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Az expedíciót s hirdetéseket illető reklamációk a lapkezelő

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

Nehéz idők.
E hó 23-án beborult az ég Becsben

— Magyarország fölött s azóta komor, vész- 
fellegek tornyosulnak fölöttünk. Nő az ár
nyék és terjed a sötétség.

Akármerre nézünk, akármerre fordu
lunk : a hanyatlás, az anyagi rombolás, az 
erkölcsi dekadencia képei tárulnak elénk.

Komoly, gondteljes időket élünk. A 
létfentartás nehézségeit alig tudjuk leküz
deni, az ideális célokért való küzdelemben 
ellenségeink arra törnek, hogy ellankasz- 
szák lelkünket, becsvágyunkat, igazunk 
keresésétől a nyers hatalom fenyegetésével 
akarnak elriasztani, fitymálva beesmérlik 
önállóságunkat, függetlenségünket, s szá
mítva gyengeségünknek vélt előzékenysé
günkre, összezúzni, tönkresiláuyítani nyíltan 
bevallott szándékuk.

Hát ami ezeréves harcunk dicső példái 
csak merő hazugságok? Bátorságunk, hő
siességünk csak gyermekmese, mit babo
nás anyóka fecseg el a gyámoltalan gyer
mekeknek? Csak víz az a tenger vér, 
mit hazánk oltárára áldoztak nagy elő
deink? Avagy a turulmadár fiókája gyáva

Gazdagság.
Hogyha kevclykedŐ gazdagokat látok:
Én meg keselyebben nézek le reájok.
— Mit ér, ha szegények, szívben, szereidben. 
S büszke vagyok rá, hogy koldusnak születtem!

De ha koldust látok árván, elhagyottan: 
Lehajtom fejemet megalázkodottan:
Megered könnyűje mind a két szememnnk,
S a gazdagok sorsát akkor irigylem meg.

Szabolcsba M ih á ly .

Asszony a testamentumban.
Irta: Verner Jenő.

Az osle az a hiób hir terjedt el a városban 
hogy Füieki Tar Domokos huszár ezredes, a tár
saság nobilis tagja meghalt. A hirl mindenfelé 
megható részvéttel beszélték az emberek, mert a 
huszárezredest mindenütt jó szivéről, humanussá- 
gáról és nagy intelligenciájáról ismerték.

Találkoztam aztán Solt Palival, a főhad- 
nagygyal, aki bejáratos vol a háznál, az meg a 
szokottnál vigabb volt.

— Igaz hát, hogy a vasember meghalt?
— Dehogy is igaz. Készül, de nem tudom 

mire megy vele. Előbb megakar gyógyulni, aztán 
azt kívánja, hogy én vágjam agyon. Már a lovas
sági laktanyánál is intézkedett. Bandázs nélkül, a 
végkimerülésig fog menni a párbaj.

nyulfiu? Ami ereinkben már nem csörgedez 
a magasztos idők hőseinek vére?

Ti, kik ádáz dühvei rontatok ellenünk, 
nem ösmeritek valóságos erőnket; nem (is
meritek azt a titkos emeltyűt, mely megtíz
szerezi, megszázszorozza hatalmunkat; nem 
ösmeritek töztéuelmünket, melyet csak ha- ! 
zugul eltorzított, szándékosan elferdített ! 
alakban tanultatok. Mielőtt támadtuk, — * 
kutassatok; kutassátok azokat a hőstetteket, ; 
amiket idegen történetírók — ha egészen 
el nem sikkasztottak — lolkiisineretlenül 
lealacsonyították; s ha képesek lesztek el
fogulatlanul tanulmányozni történelmünket, 
magatok rá fogtok jönni ami nagy, ami 
óriási erkölcsi erőnk titkára, letelünk alap
jára, önállóságunk, függetlenségünk rendít
heti en istápolójára, megfogjátok ismerni 
végtelen hazaszeretetünket.

Semilyen nép nincs több ezen a kerek 
földön, mely évszázadokon át egyedüli fen- 
tartója volt. Nincs nép, mely oly lelkesen, 
oly önfeláldozóan szeretné hazáját, mint a 
magyar; ugyanaz a magyar, aki jussát nem 
hagyván, képes a saját atyafiával éveken 
át perlekedni, de menten kibékül, ha veszély 
fenyegeti mindannyiunk édes anyját: drága 
hazánkat.

— De a lapok inár hozzák a halálozási hirt.
Az egyiknél már ki is van szedve az elpa-

rentálás.
— Még hasznát veheti. Mert meg lelet, hogy 

Domokos ezredes csakugyan meghal.
— A párbajban ?
— Lehet, hogy abban!
— Hát amúgy is meghalhat.
— Sőt a valószínűbb!
Nem értem.
— Furcsa.
Az.
— Bővebb magyarázatokat nem kaphatok ?
— Ilyen szárazon az nem megy. Gyere be 

egy teára, vagy kettőre, öt-husz pezsgőre.
És én bemegyek a snájdig katonával a mu

latóba, mert jól tudom, hogy a magyar ember 
bor mellett tudja magát legjobban kibeszélni.

Leültünk. A főhadnagy rendelt. Meglepett az 
a szörnyű rendelvény noha én már jól ismerem 
a bélelt tárcáját. Mindig kinézett onnan egy pár 
százas, de ma meg túlságosan kiduzzasztolta az 
a sok kékhasu bankó. Utóbb annyi italt rendelt, 
hogy a megyei vicinális lokomotivja szuszogott 
volna alatta.

*
--  Tehát az ezredes még él ?
— Tehát él.
— Ne kívánd drága vitézem, hogy harapó-

S hiába számítanak közgazdasági ha
nyatlásunkra, hiába a közerkölcsök lazulá
sára, hiába végül a nézetkülümbségek szülte 
perpatvarokra: él a magyar még és lángol 
lelkében a hazaszeretet, mely tömör egységgé 
forrasztja össze az egész magyarországot. 
Ezen a sziklaerős falánkozon nem tör át 
semmiféle gáládul bitoroló hatalom, de nem 
képes léket ütni az ármány sem hazasze
retetünk szent erényén, melyet jobban, hí
vebben őriztünk meg, mint minden mást, 
mert tudtuk, hogy beállhat majdan az idő, 
amikor nem fogjuk nélkülözhetni.

S ime, most bekövetkezett ez az idő. 
Ismét egyszer be kell bizonyítanunk, hogy 
a magyar ősi erénye csak addig szunnyad, 
míg nincs rá 'szükség. A folyton haladó 
korral haladtunk, amikor a béke áldásainak 
élvezetére való érettségünket dekumentáltuk.

S ez érettség dokumentálására a mos
tani nehéz időkben van a legnagyobb szük
ségünk és ha még soká eltartanának ezek 
a nehéz idők, a i agyar társadalomra nagy, 
nehéz, de szép kötelesség vár: az igazunkért 
való harcnak békés úton való szervezése 
és vezetése. Ez lesz a magyarnak a leg
erősebb fegyvere.

Meg kell indítania a magyar társada-

fogóval húzzam belőled a szót, igyál és beszélj! 
Érdekel a dolog.

Felhajtott aztán két teát egymásután és a 
milyen leli tüdővel csak tudta fújni a füstöt, úgy 
szívta a cigarettáját.

— Jól van nó! Kezdjük Fiiieki Tar Domokos 
ezredes meglehetős krudélis ember. Nem respektál 
az se zsentrit, se pénzt, se főhadnagyot. De a 
mellett volt gondja rá, hogy olyan aranyszőke 
asszonyt vegyen feleségül, aki elveszi az ember 
eszét. Lehel, hogy az enyémet is.

— Ismered az asszonyt, ugy-e ?
— Oh igen. Bemek asszony, az igaz. Fiatal is.
— Persze — persze, elég fiatal. Aztán mi

csoda asszony!
Sóhajtott rá egynagyot, újra leöntött két teát.
— Micsoda asszony! Olyan karja van, mint 

a bársony. Az ibolya szeme pedig a szivemig hat. 
Ha én is tudnám a verseket ontani, mint a gim
nazista, szorgalmasabb munkatársa dehogy is 
volna a helyi »llirkürt«-nek

Oh meghatóbb a te tiszti bojtod, pajti.
A gimnazistáknak a szekundái minden illú

ziót elrontanak, mig a te bogár szemed, a baju
szod is imponál. Az aranyzsinóros mentédről meg 
szó se essék.

