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K U T 1
M E G JE L E N

H ontvárm egye és S elm ecbánya kiállítása.
A komoly munka jegyében indult meg
az uj esztendő Hontvármegyében, amelynek
területén fekszik városunk is — Selmecés Bélabánya sz. kir. város.
A vármegye gazdasági egyesülete el
határozta, hogy gazdasági és ipari kiállítást
rendez a folyó esztendő őszén. A kiállítás
gazdasági részét a megye, ipari részét
azonban városunk kell, hogy ellássa, mint
a vármegyének legfejlettebb iparral és
kereskedelemmel bíró városa.
Városunk törvényhatósági bizottsága
belátva a kiállítás nagy erkölcsi és anyagi
hazznát e havi közgyűlésében egyhangúlag
elhatározta, hogy a kiállításon részt vesz
Selmecbánya város is s előre látható az,
hogy ha városunk gyári, ipari vállalatai és
a kis- és háziipart űzők részt fogmik venni
a kiállításon akkor a kiállításnak ipari része
feltétlenül sikerülni fog s ez esetben ha
szonnal is fog járni.
Csak a kishitűség mondhatja azt, hogy
városunk minden vonalon hanyatlik, s akik
állandóan ezt hangoztatják bizony nem vé
geznek hazafias munkát. Nem mondjuk,
hogy vezető szerepet visz városunk ipara
a haladás terén, de igenis fejlett és erős

A telefon.
Irta: B en d a Jenő.

1.
Egy férj beszélte nekem. Kis formájú, sápadt
gnóm arcú ember, akinek erőteljes királynői ter
metű asszony volt a felesége.
A csúnya emberek gonosz átka gyötör. A
város legszebb asszonya a feleségem; más férfi
boldog lenne, hogy ez a földre szállót szőke csoda
az övé. Nekem azonban gyötrelem ez a szerencse.
Mert nem merem elhinni, hogy ez az emberfölötti
boldogság az enyém. Kérdezem magamtól, mivel
érdemeltem meg a sorstól ezt a nagy kegyet,
nem merem elhinni, hogy igazán szeressen az
asszonyom. Folytonosan az kérdezem magamtól:
cMi oka van ennek az asszonynak arra, hogy
melletted maradjon? Csúnya vagy, ügyelten vagy,
gyámoltalan, gyönge férfiú, csak nem képzeled,
hogy igaz hajlama szerint szerethessen egy olyan
asszony, mint amilyen az? A feleséged lett, mert
jó keresetű ember vagy, kényelemben, jómódban
tudod eltartani. Pénzen vetted meg, mint a hogy
a tőzsdén vásárolod a búzát és a gabonát. De
megcsal az asszony, egész bizonyos hogy megcsal,
leheletlen, bogy meg ne csaljon! Nevetséges,
osloba barom vagy, kacagnak rajtad, az utcán
ujjal mutatnak reád az emberek. «Nyisd ki a
szemedet!*
És az egész életem abban telik el, bogy
nyitva tartom a szememet, ha elmegyek hazulról,
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annyira, hogy a siker biztos reményével
jelenhetik meg a kiállításon.
Gyáraink közül a cipőgyár, kötő- és
szövőgyár, az ing- és fehérneműgyár olyan
ipari cikkeket, készítenek, amelyek ország
szerte sőt az ország határain túl is kere
settek. Az ö kiállításuk mindenesetre becses
része lesz a kiállításnak.
Agyagiparunk, a kályha, pipa ipái rég
híres az országban. A Krause József faragászati műhelyének gyártmányai sikerrel
versenyeznek a külföld rokon iparcikkeivel;
Fizély Károly nnílakatos ipari cikkei csin
és szolidság tekintetében clsörendüek; szoba
festő, cim- és cimerfestő iparunk szintén
igen fejlett; műasztalosaink gyártmányai
pár évvel ezelőtt az ipari szövetkezet utján
messzi földön keresettek volnak; sütő- és
pékiparunk oly fokon áll, hogy nincs is
vidéki városa az egész országnak, amely
megelőzne minket. Egy szóval kisiparunk
fejlett s bárhol megállja a versenyt s baja
csak az, hogy piaca nincsen s épen ezért
tartjuk rendkívül hasznosnak a kiállítást és
azért ajánljuk az azonvaló részvételt, hogy
távolabb vidéken is megismerjék iparosaink
rátermettségét, szolidságát, hogy gyártmá
nyaik iparcikkeik távolabb vidéken is piacot
találjanak.

Ne feledkezzünk meg házi iparunkról
sem. Csipkénk a legmagasabb körökben is
feltűnést keltett s az egész országban ke
resett divatcikk; fűz-kosárfonásunk, dacára
annak, bogy csak egy esztendeje űzik itten,
máris jó névnek örvend.
Városunk a becsületes munka városa;
a kiállítás a munka ünnepe lesz.
Vegyünk tehát részt, kiki tehetsége
szerint, jó akarattal, igyekezettel, hogy ez
az ünnep mentői szebb, mentői sikerültebb
legyen.
Ami érdekünk, hogy iparunk fejlett
ségéről, iparosaink készültségéről, szolid
ságáról mentői nagyobb vidék szerezzen
tudomást, s ez meg fog történni akkor, ha
mentői intezivebbeu veszünk részt a kiállí
táson.
A véka alá rejtett gyertya nem világit.
Ez áll a szűk piacra szorított iparra nézve
is. Piacot, mentői tágasabb, nagyobb piacot
kell keresnünk, teremtenünk ipari cikkeink
számára, s akkor nem le3z okunk a pa
naszra, amivel különben is vajmi keveset
lendítünk sorsunkon.
Segíts magadon s az Isten is megsegít,
azt mondja a magyar példabeszéd s hogy
igazat mond, azt senki nem vitathatja el.

az jut az eszembe, vájjon hol van, hová megy
most az asszony? Elképzelem, ahogy erősen el
fátyolozva, kisurran hazulról és bérkocsiba el.
Legsürgősebb munka közben eszembe jut, hogy
most ebben a percben érkezik meg az asszony,
az én asszonyom, egy idegen férfi lakására, aki
öleléssel, csókkal fogadja. S nem bírok tovább
magammal, rohanok haza. látni, otthon van-e?
Retlentő ez, rettentő!
Most azonban kitaláltam valami, amit né
mileg megnyugtat. Bevezettettem lakásomba a
telefont. Egész napomat az irodámban kell tölte
nem, különben nem megy azjjüzlet, pedig az iroda
messze esik a lakásomtól. Tudja a gazda szeme!
Manapság minden'prokurista/minden alkalmazott,
le az utolsó kifutó fiúig szemenszedett gazember.
Én nem tudom, hová fajul a világ! Nos hát most
egész nap nyugodtan ülök az irodámban, az Író
asztalom melleit, ha meglep a nyugtalanság, ott
van mellettem a telefon kagyló. «Halló! 34—561*
Egyszerre meg van az összeköttetés és beszélek
az asszonvnyal. Hallom a hangját, tudom, hogy
otthon van, s ez megnyugtatja az idegeimet. S
más örömöm is van! Csaknem minden nap a
feleségein maga szólít fel, az édes! Megkérdi, hogy
érzem magam, sok-e a dolgom. Ilyenkor mindig
szégyelem magam, hogy olyan gyalázatosán tud
tam ’ gyanakodni. s olyan csúnya feltevésekkel
bántottam inog azt az ártatlan asszonyt, aki ilyen
gyöngéd és jó hozzám. Áldás ez a telefon, barátom,
igazi áldás!

