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VEGYES TARTALMÚ HETILAP.
SELMECZ-BÉLABÁNYA SZ, KIR. VÁROS-, A F. M. K. E, SELMECZBÁNYAI VALASZTMANYA- ÉS A MAGYAR TURISTA-EGYESÜLET

SZITNYA-OSZTÁLYÁNAK HIVATALOS LAPJA.
E L Ő F I Z E T É S I  Á R A K :

Egy évre 8 kor. Félévre 4  kor. Negyedévre 2 kor. 
Egyes szám ára 20 fillér.

Felelős szerkesztő:
K  U  T  I I S T V Á N .  

Kiadó és laptulajdonos: 
J O E R G E S  Á G O S T .

H I R D E T É S I  D I J A K :

Hirdetések megállapodás szerint számiitatnak.
Ny fittéi- dija soronként 40 fii. Uélyogdij minden hirdetésért 60 td.

M e  g  j e  1 e  n m i n d e n  v a s á r n a p .

Muzeum, könyv és levéltár.
Wlassics Gyula közoktatásügyi minis- 

tér, mint az a napi lapokból köztudomásúvá 
lett, a vidéki könyvtárak és múzeumok 
létesithetését állam segéllyel iparkodik le
hetővé tenni. Tetemes 'összeg van c célra 
az ez évi költségvetésbe felvéve.

E körülményt városunk éber tanácsa 
sem hagyta figyelmen kívül és jó előre 
megragadva az alkalmat, a következő fel- 
terjesztést irta a nagyérdemű ministerhez :

Nagy méltóságú m. kir. vallás és közoktatás
ügyi Minister úr !

Kegyelmes U runk!
Nagy örömei okozott országszerte Nagymél

tóságodnak fenkölt ténykedése, mely szerint a 
vidéki könyvtárak, levéltárak és múzeumok sem 
kerülvén el figyelmét, azokat és azok létesitteté- 
sét —  államilag segélyezi és a jövőben ezt az 
állami segélyezést még határozottabb mértékben 
fokozni iparkodik. A haza minden fia csak hálá
val tartozhatik ezért Nagyméltóságodnak.

Hogy mily fontos, mily hazafias kultur és 
nevelési missziót vannak hivatva a vidéki könyv
tárak és múzeumok teljesíteni és mennyire fontos 
a kegyelettől eltekintve, történelmi, közművelődési 
és politikai szempontokból is a levéltárak rende
zése és megőrzése: ennek bővebb indokolását és 
kimerítőbb fejtegetéseit immáron midőn e kérdés

A „SELMECZBÁNYAI HIBADÚ11 TÁRCZÁJA.
A csaholi erdész,

A „Selmeezbányai Híradó-1 számára irta:
Papp Dániel.

(Utánnyomás tilos)
Csaholban egy hosszú fehér házban lakott 

az uradalmi erdész. A ház elejéi hársfák szegé
lyezték, a kövezett ereszalján oda volt támasztva 
a falhoz egy nehány vesszőszék; onnan a kastélyra 
s azon túl a havasokra lehetett látni; hátrább 
a kastély sárga tornyai mögött egy széles rét 
vezetett át az erdőbe. Ezen a világos zöld pázsiton 
keresztül szokott esténként hazatérni Vukovics, az 
erdész ; puskájával, ezüstőzőtt nyelű vadászké
sével s vastag szürke kabátjával, amelyet kora ta
vasztól kezdve mindig panyókán hordott. Midőn 
hazajött, vacsorára elfogyasztott egy kevés hideg- 
húst, egy karéj rozskenyeret s azután mély zsebei
ből különböző faszeleteket húzott elő s a kastélyra 
népő szobába vonult, ahol a lámpa világánál gyalul- 
gafta ót lakkozta a kis hasábokat. Ez hosszabb 
idő‘ óta íoglalkoztatta az erdészt; kis fagyüjte- 
rnényt cs iáit magának, miután előzőleg már 
összegyűjtötte, előbb a kártékony bogarakat és 
pilléket, azután az erdei virágokat, külön készít
vén el a levélgyüjteményt is. De rendesen korán

annyi oldalról és oly kimerítően tárgyalhatott 
Nagyméltóságod előtt mellőzhelőnek tartjuk.
De ki kell emelnünk, hogy ha az ország min
den városában kivétel nélkül üdvös és kívánatos 
volna a közkönyvtárak és muzemok létesítése 
akkor ez fokozottabb mértékben áll azon váro
soknál, melyek a nemzetiségek lakta vidéken ipar
kodnak, sokszor megfeszített erővel és kitartó 
küzdelemmel magasra emelni a magyar állam 
eszme teljes diadalra törő lobogóját s melyek egy 
nagyobb vidék központját képezik. Ilyen város : 
Selmec—Bélabánya testvér város. Akadémiájával, 
két közép tanodával, többi iskoláival, nagy kiter
jedésű ősbánya iparával, ipar és kereskedelmével 
stb. messze terjedő vidéknek képezi központját és 
a felvidék magyarságának nem mondjuk most már 
védbástyáját, hanem igenis hatalmas erősségét. 
És ime dacára a szerfelett érdekes nagy törté
nelmi múltról tanúskodó anyagnak: múzeumunk 
rendezett könyv- és levéltárunk nincsen.

Nem sorolhatjuk itt fel mind azon régisé
geket, történelmi és művészeti érdekkel biró tár
gyakat és okmányokat stb., melyek régi és bősé
ges anyagot nyújtanak a múzeumnak és rendezett 
levéltárnak, de felemlítjük, hogy ezek között szá
mos drb. a nagy millenáris kiállítás történelmi 
osztályában is méltán feltűnt és jelenleg a párisi 
kiállításhoz küldetett.

Évtizedek óta hangzott fel városunkban a 
közvélemény meleg óhaja ; létesítsünk múzeumot 
rendezzük levéltárunkat! De hasztalan, minden 
nemes ez iránti törekvés hajótörést szenvedett a

város kédvezőtlcn anyagi körülményein . . . Egy 
szerűen kimondva: nem volt miből. Most a mily 
gazdag a város kultur és más ideiális törekvé
seiben, éppen olyan szegény anyagi javakban.

Akadt azután egy nemes lelkű férfiú, Gold- 
brunner Sándor a testvér város sok éven át volt 
polgármestere és első főispánja, ki két év előtt 
beállott halálával 1000 koronát hagyományozott 
a nmzoum létesítésére és csak is ez a kis összeg 
képezi alapját a létesítendő múzeumnak, de alap
ját képezi annak azon megingathatatlan reményünk 
is, hogy Nagyméltóságodnak c testvérváros iránt 
mindenkoron tanúsított jóakaratából a cél elérheté
sére tetemesebb államsegélyben fogunk részesülni; 
aminek eléréséért ezennel esedezünk. Természe- 
sen, a testvér város közönsége a maga részéről 
is kész lesz tőle telhető áldozatot hozni.

Kiolthatatlan bízómmal és tisztelettel kérjük 
tehát Nagyméltóságodat, hogy Selmee-Bélabánya 
testvér várost levéltárának alkalmas helye leendő 
elhelyezése és rendezése, ezzel kapcsolatban egy 
könyvtár és muzeum létesítése céljából államse
gélyben részesittetni kegyesen méltóztatnék.

Most pedig rajtunk sclmeczieken is a 
sor, hogy végre-valahára a levéltár rende
zéséhez és a muzeum létesítéséhez áldoz
zunk, áldozzunk pedig nemcsak mint város, 
hanem áldozzon minden egyes, kinek anyagi 
körülménye azt megengedi.

