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SELMEC- ÉS BÉLABÁNYA SZ. KIR. VAROS HIVATALOS ÉRTESÍTŐJE.
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Az expedíciót s hirdetéseket illető reklamációk a lapkezelő
Felelős szerkesztő és laptulajdonos:
K U T I

M E G JE LE N

IS T V Á N

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

M IN D E N V A S Á R N A P .

pás is lenne! A betűi erejével korlátlanul
Nevezzük a más helyről jövő anyagi
Újságírók céhe.
uralkodni élet és halál fölött, anélkül, hogy támogatást szubvenciónak, pauschálénak,
A fiumei botrány és egyéb sajtópaattól kellene tartaniok, W y valaki hele- átalánynak vagy isten tudja akárminek, az
naniák ismét időszerűvé teszik a sajtó fisz- !
kontárkodnék mesterségükbe. Egységben mindig csak megvesztegetés marad, mely
te&ségének kérdését, azt a kérdést, melyet j az erő. Önök azután egyhangúlag felma azután kizárja azt, hogy az ily anyagi tá
már oly sokan és oly g y ak ran bolygattak, j gasztalnának mindenkit, akit csak akarnak, mogatást nyújtó vállalat ha okot is szolgál
mimlezideig azonban sajna a legcsekélyebb semmikből prozelitákat nevelnének, mig tatott arra, megtámadható legyen.
eredmény nélkül. Nem is lesz eredm énye I másrészt pedig, szintén egyöntetűen agyonHa már az újságírást is céhrendszerbe
mindaddig mindezen mozgalmaknak, mig halgatnának vagy lecsepiilnének olyanokat, akarjuk szorítani, akkor törekedjünk arra,
magának a sajtónak jelenlegi rendszere kiktől talán tartaniok kellene. De persze hogy legalább biztosítékot nyerjünk az új
teljesen meg nem változik, — mig a ma igy, amikor vannak céhen kívül álló árulók ságírói tisztesség parancsai betartásának.
gyar liirlapirás oly kezekbe nem kerül, j is, kik se pauschálékra, se subvenciókra
Az inkompatibilitást csakúgy ki kell
melynek teljesen megbízható biztosítékát nem vadásznak, kik nem hajlandók néze mondani az újságíróra is, mint azt kimon
nyujliatják annak, hogy ketté tudják vá tüket kiadóhivatali érdekeknek alávetni, a dották a képviselőkre is.
lasztani a szerkesztési m unkálatokat az j dolog mégsem megy annyira simán, amint
Ilymódon talán elfogjuk érni azt, hogy
üzérkedő kiadóhivatali teendőktől.
azt önök szeretnék. No de sebaj, hiszen ez | a közönség, ki már oly sokszor szomo
Kétségtelen, hogy szemmelláthatólag esetre is vannak önöknek kitűnő mentsé rúan csalódott az újságok igazmondásá
erősbödik az az irányzat, mely sajtóellenes geik. F ek ete P éter nincs elragadhatva va ban, ismét több hitelt fog adni a sajtónak
tendenciákat hirdet, és szinte oly kevéssé ; lamely bank évi mérlegétől, holott önök és abban a tiszteletben fogj» részesíteni
vonhatjuk kétségbe azt az igazságot is, lelkes hangon dicsérték az igazgatóság újból, melyben egykor a régi jobb időkben
hogy bizony ennek az irányzatnak igen ügyességét, előre látását és üzleti tehetsé részesítette.
nagy a jogosultsága, is. Rendkívül sok a gét ? Mit F ekete P éter még azt is kimu
Ami pedig azt a notórius megkülön
sajtó szennyese, és minden felmerülő inci tatja, hogy a mérleg szemfényvesztő ma böztetést ál és igazándi hírlapírók között
dens csak újabb és újabb botrányokat és chinációkkal mutat ki csupán felesleget, illeti, azt hagyjuk már egyszer teljesen el,
visszaéléseket leplez le, m elyet a közszol valójában pedig a bank a bukás szélén á l l ! és ne kenjük bűneinket mindig másokra.
gálat érdekében követnek el a toll haramiái.
Óh, sebaj. Önök egyszerűen zsarolni Minden foglalkozási ágnak megvan a maga
Minden ilyen alkalommal azután az akaró álhirlapirónak minősitik F ekete Pétert salakja, nincs az a kereseti forrás, mely
újságírók azzal próbálkoznak mentegetőz erkölcsileg holtnak nyilvánítják, és az ügy hez lelketlen és jellemtelen emberek hozzá
ni, hogy e zsarolásokat és fosztogatáso egyszeriben rendben van.
ne férkőznének. E s ha valami csizmadia
kat nem ők, a hivatásos, a céhbeli újság
F ehér Pál gyönyörűnek találta X opera- sikkasztási a vetemedik, azáltal nem válik
írók követték cl, hanem bizonyos szédelő énekesnő hangját, kit önök agyonakartak hirteleniben álcsizmadiává.
alakok, álhirlapirók, kik visszaélnek az új hallgatni, mert egyszer bccsmérlőleg nyi
Distingváljunk, tisztelt urak és legyünk
ságírói címmel, és ennek hamis használata latkozott valamelyik kollégájukról? Oh nem igazságosak!
által szereznek maguknak meg nem enge baj ! F ehér Pál megvesztegethető svihák,
A város közgyűlése.
dett előnyöket.
álhirlapiró, revolverzsurnalista, ki a mű
Csakhogy, tisztelt céhbeli újságíró urak vésznőt egyszerűen megzsarolta, még pedig,
Lits Gyula főispán elnökiele mellett e h ó
önök talán meg fogják engedni, bog}7 állí mint a referádából látszik, meglehetős si 10-én tartotta a város törvényhatósági bizottsága
julius havi közgyűlését. A bizottsági tagok, dacára
tásuk valóságát kétségbevonjuk. Először kerrel.
azért, mert az újságírás szabad művészet,
Nos, ily viszonyok között nagyon ba a júliusi melegnek, elég szép számban jelentek
meg a gyűlésen, annyian azonban még sem vol
mely semmiféle megkülönböztetést nem Ös- jos a közönséget arról m eggyőzni, hogy a tak, hogy a tárgysorozat minden pontja letárgyal
mer, melyhez csak egyetlen képesítés kell, sajtó egyedül az igazságot tartja szem előtt. ható lett volna. Az ingatlan vételekre és eladá
az irói tehetség. Elhisszük, hogy önöknek Nemcsak bajos, de lehetetlen is, mert va sokra vonatkozó tárgyai a tárgysorozatnak elma
rengeteg érdekük, hogy kínai fallal vegyék lótlanságot nem lehet senkivel sem állan radlak. Egyebekben a gyűlés lefolyása gyors és
rendes volt s csak a város monográfiájának ügyé
körül m agukat, és cézárri gőggel lenézzék dóan elhitetni.
Olyan hírlapokra van szükség, melyek nél volt több felszólalás.
azon szerencsétlen halandókat, kik talán
Részletes tudósításunk a gyűlésről a kővet
szintén rendelkeznek annyi tehetséggel, hogy elég erősek ahhoz, hogy minden anyagi kező:
Elnök: Lits Gyula főispán.
a közönségnek jól m egirt, tartalm as cik- kisértést távolt tartsanak maguktól. Je len 
Jegyzők: Vörös Ferenc tb. főjegyző, Ricliter
kekkelszolgálatáralehetnek, legnagyobb sze legi viszonyaink mellett egész bátran állít
rencsétlenségükre azonban nem tagjai vala hatjuk, hogy sajtónk fenékig korrompált és Ede levéltáros.
Jelenvoltak: Farbaky István, Fizéiy Károly,
igy mindig megvesztegethető. H iába tilta
mely újságírói szervezetnek.
Gr-gns Antal. Hiindel Vilmos, Hoincz Hugó, JeIsm ételjük, hogy nagyon is belátjuk, koznék ez ellen a szerkesztőség jóizlése, zsovils Károly, Király Ernő, Krutkovszky Károly,
miszerint önöknek az lenne a legideálisabb a kiadó lapját üzleti vállalkozásnak tekinti Lcstyánszky József, Pelachy Ferenc, Sobó Jenő,
állapot, ha numerus clausust tudnának rá és nem tűr semmiféle beszólást az ő cir- Schvarlz Ottó Vojtás Mátyás, AVankovits Lajos
bizottsági tagok.
kényszeríteni az újságírásra! Milyen pom kulusaiba.
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Lüs Gyula főispán az ülés megnyitása után s ezután lehetőleg már az augusztusi gyűlés elé tehát, hogy már a mai közgyűlés véglegesen hatá
rozzon ez ügyben.
bemutatja Wekerle Sándor miniszterelnök leira terjessze az ügyet.
A gazdasági tanácsosi, mérnöki jelentéseket
Jezsovics Károly biz. tag részben nagynak
tát a kormány üdvözlésére.
A polgármester jelentése szerint a város egyszerűen tudomásul vették. Az erdőmester havi tartja a kért hozzájárulási összeget, részben pedig
múlt havi gazdasági és közigazgatási ügy menete jelentéséből megnyugvással értesült a közgyűlés, mivel nincs alap a 8000 Koronára a pótadó fel
hogy a múlt hóban megejtett erdővizsgálatok ered emelésétől tart. Mielőtt tehát végleg határozna a
rendes volt.
város, hogy a segélyt megadja szükségesnek tartja
Sztancsay Miklós fürdőgondnok jelentése ménye jó és kedvező az erdőkezelésre nézve.
A városi jövedéki hivatal jelentése szerint a fedezetről gondoskodni.
szerint Yilinye fürdőben junius hóban a kedve
Vitális István dr. biz. tag érdekelt ez ügy
zőtlen időjárás miatt kevesebb volt a vendég mint a fogyasztási adók és pótlékok múlt havi jöve
a múlt évben julius elején, most azonban akkora delme 6022 K 39 f volt. Az ez évi összes jöve ben, mert a monográfia egy részét ő Írja, de épen
a fürdőzők száma, hogy ez idő szerint a fürdőben delem 37001 K 29 fillér. A múlt év hasonló idő ezért pontosan tájékozott is, hogy milyen lesz a
s tudja azt, hogy ha most nem íratja meg a
egy szoba sem kapható s a fürdőkabinok is la- i szakában 36826 Korona volt a jövedelem.
Árkosi Béla bányafőmérnököt és családját város monográfiáját, akkor soha sem, mert köz
kóhelyül szolgálnak.
tudomású, hogy nem mostani a kérdés, évtizedek
A fürdőgondnoki jelentés során bejelenti ' fölvette a közgyűlés a város kötelékébe.
A törvényhatósági városok polgármestereinek óta vajúdik, de megoldva ma sincs és úgy amint
Szitnyai József kir. tanácsos, polgármester, hogy .
Vinter Sándor ipolysági lakos, Pöstyén fürdő j ez évi kongresszusára Kassára a polgármestert a kérelmező szerkesztőség kiadásában megjelenő
monográfia lesz kiállítva, soha sem is lesz.
bérlője és felvirágozlatója ajánlatot tett Yihnye i küldték ki.
A honvédhadapród-iskolákban a város meg
Ajánlja, hogy végleg döntsön a közgyűlés a
fürdő bérbevételére nézve. Kéri ez ajánlatnak ,
sürgős tárgyalását Sztancsay fürdőgondnok amaz j üresedett alapítványi helyére az alapitó levél értel kért 8000 K hozzájárulás megadása tárgyában.
Sobő Jenő szintén a kért segély megadásá
előterjesztésével szemben, hogy az ajánlat csak a mében első helyen Murányi Károly v. számtiszt
! fiát, másodhelyen Árkosi Béla főmérnök fiát nak kimondását ajánlja utasítva r gazdasági bi
fürdőidény után tárgy altassák.
zottságot,
hogy a fedezetről gondoskodjék,
Hdndel Yilmos biz. tag a fürdőgondnok ja jelölték.
A kémlőintézet telkén levő tiszti lakóházat
Heincz Hugó biz. tag szerint mindaddig,
vaslata szerint csak a fürdőidény után kívánja
tárgyaltatni az ajánlatot, mig Heincz Hugó biz. bérbeadták 450 keronáért Tomcsányi Jánosnak mig a fedezetről gondoskodva nincs, érdemlegesen
nem lehet határozni. Ajánlja, hogy a gazdasági
tag. mi hátrányt sem lát aboan, hogy ha Yinter az újonnan kinevezett lelekkönyvvezetőnek.
Aranyosmaróth város hozzájárulást kért a bizottsághoz utasiltassék a kérdés s ha sürgős az
konkrét és részletes ajánlatot tesz az előbb lárgaramberzencei—lévai
vasútnak
kovácsi
községtől
ügy, esetleg rendkívüli közgyűlés döntsön abban.
gyaltassék.
I.its Gyula főispán kijelenti, hogy ő eddig Aranyosinarólhig való kiépítésére. A közgyűlés ;
Hánclel Yilmos szintén ily értelemben szó
feltétlen hive volt a házi kezelésnek, mert látta, tekintettel arra, hogy a városnak első sorban a lalt fel.
Lits Gyula főispán kijelenti, hogy mint a
hogy pár év alatt, amióta házilag kezelte a város I németi—Selmecbányái vasútvonal létesítése képezi I
a fürdőt, az rendkívüli módon emelkedett s virág főérdekét, Aranyosmaróth kérését nem teljesítette. felszólalásokból látja egyhangú az a vélemény,
zásnak indult. Most azonban ő is kénytelen be
A “Magyarország vármegyéi és városai mo hogy a kért segélyt meg kell adni s csak az a
látni, hogy a házi kezelés nehézkes s a fürdő és nográfiája* szerkesztősége 8000 K segélyt kér kérdés, hogy honnan. Ezért tehát ő is jónak látja
a város érdekében is ajánlatosabb, hogy ha meg Selmecbánya város monográfiájának megiratásaért a kérdésnek a gazdasági bizottsághoz való utasítását.
A közgyűlés ebben az értelemben döntött
felelő bérlő kezeibe kerül a fürdő. Vinter Sándor, és kinyomatásaért. Mivel a szerkesztőség részletes
aki Pőslyén fürdőt is úgyszólván világfürdővé ajánlata későn érkezett, úgy hogy a gazdasági azzal, hogy az ügy soron kívül tárgyaltassék eset
tette, megfelelő és garanciát nyújtó bérlő volna, szakbizottság nem tárgyalhatta azt, javasolja a leg rendkívüli közgyűlésen.
Ezután nehány jeléntéktelen tárgy tudomásul
attól függ azonban, hogy konkrét ajánlata mikép tanács, hogy az ügy a gazdasági bizottsághoz utavétele után a közgyűlés délután ',.,5 órakor véget ért.
fog szólani, mert mostani ajánlata csak kijelen siltassék.
tése annak, hogy hajlandó bérbe venni a fürdőt.
Farbaky István bizottsági tag kívánatosnak
KÜLÖNFÉLÉK.
Fölhívandó tehát Yinter részletes és konkrét tartja, hogy a nagyszabású műben okvetlen sze
ajánlattételre s ha ez meglesz minden nehézség repeljen Selmecbánya. Ajánlja kimondani, hogy a
— Személyi hírek. Flórián Gerő kir. alnélkül tárgyalható ez a fürdőidény befejezése előtt város hozzájárul a költségekhez s utasítani kéri biró szabadságidejének letelése után a mull héten
is, mert hiszen a fürdő jövedelmezőségére nézve a gazdasági bizottságot, hogy a fedezetről gondos hivatalát elfoglalta. ■
— Liha Antal kir járásbiró
három év alatt úgyis elég adat áll rendelkezésre. kodjék.
két heti betegség után újból megkezdette hivatalos
A közgyűlés ez értelemben döntött s uta- j
Richter Ede levéltáros előadja, hogy az ügy müküdését. — Baán Elemér kir. közjegyző hat
sitotta a tanácsol, hogy kérjen Yintertől részletes már régóta húzódik, a szerkesztőség a város mo heti külföldi utazás után a múlt héten haza
ajánlatot, ezt tárgyaltassa le a fürdőbizollsággal nográfiájának megírását munkába is vette, kéri érkezett.

