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Múzeumok és képtárak.
- - Készülődés u millcniutnra. —

Az országos niuzeuni és könyv (árbizottság, mely
nek elnökei Széli Kálmán és Andrássy Tivadar gróf, 
titkárai pedig Szmrccsányi Miklós és Porzsolt Kálmán 
Eötvös Koráiul báró közoktatási miniszterhez, omlékira 
tót terjesztett léi, a vidéki múzeumoknak és nyilvános 
épületeknek, kopekkel és szobrokkal való rendszeres 
gy a ra p i tása t á rgy óban.

A memorandumot, a melynek egyik érdekes része 
az, a melyben a múzeumi képvásárlásokról szól, kissé 
érzékeny hangon, ti következőkben ismertetjük :

Magyarországon 23, muzeumszerii gyűjtemény lé
tezik s ezek közt is csak keltő van olyan, melynek 
képtára némi jelentőséggel bírhat. A müvészetpárlolás 
Budapest korlátáit á t nem lépi és a magyar művészek
nek, a külföldi versenyképesnek elismert tevékenységét 
az ország minden rpszében nem hasznosíthatják a nem
zeti közművelődés javára. Ezért arrs kérik a minisztert, 
hogy a vidéki múzeumok gyarapítására, s oti, a hol 
ilyenek még nincsenek, a törvényhatósági s egyéb vi 
déki középületek díszítésére, előre megállapított terv
szerű javadalmazással, képeket és szobrokat megrendelni 
és illetőleg vásárolni méltóztassék.

Nehány példával bizonyítják ezután, mily arány
talanul csekély pártolás az, a melyben az állam mos- 
íanig a hazai művészetet részesítette.

Francziaország művészeti. l.udgetje évenkint meg
haladja a S millió frankot megrendelésekre és 400,000 
frankot az évenkint tartott Salon-kiállilásból müvek 
vásárlására fordít. A évenkint vásárolt müveknek csak 
csekély, gondo.-an megválasztott töredékbe jut a fran- 
ezia modern művészet Pantbeonjába, a Luxemburg 
képtárba. A szobrok és képek nagy részét az állam 
felosztja a vidéki múzeumok közölt. Az arrondissemen 
tok prófetjei évenkint jelentést tesznek a kormánynak, 
hogy a középületek díszítésére mi a szükséglet, s meny
nyit fordíthat e ezélra az illető aiTondisseinent. A kor-

TÁRCZA.
Gsolnakon.

/.
Piros araá/val nézett rám az alkony,
Halvám/ füzes bálinyalott a parton,
A csillagok kiggnllak fenn az égen 
. I csolnakrétl a kék Pnnába néztem.

A kék Dunának tükörében éppen 
A hold sugara tündökölt fehéren,
,S fénulö kékjén az álmodó Danának 
Szeme jutott eszembe szép babámnak.

II.
A tánezoló babok felett 
Kiesing sajkám vígan halad,
Merengve nézem a vidám 
Erdőbori tolt pártolót.

A fá k  között irnitt amott 
Fehér falucska integet,
Sötét várrom emelkedik 
A sziklás, komor hegy felett.

( sapongó szellő hozza át 
. I révészeknek énekéi,
S  letűnt napot,ról umad nekem 
A csacska hab édes regét.

III.
.1 kék égen egymást fizik 
A barna felleljek,
Tűnő árny folt ok futnál• el 
A víztükör /eleit.

mány minden évben megállapítja <• szükségletek sor- 
: rendjét s állami hozzájárulását, a eonseil suporieür dcs i 
j beaux árts véleménye alapjau rendeli meg a tervezett 
| művészi feladatokat.

A kis Belgium ugyanily rendszer szerint évenkint 
mintegy- 1.600,000 frankot fordít a képzőművészetekre. 
Az állami javadalmazás alapján hozzájárulásra serkenti 
a vidéki városokat s például az 1891 -ki budget sze 

| riiit egyes városok részére a művészi megrendelések és 
í vásárlások összege 959,000 frankra ment, mely összeg

ből az állam 545,000 frankot, az egyes városok pedig 
414,000 frankot fedeztek. Belgiumban is a eonseil 
superieur des beaux-árts hatáskörébe tartozik, hogy a 
művészi megrendeléseknél és vásárlásoknál az arra hi
vatott erők között a munkát igazságosan megossza s 

I hivatott bírálatával es ellenőrzésével úgy az államnak, 
valamint az érdékelt vidéki városnak a művészi felada
tok sikeres megoldása iránt megnyugtató biztosítékot 
szolgáltasson.

A mi állam iköltségvetésltnkben képzőművészeti 
czélokra összesen csupán csak 19,000 forint áll rendel
kezésre. Ez összeg jő részét az ösztöndíjak veszik 
igénybe s a nemzeti muzeum részére müvek vásárlására 
a nagyinéltóságu minisztérium mostauig csupán 5000 

j forintot fordít. 5000 forint alig elégséges arra, hogy 
| egy olyan nagyobb szabású alkotást szerezzen az állam 
■ mely hazánk ez első és úgyszólván egyetlen művészi 

gyűjteményéhez méltó jelentőséggel bírhatna. Nemesebb 
j anyagból készült szobrokra már épen nem lelik e cse

kély összegből.
Kifejti ezután a memorandum, hogy a művészet

nek minő hatása van az ipari termelésre és a nemzeti 
közművelődésre. Ez utóbbi kérdésre vonatkozólag ezeket 
mondja az em lékirat:

Nemzeti közművelődésünknek általános eltcrjesz 
i tésére az államnak alig van hathatósabb eszköze, mint 

a művészet. Hazánk távoleső részeiben, a különböző 
I nemzetiségek által lakott vidékeken, azokon az épülete- 
: ken, melyek az állami hatalom gyakorlásának színbe-

Éltemen is gyakran fu t  el 
Ilyen árnyfolt, de hány!
— A röpke búnak Jellege 
Az veti azt reáni.

De mint a felhők árnyain 
Az áldó napsugár,

. Hámnál' nyomába mindig a
A jókedv sugara jár.

' IV.
Oly bőrösen ragyog 
A fodros játszi bab,
Vedig halál htl'ik
E  kék tükör alatt.

Hogy látom szinte, mint 
Kitárja karjait,
S  hallom csörögni lent 
Kifáradt ■untjait.

|
De csak a holdsugár 
Fénylik ott igazán,
S  a hab csörög-csobog 
A csolnak oldatán.

Szilassy Iván.

' Kép egy város utópikus jövőjéről.
(Föl} Oltás.)

Az ember sorsa, hogy arcza \ «. rejtőkével keresse 
kenyerét, s még boldog az, a ki fáradságainak jutalma 
k e n y é r ,  és nem csak nehány morzsa, molylycl keserű 
életét tengetvén, azt könnyeivel áztatja. Oh ti emberek 
ti könnyelmű halandók! Mit törődtök ti a felebarát 
könnyeivel V! Akkor nyílik meg csak erszényetek es 
lalan némileg szivetek is, ha a fellázadt természet v i -

lyei, a fényes múltúnkból, nemzeti létünk felemelő ér
zéséből merített művészi alkotások értetnék meg a tö
meggel a legközvetlenebbül nemzeti összetartozásunk 
magasztos eszméjét.

Ha a magyar nyelven Írott történetet sokan meg 
nem értik, sokan meg el nem olvassák, viszont a képek 
és a szobrok szemlélete még a kevésbbé művelt tömegre 
sem téveszti el hatását, állandóan foglalakoztatja kép
zeletét, rokonszenvet, leskesedést fakaszt a dicső em
lékek iránt.

