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l í C T I  I S T V Á N

Az expedíciót s hirdetéseket illető reklamációk a lapkezelő

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

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

Közös konyha.
Ki nciu mosolygott még ezelőtt néhány 

évvel a felett, hogy Amerikában közös la
kásban élnek, vagy küzüs konyhából ét
keznek? Ma pedig, amikor, mint a járvá
nyos betegség, ránk zúdult a drágaság, 
megindult a kivándorlás, beállott a mnnkás- 
és csclédbiány, komoly képpel olvassuk, 
sőt irigyeljük, hogy Nngybecskereken meg
teremtették a közös konyhát és már több 
városban készülnek a tisztviselők ugyan* zt 
megcsinálni.

A tisztviselők érzik legjobban az élet 
terhét. Tisztán a készfizetésből a készre 
vannak utalva. Es amikor megindult a fize
tés emelés, mint jelszóra egyszerre többet 
kívánt mindenki niég az is, nkiivk az ál
dott föld most is meghoz mindent, mint ré
gebben Az igaz, hogy még a legszegi' nyebb 
őstermelő is hivatkozik ma a drágaságra, 
mely öt más oldalról nyomja, melyet létre
hozott a nyugatról áramló szocializmus, 
melynek magasztos tanai félremagyarázva 
megteremtették a sztrájk százféle nemét. 
Sztrájkolt a munkás, többet kívánt s nem 
látta, hogy sarkában a drágaság réme. mely 
megfosztva öt a kicsikart többlettől a regi, 
de most már roszabb helyzetbe sodorta.

De ne keressük az okokat. A súlyos 
teher megvan, orvoslást senki sem talál, 
könnyíteni próbál mindenki úgy, amint lehet.

Ha figyelmesen végig olva tűk & B u d a 
p e s t i  H ír la p  július 28-iki számában H o l
ló sá é  G ro b o is  N á n d i n  cikkét, mely rész
letesen ismerteti a íiagybecskereki közös 
konyhát, annak szervezetét, az ételsor össze
állítását, az étel kiosztását, a konyha igaz
gatását, a konyha házatáját: lehetetlen, 
hogy fel ne támadjon bennünk is a vágy 
ugyanazt megteremteni itt Selmecbányán 
is, ahol több a készből élő tisztviselő s ahol 
talán némi tekintetben kedvezőbb helyzet
ben is vagyunk.

Sokan vannak még, akik már az esz
mének is ellenségei, iimrí ez megölő je a 
rég; ősi intézménynek, mely a családi tűz
hely melegé vei ápolta az összetartást, a 
békét és a megelégedettséget. Igaz, hogy 
a hideg konyha, a családi tűzhely kialvása 
már ősidőkben is a család pusztulását je
lentette, a nem füstölgő kéményt még az j 
éhes vándor is elkerülte; de vájjon mit ér 
ezzel szemben, ha alkalmas, vagy épen 
cseléd hiányában az intelligens osztályhoz 
tartozó családanya kénytelen nap-nap mel
lett állva végezni a legdurvább munkát,

gyermekei nevelését rábízni az iskolára, 
vagy egymásra, átadni magát egészen a 
ház renddel járó legalacsonyabb dolognak. 
De sok jó családanya még ezt is szívesen 
megteszi, ha látja, hogy nehéz s hozzá nem 
illő munkájának meg van az eredménye. 
Ha abból a szűkén megszabott konyha- 
pénzből tud vásárolni úgy és annyit, hogy 
az saját kezével elkészítve kedves övéinek 
elegendő jó a táplálkozásra.

De amikor látjuk, hogy minden élelmi 
cikk napról-napra drágul s hozzá a minő
sege is silánya bb, ha a jó cseléd már csak 
a mesében vau, vagy, ha van, igénye ki
elégíthetetlen, ha a családanya a konyha 
rabja és az ebéd még sem ízlik, a gyere
kek meg nélkülözni kénytelenek a szerető 
anya minden percben rászoruló gondozását, 
akkor bizony-bizony nem szabad lekicsi
nyelnünk olyan mozgalmat, melyre a jelen 
késztet, mely az erők egyesülésére imlit, 
mely megmutatja, hogy a közös konyha 
közös érövéi, sokkal kevesebb egyénnek 
sokkal rövidebb munkájával célravezető.

A közös konyha nem egyéb, mint egy 
jómódú család, mely képes arra, hogy nagy
ban — tehát jobban és olcsóbban vásárolva 
a vett anyagot nagy fizetésű, hivatásos

Bíró elüti.
Irta: Gál Bertalan

Isten bocsássa meg biró úr, igaz! Én öltem | 
meg. szent igaz és nem sajnáltam Most se saj- j 
nálom. Szegény asszony vagyok, nincs szerencsét- j 
lenebb mint én, akasszanak fel érte, nem bánom, 
legalább megkönyörtil a jó isten én rajtam is. 
Ha az igazság, hát tessék ilt. vagyok, vigyenek! 
Nekem már úgyis mindegy. Csak én vagyok a 
hibás, a leányomnak semmi része benne. Ó csak 
nézte, hogy én mit csináiok. És ezt tessék elhinni 
nekem, nem mondanám, ha nem volna igaz. 
Tudta, annyi szent tudta, hogy mit akarok a ki
csivel, de nem segített.

De hát elmondok én mindent, úgy a hogy 
volt. Ne tessék megharagudni, egy kicsit soká 
tart, pedig sok dolguk van ugye?

Nekem sem volt. az életbéli valami jó sorom j 
az már bizonyos. Az ital, az az átkozott ital. 
mindig csak az a baj. A bor meg a pálinka. Az 
az álok mifelénk. Nem én. könyörgöm, mert ne- : 
keni egy csöpp se kell. úgy félek lőle, mint a 
tűz löl. De az apám! A torka volt mindene.

Hogy aztán én is férjhez mentem az urain- | 
hoz. eleinte csak megvoltunk valahogyan. .Jó halász | 
ember lelt volna ö is. akkoriban nem ivott csak j 
vasárnap meg hétfőn. Szó a mi szó. nem volt az I

rósz ember, győzte a munkát, a Dunától so félt. 
de amikor ittas volt a jó Isten is hátat fordított 
neki, olyan veszekedős természetű lelt, hogy poz- 
dörjává zúzott mindent, ami csak kezébe került.

Pedig hát mi is elegen voltunk ám! Ól 
gyerek! Az öt közül egy kótya volt rafinálunk is. 
A kis leányom meg kuka. Aszongyák az ital volt 
oka ennek is. Az hogy az apjuk ivott, nem igen 
akartam elhinni eleinte. A jó Isten csak nem 
bünteti a gyereket, mert az apja iszik?! . . . 
Pedig még is úgy van az.

Apjuk egyre keményebben ivoll. Már utóbb 
négvszer-ülször leitla magát hetenként. Egyszer 
úgy eredt neki a víznek. Beléveszekedelt szegény.

Ilyen az az ital biró ur!
Mikor aztán arra került, hogy a nagyobbik 

leányomat férjhez adják, ugyancsak megnéztem 
emberéi.

Isten a megmondhatója, tüzbe lettem volna 
érte a kezemet magam is. Olyan szelíd, becsüle
tes formája volt. Megaztán fogadta is inennyre- 
fuldre, hogy ő nem iszik. Nem ö! Egy kortyocskát 
csak vacsora uLán, de az nem számit.

Hát jó gondoltam, legyen az övé a leány.
De hazudott a bitang Hazudott bíró ur. Alig 

melegedéit meg nála a leányom, kisült, hogy biz 
az is csak olyan mint a többi. Alma bor, pálinka. 
Krisztus urunk köntösét is elitta volna. Három

négy koronát is megkeresett néha naponta ami
kor dolgozott, de mikor dolgozott!? . . .

Hát nincs törvény biró ur, hogy ezen segít
sen ? ! Hány szegény asszony áldaná azt a tör
vényi. inog a gyerekek! Ha igy megy. tíz esztendő 
múlva nem lesz egy épkézlább gyerek arra mi
felénk. Az ital méreg; hát árulják a patikában 
a többi méreggel együtt.

Annyi szent, az én lányom úgy járt m inta 
többi, se pénz, se hitel. Tessék azután megélni!

A liál maga szoptatta. De a lej! Aki szoptat, 
annak enni kell .un rendesen, különben elakad a 
teje. De a gyerek mégis szépen gyarapodott. Nőtt 
szemlátomást, (.síik az. hogy nem járt. Nem 
akart lábra állni. Aztán vettük észre, hogy az 
egyik lába kurtább, s a dereka puha volt sze
génykének. mintha vajból lelt volna. Hogy szeret
tem. csak rá néztem már nevetett. Próbálgattam 
én is. hogy majd csak talpra állítom . . .  De nem. 
Semmire sem mentem vele.

A vízpartján csücsülgeilem egyszer, amikor 
egy ur megszólított, valami városi, nagyon finom ur.

Mi baja a kicsikének, kérdezte tőlem barát
ságosan.

S úgy tapogatta, mint aki jól ért az ilyes
mihez.