A múlt.
Irta : Gergely Emil.

Klementisz György főhadnagy a hadi isko
lából visszatért svadronjához. Társai örültek, hogy
kedves barátjuk ismét körükben van, mert György
nemcsak a századnak és regimentnek volt kedvence,
hanem az egész fővárosban is a kellemes és sze
reiéire méltó cimbora hírnevét vívta ki magának.
Bár képzettségével, tudásával és elegáns életmód
jával messze túlszárnyalta bajtársainak legnagyobb
részét, szives és kedélyes pajtási lábon állt a leg
utolsó csapattiszttel is. Előkelő társadalmi üsszekölettései nem tartották őt vissza 'liszttársai kis mu
latságaitól és összejöveteleitől és ha társai közül
valamelyik szorult helyzetbejutott, mindig biztosan
számíthatott legmesszebbmenő támogatására.
Atyai protektora, Szemenyei egyetemi tanár
házában szintén a legmelegebb fogadtatásra talált.
A háziúr ép oly tudós mint előkelő férfiú, úgy
szerelte a lánya vőlegényét, mintha a saját fia
lenne. És Yera, a ház büszke szép királynéja ér
tette, mint lehet két kemény tanulással töltött év
után érzett viszontlátás örömeit a boldogság va
lóságos menyországává varázsolni. Es ép azért
ma is csupán helyeslő mosolylyal fogadta György
ama kijelentését, hogy a mai estél baráljai köré
ben fogja eltölteni. Nem érzénykedelt, nem duz
zogott és nem is kényeskedett. A bajtársaknak
joguk van Györgyhöz, akárcsak ő neki.
György kitűnő hangulatban tért vissza la
kására. hogy a tiszti bankettre át öltözködjék.

Mire hazaért, asztalán egy csokor gyönyörű fehér
rózsát talált a következő levél kíséretében:
•Kedves Gyuri*! Még egyszer mulasson jól!
Fehér rózsámért holnap cserébe pirosat küldhet.
Egyet azonban tűzzön a vállzsinórja alá és gon
doljon rám, mikor legjobban mulat. Yerája.
György magára öltötte attilájál és egy fehér
rózsát feltüzütt. Mikor kiért a kapun, kénytelen
volt megállani, mert egy teljesen züllött külsejű
ember, kalapját e szavak kíséretében tartotta elébe:
—■ Kérek egy kis segítséget!
György a zsebébe nyúlt és rá sem tekintve
a koldusra, egy koronát csúsztatott a kezébe.
Azután folytatta útját a szomszédban levő szál
loda felé.
Az ember eleinte csodálkozva nézett a fő
hadnagy után, majd arca a dühtől eltorzult és
érthetetlen szavakat mormogott maga elé. A pénz
darabot zsebre vágta, aztán pedig felcsapta kopott
zsíros kalapját fejére. Csöndes léptekkel követte
a főhadnagyot, majd a fényesen kivilágított szál
loda előcsarnokában valamelyik oszlop árnyéká
ban észrevétlenül meghúzódott.
Óra óra után múlt, l'ennt vígan csendült a
dal, pompásan! mulattak a vendégek. Éjfél
is régen elmúltait, mikor a szálloda kapuja ki
tárult. A sarkantyúk csörögtek, a kardok csöröm
pölve verődtek a járdához. Nagy csoport tiszt
lépett ki a kapun az utcára. Némelyikük bérkocsi
után fütyült, és a városon kívül levő kaszárnyába
hajtatott. Körülbelül heten a legközelebbi kávé
ház felé tartottak.

A szálló oszlopától egy alak válik el, mely
mely vele összeforrottnak látszott. Nesztelen lép
tekkel osont a vígan csevegő tisztek után. Épen
a kávéházba akartak belépni. Egy bizalmas fel
kiáltás megfordulásra készteté őket.
•Szervusz, Gyuri!*
Az elhanyagolt külsejű ember mondta e
szavakat és szembe állt Györgygyel. A tisztek
csodálkozva néztek rá és György is mélyen az
arcába tekintett. Kifejezése és egy könnyed kéz
mozdulat azt mutatták, hogy nem ismeri a inegszóllitót. Ez azonban folytatta:
• No, nézz csak jól meg* Gyuri. Én vagyok
a Ladinger Józsi, a te üreg barátod, mikor még
a vörös alma vendéglősének a fia voltál. Nos igen,
a Józsi, hisz tudod, hogy az ezüst órát, Zwillingertől a király-utcában, mi ketten közösen lop
tuk e l!
A tisztek egyike galléron ragadta a fickót
és félrelóditotta az útból. A nyomorult a kávé
ház ajtaja elé esett elzárva a bejáratot. Azután
felkapaszkodott és torka szakadtából kiáltozott.
Igen, igen, együtt, lopott veiem és hozzá
még be is csapott. Magának négy forintot tartott
meg, nekem csak kettőt adott belőle. De bezárni
csak engem zártak be egyedül, ő meg a kadétiskolába került engem meg bezártak. Kihívó ál
lásba vágta magát Györgyei szembe, azután pedig
az arcába ordítozta.
Mondd hát, Gyuri, hogy nem igaz, mondd
az arcomba ha mered !
A tisztek most figyelmesek lettek a jelenetre^