A mily örvendetes és valóban nagy borderével 
bir az, hogy a szépművészeti muzeum létesítése már 
elhatározott tény, s hogy ez eszményi művészi ezélra oly 
nagy összegű beruházásra volt fedezet biztosítható, a 
mely mellett minden áldozat eltörpül, melyet eddig az 
állam a hazai művészet javára fordított; éppen oly jo
gosultsággal remélhetjük, hogy a hazai művészet fel
karolását az állam hasonló bőkezűséggel fogja felada
tának tekinteni. 8 ezért talán nem nyilvánítunk tál- 
vérmes kívánságot, ha az lebeg szemünk előtt, hogy a 
nemzeti muzeum képtára a magyar művészet valódi 
Panteonja legyen. Szerezze meg az állam a jeles mű
vészek clief-d’omres-jeit a nemzeti muzeum számára; 
de vásároljon szélesebb alapon, mint eddig s a koron- 

j kint felmerülő magasabb szivonalon álló müveknek biz
tosítson azonkívül helyet a vidéki múzeumokban is.

Végül arra kérik a minisztert, hogy a vidéki 
múzeumoknak képekkel és szobrokkal való rendszeres 

j gyarapítására Fraucziaországban és Belgiumban régóta 
j követelt gyakorlat szerint állandó alapra fektesse s 

annak megkezdése czéljából az ezredéves kiállítás al
kalmára legalább 1(K),000 frtnyi összeget megrendelé
sekre éz vásárlásokra fordítson; egyszersmind az összes 
törvényhatóságokat hívja fel, hogy múzeumaik s ille
tőleg nyilvános épületeik számára megrendelés vásárlás 
utján szerzendö szobrokra vagy kopekre megfelelő ösz- 
szeget szánjanak, mely felhívásban kilátásba helyezné 
azt, hogy a nagyobb áldozatra hajlandó törvényha- 

> tóság egyszersmind az állam nagyobb hozzájárulására
I — i ------------------ --------------------- ---1 ■ -

d é k e k e  l, o r s z á g <> t támad meg csapásaival, 8 a 
közvélemény, a társadalom szeme rajtatok van, nyílt 
kötelességteklil róván az adakozást, a nyomor enyhí
tését. És leltet hogy inig igy, a nyilvánosság előtt, telt 
marokkal vetitek oda a kényszerült önkéntes adományt 
s büszkén néztek körül az elismerés pillantásait lesvén, 
addig talán ott előttetek pusztul el atyátok fia, kit 
egy s z a v a t o k megmenthetne.

Azt hirdeti szavatok, hogy nincs nemesebb, gyö
nyörköd tetőbb élvezet a jótétemény gyakorlásánál : 

j miért nem vallja ezt szivetek is?! Mert ez, a pénz, a 
tekintély, a befolyás utáni vad hajszában régen elfe
lejtett már nemesen érezni.

Nézzétek a bűvös tükröt, s lássátok, mit alkot
hatna az emberszeretet.

Cserjéktől, fáktól körülvett téren női szobrot látsz. 
Gyönyörű s/.ép alak ; koldusnak kenyeret nyújt, kor
sójából eltikkadt vándort itat, ruhája redŐjéhez szelíd 
mosolygáséi gyermek simul, ki bátorítólag látszik te
kinteni a koldusra. A szobor talapzatán nyílás latszik, 
fölötte e fe lira t: „Ne csüggedj !“

Tudni akarod, mit jelent e szobor?
Tekints ide!
Az éj homálya borul a térre. Sehol semmi hang, 

semmi nesz. csak a lombok súsogása, a szellő le
gyintése;

A szobor leír egy alak oson! szinte hallod szive 
dobbanásait. Afozát az éj s a fák árnyéka födi. Gyors 
mozdulattal ama nyilas felé terjeszti kezét, s hallod, a 
mini valamit beleejt. Azután tovább sóban, csak sólmja 
vegyül még az éj fuvalm&val. 

j S ezen alakot követi egy másik, harmadik ; fé
lénken, vigyázva, majd izgatottan, gyors léptekkel ; 

' nők férfiak, gyermekek, mind belevet valamit a szobor



8 unnál becsesebb műre tarthat számol; u térvénybató 
s&goknak szabadságára volna bízható, liniry valamely 
törtéucti nevezetességű helyet jelöltessenek ki, melynek 
megörökítését első sorban óhajtják.

Végül abban a felhívásban, me vet <• javaslat el
fogadása esetén a törvényhatósághoz fog intézni, a 
milleniumi kiállításra várt áldozatk. szség fokozására 
szolgálna az is, ha a miniszter előre kilátásba helyezné 
a vidéki múzeumoknak ily alapon való évenkinli rend 
szeres gyarapítását.

különfélék.
Selmeczváros a kirá ly  előtt. Varosunk tör

vényhatósági bizottságának már e helyen ismertetett 
határozata folytán a köv. bizottsági tagok jelentkeztek 
a B. Gyarmaton való incgejelenésliez: a város polgár
mesterén, a rendőrfőkapitányon s közigazgatási tanács 
ttokon kivül, Podhragyay Pál, Farbaky Is:tan, lovag 
Berks Róbert, Dr. Kapp Jakab, Wieszner Adolf, Wan- 
kovits Lajos, Lestyánszky József, GlUckslhal Gyula, 
Krausz Vilmos György, JUliu Vilmos, Hosenfeld József. 
Mihalik István biz. tagok; összesen tehát l ián.

— Közig, b izo ttságunk  legközelebbi Illését, me
lyen ismét Szitnyai József, főjegyzőnk fog elnökölni, 
e hó 7-éu tartja.

— Bucsu-estély. A Cherven Andor kir telek- 
könyv vezető tiszteletére m. hó 3 1-én rendezett búcsú 
estély igen jól sikerült. Mintegy 75 cu gyűltek egybe 
a Bogva vendéglőben az ünnepelt tisztviselői, barátai 
közül, hogy nem annyira bussuzzanak, mint inkább 
tiszteletüket nyilvánitanitsák Cherven bácsi iránt, a 
kiről fel nem tehetjük, hogy Öelmecznek igazán búcsút 
mondjon. A 8 órakor megérkezett ünnepeltet riadó 
„éljen- fogadta, mire még élénkebb lelt a társalgás, 
mit a losztok még fűszereztek. Elsőnek Dessewtfy Aurél 
kir alj. biró szólalt lel. éltetve az. ünnepekben a jó ba
rátot, majd lieincz Hugó ügyvéd és Szitnyai József vá
rosi főjegyző méltatta hosszabban Cherven Andor érde
meit. Szóllak még Marschalko Gyula kereskedő, Jezso- 
vits Károly lye. igazgató, Dr Tóth Imre bányakerületi 
főorvos, Vörös Ferenc/, szerkesztő, Tirts Rezső népi), 
pénztáruok. Roller János főerdész, Biharv Ödön akad. 
tanársegéd, Dr. Goldstüeker Márk ügyvéd, Érti Vilmos' 
földbirtokos, és pedig többen ismételten, kik felszólalá
saikban kizárólag Cherven bácsival foglalalko/.tak. 
Szitnyai főjegyző egyik felszólalásában lleyder Antalt 
kir jbirót, m i n t e v á r o s u t o l  s ó b í r á j á t é l t e t t e  
zajos helyeslés közölt. A hangulat íiiimh égig kitűnő 
volt, Bogya vendéglős is általános megelégedésre szol
gálta ki vendégeit csinosan díszített éttermében.