Ha a muzeum létesül és a hivatottak 
részéről kifejtendő jóakarat mellett létesül-

félretolla a gvalut s a fénymázas bögrét, betette a fél 
ablakszárnyat s aludni tért a barna pokróccal 
takart keskeny ágyon. Mintegy huszonhat éves 
lehetett, jó középtermetű, széles vállu. Ártatlan 
volt és piros arezu. Még két-három éve jött 
Selmecről az uradalomba. A sovány akadémiai , 
évek után a tisztességes tápláléktól s a jó leve
gőtől megerősödött s az azelőtt kissé vérszegény 
fim egészségesen aludt. Csak hírükből ismerte a 
nőket. Egy este, midőn félretette a gyalul s csiz
máját az asztallábnak feszítve lehúzta, észrevette I 
hogy a kastély vén szilfái mögött kivilágított ablak
sor látszik. „A báróék megjöttek" — szól Vuko
vics és ágyra dőlt. „A bonn is velük lesz" — 
tette hozzá. Mióta Csaholon volt, még nem látta 
az uraságot (a báró most volt először otthon s 
ugylátszik, most is csak tiszttartót hivatta magá
hoz,) de azt már többször hallotta, hogy a báró 
kis gyermekei mellett van egy sugár, vastagszem- 
öldökü leány, akire még a báróné is féltékeny. 
Eszébe jutott most a történet s valamivel később 
aludt el, mint rendesen. Ezért reggel későbben 
is édredt s midőn a kastély előtt elhaladt a föld
szinti gyermekszobák ablakán megpillantott egy 
nyitott toilette tükröt. A tükör szárnyai egy női 
arezot takartak el, de lejebb látszott egy alacsony 
kék (űző és két gömbölyű váll, a melyen rendet
len sötét fürtök omlottak végig. Vukovics gyorsan

félreforditolta az arczát és sietett ki az erdőre. 
Mikor estefelé hazatért, a réten egy magas, fekete 
ruhás hölgy jött vele szemben, aki almazöld kez- 
lyüs kezénél fogva egy-egy kis leánykát vezetett. 
Vukovics kalapot emelt neki. A hölgy fejbólinlás
sál válaszolt, s miközben gyermekeknek beszélt 
valamit, a férfiúra szegezte tekintetét. Az erdész
nek úgy tetszett mintha ez a tekintet kelleténél 
hosszabb lett volna. Elpirult egészen a hajatövéig 
s nagyon vidáman tért haza. Az este többel 
fütyörészett mint a mennyit gyalult a kis hasábo
kon. Későn oltotta cl lámpáját de még akkor is 
a sötét ablakban maradt s lávcsövön kezdte fi
gyelni a kastély földszintjének utolsó kivilágított 
ablakát. Tiz perczig . . . egy negyedóráig . . . egy 
fél óráig figyelt . . . Akkor a világos háttérből 
ugyanaz a magas női alak közeledett a nyitott 
táblákhoz, teljes pongyolában. Egy negyed perczig 
tarthatott csak, inig az ablakot betette s leeresz
tette a függönyöket, de Vukovics ez alatt gyö
nyörködhetett duzzadó karjaiban, magas mcllcsonl- 
jában s kerek csípőiben, a melyeken ablakcsukás 
közben egészen megfeszült a fehér pongyola. Az 
erdész e második éjszakán igen keveset aludt; 
még hajnalban is, mikor a báró elhajtatott a 
ti teli mocsarak közé egy-pár napi vadászatra, 
tisztán hallotta a lovak horkolását s később a 
kocsizörgést.
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nie kell, ha levéltárunk rendezve lesz : ez 
a felvidék egyik legérdekesebb gyűjte
ménye és látni valója lesz. melynek kedvé
ért sok idegen fog Selmecbányára elláto
gatni. , j

Ezen kivid biztos helyet fog nyújtani 
az egyes magánosok birtokában lévő csa
ládi okmányok és ereklyék megőrzésére.

Felkérjük már most közönségünket, 
hogy a múzeum és könyvtár létesítését pénz, 
érdekesebb tárgyak, okmányok és könyvek 
adományozásával lehetővé tegye.

Eredmények.
Alább három levelet kUzlünk amelyek, 

örömmel konstatáljuk, arról tesznek tanú
ságot. hogy Selmecbánya városnak a közel
múltban a kormányhoz felterjesztett kérései j 
nem találtak teljesen siket fülekre.

Jól esik. annyi deputációs és depu- 
tációtlan kérés eredménytelensége után 
arról Írnunk, hogy végre-valahára mégis 
csak valami kérésünket teljesiti a kormány.

A levelek egyike, a Hegedűs miniszteré, 
kész eredményt és haladást jelent; a \\ las- 
sics miniszter levele Ígéret csak, de olyan 
Ígéret, amelynek beváltásában nincs okunk 
kételkedni s a melyet, ha bevált a rninis- 
ter, régi óhaját teljesíti Selmecbánya város 
közönségének, mely hálás lesz iránta min
denha.

A harmadik levél a város országgyű
lési képviselőjéé. Az első kettőt hozzá in
tézték a miniszterek, ő a magáét Szitnyai 
József polgármesternek küldötte. Közöljük 
ezt is és e mellett szívesen ismerjük most 
már el, hogy látjuk, hogy mit tesz és mit 
tett a képviselő ur. Nincs kétségünk ugyanis 
abban, hogy közrejárt a város kéréseinek 
kedvező elintézésében s ezután is azon lesz, 
hogy a város, e szegény város méltányos 
és indokolt kéréseit lehetőleg teljesítse a 
kormány. *

Másnap délelőtt az erdőn volt Vukovics s ] 
munkásainak egy hegyes végű bottal mutogatta 
a tennivalókat. Tiz óra felé egy tölgyfa árnyékába 
ült s bőrtáskájából szalonnát és kenyeret vett 
elő. Megreggelizett s azután álmosan dőlt a fának.
A meleg májusi napsugár egy kissé elaltatta az 
erdészt, de egy éles rigófütty nemsokáia feléb
resztette. Vukovics feltolta kalapját s csodálkozva 
kelt föl. Megint a bonne állt előtte, most hajadon
fővel, sötét hajában egy májusi rózsával. Fehér- 
keztyüs kezében csukott napernyőt tartott és egy 
csomó gyöngyvirágot. A gyermekek is győngyvi- i 
ragot szedtek volt s a kisasszony napernyőjébe i 
dobálták a virágokat.

Mire valók, erdész ur, ezek az árkok?
Ezek, kisasszony — válaszolta Vukovics 

a tűzi öl óvják az erdőt. A környéken most 
sok az erdőégés s cgypár lépésre innen már az 
uj vasút is készen van: a lokomotív szikrái is 
gyújthatnak. Felássuk a száraz avart — mondta 
zavartan szurkába a süppedő talajt, örülve, hogy 
van hová lesütni a szemét, felássuk egészen 
homokig s kétoldalt felhányjuk a földet, hogy a 
levélréteg tüze veszedelem esetében ne harapóz- 
hasson el. — Vukovics vagyok — tette hozzá 
kissé meghajolva.

A gyermekek a napernyőjénél fogva tova- 
huztak a leányt. Az mosolyogva nyújtott kezet

Budapest, 1900. évi január hó 19-én. ;

T é te lt  Barátom!
Selmecbánya szab. kir. bányaváros közön

ségének kérelmére, — azon célból, — hogy a 
nevezett városban a délutáni órákban feladott 
levelek Budapesten másnap délután kézbesithe- 
tök legyenek, elrendelendőnek találtam, hogy 
Garam-Berzence állomáson feltételesen megálló 
301. szánni gyorsvonat f. évi február hó 1 - töl 
kezdődőleg a Garamcerzence—Selmecbányái vo
nalon közlekedő 7465. számú személyszállító ' 
tehervonat vonatvezetője által közvetítendő le- 
vélpo ta átvétele végett rendszeresen megálljon.

Ezt szives tudomásul közlőm. Kész hived :

Hegedűs, s. k.

*
Budapesten, 1900. január 1-i. j 

Kedves Barátom !

Őszinte sajnálkozással értesitiek, hogy a i 
Selmecbányán építendő iskola tervét nincs mó- i 
doniban ez idő szerint megvalósítani, bármily j 
fontosnak ismerem el magam is e nyelvhatáron ! 
egy leányiskola felállítását, s bármilyen kecseg- | 
tető is az általad említett alkalom, mely most 
egy nagy, alkalmas épület megszerzésére nyí
lik. Hogy a város kérelmét 1895. óta nem tel
jesíthettem, annak oka az, hogy az e célra költ
ségvetésemben előirányzott összegeket pénzügyi 
okokból évröl-évre törleni kellett.

Őszintén tisztelő hived:

Wlassics, s. k.

L M E C  7 B Á N Y A I  H Í R A D Ó

Budapest, 1900. január 23.

Kedves Barátom !