Üm. Ne dicsérd fel ilyen laikus észrevéte
lekkel a huszártisztet, mert amúgy se értenélek 
meg, mikor én az urat, a szerelmest adom. A kis
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lomnak megint a magyar ipar pártolására 
célzó mozgalmakat, hogy száz meg száz 
millió ne vándoroljon ki az országból azok
nak zsebébe, akik kárörömmel nézik ami 1 
mostani nehéz állapotainkat.

Mozgalmat kell indítani az egész or
szágban mértékletességi egy letek alak írására. 
Ha évenként csak íelényivel kevesebb 
szeszes ital fogyna el s csak felényivel 
kevesebb dohány menne füstbe mint mostan : 
több száz millió maradna meg az ország 
lakosságának zsebében s gyöngítené a ha
talmat, amely kardjára csapva a mostani 
nehéz időket szerezte nekünk. Egyetértés, 
józanság, mértékletesség lenne ami legha
talmasabb fegyverünk ami igaz harcunkban, 
amivel könnyebben, gyorsabban és bizto
sabban győznénk mint bármely fegyverrel, 
amelyet az elkeseredés kezünkbe adhat.

Nem tudja ma senki, mit rejt magáoan 
az idő méhe? A remény elfordította tőlünk 
arcát, s amit várhatunk minden inkább, 
mint biztató.

De bármi következzék is, kétségbe 
esnünk nem szabad. Erős várunk nekünk 
ami igazunk tudata, s legyen fegyverünk 
a társadalom ereje: a hazaszeretettől táplált 
egyetértés.

Ipolyság. 1 í»05. szept. 28

Hontvánmegye rendkívüli 
közgyűlése.

Honlvúrmegye törvényhatósági bizottsága e 
hó 28-án rendkívüli közgyűlést tartott Lits Gyula 
főispán elnőklése mellett. A közgyűlés különösen 
a nemzetet e hó 23-án Bécsben ért sérelemmel 
foglalkozott. Rendkívüli lelkesedést keltett Lits 
Gyula főispánnak megnyitó beszéde, melynek be
hatása alatt az egész gyűlés a leglelkesebb haza
fias hangulatban folyt le. Az önérzetes hazafias 
föispáni beszéd a következő volt:

«A hatalom elhangzott szava nem a koro
nás magyar király ajkáról megszokott atyai jóságos 
hang, hanem a rossz tanácsadók által megtévesz-

tanya, melyet Wexel. a jószivü zsidó bérel, már 
majd, hogy a szép asszonyra ment. De emellett 
micsoda térden csúszást, micsoda viharos jelene
teket növeltem, az már igazán beválik olyan 
kisebbszerü canossai útnak.

— És — és ?
— És végre! Az asszony hajladozott, amint 

Dankó Pisla muzsikálta nótában. »Én felém is 
hajladozott, mosolygott egy . . .« Tudod ismered 
a nótát . . .

— Bár ne hajladozott? . . .
— Bár! Mert tudod, most kezdődik az esel 

izgatóbb része. Most kell meghalnia Füleki Tar 
Domokosnak.

— Szerelemből ?
— Én is úgy vélem!
— Mert igaz, hogy régi asztmája most már 

egész a nyugdijázasig vitte, sőt a halálig is. Mert 
úgy akarta, hogy végrendelkezett. És ahogy fel
osztotta a vagyont, volt benne egy kis humaniz
mus is.

— Igen-igen. Azt mondta, hogy az asszonyt 
én reáin hagyja, vagy hogy kíméletesen legyen 
mondva: fiam. légy hű gondozója ez asszonynak.

Később -— súgta egy rohama után — el is 
veheted. Legyen a tiéd, én úgyis meghalok. Legyen 
a te feleséged.

— Brávó!

tett uralkodó parancsszava volt. E parancsszó 
nemcsak az aspirációk iránti illúziókat oszlatá ol, 
de ősi alkotmányunk garanciáit, parancsait is 
kétségessé lenné, ha a nemzetnek nem nyujtatnék | 
mód és alkalom arra, hogy a rosszul informált i 
uralkodótól a jól informált magyar király szívé- j 
hoz és bölcsességéhez apellálhasson. Lehetetlen, | 
hogy a magyar közjogban járatlan, vagy arról | 
tudomást venni nem akaró idegenek, vagy rossz 
hazafiak tanácsa legyen az utolsó szó. mely a 
koronás király ajkáról hű magyar nemzetéhez oly 
vésztjóslólag elhangzott. De ha úgy volna is, mi
nél nagyobb a megpróbáltatás, annál nagyobbnak 
kell lenni az egyedül rendelkezésünkre álló fegy
vernek, a törvényhez való ragaszkodásnak, mert 
a sujtásra emelt pallos élét csak törvénykönyvünk 
vastag lapjai tompíthatják el. Bizzunk meg a 
királyi eskü szentségében, mert ha gonosz tanács- , 
adóknak sikerült is a király szivét rövid időre j 
tőlünk elfordítani, a s z ív  érzelmét ellensúlyozni 
fogja az ész szava, melynek garanciáját az al
kotmányra esküt tett királynak megközelíthetetlen 
igazságérzele képezi!»

Czobor László alispán, Ivánka István és j 
Sághy Benő bizottsági tagok szóllottak még a leg- 
igazabb hazafiság hangján a tárgyhoz, miután a ! 
következő határozatot hozta a közgyűlés:

• Hontvármegye törvényhatósági közgyűlése 
kimondja, hogy mély megilletődéssel értesült azon 1 
fogadtatásról, melyben Kossuth Ferenc, gróf Ap- j 
ponyi Albert, gróf Andrássy Gyula, báró Bánffy 
Dezső és gróf Zichy Aladár országgyűlési képvi
selők 1905. évi szeptember 23-án Bécsben része
süllek. Megdöbbenéssel értesült ezen vármegye 
közönsége arról a tényről, mely szerint az ország- 
gyűlési többség vezérei, a nekik kézbesilett királyi 
programúi megvalósítására mereven utasítva let
tek. Ezzel szemben Hontvármegye törvényható
sági bizottsága kijelenti, hogy a politikai válság 
megoldását csak azon alapon óhajtja és tartja 
lehetségesnek, amelyet a képviselőház a jelenlegi 
többség indítványára a királyhoz intézett felira
tában kifejlett és ehhez ragaszkodik maga is és 
a szövetkezett pártokat, de magát az országgyű
lést is felhívja, hogy ezen alapon rendületlenül 
megálljon, mért ez alapot olyannak tartja, amelyen 
ugv az államfő fensőbb érdekei, mint a nemzet 
jogos követelései kielégítést nyerhetnek. Biztosítja 
ezen vármegye közönsége a pártokat és az ország- 
gyűlést, hogy e küzdelmükben hű támogatója lesz ; 
és a hazafias cél elérése érdekében semmiféle

— Dehogy!
Malőr ez, nem brávó.
— Hogy-hogy?
— Mert nem ismered az asszonyt! Amig 

igy, mint barát, éppen ötven ezresbe került, hát 
mint feleség ? . . . Tudod!

— Sötéten ítélsz! így Ítélni, ilyen aranyos, 
de meg ilyen nagy tekintélyű asszonyról nem 
szabad, még ha annyit ittunk is, mint most.

— Ha-ha-ha! Az ezredesnéről ?
És miért szereted hát azt az asszonyt úgy 

hogy éjjeleket nem aludtál, annyit búslakodtál 
utána?

Nem szólt reá a főhadnagy, de sarkantyú
jához vert egy pezsgős poharat és láttam rajta, 
hogy az asszony szereti, nagyon szereti.

*
Amidőn az ezredes halálos ágyán megiratta 

végrendeletét, a borosfejü főhadnagynak nagyon 
eljárhatott a szája, mert az ezredes erősen meg
támadta az asszonyt.

— Hogyan, a főhadnagy Önt megveti, Önnek 
nincs mit számítania reá: dehogy is kívánja fe
leségének! Nem halok meg asszonyom! Kire hagy
jam hál magát?

A jó asszony csak habozott, de határozott 
feleletet nem tudott adni. Könnyelműnek tarthatta 
a főhadnagyot, de ilyen léhának soha.