— V áljunk e l ! Arról értesítenek bennünket, hogy 
egy valamivel élégedellen rovnai lakos Rovna kiilut- 
czáuknak Selmecztól elválásán fáradozik. Hogy az el
válás okául mit hoz fél az illető, vagy hogy egyáltalán 
mi szolgait e lépése indító okául, azt nem tudjuk, mert 
még eddig nem tartotta szükségesnek, vagy iiem merte 
a város tanácsa, mint illetékes fórum előtt panaszát

talapzatán levő nyílásba, s mintha az által könnyeb
bülnének, szabadabb tartással távoznak onnét.

Tudod-e, mi az a szobortalapzat ? A ,.N é v t c I e n 
j ó l  t e v ő k "  gyüjtőszekrénye. A kinek baja van, de 
nem akarja azt köztudomásra hozni, vagy emberi mél- j 
tósága tiltja kérelmét a megalázó visszautasítás vagy j 
épen gúnynak kitenni, kettős jelige alatt rábízza titkát [ 
az irlapra s beleveti a szobor talapzatába lnnél lecsú- I 
szik a levelke a N é v t e I e n j ó 11 e v ő k“‘ földalatti : 
szobájában levő asztalra, itt megtalálják reggelenként I 
a nemes czélu egylet bizottsági tagjai, kik sorba ve- j 
szik a beérkezett kérelmeket, s a ki-ét teljesíteni hatul- ' 
inukban van, s a kérelem megérdemli a teljesítést, ! 
annak féljeligéjét közli a napilap, ezenkívül a szobor- ! 
talapzat egy keretében is ki van az Írva. Az illető j 
kérelmező igy értesülvén meghallgattatásáról az előbbi j 
t e l j e s  jelige alatt nevét közli a talapzat utján. A j 
bizottság, melynek becsületbeli törlietlen kötelessége a ■ 
titoktartás, most végrehajtja elhatározását, anélkül hogy ; 
a kérelmezőnek csak sejtelme is volna, bőimét, ki 1 
által nyert támogatást, védelmet, segélyt.

Sót, a „Névtelen jólt« vök“ egyletének bizottsági 
tagjai egymást sem ismerik, mert álezázva jelennek 
meg gyűléseiken, nehogy a legparányibb részit 
vagy önző dicsvágy keveredjék nemes törekvéseik, cr- i 
/elmeik közé,

A szükséges tőket a polgárok adományai, az egy
let tagjainak járulékai képezik.

Mennyi inár-már elcsüggedt szívnek adott igy uj 
életerőt az a szobor!

i Folytatása következik.
Mephisto.

olóadni. IVilii! Iliit az litt v.ilua a helyis mód, lm eló- 
i Baör ott k.T liirgliallgn Hatást, a hol a baján segíteni Ili 
j vatva vannak. Erősen kifejlett rövidlátás kell ahhoz,
I hogy valaki most erezze magat ilyen mozgalom indi- 
, tására li'vatva, a mikor a törvényhatósági bizottság min

den közgyűlésé, a tanácsnak majdnem mindegyik tanács
kozása oly kezdeményezést, oly határozatot képes fel
mutatni, mely a külutezák érdekeinek emelését ezélozza. 
Elismerjük, hogy külutezáink közigazgatási ellátása 
még hiányos, és hogy gazdasági érdekei sincsenek 
ug.v képviselve, mint a belvároséi, de e tekintetben is 
örvendetes a haladás, a múltnak számos mulasztásaival 
szemben, s maholnap oda jutunk, hogy valamennyi 
kiiluie/ánk olyan szervezetet nyer, mint a minővel 
most már llodrusbánya bír. a hol (ptali lírait rendőr- 
biztos van alkalmazva, a ki oly jogokkal rubázialolt 

I fel, minőket a többiek nem gyakorolnak. A vágatasi 
I biztosság ügyes kezekbe letétele is haladás. A mely 
! külutezában alkalmas közege váll a hatóságnak, ott 
| mindenütt javulást látunk. Hogy nem miudenik kül

utezában talált ilyet a tanács, ez nagy baj, de ezen 
1 egyszerre segíteni nem lehet, de annaü is eljő az ideje,
! hogy e tekintetben is változás áll be. Nem tulajdoní

tunk ugyan jelentőséget az említett szakadási törek- 
| vésnek, de sajnálnék, ha csak ö—4 rovnai lakosnak 
i is megzavarná* fejét az elválás gondolata, éppen most, 

a mikor a város tanácsa a kiilutczakra is több gondot 
| kezd fordítani.

Kinevezések. A földtnfvelésügyi miniszter Kc- 
j lenien Mártont a Kolozsvári erdöigazgatósághoz, Pirk- 

ner Ernőt a gödöllői erdöliivatálhoz erdómesterekké; 
Sebmidt Károly erdészt a földmivelésügyi miniszte- 

: riuin erdészeti osztályába központi fóerdészszé; Horváth 
Bélát a kolozsvári erdöigazgatósághoz, Rappensberger 
Andort a váczi erdógondnoksághoz kezelő főerdészekké ; 
a következő erdészjelöllókeí: Anka Dömét a soóvár* 
erdőhivatalhoz, Drágán Gyulát a bustyaházai erdöhiva- . 
tálhoz, Kostyenszky Bélát a m.-szigeti erdőigazgatóság- ' 
hoz, Fekete Ferenezet a kolozsvári erdöigazgatósághoz, 
Kallivoda Andort az aranyosmaróthi erdőgondnoksághoz, 
Polgári Bélát a losonczi crdögondi :oksnghoz, Gegesi 
Kiss Ernőt a marosvásárhelyi erdőgondnoksághoz, Szá- 
delzky Miklóst az orsovai crdőhivalalhoz, Szabó Feren- 
ezel a liptó-ujvári főerdőhivatalhoz erdészekké; a követ 
kozó 1. oszt. crdőgyakofnokoUat: Masztics Adámot a

10. A felmerült panaszok számára a tóőruél letett 
panaszkönyv bárkinek kiadatik annak beírására; de 
csakis névaláírással ellátott panaszok vétetnek te- 
kiutctbc.

11. A t. esolnakázók felkéretnek, hogy jegyeiket 
a lóórtól okvetlen átvegyék s azokat a esólnakázás 
után széttepni szívesek legyenek, hogy ez által is a 
tóor némileg ellenőriztessék.

1 2. Minden kellemetlenség elkerülése végett a t. 
esolnauazoknak a esolnakázási időtartam pontos betar
tása b. figyelmébe ajánltatik.

Tánczmulatság-. A selmeezbányai kereskedő 
ifjak zártkörű tánczmulatsága as előkészületek után 
ítélve népes és sikerült lesz. Alkalmunk volt Lakatos 
zenekarát hullani, s készséggel ismerjük el, hogy ki
fogja elégíteni közönségünket, A rendezőségről már 
általánosan tudva van. hogy táradbatatlan és dolgát 
i rtó. Így a siker biztos.

t R szabályok a „Klingertáró“ taván levő eső 1 
nokra vonatkoznak.)

Kelt Selmeczbányán, 1894. julius-lió 23.
A z akad. alld. club választmánya. ■

— Az orsz. erdészeti egyesü let aug. 22— 25-én 
Beszterezebányán és környékén tartandó közgyűlésére 
városunk tanácsa Bernbardt Adolf előadó gazdasági 
tanácsnokot és Krausz Géza v. erdőmeslert ajánlja 
kiküldetni.