Midőn tegnap este megérkeztem, irasztalo- 
mon találtam az idemellékelt kél levelet, látha
tod belőlük, hogy erőm és tehetségem szerint 
igyekezem a város érdekeinek előmozdításán 
közreműködni. A kereskedelmi miniszter leve
lében foglalt intézkedés mindenesetre haladást 
jelent; a vallás és közoktatásügyi miniszter le
vele ugyan kevésbé örvendetes, de miután a 
leányiskolának létesítése csak pénzügyi nehéz
ségekbe ütközik, reményelhető, hogy a pénzügyi 
helyzetnek jobbra fordulásával megjön annak

az erdésznek s tovasietett; a kanyarulatnál még 
visszanézett s .'utoljára egy málnabokor mögött 
tűntél sárgavarrásualsószoknyája.. Ez este Vuko vics 
már nem oltotta cl a lámpát, hogy a sötét ablakból 
figyelje a gyönyörű vis-a-vist. Sől kihajolt a párká
nyon és halkan fütyürészett. Akarta, hogy a leány 
észrevegye hódolását. ..Drága tavaszi este volt s 
a ház elölt csöndesen bólintottak a hársak. Egy
szerre megjelent a kastély ablakában a fehér alak, 
de nem tette be a táblákat. Az erdész láttára 
hirtelen visszarőppent s nem jött elő vagy tiz 
perczig, akkor elsőt éteriéit a szoba s a leány 
kihajolt az ablakon. Óvatosan nézett körül a 
virágágyak közölt, azután visszahúzódott és egy 
kis tranzparenlet tartott maga elé. Egy kalapska
tulya oldalába betűk voltak vágva s egy gyertya 
megvilágította a szókat: 'fiskor jövök.

A leány a tüzes belüket kitette egészen a 
párkányra, azután elkapta a gyertyát s a kemény 
papirost s még egy csókot intve az erdésznek 
hirtelen becsapta az ablakot.

Vukovics ijedten állt odaát. Az ilyen gyors dia 
dal másnál mosolygást keltett volna vagy megvetést 
vagy legalább titoknak látszott volna a dolog 
de az erdész mindenre nem gondolt. Csak hőse
get és borzongást érzeti s a tagok ama halálos 
kihűlését, melyet legelső bólintásával szokot ébresz
teni Szphynx, az adakozó szerelem. Kilencz óra

is az ideje. Különben a mai pénzügyi bizottság 
ülésen alkalmaim volt a vallás és közoktatás
ügyi miniszterrel újból beszélni és irányunkban 
táplált jó intencióiról meggyőződni.

F a rb a h j István.

Aktuális kérdés.
Irta: Eichcl Vilmos.

-  Folytatás —
Lapunk múlt számában megemlékeztem a 

tisztességtelen versenyről s annak néhány válfaját 
(u. m. az áru minőségének elpalástolása, a meny- 
nyiségbeli megrövidítés, a hirdetésekkel való szé
delgés, végeladásokkal való visszaélés) fel
említettem.

A tisztességtelen verseny az említetteken 
kívül még sok mindenféle alakban lép fel, mely 
fajok közül a legjelentősebbeket és a leggyakoriab- 
bakat, mint előző czikkemben megígértem, —■ 
bátor .leszek alant felsorolni.

A tisztességtelen verseny legpiszkosabb 
neme a versenytárs üzletének ócsárlása, de ez egyúttal
—  sajnos — a leggyakorib is. — írásban, nyom
tatványban, de különösen szóval terjesztenek egves 
kereskedők üzlettársukról mindenféle rósz hirt 
mely az utóbbiakat úgy anyagilag, mint erkölcsileg 
károsítja. Így elhíresztelik, hogy versenytársuk 
árui rosszak, drágák, vagy elhíresztelik, hogy 
versenytársuk megbízhatatlan slb. Az ilyen roaz- 
akarattal párosult rágalmazásoknak következménye,
— miután a vevőkőzőnség ebben a tekintetben 
csodálatos hiszékenységet tanúsít — az szokott 
gyakran lenni, hogy a versenytárs hitele meggyen
gül, vevőinek száma megritkul, mert magához 
csábítja őket, esetleg holmi ajándékokkal,— mely
ről a jövő számban szólok, az illető szájaskodó 
kereskedő.

A tisztességet nem respektáló kereskedők 
vagy iparosok, gyakran ahhoz az eljáráshoz is 
fordulnak hogy a saját ezégüket összetéveszletik 
a versenytárs czégével, vagyis azt hiresztelik, hogy 
a két üzlet egy vállalat, mindegy tehát ennek 
folytán itt vagy amott vásárol a vevő, előfordul 
az is, hogy a versenytársak rokonok és közülük 
az egyik az inszolid, a helyzetet kihasználva a 
vevőket az által édesgeti magához, hogy a két 
üzletet egybetartozóknak esetleg a másik fiókjá
nak minősiti, miáltal üzlettársát szintén jelenté
kenyen megkárosítja. Oly módon is iparkodnak 
egyes kereskedők illetleg iparosok vevőközönsége

volt. Még egy egész óra! . . . Valaki kopogtatod  
az ajtón, az iszákos éjeli őr, a ki könyvekért 
jött, amiket másnap reggel a városba vigyen 
beköltetni. Az erdész elébe tolla a csomagot s 
egy pohárka pálinkát töltött neki. Vukovics azután 
ismét magára maradt; egynéhányszor végigjárt a 
szobán, mejd betelte az ablakot s kinyitotta ajta
ját, mely a ház elején egy kis verandára vezetett; 
a lámpát is eloltotta s helyette kis éjjeli mécset 
gyújtott. Azután elnyúlt egy széles, vén borszék
ben s csukott szemmel hallgatta az óra ketyegé
sét; fáradtan, bénultan, száraz torokkal. Tiz óra
kor egy lebegő nőalak szállt be a verandáról. 
Vukovics felugrott s egy pillanatig némán álltak 
egymás előtt, de aztán a férfi előrelépett és ar- 
czát odaszorilotta a duzzadó vállkendőre. Az 
asszonypárától s violaillattól kábultan maradt igy 
egy pillanatig . . .

— Hogy h í v n a k ? . . .  dadogta Vukovics.
— Mariettának — susogta a leány és körül

nézett a szobában, csodálatosan merev sötétkék 
szemével. Az ajtón fehér pillék jöttek utána s 
midőn a férfi fejét simogatta, a kezére szálltak. 
A leány elkergette Őket, azután eltolta magától 
a férfit s betette az ajtót. Gyertyát gyújtott s

' midőn ledobta kendőjét, fűzőben és alsószoknyá
ban állt Vukovics elölt. „Szép vagyok ?“ miköz
ben egy selyemszallagot rántott meg a fűzőn.
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csakhogy pipájukat eladhassák. —  Híresek a 
pozsonyi diós-patkók is, megesik tehát itt is, 
hogy pl. solmeczi pék készítette patkót árusítanak 
viszont pozsonyi gyanánt.

Nagy Ilire van a székelyföldül! készült 
úgynevezett „kalotaszegi varottas“-nak, melyet 
tisztességtelen kereskedők, miután a valódi vala
mivel drágább, a sokkal olcsóbb morva Kép- mun • 
kával helyettesítenek, illetőleg adják el valódi 
gyanánt.

Ez utóbbi visszaélés különösen elítélendő 
és határozottan lelketlennek minősíthető az olyan 
kereskedő, ki a honi ipart pártoló, hazafias magyar 
közönséget ily módon félrevezeti; mert ezáltal 
elsősorban a magyar ipart károsítja, a hazai közön
séget pedig a magyar gyártmánytól elidegeníti 
Pedig ez a fajtája a tisztességtelen versenynek 
éppen most kapott lábra, midőn a hazafias áram
lat, mely a honi ipar fejlesztését czélozza, hullám
zik végig hazánkon.

Találkozik tehát igen nagy számmal oly 
magyar polgár, ki ha kereskedésbe belép honi 
ipart kér, de miután az illető kereskedőnek rak
tárán hazai gyártmány nincs, vagy azt bevezetni 
nem akarja, esetleg silányabb minőségű külföldi 
portékát árusít honi gyanánt, hogy vevőjét el ne 
szalassza. Erről a szintén igen aktuális tárgyról 
sokat, — igen sokat lehetne kapcsolatosan elmon
dani, de [erre egyrészt a kérdés tartalmassága 
miatt nem terjeszkedhotem ki, másrészt pedig 
jelen czikkem czélja nem a honi ipar fejlesztésének 
problémáját tárgyalni, hanem a tisztességtelen 
verseny fogalmát megvilágítani. ígérem azonban, 
az esetben, ha igen t. olvasóimat érdekli, 
(min nem kételkedem egy csöppet sem) hogy e 
kedves és ránk magyar polgárokra nézve hasznos, 
thémával, a honi ipar terjesztésének kérdésével 
alkalmilag külön czikkben és behatóan fogok 
foglalkozni. Most pedig visszatérek jelenlegi 
thómámhoz!