áldozattól vissza nem riad. Kijelenti továbbá, hogy 
a vezérlő-bizottság királyi kihallgatásra illetve ad 
audiendum verbum rendelt tagjainak a szeptem
ber 23-iki eseményekkel és követelményekkel s 
az akkori elbánással szemben tanúsított maga
tartását helyesli s az őket ért megaláztatást nem
zeti sérelemnek tekinti s őket ezért a legteljesebb 
elismerésének és bizalmának nyilvánításával igyek
szik kárpótolni és jutalmazni, s ezen határozatát 
átiratilag a vezérlő-bizottsággal és feliratilag az 
országgyűléssel közöltetni rendeli.*

A csenevész munka.
Ősz van. A hulló sárga levelek halomra esnek 

a kopaszkodó fák alatt, maga a természet siet az 
ő csendes birodalmába: hogy hirdesse az enyé
szetet. Megszűnik az élet a dalos erdőkön és ilyen
kor mintha az embert is megszállná valami intelem.

Ember! Éld át az életet olyan gazdag ter
mésekkel mint a harmonikus szép természet: 
mert eljön a társadalmi élet enyészete is.

Valóban csak ősz táján indul meg az élet 
— a társadalomban: mikor a természet hervadása, 
az enyészetet juttatja eszünkbe. Az iskolák meg
nyíltával népesülnek be a társaskörök, akkor kez
dünk érdeklődni a közügyek iránt.

Más kérdés, hogy milyen eszmékkel lépünk 
a társaskörökbe és hogy mily értéket képvisel a 
mi érdeklődésünk.

Azt nem tagadhatjuk, hogy nálunk Magyar- 
országon töméntelen mennyiségben alakultak egye
sületek. Éppen az a baj, hogy túlon-túl sok egye
sület van, a hol az erők szétforgácsolódnak és a 
hány foglalkozás van: annyi az egyesület. így, 
csak alig egy pár tud prosperálni, alig egy-kettő 
tud mozgató szerepet vinni a közvélemény előtt. 
Még az nagy baj, hogy egy foglalkozású, egy in
tézményt szolgáló tagok között is, a klikk rend
szer dominál, a megkülönböztetés foglalkozás és 
foglalkozás között.

Rikítóan tűnik ez elénk, mikor egyes egye
sületek belélelél figyeljük.

Egy-egy nagyobb hivatalnok micsoda gőggel 
nézi az embereket. Ahol sok a vagyonos tag, ott 
elmarad a szegényebb, a hol több a kisebb fize
tésű ember, oda nem megy a vagyonos, mintha 
derogálna neki, hogy egy asztalnál üljön olyan 
emberrel, a kinek kevés az apró pénze.

A rangkórság mint a fába fészkelődütt szú 
pusztítja az egyesület erejét. A gazdag a szegé-

Asszonyom! Feleljen tehát!
Felelek. Maradjon csak igy, épen a végren

delet.
— Azt akarja mondani, haljak meg nyu

godtan. Beszéljen hát, asszonyom.
— Hátha tudni akarja: igenis azt!
Merészen, szívtelenül mondta ki az asszony,

mint amilyen kíméletlen volt a haldokló támadása.

Az öreg ezredes félt most már a haláltól.
De az asztma ha ma halálra is ijeszt, hol

nap újra reményt ád az élethez. Mindjárt másnap 
megcáfolták a halála hírét. Sőt egy hét múlva 
nagy ürömmel újságolta az egyik újság, hogy az 
ezredes már annyira jobban van, hogy Solt Pál 
huszárföhadnagygyal kardpárbajt viv a lovassági 
laktanyában . . .

Nem hall meg az ezredes, én is sietek ki
jelenteni. Se a párbajban, sem a szerelmében. 
Sőt annyira jobban van, hogy a végrendeletet is 
széjjel tépte, mert egészsége helyreálltával, az 
öröklési jog újra ő reá szállott vissza.

Előnyös ez reá mindenképpen, cíe a főhad
nagyra is, mert ő most újra házibarát . . .

Persze, a tiszturak között sok a tehetséges 
ember.

6 C
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nyebb ember megálhetetlensőgőn szánakozik, a 
szegény a gazdagok pöíleszkedósoin bosszankodik.

fca az a pár ember, a ki túlteszi magát a 
társadalmi ólet o rákfenéjén, minden szórakozá
sát a kártyaasztalnál keresi.

Nem azok ma a kaszinók, a hogy azokat 
Széchényi megalkotta.

Jó arra, hogy egyes emberek hiúságának 
tárt adjon, hogy a kisvárosi pletykákon rágódjék: 
mely a hivatalnok hírnevét, a családi boldogsá
gokat szétrombolja, jó arra, hogy az embereket 
egymással összevoszltso, hogy unalmas estéken 
el lehessen játszani, — bizony sokszor — a ha
zárd játékokat.

Az egyesületek vezetői nagyon elhibázzák 
a nemes intenciókat, mikor megnyitják a rang- 
kárság zsilipjeit és megengedik, hogy egyes em
berek hatalmaskodása árán beálljon az egyesü
leti élet pangása.

Az elkedvetlenedő emberek nem fizetik a tag
dijakat, az egyesület előbb vagy utóbb megbukik, 
az enyészetnek adatik át, csak azért, hogy már 
holnap egy másik egyesület keletkezzék, mely 
hasonló sorsban ismét csak az enyészeté lesz.

A személyi hiúság ne üsse fel sátorfáját az 
egyesületekben: mert nincs mit árulnia. Egész
séges emberek nem vesznek belőle.

Mennyivel szebb, mennyivel emberibb, ha a 
nagyságos urak mellett ott ül minden dolgozni 
szerető ember, a kik a haladás lobogóját követik.

A széjjel húzás, a klikk rendszer, mint va
lami fekete felhőfoszlány vonul át az egyesületi 
élet égboltján és minden percben attól lehet félni, j 
hogy most tör ki a vihar. Gyakran menydörög ' 
az elégedetlenek szava. Ilyenkor látjuk, hog} mi- j 
csoda csúnyán pusztít a torzsalkodás vihara. 1

Sajátságos, hogy éppen nálunk, mikor az j 
együvé tartásra oly nagy szükség van, éppen ná- ! 
lünk különböztetik meg az embert a másiktól. | 
Mindez a nyugaton, máskép van. De azért egyre ! 
hangoztatjuk, hogy demokraták vagyunk, jóllehet ; 
az arisztokráciát utánozzuk.

Mindenben csak az az elegáns, a mi sok j 
pénzbe kerül, csak az számít, a ki divat szerte- j 
lenségeinck hódol, a ki több mint te, a ki nagyobb, : 
mint ő. A ki kevesebb mint én, a ki szerényebb j 
mint én, az már nem számít, azt már lenézzük a 
társaságból.

Hibás, beteges állapot ez. Nem lehet eléggé 
hangoztatnunk, hogy főleg vidéken, nem szabad 
kasztokra szakadnunk. A főváros nagy népessége 
megengedi, hogy ott mindenféle szaknak lehetnek 
körei. De a vidék szellemi ereje csak úgy hat, 
ha az erők egyesülnek. A csip-esup egyesületek 
kasztrendszere nem segít elő semmiféle nemzeti 
ügyet. Nem szolgálja sem az irodalmat, se a köz
ség, se az ipar, se a társasélet ügyeit.

Arra pedig egyáltalán nincs szükség, hogy 
csak azért fizessünk tagdíjakat, hogy az embere
ket egymással összeveszítsük. Annak nagyon drága 
a társaskör, meg nem is arra való.

A hét története.
(Válságos idők, — Norvégia és Svédország. — Vasúti katasz
trófák A llumoi hajógyár folgyujtója. Háromszoros 
rablógyilkosaiig. — Egy apa romlotté. — Nápolyi erkölcsük.)

