetű József főherceg 0  cs. és kir. Fen- 1 
sége, honvédfőparancsnokságának 25-ik évfordu- I 
lója alkalmából, s annak emlékére a m. kir. 
honvédség árvái részére, az illetőségre való le- , 
kintet nélkül létesített alapítványi helyek közül 1 
folyó évi szeptember 1 -élői a József fiárvaházban 
egy hely, az Erzsébet leányárvaházban pedig két 
hely kerül betöltés alá, melyeknek betöltése cél
jából ezennel pályázatot hirdetek. A József liárva- 
házba valamint az Erzsébet leány árvaházba való j 
fölvételre kellőkép igazolandó:

aj az. hogy a felvétetni kért gyermek tény
leg a m. kir, honvédség kötelékébe tartozó, vagy 
tartozó apának törvényes leszármazója;

b) a vagyonlalanság;
c) félárváknál (a kik t. i. apátlanok vagy 

anyátlanok) az életben levő szülő vagyontalansága;
d) hogy az árva 6-ik életévét már betöl

tötte és hogy a fiuárva a 10-ik. a leányárva pedig 
a 12-ik életévét még túl nem haladta:

ej hogy ép tesíü és clméjii, a himlőn átesett 
vagy ellene sikerrel beoltatott. Az árva kora, és 
a szülők elhalálozása hiteles anyakönyvi kivonat
tal, a testi és elmebeli állapot, a himlőoltás és a 
vagyonlalanság, küzhatóságilag hitelesített orvosi 
lielytarlósági bizonvitványnyal igazolandó.

A kellően felszerelt bélyegleien kérvények, 
melyekben a szülő vagy gyám neve, állása és 
lakhelye (város megye utolsó pósta) is felemlí
tendő, folyó évi augusztus 10-ig a m. kir honvé
delmi miniszterhez nyújtandók he, a honnan Bu
dapest székesfőváros hatóságához fognak küldetni 
és a kijelölési jog gyakorlása végeit József Ágost 
főherceg az Ő Cs. és kir. Fenségéhez fognak fel
terjeszteni.

Az alapítványi helyek az 1905/6 tanév kez
detén lesznek betöltendők s a felvételről, vagy 
fel nem vételről az árvák hozzátartozói, Budapest 
székes főváros tanácsa által hatósági utón fognak 
érlesitteni.

Felhívom ennélfogva a törvényhatóságot, 
hogy ezen pályázati hirdetményt a törvényható
ság egész területén, a szokásos módon a legszé
leseb körben azonnal tegye közhírré.

Budapesten, 1905. évi julius hó 3-án
Bihar s. k.

honvédelmi miniszter.

H  Í R  D E T É S E K.

Adouis O rom é
rövid idő alatt veszély nélkül eltávolít minden 
szeplőt, inog legmakacsabb' esetekben is. Leg
egyszerűbb használati mód mellett is a legbiz
tosabb eredmény. Egész tubus ára ára 3 korona. 
Valódi csakis zöld tubusokban. S ch w a n en  

A p o th e k e  F r a n k f u r t  * /m .s z é n A s y . aSí.E.
n P . G Y A R

ZtyfSl  A L É G -R A J  Z  K O  H L u  t JO B B A K  

Joerges jV özv. és fiánál.

1821. tkv. sz . 1905.

Árverési hirdetmény kivonata.
A Selmecbányái kir. jbiróság mint telekkönyvi 

hatóság közhírré teszi, hogy selmoci takarék- 
pénztár végrehajtatónak Melis János végrehajt, 
szenvedő elleni 1547 K 20 f vételárhátrálék és 
jár. iránti végrehajtási ügyében a Selmecbányái 
kir. jbiróság területén levő Melis János tulajdonául 
bejegyzett a héldi, 43. sz. tjkv. az 1. 2. 6—7.
17—18. 31. sorsz. a. ház 40. népössz. a. udvar, 
kert és szántóból álló úrbériségro — ezennel a 
késed. árv. vevő ajánlata szerint ltíöl K-ban 
megállapított kikiáltási árban a visszárverést el
rendelte, és hogy a fentebb megjelölt ingatlan az
1905. évi augusztus hó I7-ik napján d. e. 10 
órakor a Béld községi biró hivat, hélyiségében 
megtartandó nyilvános árverésen a megállapított 
kikiáltási áron alól is eladalni fognak.