Egyre mélyebben hatolva a tisztessegtelen 
verseny kérdésébe, újabb és újabb, merészebbnél 
merészebb visszaélésekkel találkozunk.

Sajnos — léteznek kereskedők, kik nem 
átalják megszegni a törvényt, csakhogy némi anyagi 
hasznot biztosíthassanak maguknak üzlettársaik 
rovására, mert az utóbbiak az ilyen tulságba menő 
visszaéléseket lelkiismeretűkkel, becsületükkel ösz- 
szeegyeztetni nem képesek. Itt olvasóim bizonyára 
azt kérdik majd tőlem, hogy miért hoztam fel a

törvények megszegését külön, holott tulajdonkép
pen a tisztességtelen verseny majdnem minden 
fajtája a törvény valamelyik paragrafusába ütkö
zik. Készen van erre vonatkozólag is a megfelelő 
válasz. Azt akartam a fentebb mondottakkal kife
jezésre juttatni, hogy vannak inszolid kereskedők, 
valamint iparosok, kik a törvényből valóságos üzle
tet űznek, mit fényesen igazol be a kővetkező 
példa.

Folyó évi január hó 1-én lépett életbe az 
uj italmérési törvény, melynek értelmében szeszt 
és abból készült közönséges pálinkái ulczán át 
kimérni és poharazni kereskedésekben tilos és 
ilyet csakis zárt üvegben legalább félliternyi tar
talommal szabad elárusítani. Akadnak tehát a 
a tisztesség fogalmával ellenséges viszonyban 
lévő kereskedők, kik tudván azt, hogy becsületes 
jóravaló versenytársuk a törvény paragrafusainak 
aláveti magát és azokat pontosan betartja, — a 
szeszt és pálinkát a törvény rendelkezéseinek 
elllenére január t-eje után éppen oly zavarta
lanul tovább árusítják, mint azt eddig tették, tete
mesen megkárosítva ez által üzlettársukat, mivel 
ily módon annak hikusabb vevőit magukhoz 
csábítják. Miután azt a hitet keltik a vevők kö
rében, hogy az illető czikk csak náluk kapható.

Még hátra volna a tisztességtelen versenynek 
néhány főbb faja, de miután az ezt korlátozó 
törvényes intézkedésekről is óhajtok említést tenni 
valamint szerény egyéni véleményemet e kérdés 
végleges rendezésésére vonatkozólag szeretném 
kifejezésre juttatni, czikkem ezen hátralevő ré
szét a jövő számnak szánom.

(Folyt, köv.i

Újítás a postán.
1900. évi február hó 1-től kezdődőleg Sel

mecbánya város területén a postautalványok és 
posta utánvételek pénzösszegeit az itteni levél
hordók a jelenlegi kézbesítési kerületek betartása 
mellett a címzettek lakásán, illetve üzlethelyisé
geiben fizetik ki.

Nem kézbesiftetnek házhoz, hanem a posta
hivatalban adatnak illetve fizettetnek ki :

a) A postc-restante címzett utalványok.
(q Azon magánosok utalványai, a kik nem 

kívánják utalványaiknak lakásukon való kifizetését 
és a posta hivatalt Írásban értesítik, hogy utalvá
nyaikat a posta hivatalban óhajtják átvenni, s azért

szerezni, hogy a jóhirtl versenytárs ezégét külsőleg 
utánozzák, de leggyakrabban az egyforma név is 
alkalmas tisztességtelen verseny üzésérc.

Divatossá vált továbbá a mai czimkóros 
világban a kitüntetésekkel, czimekkel elismerő 
oklevelekkel való visszaélés, melyekkel tekintélyt 
óhajtanak maguknak az illetők kereskedők szerezni 
vevőik körében. így pl. néhányan jogtalanul hasz
nálják az udvari szállítói cziinet, egyes iparosok 
pedig kiállításon szerzett kilüntésekkel ékeskednek, 
mely kiállításokat meg sem tartották stb. Ebbe 
a kategóriába tartozik az elismerő levelekkel foly
tatott szédelgés is. Gyakran olvashatjuk az újsá
gokban, hogy N. N. iparos készítményét oly egye
temi tanárokkal, orvosokkal ajánltatja, kik tulaj
donkép nem is léteznek, vagy pedig soha nem 
létezett grófok herczegek elismerői sorait repro
dukálják, csakhogy készítményüket minél nép
szerűbbé tegyék.

Vannak a forgalomban áruk, melyek egy 
bizonyos névvel, jelzéssel bírnak, megkülönböz
tetésül más hasonló áruktól. Ez a jelzés leginkább 
az illető czikknek neve vagy pedig származási 
helye, melylyel egyes kereskedők visszaélnek, 
így pl. leghíresebb a „Zacherlin" rovarpor, oly 
kereskedők kiknek ez raktárukon nincs, hasonló 
csomagolású de silányabb rovarport adnak el 
„Zacherlin" gyanánt stb.

De különösen szokásos az áru származási 
helyének eltitkolása, mert van igen sok áruezikk, 
melyet a származási illetőleg az előállítási hely 
tett híressé. Ezt a körülményt, egyes kereskedők 
a nem éppen tisztességes kategóriából oly módon 
aknázzák ki a maguk javára, hogy a „valódi*-nál 
különben silányabb és olcsóbb de hasonló cso
magolású árul adnak el jobb gyanánt néha drá
gábban is. Az ily módon való visszaélések pedig 
igen gyakoriak és mindennapiak, mert az illető 
kereskedők jobban értékesítik a különben silány 
árut az illető czikknek tulajdonított „valódi" elne
vezéssel. — Itt többek közt egy példát hozok 
fel, mely különösen minket, selmeci polgárokat 
közelebbről érdekel.

A selmeczbányai pipák világhírt vívtak ki 
maguknak, minélfogva akadnak nagyon sokan 
kik a mi pipánkból füstölnek a legnagyobb élve
zettel De nem mindenkinél kapható a selmeci 
pipa sem. Vannak tehát oly kereskedők, kiknek 
solmeczi pipa nem lévén raktárukon, más gyárt
mányt adnak el a vevőnek, selmeczi gyanánt,

Teljesen erkölcs nélkül való volt, nehéz alko
holista és morphinista. Ha odaát a szekrényében 
néha kutattak volna, üres rumos üvegeket és kék 
morphiumos üvegecskéket találhattak volna. De 
az éjszaka költészete csakúgy körülcsókolta vál
lát, mint a legtisztább hajadonokét. Vukovics egy 
őrült rántással ültette ölébe a nagy karosszéken. 
Az óra halkan ketyegett tovább. Éjféltájt egy 
halk, de dermesztő sikoltást hallatott a leány.

Vukovics, az üvegemet . . . otthon felejtettem 
. . . Szent Isten . . .  az erdész fölugrott s az ágyra 
emelte a vonagló leányt. Sohasem látott még ilyet, 
Marietta fölhúzta vállait s valami félig halálra 
rémült, félig mosolygó arccal kapkodott levegő
ért, mig karjait egészen elhallan lógatta alá . . . 
„Az üvegemet . . hozza el . . .  9 dadogla s mind- 
duntalan lecsukta a szemét. Ne frottirozzon . . . 
nem használ semmit . . . Az erdész ijedten s 
kimerültén nyúlt a vizeskorsó után, hogy meg
locsolja a görcsökben fetrengő leányt. Nem — 
pihegte a leány — az üvegemet hozza cl . . a 
morphiumos üvegemet, mert mindjárt meghalok. 
Vukovics . . Mindjárt az ablak mellett van . . jobb
kéz felöl . . egy asztalkán . . kicsiny, nehéz tokban, 
a kulcsa nálam van az alsószoknyám zsebében . .

— Rögtön hozom — dideregte Vukovics 
és begombolta kabátját s kirohant a sötét parkba.