Az az ö! perczig tartó kihallgatás, melylyel 
a király a magyar nemzetet képviselő öt pártve
zért formálisan kilessékello, elkoseritette az 
egész ország hangulatát. A polgárság mozgalmai 
indít mindenfelé, hogy a vezéreknek bizalmat 
nyilvánitthasson. Fájdalom, a nemzetközi szociá- 
listapárt, melyet az általános, titkos szavazati jog 
jelszava elinámoritott, a legdurvább módon ellen
szegül a honfiak hazafias felbuzdulásának és 
különösen a fővárosban inscenált ellene véres 
tüntetéseket, melyeknek számosán estek áldozatul ;

— A király, újabban hosszabb kihallgatáson fo
gadta Fejórváry Géza bárót, a mihez, — bizo
nyára kissé optimista politikusok azt a reményt 
fűzik, hogy e kihallgatás a király és a nemzet 
kölcsönös megértésének útját volna hivatva egyen
getni. Figyelőre azonban ezt a feltevést merő kom
binációnál tübbnok nem lehet tekinteni.

Norvégia hamarább függetlenítette magát 
Svédországtól. Az elválás immár bofejezett tény 
és már megállapították azt a szerződést, amelyet 
az unió felmondásával a két ország kötni fog.

Két vagy vasúti szerencsétlenség történt a 
héten. Valószínűleg pályamerénylet következtében 
Sztrecsnó megállóhelyen a személyvonat négy 
kocsit horzsolt, mely alkalommal két kocsi kisi- 
kamlott. Egy utas meghalt. Marosillye mellett is 
történt vasúti baleset. Egy tehervonatról a kocsik 
rakományát képező épületfa lecsuzott a kocsik 
közé, miáltal egy kocsi kiugrott és magával ragadt 
több más kocsit. A forgalmat nehány órán át 
átszálással kellett lebonyolítani, de — szerencsére
— emberéletben nem esett kár.

Nehány nap előtt nagyarányú tűz volt a 
fiumei Eazarus-féle hajógyárban. Most önként je- í 
lentkezett egy Popovics Milán nevű ember, hogy 1 
ő gyújtotta fel a gyárat. A rendőrség őrültnek ; 
nézte és megfigyelés alá helyezte.

Hódmezővásárhely közelében háromszoros 
rablógyilkosság történt. Ismeretlen tettesek meg
gyilkolták Döme István gazdát, feleségét Hadik 1 
Máriát és Döme nyolc éves unokaöcscsét, Istvánt. i 
A legyilkoltak borzalmas módon el vannak cson
kítva. A csendőrség letartóztatott egy csavargót, 
kit a tett elkövetőjének tart.

Nem kevésbbé rémes az a családi dráma, 
amelyről Egerből jön hir. Rab József kőmives 
revolverrel lelőtte négy gyermekét, kik közül egy 
meghalt, három pedig halállal vivődik, azután 
maga is öngyilkossá akart lenni, felvágta az ereit 
és most kórházban fekszik súlyosan megsebesülve. | 
Tettét ittas fővel azért követte el, mert — dacára ; 
annak, hogy rosszul megy a sora — felesége lég- 1 
idősebb leányával elment egy mulatságra. Idő
közben ő is elment a korcsmába és azután elvé- j 
gezte véres munkáját.

Sötét bűneset történt Nápolyban. Garacciolo j 
Marans hercegnő viszonyt folytatott a komor
nyikával, Javarone Vincével. A hercegnőjmosloha , 
leánya, Capano grófnő szintén kedvese volt a ! 
komornyiknak. A"Don Juan legény azonban nem j 
elégedett meg e kél kedvesével, hanem még elcsá- j 
bitolla a hercegnő két serdülőjleányának egyikét. 
Kétségbeesésében a leányok elmondták az esetei 
nagybátyjuknak, a palermói törvényszék elnöké
nek. Ez azt tanácsolta a leányoknak, hogy men
jenek kolostorba, Javaronét pedig jelentsék fel. 
Ez meg is történt; mikor azonban a két leány, 
egy másik nagybátyjával, a rendőrségre ment. 
Javarone lőrös bottal megtámadta a társaságot, 
agyonszurta az egyik leányt, s súlyosan megsebo- 
sitctle a másikat és nagybátyját. Az ez ügyben ki
tűzött véglárgyalás azonban elmaradt, mert Java
rone a börtönben megőrült.

K Ü L Ö N F É L É K .
Tisztelettel kérjük lapunk előfize

tőit, hogy az előfizetés megujitása iránt 
intézkedni sziveskedjenek. Egyúttal 
kérjük azokat is, akik az előfizetési 
dijakkal hátrálékban vannak, misze
rint a hátralékot beküldeni szivesked
jenek, hogy a kiadóhivatalnak is mód
jában legyen kötelezettségeinek eleget 
tenni.

— Személyi hírek. Stritnyai József kir. 
tanácsos, polgármester két havi szabadságidőjének 
leteltével ina átveszi hivatalát. — Sztancsay 
Miklós városi főjegyző, ki a nyáron Yihnyén mint 
fürdőgondnok működött, tegnap haza érkezett s 
megkezdette főjegyzői működését.

— Eljegyzés. Clement Aladár a körmöc- 
bányai takarékpénztár könyvelője eljegyezte Qa- 
lantha Hermust Körmöcbányán.

— Esküvő, lvanyik  István társulati bánya
mérnök e hó 27-én délelőtt vezette oltárhoz 
Lámer Máriát Csányi Ottó városi főszámvevő 
nevelt leányát. Esküvő után gazdag lakoma volt 
a mennyasszonyi háznál, mely után a fiatalpár a 
délutáni vonattal uj lakóhelyére a gömörmegyei 
Nyustyára utazott.

Köszönetnyilvánítás. Mindazon nemes-

róm. kath. templom helyreállításához szükséges 
költségekhez nagylelkű adományaikkal hozzá já
rulni szívesek voltak, úgy a magam mint híveim 
nevében hálás köszönetemet fejezem ki. Isten ál
dása kisérje őket. Kékellő, 1905. évi szeptember 
hó 27. Jozif László, plébános.

A bányászati és kohászati egyesület
közgyűlése. Az országos magyar bányászati és 
kohászati egyesület múlt vasárnap és folytatólag 
hétfőn tartotta évi rendes közgyűlését Budapesten. 
A gyűlés iránt országszerte igen nagy volt az 
érdeklődés, mivel tárgysorozaton volt a bányászati 
és erdészeti főiskola tanári karának a főiskola 
áthelyezése tárgyában kelt és az egyesülethez 
intézett emlékirata is. A gyűlésen Selmecbányáról 
igen sokan vottek részt. A város közönsége ré
széről megjelent Szitnyai József kir. tanácsos, 
polgármester és Heincz Hugó országos képviselő. 
Jelenvollak még Farbaky István nyug. főbánya
tanácsos és Sobó Jenő főbányatanácsos, főiskolai 
tanár, egyesületi alelnökök, Bárdossy Antal bánya- 
tanácsos, Böckh Hugó, Fallor Károly, Herrmann 
Miksa bányatanácsosok, főiskolai tanárok, Jákó 
Gyula, Plalzer Sándor, Veress József főmérnökök, 
Baliga Aurél, Kövesi Antal, Réz Géza mérnökök. 
A főiskola áthelyezésének kérdésénél, — mert hi- 

J szén ez érdekel minket selmecbányaiakat legin
kább — az egyesület központi választmányának 
az volt a javaslata, hogy az egyesülethez beadott 
emlékirat fölött napi rendre tér a közgyűlés, mi
vel az emlékiratban semmi figyelemre méltó nem 
hozatott föl, amely indokolttá tenné a főiskola 
áthelyezésének pártolását. Böckh Hugó dr. és 
llermann Miksa főiskolai tanárok szólaltak fel 
az emlékirat érvei mellett a főiskola áthelyezése 
érdekében, mig Sobó Jenő, Chorin Ferenc, Szitnyai 
József Heincz Hugó, az emlékirat fölött való 
napirendre térés melletti érveltek. A közgyűlés 
végül nagy többséggel elfogadta a választmány 
javaslatát, mely szerint a főiskolai tanári kar 
emlékirata fölött napiréndre tér. A közgyűlésen 
a tiszlujitás során elnökké újból Teleki Géza grófot, 
alelnökökké Selmecbányáról Farbaky Istvánt és 

' Sobó Jenőt, választmányi taggá Martiny Istvánt 
választották meg.