II.
Egy asszony beszélte nekem. Erőteljes, király
női termetű, gyönyörűséges szép szőke asszony,
akinek kis formájú, sápadt, gnóm arcú ember
volt az ura:
— No és aztán 1 Ha már tudja, bevallom:
Megcsalom az uramat! Megcsalom, mert nem
szeretem, s jogom van nekem is a szerelemhez?
Azt hiszi, irigylendő állapot, az, hogy bujkálnom,
alakoskodnom kell azért, ami más asszonynak
természetes joga, az üdvösség hozó mindennapi
csókért? A férjein egy féltékeny vadállat, örökö
sen a legnagyobb veszedelemnek teszem ki ma
gam. Eddig egy nyugodt percem nem volt miatta,
ha egy órára elmentem hazulról, rohantam vissza,
mert az az ember lépten nyomon hazaszaladl és
kémkedett utánam. Most végre nyugodtabb lett
az életem, mert tudja mit talál! ki az a szamár,
hogy engem ellenőrizzen? Bevezettette lakásunkra
a telefont s minden negyedórában inspiciál, otthon
vagyok-o ?
— Nos és? Ez magának nagyon kellemet
len lehet! — Dehogy! Oh be rövid eszüek maguk
férfiak! Ha telefonoz az a majom, tudom bizo
nyosan, hogy az irodában van, jó félóra járás
nyira tőlem. Egy félóra alatt, ha én nem is me
hetek el hazulról, más el jöhet, hozzám. Hiszen
ért engem! Valóságos áldás ez a telefon barátoml
Valóságos áldás!
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mértékben elkeserítse. Tetőpontra juttatta ezt az tagadott fiú azon a szomorú, hideg téli reggelen
elkeseredést a február elején tartott félévi vizs nekivág a nagyvilágnak — gyalog, elhagyatva,
gálat eredménye s e tekintetben igen sok tévedés árván, — egyedül. . . ?
I.
Ab avo kezdem, ha nem is ab ovo, mert é r ‘á' köz' adatban, ami leginkább a «Deák pályám*
II.
Említettem fentebb Petőfinek es öregapám
az öregapámhoz fűződik, amit el akarok mondani c. költemény szó szerint vételéből ered. Petőfi
nak köicsönös ígéretét, melyet Selmecen való el
Petőfiről. Teszem ezt különösen azért is, hogy osztályzata a következő volt:
válásukkor teltek, hogy sorsukról értesíteni fogják
adataim hitelességét beigazoljam a nagyközönség
Ex moribus: Classis 1 ma (príma).
egymást ígéretüket be is váltották; leveleztek
Ex poetica: Classis 1 ma.
előtt.
egymással egészen 1845-ig. Ebből az időből Pető
Öregapáin pozsonyi pap. theológiai tanár és
Ex geographia antiqua; Classis 1 ma.
Exinterpretatione auclorum lat: Classis 1 ma. finek négy levelét őrizgette nagyapám a legnagyobb
emellett iró ember volt. Már a . szabadságharc
kegyelettel, de — sajnos — ma már csak egy
alatt buzgón forgatta tollát Kossuth érdekében s j
Ex exercitiis styli: Classis 1 ma.
van közülük édesapám birtokában Halála évében
Ex doctrina fidei: Classis 1 ma ex ült.
a nagy nemzeti gyász beköszöntével majdnem
tragikus végű fogságot szenvedett egy éles cikkéért. :
Ex antiquilalibus Homanis: Classis t ma (1875) többen is kölcsönkérték a leveleket, halála
után pedig csak egy került vissza; a többiről azt
A bilincsel különben Gregussal, nagy esztétikusunk ex ült.
sem tudták, kinél keressék. Még szerencse, hogy,
kal viselte. Később az irodalomnak igen sok ágában
Ex história patria: Classis 2.
A költészettanból és magyar történelemből kettőaPetőfi-társaság kéziratgyüjteményébe került;
dolgozott s kiváló műfordításai révén a Kisfaludy j
Társaság is tágjává választotta. Tevékeny része ; való osztályzata mulatja leginkább tanárai igaz a negyedikről nem tudok. Ilyen módon tűnt el
volt a pozsonyi Toldy-Kör létrehozásában, mely ! ságtalan voltál, mert ha nem foglalkozott is szí Petőfinek latin könyve is, melyet szerzőjéről
első s ma már szép eredményekkel dicsekedő j vesen a latinul előadott és latin auctorokból kom- Donátnak neveztek, pedig ez egyike volt a leg
eszköze Pozsony magyarosításának. Mindezek olyan pillált költészellannal, de nagyon valószínű, hogy érdekesebb ereklyéknek. A könyv táblájának belső
dolgok, mik jól esnek az unokának, de legjobban lényegében már akkor is jobban érteit hozzá, mint felére egy olyanféle kis vers volt Írva, amilyeneket
esik, sőt büszkeségem, hogy nagyapám barátja volt tanára. A magyar történelmet pedig a legnagyobb ma is látunk a falusi gyermekek iskoláskönyveiben
Petőfinek. — Igen; ha mások büszkék az ősi cí buzgalommal tanulta, csakhogy nem az iskolai meg a felnőttek énokeskönyvében, csakhogy ez
merre, én büszke lehetek e barátságra!
könyvből, hanem az akkori legjobb magyar mü latin vers volt, gyermekes határozatlan betűkkel
Ha nem lebeg is előttünk e helyen az iro vekből. Ez az akkori magoló rendszert nem elé írva s körülkanyaritva egy girbe-gürbe vonallal,
dalomtörténet újabb bölcseleti iránya, mely minden gítette ki. Stílusa valamennyi osztálytársai közt a így hangzott:
irodalmi jelenséget lélektani alapon magyaráz, legjobb volt.
«Hic liber est meus,
Február 10-ike körül nagyon elkeseredetten
kötelesek vagyunk minden kis adatot összehor *
Testis est deus
dani, hogy az a csodálatosan szép mozaik: Petőfi állított be öregapámhoz s mikor a baja felől tu
Alexander natus.
lelke, a maga lehető teljességében álljon előttünk dakozódott, igy válaszolt:
Pelrovics vocatus.
— Hagyj békét, pajtás; soha sem volt okom
Ezt a könyvet Petőfi Aszódon használta;
Tartozunk ezzel annyival is inkább mert Petőfit
még ma is sokan rosszul ismerik s bizony a rá  búsulni, csak most.
nagyapám Selmecen jutott hozzá, de hogy hova
Nagyapám tovább faggatta, mire ő — «ltt ; került s megvan-e valahol, nem tudom.
galom fullánkja is elég gyakran éri tiszta jellemét.
Nagyapámnak van egy kis könyve, «Néhány i van, olvasd* — szóval egy levelet adott át neki |
Irodalomtörténeti szempontból is érdekesebb
év Petőfi életéből* címmel. Ez a könyv ma már s egy küny rezgett szempilláján. — Szomorú levél i az az egyetlen megmaradt levél, melyet most ke
oly ritka, hogy eddig magamnak sem sikerült meg- j volt valóban; atyja tudtára adta benne, hogy le- j zemben tartok. Fakó, elsárgult papír; ludlollal
szerezni. De kezemben van néhány kézirali föl- | veszi róla a kezét és sorsára bízza. Petőfit azt is irt finom karcsú betűk. Olyan szép tiszták ezek
jegyzés s ezek a legközvetlenebb források képezik j keseritelte, hogy egy idő óta tanárai gunyjának j a sorok, mint Írójuk lelke s valahányszor látom
alapját annak, amit Petőfiről irok s hiszem, hogy j céltáblája volt s midőn az említett levelet meg- j e levelet, mindig bizonyos ünnepi hatást gyako
az érdekelni is fogja azokat, kik Petőfi iránt ér kapta, rögtön megfogant lelkében az elhatározás, rol rám. Ezt a papirost a legnagyobb magyar
hogy elhagyja Selmecet. Nagyapám vigasztalni költő keze érintette; ezek a fakult betűk egy
deklődnek.
Petőfi 1838-iki augusztus végén mentSelinecre akarta s azzal biztatta, hogy ha felvilágosítja apját lángelme gondolatait zárták magukba közvetlenül
s midőn itt beiratkozott az evangélikus főiskolába a valóságról, ez megbocsát neki és megengesz- születésükkor. S köze volt e gondolatokhoz annak