Adomány ism étlöiskola részére. A helybeli
m. k. dohánygyár igazgatóságá arról értesítette e na
pokban városunk tanácsát, hogy a m. k. péuzügymi- 
nisterium ismét 200 frtot engedélyezett a dohánygyári 
munkásnók ismétlő iskolája javára.

Elhaltak. 187. Preisz Róza izraelita, partos 
| praematurus, julius hó 28-án. 188. Magyar Jenő 1 éves, 

r. k., Pneumonia, 29-éu. 189. Miroszlavics Emília 2 '/2 
hónapos, r. kath., Enterocatarrh, 28-án. 190. Bucsek 
József 19 éves, római kath., bányában lezuhant, 27-én. 
19). Prcfcrtúsz József 80 éves, r. kath., sérülés pincze- 
leomlás, 28-án. 192. T ilt Ti tus Káloly 21 éves,-cvaug., 
Phtysis Pulmonum, augusztus hó 1-én.

— Tanítónak véglegesítése. Városunk tanácsa 
megnyugtató tudomásul vette a líodrusi római kath. 
iskolaszéknek jelentését Kubinyi József tanító ideiglenes 
minőségében kifejtett sikeres működéséről, s a nevezett 
tanítót a próbaév leteltével múlt heti idősében véglege

liptó-ujvári főerdőhivatalhoz. Kovács Pált a szepsi 
szént-gyürgyi erdőliivatallioz, Szvatv Bélát a zalaeger
szegi erdöliivaiallioz, Tiehy Kálmánt és Nyúl Sán 
dórt a m. szigeti erdöigazgatósághoz , Várjon Gézát 
a zsarnóesai erdőliivatalhoz, Almássy Istvánt, a sepsi
szentgyörgyi erdőliivatallioz. Tóth Miklós erdőszám- 
tisztet a Csíkszeredái erdőliivatallioz erdészjelöltekké; 
Béky Albertét a szászseb esi erdöhivata II,OZ, de Pottere 
Gerandot a beszte-rezebáiivai erdő igazgat ósághoz, Réttel 
Istvánt a bustyaházi erdőliivatallioz, Hajdú Dezsőt a 

. gödöllői erdőhivatalhoz, Heim Jánost az apatini erdő hi
vatalhoz, Vaitzik Edéi a beszterezebányai erdölgazga- 
tósághoz, Kncsanovszky Józsefet az orsovai erdóhiva- 
tallioz, Biloveczky Bélát a szászsebesi erdőliivatallioz, 
Kirkor vits Imrét az ungvári erdögoiidnoKságlioz, Tóth 
Józsefet az aradi erdőgondnokságlioz II. ószt.crdőgya- 
koruokká nevezte ki. A következő II osztályú alerdő 
felügyelőket: Laukó Sándort a beszterezebányai, Halász 
Gézát a pécsi, Sziklay Emilt a nagyszebeni erdőfelü 
gyelőségiiez I. oszt. alerdŐfelügyelőkUé; Kögl Árpád 
erdészt a szombathelyi alcrdőfelügyclőségliez II. oszt. 
alerdöfeliigyclövé : Balogh Miklós számtisztet a soóvári 
erdőhivatalhoz erdőszámellenőrré ; Braila lilét erdőtisz 
tét a lugosi erdőigazgatósághoz erdöszámtisztté nevezte ki. 
Olvasóink közül bizonyára sokan régi ismerőseinknek 
előléptetéséről értesülnek e rovatban.

—- Csólnakázási szabályok. 1. A esólnakázás 
naponta reggeli 0 órától esti 8 óráig engedtetik meg.

2. Jegyek a tóőruél kaphatok időtartam szerint; 
fél órára 20 fillér, egész órára 80 fillér személyenként.

8. Az illető dij kifizetése után tételes mindenki 
jegyét átvenni, megőrizni s azt az athl. club választ
mányi tagjainak kivánatára elömufatni.

4 Gyermekekért ugyanazon dij fizetendő, mint 
felnőtti kért s csakis szüleikkel s azok felelősségére 
szállhatnak a csólnakba.

5: A esólnakázás fürdőruhában tiltva van; tilos to
vábbá a fürdőzőknek a csóluaktm beszállni, esetleg 
onnét a tóba ugrálni vagy a csolnakázókat zavarni.

ií. I gy a esólnak, mint a tavi berendszésnek, a 
gát, a fürdöliáznak rongálása és a fürdőzök zavarása 
és háborgatása tilos.

7. Az okozott kárnak megfelelő összeg a helybeli 
bíróság utján hajtatik be.

8. Kik szándékosan vagy önkénykedi>ból- zavart 
vagy veszélyt okoznak, büntetés végett ügyük a rend
őrségnek adatik át.

9. Életveszélyben forgók megmentésére a esólnak 
bárkinek rendelkezésére áll.

sen kinevezte.
— V ágatási biztos. Városunk tanácsa, a felső 

í'uelisloelii kerületre Dr. Pallér Gusztáv bányaföorvost 
nevezte ki vágatási biz-los^á. E kinevezéssel ismét egy 
illetékes erőt nyert a közszolgálat.

Gyilkos pincze. Öröme tellett Piefutusz Jó 
zsef bányamuukásuak saját maga építette házában, 
kertjében, melynek földjét éveken át hordta arra a kő
sziklás talajra, hol most burgonyája, mákja díszük. 
Kis gazdasága is volt, csak pincze hiányzott még. 
Neki látott hát csákányával, kapával, hogy csináljon 
azt is, és az lett a veszte. Rászakadt a készülő pincze, 
s a tevékeny, szorgalmas, 80 éves férfit fején súlyosan 
megsebesítvén, maga alá temette. Három napig kínló
dott még a szerencsétlen s azután özvegyen hagyta 
fiatal feleségét, árván három kis gyermekét. A szegény 
asszony nyugellátást alig fog kapni, mivel férje nem 
a bányában járt szerencsétlenül.

- Sérülés a  bányában . Ticlit Ferenc/ bányaács 
jul. 213-án inunk aközben Ó-Antaltárnáu veszélyesen meg
sérült a laza kőzetnek a fedüről leszakadása követ
keztében. Felgyógyulása 2 -8  hónap alatt várható.

A cséplőgép áldozata . Steffullón egy öreg 
munkás keze fejét összetörte a cséplőgép. A sérültet 
avarosi kórházunkban ápolják ; de teljes életére kereset- 
képtelen nyomorék marad.

A m adarak  pusztító i közül e héten is töb
ben kerülték lépre, s rendőrségünk sok madárkának 
adta meg a rég nem élvezett szabadságot. Kívánatos 
volna, hogy a kirándulók, a sétálók nemcsak a madara 
szókat, intsék meg, de a rendőrséget is iigyelmeztetuék 
a madárfogókra, hogy annál könnyebben lehessen őket 
káros munkájukban, mely némelyiknek kenyérkeresetét 
képezi, meggátolni.

Ebadó czimén a lefolyt í893-ik év jul 1-tól 
f. évi jun. 30-ig városunk közönsége 285 frt »34 krt 
fizetett.