Orvos talán az ur? kérdeztem tőle én.
-  Az. — felelt nekem barátságosan. De csak 

csóválta a fejét egyre. Valami nem tetszett neki
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bzakácsnéviil vagy szakácséval főzethet meg. 
Ugyan hány családanya vallhatja magát 
tökéletes szakácsnőnek, hány család kény
telen megenni a tanulatlan cselédek koty- 
vasztékát! Amit egy kis háztartás nem bir 
el, azt együttes erővel több kisebb ház
tartás nem csak megbirja, de bizonyos meg
elégedettséget teremt. A kellő felügyelet, 
ellenőrzés, a pontosan meghatározott dij és 
ennek ellenében kiváló jóizű. bőséges élelem, 
a drágaság- és a cselédmizéi iától való 
mentesség, a lekötött értékes családanyai 
erőnek felszabadulása oly munkára, mely
nek látható és boldogító eredménye van 
mind oly dolgok, melyek a bizalmat fel
kelthetik mindenkiben. Mindezek a nagy- 
becskereki közös konyhánál megvannak, 
amint arról a közölt nyilatkozatok tanús
kodunk, amelyekben a megelégedettség 
hangja a legkiáltóbb.

De idézzük Hollósáé Grobois Nándin . 
saját személyes tapasztalata utján közölt 
adatait röviden:

Aki a közös konyha tagja akar lenni, az ] 
fölvételért jelentkezik a titkárnál és az egyesület j 
pénztárába egyszer és mindenkorra húsz korona 
fölszerelési dijat fizet. A konyhának egyénileg 
meghatározott tagszáma nincsen. Egyelőre hatvan 
porció étel előállítására van berendezve. A vá
lasztmány azonban az ételporciók számát felemel
heti, vagy leszállíthatja.

Az élelmezés ebéd és vacsora, vagy csupán 
csak vacsora. A közös konyha négy tál ételt ad 
délben, este keltől. A déli ételsor: leves, hús 
körítéssel és máriással, pecsenye vegyes salátával 
vagy kirántott és sült hús főzelékkel és tészta. 
Este: pecsenye köriléssel és ismét sült vagy főtt 
tészta. A porciók bőségesek. Egy porció annyi, , 
mint a vendéglőben másfél, a levesből és föze- 1 
lékből sokkal többet adnak. Egy nagy libából 
négy porciót, a csirkéből kettőt osztanak. A marha
húsból és pecsenyéből jókora szeletet adnak. A 
tésztából négy darabot és ha töltött tojás van. 
abból nyolcat adnak egy porcióba. És amellett 
minden kitűnő. Az ételek elkészítéséhez csupán 
elsőrendű anyagot használnak. A főtt tésztához !

Kérdem:
— Ugyan mi leli szegénykét.
— H eredi tas — felelte.
— És nagy baj az? — kérdeztem tőle én. 

Ugyan hol kaphatta, mert mi nagyon vigyáztunk rá.
Mosolygott. És azt kérdezte tőlem:
— A gyermek apja iszik?
No már ilyet! — gondoltam én s megkér

deztem szépen: — Hát azt honnan tetszik tudni?
— Látom.
És kivallatott. Elmondtam én neki mindent. ; 

Hogy az apáin, meg az uram, meg a leányom j 
ura, mindent, de mindent.

Csak csóválta a fejét egyre.
— De tán meggyógyul szegény kérdeztem tőle.
Nem felelt, csak a fejét csóválta.
S a markomba nyomott egy tallért és elment.
Nagyon linóm ember volt és mindjárt tud

tam, hogy a gyereknek vége, csak azért nem szólt, 
hogy ne keserítsen még jobban.

— No most? — gondoltam — az én sze
gény leányom! Cipelheti, a vége mégis csak az 
lesz, hogy meghal.

Éjszaka is ez járt az eszembe mindegyre.
Másnap azt mondom neki:
— Leányom, igy meg igy, ennek a gyerek

nek vége. Az ital. Nem a le hibád, de ugye jobb, 
ha mindjárt vége, minthogy annyit szenvedjen ő 
s meg mi is ?i

és réteshez finom libazsírt vesznek. Bőségesen, 
majdnem pazarul főznek, de tehetik, mert min
dent nagyban és a termelőtől vásárolnak, aztán 
pedig nem dolgoznak haszonra, mint a vendéglős.

Egy teljes porciónak, ebédnek és vacsorának, 
egy hónapra hetven korona az ára. A porciók 
olyan bőségesek, hogy egy öttagú családnak (há
rom felnőttnek és két gyermeknek) teljesen elég 
a másfél porció ebéd és vacsora. Nem is hozat
nak az ilyen családok többel.

Az egész hétre szóló étlapot a közös konyha 
tagjaiból kisorsolt négytagú hölgybizottság álla
pítja meg. Újabban csak háromtagú hölgybizolt- 
ságot választ, de az egész évre. inért az előbbi 
intézkedés komplikált volt.

Az étkezés ideje délben tizenkettő és két 
óra között van, este hét és nyolc óra között, 
vasárnap este azonban nincs osztás, mivel a va
csorát mindjárt az ébédddl együtt tálalják. Az 
ételt minden család maga viteti haza, de a télen 
a vezetőség valószínűleg termaformszerö kis ko
csikban fogja az ételt a tagokhoz szállítani.

A konyha személyzete a főszakácsnéból, se
gítő szakácsnőből, mosogató leányból és udvaros
ból áll. A konyha belső ügyeit a főszakácsné és 
a gazda intézik. A konyhához szükséges bevásár
lást egyedül a gazda végzi. Az alkalmazottak 
teljes ellátást és megfelelő fizetést kapnak.

Az összes konyha berendezéséről leltári ve
zetnek. A hulladékot összegyűjtik és értékesítik. 
A zsirmaradékokbúl és faggyúból pedig kitűnő 
szappant főznek a tagok számára.

A konyhának a többi ügyeit a közgyűlés és 
a választmány látja el. A választmány az elnö
kön, titkáron és pénztároson kívül négy tagból 
áll, melynek fele nő, tele férfi. Elnöke: a közgyűlés 
elnöke, jegyzője a titkár.

A vezetőség később a konyha mellett közös 
ebédlőt fng berendezni nőtlen emberek számára, 
továbbá háztartási iskolát a tagok leányainak a 
kiképzésére.

Helyiségek: a konyha szép tágas helyiség, 
jobbra a mellékkonyha a szükséges viz melegíté
sére. Itt készül a tészta is. Innen jobbra van az 
éléskamra, folytatólagosan pedig a személyzet 
szobái, végül a titkár és a gazda hivatalos helyi
sége. Tágas gazdasági és baromfi udvar. Tornác, 
ahol az étel vivők várakoznak s szám szerint je
lentkeznek. A közös konyha megalapítója- Nagy 
Dezső rir.

Már az igaz — felelt szegény — hiszen 
etetni is alig győzzük igy.

Ha akarod — mondtam neki — én eliga
zítom a többit vele.

0  aszondta: — nekem nincs szivem hozzá, 
de ha te azt gondolod, talán jobb lesz úgy . . .

. . . Gondolhatja, biró ur, hogy mennyit 
sirtunk. Négy óra volt. Két óra múlva besötéledik, 
addigra épen elkészülhettem vele. Szépen bepó
lyáztam.

Hogy nevetett rám, ha azt tetszett volna 
látni! . . .

Még a lányom azt mondta:
— Talán tudja szegényke, hogy azt akarjuk, 

hogy ne szenvedjen az életben azért nevet ugv.
Csókolták mindegyre, ő is én is, azután be

tettük a szapulóba az anyja még a nyakába kö
tötte. a kis ezüst keresztet, amit bérmáláskor 
kapott. A pólyába beletettük a szűz Mária képét 
az imádságos könyvemből.

A kicsit én vittem. Nevetett az egyre.
Csúnya szél volt. Egy lélek sem látott ben

nünket. Rákötöttem a födött szapulóra, aztán 
szép csendesen odatettem a partra a csúszós 
hínár közzé, oszt behunytam a szememet és megint 
fölszaladtam az útra. Mikor vissza néztem, a sza- 
puló már kise látszott a vízből.

így volt az biró ur, Isten látja a lelkcmet, 
hogy igy volt.

E yn  heti étlap  volt:
Ju liu s  22. hétfő , Húsleves májas galuskával. 

Marhahús burgonyával köritvo, sóskamártás. Zöld
bab főzelék kirántott csirkével. Megyesrétes.

Vacsora: Rostböf rizszsel. Tejfölös pogácsa.
Jú liu s  23. kedd, ebéd: Paradicsomleves 

csipetkével. Tökfőzelék sertéskarajjal és szelettel. 
Stefánia sült makarónival. Palacsinta túróval és 
és dióval töltve.

Jú liu s  24 szerda, ebéd: Húslevel kockás 
tésztával. Marhahús rizszsel körítve, ribizke mártás. 
Paradicsomos burgonya borjú véséssel és combbal. 
Diós metélt.

Vacsora: Tejfölös csirkepaprikás galuskával. 
Burgonyametélt.

J ú liu s  25. csütörtök, ebéd: Gulyásleves. Töl
tött tojás. Kapros káposzta sertéskarajjal. Almás 
és barackos rétes.

Vacsora: Bélszín vadmódra zsemlyegombóc- 
cal. Tojásos galuska.

J u l im  26. péntek, ebéd: Savanyu tojásos 
leves. Töltött jurgetta. Sült csirke uborkasalátával. 
Túrós gombóc.