annak Magyar Literatúrai Társaságába is belépett. telődik.
a nagy szívnek is, melyet akkor a legigazabb ba
E társaságnak akkor öregapám volt a másodéi- |
— Sohasem — felelte Petőfi — ismerem rátság érzelme töltött el az én ősöm iránt . . .
nöke és hozzá nyújtotta be Petőfi «Tünődés* ciraü I atyámat de különben is kegyelemért esedezni
Aki irta, és akinek irta, régen porladnak,
költeményét, melyet több kiadás hibásan Pápáról j atyámnál sem fogok.
de az iró leikéből itt van egy parány ezekben a
Hogy elhagyia Selmecet. azzal már tisztában sorokban. Közlöm tehát a levelet egész terjedel
keltez. A bírálat a legnagyobb elismeréssel szólt i
a versről s e szavakkal végződött: «Ha szép te : volt; kárba esett minden ellenkezés, rábeszélés, mében, belüről-hetfire:
hetségével szorgalom párosul, idővel jelesb köl de hová, merre megy, azt maga sem tudta.
Édes Lajos barátom!
— Hát pénzt hol veszel az útra? — kér
tőink közt fog helyet foglalhatni.* — íme az első
Mi kínosan vártam az időt, melyben felöled
jóslata Petőfi nagyságának, melyet az idő annyira í dezte öregapám.
ismét valamit hallhassak, hollétedet végre meg
— Elmegyek a pápista paphoz, — szólt, — tudhassam. És eljött az, s mondjam-e mi örö
beteljesített.
Ezután nap-nap után találkoztak egymással j és azt mondom neki, lipgy Vácra a püspökhöz memre? Használom az első percet s elődbe ön
s igazi, szív szerint való barátság fejlődött közöttük. akarok menni, hogy áttérjek. Akkor tudom, ád töm baráti keblein ömledezéseit. Hollétedet DoEgyütt olvasgatlak s tették megjegyzéseiket az útra valót.
manovszky* barátunktól tudtam tudta meg, aki
Ez nem volt tréfa, bár Petőfi maga is ne tanítványaival együtt szünnapokra Ajkára (gon
olvasottak fölött; Petőfi legkedvesebb olvasmánya
Vörösmarty volt. Költői tehetségén kívül gondta vetett rajta s többé nem is busult. Csakugyan dolom Veszprém megyébe) ment Pápán keresztül.
lan vidorsága tette őt szeretetméllóvá nagyapám j elment a katholikus paphoz és 2 forintot'kapott Itt beszéltem vele. De tudnod kell, mint jöttem
előtt. Ha baj érte. azt nagyon nehezen viselte az ; tőle. Ez bizony utravalónak vajmi kevés volt, úgy, Pápára, mint telepedtem meg, mert megtelepedtem!
első percben; komor, szótlan, ingerlékeny lett, de I hogy mire a papiakról visszatért, el is költötte.
Veled utoljára Pozsonyban beszéltem, —
a másodikban már ismét a régi Petőfi. Két hő j Betért ugyanis egy cukrászhoz s ott néhány darab per longum et latum mondom el történetemet,
vágya volt már akkor, hogy nevét (Pelrovics) | süteményt és egy üveg likőrt vásárolt, amit búcsú ha meg nem unod, — onnan szüléimhez Pestre
megmagyarositsaés hogy szinészszé legyen. Annyira vacsorául szánt. Nagyapám örült, hogy most már mentem, Pestről fel Selmecre testimoniumért s
szerette a színészetet, hogy mikor Selmecen meg- talán letesz szándékáról, de nem úgy tett. Kabát onnan vissza szüléimhez. Ezek örültek, hogy a
jelent egy vándorló német színtársulat, annak elő- j alatt odahordla szállásáról kevés holmiját, nehogy katonaságtól megszabadultam, de — képzeld,
adásait minden nap látogatta, bár ezt az iskola gazdája, kinél néhány forint tartozása is volt, barátom! — azt akarták, hogy mészáros legyek,
törvényei szigorúan tiltották. Szállása egy része- ; észre vegye elmenetelét. Útiköltségül egy-két én és mesteremberi
ges kamarai hajdúnál volt, ki mit sem tudva Pe- j könyvét adta el. Az éjszakát együtt töltötték be
Ennek két oka volt. Először az anyám en
tőfi esti kimaradásainak okáról tanárainál korhely- ! szélgetve, úgyszólván álmátlanul. Hajnalban e gem mindig jobban szerolett volna látni húst
kedéssel vádolta be. Erősen hiszem, hogy holmi szavakkal ébredt: «Pajtás — én megyek» Egy mérni, mint jainbusokat, trocheusokat faragni.
lakásbérhálralék játszotta itt a főszerepet. Annyi ; fehér vászontarisznnyát akasztott vállára; abba Másodszor — s ez már fontosabb! — szüleim
bizonyos, hogy a színház látogására szükséges pénzt | rakta ruháit és menni készült. Lehetetlen volt elszegényedtek, annyira, hogy engem tanulásom
egy és más holmijának eladásával szerezte meg. í tervéről lebeszélni. Pucsuzásuk érzéken volt, olyan ban segíteni nem voltak képesek. Azonban —
A dorgálás természetesen nem maradt el tanárai érzékeny, amilyen csak két romlatlan, tettetést gondolhatod — hogy ha még tiz ily fontos ok
részéről, sőt ettől lógva különös hidegséggel visel- nem ismerő s z ív közt lehet. Azután megígérték, lelt volna is, ebben velük meg nem egyezem.
tettek iránta. Emellett gazdája levelet irt atyjának hogy sorsukról egymást értesíteni fogják és Petőfi Én tehát jobb időket várva kél hónapot (841-iki
melyben kicsapongással vádolta. Ebből ugyan egy útnak indult.
szó sem igaz, de arra elég volt, hogy az apát, ki
Vajon nem repedt volna-e meg a gyöngéden
* Domanovszky a Magyar Társaság titkára s Petőfi
oly sok reményt kötött Sándor fiához, a legnagyobb szerelő anyai s z ív , ha látja, amint az apától ki nek liarétja volt Seltneeen. Sz. L,
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május és junius) honn tolták s i-Jt annyira hozzám melyet a végzett jelölt számára; ingadozik. Ez
— Házasság1. QerŐ Gyula bányamérnök
szokott azon ragaszkodó jó vendég, miről Vörös az ingadozás még tovább is tartott s a színésszé február hó 2-án köt házasságot Bőhm Berta
marty mondja: ^holdvilág az arcod, kályha ter létei gondolata még tovább is kísértette, sőt — kisasszonynyal Besztercebányán.
meted, stb.» hogy ellökélém, tőle erővel elszakadni. mint tudjuk — meg is ejtette. S bár maga mond a
— Vizsgák a főiskolán. A bányászati és
S úgy lön. Pestre menók, de itt semmi ked hogy a verselés «átkozolt kevesot hajt a kony erdészeti főiskolán a jövő hó elsején kezdődnek
vező szél nem fűlt. nem is lengedezett: tovább hára., elhatározását, hogy a prózához áll, mégis meg az első félévi vizsgálatok és megszakítás nél
folytatám tehát utamat (á la «hü bele Balázs.) ebben a bizonytalanságban, rendeltetése fel nem kül tartani fognak a hó végéig.
Füred felé s innen álkelve a Balatonon, Soinogyon, ismerésében kell keresnünk. Természetes, hogy
— Gyárvizsgálatok. Holesch István dr. a
Veszprémen keresztül Tolnába Ozorára (a fentebbi neki, aki teljesen saját erejére volt utalva, számot besztercebányai kereskedelmi és iparkamara titkára
vármegyébe) jövök, itt színészek degálnak, velük kellett vetnie az anyagiakkal is, de semmiképpen a tegnapi napon megvizsgálta a város területén
megbarátkozom s — színésszé leszek. Három hó sem állhat meg némelyeknek azon vádja, hogy levő gyárakat s elismerését fejezle ki az azokban
napig szinészkedtcm, társaságunk tönkrejutott s munkásságában olykor csupán ez utóbbi érdek tapasztalt rend fölött.