A to lvajfogó lisztes-zsák. Sz. Antalban a 
Goburg nerezegi kastély szomszédságában zakatoló m a
lomban egy lisztes zsák éppen legmélyebb nyugalmát 
elvezír éjféltáján, a mikor egy ismeretlen alak hirtelen 
magához ölelte az álmából * felriadt zsáknak hófehér 
liszttől dagadó keblét s az emeletről földszintre vezető 
csatorna nyílásához cipelte ót. A liszteszsák nem tudta 
mire vélni a dolgot, mert hisz ő már nem búza, es igy 
nem a garatba való többé; mit akarhat ő vele az 
ismeretlen ember? Azonban csakhamar tisztába' jött 
a helyzettel, a mikor az az ember a csatornába leeresz
kedett őt is magával rántva. A csuszumli
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zsák gondolt s oly erővel nehezedett az előtte 1
csúszó emberre, hogy ez a esalornn alján kézzel lAbbal 
igyekezett kiszabadulni a nyilason. Ez sikerült is neki 
de a feje benn maradt a zsák súlya alatt s igy a le
vegőben kalinibáló keze és lába szabadságát semmire 
sem használhatván, kiabálni kezdett. A tolvajnak se
gélykiáltására odasiető mentők kiszabadították ugyan a 
zsák áldozatát, de annál erősebben tartja most zárká
jában a selmeczbányai járásbíróság a tolvajt, a kit a 
zsák fogott meg s a ki maga kiabálta fel ellenségeit.

— A kutyabárczalopás. Minél szebb és drágább 
a kutyák nyakdiszo, annál hamarább akad tolvaja. 
M. polgártársunk kutyájának uyakdiszc a díszesebbek 
köze tartozott, s igy nem egy Ízben volt kénytelen uj 
bárczát váltani s uj nyakdiszt venni; a nélkül, hogy a 
tolvaj kitudódott volna. Most a kutyabárezaváhás uj 
esztendején : julius 1-én azonban a Uutyapeczér kezébe 
került az 57-es bárczát jogtalanul viselő kutya, s áldo
zatául esett a gazdája tolvaj passiójának. A kutya na
gyon sértődve érezte magát elfogatása miatt, de gaz
dáját el nem árulta. Gazdája is hallgatott, bár szép 
kis rattlerét nagyon sajnálta. Hallgatásának pedig az 
ebtartásról szóló szabályrendelet 18. es 19. §-ánnk az 
a pontja volt, mely szerint a ki másnak kutyájára 
szóló bárczát saját kutyáján használ, 20 fiától 00 frtig 
bili)tettetik. Nagyon alapos oka volt tehát a hallgatásra.

— M ünchhausen a Tiszában. Boldog emlékezetű 
Müuehhausen báróval esett meg, hogy hosszú zsinegre 
kötött szalonnával vadászott vad kacsákra. Az első 
kacsa bekapta, de hamar végig szaladt rajta a zsíros 
falat, mire bekapta egy másik, és igy egymásután 
vagy húsz. Persze, a zsinór végig ment a kacsákon es 
mire a báró partra húzta őket, felreppen az egész 
csapat, megával emelve a szerencsés vadászt, a ki igy 
repült vissza Szentpétervárra, a hol leszállt saját háza 
udvarán. Éppen a fordított eset történt meg Malaezkai 
Andrással, a k; Nagy-Kecske alatt halászott a Tiszában, 
még pedig más által bérelt halászterületen. A fogott 
halakat szépen zsinórra tűzte és éppen abba akarta 
hagyni á tiltott mulatságot, a mikor rája törlek a bérlő 
emberei. Malaezkai András röviden határozott, még 
pedig úgy, hogy lábára köti a halakat és átúszik a 
túlsó partra. Csakhogy alig ért a mély vízbe, elmerült 
A halak lehúzták és holttestét még ma sem fogták ki. 
Legalább igy Írja ezt a Kecske és Vidéke.

— A pénzverés M agyarországon. A körmöczi 
pénzverő intézet működésének eredményéről előttünk, 
fekvő kimutatás szerint összesen 80 millió forint értékű 
20 koronást és 10-36 m.llió forint értékű tiz koronást 
vertek aranyból ; e mellett 1()'6 millió forint ere
jéig ezüst-koronásokat, 4 54 miliő forint ára 20 lilleiest- 
nikkelből, végre 0‘3(5 millió forint crlékü 2 fillérest 
és„ 0 ( 0 millió forint egy fillérest bronzból. A ősz 
s/.es pénzverés tehát 113-8 mill'ó forintra megy, még 
pedig ebből '.'0 : 7 millió forint aranyban. A kvóta, 
melyei Magyarországnak a függő adósságból át kell 
venni, 93*(> millió forint. Ebből (» millió forint ezüst 
koronásokban beválhatott, úgy hogy 87-0 millió forint 
arauynyal fedezendő. A körmöczi pénzverő intézet e 
szerint, kiverte már az "összes aranyat, melyre Ma
gyarországnak az államjegyek beváltásához szükségé 
van. Nem szenved azonban kétséget, hogy Magjai - 
országnak a valuta szabályozására még sokkal több 
aranyra lesz szüksége.

A javu lás  je le. „Kedves Atyám! Megelégeltem 
hogy mindig pénzért ifjak hozzád. Látni akarom, \aj- 

jón saját munkámmal nem tadok.c keresni. Alaptőke 
gyanánt egyelőre száz forintra volna szükségem stb. stb.“

- Kedélyes ünnepély, A boroszlói tornászün
nepély szerfölött kedélyes lefolyású lehetett, miként az 
ottani mentő egyesület statisztikájából kitűnik. Az ün
nepi könnenet alatt s az ünnepély színhelyen mind
össze 768 esel került kezelés alá és pedig: 3 csont
törés, (5 ficamod ás, 21 izületrándulás, 2o zuzúdas, 138 
seb (harapás, vágás, szúrás, zúzás, szakítás égés kö
vetkeztében), 144 bőrhorzsolás, 133 börgyuladas, 21 
rovarcsípés súlyos következményekkel, 11 izomrongálás 
3 napszurás, (>5 ájulás, 100 belső megbetegedés, 3 
agyrázkódás, 6 5 orrvérzés, szembaj, 20 égés napsuga
rak által, 3 görcs-eset. Egyébként minden a legszebb 
rendben folyt le.Valóságos csoda, hogy városunk kikül
dötte a mi fürge tornamesterünk épkéz- láb élte át e 
kiválóan kedélyes ünnepélyt.

— Az eperjesi jog-akadém ia 1803—04 tanévi 
értesítőjéből l<Metszik, hogy a tanintézetnél 11 tanár 
működött u. n i: dr. Horváth Ödön dekán, dr. Broycr 
Adolf, Glós Károly, dr Horovilz Simon, Hörk József, 
dr. Lakner Árpiid, dr. Pclech E. János, dr Sarudy 
Vilmos, Schulek Gusztáv, dr. Szlávik Mátyás és dr. 
Sztehlo János. A tanintézet • négy évi tanfolyamán a 
téli félévben 20 tantárgy összesen 00 heti órában, a 
nyári félévben 23 tantárgy összesen 70 heti órában 
adatott elő. A tanév alatt beirott hallgatók összes

száma a múlt tanévhez képest ismét jelentékenyen 
szaporodván: 114,et tett ki. Közöttük volt: első éves 

i 45, másodéves 32, harmadéves 16, negyedéves 14, tau- 
I folyam hallgatása nélkül miniszteri engedélylyel vizs- 
i gázó 7. Vallásra nézve: r. kath. 38 gör. katli. 11 gör. 
j keleti 1, ág. év. 41, ov. ref. 11, izr. 12. Eperjesi volt 
j 20, vidéki 03, külföldi 1. Tandijelengedésbon részesült 

21, ösztöndíjban 16. a segélyegylet segélyezésében 12, 
tápintézeti di) elengedésben 8. Az elengedett tan- és 
tápdijak, nemkülömben az ösztön- és segélydijak Ösz- 
sege együtt 1627 frt 45 kit tett ki. Az elmúlt tanév 

i a la tt összesen 12 végbizonyítvány lett kiadva s 52 
alap és 0 állam vizsgálat tartatott. Kitüntetéssel négyen 
vizsgáztak. A joghallgatók testületé, becsülelbirósága, 
segélyegylete és zenekön az elmúlt tanévben igen élénk 
és az ifjúság érdekeit jelentékenyen előmozdító műkö
dést fejtett k i : könyvtára pedig szintén figyelemre 
méltó gyarapodást mutatott fel.