Vacsora: Lábas rostélyos burgonyával. Ká- 
[ posztás kocka.

Jú liu s  27. szombat, ebéd: Barna leves. Mar- 
1 hahus sült burgonyával, tejfölös torma mártás.
' Kelkáposzta rántott sertéskarajjal. Diós kifli és 

patkó.
Vacsora: Borjupörkölt galuskával. Túrós 

csusza.
Ju liu s  28. vasárnap, ebéd: Raguleves apró 

gombóccal. Pirított libamáj. Töltött káposzta. Li
bapecsenye vegyessalátával. Dobos és piskóta torta.

Vacsora: Hideg sérléskaraj és comb ková
szos uborkával. Piskóta tekercs.

Íme vázlatban a közös konyha. Még 
talán a kezdet nehézségeivel kiizd, de a 
gyakorlat szüli a mestert. Lehetnek hibái, 
amelyeket kényes izlésüek kritizálhatnak, 
de ha a vezetőségben megvan a becsületes 
törekvés, a hibák megszűnnek és az intéz
mény valóságos jótétemény az élvezőkre.

A példa megvan. Ma holnap több vá
rosban is meglesz. Gondolkodjunk a dolog 
felett, sietnünk nem kell, tanulmányozhatjuk 
részletesen is. Egy rátermett, derék, be
csületes gazda és a megfelelő helyiség* a 
fődolgok, ha ezek megvannak, bátran meg
indíthatjuk a szervezést; eddig már húsz 
család van, lesz majd több is. Egyesült 
erővel boldogulhatunk, különben pedig: 
pusztulunk — veszünk! E

K Ü L Ö N F É L É K .
— Személyi hírek. L ih a  Antal kir. járás- 

biró e hó 1-én négyheti szabadságra Petrozsénybe 
utazott. Távolléte alatt F lórián  GerŐ albiró he
lyettesíti. — H orvá th  Kálmán polgármester teg
nap VihnyérŐl, ahol julius elseje óta a fürdőigaz
gatói teendőket látta el, hazaérkezett. A polgár- 
mester a jövő héten itthon lesz, ellátja a hiva
talos ügyeket s hét végén megkezdi szabadságát, 
amelyet Nagysallon fog tölteni. — T andlich  Ignác 
dr. tiszti orvos kél heti szabadságidőre külföldre 
utazott.

— Az uj bányaigazgató Üdvözlése. Szép, 
a régi időkre emlékeztető ünnepély volt csütör
tökön déli tizenegy órakor az ódon bányaigazga- 
lósági épületnek, a kamaraudvarnak, nagy tanács
kozó termében. Az uj bányaigazgatót, O rilluss 
Emil kir. főbányalanácsost. Svchlci Gyula nyugal
mazott miniszteri tanácsos utódját üdvözölték a 
bányakincslár összes tisztviselői. Jóval tizenegy 
órakor már népes volt a kamaraudvar környéke 
és pontban tizenegy órakor K achelm ann  Farkas
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kit*, bányatanácsos, kohóügyi előadó, helyettes 
bányaigazgató vezetése alatt megkezdődött a tisz
telgés ünnepi aktusa. Az ünnepi szónok Kachelinann 
bányatanácsos volt, ki a bányakincstár tisztviselő 
karának nevében meleg, őszinte, komoly szavak
kal üdvözölte az uj igazgatót kiemelvén beszédé
ben, hogy Ö Felsége és a kormány bizalma ne
héz időkben állította őt a Selmecbánya kerü
leti bányászat élére, mely ma válságos időket él 
nemcsak a bányakincsek kimerülése, hanem a 
szociális viszonyok forrongó állapota miatt is. 
GriUnsz Emil kir. főbányalanácsos, bányaigazgató 
önérzetes komoly válaszában a viszonyok nehéz 
voltát elismeri és határozottan kifejezésre juttatja 
abbeli nézetét, hogy csak komoly és megfeszített 
munkával, az üzem berendezéseinek megújításé- ; 
val, buzgó válvetett munkával lehet Selmecbánya 
ősi bányászatának bajain segíteni. Hízik a tiszlvi- 
selőkar odaadó és önzetlen támogatásában és re
méli i, — mert remény a bányász éltető eleme, 
— hogy az együttes, hazafias munkálkodást siker 
fogja koronázni. Az igazgató «.Ió szerencse* kí
vánását, férfias éljenzés és jó szerencse kívánás- : 
sál viszonozta a tisztviselők kara, mire a bemu- , 
talkozás következett. Jó hatással volt. hogy a 
régi társakat bizalmasan és barátságosan fogadta 
az uj főnök. Nagyon helyén valónak tartjuk, hogy i 
a bányakincshai tisztviselői kar, uj főnökét üd
vözölni sióiéit és meg vagyunk győződve, hogy : 
az első találkozás melegsége a nehéz viszonyok 
közölt kiizküdő helyi bányászai javára és talán 
városunk tár a lalmi viszonyainak jobbra fordu
lására is fog ve/.etni. Városunk közönsége is szí
vesen fogadja az ősi bányászat uj vezetőjét régi 
falai közöli — mert bízik abban, hogy az, kit I 
Selmechoz család' kötelékek fűznek, ki mint maga 
mondta Selinecbá án töltötte el életének leg
szebb éveit, — barátja lesz Selmecbányának és | 
támogatója, fejlesztője és talán megmentője lesz ; 
Selmecbánya évezredes bányászati iparának, moly 
nélkül itt csak emlékek maradnak, de az élet 
kihal. — Jó szerencsét!

Kinevezés. A király Kcrpely Kálmán 
gazdasági akadémiai tanári címmel és jelleggel fel
ruházott gazdasági intézeti tanárt gazdasági akadé
miai igazgatóvá nevezte ki.

Közgyűlés. A város törvényhatósági bi
zottsága o hó 13-án, kedden délután három óra
kor tartja meg e havi rendes közgyűlését. A gyű
lésen, melynek tárgysorozatát lapunk hivatalos 1 
részében hozzuk, Horváth  Kálmán polgármester 
fog elnökölni.

Házasság’. K achclm nnn  Károly vilmyoi 
gépgyáros 1907. augusztus-hó 12 én délelőtt fél 
12 órakor vezeti oltárhoz Mógócsy-Dielz Felit lel j 
a budapesti fasori ág. hilv. ev. templomban. — 
Vósch Adolf a budapesti fémjelző hivatalhoz be- | 
oszlott koliómérnök folyó hó 17-én vezeti oltárhoz j 
Knnfzl Gabii Selmecbányán.

Hangverseny Vlhnyén. igen sikerült 
hangverseny valI a mull szombaton esle Vihnye- 
fiirdőben az építendő kápolna javára. A hangver
seny! Horvátit Kálmán polgármesler, a fürdő igaz
gatója rendezte s a rendezésben segélyért1 voll az ; 
egész fürdőközönség s különösen a közreműködők, : 
akik kedves, élvezetes estél szerezlek a nagyszámú • 
hallgatóságnak, amely hálásan tapsolt a műsor i 
minden egyes pontja ulán. A hangverseny összes ' 
jövedelme 174 K 80 f s a  kiadást levonva 132 K 
70 fillért jövedelmezett a kápolna alapnak. Felül- ; 
fizetlek: Szabó Károly né 10 K: Tagányi János li | 
K: llerszényi Bálint né, Pigl Károlynő 5 f> K; 
Fscher Fereucné 4 K; Halogh László 2 K; PincsolV | 
János 1 *80 K; Svohla Gyula és Dr. Kúszó Islvánné 
1 - 1  koronái.

A városi földek bérbeadása. A városi I 
törvényhatósági bizottság még az év elején ciha- ; 
lározla, hogy az Frll-majort és hozzátartozó föl
deket, amelyeket 40.000 koronáért veit a város, i 
nem kezelteti többé házilag, hanem eladja vagy |
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bérbeadja. Az árverés ez ingatlanokra a mull 
csütörtökön volt meg s mint vevő W agner László 
dr. jelentkezett, aki 20000 koronái Ígért, bérleti 
ajánlatot Wvisz Ignác és U rán  Dezső leltek. Az 
előbbi 2fí korona 50 fillért, az utóbbi 27 korona 
bérleti összeget ajánlón holdanként. A törvény
hatósági bizottság szeptember havi közgyűlésében 
fog dönteni az árverés ügyében.

— Gyiimölcsészeti előadás. Tóth Imre dr. 
ma délután négy órakor gyiimölcsészeti előadást j 
tart a Kálvária alatti kertjében.