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

Kelt Selmecbányán, 1905. évi hó julius 4. 
napján. Liba, kir. járásbiró.

Kolbász
debreceni kolbász azonnal ehető vagy főzni való 176, pörkölt bőrű 
szalonnák elsőrendű zsírnak 144, sós fehér vastag 138, vékony 
138, füstölt vastag 148, vékony 144, debreceni paprikás szalonna 
152, pácolt fogliagymás füstölt paprikás szalonna 200 pácolt 
sovány szalonna nélküli sonka, kartuonádli, oldalas 1(50 fillér 
A fönti áruk szállító levele és csomagolása ingyen. Elsőrendű 
házi zsir 15(1 hozzá szelencék: 3 kgros 110, 10 kgros 140. 
23 kgros 2.80: az árak fillérekben értendők. Áruim árai. 
melyek gyakran változók e helyen minden számban k o l -  
b á s z  cím alatt találhatók. Szállítja: ÜAI.CSf, VK kiviteli 

üzlete Nyíregyháza.

Üzleti értesítés.
Tisztelettel adom tudomására a n. é. közön

ségnek. hogy
divatárú üzletemet,

gyári vállalatom miatt, kénytelen vagyok felhagyni
1906. január 1-én.

A midőn megköszönöm tisztelt vevőimnek 
üzletem iránt eddig is tanúsított bizalmát, felké
rem, hogy ezen kedvező alkalmat arra használják 
fel, hogy a raktáromon lévő divatáru cikkeimből 
szükségleteiket beszerezzék.

E célból meghívom a n. é. közönséget üz
letem meglátogatására.

Kelt Selmecbányán, 1905. évi julius havában.
Kitűnő tisztelettel

WEISZ ADOLF. 
Felhívás pályázatra.

Vihnye fürdő vendéglői bérletére!
Selmec- és Bélabánya sz. kir. város közön

sége a Vihnye fürdőben 1006. év január illetve 
•május hó 1-étöl megürülő vendéglői bérletre 6 
esetleg 10 évre nyilvános pályázatot hirdet.

A házi kezelés eddigi 2 évében az állandó 
vendégek létszáma következő volt:

1903. évben 925, 1904. évben 1144.
Julius és augusztus hónapokban becslés sze

rint állag 5—600 ember szokott a fürdővendég
lőben étkezni.

Pályázni óhajtók legcélszerűbben ez év július 
havában 10—25. között személyesen is meggyő
ződhetnek a vendéglő forgalmáról, főleg ez okból 
rendeltetett el, hogy a kellően felszerelt és 300 
K óvadékkal biztosított ajánlatok folyó évi 
augusztus hó 25-ig adandók be közvetlenül a 
városi tanácshoz Selmecbányára.

A nyilvános szóbeli árverés folyó évi 
augusztus hó 26-án délelőtt V* 12 órakor fog 
Selmecbányán v. tanácsteremben megtartatni, 
mikor már csak az aznapi délelőtti póstával ide
gen helyről érkező Írásbeli ajánlatok fogadtatnak el.

Egyéb részletes feltételeket a szerződés lar- 
; lalmaz. melynek szövege minden pályázni óhaj

tónak kívánságára megküldelik.
Selmecbányán, 1905. évi junius 23.

Szitnyal József,
kir. tanácsos, polgármester.
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Árlejtósi hirdetmény.
A nagy tekintetű ni. kir. dohányjövedéki köz

ponti igazgatóságnak folyó évi május hó lö-án 
923. szám alatt kelt magas rendelete folytán a 
Selmecbányái in. kir. dohánygyár gyártási épüle
tén felfekv’ően alkalmazandó ereszcsatorna létesí
tésének biztosítása iránt 1905. évi augusztus hó 
7-én délelőtt 10 órakor alólirott m. kir. dohány
gyári igazgatóságnál ajánlati versenytárgyalás fog 
tartatni.