én «balszerencse közt, oly sok viszály után, meg vezette. Nem, mert különben nem lelt volna
Halálozások. Weiaz Zsigmond esperes
rogyva bár, de törve nem* elbúcsúztam a színé Petőfi s mert könnyen bizonyíthatom az ellenke hontnémeli plébános e hó 16-án életének 59
szettől Mohácson (de ha Isten segil, nem örökre) ' zőt egy másik (1842. nov. 2-án kell) levelének
évében meghalt. Temetése nagy részvét mellett
s per varios casus et tol discrimina reruin Mo egyetlen mondatával, melyet üregapám füljegy e hó 18 án volt. Az elhunyt esperes oszlopa
hácsról Pécs, Szigetvár, Kaposvár, Keszthely Sü zett. Ez a mondat igy szól: «Mondjam-e, hogy volt Németiben a magyarosításnak s igy halála
meg és Szombathelyen keresztül Sopronba értem. . nem csak a mindennapi kenyér keresése célom nagy csapás a magyarságra nézve. — Zenker
Itt tanulni akartam, de nem volt semmim (mert úgy kocsissá, vagy béressé lennék s bizo
Vencel nyugalmazott bányagondnok e hó 18-án
s «ex nihilo nihil*; onnan Pozsonyba mentem; nyosabb kenyeret eendném), hanem magasabbra életének 81 évében elhunyt. Neje és fia gyá
itt is úgy jártam, végre innen Pápára s itt némi törekszem; művész és költői barátom, mint szolják, — Néhai Hormják János volt 1848/49-iki
leg csillámlani kezdett szerencsecsillagom. Tarcy, | hevülük.*
honvédfőhadnagy a helybeli m. kir. bányaigaz
Még egy ereklyét kell említenem, mely gatósági kezolősegédliszt özvegye hosszas szen
a derék Tarcy az, kinek mind** köszönhetek. S '
Így vagyok itt Pápán s noha tengődöm, de még i szintén édesapám tulajdonát képezi, s melyről vedés után folyó hó 22-én meghalt.
is itt vagyok, és némi reménynyel, hogy «dabit ; eddig mit sem tud a világ. Toldy Ferencnek
— A lyceumi hangverseny. A S elm ec
Deus his quoque linem»! Édes örömmel függök | 1828-ban megjelent, «Handbuch »er ungrischen
bányái ág. hitv. ev. Ivceum zenetársasága f. évi
«Képzőtársaság.-unk növekedésén, és az valóban Poesie* cimü két kötetes művéről van szó s ez
februárius hó 1-én a Városi Vigadó termében
növekszik. Talán tudod már, hogy tavai voltak a könyv Petőfi Sándoré volt Selmecen. Egyike
tánccal egybekötött jólékonycélu hangversenyt
pályakérdések kitűzve. Az idén szinte vágynak, azon könyveknek, melyeket Sehnecről való távo
rendez. A mulatság kezdete pontbeli este 8 órakor.
még pedig: 1. Lyrára, 2. balladára, 3. novellára zásakor útiköltségül adott el. Első üres lapjára
Belépő dijak: karzati hely 2 K, földszinti ülőhely
és 4. tudományos értekezésre. A legjobb novella ez van Írva:
1 K 60 f, ifjúsági személy-jegy 1 K, diák-jegy 50 f,
jutalma 3. amazok közt a legjobb miivé 2—2 j
Vettem Seltnpcen 1838. dec.
család-jegy 3 személyre 4 K, 5 személyre 6 K.
arany. Cucor, Kovács Pál és StelLner Ignác (ref. i
3 f. 12. p. p.
Felülfizeléseket köszönettel fogad és hirlapilag
lelkész a bírálók. Már beadtuk pályamunkáinkat, I
Szeberényi Lajos.
nyugtáz a rendezőség. Jegyek előre válthatók
o hónap 30-án lesz öröinünnepünk. melyben a
Petőfi Sándortól, midőn
Joerges Á. özv. és fia könyvkereskedésében és
jutalmat s dicséretet nyert munkák elszavallatSelmecet el akarta hagyni.
Márkus M. cukrászatában. A hangverseny műsora
nak s felolvasóinak. A jövő évre zsebkönyvet
Ez utóbbi két sort később jegyezte bele, a következő: 1. Vocelka-Bajza: »Honfida!«. Előadja
fogunk kiadni érdemkönyvünk jobb műveiből. mikor már Petőfi nagygyá lelt s ez természetes a vegyeskar; 2. Gouvy: »Svéd tánc*. Előadja a
Tudod, hogy esztendőre Domanovszky is Pápárajő? is, mert Selmecen való elválásukkor semmi fon- zenekar; 3. A) Mosonyi-Komócsi: .Szentelt han
A líliegl-könyvet még nem láttam, melyben tossogot nem lulajdonithaioll annak, hogy kitől j tok*; B) Császár: Kar a »Kunok* című dalmű
mint literáloül idvezelheltelek volna. Nekem az vette a könyvet. Egyéb írás nincsen benne, de a ; ből. Előadja a vegyeskar; 4. Váradi: .Szivárvány*.
Athenaeumban jött ki egy versem (nem tudom bejegyzés hitelességében sincs semmi okunk ké Szavalja Soltész János VIII. o. t.; 5. A) Hollánder:
olvastad-e? saját nevem alatt), azonban ez az telkedni. Bizonyságául szolgál e könyv annak, .Fonődal*; B) Gruss: .Pizzicato*. Előadja a zene
első és utolsó vers, melyet tőlem lát a világ. hogy Petőfi már Selmecen komolyan foglalkozott kar; 6. Beleznay: .Magyar népdalcgyveleg*. Elő
Lemondok, barátom a verselésről, le! ez a mai a magyar irodalom történetével s hogy szelleme adja a vegyeskar; 7. Endler: .Nyitány*. Előadja
világban szegény embernek háladatlan egy mes szűknek találta az iskolát, magasabban járt és j a zenekar.
terség, átkozott keveset hajt a konyhára; lemon nem tudott oda leszáll ni.
— Táncmulatság1. Az islvánházai önkéntes
Szükségesnek tartottam ezt nyilvánosságra
dok tehát és a prózához állok, barátom! mitől
tűzoltó-egylet folyó évi február 1-én táncmulat
valaha annyira irtóztam. Papirosom már tele, hozni, hogy megmentsem a feledés homályától, j
ságot rendez saját pénztára javára.
édes Lajosom! s még szivem is tele van; mikor mert úgy vagyunk az ilyen dolgokkal, hogy ma j
— A Selmecbányái gyorsírók. Gyorsíróink
mondhatok el mindent, amit le uom irhatok. Aug. még tudjuk hitelességüket, holnap már csak hiszdicséretes gyorsasággal dolgoznak a Markovits Iván
21-én lesz examenünk vége, úgy intézd leveled, szük, azután pedig már kétkedünk bennük.
Ezzel elmondtam, amit forrásaim alapján ! emlékünnep előkészítő munkáján. Mull vasárnap
hogy addig ide érjen. Szeptembert és októbert
elmondhattam Petőfiről s ha jellemképének meg megválasztották a szíikebb bizottságot, melynek
Békésben töltendem.
alkotásához nem szolgáltattam is uj szint, a meg | elnöke Vörös Ferenc tb. főjegyző lett, jegyzője
Élj boldogul; csókol
levők némelyikét talán megerősítettem egy ecset ! pedig Szitnyai Kornél és Gracza Lajos gyorsíró.
igaz barátod
Megegyeztek a diszelnökök és védnökük szemé
Írtam Pápán július 7-én 1842. (jelenleg) vonással.
lyére nézve is, akiket e napokban fognak felkérni.
S z e b e ré n y i L ászló.
Pelrovics Sándor tanuló.
E mellett érintkezésbe léplek a hazai gyorsíró
(hajdan) Rónai színész,
í egyesületekkel, körökkel s mindent elkövetnek
(jövőben) Sió színész és literátor.
! arra nézve, hogy a gyorsírás városunkban, a
Élénk fényt vett Petőfi lelki világára ez a
— Névünnep. Podhragyay Pál prépost- i hazai gyorsírás mesterének városában is lendülevél s tartalom tekintetében két eszmekörre
plébános tegnap ünnepelte névnapját amely al ; lelet nyerjen. A pünkösdi országos versenyre eloszthatjuk. Az egyikben hosszas, küzdelmes ván
| ismerésre méltó buzgalommal készülnek s még
dorlásáról szól, a másikban az irodalmi élet azon kalomból igen sokan keresték fül az osztatlan az újabban szervezett tanfolyam növendékeit is
kis területével foglalkozik, melynek ő akkor egyik köztiszteletnek örvendő egyházi M ű t jó kivánu- } a versenyzők sorába fogják állítani, Már is nagyon