— A Selmecbányái Kerületi Munkásbiz- 
tositó Pénztár megalakulása. Az ipari és ke
reskedelmi alkalmazónak belegség és baleset ese
tére való biztosításáról szóló 1907. évi 19. tör
vénycikk, amely a régi belegsegélyzöpénzlárakat 
megszűnteié, folyó évi július hó 1-én lépett életbe 
A kereskedelemügyi miniszter addig is amig az 
uj törvény értőimében megalakulhatna az orszá
gos munkásbetegségélyző és balesetbiztosító pénz
tár valamint a kerületi boLegsegélyzŐ pénztárak 
ideiglenesen az uj törvénynek megfelelően átala- 
kitassauak. Városunkban a múlt szerdán délután 
tartotta a pénztár o célból rendkívüli közgyűlését, 
amelyen a munkaadók is alkalmazottak igen nagy 
számban vetlek részt. A gyűlésen id. Ősz val dt 
Gusztáv bolegsególyzőpénzlári elnök elnökölt s , 
részt vett azon K uli István rendőrfőkapitány is.
A közgyűlés záró közgyűlése volt a betegségéiy- 
zopénzlárnak s ezért felölvastatoll a múlt gyűlés 
jogyzökttyve úgyszintén a pénztárnak folyó évi 
július hó l-ig való számadásai, melyeket a köz
gyűlés elfogadott. Ezután Kuli István rendőrfőka
pitány elnöklése mellett megtöri ént az uj törvény 
értelmében szóló ideiglenes átalakulás az igazga
tóságnak, felügyelő bizottságnak és a választott 
bizottságnak választás után való kiegészítése. A 
választás eredménye a kővetkező: Megválasztottak 
a munkaadók közül a) Igazgatósági tagokul: Lrdős 
lédé, id. Glirien Károly, Halázs Nándor, Leslyánszky 
József, Fizély Károly, l.ánik Lajos, Kngol Zsigmond 
h) Igazgatósági póttagokul; Floro János, Grohmann 
Gyula, Fritz Péter, c) Felügyelő bizottsági tagokul: 
ilj. 1 lornyacsok István, ilj. Marschalkó Gyula, fi) 
Választolt bírósági ülnökökül: Áls Ferenc, Hogya 
János, Platlhy Aulai, Gverk Károly, Krause József, 
Palam sányi János, Singor Miksa, Visnyovszky 
Dániel, r) választolt bírósági helyettes ülnökökül: 
Woisz Ignác, Weiner Lipót, Zamboj Samu, l.oscm- 
berg Ferenc. Az alkalmazottak részéről: a) Igazga
tósági póttagul: Chronko Hichár. b) Felügyelő 
bizottsági tagul: Hálliori Sándor, c) Választott bíró
sági ülnökökül: Flaszik Arnold, Hernleld Frigyes, 
Hacskor Gusztáv, Fischer Gyula, Kumpf Ádátn, 
Bárdi Adolf, d) Slrick Antal, Pi’okain Elek, Jelenfy 
Mihály.

Hang-verseny Hodrusbányán. Folyó hó 
15-én a szandriki kaszinó összes termeiben a 

i Modrusbányán lévő intelligencia jótékony célú 
Lánccal egybekötöll hangversenyt rendez, az ovo 
dália járó beteges gyermekek egészsége olőmoz- j 
dilása. A hangverseny egyes ponljail a llodiuson 
nyaraló és liodrusi műkedvelők löllik be. Mint
hogy az egyes szereplők úgy szakemberek, mini 
elsőrendű műkedvelők az érdeklődés Ibulin,- és 
környékén igen nagy. Kezdete esle 8 órakor.

Vihnye-fiirdŐ vendégei. Vilmyefiírdöhe 
julius 15-1 ól a következő vendégek érkeztek:

özv. l'Jlinger Belli és Dogma Nyílra Lengyel 
Jánosné földművelő, leanya és cselédje Puszia- 
szánló, Nyirn Gé/.a kir. ilélőlálilái bíró és neje 
Kolozsvár. Slorn .lem’' liival. gyakornok Bndapesl, 
llaniez Mártonné férfi szabó nejt: és leánya Buda 
pesl, Bogma István ny. városi tanácsnok, neje, 
leánya és unokája Temesvár, Widemann (luszlávné 
főlörvényszóki tanácsnok özvegye és llévy Jözscfné 
miriszt, titkár üzvego Budapest, Bioin Izidorné ke
reskedő neje, fia ésGoklberger Irén Losonc, Slcincr 
Hugó ügyvédjelölt Bndapesl, Nagy Lászlódé pénz
ügymin. dijnok neje és leánya Budapest, Kramcr 
Mór né kisbérlőnő és fia Dicske, Matyus Jánosné 
körjegyző neje Ipoly nyék, Guttmann Sámuelnó

kovácsmester neje é= gyermeke Budapest Bencze 
Benő dr.-né székesfőv kér. elöljáró neje és cse
lédje Budapest, özv. Ileimann Samuné varrónő 
Budapest, Szalay Józsefné és leánya Érsekújvár, 
Lukács Vilmosné Budapest, Adler Rozália sza- 
tócsné Nagysalló. Weisz Berta Nyílra. Özv. Szelke 
Árpádné magánzó és fia Budapest, L. T. Alton 
kereskedő, anyja és szobaleány New-York, bilkei 
Lipcsey Árpádné kir. főmérnök neje Budapest, Bittó 
Kálmán közjeoyző Sárosfa, Bugárszky Endréné 
iparos neje Kassa, Horovitz Mihálvnö órás neje,
2  gyermeke és 1 cselédje Budapest, Kappa Pálné 
áll. hiv. neje és 2 fia Budapest, Svahulay Zoltán 
kir. pénzügyi fogalmazó Budapest, Dereáno István 
miniszteri osztálytanácsos és leánya Budapest, 
Heberling Adolíné szállodás és Fink Islvánné Győr, 
Kelemen Gyuláné tanilónő Budapest. Eappay La- 
josné postatiszt neje Budapest, Angsler .lenőné 
bankigazgató neje és Vörös Islvánné Makó, Singer 
M.-né korcsmái'os és Wassermann E.-né Selmec
bánya, Sörös István községi jegyző Dunaujfalu, 
Sugár Oltó hírlapíró, neje és Gondos Emini, Bu
dapest, lleber Katica kereskedő Nyílra, Reimann 
Zsófi szabónő és Kckstcin Manó Nyílra, özv. Kuller 
lgnácné kereskedő és fia Alsökubin, keceli Mészá
ros Jánosné középisk. tanár Zenta, Deutsch Zseni 
szabónö Nyílra, Ferch József dr.-né ügyvéd neje 
Delta és Tulics Györgyné főbíró neje Zsombolya, 
Heiller Hugó dr. ügyvéd Budapest, Toscano de 
Casella Györgyné kéményseprő reáljog tulajdonos 
neje és Márki Bözsikc Nagyszombat, Rosonberg 
Miksa üdvédjelölt Salgótarján, Liebermann Jakab 
rabbi, neje, fia, 3 leánya és cselédje Léva, Pigl 
Károly állami tisztviselő Budapest, Schmalbach 
Henrik kalaposinester és neje Budapest, Slcincr 
Júlia varrónő Érsekújvár, Dreiszker Józsefné va
súti vendéglős, Herényi Punci és Fuchs Ulus Győr, 
Schvarz V.ené kiskor., 2 gyermeke és cselédleány 
Budapest, Pásztor Islvánné igazg. mérnök neje és
3 gyermeke Budapest, özv. Sleinitz Bortha ma
gánzó. Sleinic Elza és Tauszki Cili Budapest, 
Erlesbek Emilné ináv. főmérnök özv. és társako- 
dónöje Budapest, Krausz Béláné kereskedő neje 
Komárom, Krausz bén himzőnő Budapest, Ilolczer 
Eajosné löldbirlokos Báráml, Bárt a Káról ynó ci- 
pészmester Mezőiur. I.ils Gyula főispán és Róka 
József kaszálja Ipolyság. Berzsenyi Dezsőné ügy
véd neje Celldomolk", Horváth Jenőné bankhiva- 
Lalnok Budapest, Gogola Ferenc magántisztviselő 
és neje Pozsony. Házmán Gyula kereskedő llodrus- 
bánya, Ferch Fanny állami tanítónő Zsombolya, 
Oszlerhuber Bókusné gyári tisztviselő neje és 
leánya Losonc, öi/.v. Willingcr Józsefné kereske- 
dőné és leánya Budapest. Búgot Józsefné, fő- 
gimnáziumi tanár neje, fia és leánya Nagy becskerek, 
özv. Szabó Sámliimé magánzúnő Fegyvernek, 
Kapelz Károlyi)-' mérnök neje Eger, Miklya Z. 
Györgyné löldbirlokos és leánya Békéscsaba, 
Oosüvicher Andor Budapest, \'écsey Leó szor- 
keszlö Budaposl. Mészáros Gyula állami tanító és 
neje Békéscsaba. Sleiner Simon pálinkamérő Bu- 
daposl. dez.seri Bachó Imréné m. kir. adóhivatali 
ellenőr neje és leánya Nyílra, Mártimmá Izabella 
Budapest. Ilii tor Miklósáé tanító özvegye Cegléd, 
Dobsa Islvánné bírósági végrehajtó neje és leánya, 
Nagy Dezső tanuló Nagybecskerek, özv. Hevesi 
.lakaimé magánzónő és leánya Budapest, özv. 
Woisz Nándorné mag. nő, Koron Olga és Riza 
Komárom, Wagner Lajos népbanki könyvelő, neje 
és leánya RelmecbaiTya. Scluillheisz Alico magán- 
zónü Bndapesl, özv. Hajdú Józsefné magánzónő 
és leánya Bndapesl, Sülök József főgimnázium'! 
tanár és neje Szarvas. Gecsányi Gusztáv ág. h. ev. 
főgimnázium igazgalója, neje és il'j. Gecsányi 
Guszláv Sopron. Bency László kir. kalászién 
liszlv.; földbirl. -’s neje Ipolyság, Nigrinyi Gyula 
közje; y/.(’) neje és nagyanyja, Újbánya Unsz Paula 
íme ánzónö Bndapesl, Sleiner Ödönné kiskereskedő 
és kisérönöje Erzsébclfalva.