1900. július 15.
Bolgár rendjelek selmecieknek. A bol„i'imk fejedelme Magyarországon tartózkodása alatt
minden kínálkozó alkalommal kifejezést ad a ma
gyarok iránti igaz rokonszonvónok. így nálunk
Jártában is a minap mindazoknak, akik tudomá
nyos kutatásában segédkeztek vagy egyébként
;.|lek szolgálatot, elismerése jeléül érdemjeleket
adományozott Ferdinand fejedelem. Ssilnyai
József kir. tanácsos polgármester, Podhragyay Pál
prépost-plébános tiszti, Vörös Ferenc tb. főjogyző,
Jiicliter Kde levéltáros lovagrendet kapott. Ezen
kívül Lindmayer János tb. rendörfogalmazó ezüstérdemjelel, Kovává .József poígfrmesleri huszár
és Marosi Károly kamarai huszár bronzérmet.
TObb kisebb szolgálat jutalmazására pol
gármesterünk kezéhez 100 koronát juttatott
kiosztás végett s ezenkívül is több segélyt, ki
írásban fordult hozzá, segélyben részesített 0 kir.
fensége. Már olózóleg évek előtt Horváth Kálmán
rendőrfőkapitány és Kuli István alkapilánynak is
adományozott érdemjeleket, valamint polgármes
terünknek is. a ki ezúttal másodszor részesül ily
kitüntetésben. Az elismert érdem mellett a ma
gyarok iránti rokonszenvének is jele ez a kitüntetés.
Kinevezés. Az igazságügyiminister liánuly
Ferenc dr. Selmecbányái járásbirósági joggyakor
nokot a pestvidéki törvényszékhez aljegyzővé
nevezte ki.
— Névmag-yarositás. Prepelik Kgyed hegvbányai lakos, vájár, valamint Jenő, József kisko
rú gyermekei családnevét Pataki-ra változtatta
belügyminiszteri engedélyivel. — Örvendetes jelen
ség, hogy a névmagyarosítás már a bányamun
kások körében is mindinkább terjed.
— Eljegyzés. Weichhers Albert csacai
gyáros mull vasárnap eljegyezte Weiss József
hegybányai kereskedőnek leányát. Etelt. A jegye
sek eljegyzésükről külön értesítőket nem adnak ki.
Ritka családi ünnep folyt le múlt hét
főn Weiss József köztiszteletben álló hegybányai
kereskedő házában. Huszonöt éve annak, hogy
Yeisz József üzletet alapított I legybányán s be
csületes szorgalommal odavitte, hogy üzlelalapitásának huszonöt éves évfordulóján az egész község
sőt egy nagy vidék előtt köztiszteletnek örvendő
derék üzletember. Munkásságának, szorgalmának
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jubileumát még kedvesebbé tette az. hogy ugyané
- Elhalasztott országos vásár. Városunk
napon ünnepelte boldog házasságának huszonöt- ősi országos vásárját a mull közgyűlés szeptem
érés évfordulóját, czüsllakodnlinát s a kettős ber 20-ról 27-ro halasztotta, mivel szeptember
van az izraelitáknak legnagyobb ünnepük
jubileum mellett eljegyzési ünnep is volt e napon, 20-án
az újév.
leányát Etelt jegyezte el Weichhers Albert csacai
„Selmecbánya sz. kir. város köz
gyáros. A ritka szép családi ünnepet emelte az
is, hogy részt vettek azon a jubilánsnak jó egész egészségügye az egészséget érintő megjegy
ségnek örvendő öreg szülei és részt vett örömében zések kiseretében“ cim alatt egy érdemes munka
tizenkét testvére is, akik nagyrészben Selmec került ki Selmecbányán a sajtó alul. A terjedel
bányán és vidékén laknak. A szép családi ünnep mes és érdekes munkát Mutter Gyula dr. irta
alkalmából sokan üdvözölték a jubiláló Wcisz és a Selmecbányái gyógy- és természettudományi
Józsefet s legérdekesebb ezek közölt a Neues egylet adta ki. Ezen közegészségügyi monográfia
felölel mindent, ami csak körébe esik. sőt még
Pester Journal» szerkesztőségének üdvözlete, mely
lapnak szintén 25 év óta előfizetője Weisz József. ennél is többel találunk benne, ami szorosan
A becsületes, szorgalmas, jó hon polgárnak Weisz véve nem tartoznék a közegészség ügy köréhez
Józsefnek mi is szerencsét kívánunk többszörös és mégis kapcsolatban áll ezzel és határozottan
emeli a mü becsét. A nagy gonddal és fáradt
jubiláns ünnepei alkalmából.
sággal, világos, könnyed irályban irt munka leírja
Nyaralók a Felsőrónán. Mióta a Felső- a város földrajzi fekvését, hegyeit geológiai vi
rónán a Róza-szálló felépüli egyre növekedik szonyait, vizeit, talajvizeit, éghajlati viszonyait,
azoknak száma, akik felkeresik ezt a rendkívül nyaraló telepeit, flóráját, építkezéseit, lakásait,
egészséges és kellemes nyaralóhelyet. Ez évben csatornázását, élelmezési viszonyait, piacát, élelmi
inostanig liz család — többnyire fővárosi
nya cikkeit, ivó és használati vizét, kórházait, népe
ral a Hónán. Olt vannak Kassics Péter nyug. sedési viszonyait pontos statisztikai adatokra tá
miniszteri tanácsos, Kassics Ozmán dohányjöve maszkodva. a fertőző betegségeket és egyéb kó
déki központi segéd titkár, llarsy Adolf festőmű rokat stb. stb. mind ezt persze vonatkozással a
vész neje. Herzeviczy Károlyné pénzügyminiszteri szigorúan vett közegészségügyre, amellyel azután
titkár neje leányával, Kaspinecz Girillné számve nagyon kimerítően és tanulságosan foglalkozik. A
vőszéki titkár neje két gyermekkel. Tolnay Vilmos , könyv elolvasását nemcsak az ezen város mono
dr. tanár nejével és kél gyermekével Hudapeslröl, gráfiája iránt érdeklődőknek, hanem egyáltalában
Halázsy József plébános Szőniez, Ralázsy Ciril mindenkinek, aki úgy a maga mint hozzá tar
tanár Szeged, Hiró Lajos aljegyző Komárom. Pállva tozói ép egészségét óvni akarja, melegen ajánljuk
Gyula albiró nejével leányával Nagyszombat.
és hálás köszönetéi mondunk úgy a jeles és tudós
— A Selmecbányái önk. Tűzoltó Egyesület írónak a maradandó becsű munka megírásáért,
minden hétfőn :l/4 0 órakor tartja meg a gyakor mint a gyógy- és természettudományi társulatnak
latait. A parancsnokság fölkéri az egyesület összes
működő tagjait, hogy a gyakorlatokon pontosan a széj. kiállítású mü kiadásáért.
jelenjenek meg. A parancsnokság intézkedett, hogy
A vöröskuti tóba tilos a halászat.
a helybeli cipőgyárban dolgozó önk. tűzoltók is Tilalommal az az oka annak, hogy a bélubányai
mindenkor résztvehessenek a gyakorlatokon, a tó lecsapolásákor kifogott halakból több lenyészmennyiben megkérte a gyár igazgatóját, hogy pontyol ereszteleti be a város tanácsa a vörös
minden hétfőn inár
(> órakor adjon engedélyt kuti felső lóba s Így ezeket a lény észhalakat
kímélni kell. E szerint rákázni sem szabad, ne
az önk. tűzoltó munkásainak a távozásra.
Fényes eljegyzési ünepély. Kinyer hogy a pontyok kerüljenek horogra.
Lajos a Selmecbányái kereskedelmi és hitelintézet
A bankai műkedvelők. A bankai ág.
fiatal pénztárnoka a mull. vasárnap jegyezte el ev. ifjúsági egyesület lelkes tagjai derék igazga
Hodrusbányán Weiss Jakab kereskedőnek és ne-, tójuk vezetése mellett a múlt vasárnap harmad
jének leányát Komikét. Az eljegyzési ünnepen j
mintegy halvanan veitek részt az örömszülök há szor adták elő Tóth Ede •'Kintornás család** című
zánál a család rokonai és számos tisztelői,közül. népszínművel. Az előadás szabadban volt meg
Ferdinand bolg’ár fejedelem és a mi tartva amelyen bizony az első előadást (jun. 14-én)