A debreczeni kereskedelm i akadém ia 1803/4 
anévról szóló értesítője megjelent. A dr. Bayer Ferencz 
igazgató által kiadott értesítő csinos külseje, valamint 

, gazdag tartalma ezen 36 év óta fennálló szakiskola j 
| magas színvonaláról tanúskodik. A füzet czimlapját a 
j keresk akadémia palotaszert! uj épülete díszíti, melynek 

felépítése úgy a tulajdonos kereskedő társulat, mint 
Debreczen sz. kir. városa és Uebreczen kereskedő osz
tályának kiváló érdeme. Az értesítőt „Fra Luca Paci- 
olo és müve a könyvvitelről" cziiuü magvas és rend- i 
kívül érdekes tanulmány,nyitja meg, Szojka Gyula tanár 
avatott tollából. A tanulmány kimerítően foglalkozik a 
400 évvel ezelőtt Velenczében születet Paciolo neveze
tes munkáival és különösen részletesen ismerteti a mai 
könyvvitel rendszerünk alapját képező, ezen első ú t
törő és alapvető könyvvitel munkáját. A külön kiadás 
bán is megjelent tanulmánt az érdeklődők figyelmébe 

' ajánljuk. A keresk. akadémia nem kevesebb, mint 381 
egyén kiképzéséről gondoskodott. Mint megérdemli tehát 
azon támogatást mely úgy a kormány, mint a város 
és kamara részért! 1 részesítik, örvendetes jelenség hogy 
a magas kormány mintegy elismerésül az évi subven- 
cziót 3500 írtról 6000-re emelte, ezenkívül 20,000 frt 
építési segély törlesztésére 1000 frtot engedélyez. A 
fenntartó kereskedő társulat ez évben is több szegény 
de tehetséges, szorgalmas tanulót támogatott, 8-nak 
teljes tandíjmentességet, 15-nek feltaudijmentességet 
engedélyezett. A tantervben előirt tárgyakon kívül 
tanítják a gyorsírást és az idegen nyelvek könnyebb 
és sikeresebb elsajátítása érdekében a német és franczia 
nyelvekből társalgási órák rendszeritettek, melyek tisz
tán gyakorlati utón (beszélgetés, fogalmazás stb.) a 
tanulók nyelvismereteit bővítik* Jelentkezés esetében 
az olasz és angol nyelvek taníttatnak. Az ifjúsági 
egyesületek közül az Önkcpző kör magyar es idegen 
szakosztálya, a dal- és zeneegyesület, a segélyző egye
sület az ifjúság munkakodvéról tesznek tanúságot. 
Kiváló figyelmet érdemel a segélyzőegyesület, mely 
tanköny'"(gyűjteményéből mintegy 300 darabot osztott, 
szét szegény tanulók között, azookivül a gyűjtések, 
adományozások és tagsági dijakból begyült évi bévé 
teleiből 370 frot fordított szegény tanulók segélyezésére 
A derék egyesület alaptőkéje a 3000 frtot már meg
haladja. A beiratások a tanszerkiállitys miatt szeptem
ber 3 —7-ig tartatnak, a jávitó-vizsgálatok 3-ik és 4-ikén. 
Az értesítőt a dr. Bayer Ferencz igazgató tulajdonát 
képező internátus illusztrácziókkal ellátott ismertetése 
zárja be, mely a szülőknek az internálás czéljárol és 
eszközeiről kellő felvilágosítást ad. Az internátus, mely 
az igazgató személyes vezetése és felügyelete alatt áll, 
ajánlható azon vidéki szülőknek, kik gyermekeiket jó 
és megbízható felügyelet, alá akarják helyezni. Az in
ternátusbán a közvetlen felügyeletet próba éves tanárok, 
mint nevelők gyakorolják.

Irodalom.
— Felhívás! A magyar lanférfiak és tanítónők 

ezredéves albumát szerkesztő bizottság felhívja az ér
deklődő tanférfiakat és nőket, hogy az albumban való 
részvételt, illetőleg jelentkezni szíveskedjenek. Mivel 
most inár az aczképek és életrajzok beküldése már 
folyamatban van : a szerkesztőség kijelenti, hogy azok 
beküldése az előfizetésre nem kötelez, mert a kiadóhi
vatal csak azt tekinti, hogy a nyers kiadások bizto
sítva vannak és a szerkesztőség pedig a kiadástól füg
getlenül mindazon érdemes egyéneket befoglalja, akik
nek nrczképéhez és cicirajzához hozzájuthat. Minden 
tartózkodás nélkül beküldhetik azonban ezeket maguk 
az érdekeltek is, mert az Album ez ja  nem az, hogy 
többé kevésbbé érdemes egyének fcldiesértesscnck, ha
nem az, hogy az ezredéves ünnepen bizonyítéka legyen 
a magyar tanítóság intclligcncziájának, erkölcsi és 
szellemi erejének, hazafias törekvésének, maradandó 
emléke legyen a törekvő kortársaknak s végül adattát 
legyen a késő utódok előtt is melyben a ma éló nem

zedék színe javát fényképben és tárgyilagos, bű élet
rajzban feltalálja. A fénynyomatokat Díváid Károly 
fiat müiulézete készíti a ezek havi részletekben fognak 
nagy quart alakban . finom kiállításban megjelenni a 
folyó és 18U5 év folyamán. Előfizetés a jelentkezéskor 
3 frt; jövő felír, l én ismét 3 frt és 181*5 szept. 1-éu 
3 frt. Bolti ára a műnek 12 frt lesz. A mielőbbi je 
lentkezés kéretik Békésre a „Tanügy" szerkesztőségébe 
iutéztetni.

Tisztelettel kérjük lapunk tisztelt elő
fizetőit, szíveskedjenek előfizetéseiket minél 
eléírt megújítani.

Azon tisztelt előfizetőinket pedig, kik elő
fizetéseikkel hátralékban vannak, kérjük e hát
ralék szives beküldésére.

A kiadó.

Nyilttér.*)
Egész selyem , m in tá z o tt F o u lartlokat (mint- 

egy 450 különböző fájban), méterenként 8 5  Űrtől ; 
o  Ir t t i5  Űrig - valamint leUete fehér és sz ínes
selyemszöveteket 4 5  Űrtől l t  fr t 6 5  Űrig szállít 1 
— sima, koczkás, csikus, virágos, damaszoll minőség
ben (mintegy 240 féle dispositió és 2000 különböző 
szili és árnyalatban) szállít postabér és vámmentesen 
llcn n eh e rg  <». (es. kir. udv szállító) se ly em g y ára  
Z ü richben . Minták postafordulóval küldetnek. 
Svájczba ezimzett levelekre 10 kros és levelezőlapokra 
5 kros bélyeg ragasztandó. 2

> \ v i l a  t k o z a t .
Azon híreszteléssel szemben, mely szerint én Sel- 

meczbányáról elköltözni szándékozom, kijelentem, hogy 
én továbbra is itt akarok maradni és ama híresztelést 
rósz akaratúuak, a kir gyártóját rágalmazónak nyilvá
nítom, a ki üzletcinnek ártani törekszik.