A királyi adóhivatal uj hivatalos órái, 
A kir. adóhivatalnál e hó 15 löl kezdödőleg a 
liivalalos órákul ugy osziolia be az ipolysági kir. 
pén/.üay igazgató.mg. hogy i éggel i 8  órái ól dél utáni 
2 óráig larl a hivatalos szolgálat. A közönség 
érdekében igen előnyös ez az újítás s jó volna a 
többi s különösen a városi hivataloknál is éleibe 
léptetni.

Pályázati hirdetmény. A gödöllői m. 
kir. állami méhészeti gazdaságban a folyó évben 
szeptember hó 15-én megkezdődő kél éves mé
hészmunkás tanfolyamra pályázat hirdellelik. Fel
fog vétetni hal olyan egyén, kik lü életévüket be
töltötték, de 35-ik életévüket még lul nem ha-
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ladták. A felvételt kérő és egy koronás bélyeggel 
ellátott folyamodványokat a in. kir. földmivclés- 
ügyi miniszterhez (Budapest V Országháztér II 
folyó évi augusztus hú 15-ig a következő okmá 
nvokkal felszerelve kell benyújtani. 1. Keresztle
vél (születési bizonyítványJ 2 . az elemi népiskola 
négy osztályának elvégzéséről szóló bizonyítvány. 
3. hiteles bizonyítvány arról, hogy folyamodó va
lamely mezőkért-, szőlő- vagy erdőgazdaságban 
mint segédmunkás vagy mint egyébb alkalmazol! 
legalább egy évet gyakorlatilag töltött és használ
hatóságainak s megbízhatóságának tanujelét adta 
A földmives vagy kertmunkás iskolát végzettek 
előnyben részesülnek. 4. azoknak, kik -ziilöi gon 
dozás alatt nem állanak kifogástalan magavisele- 
tükről tanúskodó községi bizonyitványl, azoknak 
pedig, kik szülői vagy gyámi gondozás alat! álla
nak, az említett községi bizonyítványon kivid még 
a szülőik, esetleg gyámjuk oly beleegyező nyilai- 
lalkozalál is kell mellékelniük, mely az illetőnek 
a tanfolyamra való belépést megengedi. 5. csato 
landó továbbá az ép, egészséges és munkára ed
zett testalkotot igazoló orvosi bizonyítvány, a 
himlőoltási bizonyitványnyal együtt. 6 . a hadkö
teles sorban levők részéről szükséges annak fel
tüntetése, hogy a katonai szolgálat teljesítésének 
ideje, a gazdaságban töltendő kél év Inrlamával 
nem esik össze. Előnyben részesülnek azok, kik 
hadkötelezettségüknek már elegei lellek. A tan
folyamra felveendő egyének a telepen szabad la
kást és az állam költségen teljes ellátást kapnak. 
A hallgatók betegség cselén ingyenes orvosi se
gélyben és gyógyszerben részesülnek. A szükséges 
könyveket. Írószereket, a gyakorlati munkához 
megkivántató felszereléseket, szerszámokat és esz
közöket a tanulók használatra a gazdaságban 
kapják. Ezeken kívül évenkint minden növendék 
60 korona ruhapénzben is részesül o|y módon, 
hogy a szükséget ruházaéró ezen összeg erejéig 
a gazdaság vezetője gondoskodik.

Szülők figyelmébe ajánljuk Bőser tan- 
és nevelőintézetét Budapesten (alapittatolt Hód
ban. E kitűnő hírnévnek örvendő intézel mneábai: 
foglal 3 osztályú felső kereskedelmi iskolái, mely 
teljesen egyenrangú az állami, községi és lesliilrli 
felső kereskedelmi iskolákkal és 4 osztályú pol
gári iskolát. Bizonyítványai államérvényesek és 
az egyéves önkéntességre jogosítanak. Vidéki ta
nulók az iskolákkal kapcsolatos nevelő interná
tusba felvételnek. Értesítést küld Hősei János j 
igazgató, Budapest, VI. Aradi utca 10.

— Öngyilkossági kísérlet. Q emeiner Simon 
Gemeiner Adolf mészárosmeslernek fia e hó 7-én 
este öngyilkossági szándékkal egy kis revolverből 
szájába lőtt. A lövés szerencsére gyönge volt s 
igy csak súlyos, de nem életveszélyes sérülést 
okozott.

A F. M. K. E. igazgató választmánya
augusztus hó 14-én délelőtt 11 órakor Nyilrán a 
vármegyeház nagytermében ülést Iart a következő 
tárgysorozattal. Az augusztus 22 szeptember N-ika 
közötti időben Nyilrán és vidékén történendő ka
tonai összpontosítások és az ebből folyó lakú- 
szükség következtében, az egyesület évi rendes 
közgyűlésének esetleges elhalasztása. Az elnökvá
lasztás kérdésének az alapszabályok 2 1 . >h cl. 
pontja értelmében való előkészülése. Az ország 
négy nagy közművelődési egyvsiilole állal felállí
tani tervezett magyar bankintézet ügyében való 
intézkedés.

Felüllizetés a kerti ünnepélyen. \ 
Selmecbányái Híradó ez idei 28-ik számából el
nézésből kimaradt özvegy Kürthy N. úrnő és 
Finka Etel urhölgy I SO 140 korona fclüllizetése 
amelyet köszönettel most nyugtázzuk. A Gyermek 
barát Egylet elnökv-zo

Megszökött iparos. Lovas József bádo- 
gosmeslernek • . r  enö üzlete volt a Szenl-
háromságtéren ./. azonban nem fedezte a 
könnyelmű e r : . «:»• t • v -.mái kedvteléseit s igy 
adósságot-adós < \ a mull héten egy

szép napon hitelezői zaklatása elől megszökőII ; 
Amerikába.

..Uj P ltA v a r  i’iini'ii uj irodalmi vállalat in- • 
dűli inog, moly la. (almánál fogva alkalmas arra, hogy a/, 
úgy ne v<'-olt réinregfiiyi-l.i't a magyar k<>/.>iii8ógtő| Látott volta 
miatt elvonja ás o Ut o i i , s z íVi iga/, luiniigyi történe
teivé], Ízlést nőm rontva a magyar kultúrának szolgálatot i 

t 20 filldr.
ható Si'hiinkó liv iJa kiadóim' <> minden könyvesboltban.

Az á g y . Henry h a jd a n  sz.-IIhiioh ós miuiói</ dia
lógusainak tryújH'iiióny c iii.-í; . magyarban is. s <■/ a !t>r- 
dil.ts a Rgóril.ki'Stdib kötető a obi k.myvpi minik. A tizenöt 
( > a i d  nundi'gyiko romok :rud.ilmi gyöngy, lein, borsos 
ós mög se bántó holyzoloklcr-i.‘ aim ly < k szinte (.óldútlaa ralll- 
nériával kendőzik el a pikantériákat, ug,y hogy iiiogbotnin- 
ko;.m iiiin, Inin-in .-sak iinilntiii !*,ln,t ia.;tuk, A párbeszédek 
mind az ágyban folynak, s i foglal ltjuk. torim-szoti-siMi, al- | 
kaima/kodik eliliez a kerethez, vagyis neui a szentek élete, 
hanem a mindennapi élei gy.i .ósagai körül forog. Us-Buda
várában. ahol a 15 közül I! i-.i n ednt színre hoztak nagy 
kö/inisóg mosol naponta a íratn ia akadémikus sziporkázó 
szel lelnének. mely a maga telié- ereiével ás zamatjával tiik- 

. l>an. A csinos köl
Sdiimkó (ívnia kiadása s két koronáért minden könyvesbolt

Vetőmagvak. Az összes most kelendő 
magfólék iránt az érdeklődés a lefolyt héten sem 
szünl meg. Különítsen mustár, őszi bükköny, őszi 
borsa és őszi káposzta repce nők volt élénk ke
reslete. Idei termésű here és fűmag bevásárlásá
nál az érdeklődök még igen tartózkodó álláspontra 
helyezkednek: egyes maglóink árjegyzése a tava
lyiakhoz visznnzilva nagyobb visszaesést mulat, i 
amennyibi'ii a termelők is íarlozkodó álláspontot 
foglalnak el, mert nem akarják a bőtermés által 
elő’.dézell árvállozásukal. mini például biborheré- : 
nrl elismerni. Kötések ennek következtében csak 
kis számban történnek. A verseny, mely külön
ben az árakat felhajloüa. a jelenlegi helyzetet oly 
koekázntlnak véli, hogy egyelőre vételi nem esz
közöl. I rli 'rhcrrro Gaiic iából már érkeztek aján
latok. A kínálatra került nagyobb tételekből igen 
jó termésre lehel következtetni. I:'randa perjánek 
ezidén szintén 50" 0-al volt nagyobb termése mint 
az elmúlt évben. Komócsin felöl Amerikából 
kedvezőtlen leírok érkeznek és igy honi termésünk
nél ismét magasabb árakra lehet számítani.