György sápadtan, de meg nem rendítve állott
monográfiánk. Selmecbánya és Ilont vármegye kivé ve a közönség csekély számban jelent meg.
előttük.
*Üsd már le azt a lickót Gyuri mondta egy monográfiája lelkes barátot szerzett a bolgár fe A müveit osztályból alig hallgatta egynéhány a
hadnagy, de ha te kővé váltál a canaille piszok jedelemben. Mert ez év elején, amikor első alka szinielőadást, mig a munkásnép egész csoportja
lommal hírét vette a monográfia megiratásának, j nézte végig testvéreinek, nehéz félévi verejtékkel
ságálój. majd elbánok én vele helyetted.
Ks a hadnagy keze gyorsan kapott a kard a fejedelem rendkívül meleg levéllel adta tudtára j de mindamellett maoyar hazafiul örömmel végzett
morkolala után, de György megragadta a karját. a szerkesztőségnek lelkes érdeklődését és legmesz- j munkájának a termékét. Örömmel hallgattuk a
Hagyd, Hogdanóvits, ne nyúlj hozzál
szebbmonő kívánságát, bárha a nagy terv sikeresen szereplőket, akik tiszta tót ajknak, hogy mily szív
Ah magad akaród eltiporni?
megvalósulhatna. Múltkori számunkban közöltünk • ből iparkodtak megfelelni Különösen jól játszottak:
Nem, felelt György, én se ütöm le.
egyes részleteket abból a levélből, melynek ma- j l\riger Samu (Potya fiskális), IJoesz András (Samu
— Megörültél, Gyuri? ha csak csavargó is gyár stílusa még inkább illusztrálta a fejedelem ( inas), Kriger Kati (Mari hárfás leány). Makóné
a kutya, üss a szájára !
megtisztelő figyelmét. Most amikor a Koháryak ; Mtibóné) és akit legelsőnek kellett volna említenem
György halollhalványan felegyenesedett és ősi fészkében, a szépséges szenlantali várkastély s a kit legjobban illett a dicsőség Némáim Géza
azután dermesztő hangon mondta: Hadd őt, Lu ban, Ferdinánd fejedelem is vendége volt a vár- | (Károly vasúti bak tor) személyében. A rohamosan
cián, igazai mondott.
fejlődésnek indult Panka rövid egy év leforgása
A következő pillanatban egyedül állott. megyének, meghívta a monográfia szerkesztőjét, alatt, már is megmutatta, hogy annak derék tót
Virtcr Ferencet, valamint a Koháry család meg
Azután kocsiba ült és hazahajtott.
bízóit lörténetiróját, liichtcr Ede urat, városunk nyelvű lakói szívből és lélekből teljes magyarok
Az ezredes másnap ezt a levelet kapta:
Ezredes u r ! Letagadnám azt a leltét, levéltárának kiváló kezelőjét. A monográfia szer akarnak lenni. Ez be is következik, ha a derék
amit csupán egy csavargó bizonyíthat, de nem kesztője az ország más vidékéről sietett fölulazni vezető, Némáim Géza és Gsorba Ödön tanítók
teszem. A meglévelyedet! királyutcai fiú lophatott Selmecbányára a múlt vasárnap délután jelent vállvetve folytatják a szép sikert Ígérő munkát.
egy órát. de a katona nem hazudhalik és ismeri kezett kihalgaláson a fejedelemnél. A fenséges ur Ok ismerve a nép szivét, színdarabbal kezdtéx
Virtcr Ferenc szerkesztőt két áráig tartó kihal- meg az egyesületi működést, hogy Így magukhoz
kötelességét
Azután már csak egyetlen levelet irt:
(jutással tisztelte meg. megmagyaráztalta magának vonva a népet, ezután a magyar nyelv iránt már
Kedves Vera, nem feledkeztem meg a a nagy munka minden részletét és igaz magyar is lelkesedő fiatalságot és öregeket hasznos is
piros rózsáidról. ígéretemet imo beváltom. A szívvel fejezte ki lelkesedését a történetírás e meretterjesztő és hazafiul érzést ébresztő tanítá
többit majd megtudod Kökény esdi ezredestől. vállalkozása iránt. Kiválóan kitüntető módon sokkal és felolvasásokkal magyarrá tegyék és az
Kéresd őt magadhoz és a kezéből vedd majd nyilatkozott Richtor Edéről és örömét fejezte ki. : alkoholtól elszoklassék.
át gyónásomat. Gyuri.
Véres párbaj. Véres kardpárbaj folyt le
A levelet a fehér rózsabokrátához kötötte, hogy a monográfia számára őt bízták meg a
a múlt vasárnap reggel az óvári torna termében.
azután a tükör elé ált. Faijával ajkához szorította Koháryak történetének a megírásával: egyúttal W.
S. és 0. L. főiskolai hallgatók állottak egy
a rózsákat, jobbjával pedig egy golyót röpíteti meghívta Richtor levéltárosi Sophiába, hogy olt mással s a párbaj az 0. f.. súlyos megsérülésével
a fejedelem maga adja meg a szükséges és bizal ! végződött. W. S. sértetlen maradt. A párbajra
agyába.
Es kiomló vére a hófehér rózsákat pirosra masabb jellegű családi adatokat a történetíró jelentéktelen összeszoknikozás adott okot s a felek
festette.
a párbaj után kibéküllek.
számára.
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— Vihnye fürdő vendégei. Vihnye fürdő döttségének s kereskedelemügyi miniszternél tör földi zeneszerzők legjobb dalait -, magyar nép
tént tisztelgéséről, és a legutolsó közgyűlés óta dalokat -. opera -, operetté részleteket -, vig
ben a legutóbbi kimutatás szerint a következő elnökileg elintézett ügyekről. Wekerlc Sápdor kuplékat zongora 2 és 4 kezes szerozményeket
újabb vendégek érkeztek:
miniszterelnök és Kossuth Ferenc kereskedelem slb. Havonta kél füzet, 3 korona előfizetésért
Plostinsgky Viktória kereskedő neje Puszta- ügyi miniszter meleghangú leveleit, melyekben Egyes füzetek ára 1 korona. Mutatvány füzetekért
eger, Decker Mihályné mérnök neje Kisvárda, a kamara üdvözlését megköszönik, örvendetes 1 korona küldendő be. Előfizetőim és kimerítő
Mikecz Erzsébet magánzónő Nyíregyháza, Dr. Vida tudómásul vette a közgyűlés. Titkár szokásos jegyzéket az eddig megjelent 314 füzetről ingyen
Józsefnó orvos neje Mátészalka. Noszlopy Ilen- jelentése az iroda ügyforgalmáról a közgyűlési kapni a ■'Zenélő Magyarország* (Klüknor Ede)
rikné szabóüzlet tulajdonosa és fia, Budapest, jegyzőkönybe felvétetni rendeltetett. Az országos zenoinükiadóhivalalában, Budapest VIII. JózselNémeth György magánzó, neje és leánya. Duda- vámügyi tanácsba a kamara képviseletében tagul körut 22./24.
pest, Kormos .lakai) magánzó, neje és leánya, Holesdi István dr. titkárt küldötte ki a közgyűlés.
Az üvegek szagának eltávolítása.
Budapest, Balázs Kmilné kincst. főerdész özy. és A kamara helyeslésével találkozott a soproni j
leánya Selmecbánya, Friedmann Kálmánné férfi lárskamara azon indítványa, hogy a kereskedelmi Gyakran megesik, hogy igen kitűnő üveganyagot
szabó neje és fia, Budapest, Schulcz Dávidné alkamazollak részére hosszas és becsületes szol kapunk olcsó pénzen, amelyet szívesen felhasz
korcsmárosné Szakállos, Sleiner Arminné kis sza gálatuk jutalmazására állami jutalomdijak és nálnánk borlefejlési célokra, de nem merjük tenni,
tócs Kissáró, Vinter Regina korcsmáros neje, elismerő oklevelek rendszerillessenek s a jutái- | mert azokban igen erős illatú folyadékok mint
leánya és cselédje, Nagyszecse, fritz Dávidné sza mazás előfeltételei tekintetében is javaslatot lesz 1 rum, pálinka, likörnemüok vagy hasonlók voltak
tócs Orsóvá, Balogh Románé kereskedő neje. fia a miniszternek a közgyűlés. A szegeden folyó évi