Selmeczbányán, 1894. áug. 4.
M atzán Ferencz,

asztalos mester.

*) E rovat alatt közlőiteknek sem tartalmáért sem alakjáért 
nem felolős a Szerk.

H i r (I e t é s ek.
1432. szám 
1894. tljk.

Árverési hirdetmény.
A selmeczi kir. járásbíróság mint telekkönyvi ha- 

róság részéről közhírré tétetik , hogy ezen bíróság 
területén lévő, Petrzsel Kamata Mária, Petrzsel Mária, 
Zsuzsanna, György, József és Pálnak ucvén álló a 
gyekési őö.száuiu tljk. A 1. 13 sor 60 házszám alatt 
foglalt, 36. sz. ház és kertre 160 frt adó szerinti becs- 
árban az 1881. 60. l.-cz. 15(5. §. alkalmazása mellett 
Petrzsel Kamala Máriának az A 1.2—5 sorszám alatt 
foglalt kert, szántó, rétből illető felére adó szorintmeg- 
állapitot 190 frt becsárban a selmeczi takarékpénztár
nak Petrzsel Kamala Már'a elleni 100 frt tőke és járu 
lékainak kielégítése végett a gyekési bíró házánál az 
1891 évi szeptem ber-hó  14-ére reggeli 9 ó rá ja  ár- 
versési határnapul a 15 nap alatti utóajánlatnak fen- 
tartása mellett tűzetik ki.

Kikiáltási ár 160 frt, és 190 frt adó szerint meg
állapított becsár.

Árverezni szándékozók tartoznak 160 frt és 190 
frt becsáraknak 10%-át készpénz, vagy óvadékképes 
értékpapírokban az árverésnek megkezdése előtt a bírói 
kiküldött kezeihez letenni.

Vevő köteles az Ígért vételárt 90 nap alatt az 
esedékes 6% kamattal az árverés napjától számítva 
a selmeczi kir. adóhivatal mint birói letéti péuztáruál 
kérvény mellett lefizetni.

Vevő köteles a megvett épületeket tűzkár ellen 
biztosítani.

Vevő az árverési cselekmény jogerőre emelkedése 
után haszonélvezetébe lép, a tulajdonjog javára azon
ban , csak a vételár lefizetése után hivatalból fog 
bckebeleztetni.

ila a vevő az Ígért vételárt a megbatározott idő
ben le nem fizetné, bármely érdekelt fél kérelme foly
tán költségére és veszélyére viszárverés fog elrendeltetni.

Az árverési feltételeknek egyébb-tüzetesebb pontjai 
ezen eljáró telekkönyvi hatóságnál és gyekési község bíró 
jánál megtekinthetők.

Selmeczen a kir. járásbíróság tlkvi hatóságánál 
1894. julius 13-án.

Ileydcr, kir. jbiró.
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A tisztelettel uluut felsorolt sclmevzi Üzleti c/.e- 
gok és válla lat tulajdonolok, amink kiemelése mól 
lett, hogy jutányos árak, szolid rul-ms üzleti eljárás 
óh pontos kiszolgálás mellett foli'ivki estik iieml a 
n. é. közönség teljes mogelegedes<-t kiérdemeilietni, 
ajánlják kővetkező- üzleteiket:

Bachm ann Nándor, kováé*, műhelyet az 
Alsó utczábaii lekvó saját (volt Kozák-lélei házban, 
mindennemű kovaesmunkáit oleso és tartós kivi
telben, minden e szakmáim várni javítások, stb. 
elfogadtatnak és kifogástalanul eszközöltetnek 
Ugyanitt több tanom/. felvételre kerestetik.

Baker Alajos, fényképész, ti műtermét és e 
szakmába vágó felvételeit saját házában.

Bog’y a  János, Szent lláromsagleicn levő bor- 
és söresarnokát , éttermet, mindig iriss, kitűnő 
minőségű hordó, valamint palaezksöreil, kiváló 
konyháját, természetes fehér és vörösborait, stb.

Bukovits István, a volt Lestyáns/.ky-féle 
vendéglőben, kitűnő, hamisítatlan, természetes teher 
és veres borait literenként 30 kilói 1 Irt 20 kiig 
kifogástalan jó konyháját, palaezksöreit Előzékeny, 
gyors kiszolgálás. ízletes villásreggelik.

Chautka Ferencz, a Zmeskal-léle házban 
lévő bútor- es épületasztalos műhelyet; el válla 
mindennemű szakmájába vágó munkákat. I gyau| 
ott Chautka Ferenczné női szabóűzletét.

Cserny József, szabóűzletét a városházi épű 
létben dúsan felszerelt legújabb divatu szövetrak- 
tárát, mindennemű szakmájába vágó munkait, j 
tartós és szép kivitelben.

„ENTREPRISE DES POMPES FUNÉBRES", 
M urgács-féle házban a legm odernebb viszo
nyokhoz képest berendezett tem etkezési vá l
la la tá t;  épület- és bútorasz talos üzletét, va
lam in t dús érez- és fakoporsó s m indennem ű 
k o sz o rú rak tá rá t az Ó -postaépületben. Minden
nem ű b iza tásokat pontosan, gyorsan  és olcsón 
te ljesiti. A ..G eneráli" triesti első rangú  biz
tositó  tá rsu la t  föügynökségét is elvállván, 
elfogad élet, elemi károk stb. elleni biztosí

tásoka t s mindenben a legculansabb üzleti 
e ljá rás t garantirozza.

Foltin János, az Alsó utezábnn ZlinszUy 
házban levő, a legnagyobb igényeket is kielégítő, 
elegánsan berendezett fodrászitrmei. előzékeny, 
linóm kiszolgálással.

G reguss Antal, siitóliázát, saját házában 
Kórház uteza), bolti helyiségét a lián mert ír-féle 

házban, rozs- is  buzakenyeret. mindennemű friss 
süteményéit, mandolás kélszersültjét, valamint kész 
morzsáját, stb.

özv. Gulrich Józsefné, a n é. közönségnek 
becses ügyeimébe ajánlja kőfaragó üzletét saját 
házában. .Mindenféle kőfaragó munkákat, sírkövek 
alabaszter, gránit, kararai, márvány és homok- ; 
köböl, nem különben búrniilv árba jutányos árak j
m elle tt .

Gwerk Mihály és Károly testvérek , a né
met templommal szemben fekvő Seboszlál féle ház
ban lévő szabó- és ezipészüzletüket, elvállalnak 
férfi- gyermeköltönyök , egyenruhák, férfi, női 
gyermekezipők csinos gyors és oleso készítését s 
mindene szakmájukba vágó munkáikat a legdi
vatosabb kivitelben.

K rálik Gusztáv, lakatos műhelyet saját há
zában. Elvállal mindennemű szakmáját) i vágó 
munkákat: épületeknél, javításoknál stb.