A meglevő haszonvehetlen ereszcsatorna le
szedése, horganybádogból készült mintegy 222 
folyóméter, a régi szerinti kivitelben előállított 
uj ereszcsatorna felillesztésének, Bessemer festék
kel való kétszer festésének, összes munkálatai 
után, a tönkre ment alátétlemezek kicserélését 
beleértve az előirányzati összeg 1260 korona.

Az ajánlatban az egységár folyóméterenként 
az összes munkák után egy összegben számokkal 
és belükkel világosan kiteendő.

A bánatpénz az ajánlati költségösszeg 5 0 0- 
ában állapittatik meg. mely bánatpénz készpénz
ben vagy állami letétre alkalmas értékpapírokban 
valamely m. kir. állampénztárnál, adóhivatalnál 
leteendő és a letétre vonatkozó nyugta a boríték 
alá zárt ajánlathoz csatolandó.

Ajánlattevők ajánlataikban kijelenteni tar
toznak, hogv úgy az általános szerződési feltéte
leket, mint ’a vállalati részletes feltételeket isme
rik és ezeknek magukat alávetik.

A teljesitenő munkálatokhoz csak belföldön 
termelt anvag és gyártmány használható fel.

Az ivenként 1 koronás okmánybélyeggel el
látott, magvar nyelven szerkesztett Írásbeli aján
latok lepecsételten »Ajánlat a Selmecbányái m. 
kir. dohánygyár gyártási épületén felfekvő eresz- 
csatorna leszedése és ujjal való pótlásának mun
kálataira* címezve legkésőbb folyó évi augusztus 
hó 7. napján délelőtt 10 óráig alulírott dohány
gyári igazgatóságnak átadandók vagy beküldendők.

Az odaítélés iránti határozat a nagytekin- 
tetü m. kir. dohányjövedéki központi igazgatóság 
jóváhagyása után fog az érdekeltekkel küzültetni.

Ezen feltételektől eltérő, elkésetten benyúj
tott, távirati utón tett, vagy oly ajánlatok, me
lyekhez a letelt bánatpénzről szóló nyugta csa
tolva nincsen, vagy készpénz van csatolva, figye
lembe vétetni nem fognak.

A letett bánatpénz az ajánlat elfogadása 
esetén, kellő kiegészítés mellett a kötendő alku 
óvadékaként fog szolgálni.

Egyéb tudnivalókról az ulirott igazgatóság
nál a hivatalos órák alatt értesítés szerezhető.

Selmecbánya, 1905. évi julius hó 9-én 
M. kir. dohánygyári igazgatóság.

("Utánnyomás nem dijaztatik.)

N y a v a ly a tö r é s !  Nincs többé ÍSZákoSSáí!
’i m ' i i ' u l v i l ü r . c  (.üres PR más ideves á l ! mólbanki nyavalyatörés, görcs és más ideges állapotban 

szenved, 'kérjen íratott, ingyen és bérmentvo 
kapható a szabd, hattyú  g yógyszertár által 

Majna, F rankfu rt.

Őlzlet* átvétet?
Tisztelettel értesítem a n. é. közönséget, hogy 

WEISZ ADOLF jó hírnévnek Örvendő

divat-árú üzlet helyiségét
1906. évi január hó 1-én átveszem és a mai kor
igényeinek megfelelő legfinomabb és legjobb mi
nőségű férfi- és női divat-áru cikekkel újonnan 
berendezem.

Felkérem ennélfogva a n. é. közönségei, 
hogy a jelenlegi üzletemben lévő és elárusitás alá 
kerülő divat-árukat igénybe venni és üzletemet 
szives látogatásával megtisztelni kegyeskednék. 

Kelt Selmecbányán, 1905. évi július havában.
Mély tisztelettelWEISZ SIMON

GLÜCKSTHÁL GYULA
utóda

K ívánatra  bárk in ek  bérm entesen kül
dünk egy p ró b á t a Cozaporból Kávé, 
tea, ótel vagy szeszes Ita lban  egyfor

m án adható  az Ivó tu d ta  nélkül.