és cselédje, Budapest, Glósz Barnám* Budapest, augusztus hó 24-én és 20-án tartandó iparpártoló és ha az üveget bármennyire mossuk is, még’
Lévai Samu hivatalnok, neje és leányai Budapest, kongresszuson a kamara Dienes Emil Il-od tit mingig találunk benne illatot, amelyet borunk
Mágócsi-Dietz Sándorné egyet, tanár, neje és leá kára állal képviselteti magát. Honlvármegyo a j okvetlen magába fog venni, ha belé fejtjük az
nyai, Budapest, özv. Laszlauer Sándorné á.ivh. hetivásároknak idegen iparosok által való látó- illető palackokba. Ilyen palacknemüből a kelle
tanítónő és leányai, Budapest, Lukács János gör. gathalása tárgyában alkotandó szabályrendeletére j metlen illatot csak úgy lehel teljes mértékben
sz. r. k. lelkész és neje, Nyirgelse, Lengyel Fe- megfelelő vélemények nyilvánított a közgyűlés.
renczné keresk. neje és leánya, fia és cselédje. Pártoló felterjesztéssel támogatja a kamara a 1 eltávolilanunk, ha ezekben megfelelő ázlalás és
Ipolyság, özv. Bartal Andrásáé földmives Óvár, kolozsvári lárskamara azon felierjesztését, hogy öblítés után, az utolsó öblögetéshez fekete mustár
Frontsik Gyuláné gazdatiszt, neje és özv. Til- a kereskedősegédek részére külföldi utazási ösztön lisztet használunk és pedig olyfonnán, hogy min
mann Károlyné, Somogyszobb. Ilelmbacher Nán díjak rendszeresítlessenek. A kerület 1905. évi den üvegbe némi lisztet szórunk és arra langyos
dor kir. törvénysz. elnök, neje, szobalány és közgazdasági állapotáról szóló jelentést a közgyű
szakácsnő, Ipolyság, Adler F.déné kisgabonakeres- lés tudomásul vette s annak szétküldését ren vizet öntünk és az üveget igy vagy negyed órán
kedő neje és fia Nyílra, Schreker Kde m. kir. delte el. Nagymaros községnek a házalás eltil ál állva hagyjuk, mert tudvalevőleg az illat ágya
pénzügyi tanácsos Budapest, Bichler Dezsőm'* tása iránt előterjesztett kérelmét pártolta a köz mindig az üveg fenekén van, ahova folyadék
nagyker. neje és Bichler Irén Némelpróna. Ifercz gyűlés. A folyó évben kiosztásra kerülő állami utolsó maradéka legerősebben megüllepedelt és
Zsigmondné kiskeresk. neje és leánya. Hcrcz Ar ipari munkás jutalmakra 29 kérvény érkezett be. innen kell azt teljesen folázlalnunk és el távoliminné szatócs neje Gsúz, Dobó Sarolta tanítónő A legérdemesebb 7 munkást a közgyűlés első
Oszlány, Kovách I.-né tkp. hiv. neje, fia és Sebőja helyen jelölte, a legidősebb 58 év óla foglalkozik tanunk. Negyedóra eltelte után a lisztes vízzel
H. nővére Budapest, Kósa Kálmán zenész Nagy- szakbavágó ipari munkával, s a többiek is 40—50 jól kiöblítjük az üvegei és ha kell, úgy ismétel
salló. Burg Emelinné szatócs neje, 2 leánya és év óta ipari munkások s legalább 30 évet töltöt jük az eljárást. A második öblítés után azonban
dajka Trencsénbán, Turovszky Mária kályhaké- tek egyfolytában jelenlegi munkaadójuknál. Két már föltétlenül megszabadult az üveg mindenféle
szitő segéd neje Trencsénbán, Guthlán Mórné felsőkereskedelmi iskolai tanulónak 200—200 K idegen szagtól s bátran használhatjuk bor alá.
cipész neje és gyermeke Sajószenlpóler, Kiss Dé- ösztöndíj szavazlalol meg. Kemény Manó kama
láné pénzügyi számtiszt neje, fia, leánya és posztra, rai tag indítványára felterjesztést intéz a kamara Hpyancsak sikeresen alkalmazható a fekete* musNagyvárad, Gál Miksa keresk. ügynök, neje és 2 a kormányhoz, hogy a közöshadsereg és haditen lárliszl akkor is, ha kezeinken tapad erősen va
leánya Budapest, Tenenbaum Sándorné vendég gerészet legénységei takarói, valamint a lovasság lamely szag: mert muslárliszllel való mosás után
lőséé Léva, Havas Mórné takp. igazgató neje és összes takaróinak szállítása a magyar ipar részére teljesen megszabadulunk tőle.
2 leánya Békéscsaba, Dr. Márton Sándorné orvos ' biztosíttassák, hogy igy a magyar iparnak a kö
— Hogyan tömitsünk szivárgói hordó
neje, 2 gyermeke és Mamii Ida Budapest, Fasching | zös szükségletek fedezésében való kvólaszerü
Antalné rendőrfelügyelő neje, 2 gyermeke és cse részesitetésérc irányuló törekvés legalább részben j k a t? Ha a szivárgás erős, úgy ne tömitsünk,
lédleány Budapest, Rónay Józsefné főjegyző neje megvalósilassék. Minthogy a kerület városai és hanem javitassuk ki a hordót. Ha csekély mérvű
és leánya Jákóhalma, Bernáth Kálmánné mérn. nagyközségei egymásután vasúti kövezolvám szivárgásról van szó, akkor megszüntethetjük a
máv. felügy. neje és leánya Szeged. Kecskemélhyné engedélyezése iránti’ sérelmekkel lépnek föl, a szivárgási a következő eljárás szerint elkészíthető
Kubinyi Irma és Moró Jenny Léva. Láng Aranka kamara a kereskedelem és ipar ezen igaztalan
Budapest, Kincs Józsefné magánhivalalnok neje megterhelése ellen határozott állási foglal és föl- . hordókenőcsökkel, a) Kénrudal nyílt tűzön meg
Budapest, Józsa Károlyné áll. polg. isk. tanár kéri a kereskedelemügyi minisztert a kövezet- ■ olvasztunk és egy kevés viaszkot öntünk hozzá.
neje és fia Titel, Schrammel Jánosné tanító neje vámok ügyének megfelelő uj szabályozására. Ilont- j Ezt a keverékei hig és forró állapotban a donTiszakálmánfalva, Guttmann Sámuelné kovács- i vármegye vásárrendlartási szabályrendelete cse- j . gák hasadékaiba kell önteni, esetleg ecsettel rá
mester neje Budapest, Gollsegen Olga hivatal kély módosításokkal jóváhagyásra ajánlhatott. ! kenni. Lehűlés után ezen kenőcs erősen megkenoknő Budapest, Herz Jetii kisegítő varrónő Végül a kereskedelemügyi miniszter véleményt
Nyílra, Zigler Gáborné asztalossegéd neje Buda kérő leiratása a kamara célszerűnek mondta ki, ■ ményszik és úgy a viz. mint a borhalásának
pest, Kovács Endre posta- és távirda titkár, neje hogy a végeladások ellenőrzésére a kérvényhez j ellen áll; b) vegyünk 5 rész égetett meszel, 6
és fia Budapest, Vidovics Rókus posta- és távirda ez áruk leltára is csatolhassák s a végeladások rész fehér sajtot. 1 rész vizet. A poralaku me
felügyelő és neje Budapest. Kövesi Antal főisk. szigorúan ellenőriztessenek.
szel a jól szétterített s vízzel leöntött kazeinnal
rk. tanár és neje Selmecbánya, Kiss-Máhr Irén ;
Gazdasági galambtenyésztés cim átall
népisk. tanítónő és 2 leánya Szeged, Löwenheim P(trillay Géza egy igen csinos füzetet irt azon jól üsszegyömöszölni és ezt a keverékei a hordó
szivárgó, de elébb megvizesilelt részére kell kenni
Mórné gép. mérnök neje, fia és dajka Budapest,
Sztankay Farkas szakisk, igazg. neje, fia és leánya kérdésről, hogyan lehel a galambokat haszonnal c) igen jó kenőcsöt lehet úgyis kapni, ha porrá
Gölnicbánya, Kreiker Guszlávné főmérnök neje tenyészteni? Ezen füzet, mely 55 rendkívüli szép tört égetett meszel, egy kevés friss vérrel keve
és 3 gyermeke Szeged, Dr. Weinberger A.-né ábrával van díszítve, részletesen foglalkozik a rünk össze. Ezen kenőcs gyors előállítása miatt