Közönség köréből.

Osztrák liszt.
\ Selmecbányái llirudó* mull heti számá

ban • Közönség köréből * rovatban Egy keres
kedői* álnév alatt megjeleni névtelen fürmedvényre 
válaszunk a következő:

Nem akarunk a cikkíró úrral — ki jónak 1 
látja a névtelenség homályába és a laplulajdonos 
köpenyegébe burkolózni hírlapi polémiába 1 
bocsátkozni, mert minket támadó cikkében annyi • 
tudatlanságot és rosszhiszeműséget árul el, hogy * 
erre őt érdemesnek nem tartjuk, csupán a kö
zönség iránti tiszteletből szükségesnek véljük a 
bécsi lisztre vonatkozólag a való tényállás előadni, i 

Őszi és tavaszi liszt kötéseink július elejével ; 
leszállilatván, uj vételekhez kellett folyamodnunk. I 
A kezeink közöli levő eredeti sürgönyök és leve
lek tanúsága szerint a miről bárki, [idézetünkben 
meggyőzödhelikésameiinyi fáradságot úgyacikkiró, 
ur is vehetett volna magának, mielőtt a rágalmazó 
közleményt megírta üt vagy hal. hazai első ma
lomhoz fordultunk liszt ajánlatokért. A szegedi, 
szolnoki, pulnnki és három budapesti malom aján- : 
lala feküdi előliünk július 19 én, midőn a bécsi 
liszt vételére határoztuk el magunkat, azon egy- ! 
szuiii oknál lógva, meri el tekintve attól, hogy a 1 
luidapcsli malmok ajánlata 5 üs lisztre 30 korona, 
a vidékieké 3S (jO és ;;0 korona közöli \ ál lakozol I. i 
a bécsi liszt ára pedig csak 2710 volt, egyetlen 
magyar malomnál, azonnali szállításra 5., (i. és 7. i 
sx.ainu lisztet a melyre pedig nekünk sürgős szük
ségünk volt. nem kaphattunk, mivel a hazai mal
mok tavasz óla a kcnyérliszleknck állandóan hiú- ; 
nyában voltak és vannak. Bt is elhatjuk azt is, 
hogy heteken ál heveri. Budapesten 2 kocsi lisztért j 
pénzünk, az árul pedig csak július végével kap
tuk meg.

A budapesti Gizella gőzmalom kivételével! 
tehát az összes jobb malmokat combinatióba vél

tük: ezt az egyel kénytelenek voltunk mellőzni 
azon okból, mert mi csak tisztességes ügynök 
utján veszünk árut, de olyan úrral, kinek rövid 
működését néhány ellene folyamatba tetl bűnvádi 
eljárás tarkítja és a kinek az ebéd csak úgy izük, 
ha előzőleg az üzletekből, néha a háziszolga köz 
benjöltc mollcll, kitcssókeltolik, üzleti összekötte
tésbe lépni nem óhajtunk és arra bennünket még 
az illető ügynöknők a cikkíró úrral kötött meleg 
barátsága - - melyhez mindkét félnek őszintén 
gratulálunk — sem fog vezetni.

Nem szükséges hazafias gondolkozásunkat 
hírlapi cikkek ellen védelmezni, hazafiságot ezen 
urak egyikétől sem fogunk tanulni és azt e város 
közönsége előtt doeumentálnimk sem kell.

A cikkíró ur ügynök barátjának, ki a bécsi 
liszt bohózatain folytán anyagilag károsodott, lehál 
nem a hazafisága. hanem a zsebe fájt, felüli, mi
dőn rosszhiszeműen rágalmaz, uzsoráról és kiszi 
polyozásról beszél.

Nem akarjuk az állami alkalmazottak fo
gyasztási szövetkezőtől és Siposs Ferenc cégei 
ezen ügybe belekeverni, de miután a támadó cikk
ben rájuk ludlukkal hivatkozás történt ítélje meg 
a közönség, hogy hol van inkább szó túlságos 
haszonról nálunk-o, kik a 2710 árban vett 5-ös 
lisztet, mely K 2 54 fillér szállítási költség van 
mely tehát nekünk K 29 64-be került 30 koroná
val árusítjuk, amint erről az eredeti számlák lel- 
inu tatásával bárkit meggy özholünk, avagy a (lonsiun 
és Siposs cégeknél, kiknek még őszi és tavaszi 
vételeik vannak, hol az 5-ös liszL 19 20 korona 
árban volt és saját bevallásuk szerint 29 koroná
val árusítják, álig tehát mi mélermázsánként 36 
fillért nyertünk az annyira lepiszkolt, tényleg 
azonban kitűnő minőségű osztrák liszten, addig 
becsületes utón haladó és követendő példaként 
oda állított Gonsum és társai mélermázsánként 
8—9 korona hasznot sem utasítanak vissza. Meg
győződtünk különben még arról is, hogy nem 29 
korona, de 32 koronáért sem akart ezen példák 
egy péknek 5 ős lisztet adni.

Mi a szegény bányásznép kenyerét akartuk 
és leltük olcsóbbá a bécsi liszL hozatalával meri 
o nélkül nem 30, hanem 33 korona lenne ma az 
5-ös liszt ára a helyi piacon amennyiben egyál
talában kapható volna, azt pedig, hogy a cikkíró 
ur hazafias felbuzdulását is az ügynök ur éhes 
zsebeit ez a szegény bányásznép a kenyerénél 
fizesse meg, sem nem hazafias, sem pedig a ke
reskedői gondossággal össze nem fér.

Minthogy a cikkíró ur, aki különben úgy 
látjuk a (Ionsumhoz igen közel áll és az egész 
újság támadást reklámból és azért csinálta, hogy 
vevőinket magához csalogassa, oly nagyra van 
luizafiságával, miért nem kezdi a nagy takarítást 
saját otthonában. Miért nőin küszöböli ki először 
az osztrák gyártmányokat a Gonsuinból ? Hát az 
osztrák petróleum, kokuszsir, szappan, szesz, kü
lönböző italok és más osztrák áruk, melyek a 
í'.onsuinban raktáron vannak, nem piszkos idegen 
áruk, ezek hazai áruval egyáltalán nem pótolha
tók? Miéri nem emlékszik meg ezekről a büsz
keség öröme mámorában ringni ódzó ‘-Egy keres
kedői- ii rV

Ha objeeliv kritikáról és nem éhes zsebek
ről vilii szó, miért nem ontja sűrű könnyeit a 
feleli, hogy az annyira felinagaszlall.magyar malom 
ipar ma nem elégszik meg a rendes polgári ha
szonnal, hanem 4 koronával drágáid) a magyar 
búzából őrölt osztrák lisztnél, miért nem intézi 
támadását a malmok ellen?

De ez ugyebár a kepeibarát ügynök ur ér
dekével ellenkeznék.

Egyébként kijelentjük, hogy semminemű to
vábbi hírlapi polémiába nem bocsájlkozunk, mert 
megrögzüli, rosszakarallal szemben kár a további 
nyomda lustákért.

S elm ecbányái k eresk ed e lm i 
és h ite lin té z e t  r. t  á ru o sztá ly a  

és  a  v e lü k  sz ö v e tk e z e t  k e re sk e d ő k
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N Y ILT-TÉ R .
K rovat alatt ko/lüttokiirt nem felelős a ezeik.

Köszönetnyilvánítás.
Legszivélyesebb Üdvözletemet nyilvánítom 

ezúton mindama ismerőseimnek, kiknél bucsulá- 
togatásomat sok teendőm miatt nem tehettem.

özv. Megyeri Yilmosné.

Foulárd selyem
Mindenkinek porto* és v á m m e n te se n  házhoz szállítva. 
Minták — nagy választékban — postafordultával kül

detnek. H e n n e b e r g  s e l y e m g y á r a  Z ü r i c h .

KALOGENs
I B r Á ZA Y  S Ó S B 0 R 5 ZESZ  
| F O G K R É M  A L E G J O B B

N agyon alka lm as á tá z á s o k n á l— H éM lö z M e tle n  rövid használat után.F e r t ő t le n ítő  h a tó s á g : á lta l m e g v iz s g á lv a .
S *  j f  AHost Bécs, 1837. julius 3.

n é l k ü lö z h e t e t le n
fog-créme.

A fogak tisztán tartásához fogviz nem elegendő. — 
Eltávolítása a foglms körül akaratlanul képződő árta l
mas anyag, csakis mechanikai tisztítással egyesített 
egy felélesztő és antisoptikus hatással Idró fog-Crém- 
mel elórhotő. A , ,K A L O D O N T “  használata az 
összes kiilturálloniokban a leghatásosabbnak l-e- 

bizonynlt.

SELMEC- ÉS BÉLABÁNYA SZ. KIR. VÁROS

HIVATALOS KÖZLEMÉNYEI.

Meghívó.
Selmec- és Bélabánya sz. kir. bányaváros törvény- • 
hatósági bizottságának folyó évi 1907. augusztus 
havi rendes közgyűlését ugyanazon hó 13-ának d.
u. 3 órájára tűzöm ki, s ahhoz a bizottsági tagokat 

ezennel meghívom.
Ipolyság, 1907. augusztus 2.