munkása volt. Mind a keltő nagyon jellemző taikkal s üdvözletükkel. A városi tanács mint érdekes emléktárgyakat gyűjtöttek illetve fedezlek
Petőfire; az előbbi már csak azért is, mert a patronus, a róm. kalh. iskolaszék, a kalh gym- fel Vörös Ferenc és Váczy János biz. tagok, akik
vándorlási hajlam, hogy mondjam ösztön, lelké násium tanárikara testületileg tisztelgett az ünne már a mull évben kezdték meg a nyomozásokat
nek egyik l'űsajálsága. Igaz, hogy a körülmények
s mikor ebbéli eljárásuknak sikerét látták, csak
kényszerítő hatása alatt is állt, — de hisz isme peknél.
— Az Ipolysági törvényszék uj elnöko. akkor vetették fel az országos gyorsírói verseny
retesek későbbi vándorlásai, mikor már nem a
és Markovits-ünnep eszméjét. Ily megfontolt sjól
lét kérdése volt vezető csillaga. Azért mondja M a r tin o u id l István e hó 14-én telte le hivatali előkészített tervezés bizonyára a kívánt ered
első bírálóinak egyike, Clregus, hogy életéből meg I esküjét a kir. törvényszék teljes ülésében. Az ün ményre fog vezetni.
nepélyes aktusnál megjelent a törvényszék és a
lehelne tanulni Magyarország földrajzát.
— Szomorú hir. Lapunk zártakor értesü
A levél második részének legérdekesebb az kir. járásbíróság egész személyzete. Az uj elnököt
lünk arról a nagy csapásról, amely Heincz Hugó
a helye, ahol kijelenti, hogy lemond a verselésről; Kiüli Béla dr. törvényszéki bíró elnükhelyeües
ügyvédei és családját érte. Egy év előtt férjhez
prózairó akar lenni és színész, amint a tréfás üdvözölte aki válaszában kijelentette, hogy min
ment kedves leánya K lára, Nehoda Jenő ózdi
aláírás scjleti. Tudatában van már a benne élő den erejével és tehetségével oda fog törekedni,
vasgyári mérnök neje e hó 25-én váratlanul el
isteni szikrának, de még nem ösmeri az ösvényt, hogy nagyfontosságu állásával járó kötelességét
hunyt. Az elhunyt rendkívül jóságu, kedves fiatal
teljesítse.
** Putóíl ejtette Liba. Sz. L.
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asszony halálahire általános megdöbbenést és
részvétet keltett az egész városban, ahol mindenki
ismerte és szerelte a viruló, jó kedélyű szép
fiatal asszonyt. Temetése holnap lesz.
— Magyar ipar a jótékonyság szolgála
tá b a n . A József kir. herceg Szanatórium Egye
sület újabban olyan anyagi forrás után nézeti,
mely indirekt növeli az egyesület bevételeit. Ilyen
az ujabb vállalkozásuk »Csak egy virágszálat*
levélpapiros, mely tisztán és az utolsó simításig
magyar ipar termék. A versenyképesség, művészi
ízlés, minőség és az ezen levélpapiros ajánlását
és elterjedését könnyűvé teszi, hiszen 50 drb
csontlevél papiros és 50 drb hozzávaló borítékkal
igen tetszetős alakban és kivitelben az I. minő
ségű 3 K, a II. minőségű 2 K 30 f és 10 levél
papiros 10 borítékkal férfi vagy női alakban csak
50 fillér. Ezen levélpapirosok kaphatók itt helyben
Joerges A. özv. és fia és Grohmann Gyula könyvkereskedéseiben. Miután ezen levélpapirosok
eladásából befolyó jövedelem 30% -a a szegénvsorsu tüdőbetegek gyógyítására lesz fordítva, kér
jük jószivű közönségünket, de különösen a höl
gyeket és a szanatórium helyi bizottságának tagjait,
nemkülönben a minden nemescélu mozgalmat
támogató főiskolai ifjúságot, hogy ezentúl kizáró
lag »Csak egy virágszálat* levélpapirost használjon.
— Az ipolysági gazdasági és ipari ki
állítás nagy bizottsága e hó 23-án Ipolyságon
ülést tartott, melyen megállapította a kiállítás
tervezetét, megválasztotta az egyes szakcsoportok
elnökeit, alelnökiét és biztosait, valamint meg
alakította a bizottságokat is. A kiállítás cime:
• Hont vármegye és Selinec—Bélabúnya város
testvér- törvényhatóságok általános közgazdasági
kiállítása* lesz; tartamának ideje 1908 évi szép
temberhó 19—27-ike közötti kilenc nap. Városunk
részéről a nagy-bizottság tagjai: Cseh Lajos bánya
tanácsos, Farbaky István nyug. főbányatanácsos.
Fizély Károly, Krause József ts id. Oszvaldt Gusz
táv iparosok, Geist Jakab, Sclnvartz Lipót és
Weisz Adolf gyázigazgalók. Horváth Kálmán
polgármester, Hamrák Ferenc kohófőmérnök.
Sobó Jenő főbányalanácsos, Siimegh József városi
kertész, dr. Tóth Imre bányakerületi főorvos,
Vadas Jenő főerdőlanácsos, Vörös Ferenc városi
tb. főjegyző és Zólomy linre városi erdömester.
Ezen tagok az egyes szakcsoportokba is beválasz
tattak és pedig: az erdészeti főcsoport elnökéül:
Vadas Jenő, erdészeti alcsoport elnökéül: Zólomy
Imre; a bányászati főcsoport elnökéül. Farbaky
István, ásványtani alcsoport elnökéül: Cseh Lajos;
az építészeti főcsoport elnökéül: Sobó Jenő: a
gyümölcsészeti főcsoport elnökéül: dr. Tóth Imre; .
a bányászati bizottságba: Hamrák Ferenc; a házi |
ipari és kisipari bizottságba: Fizély Károly, Krause í
József, Oszvaldt Gusztáv és Vörös Ferenc; a gyű- I
mölcsészeti bizottságba: Sümegh József; a gyári
főcsoportokba elnökökül: Geist Jakab, Sclnvartz |
Lipót és Weisz Adolf. — Városunk polgármestere j
a nagybizottság egyik alelnökévé választatott a
vármegye alispánjával és Ipolyság képviselőjével
együtt. A nagybizottság elnöke: Lils Gyula főispán:
a kiállítás védnökei: Koburg Fülöp kir. herceg és
Vaszary Kolos hercegprímás, mint a megye nagy
birtokosai. — Széles mederben indultak meg az
előmunkálatok; a földmivelésügyi, a pénzügyi és ;
kereskedelemügyi minisztériumokoz is támogatá
sért és segélyért fordult az elnökség és a hontmegyei gazdasági egyesület, melynek elnöke Ivánka
István lelkes hive és ügyvezető alelnöko a kiállí
tási nagybizottságnak. A megye inkább a gazda- :
sági részeket fogja kitölteni, az ipari részeket í
pedig városunktól várják az érdeklődők. - Nem
kételkedünk, hogy ezen várakozásnak városunk
érdekelt körei meg is fognak felelni. K tárgyra
még többször visszatérünk.
— Lopás Körmöcbányán. A következő ér
tesítést kaptuk Körmöcbányáról: A ‘ Körmöcbányái
Népbank* fakamrájából huzamosabb idő óta.lopják
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a fát. E hó 18-án végre megfogták a tetteseket ! Közegészségügyi Egyesület Hölgyosztály elnöke. —
egy hentessegéd meg inas személyében akik a ; Formaiin a levegőben, irta Dóvay Mór dr. sz.-főv.
fát állítólag gazdájuknak vitték. Alulírott e lap ! tisztiorvos. — Tífusz Morfinban, irta (—y —z.) —
tisztelt olvasóival és a nagy közönséggel tudatja, s egész sereg vegyes, külföldi hírek, kérdés és
hogy ezt a lopást nem az ö alkalmazottai követték ; feleletek, irodalom. Az állategészségügynek egész
I külön rovata van, melyet Gergely Miklós álJatel. Teleki Antal hentes és korcsmáros.
— Aki sohasem nevet. Tizenöt évvel ez ! orvos vezet, szintén érdekes közleményekkel. Melelőtt történt Pittsburgban, hogy egy Berkman ; léklele a «Gyerinekszoba» cimü kis lap, mely
Sándor nevű anarchista rálölt a többszörös ame 1 hasznos és különösen az anyáknak igen tanulságos