orvos neje, 2 gyermeke és gyermekleány Léva. haszon galamblenyészlés minden kérdésével. A
igen el van terjedve; áj nemkülönben kedvelt
Összesen 312.
minden gazdának melegen ajánlható könyv ára
— Miniszteri vizsgálat. A földmivelésügyi j 1 korona. Megrendelhető az összeg előlegcs bekül kenőeskészilési mód a következő: veszünk 00
miniszter a mull héten megvizsgáltatta a városi désé mellett a Szárnyasaink cimü baromfilonyész- rész disznózsírt, áO rész sziláit fahamui, 33 rész
gyümölcsfa iskolát TAmbcicher Károly lőcsei kér- j lési szaklap kiadóhivatalában Budapesten, Rolten- fehér viaszkol és áO rész konyhasói. F.zt a kenő
csöt is, mint a legtöbbet megmelogiletl állapot
timunkás iskolai főkerlész által. A kiváló szakértő |
biller-utea 30. szám.
ban kell a hordó likacsába kenni és ez azonnal
legnagyobb elismerésének adott kifejezést a lá
Tulipán világ. Közkedvelt legújabb, s megszünteti annak szivárgását.
tottak fölött s megtudván azt, hogy az egész régibb népszerű 22 magyar nótának teljes fel—- A m. kir. technológiai iparmuzeum a
gyümölcsfa iskola csak három év óla áll fönn, használásával egy pompásan sikerült, könnyű i
kijelentette, hogy az ország legkedvezőbb éghaj ábránd modorban irt magyar egyveleget állított lefolyt év alatt is rendszeresen folytatta az ipar
jó nevű magyar zeneszerzőnk 1héber Sándor fejlesztésére irányított tevékenységét, különös te
lata alatt sem találhatni szebben és jobban gon össze
.,Tulipán világ" címen. E müven a „Zenélő
dozott faiskolát mint városunkban. A szaktudás Magyarország“ imént megjelent 314-ik füzetét kintettel a kisiparra. Felügyelő bizottsága elnöké
mellett kiváló szorgalom kellett ahhoz, hogy képezi és 14 oldal tartalmát betöltve a következő nek Zichy Jenő gróf vezetése alatt négy ülésben
ilyenné lelt pár év alatt a város faiskolája. A nótákból mint: Jaj de szépen muzsikálnak. — tárgyalta az intézel jelentősebb ügyeit. Az igaz
szakértő Sümegit városi kertészt ajánlani fogja a Őszi rózsa. — Juhász kutyák ugatnak. — Te vagy gatóság értekezleteket tartott hét helybeli ipar
vagy barna kis lány. — Aj sir van a temető testületiéi az egyes iparágak azon gyakorlati
földhitelintézett által kitűzött 600 koronás juta te
ben. — Ghlopi nóta. — Helyre Kati. — Toroc- szükségleteinek megismerésére, melyeknek ki
lomra.
kói birú.
Minden este dalolgalpk sokáig. —
— A besztercebányai kereskedelmi és ipar Nem nyomja fejemet a bu. - - Üreg legény va elégítésére az intézet közremiiködhetik. A múzeum
kam ara közgyűlése. A besztercebányai kereske gyok már én. — Lőre lőre — fáj a szivem. — az elmúlt év folyamán szakok szerint rendezte,
delmi és iparkamara folyó évi junius 23-án Flittncr Hej Kati-Kali. - Nincs a pusztán ró/sabokor. - - kiegészítette és tanulságossá tette gyűjtemény Iá
Károly kamarai elnök elnöklése alatt közgyűlést tar Becece. nem vagyok én kapitány. — Csípd meg rál oly módon, hogy a tárgyakat magyarázó cédu
tott. A napirend (*lőtt elnök jelentési toll a keres bogár.
slb. slb fűzi művésszé egésszé. A ‘Ze
kedelemügyi m. kir. miniszter állal adományo nélő Magyarország* e füzetével kezdi a 27-ik lákkal látta el s igy a gyűjtemények külön
zandó külföldi utazási ösztöndíjra hirdetett pá félévet, s minden 12 oldal terjedelmű füzete vál katalógus nélkül tanulmányozhatók. Jelentékenyen
lyázat eredményéről, a kamarák együttes kul- ] takozva hozza a legjobb hazai s közismert kül gyarapította müszerlárát ezáltal a különböző ipar-
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ágak körében 182 ügyben végezhetett műszaki
kísérleteket és adhatott szakvéleményt. Fejlesz- j
tette könyvtárát is, mely jelenleg 12.768 kötetével
az ország egyik legelső műszaki könyvtára, melyet
az elmúlt évben 20119-en használtak. A lefolyt
téli időszak alatt mestertanfolyamokat rendezett
a bádogos a gáz- és vizvezetékszerelő, az eszter
gályos, a cipész és kapta favágó mesterek, továbbá
külön tanfolyamot a gáz- és vízvezeték szerelő
segédek részére. Ezek a tanfolyamok teljes mér
tékben eredményesek voltak, a szerzett kedvező
tapasztalatok alapján a muzeum a jövőben is
tovább fogja ezeket fejleszteni. Az intézet gép
csarnokában ki volt állítva 4 db. s z ív ó rendszerű
generátor gáz motor, egy kétütemű nyersolaj
motor, egy újabb szerkezetű világitógáz motor és
több különféle szerszám gép. A kiállított motorok
felhasználásával 8 tanfolyamot rendezett az in
tézet a szivórendszerü generátorgáz motorok
kezelői számára, melyeken 386 motortulajdonos,
kezelő és géplakatos vett részt. Az intézet a
kereskedelemügyi m. kir. miniszter megbízásából
ez évben is tett javaslatot az iparosok állami
támogatására és 101 iparosnak összesen 485.000
korona értékű gépet, eszközt és szerszámot szer
zett be. Ezzel összefügésben a muzeum iratforforgalma a lefolyt évben 9600 db. volt. A muzeum
gyűjtemény tárát és gépcsarnokát összesen 38000-en
látogatták A jelentés végén ismerteti a kiállított
szívó generátorgáz motorokat és a többi újabb
rendszerű kisiparu motorokat.
— T u lip án k ö n y v t á r . Ezen dinen napi sajtónk
fényes tehetségű, tevékeny és népszerű munkása Kun József
Jenó (a „Tulipánkert emlókalbuin", az „Ungarische Kundsekau“ és „Budapestéi- Montags-Post" szerkesztője) szakavatott
szerkesztésében legjelesebb Íróink és költőink közreműködé
sével havonkint egy-két füzet fog megjelenni a „Tulipán
könyvtár" cimii uj gyűjteményes vállalatban. Az első szám
Bérezik Árpád „Tulipános leányok" cimii rendkívül bájos
és derűs hangú érdekfeszitó egyfelvonásos vigjátéka. Bérezik
Árpádot felesleges ismertetni. Az irodalom emlőin nevelt
közönségünk eléggé ismeri őt. A „Tulipános Leányok" is az
ő törzsgyökores magyar érzésének szüleménye. A vígjáték
főképpen műkedvelők és elsősorban iskolák növendékei szá
mára alkalmas. A „Tulipánkort Szövetséggel" kötött megálla
podás értelmében a kiadó a jövedelem 50 százalékát a tuli
pán alapra adja. Tekintve azt, hogy ezen aktuális és mulat
tató darab előadási joga a kiadónál megrendelt hat példanyanyal díjtalanul jár, eddig is már több tulipán-ünnepélyen
jótékonyeélu hangversenyen nyári mulatságon stb. előadták
valamint 27 helyen legközelebb színre hozzák. Említésre
méltó még, hogy a Tulipánkert-Szövutség közpouu irodájá
nak igazgatósága e vígjátékot az őszre országszerte tervezett
tulipán ünnepségek programjába is felvette. Magát a füzetet
az olvasó közönség és tu lipánfiókegvletek úgy kapkodják, hogy
legközelebb már második kiadást kell sajtó alá reudezni. A
tulipán Aókcgyletek megrendelései közt első helyen áll a
budapesti IX-X. kér. ftok mely egymaga 100 példány rendelt
meg. Egy füzet ára egy korona (diszkötésben két korona)
melynek fele a Tuiipán-Szövetségé. Kapható! Klökner Edénél
Budapest, VIII., József körút 22/24.
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A közönség köréből.