— Kalvária-keresztek szentelése. Múlt
vasárnap szentelte inog Lilassy János kér. 
esperes és hegybányai plébános a felsőrónai kál
vária uj keresztjeit, melyeket Raichel Illés ác9-
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mester kellő csínnal készített őu korona szerény 
díjért. A keresztekre alkalmazott feszületekben 
bárki Krause József selmeet aranyozó és festő 

• remek művére ismerhet. Nevezeti kálvária a 17 
század végével magán-bányák által alapítlatotl 
a hívók áhítatának emelésére. A szentelő esperes 
a kedvezőtlen idő dacára körmonetileg ment fel 
a kalvária-hogyre buzgó híveivel, kiket szívhez 
szóló beszédben tanított ki a kálvária és a szent 
kereszt magasztos jelentőségéről. Végié forró kö
szönetét mondott a remek mű előállítóinak, 
úgyszintén Sípos József ogyházgondnok és Istvánok 
Mihály felsőrónai őrmesternek a jelzett keresztek 
létesítése s felállítása körül tanúsított buzgalmukért.

— Tanító-választás. Schmidtmajéí József, 
volt magaslaki kántor-tanító távozása folytán az 
állomás üresedésbe jutván, arra folyó évi szep
tember hó 27-én a magaslaki rófti. kath. iskola
szék. J.ilassy János egyházkerületi tanfelügyelő 
elnöklete alatt Hremzay Jenő tanítójelöltet a i 
magaslaki kántor-tanítói állásra ideiglenes minő- j 
sőgbcn egy próbaévre megválasztatta és fizetésé- i 
nek folyósítása végett a l’öldmivelésügyi (V) m. kir. , 
minisztériumnak felterjesztette.

A Szitnya látogatóinak száma az idén ! 
kevesebb volt mint tavaly. Az criJővéd szerdán. | 
szeptember 27-én leköltözvén az ő téli szállására. • 
a Szitnya Osztály ügyvivő alelnöki- átvette tőle 
az egyesület felszerelését, az el nem adott farag- ' 
ványokal. a falapokból készüli levelező-lapokat, i 
s ezeket mind a télre lakásába vitette. Az emlék- i 
könyvbe összesen 455 látogató jegyezte be nevét: \ 
a Selmecbányáink száma 223, több mint a mull i 
évben, de a budapestiek, a selmcevidékiek s a 
különböző megyékből felráudullak száma jóval ! 
kevesebb mint az előbbi években. Mintha esők- j 
kenne a vidékbeliek turistáskodó kedve, a mi 
annál is inkább feltűnő, mert a Szilnya-Oszlály 
mindent elkövet, hogy a Szituvá! könnyebben 
hozzáférhetővé tegye. Most már a bacsófalvi tótól 
kényelmes szerpentin út vezet fel a talárrétre, 
a Hoznek-úlon a lépcsők kikerülésével lehel fel
jutni a hegyre, s az idén elkészült a kitérő a 
Ralassavárhoz. Még az ősszel hozzáfog a hercegi 
uradalom a Szitnya sziklái alatt elvezető körút 
kiépítéséhez, a mi újabb érdekessége lesz vidékünk 
szép kilátást nyújtó pontjának.

Erdészeti kinevezések. A magyaror
szági erdőlisztek létszámában tömeges kinevezést 
és előléptetést eszközöli a füldmivolésiigyi minis/.- 1 
ler a mull hét végén. A minket közelebbről ér
deklő kinevezések a következők. Krdőmoslerekké 
nevezte ki Díváid Béla és Kovács Gábor főer- . 
dészekel a zsarnócai erdőhivalal kerületébe, erdő
gyakornokokká nevztek, ki ugyané hivatal kerülő- : 
lébe KrisJea Sámuel és Szarkorazky I.ibor vég
zett erdészeti főiskolai hallgatókat.

— Doktorrá avatás. Budapesten az orvos
kari egyetemen tegnap délelőtt avatták orvosin- I 
dórrá Erii Jánost, Érti Vilmos városi polgár fiát. ' 
A törekvő fiatal embernek felavatása ünnepélyére 
olulazluk boldog szülői is. Az uj orvos a három- j 
székmegyei Kovásznán kapott állást*

Tűzoltó gyakorlat. A m. kir. bánya- 
— munkások körében ujtnrrran szervezett tűzoltóság , 

mull csütörtökön tartotta első gyakorlatát Ár- 
kossy Béla főmérnök, főparancsnok vezetése mel
lett. A gyakorlaton resztvettek a Selmecbányái 
önkéntes tűzoltók úgyszintén a slclfultói önkéntes 
tűzoltók is. kik Mannor l.ajos főparancsnok vezeté
sevei vonultak ki. A gyakorlaton a Selmecbányái 
ünk. tűzoltók h. alparancsnoka Visnyovszky Dániel

a szivattyúk szereléséről. Tlmránszky Béla pedig a 
mászóeszközök szereléséről tartott magyarázatot.

A jövő évi virilisták. Selmecbánya sz. 
kii város legtöbb adót fizetőinek névjegyzékét az 
igazoló választmány megállapítván az 1906. évre, 
az közszemlére tétetett s a felszólamlások október 
hó 10-ig adhatók be. A névjegyzék szerint a jövő 
évben az adózás révén következők kerülnek be 
a város törvényhatósági bizottságába:

I. Selmecbánya:
1. .1. Wiinkovits Liijos...............  1977't) 1 K <-g.\szi-tOROii
2. 8 v eb la Gyula......................... 1404 - „ kétszeresen
3 Mell Jakab............ ............... 1385 04 „ ogyszoresi n
1 S/tankav Ktienc...................132514 kéts/.uroson
5. Tóth I in ro ilr.......................... 1205*81 ., „
0 Fizch Karoly (iparkamarai lan) 1030 - ..

j 7. Fodor László dr...................... 102210 „ „
í s. Székely Vilmos............. . . 1010*Is „ „
I !*. Schwíirtz Ottó dr.....................8G0 — „

10. Stnllor Gyula dr.....................  850 92
11 Kodbragya}* Pál......................  731 70 „
12 Kallói* Karoly ......................  724 80 ..
13. Joprges Ágost.........................710*87 „ egyszeresen
M. 1 loiiicz Hugó......................... 710*97 „ kéts/.eroson
15. Ifemnaiin Emil......................  697*80 ,.
10 Singer Miksa.............  . . .  059 9(5 „ egyszeresen
17. Kekute Lajos......................... (137*20 kétszoreson
18. Krufkovszky Károly................037 20 „
111. Vadas J e n ő .........................  572 40 „
20. Grétzinacber Gyula................ 57240
21. Ilornyarsek István (iparkam tag) 500*41 „
22. Erdély Gyula.........................  50018
23 U cisz Ignác.........................  525 17 egyszeresen j
24. Woisz Jakab......................... 51(5 83 ' „

Itarlba líóla dr........................513 „ kétszeresen
li. Póttagok:

1. Lillán kiéinél......................... 510 K kétszeresen :
2. Szeret* János............................. 404 02
3 JJárdossy Antal.........................4SG* -
1. Ernszt Zsigmond..................... 483*1 1 egyszeresen
í>. Uroszman Jenő.......................  152 24 l,é| szer oson

I. Bélabánya :
'■ Ihdiégby Árpád...................  700 70 K kétszeresen
2. Gyuriivá János......................  Ilii', 20 etryszereseii

SiJIierlierg Samu....................  90*45 .,
II. Póttagok:

I. bubák b á l............................. 8728 K egyszeresen
bálik P á l ............................. 50*01 „

3. Antosik Andi ás......................  55 73

A város költségvetése az 1906. évre.
A város számvevőségé és tanácsa elkészítette j 
Selmcc- és Bélabánya sz. kir. város 1906. évi 
költségvetését s azt nyomtatásban most osztják 
ki a törvényhatósági bizottsági tagoknak. A költ
ségelőirányzat szerint, a jövő évben a városi pót
lék nem fog emelkedni, mivel bár több a kiadás 
ez fedezetet nyer az adóalap emelkedésében. A 
köllségelöirányzalot a (örvényhatósági bizottság 
e havi közgyűlése fogja tárgyalni.

Téli mulató. Singer Samu né a Mclropole- 
szalló tulajdonosa eddigi éttermével és kávéházi
val kapcsolatban uj mulató helyiségeket rendezett 
bi- üzletében. Az uj helyiségek fényesen lesznek 
berendezve. Megnyitásuk már a jövő héten meg
történik.