A kastély elején egy kiugró szabad lépcső- j 
ház vezetett föl a magas földszintre, de Vukovics !

arra hiába került volna; nem juthatott be a 
csukott ajtón. Keresztül futott a holdsütütlc kavi
csos utakon s egyenesen a legszélső ablaknak 
tartott, ott ahol először pillantotta meg Mariettát. 
Olt fölugrott a souterraine ablakpárkányára és 
magasra nyújtotta a karját, hogy az ablak táblát 
behajtsa s aztán fülkapaszkodhassék. De az ablak 
nem engedett, a závár belülről rá volt fordítva. 
Vukovics meg volt lepve. Egy pillanatig hallgató- 
zolt s a rét felől mintha kocsizörgést hallott volna. 
Azután leugrott a gyepre s kétségbeesetten bámult 
a kastélyra. Ekkor észrevette, hogy középen a 
negyedik ablak félig nyit va van; eszébe jutott, 
hogy Marietta bizonyosan onnan lépett ki a közel- 
eső lépcsőkre; lehetségesnek tartotta, hogy a 
leány ezt a szobát gondolta, meri valószínűleg 
ez is a gyermekek lokoszlályához tartozik. Habo
zás nélkül fölszaladt a lépcsőn, beugrott az abla
kon s egy tágas szobában találta magát, a mely
ről a hold fénynél nem tudta megállapítani, hogy 
ebédlő-e vagy szalon. Jobbkéz felől gépiesen 
kereste az asztalkát s egy két másodpercz múlva 
érezte is egy kerek asztalka körvonalait. Az aszta
lon egy négyszögü börkazettát talált, azt magához 
vette s visszaugrott az ablakpárnára. A rét felöl 
ebben a pillanatban kiáltás hallatszott: „Tolvaj! 
Tolvaj!" s nyomban utána eldurrant a báró 
amerikai puskája. Vukovics egyenesen a gyepre 
ugrott s eszeveszett futással tört vissza az erdész

lakba. Ekközbcn még egy lövés dördült el s a 
távolból tisztán ki lehetett vonni a báró hangját: 
„Megálj! Megálj!" A kastély előtt egész galyakat 
szakítottak le a szilfákról a golyók.

Vukovics otthon volt. Elreteszelte az ajtót. 
Odanyujtolta a halálsáppadt nőnek a kazettát, de 
Mariettának már nem kellett az orvosság; nagy- 
kendőjébe burkolva reszketve ült az ágy szélén 
és figyelte a zűrzavaros hangokat odakünn. A 
fegyverdörrenés s a kiállások egészen helyreráz- 
ták a megbomlott idegeket. „Vukovics — súgta 
-  adja ide a kazettát . . Jézus, hisz ez a koral- 
los kazetta; maga a kis szalonban volt“ „A gyer
mekszoba ablaka be volt zárva" „Én nyitva hagy
tam, — bizonyosan jobban van már a bonne, 
lejött az emeletről s látta, hogy nem alszom a 
gyermekeknél, ott maradt náluk" Vukovics elszé
dült egy pillanatra. „Hát nem ön a bonne?" 
„Szerencsétlen ember, hisz én a báróné vagyok" 
mondta Marietta fuldokolva; „Azt hitte, mert a 
mióta itt vagyunk, a gyermekekkel járok!."

A ház körül izgatott beszélgetés hallatszott. 
A báró, a ki a tiszlarttóval korábban jött meg a 
vadászatról, az inas, a kocsis és kél lovászgyerek, 
akit az istállóból vertek föl, az erdészlak tolmá
csára értek. A báró kopogtatott Vukovics ajtaján. 
„Erdész ur, keljen föl!" Vukovics üsszeránczolta 
a homlokát és nyersen válaszolt: „Ébren vagyok." 
Azzal gyorsan azt súgta Mariettának :„Adja ide
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a havi 3 frt. raktárdíjat havonta előre lefizetik. !
E raktárdíj fizetése alól ez esetben még a 

fiókbérlők sincsenek felmentve. Ezen magánfelek 
részére, utalványaik kifizetésére naponta 2 órai 
időtartam áll rendelkezésre, melyet a hivatal főnők 
állapit meg.

c) A postahivatal külkeritletébe, községekbe 
szóló utalványok.

Az állami-, polgári- és ka.onni hatóságok 
jogosítva vannak választani a régi, illetve a jelen
legi, vagy pedig az uj kézbesítési módozatok közöl 
egyet, s erre nézva még februárius 1-jo előtt 
szíveskednének elhatározásukról a posta hivatalt 
Írásbeliiig értesíteni. Itt megjegyzem, hogy a hiva
talok-, és hatóságokra nézve tekintve azok elszá
molási ágazatait a még jelenlegi vagyis régi kéz
besítési módszer a czélszeríibb.

Az utalványoknak háznál való kifizetéséért 
utalványonként 2 kr. illetve ha ugyanazon cím

zettnek egyszerre ő-nél több, vagyis csoportos 
utalvány fizettetik ki, darabonként 1 kr., de ez eset
ben is konszignacionkint legalább 10 kr. kézbesítési 
illeték jár. E dijak az expresz és távirati utal
ványokért nem járnak, valamint az állami-, kato
nai-, és polgári hatóságok címére érkezett utal
ványokért sem, még az esetben sem, ha azok a 
hatóság írásbeli kívánságára a címzett hivatalban 
a levélhordók által fizettetnének ki.

A magánfél nem kívánhatja, hogy neki az 
utalvány a háznál vagy üzlotéoen csak kézbesi- 
tessék akként, hogy részére az utalvány összeg 
a kézbesítéssel egyidejűleg ki ne fizetessék, avagy 
azt sem, hogy neki a utalványok csak meghatáro
zott napokon vagy órákban kézbesitessenek illetve 
fizetessenek ki.

A kézbesítő anyagilag felelős az utalvány 
helyes kézbesítéséért, illetőleg az utalványozott 
összegeknek a valódi czimzett (jogos átvevő) 
kezeihez való kifizetéséért, és ez okból neki a 
kifizetésnél a a legnagyobb köröltekintéssel kell 
eljárnia. Miért is az utalványt a címzett laká
sán csak magának a címzettnek (törvényes kép-
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a kazettát, húzódjon át a kamarába, most elbújt 
a holdvilág, én felfogom tartóztatni őket. Ön alkal
mas pillanatban lépjen ki a hátulsó ablakon s 
az istállók felöl siessen vissza a kastélyba. Hallom, 
hogy a lovászlegények is itt vannak, ott most 
nyitva van a kapu s aztán úgy tehet, mintha önt 
is alarmirozta volna a lárma „ „Kérem nyissa 
már ki“ — kiáltotta odakünn a báró. „Kinek4 
— kérdezte Vukovics ép olyan nyersen. „A kas
télyban tolvaj járt s az erdészlakba láttuk mene
külni." Vukovics leakasztotta revolverét a falról, 
„lén voltam a,tolvaj'* mondta az erdész és lassan 
kigombolta a mellényét; itt. van nálam a koralios 
doboz, amit a kis szalonban felejtettek a kipako
láskor . . Most a kamara leié fordult, a hol 
Marietta a félhomályban a falhoz támaszkodva 
állt, szó nélkül némán; szomorúan, szerelmesen 
bólintott neki még egyel az erdész. „Annál inkább ! 
nyisson hát ajtót, — kiáltott odakünn a báró ! 
„Mindjárt, mondta Vukovics s balkezével félrehúzta j 
a reteszt, jobb kezével pedig szivén lőtte magát. 
Marietta ugyanakkor kúszott ki a rét felé, a 
kamara ablakából.

Kividről bejöttek s az éjjeli mécs mellé 
gyertyát gyújtottak. Vukovics olt feküdt a földön, 
kedves fahasábjai között. Feje a saroknak esett, 
ahol mint valami kis Golgotha-domb emelkedett 
egy homokhalom. Abba egy fenyőfa volt tűzve 
szobadísznek s a lombok közölt lassan gomoly- 
gotl a revolverfüst. A szobában sem violette-sza- 
gol sem asszonypárái nem lehetett érezni ettől 
u revolverfüsttől. *

— Klcptomanikus lehetett! — jegyezte meg 
a báróné másnap reggelinél. S valóban ezzel a 
meg nem érdemelt bocsánattal búcsuzlatta a 
környék azigen egészséges embert.

viselőjének, illetve meghatalmazottjának) szabad j 
kifizetni, s ha a levélhordó a cimzetlol nem ismeri, j 
tőle jogosítva van személyazosságának igazolását 
követelni. A teljesen idegeneknél, utazóknál a 
címzett személyleirását tartalmazó helyhatósági 
igazolvány, vagy útlevél, esetleg két teljesen elfo
gadható kezes szavatossága mellett fizethető csak 
ki az utalvány.