Nem kevesebb dicsérettel adózom Sümegh
János urnák, aki a szallag készítésénél az Ízlést
Köszönetnyilvánítás. A hodrusbáuyai róm. a finomságot, az előzékenységet és olcsóságot oly
kath. ifjúsági egyesület zászlója felszentelése alkal nagyszerűen tudta egyesíteni.
Mind a három cég fényesen megcáfolja
mából ezen célra adakoztak: Jellenek Erzsébet
tanítónő 13 kor. Betyko Mária, Betyko Matild, azokat, akik állítják, bogy hasonló cikkek csak
Cimra Mária, Dobrocsák Mária, Daubner Mária, külföldön szerezhetők be.
Úgy a fent elsorolt nemes gondolkodású hon
1—1 kor. Dometovics Jozefin 2 kor. Grüncveig
Milka, Horvát Emília, Morvát Mária, Huba leányoknak, kik a zászlóanyai tisztséget elvállalni
Erzsébet, Huba Rózi, Kmet Margit, Ivmet szívesek voltak, valamint a bőkezű elsorolt és el
N. Kubényi Viktória, Kapuszta Ilona, Kovácsik nem sorolt adakozóknak, nemkülönben a fent meg
Adél, Kovácsik Marta, Kovácsik Stefi, Král Mária, említett három cégnek, hasonlókép a hodrusi
Lehocky Mária, Molnár, Margit Petrovics Júlia, templomegyletnek, s mindazoknak akik hozzájá
Paduch Gizi, Pro Gizi, Pávol Antónia, Rendla rultak emlékezetes ünnepélyünk magasztosságának
Jozefin, 1-1 kor. Rendla Emília, 2 kor. Siasovszky emeléséhez fogadják hálás és forró küszönetünket.
Isten fizesse meg szívességüket s áldása
Katalin, Suba Ludmila, Suba Irma, Sertanc Teréz,
3 kor. Sertanc Anna, 2 kor. Tunnan Klotild, kisérje munkájukat.
Hodrusbányán 1906 julius 11-én.
Uram Kati, Vajcik Bella 1-1 kor. Vojnarovszky
Kubinyi József
Aranka 2 kor. Vilmán Júlia, Zajacz Irma, Zajacz
elnök.
Olga, Zrnoraj Mária, Zmoraj Antónia, Zajacz
Ella 1-1 kort. kik egyszersmind zászlóanyai tiszt
~ NYÍLT-TÉR.
~
séget töltötték be. Neveikben a szallagot Jellenek
E rovat alatt közlőitekért nem felelős
a izeik.
Erzsiké kötötte fel. Adakoztak továbbá: Peterka
János 12 kor. ezütgyári mesterek 12 kor., Selmec
Köszönetnyilvánítás.
bánya 10 kor. Fait József 10 kor. Dvorzsák Henrik
Mindazon t. hölgyek és urak kik folyó hó
10 kor. Sós Antal 10 kor. ismeretlenek 10‘20 kor. 10-én örök nyugalomra helyezett szeretett nagyRiedl Ferenc 9 kor. Hain Ferenc 8 kor. Andrezal néném Sgdergelh Júlia temetésén résztvettek és
János 5 kor. Kubinyi József 4 kor. Muzsik kis ezáltal fájdalmunkat enyhíteni igyekeztek, fogadják
asszonyok 4 kor. Ivrho és Bácsik családok 4 kor. ezúton is hálás köszönetünket.
Horn Ferenc, Májerszky Mihály, Polgár N. Szpiska
T ih a n y i K á ro ly és c sa lá d ja .
János, Timkó Pál 3-3 kor. Bácsik János, Durdek
nagyon alkalmas utazásoknál. - Nélkülözhetetlen rövid használat után.
Rezső, Hacher János, Metzky János, Mitlelmann
F e r t ő t le n ít ő h a t ó s á g á lta l m e g v i z s g á l v a
N. Petrnák János, Pásmáuy Gyula, Riedel Feri,
A ttest Bócs. 1SS7. juliu s 3.
Riedel Arthur, 2-2 kor. Csalkovszky Pál 1'80 kor.
Cimra Milka 130 kor. Benes N. P20 kor.
Dobrocsan Kálmán 1.20 kor. Bádinszky Feri,
Daubner. Lajos, Dusek János, Gregus Lajos,
Grünevey Vilmos, Grausz Ignác, Merőid Ignác,
n é lk ü l ö z h e t e t l e n
Jakubec N. Kalcsok Nne. Kubis Géza, Pilc József,
f
o
g
>
c
x * i
Pollák Ferenc. Szumrák N. Vankovics Klári,
A fogak tisztán tartásához fogviz nem elegendő. —
Zmoraj József, Zmoraj Mátyás, Zajac Imre, Zavacky
Eltávolítása a fogiius körül akaratlanul képződő ártal
mas anyag, csakis mechanikai tisztítással egyesitett
N. 1-1 kor.
egy felélesztő és antiseptikus hatással biró fog-CrőmMás kisebb adományokkal együtt bevétel
mel elérhető. A ,,K A L O D O N T “ használata az
volt 147-30 kor. A zászló belekerült 299 kor.-ba.
összes kulturállomokban a ieghatásosabbnak l>ebizonyult.
j Egyéb költségekkel együtt a kiadás kitett 432.12
koronát.
A zászló finom grosgrain selyemdamasztbol
E K.
H I R D E T E
van készítve, egyik oldalon sz. Imre olajfestésü
képe, a másik oldalon két összefogódé kéz ke
resztet tartva, arany rojttal és bojttal, 190 cm.
hosszú 150 cm. széles, 4.5 magas és rovatkozott
J
rúddal. Kiállítása valóban szép, remek s Szüts és
Társa cég dicséretére válik.
első és mindig friss minőségben
Hasonló dicsérettel kell megemlékeznem a
(hitelképes egyéneknek részletszandriki ezüstárugyár által készített zászlószögek
----------- fizetésre is .) ----------ről, amelyek finom kidolgozásukkal messze túl
szárnyalják a Budapestről mintának hozatott és Kaphatók: Joerges Ágost özv. és fiánál
sokkal drágába silány kidolgozású szögeket.
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M a g y , klr. s z a b .