Králik Vilmos, asztalos műhelyét saját há
zában, épület bátor és minden e szakmába vágó 
munkáit. Felette olcsó árak, tartósság !

K rause József, templom berendezési műter
mét. Templom berendezési munkák és templom- 
testesek kivitele vagy felújítása minden stylncmben 
a legegyszerűbbtől a legfinomabb kiállításig. Szen
tek szobrai fából, a ieglinomabban festve és ara
nyozva. Szoba- és czégtábla festés minden nemben 
legszolidabb munka, mérsékelt árak mellett.

Matzán Ferencz. mübútor és épületasztalos 
üzletet, bolti, gyógyszertári és templomi berende
zéseket. saját készítményeiből álló dús bútor, ko-

következő hirdetésres
porsó raktárát , mindennemű szakmájába vagu 
munkáit.

Májovszky Mihály, rózsaulez.ábán léin, a 
csizmadia egylet tulajdonát képező épületben i kául 
llausi elhelyezetett asztalos műhelyet, épület, bútor 
stb. asztalos munkát, javítások s mindennemű 
szakmájába vágó munkák élesén és pontosan tel
jesüléinek.

Picéin Alajos, alsó utezai Sóltz-féle házban 
levő órás üzletet, mindennemű zseb-, fali- és álló 
óráit, valamint a llaseh-féle aranyműves üzletét, 
a takarékpénztár tulajdonát képező házban.

Polkoráb József, kamaraház melletti asztalos 
Üzletét es első központi diszteuelést remiző inté
zetét, koporsó raktárát és mindennemű szakmájába 
vágó munkáit.

Stang-a Adolf és fia, első selmeczbányai sze
mély és teherszállító üzletét. Alapittrioít 1873. övben.

Suhaj Péter, férfi szabó, egyenruha és gyer- 
mekölföny készítő üzletét a városházi épületben. 
Választékos szövetminták, különösen olesó árak 
és a legdivatosabb facon.

Uhor Ferencz, ezipészűzletet a városház 
épületében lévő uj bolthelyiségben kész czipörak- 
tárát. Készít mértek szerint női, férfi s gyermek- 
ezipőket; elvállal mindennemű javításokat stb.

Veisz Sándor, bérkocsi üzletét a volt Bogya- 
félc „Kis lyuk" épületben, álló hely az apáeza 
kolostor melletti téren. Minden pillanatban ren
delkezésére áll a n. é. közönségnek csinos tiszta 
fogatával, jó lovával.

Velics G yörgy, mézeskalács üzletét, jó izü 
mézsütemény, viaszgyertya, szurokfáklya, viasz 
diszmli és templom áru raktárát saját házában.

Zajácz János, férfi és női csipesz üzletét az 
alsó utezábnn, lévő Baumcrt-fclc házban javítások, 
valamint mindennemű, szakmájába vágó megrende
lések gyorsan és olcsón eszközöltetnek.

Zanzotto Lajos, felső piaezon lévő szoba és 
czégtábla festő üzletéi és minden e szakmába vágó 
díszes és Ízléses kiállítású munkáit.

CACAO-CHOCOLAT
M A E S T R A N I |

(KT. Cl.tljIjMriMME) 
o l c s ó  Ar a k . k ö n n n y e o l d h a t ó  
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1431. s-/..
1894. tljkv

A selmeoz.i kir. járásbíróság mint llkvi hatóság 
részéről közhírré tétetik, hogy ezen bíróság területén 
lévő Szikula Cziczka Máriának a selmeezi 274. sz. lijk. 
A y 1—2. sor 402. 403 brsz. a. foglalt 6; II. sz. ház 
és kertekre a végrehajtási árvcsési határnapul 1894. 
évi szeptem ber hó 13-án d. e. !• órája a selmeezi 
kir. járásbíróság mint telekkönyvi hatóságnál a seímeezi 
takarékpénztárnak 280 Irt tőke és jár. kielégítése vé
gett tűzetett ki azzal, hogy fentebbi fekvőségek 041 
frluyi beosáron alól is a lő nap alatti utóajánlatnak 
fintartása mellett fognak eladatni.

Kikiáltási ár 041 forint adószerűit megállapított 
becsár.

Árverezni szándékozók tartoznak 041 frtnyi becs 
árnak 10 készpénz vagy óvaclekképes értékpapírokban 
bánatpénzül letenni.

Vevő köteles az Ígért vetelárt kamatostól 90 
uap alatt a selmeezi kir. adóhivatal, mint bírói letéti 
pénztárnál kérvény mellett, lefizetni.

Vevő az árverési cselekménynek jogerőre emelkedése 
után haszonélvezetbe lép, a tulajdonjog javára azonban 
a vételár lefizetése után hivatalból fog bckcbclcztetni.

Vevő köteles a megvett épületedet tűzkár ellen 
biztosítani.

Ha a vevő az ígért v< leiári a meghatározott idő
ben le nem fizetné, bármely érdekelt fél kérelme foly
tán, 1881. 60 t.cz. 18.' . £ értelmében viszárverés elren
deltetni tog.

A árverési feltételeknek tüzetesebb pontjai ezen 
eljáró llkvi hatóságnál es Selmccz-Bélabánya varos
tanácsánál megtekinthetők

íSelmoozbányán a kir. járásbíróság mint telekkönyvi 
hatóságnál 1894. évi július hó 13-án.

Heyder, kir. jbiró.
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a melyekből mintaraktárt tartok, itgy alak, mint kifogástalan minőség és jó fűtő ké
pesség tekintetében a !. közönség teljes megelégedését megnyerték: miért is, bátor
vagyok ezen hazai gyártmányt a n. é. közönségnek njból szives figyelmébe ajánlani, 
kérve, hogy esetleges szükségletét nálam m á r  m o s t  i i i e ^ r e i i d e l i i i  s z i v e s -  
k e d j é l t .  m e r i  k é s í í b l i  a  e m m k a  t ö m e g e s e n  f e l s z a p o r o d i k ,  é s  a k 
k o r  n e m  t o l n é k  k é p e s ,  a  s ü r g ő s  i g é u y e k c e k  g y o r s a n  m e g 
f e l e l n i .

Ajánlom egyúttal, jól berendezett raktáromat: vaskályha, sírkeresztek, varró
gépek és különféle vasáruezikkekben is, jutányos árak és pontos kiszolgálás mellett.

Selmeezbáiiyán. 1884. július havában

Csiba István
vaskereskedő.

ÍXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX)

X
X
X
s

xxxxxxxxxxxxxxnxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
* *
8 ELADÓ SZŐLŐVESSZŐK. 1

V E S S Z Ő K .

SS Fajtiszta, peronospóra mentes sima és gyökeres csemege és borfaj

X  mintegy 70 fajban valamint, amerikai vesszők és ezekre eszközölt sima zöld-oltványok
K  jutányos árban kaphatók Bedo JÓZSef jegyzőnél Esztergom -Szt.-G yörgym ezöll. 2

------==-.r:rr Kívánva árjegyzék bérmentve küldetik. ^ ------  S

xxxxxuxxxxxxxvxxxxxxxnxxxxxxxxxxxxxxxxxx
küld 8 — l»i mark utánvéttel. Nem tetszőket 8 

napon belül franco visszaküldve kicserél.
—  Árjegyzék, ápolás leírása ingyen. ------

W. Heering- in S t.-A ndreasberg 427.
(I’rovinz, Hannover.)

Nyomatott Joerges Ágost özv. és Fia könyv nyomdájában Belmeczbányáu 1894.
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