Lits Gyula, főispán.
Tárgysorozat:

1. A polgármester havi jelentése a városi 
háztartás és közigazgatás 1907. évi julius havi 
állapotáról.

2. 5475. v. t. 1907. szám. A m. kir. belügy- j 
minisztérium f. évi 62885. sz. rendelele, mellyel 
jóváhagyja a bizottsági tagok számának megállapí
tása és a válaszló kerületek uj beosztása tárgyában 
hozott közgyűlési határozatot.

3. 5305. v. t. 907. szám. A m. kir. belügy- ! 
minisztérium f. évi 42053. sz. rendelete, mellyel j 
Wagner László dr. volt bizottsági lag és az érdé- i 
kelt tisztviselők felebbezésének elutasításával jóvá- ; 
hagyja a városi tisztviselőknek pénzintézeteknél j 
viselt tisztsége tárgyában hozott közgyűlési hatá- 1 
rozalot.

4. 5815. v. t. 907. szám. A m. kir. belügy
minisztérium f. évi 87669. sz. rendelete, melylyel 
jóváhagyja a katonaügyek ellátása tárgyában ho
zott és a szabályrendeletet módosító közgyűlési 
határozatot.

5. 4414. v. t. 907. szám. Nyílra vármegye 
közönségének megkeresése a magyar nemzeti köz- 
művelődési sorsjegy-kölcsön törvényhozási enge
délyezése tárgyában tett felterjesztésének hasonló 
szellemű fel térj esz léssel való támogatása iránt.

6 . 5263. v. t. 907. szám. Esztergom vár
megye közönségének megkeresése az 1898. évi 
XXI. t.-c. 8 . §-ának megváltoztatása és egy orszá
gos gyermekvédelmi-alap létesítése tárgyában tett 
felterjesztésének pártolása iránt.

7. 5274. v. t. 907. szám. Nagyvárad város 
közönségének megkeresése a lóverseny-fogadások 
eltiltása, az osztálysorsjáték eltörlése és a tőzsdei 
játékok korlátozása tárgyában tett felterjesztésének 
pártolása iránt.

8 . 5384. v. t. 907. szám. Jász-Nagy-Kun- 
Szolnok megye közönségének megkeresése a 
gazdasági érdekképviselet országos szervezése tár
gyában lelt felterjesztésének pártolása iránt.

9. 4644. v. t. 907. szám. Előterjesztés a vá
roson átvonuló állami küzulszakaszok fentartásá- 
ból származó költségek megtérítése tárgyában.

10. 4116. v. t. 907. szám. Előterjesztés a hely
beli ágostai hitvallású evangélikus és izraelita egy
házak 1908. évi segélyének megállapítása iránt.

11. 5408. v. t. 907. szám. Előterjesztés a 
törvényhatósági útalapnál hitelátruházás engedé
lyezése iránt.

12. 5681. v. t. 907. szám. Előterjesztés a 
vihnyei vadászati jog bérlete tárgyában megkötött 
szerződés jóváhagyása iránt.

13. A város tanácsának előterjesztése Vihnye- 
fürdő védőkörének engedélyezése ügyében Bückh 
Hugó dr. szakvéleményének bemutatása mellett.

14. A város tanácsának előterjesztése a Vihnye- 
fürdőben kiépített Ottó és Angyal források vízve
zetékei hatósági engedélyezésének kieszközlése ügyé
ben az Angyal-forrás vízvezetékének kibővítésére 
vonatkozó terv és költségvetés egyidejű bemuta
tása mellett.

15. A város tanácsának előterjesztése a bel
városi vízvezeték létesítése illetve fejlesztő ki
építése ügyében.

16. 58S8. v. t. 907. szám. A tanács előter
jesztése a Sembery-házban levő korcsmahelyiség 
bérletére nézve Kemény Mórral megkötött szerző
désnek Nics Istvánra való átruházása tárgyában

17. 5899. v. t. 907. szám. Agfalvi Alajos m. 
kir. pénzügyi tanácsosnak kérvénye a város illető
ségi kötelékébe való felvétele iránt.

18. 5332. v. t. 907. szám. Hlavathy József 
slelíultói plébános felebbezése a városi tanács 
azon határozata ellen, melylyel 246 K földbérlet 
hátralékának törlesztését kérő folyamodását el
utasította.

19. 5268. v. t. 907. szám. Szlankay Ferenc 
törvényhatósági bizottsági lag indítványa a rend
őrkapitányi állás beszüntetése iránt.

20. 5478. v. t. 907. szám. F. M. K. E. meg
hívója a f. évi augusztus hó£27-én Nyitva városá
ban tartandó XXV. évi rendes közgyűlésére.

21. 5338. v. t. 907. szám. Előterjesztés az 
Erzsébel-kápolna lelkének kikerekitéséhez a Spett 
családtól csereképen átveendő 12 r3 -öl terület 
tárgyában első ízben való tárgyalás céljából.

22. 4560. v. t. 907. szám. Előterjesztés a 
bankai ág. liilv. evangélikus egyházközség kérvé
nyére uj istálló építéséhez szükséges faanyag ki
adása iránt.

23. 4878. v. t. 907. szám. Előterjesztés a 
bélabányai plébániai hivatal kérvényére a béla- 
bányai határban levő két szent János-szobor 
helyreállítására szükséges faanyag kiadása iránt.

24. 5375. sz. Előterjesztés özv. Petyko Sán- 
dorné bélabányai volt polgármester özvegyének 
kegyelij megállapítása tárgyában.

Selmecbánya. 1907. évi augusztus hó 2-án.
Horváth Kálmán,

polgármester.
4395 sz. 1907.

Hirdetmény.
Mely szerint közhírré tétetik, hogy a folyó évi 

hadmenlességi dij kivetési lajstromok az ipolysági m. 
kir. pénzügyigazgatóságnak érvényesítési záradéká
val ellátva a városi adóhivatalnál folyó évi aug. hó
12-től folyó évi augusztus hó 18-ig terjedő nyolc napi 
közszemlére kitételnek azon figyelmeztetéssel, hogy 
az adókötelesek netáni felszólamlásaikat megte
gyék, és pedig:

a) azon adózók, kik a fentérintett kivetési 
lajstromban tárgyalt adónemmel már a múlt év
ben voltak megróva, a lajstrom kitételének napját;

b) azon adózók kik a kivetési lajstromban 
megállapított adóval a kivetés évében első Ízben 
rovattak meg, adótartozásuknak az adókönyvecs
kébe történt bejegyzését követő 15 nap alatt köz
vetlenül az ipolysági m. kir. pénzügy igazgatósághoz 
annál is inkább nyújtsák be. mert ezen határ
időn túl oda beérkezett felszólamlásaik az 1883. 
évi XLIV. törvénycikk 5 §-a értelmében mint figye
lembe nem vehetők, egyszerűen visszautasittatnak.

Selmecbányán, 1907 augusztus hó 9-én.
Városi adóhivatal.

4730 sz. 1907.
Hirdetmény.

Mely szerint közhírré tétetik, hogy a folyó 
évi országos betegápolási póladó kivetési lajstro
mok az ipolysági ni. kir. pénzügyigazgatóságnak 
érvényesítési záradékával ellátva a városi adóhi
vatalnál folyó évi augusztus hó 12-től folyó évi 
augusztus hó 2 0 -ig terjedő nyolc napi közszem
lére kitétetnek azon figyelmeztetéssel, hogy az 
adókötelesek netáni felszólamlásaikat megtegyék, 
és pedig:

a) azon adózók, kik a fentérintett kivetési 
lajstromban tárgyalt adónemmel már a múlt évben 
voltak megróva, a lajstrom kitételének napját;

h) azon adózók, kik a kivetési lajstromban 
megállapított adóval a kivetés évében első ízben 
rovatlak meg, adótartozásuknak az adókönyvecs
kébe történt bejegyzését követő 15 nap alatt köz
vetlenül az ipolysági m. kir. pénzügyigazgatósághoz 
annál is inkább nyújtsák be, mert ezen határ 
időn túl oda beérkezett felszólamlásaik az 1883 
évi XLIV. törvénycikk 5 §-a értelmében mint figye
lembe nem vehetők egyszerűen visszautasittatnak.

Selmecbányán, 1907 augusztus hó 8 -án.
Városi adóhivatal.

lg. sz. 20 1907.
Pályázati hirdetmény.

A Selmecbányái kerületi munkásbiztositó 
pénztár havi utólagosan fizetendő üO (harminc) 
korona díjazással egybekötött ideiglenes gyakor
noki állásra pályázatot hirdet melyre pályázhat
nak férfiak, nők.

A sajátkezüleg irt folyamodványok folyó hó 
14-ig adandók be alólirt igazgatósághoz s a meg
választott az állást 16-án köteles elfoglalni.

A folyamodványhoz csatolni kell a kereszt- 
levelet, a végzett tanulmányokat és az eddigi al
kalmaztatást igazoló okmányokat.

A megerősítés vagy elbocsájtús tekintetében 
annak idején az 1907. évi XIX. t.-c. 130 §-a ér
telmében az országos munkásbetegsegélyző pénztár 
igazgatósága fog intézkedni.