Gyászrovat. H erbai. Játiosné, született 
l’olh Mariska hunyt el a múlt héten Budapesten, 
ahova súlyos betegségének gyógyítása végett uta
zón. A korán, 47 éves korában elhalt jó asszonyt 
férje, Ilcrbst János tanító, fiai llerbsl Ágoston és 
(iynla, s testvérei gyászolják. Temetése e hó 26-án 
volt Budapesten. — S e e fr a n z  Elek számellenőr 
meghalt e hó 29-én 57 éves korában. Temetése 
ma délután lesz.

55 pályázó. A Selmecbányái kir. járásbíró
ságnál megüresedett albirói állásra kihirdetett pá
lyázat határideje lejárván, ötvenöt pályázati kérés 
érkezeit he.

A főiskolai tanév kezdete. A bányá- |

szati és erdészeti főiskolán a 1905 1906. uj tanév 
e hó elején kezdődik. Hatodikén és hetedikén lesz
nek a beiratások, a pótvizsgák pedig másodikétól 
tizenegyedikéig tartanak.

— Bányászok sztrájka Hodrusbányán. 
E hó 27-én délután Hodrusbányán a Gerum!> 
János József-I'éle bányaegylet Teromtőlárói bánya
üzemének összes munkásai mintegy hatszázan 
beszüntették a munkál s az éjjeli műszakra nem 
akartak már beszállni a bányába. A munkabe
szüntetésnek oka az volt, hogy az igazgatóság a 
közelmúltban megváltoztatta a régi munkarendet, 
melyet a munkások csak az esetben voltak haj
landók elfogadni, ha a inunk Asszorszámjaik biz
tosítása fejében visszatartott 2í koronányi bizto
sítékukat az igazgatóság kiadja. Követelésüket az 
üzem igazgatósága elé terjesztették, ez azonban 
nem volt hajlandó engedni, annal kevésbbé mi
vel a munkások érdekében csak nem régen esz
közölte ki a csőd alatt levő bányaüzem csőd- 

j választmányánál, hogy ne csináljanak üzemi mog- 
í  szorítást, mivel ekkor több munkás kenyerét 

vesztené. A sztrájkoló munkások kitartottak azon
ban, nem állottak munkába sőt a dolgozni aka
rókat sem engedték munkába. Csütörtökön Hor
váth Kálmán rendőrfőkapitány szállott ki Hodrus- 
bányára és sikerüli neki hosszas magyarázások 
után egyezségei létrehozni a munkások és az 
igazgatóság között úgy, hogy a munkások bizto
sítási nyertek, hogy jogos követeléseik toljesillelni 
fognak. A munkások erre megszüntették a sztrájkot 
s már az éjjeli műszakban megkezdették a munkál.

Szanatóriumi bizottság-ok. Lapunk mull 
számában említettük, hogy az ország több helyén 
szervezik a szanatóriumi bizottságokat. Orsován 
Roller KArolyné, Rákospalotai) Wagner Manóné,
I :j vidéken Piukovich Feroncné, Léván Báthy László 
prépost, Króm mer J. főorvos és dr. Halassy Kál
mánná, Kolozsvárott Szvacsina Gézáné, Győrön 
gróf Laszborg Rezsőné, Baján Hegedűs Aladárné 
alakították meg a József kir. herceg Szanatórium 
Egyesület hölgybizoltságát. TJgy értesülünk, hogy 
a József kir. herceg Szanatórium egyesület tag- 
gyűjtése városunkban és megyénkben is folyamat
ban van. A szegénysorsú tüdőbetegek ügye a 
gyöngédlelkő női kezekben van és bizonyára nincs 
rossz kézben az az ügy, melyért a magyar úri 
asszonyok buzgólkodnak. Nem tudjuk elég meleg
séggel kérni városunk társadalmát, hogy az or
szágos akcióból ne maradjon ki és segítsük mi 
is egy-egy tégláját azon intézmények összohordo- 
zására, a hol emberek éleiének megmentéséről 
van szó.

Baleset a bányában. Slubna Károly bá
nyamunkás súlyos sérülést szenvedett a zsigmond- 
aknai bányában a mull héten. Szállitásközbon a 
csille jobb kezét a falhoz szóritotta s ujjait szét
zúzta. A bányászkórházban ápolják.

Iparüg*yek. Vörös László kereskedelem
ügyi miniszter, megismételve Hieronvmi Károly 
volt miniszter rendeletét, a ma érkezett leiratában 
utasdja az iparhatóságokat, hogy a munkások 
panaszait mindenkor soron kívül vegyék föl és 
intézzék el. Kimondja a miniszter ugyanabban a 
leiratában, hogy a munkából jogtalanul kilépő 
segédek visszavezetése tárgyában hozott iparha
lósági határozatokat csak birtokon kívül lehet 
megfölebbezni.

— Ég’i háború. Nagy vihar volt a mull 
héten szerdán éjjel városunkban és környé
kén. A menydörgés és villámlás esti nyolc órakor 
kezdődött s eltartott a reggeli órákig. Tetőpontját
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a vihar reggel három óra körül érte el, amikor 
a villámlás vakító fénnyel szinte megszakítás nél
kül tartott, állandó tompa menydörgés kíséreté
ben. Emellett csakúgy zuhogott az eső s orkán 
szerű szélvihar is volt. A vihar meglehetős kárt 
okozott különösen az erdőkben ahol igen sok fe
nyőt döntött ki.

— Önkéntesek beiratkozása az eperjesi 
jogakadémián. Az eperjesi ősi jogakadémián a 
beiratkozások rendes határideje lejárt s ezentúl 
tanárkari engedélylyel iratkozhatnak be az elké
settek mig az önkéntesek beiratkozása október 
g-ig tart. Ugyancsak az önkéntes katonai szolgá
latban állók előzetesen is jelentkezhetnek az aka
démia dékáni hivatalánál, amely a jelentkezőknek 
felvilágosít ássál készséggel szolgál. A beírások 
eddigi eredménye ez évben is megfelel az évek 
óta mutatkozó magas létszámnak, a mennyiben 
az eddig beirottak száma közel kétszáz.

— Mint minden évben, úgy az idén is 
nagyértékü karácsonyi ajándékkal fogja meglepni 
a Pesti Napló. Ez a kitünően szerkesztett, élénk 
és tartalmas lap minden egyes alkalommal bámu
latot és elragadtatást keltett ajándék-albumaival 
előfizetői körében s ezek évről-évre sok ezer nj 
előfizetőt hódítottak e lapnak mert azok valóban 
ugv a tartalom becsére, mint a kiállítás pompá
jára nézve felülmúlnak minden várakozást. Az 
idén a Pesti Napló >Modern Magyar Festőművé
szek* cimü albumot fog küldeni előfizetőinek, 
melynek előkészítő munkálatai már serényen foly
nak. Ez az album fényben és tartalomra nézve 
még az eddigieket is felül fogja múlni és ingyen 
fogja megkapni a Pesti Napló minden előfizetője, ! 
aki addig legalább V2 évet befizetett és egy to- . 
vábbi fél évi előfizetésre magát kötelezte. A Pesti j 
Napló előfizetési ára egész évre 28 kor. — Vn ! 
évre 14 kor. — 1 4 évre 7 kor. — Mutatvány- j 
számot szívesen küld a kiadóhivatal, Budapest, 
Yí., Andrássy-ut 27.

Olcsó marhasó. A magyar gazdaközün- 
ségnek igen régi és jogos kívánsága fog teljesülni 
a közel jövőben, ami előreláthatólag nagy befo
lyással lesz az állattenyésztésre. Ismeretes ugyanis, 
hogy a kincstár az olcsó marhasót nálunk csak 
poralakban bocsátja forgalomba, ami lehetetlenné 
teszi, hogy azt nyalósó gyanánt használják. A 
pénzügyminiszter most intézkedett, hogy az olcsó 
nyalósó forgalombahozatala céljából a marhasót 
ugv a máramarosi sóbányáknál, mint pedig az 
erdélyi bányák közül Parajdon megfelelő formák
ban szilárdan sajtolják s ily módon marhasó-briket 
gyanánt közforgalomba adják. Az említett helye
ken a sajtoló telepek szükséges építkezései már is 
folyamatban vannak s a minisztérium intézkedése 
folytán az olcsó nyalósó a jövő év elején tényleg 
forgalomba is kerül. A gazdaközönség az olcsó 
nyalósót és általában a marhasót közvetlenül, te
hát minden közvetítési dij és költség nélkül leg
előnyösebben fogja beszerezhetni a marhasót elő
állító telepekről, illetve az erre vonatkozó tevé
kenységbe bevonandó gazdasági egyesületektől és 
szövetkezetektől.