rikai millimosra Ériekre. A golyó azonban célt | dolgokat tartalmaz a gyermekek egészségügyére
tévesztett és a merénylőt elfogták és 15 évi kény i vonatkozólag. A főlap 20, a melléklet 16 oldal
szer munkára Ítélték. Midőn az anarchista az ! terjedelmű. Előfizetési ára egy évre 5, fél évre 2
Ítélet kimondása után elhagyta a termel hango í korona 50 fillér. A «Gyermekszuba» egy évre 2
san megesküdött, hogy megfogja magái boszulni, korona. A lapot a szerkesztő és kiadóhiv. igaz
mihelyt szabadságát visszanyeri. Ezt pedig egy gató programmja vezeti be, melyben rámutat a
évvel ezelőtt nyerte vissza. A milliomosra, kit a I szerkesztő azokra a visszásságokra és arra a nemgolyó csak hajszálnyira került el, oly nagy be | türődömségro, amelylyel nálunk hazánk legfontonyomást tett ez a merénylet, hogy azóta nem j sabb ügye a ‘Közegészségügy* kezeltetik.
látták mosolyogni. Newyork V-ik kerületében vas
— Választmányi ülés. A magyarországi
rácsok mögött él fejedelmi palotájában. A nyil í munkások rokkant- és nyugdijegylet Selmecbányái
vánosság előtt sohasem jelenik meg. mert meg fiókja ma délelőtt féltiz órakor választmányi ülést
van győződve, hogy valamelyik napon mégis el
tart az egylet helyiségében, a Gyurkovicsné-féle
találja egy gólyó vagy tőr. Összeköltésbe lépett vendéglőben. Az ülésre a tagokat ez utón is meg
egy detektív vallatát vezetőségével, hogy mindenütt hívja az elnökség.
figyeljék és óvják meg, különösen magától Berk— Ság-ody Otmár volt Nemzeti zenedei
manlól. A milliomos kokszkirály 50 éves. Jöve tanár, most elsőizbeu mulatkozik be a zongorázó
közönségnek
5 gyönyörű müdal komposicióval.
delme állítólag 80 millió márka évenkint.
És ez a dúsgazdag ember sohasem mer moso Fényes tanúbizonyságot adva arról, hogy elsőrendű
zenetalentummal van dolgunk, akiben sok a poezis
lyogni, sohasem mer aludni folytonos rettegésben és a finom zeneizlés. Ezeket a kiváló qualilásokat
él, elzárkózik fejedelmi palotájában és 40000 dicséretre méltóan tudta érvényre juttatni Imád
márkái fizet évenkint őrzéséért. Nem valami irigy ság, Őszi hangulat, Gyermekek, Erdőben, Őszinap
cimü müdal szerzeményeiben. E dalok, a zenéhez
lésre méltó élet lehet ez!
A lustaság- gyógyítása. Nálunk is látni méltó fenséges szöveggel mosl jelentek meg a
Magyar Zenemű kiadótársaság kiadásában és 1
szokszor egészséges és erőteljes embereket, kik koronáért kaphatók minden könyves boltban és
városról-városra járnak koldulni, csakhogy dolgoz zenemű üzletben. Ugyancsak most jeleni meg a
nak no kelljen. Ezeket Hollandiában a következő M. Z. K. 'I'. kiadásában Fráter Loránd, Tarnay
képen gyógyítják ki lustaságukból. Egy reggeli Alajos és Kerner Jenő kél-két magyar nótája.
sétám alkalmával — beszéli egy kereskedő, ki Egy-egy füzet mely kél nótát lartalmaz 1 kor. 50
fillérbe kerül. A M, Z. K. T. nagysikerű első ki
üzleti dolgok elintézése miatt Amsterdamban tar- j advány a Fráter Loránd szerkesztette 100 dalos
tó/.kodott — a part mellett egy csapat embert gyűjtemény már a 6-ik kiadási éri el. A kiadó
láttam, kik egy kút körül álltak, melybe ép az J társaság megszerezte líéry Gyula 20 dalos gyűj
imént bocsájtollak le egy tagbaszakadt embert. teményes kiadásának jogát és az egész gyűjteményt
Kinyitottak egy a kúlban lévő vízvezetéki csapot 2 koronáért bocsátja forgalomba. Az ill felsorolt
zenemüvek Záinbor Simon hangjcgymelsző
és a v í z hatalmas sugárban zuhogott a kútba és összes
intézetében készültek.
mindig magasabbra emelkedett a viz benne. Az j
— Tüdőbetegek felvétele. A József kir.
alábocsálolt ember teljes erővel szivattyúzta ki
a vizet, hogy a zuhogó vizárbnn el ne merüljön. herceg Szanatórium Egyesület elnöksége a helyi
bizottság
elnökét Tóth Imre dr., kér. főorvost
Megsajnálva a szegényt, fölvilágositásl kértem a
dologról, melyről azt hittem, hogy kegyetlen tréfa. arról értesítette, hogy kél tüdőbeteget a Szana
•Uram* — felelte egy ősz ember — «ez a sze tóriumba való gyógyítás végett felvenni hajlandó.
— Sing-er varrógép. Ezen név, a Singer,
rencsétlen itt lent mint méltóztatik látni igen
erős egészséges kezekkel van megáldva és mégis a varrógépek részére azon biztosíték, melylyel
világhírüket
legjobb anyag és mintaszerű össze
házról-liúzra jár, hogy összekoldulja mindennapi állításuk által nyerték. Éz annak az oka, hogy
kenyerét, melyet tisztességes munkával maga is annyi sok gyáros és kereskedő arra törekszik,
meg tudna szerezni. Én magam is már vagy húsz- I varrógépeit, melyek a Singer és T. cégbőliek
szór kínáltam neki munkát, de nem kell neki. mintájára vannak összeállítva, «Singer» «Singer
Most éreztetjük vele, hogy tud dolgozni. Ha igénybe rendszer* ‘javított Singer* sőt *valódi Singer*
név alatt hozzák forgalomba. Ezért ne hagyja
veszi keze erejét akkor megmenekül, ha nem, magát senki megtéveszteni, hanem a varrógép
belefúl a vízbe. De tetszik látni milyen szorgal vételénél mindig azt kell megkérdezni, vájjon a
masan szivattyúzza. Ha félóra múlva húzzuk re gép «Singer Co.» gyárából ered-e? és ne eléged
mélhetőleg jobb föltételekkel lesz a jövő iránt.» jék meg az ember kitérő nem határozott válasz
f a l , «Singer» eredeti varrógépek csakis a Singer
— Ez meg is történt és a kúra használt.
eladási helyein kaphatók és azért legcélsze
- Az „Eg,észség’üg,y őr“ cimü Fodor G- ! Co.
rűbb, lessék egyenesen azon eladási helyek egyiGéza szerkesztésében és az «Egészségügyőr iro- j kohuz fordulni, melyek mindegyike nagyobb he
dalmi vállalat* kiadásában eddig havonta egyszer | lyen, Selmecbányán Kossuth Lajos-tér 4. szám
ezentúl havonta kétszer (10 és 25-én) megjelenő j alatt létezik, azon célból, hogy az ember valóban
közegészségügyi szaklap, melynek állandó mellék Singer eredeti varrógéphez jusson.
-- Még- o lc s ó b b a Maggi féle izositö, ha a kiürült
lete a Bród Miksa dr. sz.-főv. gyermekorvos állaj
szerkesztett «Gycrmekszoba» cimü gyerinekegész- (■midi üveget a kereskedővel utántöllcfjiik !
ségügyi lapocska, folyó hó 15-én megjeleni első
számával a második évfolyamba lépett. A valóban
NYILT-TÉR.
hasznos, hézagpótló tartalmas lapot t. olvasóink
R rovat alatt közlőitekért nem fülelőn
a szeik.
szives figyelmébe ajánljuk, mert ezen lapnak egy
intelligensebb családban sem szabad hiányoznia.
Köszönetnyilvánítás.
A lap sok érdekes és fontos közleményei közül
Fogadják mindazon jóakaróim, kik szeretett
megemlítjük a következőket: Előszót, irta Donálh férjem bekövetkezett halála alkalmából részvétüket
Gyula dr. egyetemi tanár, a ‘ Klinikai füzetek*
kifejezték, úgy részemről valamint fiamtól, hálás
főszerkesztője. — Vörhony és a főváros, irta Fe- küszönelemet.
leky Sándor dr. sz. főv. tiszti orvos. — A nő a
Selmecbánya, 1908. január hó 22-én.
közegészségügyben, irta Yidéky Apollónia az Ürsz. j
Ózv. Zenker Veneelnó.