A kézbesítőnek a főnök áltat előirt kőrútjá
tól eltérni nem szabad, s csak ott állhat meg, 
hol a kézbesítés megkívánja.

A pénzösszeg átvételére a nyugtázás az 
utalvány hátán, az. arra szánt' helyen, s esetleg a 
konszignáción történik tintával vagy tinta irónnal.

A postautalványok kézbesítésére":és kifizeté
sére nézve a főbb tudnivalókat e pár pontba 
foglalva, azzal hozom becses tudomására a leve
lező közönségnek, hogy erre vonatkozolag az eset
leges bővebb felvilágosítást, a hivatalos órák alatt 
bárkinek szívesen adom meg.

Selmoczbányán, 1900. januárius hó 25.
Fekete Dezső

p. t. főnők.
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Levelek.
A „ SeImecssbányair IIiradó“

Tekintetes szerkesztőségének!
Selmeczbányán.

Becses lapja folyó évi 3-ik számában Vadas 
Jenő kir. ffierdőtanácsos úr, igen tisztelt barátom, 
kijelentésére vonatkozólag a legnagyobb készség
gel közlöm, hogy a becses lapja 2-ik számában 
nekem tulajdonított szavakat én egészen máské
pen mondottam. Szavaim pedig ezek voltak: 
„a város eddigi erdősítései mindig az erdészeti szak
bizottság javaslatai alapján eszközöltettek, a melyben 
mint szakemberek az erdészeti akadémia tanárai 
is szerepeltek.“

Miért is tény az, hogy sem én, sem a város; 
hatóság az erdész akadémiai tanári karhoz, mint 
1 yenhez tanácsért nem folyamodott s olyat ily 
'alakban nem is kapott.

Az eddig eszközölt erdősítések hogy' és 
mikéntjéről különben legközelebb beterjesztendő 
évi jelentésemben részletesen fogok foglalkozni, 
s miután az e lapok hasábjain is közölve lesz, 
minden érdeklődő kellő felvilágosítást lóg nyerhetni 
az erdősítésekről.

Selmecbánya, 1900. január hóban.
Kiváló tisztelettel 

Krausz Géza 
városi ordőmester.*

— Válasz a „Selmeczbányni Hiradó“
f. é. 3-ik számában, a hírrovatban „Furcsa** 
első cim alatt megjelent közleményre. Alolirott- 
nak az tűnik fel „furcsának** hogy ha „vak be
szél színekről.“ Csak ha alaposan ismerjük a 
viszonyokat s a dolog lényegét, szólhatunk ala
posan a dologhoz. Az ev. egyház az egyes em
bert sem hagyja figyelmen kívül az istentisztelet
nél s mindenki, úgy vélem, legszívesebben anya
nyelvén dicséri az Urat. Egy másik emberöltő 
alatt, úgy vagyok meggyőződve, a viszony a 
német és magyar nyelvű isteni tiszteletnél, ez 
utóbbi javára meg fog változni.

Selmecbánya, 1900. január 26.
Hándel Vilmos 

ev. lelkész.
♦

Hely szűke miatt a fenti válaszra ez úttal 
csak annyit jegyzőnk meg, hogy a szinvakság 
még nem képtelenit senkit arra, hogy ne lássa, 
ne halja és ne mondja meg az igazságot. Már 
pedig az igazság az, hogy Selmecbányái ág. hitv. 
ev. egyház hívői közölt hála az istennek elenyé
sző kevesen tudnak csak németül és túlnyomó 
sokan nemcsak tudnak magyarul, de anyanyel
vűknek is mondják azt. Mire való tehát a túl-

nyomó kevésnek, az egyesek kedvéért a nagy 
többséget negligálni. Mi tehát Luther Mártonnal 
szólván : a rosszul informált pápától a jobban in
formálandó pápához apellálunk s hisszük, hogy az 
egyházközség legközelebbi közgyűlése méltányo
san és igazságosan fogja megállapítani az isloni- 
tiszteletck rendjét s a soknak óhaját nem fogja 
egyesek kívánsága miatt még egy emberöltönvi 
időre óhajnak hagyni.

H Í R E K ,

— „ Kérés a nem esszivü em berbarátokhoz-
czimü felhívásunk folytán a szegény iskolás gyer
mekek részére a lefolyt héten következő kegyes 
adományok érkeztek a főkapitányhoz: u. m. Dr. 
Moller Miklósnétől 14 ruhadarab, Kapsz Istvánné- 
tól 14 ruhadarab, Dr. Tóth Imrénétől 16 ruha
darab és Singer Igná.z ruhakereskedőtől 3 öltö
zet fiuruha. — Hetenkint 7 8 gj érmék ruház
ta tik fel és igazán lélekemelő a kicsinyek Öröme, 
a midőn a jó meleg ruhába öltöztetik őket és 
ők boldog mosollyal és büszkén nézegetve ruhá
zatukat mennek ki a rendőrségi épületből az 
utczára és innen az iskolába s óvodába. — 
Csak rajta! a jó tettek önmagukban hordják 
a legszebb elismerést.

— A vörös kereszt e g y le t  selmeczbánya 
választmánya e hó 25-én délután tartotta évi 
rendes közgyűlését. A közgyűlésről jövő számunkba 
részletes tudósítást hozzuk.

— Halálozás. Sulcz Endre, lyceumunk volt 
tanára, mint részvéttel értesülünk elhalt Hód
mezővásárhelyen.

— Két érdekes előadás. A selmeczbányaj 
gyógyászati és természettudományi egyletben 
egymásután két igen érdekes előadás lesz. Az 
első előadási ma vasárnap délután 5 órakor tartja 
Vitális István lyceumi tanár. A búrokat és hazá
jukat fogja ismertetni vetített képek kíséretében. 
A másik előadás a jövő hó 3-án szombaton dél
után 5 órakor lesz s Tandlich Ignácz dr. fogja 
tartani. Tárgya az alkohol befolyása az ember 
egészségére. E két igen érdekes tárgyú népszerű 
előadásra felhívjuk a nagy közönség figyelmét 
s tudatjuk, hogy azokon hölgyeket és nem tagokat 
is szívesen lát az egylet. Mindkét előadás az uj 
akadémiai épület bányászati vegytani termében 
fog megtartatni.

— Tolmács kerestetik  a kir. járásbíróság 
mellé a német és tót nyelvre. Pályázó kérések 
az ipolysági törvényszék elnökéhez jövő hó 10-ig 
adandók be.

Álarczos bál. A r. kath. nőegylet februárius
24-én álarczos báljához nagy az érdeklődés város 
szerte; — a mint titokban megtudtuk sok és szép 
maszk lesz ; — sokan készülnek o bálra vidékről 
is. A mint haljuk világpósta is lesz, a hol emlék
tárgyak lesznek átadva a legtöbb levelet kapó 
hölgynek és urnák. — Egyszóval szép és jó mulat
ságnak Ígérkezik ezen, különben is nagyon is 
jólékonyczélu álarczos bál.

— Az ipartörvény és a beteg’pénztárak 
reform ja. Az ipartörvény módosítására vonatkozó 
munkálatok már elkészüllek a kereskedelemügyi 
minisztériumban és Hegedűs Sándor kereskedelem
ügyi miniszter február hó elején értekezletre hívja 
össze az Országos Ipartanács tagjait, hogy meg
vitassák az ipartörvény tervezett módosításait. 
Ugyancsak ezen az értekezleten fog szóba kerülni 
a munkás botegsegélyezés, illetőleg a betegpénz
tárak reformjának kérdése is. Hir szerint Hegedűs 
miniszter a belegpénztárak államosítását tervezi.

— Lábát törte. Özv. Vajda Mihályné dohány- 
dohánygyári munkásnő e hó 24-én reggel 6—7 
óra között a dohánygyárba haladva, a Takács-féle 
doliány-lőzsde előtt a járdán megcsúszott, leesett 
s jobb lábának alszárát törte. Dr Tandlich Ignácz 
gyári orvos a sérültet azonnal gyógykezelés alá 
vette a baleset színhelyén a honnan a sérült lakú-
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sára lett szállítva. Ez egyszer azonban nem az 
issmeretes „zöld ládau-ban, hanem a dohánygyár 
hordágyán, mely igen alkalmasnak bizonyult a 
sérültek szállítására. Ezen alkalomból újból fel
hívjuk rendőrségünk figyelmét arra, hogy a ház
tulajdonosoktól szigorúan kívánja meg, hogy a 
járdákat naponkint kora reggeli órákban hintsék 
be. Az illetékes közegektől pedig jogosan elvár
hatjuk, hogy a járdákról a havat, jeget naponkint 
távolittassák el, nehogy hasonló esetek a jövőben 
ismétlődjenek.