— „Magyar Gyárak és Iparvállalatok
Címtára** cím alatt Bacskay Miklós Szepesvár- 
megye főszámvevője, m. kir. pénzügyi számvizs
gáló nagy szorgalommal és szakértelemmel egy be
gyűjtött legújabb hivatalos adatok nyomán sajtó 
alá rendezte és közre adja a magyarországi gyárak 
és iparvállalatok hiteles cim- és törzskünyvét.

Ha meggondoljuk, hogy milliókat juttatunk 
évente a külföldnek s főképen Ausztriának olyan 
árucikkekért, amelyek ma már kiváló minőségben 
és versenyképes árak mellett a hazai gyárakban 
is készülnek s hogy ezen sajnálatos állapotnak 
oka főképpen abban rejlik, hogy nemcsak a fo
gyasztó közönség, de kereskedőink, sőt gyárosaink 
sincsenek kellően tájékozva arról, hogy melyek
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azon cikkek, amelyekért ma már nem okvetlenül 
szükséges idegenbe mennünk, csak örömmel kell, 
hogy üdvözöljünk minden olyan vállalkozást, 
amely a magyar közönség ezirányú tájékozását 
célozza.

A címtár a száraz címanyagon kívül az 
egyes gyárak és iparvállalatokra vonatkozólag 
minden olyan adatot közöl, amelynek tudása az 
üzleti érintkezésben hasznos, sőt nélkülözhetetlen 
s olyan körültekintő gondossággal készült és a 
címek oly nagy tömegét foglalja magában, hogy 
gazdasáoi feltámadásunk küszöbén biztos fegyver 
lesz az a hazai piacot meghódítani törekvő min
den élelmes, vállalkozó szellemű és felvilágosodott 
magyar gyáros és nagyiparos kezében, de meg
becsülhetetlen szolgálatot fog tenni a hazai be
szerzési forrásokat kutató magyar kereskedő, ipa
ros és nagyközönségnek is.

Fentiekre való tekintettel szerző bizalommal 
fordul az érdekelt körökhöz és kéri, hogy a nyom
tatandó példányszámok megállapithatása céljából 
a címtárra vonatkozó rendeléseiket egy levelező
lapon már most szíveskedjenek megtenni, mivel 
fölös számú példányok nem fagnak nyomatni. A 
címtár egy példányának ára 20 korona s meg
rendelhető a szerzőnél Bácskái Miklós p. ü. szám- 
vizsgálónál Lőcsén. (Szepesmegye.)

SELMEC- ÉS BÉLABÁNYA SZ. KIR. VÁR0S_

HIVATALOS KÖZLEMÉNYEI.
Az anyakönyvi hivatalok bejegyzései.

1905. évi szeptember hó 24-től szeptember 30-ig. 

Születés.
Obert István, 8zkac7.il Mária fin Selmecbánya 
Gáspár János, Petyko Mária „
Jurcso József, Mtiller Szabina „ „

— Hrdi Katalin ,, „
Pálmai István, Kollár Anna „ „
Szartórisz Mihály, Puliseh Katalin leány Bú la bánya

Kihirdetés.
Danko István, Minka Éva Selmecbánya 
Lievaj György, Szlani Verőn Bélabánya

Házasság1.
Liska István, Hindi Zsuzsanna Selmecbánya 
Bukovesan Károly, Kölnit Katalin „
Iványik István, Lámer Mária
Knapesik Vilmos, Ulbrich Amália Bélabánya

Halálozás.
özv. Debnár Pálnó 49 éves szerviszivbaj 
Pacziga János 4-8 éves pneumania 
Matula Ferenc 25 éves gerinc agyhártyalob 
Nemesok Mihály 21 napos gyengeség 
Soefranz Elek 53 éves tiidögümökór 
Schingler Anna 2 hónapos szainárhurut 
Lovász Andrásné 78 éves aggkór 
Ke.scli Gyula 22 hónapos szamárhurut

7529. sz. 1905.
Hirdetmény.

Selmec- és Bélabánya sz. kir. város tanácsa 
ezennel küzhirré teszi, hogy a városi faiskolában 
a folyó évben 2110 drb. 2 éves gyümölcsfacse
mete kerül kiosztásra, melyből 1110 drb. Selmec
bánya belváros, 1000 drb. pedig Bélabánya és a 
külutcák lakóssága közölt osztatik ki. Felhivatnak 
tehát mindazon Selmecbányái lakósok, kik gyü
mölcsfacsemetét kívánnak, hogy ezen kívánságu
kat folyó évi október hó 10-éíg a városi gazda
sági tanácsnoknál jelentsék be.

A kiosztás október 15-én a városi faiskolá
ban veszi kezdetét.

Bélabányán és a külutcákban a kiosztást a 
rendőrbiztosok eszközük.

Selmecbányán, 1905. évi szeptember hó 28.
Arthold Géza,
h. polgármester.

57902. SZ./1906.
Árverési hirdetmény.

Selmec-Bélabánya sz. k. v. tanácsa közhírré 
teszi, hogy az alább elsorolt ingatlanok az 1905. 
nov. 1-től kezdve egymásután következő 12 esetleg 
6 évre a f. évi okt. 16-án d. e. 10 órakor a vá
rosház tanácstermében tartandó zárt ajánlati tár
gyalással összekötött nyilványos árverésen haszon
bérbe adatnak; é. p.

1. A Geletnek, Szénásfalvi valamint Vihnye 
község határában fekvő külön térképezett, s a tér
képen 1—13 számmal jelölt rétek, szántók és 
legelők a »Chobien* nevű területtel. Kikiáltási 
ár: évi 3600 (háromezerhatszáz) kor. bér.

2. Vihnye község halárában fekvő »Nevidzse« 
nevű rét. Kikiáltási ár évi (kétszáznegyven) kor. bér.

3. Vihnye község határában fekvő »Doünka« 
nevű föld. Kikiáltási ár évi 350 kor.

Ezen árveréshez az árverezni szándékozók 
azzal hívatnak meg, hogy az árverés előtt a ki
kiáltási árnak 10%-át bánatpénzül a polgármes
teri hivatalnál, vagy az árverési bizottságnál le
tenni kötelezvék, úgy szintén a 10%-os bánat
pénzzel ellátott zárt ajánlatok az árverezés előtt 
vagy a polgármesteri hivatalhoz, vapy az árverező 
bizottsághoz nyújtandók be.

Az árverési feltételek hivatalos órákban a 
városi számvevőségnél megtekinthetők.

Selmecbányán, 1905. szeptember 27.
Arthold Géza.
h. polgármester.

7633. 1905. sz.
Hirdetmény.

Az 18S6, XXI. t.-c. 7. §-ának rendelkezésé
hez képest közhírré teszem, hogy a városi törvény
hatósági bizottság 1905. évi szeptember hó 15-ik 
napján tartott közgyűlésében 278./7403. közgy. sz. 
a. az alábbi közérdekű határozatot hozta:

A város tanácsának előterjesztése a tűzren
dészen szabályrendelet 33. §-ának módosítása 
iránt.