S E L ME C

1908. január 26.

VaiTon aUalmas otasisoknál. — HélKtilQzlietetleii rOTidbassnálaf ötén.
F e it ő t le n lt ő h a tó e a g ö lta l m e g v iz s g á lv a .
A ltéit Bécs, 181 . i.lius

n é lk ü lö z h e te tle n

A fogak tisztán tartásához fogviz nőm elegendő. —
Eltávolítása a foghus körül akaratlanul képződó ártal
mas anyag, esakis mechanikai tisztítással egyesített
egy felélesztő és antiseptikus hatással bíró fog-Crémmel elérhető. A „ K A L O D O N T " használata az
összes kulturállomokban a leghatásosabbnak >>ebizonyult.

M O LL- FELE

r S E I D Ll T Z - P O R

h

Enyhe, oldó háziszer mindazoknak, kik emésztési zavarokban é
az ülő életmód ogyéb következményeiben szenvednek.

1K g y e r e d e t i d o b o z á r a 2 K .
Vidéki gyógyszortárakban kérjük Moll készítményeit.

Fájdalom c sillap ító 1
és e rő sítő
1
elismert, régi jó hírnevű háziszer s z a g g a t á s
és hüléstül származó mindennemű betegségek
ellen.

E r e d e ti ilv e g á r a K T 9 0
Kapható minden gyógys*ertárban\(s drogériában.

F ö s z é tk ű ld é s i h e ly MOLL A. g y ó g y s z e ré s z ,
cs. és kir. udv. szállító, Bócs, I. Tuchlauben 9

Menyasszonyi kelengyék "
Porto és vámmentesen házhoz szállítva. — Minták nagy vá
lasztékban poetafordulattal küld: H e n n e b e r g s e l y e m 
g y á r a Z ü ric h .
3

Köszönetnyilvánítás.
Édes Anyánk elhalálozása alkalmából a
selmec-rónai temetkezési egylet a szabályszerű
temetkezési járulék kifizetése által, valamint a
nagylekinletü m. kir. bányaigazgatóság jólelkll el
nöke nagyságos Grillusz Emil főbányatanácsos és
a tisztviselő kar segély adományazása állal ke
gyesek voltak kinos helyzetünket enyhíteni.
Fogadják a jólelkü adakozók és azok, kik
édes anyánk temetése alkalmával a végtisztességnél megjelenve fájdalmánk iránt részvétet tanú
sítottak, a család legmélyebb háláját.
Selmecbánya, 1908. január 25.
A család nevében:
H o r n y á k Ilo n a .

B A N Y A I

H Í R A D Ó

Strudlteik ősném et polgár.
Klincsok
Viszkocs
K&puszta
Vidlicska
Jedlicska
uj szabad nagy községi polgárok.
Kvasznicska
Trotyák
Drosgyák
Medved
Nyedajsza
Galganszki a sKlopacska* helyi tót lap szerkesztője.
Dr. Kapáner ügyvéd, a helyi m agyar újság szerkesztője,
bizottsági tagok.
E ln ö k. Az ülést megnyitom.
G a lg a n szki és a z u j polgárok. Poszlovenszki! Nyerozum jem e magyarszki!
Jegenye. Csak nem fogunk tótul tárgyalni ? !
E lnök. A törvény értelm ében itt tótul is szabad
beszélni.
S tr u d lte ik . Dann bitté gehorzam st auch deutsch.
A ra n yo s. No még csak az kellene, hogy németül is
tárgyaljunk.
E lnök. Hát bizony itt ném etül is szabad beszélni.
G alganszki és a z u j polgárok. Nye dovolime! Len
poszlovenszki! !
N ullafi és K rtiá e lszk i. Nem türjük, hogy itt más
nyelven, mint m agyarul beszéljenek. Inkább m enjünk ell
Tudm ányi és a provizians. Igen menjünk el.
(A főtanácsosok, a tanár, a proviziáns, és a régi
polgárok felháborodva távozásra készülődnek.)
D r. K a p á n er. (Nagy zaj. Felkiáltások: eláll . . . ki
kell dobni . . . csak neki köszönhetjük e cifra nagy köz
ségi állapotokat. M ásrészről: Pocsujme, ale len poszlovenszki.
Az Öreg Strudlteik: Hol dich dér Teufel!) Ne tessék lár
m ázni és távozni. Egy indítványt teszek. A fenforgó há
borgó körülm ények között törvényes alapon állok akkor, a
midőn indítványozom , hogy a tárgyalás nyelve legyen a
latin (nagy zaj: nem tudunk latinul!) vagy hát a volapük
(még nagyobb zaj: ezt még úgy som) vagy h a úgy tetszik
az eszperantó (iszonyú zaj: azt se tudjuk ini az! Maga
egy igazi desperando.) Okaim . . .
E lnök. (Hirtelen közbevág). Az indítványozó bizott
sági tag ur, úgy látszik, megbo . . . . no igen m egbotlott;
m ert a törvény egyenesen elrendeli a községben való élő
nyelv, vagy nyelvek használatát. Már pedig az ajánlott
nyelvek egyike sem élő.
G alganszki és az u j polgárok. (Zajongva). Po
szlovenszki! Poszlovenszki! !
(A főtanácsosok, a tanár, a provizians és a régi
polgárok e fájdalmas felkiáltással: «idáig jutottunk h át a
nagy községgel?!* a kijáróig tódulnak. Itt vissza tartja
őket dr. Kapáner.)
D r. K a p á n er. Még ne távozzanak kérem. Még egy
indítványom van, mellyel szintén törvényes alapon állok.
(Nagy éles hanggal.) Alakuljunk á t kisközséggé, vagy h a
úgy tetszik ismét vissza várossá. (Irtózatos zaj.)
G alganszki és a z u j polgárok. Poszlovenszki! Po
szlovenszki! !
(A főtanácsosok, a tanár, a provizians és a régi
polgárok felháborodva és dr. Kapánerre dühös pillantáso
kat vetve, most m ár csakugyan eltávoznak.)
E lnök. (Csenget.) Kíván még valaki szólani ? Ha nem,
a tárgyalást befejezettnek jelentem ki és kimondom, hogy
a határozatokat majd én diktálom be a jegyzőkönyvbe.
(Firka főjegyző mélyen m eghajtja m ag á t) Most elm ehetnek.

5
(G alganszki, az uj polgárok és dr. Kapáner felhábod&ssal ordítják: Hiszen még nem tárgyaltunk semmit! Ezt
az erőszakoskodást nem türjük! Basánszki uram maga
basáskodik!)
Elnök. Mit? Basáskodom ? (A bíróhoz.) Azonnal hi
vassa el Miska huszárom at és a három csendőrt. (A bíró
a kisbirót elküldi.)
Mire a huszár és a csendőrök megérkeznek, a te
rem ben m ár csak a főszolgabíró, aki diktál, a községi
főjegyző, aki ir és a biró, aki aláír, van jelen.
Másnap a «K!opacska» így irt: Győztünk! nem enged
tük meg, hogy a közgyűlésen csak m agyarul tárgyaljanak.
Az nem baj, hogy az elnöklő főszolgabíró a gyűlést fel
oszlatta, mert elvünk az, hogy inkább semmiféle, mint
m agyar nyelvű tárgyalás.
Dr. Kapáner pedig ezt irta lapjában: .Győztem!
Indítványaim nak nagy lelkesedéssel való egyhangú elfoga
dását, hogy vagy latin, vagy volapük, vagy eszperantó
nyelven tárgyaljunk, vagy hogy kisközséggé, vagy vissza
várossá alakuljunk át, csak az elnöklő Basánszki basáskodása akadályozta meg. De a kis községgé, vagy vissza
várossá leendő átalakulásra vonatkozó indítékaimat, a
megszokott tárgyilagossággal, lapom jövő számában fogom
tartárm ártással feltálalni. Addig is Udv az olvasónak és
— nekem, a nagy férfiúnak! !»
(A II. jelenei a jövő szám ban jelenik meg.)

H I R D E T É S E K .
Költözködés következtében összes bútor

a z o n n a l e la d ó .
özv. Jölg Yilmos dr.-né
Zsigmondy-utca saját ház.
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15 m l a
Nyári és téli
ft ma8>'íir irgalmasrend
U Ü Ü O L a i l U l U Ü tulajdona. Elsőrangú kénes hévvIzU
1
gyógyfürdő ; modern berendezésű
gőzfürdő, kényelmes Iszapfürdők, uszodák-, török-, kő- és márványfürdök; hölég-, szénsavas- és villamosviz-fürdök. Ivó- és be
légzési kúra. ‘20U kényelmes lakószoba. Szolid kezelés, jutá
nyos árak.

L í S a S Z a n l i r C l O 9*ó9*he|y’

ProspeKtust ingyen és bórmentvu küld
A z ig a z g a tó s á g .

Jelenetek a leendőselmeci nagyközség beléletéböl.

A ki k ö h ö g

i.