Selmecbányán, 1907. augusztus 4.
A Selmecbányái Kerületi Betegsegélyzö 

Pénztár igazgatósága, 
id . O szw ald t G u sz tá v

elnök.

—  " - “ M. kir. föLluiivelésügyi miniszter,
eln. VIII. 2. 1907.

Valamennyi vármegye alispánjának és vala
mennyi törvényhatósági joggal felruházott 

város polgármesterének.
A hazai bortermelés érdekében különös súlyt 

helyezek arra, hogy a mesterséges borok készíté
sének és azok forgalomba hozatalának tilalmazá- 
sáról szóló 1893. XXIII. törvénycikk rendelkezései 
mindenki által szigorúan megtartassanak.

E célból mindeneki előtt szükségesnek tartom 
hogy a közönség a legk terjedtebb módon tájékoz- 
tassék az idézett bortörvények s e törvény vég
rehajtási rendeletének (1897. évi 53850. keresk. 
min. szám.) különösen azon rendelkezéseiről, a 
pielyek a borkezelésre vonatkozó korlátozásokról 
és tilalmakról szólanak.

Ennélfogva múlt év szeptember hó 1-én 
7481 eln. szám alatt kelt rendeletem kapcsán fel
hívom a címet, hogy az ez évi szüret megkezdése 
előtt intézkedjék az iránt, hogy az érdekeltek sa
ját érdekükben — a legkiterjedtebb módon leendő 
közzététel (hirdetmények, kidobolás stb. utján kü
lönösen arra figyehneytessenek, hogy a bortörvény 
1893 XXIII. t.-c.) és az idézett végrehajtási ren
delet értelmében a mustba vagy borba úgyszintén 
a már kész kiterjedt törkölyborba vizet keverni 
bármily csekély mennyiségben is feltétlenül tilos, 
a természetes bornak törkölyborral, vagy gyü
mölcs borral való összekeverése (összeházasítása) 
is. A víz használata csak a törkölybor készítésé
nél van megengedve, de ott is csak az idézett 
végrehajlási rendeletben körülirt korlátozással.

Figyelineztetendők továbbá az érdekeltek 
arra is, hogy a ki a tiltott módon készített, vagy 
kezelt bori forgalomba hozza, vagy eladja az az 
1893. XXIII. törvénycikk értelmében 600. koronáig 
(hatszáz koronáig) terjedhető pénzbüntetéssel bün- 
tettelik, aki pedig a bort maga vizezi vagy más 
tiltott anyaggal keveri, vagy a természetes bort 
lörkölyborral vagy más gyümölcsborral összeke
veri mint mesterséges bor készítője, 2 hónapi- 
lerjedhctő elzárással és ezen felül még 600. (hat-
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száz) koronáig terjedhető pénzbüntessel büntetted k 
s ezzel kívül az illetőktől a tillott módon készí
tett vagy kezelt bor még el is koboztatik. 

Budapest 1907. junius hó 26-án.
A miniszter helyett 

Mezőffy s. k.
államtitkár.43*190 si .  

111.-1. ' M. kir. földuiiveli-siigyi miniszter.

Valamennyi vármegye alispánjának és 
törvényhatósági város polgármesterének.

DR SZEGEDI SÁNDOR
=  ORVOS =

augusztus hó elsejétől
a Népbank melletti

y  Heim-féle házban rendel. "íís?

Bérbeadó üzlet.
Yüröskuti-utcában egy csinosan berendezett

Á rve ré si hirdetés.
Lichter Adolf zálogkölcsön-Üzletében 

a mái* lejárt és sem ki nem váltott sem 
meg nem hosszabbított zálogtárgyak fo ly ó  
é v i  a u g u s z tu s  h ó  2 6 -á n  d é le lő tt 9  ó r á tó l  
1 2 -ig  és d é lu tá n  2  ó r á tó l  5 - ig  az ipar- 
hatósági kiküldött jelenlétében nyilvános 
árvetésen cladatnak.

Az árverés napján és az azt megelőző
A Pasteur-Chamberland intézel Rougel T. 

párisi pasteur intézel törzsienyészete, (VI. Andrási
ul 105.) folyó évi május 14-én kelt beadványában 
a folyó évi folyamára 25000 adag sercégü üszők 
és sertésorbánc elleni ojlóanyagot bocsátolt ren
delkezésemre oly célból, hogy ebből a szegénysorán 
gazdák amennyiben részükről ily ojtványanyagok 
igénybe vételének szüksége fenforogna, a szükség
hez képest 1907. év folyamán ingyen részesül
jenek.

Midőn a címet erről értesítem felhívom, hogy j 
ezen leiratomat a közönség tudomására hozza s j 
egyben utasítsa a járási m. kir. és helyhatósági 
állatorvosokat, hogy az oltóanyagok ingyenes igény
bevétele iránt az illetékes íh. m. kir. állatorvos 
által láttamozotl megkereséssel a felmerülendő ! 
szükséghez képest közvetlenül forduljanak a ne
vezett törzsienyészet vállalathoz.

Budapest 1907. évi julius 12-én.
A miniszter helyett 

Mezőffy s. k.
államtitkár.

H I R D E T É S E K .

K ét utcai lakai; kiadó az Opostán.

Deák-utca 17. sz. alatt (Sóltz-féle) házban

a z  e m e le t i  h e ly is é g e k
(jelenleg a „Főiskolai Kör“ használatában) 

egészben , m i n t  e g y  la k á s ,  

v a g y  k e t té  o s z tv a , m in t  h é t  k ü lö n  la k á s .  

f. é. nov. fl-től kiadók.
Bővebbet: F o d o r *  L .  dr> .

Csemegeszőlő, csakis elsőrendű nemes fajok, 
postakosarankint 2*80 kor., 100 kg. vételnél 
40 kor. Csemege alma és körte postakosaran
ként 2*40 kor. 100 kg. 24 koronától feljebb. 
Görög* és sárga dinnye 100 kg. 10 kor., tur- 
kesztán és ananász 32 kor., postakosaranként 
2’40 kor. Paradicsom, tölthető zöld paprika 
és fejes káposzta postakosár 2 kor. Vasúti 

rendelést csakis előleg* beküldéssel szállít: :
Szabó 169. Csongrád.

£ < L s s e x - - ő _ . z l e t
teljes üzleti felszereléssel, 3 szoba, konyha, 

istálló és nagy kerttel

a z o n n a l b é r b e a d ó .
Bővebbet Gutfreund Samunál.

A NáíSparijja-
L E I s o i r n t e j s ^ í s p p s n

Bergmann és társától Drezda és Tetsehen a E
Marad a naponta boérke/.ö nyilatkozatok sze
rint a lcghathatósabb minden gyógyszappanok közt 
szeplök ellen is. Használat i az arcbőrt puha bárso

nyossá teszi és rózsásszint időz elő.
Kapható 80 filléres darabokban minden gyógyszertár
ban, drogé,oria-, párfin-, gzapp: n- és fodrász-üzletben.

a .aa .g ,37*e3^L
i bőrmentve magyar nyelvit, gazdagon illusztrált f ö á r je g ry z é k e -  

3>X)0-n01 több rajzzal, mindennemű n ik k e l - ,  e z i i s t -  é s  
a r a n y ó r á k ,  valamint iniudenneina s z o l id  a r a n y  
é s  e z ü s t á r u k ,  h a n g s z e r e k ,  a c é l -  é s  b ő r 

á r u k  sth.-ről e r e d e t i  n y á r i  á r b a n .
Nikkel romontnir ó r a .................................K. a.—
System Roskopf patent ó ra ....................... K. 4.—
Svájci eredeti svstem Roskopf patent . . K. 5.— 
liejegyzett •Sa.-’Roskopf • nikkel rom . . K.
Katiét rcmontior óra -(ilória- miivel . . . K. •■•■Irt
l'./.iist rernontoir óra f e d é l le l ...................K. 12‘50
Ébresztőóra K. K„iiyl.aö.a . . , . K. :r—
Schwnrzwaldi óra K. 2-so. Kakákéra . . K. s-öo 
.Minden óriieri :: évi jótállóé. N in c s e n  k o c 
k á z a t !  B e c s e r é l é s  m e g e n g e d v e  v a g y  a  

p é n z  v is s z a !
Első ó p a g y á r Brüx

K O N R A D  J Á N O S
es. és kir. udvari szállító.

Brüx 1258. szám. (Csehország.)

Maggi Gyula é s  Társa.  
Iroda: Wien, IV I. Gyár: Bregenz.

napon sem elzálogosítások sem meghosszab
bítások nem eszküzölhetők.

3  régi szó.. . 3  uj szó . . .

A ltvater A ltvater

G ess ler G e ss le r

Jágern d or f B u d a p e s t

Szélhajtó ,  csöm örcsi l lap itóJKódepeesöppek.
1844* évfői bevált fyáziszer, 

amely éínágpaí gerjeszt és az 
.Y.Y. emésztési elősegíti. .Y.Y. 

Á t p s t  1  K  p a l a c k o n k i n t

3 imegnél peresebb (ntánnéííel 
2*30 K csomagolással) postán 
Y.Y.Y nem szállifíatilf.

Kapható:
BITTHEI ÍtYOLÁ í<ülíS,:B(lárí:l)dll [tLOCKtNITZ

Alsóausztria.
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