A törvényhatósági bizottsági közgyűlés a 
gazdaságt szakbizottság s a tanács előterjesztése 
alapján kimondja, hogy a tűzrendészen szabály- 
rendelet 33. §-a a következőképen módosítassék:

«Mindazok, kik a tényleges szolgálatot a 27.
S-a értelmében megváltani nem akarják, kötele
sek a városi számvevőségnél a megelőző év de
cember havában bejelenteni, hogy a tűzoltói szol
gálatot személyes szolgálattélellel kívánják leróni. 
Évközben e város területére lakni jövők pedig egy 
hó letelte alatt kötelesek nyilatkozni, hogy tűzol
tói kötelezettségüknek szolgálattétellel, vagy pedig 
megváltással kivánnak-e elegei tenni, utóbbi eset
ben azon évnegyedtől számíllatik fizetési kötele
zettségük, melyben a törvényhatóság lakói lettek; 
a mennyiben azonban időközben tényleges tűzol
tói szolgálatot már teljesítetlek, úgy a fizetési 
kötelezettség csak a következő évnegyedben kez
dődik.*

Ezen közérdékű határozat oly figyelmezte
téssel tétetik közzé, hogy az 1886. XXI. t.-c. 8. 
§-a, illetőleg az 1886. XXII. t.-c. 9. §-a értelmé
ben az ellen kihirdetése napjától számítolt 15 nap 
alatt az ezen sz. kir. város kötelékébe tartozó 
bármely polgár és azok, kik a városban vagy 
határában (külulcában) ingatlan vagyonnal birnak 
— a v. polgármesterhez benyújtandó felebbezés- 
sel élhetnek.

A határidő a kihirdetést követő naptól szá
míttatván, kiemeltelik, hogy jelen hirdetmény a 
a hirdető-táblára 1905. évi szeptember hó 21-ik 
napján rendeltetett kifüggesztetni.

Selmecbánya, 1905. évi szeptember hó 21. 
napján.

Arthold Géza,
h. polgármester.
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H I R D E T É S E K .

N y a v a ly a tö r é s !
ivi nyavalyatörés, görcs és más ideges állapotban 
szenved, kérjen íratott, ingyen és bórmentve 
kapható a szab d , h a t ty ú  g y ó g y sz e rtá p  által 

M ajna, F ra n k f u r t .

§r888
i
S88

T. c.
Van szerencsém értesíteni, hogy

női és fér f i  szabó  mű h e l y e me t
a Terrass-eon lóvőChauer-Gsányi- 
féle házba (Goldner) helyeztem át. 
Midőn magamat, felöltő angol és 
egyenruha készítésére a legújabb 
divat szerint szives jóakaratába
-------ajánlanám, vagyok---------

kiváló tisztelettel

H a l á s z  J á n o s .

E b é d  e s e t l e g  v a c s o r a ,  t ö b b  

f ő i s k o l a i  h a l l g a t ó  s z á m á r a  

k a p h a t ó .  V ö r ö s k ú t i - u .  4 3 . s z .

Nincs többé iszákossá̂ !
K ív á n a tra  b á r k in e k  b é rm e n te s e n  k ü l
d ü n k  e g y  p r ó b á t  a  C ozap o rb ó l K á v é , 
te a ,  é te l v a g y  szeszes i ta lb a n  e g y f o r 

m á n  a d h a tó  a z  ivó t u d t a  n é lk ü l.

A Cozapor többet ér, mint a világ minden 
szóbeszéde a tartózkodásról mert csodahatása 
ellenszenvessé teszi az iszákosnak a szeszes 
italt. A Coza oly csendesen és biztosan hat, 
hogy azt feleség, testvér avagy gyermek 

l egyaránt, az ivónak tudta nélkül adhatja és 
Váz illető mógcsak nem is sejti mi okozta ja- 

villását.
Coza a családok ezreit békitette ki ismét, 

sok ezer fértit 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, mely a Cozapor tulajdonosa, 
mindazoknak kik kívánják egy próba adagot dij és költség
mentesen küld, hogy igy bárki is meggyőződhessen bizto- 
hatásáról. Kezeskedünk, hogy az egészségre teljesen ártal
matlan.

Az Érmihályfalva és vidéke homoki szőllős 
gazdák egyesülete ajánlja az egyesület tagjai 
által magas homok hegyeken kiváló minőség és 

nagy mennyiségben termelt

mustot
szüreti átvételre. A takarékpénztár termény és 
áru raktáránál nagy pincék és cement hordók 
bérelhetők a vevők által. Levelekre válaszol: 
Jakab Rezső szöliőegyesületi titkár 

Érmihályfalván,

OQQO OOOÖ 33000 0303 
K olbász

debreceni kolbász azonnal ehotő vagy főzni való 11)2, pörkölt j 
bőrű szalonnák elsőrendű zsírnak lt!8, sós fehér vastag 168, 
vékony 168, füstölt vastag 176, vékony 176, debreceni papri
kás szalonna 18-t, pácolt foghagymás paprikás szalonna 200, 
pácolt bőrös sonka, karmonádli, oldalas —, pácolt sovány 
szalonna nélküli sonka, karmonádli, oldalas 160 fillér. A fönti 
áruk szállító levele és csomagolása ingyen. Elsőrendű házi 
zsir 176. Hozzá szelencék: 5 kgros 110, 10 kgros 140, 25 
kgros 280. Az árak fillérekben értendők. Áruim árai, melyek 
gyakran változók e helyen minden számban k o i b E s z  cirn 

alatt találhatók.

Szállítja: I l  i í . í ' K  CSC kiviteli üzlete, Nyíregyháza.
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\  /■] |  í  A kerttel vagy anélkül V SLL Á \  e'adó Besztercebányán 
— ii azÁrpádtéren. Nagy on 
egészséges, szép helyen. — Bővebbet a 

kiadóhivatalban.

ÉS
QMKE.

SZÉNASY- ~

RAJZKÖRZÖLo
joerges özv .  és fiánál.

LEG
JOBBAK.

J — <1 !gy jó z o n g o ra  el
adó  vagy kiadó 
b á rm ik o r  m eg-  9 

nézhe tő .  A kadém ia-  
— zz u tc a  88. EczEz--

HIRDETÉSEK FEL- 
. VÉTETNEK E LAP . 
KIADÓHIVATALÁBAN.

INGYEN PRÓBA 171. SZ. 
Vágja ki ezen szelvényt és 

küldje még ma az intézetnek. 
(Levelek 25 fillér levelezőlapok 
10 fillérrel bérmentesitendok.)

COZA INSTITUTE
(Dept. 171.)

62, C h an ce ry  L ane, 
L ondon, A nglia.

Mühle -  „Őszi árjegyzéke”,
mely mindazt tartalmazza, mire a kertbirtokosnak: 
úgy a kertésznek is őszön szüksége van, mint, 
magvak, — virághagymák, — szobákbani 
virítók, — pálmák, — japán Chrysanthemu- 
mok, — rózsák, — rózsaoltógalyak, — gyü
mölcs- és díszfák, — bogyárok, kivállképen 
szamócák stb. és kívánatra ingyen meg

küldetik.
Minden egyes megrendeléshez a legújabb kerté
szeti kézikönyv , ,Mii lile-, Őszi ter
meszt menyek”, mely mindazon tudni
valókat tartalmazza, minek az ősz folyamán meg 
kellene történnie: hogy téli és tavaszi virágokat 
miként kell nevelni, — növényeket, rózsafákat 
stb. őszön előnnyel hogy lehet ültetni stb. — 
Vásárlóim, kik a tavaszi új kertészeti kézi köny
vemet „Miilile tanácsadója a 
kentmivelésben” még nem kapták 
volna meg, ezek őszi megrendeléseik alkalmával 
ezt kérni méltóztassanak. E kiadványom sem lesz 
külön elárusítva, csakis b. vevőim kapják meg ezt.

M ühle  V ilm o s
Oh .  ó h  k i r .  u d v a r i  *z;UIi tri

Temesvár.

T. c.
Tisztelettel értesítem a nagyérdemű közönséget, mi

szerint a legújabb divatáru cikkek az őszi- és téli idényre 
már megérkeztek, úgy szintén női- és gyermek felöltők a 
legújabb kivitelben, melyeket

üzlet áthelyezés miatt 
igen kedvezményes árban
a tisztelt vevő közönségnek rendelkezésére bocsájtom, ami
ről szives meggyőződésüket kérem.

Mély tisztelettelWEISZ gIMON
s-’X'V (jg*

(GLÜCKSTHAL GYULA utóda)
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Egyszeri á ts im i tá s

SCHICHT- 
szappannal

(S za rv a s  v a g y  k u lc ssza p p a n )

pútól

K ' p Lq ' /O'PI á t s im i tá s t  k ö zönséges  
AVCLoZiüil  szap p an n a l  ——————

S ch ich t-sza p p a n  a legjobb és h asználatban a le go lcsó bb I
Nyomatott Joerges Ágost üzv. és lia könyvnyomdájában Selmecbányán, 1905
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