—  Orvos kerestetik . A zólyomi Gyetva 
nagyközségbe községi orvosi állásra pályázol van 
kiírva. Ez 1800 korona fizetéssel javadalmazott 
állásra a nagyszalatnai főszolgabírói hivatalhoz 
küldendők be a pályázatok jövő hó 4-ig.

— Talált tárgy . F. hó 24-én a Deák-Ferencz 
utczában egy pénztárcza találtatott nagyobb 
Összegű pénzzel. Igazolt tulajdonosa átveheti a 
rendőrkapitányi hivatal I. emeleti 1. sz. szobájában.

— Inasok harcza. Olló, dikics, kalapács, 
lábszij, gyalu, kaptafa, véső, fúró kötél, bicska 1 
. . . mind megannyi fegyverül lett használva ama 
buri hősiséggel vívott harezban, melyet e hó
23-án az iparos tanonezok vívtak egymás között. 
A harezüzenet ókat nem sikerült megtudnunk, 
csak az elkeseredett harezosok a megmondhatói, 
kik azt nagy titokban tartják. A harcz színhelye 
az iparos tanoncziskola előtti tér volt.Rendőrségünk 
a lanoncz iskola tanítójának megkeresésére köz
belépett és sikerült neki közöttük a fegyverszü
netet bizonytalan időre megkötni, persze a fegy
verek előzetes elkobozása után.

— Betöréses lopás. Ilok Ferencz napszá- 
moSj Uj-ut 64/11. sz. házban levő lakására a ház
ajtó betörése után eddig ismeretlen tettes behatolt 
s onnan egy ezüst zsebórát és lánczot elemeit. 
Miután a tettes semmiféle nyomot, bűnjelt nem 
hagyott hátra, rendőrségünk a nyomozást az uj 
bűnvádi perrendtartás szerint ily esetben csakis 
a kir. ügyészség megkeresésére indíthatja meg. 
Ez pedig Ipolyságon lévén, attól tartunk, hogy a 
büntetlek felderítése nehézségekkel fog járni s a 
rendőrség a sikeres, gyors nyomozás helyett az 
ügyészségi megkeresés után csakis a tettesek 
nyomát ütheti.

—  Bejelentési hivatalunkban a munka 
javában folyik s a szervezési előmunkálatok a 
befejezés stádiumában vannak. — Újból figyel
meztetjük a közönséget — hogy a közhírré 
tett törvény és szabályrendeletnek megfelelöleg 
eleget tegyen, hogy ezen közhasznú hivatalunk 
kellő pontossággal legyen vezethető a mihez főfel
tétel az, hogy minden lakás és cselédváltozás 24 
óra alatt bejelentessék.

— Részvények eladása egy drb. selmeczi 
népbanki, és 2 drb. zsarnóczai takarékpénztári 
részvény adatik el e hó 30-án d. e. 10 órakor a 
városi pénztárban nyilvános árverésen.

— V agner Vilmos f  miniszteri tanácsos, 
a magyar államvasutak gépgyárának, a diósgyőri 
vas és acélgyárnak és az állami vasmüveknek igaz
gatója, a III. o. vaskoronarend lovagja halt el 
váratlanul e hó 18-án Zólyom-Brezón hova az 
ottani vasmüvek megtekintésére utazott. A halál 
hivatalos működése közben érte utói a jeles 
szakembert, kinek halála nemcsak családját, de 
a vezetése alatt álló összes intézeteket gyászba 
boritá. A megboldogultat Selmeczbányán is sokan 
ismerték, itten tanult a GO-as évek elején mint 
akadémiai hallgató és később mint akadémiai 
tanársegéd volt itt két éven át. Temetése e hó
20-án volt Zólyom-Brezón nagy pompával és 
fénynyel. Huszonnyolcz küldöttség volt jelen a 
temetésen. Selmeczbányáról a m. kir. bányaigaz
gatóság és a m. kir. bányászati és erdészeti aka
démia képviseltette magat. Az előbbi Svehla 
Gyula főbányatanácsos, az utóbbit íScholtz Vilmos 
főbányatanácsos és Sobó Jenő bányatanácsos 
képviselték. A díszes ravatalt a koszorúk nagy

tömege vette körül s az egész községben gyász- I 
lobogók hirdették a zólyom-brezóiak gyászát. A i 
gyászoló családnak a pénzügyminiszter Graenzen- 
stein államtitkár, Szathrnáry miniszteri tanácsos ! 
sürgönyileg fejezték ki részvétüket s ezeken kívül j 
ötvenhat részvét sürgöny és több száz vigasztaló j 
levél érkezett hozzájuk. A halálesetről a zolyom- i 
brezúi vasgyári tisztikar a külön gyászjelentést ! 
adott ki.

— Dologh János, királyi bányatanácsos, 
nyugalmazott főbányahivatali főnök halt el e hó j
25-én Selmeczbányán 75 éves korában. A meg
boldogult pár évvel ezelőtt vonult nyugalomba 
43 évi szolgálat után, mely idő alatt önzetlen, 
derék tisztviselője volt az államnak. A hosszú 
munka után teljesen visszavonultan, csendben ; 
töltötte a nyugalom pár évét, melyet most meg- ' 
szakított a halál. Családján kívül kiterjedt rokon- ; 
ság gyászolja az elhunytat és sok jó ismerősének 
részvéte kiséri sírjába. Temetése tegnap délután j 
volt teljes dísszel és pompával és az egész város 
intelligenciájának részvételével.

— Veszett kutya garázdálkodott tegnap
előtt délelőtt Róna külutezában, hol egy kis gyer
meket és több kutyát mert meg. Telefon jelentésre 
azzonnal kiment.Rovnára két rendőrjhol a kutyát 
már Brozman Jenő bányatanácsos agyonlőtte 
Minthogy a szakértői vélemény szerint a kutya 
veszett volt intézkedett a hatóság hogy a megmart 
gyermek Budapestre küldessék a Pasteur-intézetbe.

— Mennyi az asszony ? Erre az_épen nem 
érdekelten kérdésre a következő táblázazattal vála
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szol egy franczia statisztikus:
1000 férfire esik asszony
P o rtu g á liá b a n .................................. 1091
Svéd- és Norvégországban . . 1061
A n g l iá b a n ........................................1058
Spanyolországban.............................1054
Finnországban.................................. 1044
S vájcb an ..............................................1041
N ém etországb an ............................. 1039
Ausztria-Magyarországban . . 1034
Dániában ........................................1026
H o lla n d iá b a n .................................. 1023
Franciaországban.............................1025
B elg iu m b an ........................................1001
Olaszországban............................  995
S z e r b iá b a n .................................. 988
B u lgáriáb an .................................  952
Rom ániában.................................. 944
G ö r ö g o rszá g b a n ....................... 906
Bosznia Herczegovinában . . 869
Az egész számításból pedig kitűnik, hogy 

egész Európában hét millióval több az asszony, 
mint a férfi. Hét millió aggszüz élne tehát Euró
pában, még akkor is, ha minden férfi megháza
sodnék.

Pedig nem házasodik.

V I D É K .
— Zászló szentelés Hegy bányán. Folyó 

í hó 16-án szép ünnepélyt rendezett a hegybányai 
! katholikus közönség. Az ottani oltáregyesület

mely mintegy 300 tagot számlál, zászlóját szen
telték be nagy pompával. Tiszt. Jarosi Károly 
hegybánya; segédlelkész népszerűsége által — 
mint az oltani hivő nép legodaadóbb szeretetének 
tárgya — szerezte meg eme 160 frtnyi értékű 
remek zászlót. Kegyes adományokkal hozzájárul
tak Gábor-egylet Hegybányán 15 frttal, őzv. 
Neüshlné 25 jrttal és a selmeczi dohánygyár 20 
frttal, a többi a szegény áldozatkész bányásznép 
filléreiből került ki. A zászló anyi tisztet Szép 
Gáborné őnyagysága viselte, az alkalmi szt. beszé
det a nagyszámú vidékről is beözönlött közönség 
előtt Beszedits Bertalan modertárói lelkész tartotta.