és egészségét szereti, az hasz
nálja az orvosilag kipróbált, kö
högés, rek ed tség , h u ru t, elnyálkásodás, g ö rcs-és torokk a ta ru s ellen ajánlott
K A IS E R -fé le

K ö zség i ké p v ise lő te stü leti közgyűlés.
Jelen vannak:
Basánszki Sám son főszolgabíró, elnök.
F irka Vendel községi főjegyző.
A községi biró és a kisbiró.
A ranyos főbAnyatanácsos.
Krudelszki főpénzügyi tanácsos.
Nullafi főszám tanácsos.
Tudm ányi tanár.
R uhender provisiáns.
Kropacsek
\
Kupros
I
Bankai
> régi polgárok.
Izési
Bukóbi

MELL CÁRAMELLÁT
A HÁROM FENYŐVEL,
mely nők páratlan voltát és könyCOi C nyobbülést hozó sikereit
0ü4d közjegyzőileg hitelositott
okirat eléggé bizonyítja.
C s o m a t í j n 2 0 é s 4 0 f.
D o b o z o k b a n 8 0 f illé r.
Kapható
MÁRKUS M. c u k rá sz a tá b a n és
MARGÓTSY J. ÖRÖKÖSÖK
gyógyszertára a „M egváltóhoz"
Selmecbányán.________

I

Tüdőbetegségek, hurutok, szamár
köhögés, skrofulozis, influenza
ellen számtalan tanár és orvos által naponta ajánlva.
Mlntfanev értéktelen utánzatokat te kínálnak, kérjen mindenkor
„ B ooA e" eredeti eeomagoidat.

P. Hoffmann-La Roche A C#. B—el

S E L M E C B Á N Y Á I

M e g h ív ó .

Olcsó és jó úri öltönyök.
vitelnél fogva sikerült na*
gvobb mennyiségű kitűnő minőségű
és clivatos posztót vásárolnom s 30
K*tól fölfelé finom s kitünően szabott
úri ruhát vagyok képes szállítani.
Kérve becses megrendelését, vagyok
—

kitűnő tisztelettel

ROSENBERG

' " '

1908. január 20.

HI KADO

A Selmecbányái Kereskedelmi és Hitelintézet Részvénytársaság
t. részvényesei
a fo ly ó é v i f e b r u á r h ó 2 3 - á n d é l u t á n 2 ó r a k o r i^ S e l m e c b á n y á n a z in té z e t h e ly is é g é b e n m e g ta r ta n d ó

XIX. RENDES ÉVI KÖZGYŰLÉSRE
tisztelettel meghivalnak.

FERENC

fé rfi sz a b ó .
S ze n th á ro m sá g -té r (Jmrgres ház).

T á rg y s o ro z a t:
1. Közgyűlési elnök és jegyző választása.
2. Az igazgatóság és a felügyelő bizottság jelentése.
3. A zárszámadások felülvizsgálata a mérleg jóváhagyása, a felmentvények megadása és a
tiszta nyereség felosztására vonatkozó határozathozatal.
á . Intézeti igazgató, 9 igazgatósági tag és a felügyelő bizottság választása.
5. Indítványok.
Selmecbánya 1908. január hó 22.
Az igazgatóság-.

' Esküvök, bankettek *
stb. megfózesére vállalkozik

szakács egyszersmind cukrász
ki csak elsőrendű üzletek
i úri házakban volt alkal
mazva s leginyensebb igé
nyeket is ki tudja elégíteni.
Szives megkeresések inté
zendő

H u s z á g h Adolf
V ih n y e -fü r d ő .

Szives tudomásul!

DTtinden vasár* és ünnepnap friss

J'arsangi
Saját készitményű friss péksütemények
állandóan raktáron

K

Nyavalyatörés!

VESZTESEG.
F ő k ö n y v i s z á m lá k

120
158
6

165

Liliomtej szappan
Bergm ann és tá rs á tó l Drezda és Tetschen a/E.
Marad a naponta beérkező elimero nyilatkozatok sze
rint a leghathatósubb minden gyógyszappanok közt
szeplők dión is. Használata az arcbőrt puha bárso
nyossá teszi és róz8Áiszint idéz elő.
Kapható 80 filléres darabokban minden gyógyszertár
ban, drogueria-, pariin-, szappan- és fodrász-üzletben.

Js

TEHER.

...
F ő k ö n y v i s z á m lá k

j: 29991
(587910
22(5964
752
52746
97072
; 76000
117600
1 2025
1637
|
2065
501
166

28
97
40
43
(56
01
13
62
38
98
66

7<>GS
2982
7635
Síi

31
38
20
52

1
143 ;
157
145 i
158 !
98
154 j!
172
146

Összesen

Részvénytőke számla
. . h
100000 Tartalék-alap számla
. . !l
40000! Segély-alap számla . . . |i
756| 20
Hetét‘sz á m la ........................ Íi728267 85 i
1907. II. félévi tőkositott kamat 17168 08 ; 745430 93
Kamatadó számla
.
1710 31
Hitelezők számlája .
. I
75287 85
Yisszleszám váltók számlája ■
322064 63
Osztalék számla . . . .
5 0 7 !-

Átmeneti kamat számla:
152 Előre telvett kamat váltóknál |
14-1 Előre felvottkainacjclzálognál :
164 Előre felvett kamat előlegnél jj
Nyereség áthozat 1906. évről ;
1907. évi nyereség

EREDMÉNY-SZÁMLA
Egyenként
K

Egyenként

K

Átmeneti kamat számla:
152 Hátralékos kamat váltóknál
152 1 Előre űzetett kamat váltóknál ’j
144 Hátralékos kamat jelzálognál N
164- Hátralékos kamat előlegeknél

134
171
162
147

A Nádparipa-

Összesen

f

1681 Készpénzm. 1907. dec. 31
153 Váltó számla . .
150 .Jelzálog számla .
163 Előleg számla
187 Értékpapír számla
154 Adósok számlája .
149 Ingatlan számla .
148 Áruosztály számlája .
151 I’ostatakarékpénzt. cheque sz
11591! Leltári szarnia
142 Függő számla
155 óvás számla . . . .
189 Szelvény kamat szarnia .

g t

Ki nyavalyatörés, görcs és más ideges állapotban szen
ved, kérjen Íratott, ingyon és bormentvo kapható a
szabd, h a tty ú K yógyszertár áital M ajna F ra n k fu rt.

Egyenként

F ő k ö n y v i sz á m lá k

B o rh e g y i Istv án
c u k rá sz n á l
Kossuth Lajos-tér 45. (Magas ház.)

MÉRLEG-SZAMLA

VAGYON.

Összesen

(

Visszleszám. kamat számla
Betéti kamat számla. . .
Bélyegilleték számla. ,
Állami és egyéb pótadók sz.
Kamatadó szarnia
Jelenteti dijak számlája,
fiszteletdij számla
Fizetésok számlája .
Kegydij szarnia . . . .
Napibiztosi dij számla .
Váltóidiálali dij számla.
Lakbér szarnia . . . .
Kozelesi költség számla .
Jótékonycél számla .

K | f

S.J
j |
t2—

N YERESEG.

F ő k ö n y v i sz á m lá k

Egyenként

összesin
K

!j 20138 ! 73
! 35651“ ! 51
78114
6080 87
P 3549 07
182 i —
10U0 , 6028,12
800 869 -

f

62322 136
17412 12,
82 | 13
17461 , 40
4168 10
5167 | 60
2000: -

24! 626 83
/
/

2496 55
61 -

/
J

Ilyereség ét annak felosztása:
Osztalékra. .
Tartalék-alapra .
Tisztelet J ijakra . . . .
Jntalomdijikra . . . .
Drágasági pótlékra . . .
Jótékony célra . . . .

2(XX)
800
1705
-t(X)
270

Leírásokra:
a) Váltó számlán
b) Óvás számlán . . . .
c.) Függő számlán .
d) Hankoszt, leltár számlán
e) Áruosztályt leltár számlán
f i Aruoszt. alapítási költség
j ) Aruoszt. adósok számláján
Átvitel jövő évi számlára

2515
69 27
26 80
163 76 :
1
63 <10
79 50
2744 81
506 64 20344 68

_II
_ ■

/
J
/

1
/

_ |!
“

/
/

1

/

_

/
/
/
1
f
J
/

/

Selmecbánya. 1908 január 22.

K é s z ítik M ag g i G y u la é s T á r s a .
I r o d a : W ie n , IV I. G y á r : B re g e n z .

S in g e r L a jo s , s. k.

S t u l l e r G y u la di-„ .=. k.

penít.roa

iy.zgnic

H a v a s G y u la , , s. k.
könyvelő.

Megvizsgáltuk és az üzleti könyvekkel mindenben megegyezőnek utáltuk.
T u k a A n ta l, s. k.
P u s k á s J ó z s e f , s. k.
H o r n ic z k y J ó z s e f , s. k,
1 0 Glnoi'

Nyomatolt Joerges Ágost özv. és fia könyvnyomdájában Selmecbányán! 1008

f. b. póttag.