lo m l o k z a t - f e s t é k e k .
V ilin r in o iit o s .

N áru, - i » á n i y a l n t b n n .

Úgymint z o i i i l t n o , l i o m l o k / a t - í c s t c k . s x .' ir a / .- ó s I n p i r i o i i - í V s t ó k ,
p ó p iie iu íi, ü tv é n Á r n y a la t b a n .
V í z b e n n >*liut<*.
lvg.v s z e r i
b e v o n á s r a l’e d .
.S z ín é t n e m
ig y itt.

o l d h a lt * . í p ü t e t e k i n A /o I r t K iló j a 2 1 fillé r t ő l fö lje b b .

Költségár négyszögméterenkint 5 fillér. Meglepő siker!

1 kiló elegendő 10 négyszögméternek kétszeri mázolására.

JtELSÖ RÓZSA UTCÁBAN III. kér. 111. szám
‘ alatti POLJÁK-féle h á z k e r t t e l együtt
eladó. —
Feltételek a ház tulajdono
sánál bármely vasárnap megtudhatók.

K ia d ó l a k á s !
a TiBÉLY-féle ház m á s o d i k
em . e gy 5 szoba, 1 k o n y h a
s 2 é lé s k a m rá b ó l álló la ká s
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Mosható mázolások!

Kronsteiner Károly H azafi"Váo. sz.
C s . k. o s z t r . s z n b .

H Í R A D Ó

Kimerítő prospektusok és mintalapok ingj .n és bérmentve.

400 mm. szalonna
fehér sós, csontnélküli, szép tiszta, pörkölt bőrű, bár
minő résztelekben, k g .-ja ...............................................
Zsírnak való szalonna, sótalan, friss v á g á s ú .................
FUstölt vastag s za lo n n a .......................................................
„
vékony
„
Debreceni paprikás sz a lo n n a ...............................................
FUstölt koloász sertés húsból, azonnal ehető v főzni való
Pácolt fokhagymás paprikás szalonna..................................
Pácolt bőrös sonka, karmonádli, o l d a l a s .........................
Pácolt sovány, szalonna nélküli sonka, karmonádli, oldalas

130
144
144
144
160
184
200

nélkül ne együnk levest.

6 NAP

160

A f ö n ti á r u k s z á ll ító le v e le é s c s o m a g o l á s a In g y e n .

1906. évi aug. hó l-tol kiadó.

Elsőrendű h d z lz s tv k g . - j a ...............................................
148
Hozzá szelencék: 5 kg-os 120, 10 kg-os 150, 25 kg-os 300 f
100—2 0 0 k g . v é te ln é l in g y e n h o r d ó .

Bővebbet a Selmeci Népbanknál. |

Tormás virsli párja 10 f, 50 pár vételnél 8 f. Szalvaládé darabja
10 f, 50 pár vételnél 8 f.

A LA TT
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KIADÓ ÜZLETHELYISEG!
Selmecbánya legelőkelőbb helyen, a
e—
i■ Terrasse-on levő ——
■

jelenleg üresen álló
ü z le th e ly is é g e m

Steiner Bernát
rőföskereskedő.

.. ........

5ZÉNA5Y
á r P Á
v

D

&m e .

WA
AGY
M
YA
AR

RAJZKÖRZÖ1

A M E R IK Á B A

Szállítja

B alczár Lajos kiviteli üzlete N yíregyháza
T e le f o n 134. sz .

szem élyszállítás

S ü r g ö n y e im : B a lc z á r h e n t e s N y ír e g y h á z a .

Nincs többé iszákossá^! Kanadába és Argentinába
K ív á n a tr a b á r k in e k b é r m e n te s e n k ü l
d ü n k e g y p r ó b á t a C ozaporból. K ávé.
te a , é t e l v a g y s z e s z e s Ita lb a n e g y f o r 
m á n a d h a tó a z iv ó tu d ta n é lk ü l.

lakással együtt bórbeadandó; az egész
ház esetleg eladó is.
A lakás négy I-sö emeleti szobából
m m
ás összes hozzátartozókból áll. m m

(f

Áruiul árai. m elyek g y a k r a n v á l t o z ó k , e helyen minden
számban „400 mm. szalonna" cim alatt találhatók.

JO BBAK .

;i

[j jjoerges Ó.■ őzt), és fiánál.
■ J)

A COZAPORNAK az a csodálatos hatása,
hogy ellenszenvese teszi az iszákosnak a
szeszes italt. A COZA oly csendesen és biztosan hat, hogy azt feleség, testvér avagy
gyermek egyaránt, az ivónak tudta nélkül
adhatja és az illető mégcsak nem is sejti mi
| okozta javulását.
\ COZÁ a családok ezreit békitette ki s
sok ezer férfit a szégyen és becstelenségtől
megmentett, kik később józan polgárok és
ügyes üzletemberek lettek. Temérdek fiatal
embert a jó ütni, és szerencséjéhez segített
és sok embernek életét számos évvel meghosszabbította.
Az intézet, mely a valódi, világhírű Cozap o r tulajdonosa, mindazoknak kik kívánják,
egy próba adagot cs egy köszönő írásokkal telt könyvet dij
és költségmentesen küld. A C o z a p o r teljesan ártalmatlan
voltáért szavatolunk. Magyarul levelezünk.
Egy cég az újságokban hirdetéseket közöltét, melyek
szövege ami hirdetésünk puszta utánzata; sót nem éri be ez
zel sem. hanem utánozza törvényes védjegyünket is (palack
és kéz). Kétségkívül felesleges a t. közönséget arra figyel
meztetni. hogy említett cég semminemű összeköttetésben seiu
áll velünk és hogy a por, melyet elad sem a valódi, világ
hírű Cozapor.

j
;
j

.'. k é rje n utasítást . \
levelezö-lap is elég.

j
j

jfalk és Jarsa
m agyar osztálya

COZA IN STITU TE,
terelik £5 iel. lapok 10 fillérrel birmenlttitendűk.

Valóban nagyszerű és
elérhetetlen

«rovarirtó.»
Csak palackban vegye.
S e l m e o l i t l n y A H : EngelZsigmond, Krnst
Zsigmond. ifj. Marsrhalko Gyula, Weisz Ignúu
és Weisz Samu fűszerkereskedöknól.
I I o d n i s b A i t .v A n : Kukueska József és
Weisz Jakab fűszerkereskedöknól.
I p o l y * Á g o n : Here-zeller M., Bolner Pál,
Dombo Károly és Rumann Lajosné fűszerkereskedőknél.
K o r p e i i A n t lilaskovics Lajos
l i t t r m t t c U A n y A i i : Fr*ud Manó, Gazdik
János, F W. Horn. Klein Hermann és Bittér
p a p o ld J. fftizerkereskedóknól.

Nyomatott Joerges Ágost üzv. és fia könyvnyomdájában Selmecbányán, 1906

HAMBURG
Roboisen 30. szám.