A C'ozapor többet ór, mint a világ minden 
szóbeszéde a tartózkodásról mert csodahatása 
ellenszenvessé teszi az iszákosnak a szeszes 
italt. A Coza oly csendesen és biztosan Itat 
hogy azt feleség, testvér avagy gyermek 

. egyaránt, az ivónak tudta nélkül adhatja és 
1 az illető mégcsak nem is sejti mi okozta ja- 
|  vulását.

Coza a családok ezreit bókitetto ki ismét, 
sok ezer férfit a szégyen és becstelenségtől 
megmentett, kik később józan polgárok és 
ügyes üzletemberek lettek. Temérdek fiatal 
embert a jó útra, és szerencséjéhez segített 
és sok embernek életét számos évvel meg
hosszabbította.

Az intézet, moly a Cozapor tulajdonosa, 
mindazoknak kik kívánják egy próba adagot díj és költség
mentesen küld, hogy igy bárki is meggyőződhessen bizto- 
hatásáról. Kezeskedünk, hogy az egészségre teljesen ártal
matlan.

INGYEN PRÓIiA 171. SZ. 
Vágja ki ezen szelvényt és 

küldje még ma az intézetnek. 
(Levelek 25 fillér levelezőlapok 
10  fillérrel bérmentesitendök. >

COZA INSTITUTE
(Dept. 171.)

62, C h an ce ry  Lane, 
London, A ngliaEgyszeri á ts im i tá s

SCHICHT
(S za rv a s  -vagy k u lcssza p p a n )

pótol

í T ö f c F7 0 r»i á t s im i tá s t  közö n ség es  
A . p I j l p 1 1 szappanna l .  — —— —

S c h ic h t-s z a p p a n  a legjobb és haszn á la tb a n  a legolcsóbb !

Valóban nagyszerű és 
elérhetetlen 

„ r o v a r i r t ó . ”
Csak palackban vegye.
Selmecbányán: Geigcr Márk, Engel 
Zsigmond, Lrnst Zsigmond, ifj. Mar- 
schalko Gyula, Weisz Ignác és Weisz 

Samu fűszerkereskedőknél. 
J'fodrusbányán: Kukucska József 
és Weisz Jakab fűszerkereskedőknél 
Ipolyságon: Berczeller M.. Bolner 
Pál, Dombo Károly és Rumann 

Lajosné fűszerkereskedőknél. 
Körmöcbányán: Freud Manó, Gaz
dik János, F. W. Horn, Klein Her-1 
mann és Bittér Leopold J. fűszer

kereskedőknél.

El só cs. és kir. osztrák-magyar kizártnál szak viliarmentes.

oilikzal-íestéHíár
KRONSTEINER KÁROLY
BECS, III. Haupstr. 1 2 0 . saját házában.

Kronsteiner-féle 
uj zománc. H om lokzat-festékre hatóságilag:

védve.
Ötven különböző minta, vízzel keverhető, mosható, viharmentes, tűzálló, zománcozott, csak egy
szerű mázolás. Jobb, mint az olajfesték. Évek során szállítja cs. es kir. uradalmak, katona- és 
clvilintézőségnek. vusutaknak sth. M inden r é s z tv e t t  k iá l l í tá s o n  e lső  d íj ja l  ju ta lm a z v a . 
Legolcsóbb festék homlokzatokra, belterületre, különösön iskolák, kórházak, templomok kaszárnyák
hoz stb. cs mindenféle más tárgyhoz. E gy n é g y z e tm é te r  á r a  5 fillé r. Meglepő ered meny. 
H O M L O K Z A T - E E S T É K  vihar mentes, uiészbui oldható, 4ü minta olajfestékkel azonos Kg.-ja 

24 fi l lé r tő l  följebb
------ Kívánatra ingyen próba, mintakönyv prospektus.

Nyomatott .loerues Ágost özv. és fia könyvnyomdájában Selmecbányán, 1905
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