— Tíz éves jubileum . E hó 27-én ünne
pelték Hontvármegye orvosai a megyei főorvos

Dr. Kovács Sebestyén Endre országos közegész
ségügyi tanácsos tiz éves főorvosi működésének 
évfordulóját. Az ünnepélyt a legszűkebb körben 
a megyei járás- és körorvosok rendezték megye- 
szerte ritka közszeretet és közbecsűlésnek örvendő 
főorvos főnökük tiszteletére. Lélekemelő látvány 
volt a szeretet és tisztelet azon megnyilvánulása, 
mely az ünnepély folyamán egyre nyilvánult az 
országos hirü orvos iránt. A megye orvosi kara 
kivéve a bakabányait, ki távollétével tündökölt, 
teljes számmal képviselve volt, ezekhez csatlakoz
tak mint külön meghívottak Czobor László alis
pán, Schiller Antal kir. tanácsos, közjegyző, Berko 
István takarékpénztári igazgató, Dr. Sztankay Aba 
hitelintézeti elnök igazgató s gyógyszerész. Az 
ünnepély szónoka a báti járás közkedveltségnek 
örvendő járási t. b. főorvosa Dr. Roseníeld Zzig- 
mond volt ki emelkedett beszéddel üdvözölte az 
ünnepeltet, kiemelve érdemeit. Az ünnepelt főorvos 
meghatottan válaszolt. Az ünnepélyt az ipolysági 
Bauer féle fogadóban bankett követte mely az 
esti órákban nyert befejezést. A banketten először 
Dr. Rosenfeld emelt poharat éltetve ünnepelt főor
vost. Nagy dr. szobi körorvos a megye alispánját, 
Berko Dr. Rosenfeldt mint a honti orvosok nesz
torát, Czobor alispán dr. Kovács főorvost, 
Kovács főorvos a gyógyszerészek két jellenlevő 
tagját, Nagy Lajos a főorvosnét, Dr. Rosen- 
fcld Dr. Rajnert éltette, mint az ünnepély rende
zőjét. Dr. Himler a kir. tanácsos közjegyzőre emelt 
poharat stb. Sürgönyileg sokan üdvözölték az 
ünnepeltet,köztükvárosunkbólajelenlétben akadá
lyozva volt Dr. Stuller és Dr. Kapp főorvosok.

Az anyakönyvi hivatalok
1900. január 19-től 
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A kihirdettek nevei. Lakóhelye.

1 Fikisz József Városhadasz
Steurer Jozefa

Házasság.

N.-Mindsz.-Mih.
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Az egybekeltek  nevei Lakhelye

i C.servenák György Selmeezbánya
Térén y Anna „

2 Karaska György „

Soltész Zsuzsa •

Születés.
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A szülők neve.
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Lakóhely.

í Lukács József 
llerll Mária fiú Selmeezbánya

» Neuschl Antal 
Stubna Karolin Rovna

3 Jeszenszky István 
Danaval Teréz Banka

A Koboz János 
Gottala Katalin leány

5 Prokai Antal 
Kvasznicska Veronika fin Rovna

6 Iván János 
Korvora Verőn

7 Makovinyi János 
Lauder Mária Sleffultó

8 Pulinger Pál 
Kral Mária Hodrusbánya

9 Foltán Ignácz 
Kozella Anna leány Bélabánya

10 Frei János 
Pischl Mária fiú •
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Halálozás.

1I Az elhunyt neve.
rí
OUS

A halál oka

1 Prácsek Katalin 89 é. végelgyeng.
s özv. Scholler F.-né 77 é. bélhurut
3 Petrinecz György S b. görcsök
4 Lupták János 4 é. tüdőhurut
5 Ivanics János 32 é. szivszélhüdés
6 Svecz Anna 2 é. hflkhürut
7 Oravecz Mihály 4 h. görcsök
8 Dologh János 71 é. vegelgyeng.
9 Neuschl Antónia 4 é. vörheny

10 Kassiár Mária 28 é. lüdőgümőkór
11 Péntek Imre 2 é. nehéz kór

H i r d e t é s e k .

V. 26/1900. szám.

Árverési hirdetmény.
Aluliit bírósági végrehajtó az 1881. évi LX. 

t.-cz. 102. §-a értelmében ezennel közhírré teszi, 
hogy a budapesti kér. és váltó f törvényszék 
1899. évi 130676. számú végzése következtében 
Dr. Déry Ernő ügyvéd által képviselt Eppinger 
Lázár és fia budapesti czég javára Bújna Lajos 
hodrusi lakos ellen 312 Kor. 82 fii. s jár. erejéig
1899. évi decz. hó 20-án foganatositott biztosítási 
végrehajtás utján lefoglalt 1094 Kor. 96 fii.becsült 
kővetkező ingóságok, u. m. bolti áruk és bolt 
felszerelés nyilvános árverésen eladatnak.

Mely árverésnek a selmeczi kir. jbiróságnak 
1899-ik évi V. 502/1899. számú végzése folytán 
312 Kor. 82 fii. tőkekövetelés, ennek 1899. évi 
szép. hó 30. napjától járó 6 % kamatai, 7,%  
váltó dij és eddig összesen 63 Kor. 30 fillérben 

biróilag már megállapított költségek erejéig Hod- 
rusbányán alperes üzletében leendő eszközlésére
1900. évi február hó 10. napjának délelőtti 10 
órája határidőül kitüzetik és ahhoz a venni szán
dékozók oly megjegyzéssel hivatnak meg, hogy 
az érintett ingóságok az 1881. évi LX. t.-cz. 107. 
és 108. §-a értelmében készpénz fizetés mellett, a 
legtöbbet Ígérőnek becsáron alól is elfognak 
adatni.

Amennyiben az elárverezendő ingóságokat i 
mások is le és felülfoglaltatták és azokra kielégí
tési jogo] nyertek volna, ezen árverés az 1881. 
évi LX. t.-cz. 102. §. értelmében ezek javára is 
elrendeltetik.

Kelt Selmecz, 1900. évi január hó 25. 
napján.

Óváry Dezső,
kir. jbirósági végrehajtó.

Van szerencsém a n. é. közönség b. tudo
mására hozni, hogy a téli idő beállával üzletembe 
a legfinom abb szeszes italokat, kiil- és bel
földi cognak, lipueröket,

valódi jamaica-rumot
szereztem be, melyeknek valódi kitűnő voltukról 
kezeskedem.

Ez alkalommal bátor vagyok a m. t. közön
ség figyelmét uj vállalatom iránt felhívni. Ugyanis 
ismerve a helybeli rossz vizviszonyokkat, egy a 
mai kor igényeinek megfelelő márvány és szén 
vízszűrő készülékkel ellátott

szikvizgyárat = -
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A selmeczlmnyai kereskedelmi és hitelintézet r. t.
t. ez. részvényesei

a folyó évi február hó 18-án d. u. 2 órakor 
S e l m e e z b á n y á n  a *  i n t é z e t i  h e l y i s é g b e n  m e g t a r t a n d ó

XI. rendes közgyűlésre
tisztelettel meghivatnak.

Tárgysorozat:
1. Az igazgatóság és a felilgyelőbizottság jelentése a lefolyt llzletévről.
2. A zárszámadások felülvizsgálása, a mérleg megerősítése és a fel

mentvény megadása.
3. A tiszta nyeremény felosztására vonatkozó határozathozatal.
4. Elnök, 5 igazgatósági tag, esetleg 1 felllgyelőbizottsági póttag vá

lasztása.
5. Netaláni indítványok.

Az igazgatóság.

Koá-zalog péazkSlcsőa-mteaet
megnyitás Zólyomban.

Zólyomban 1900. évi január hó 15-én nyilt meg e városban eddig nem létezett, 
hatóságilag engedélyezett s hatósági felügyelet alatt álló

k é z i - z á lo g  p é n z k ö l c s ö n - i n t é z e t ,  I
Ezen miniszteri engedély, illetve utasítással ellátott, törvény által megkívánt m  
óvadékkal hiró pénzkölcsön-intézet kölcsönt ad törvény által megszabott jutányos 9  
kamatra: arany- ezüst- ékszerekre, minden néven nevezendő ingóságokra a leg_ %  

kisebb összegtől a legnagyobb összegig. 0
(A kölcsöntigénylőknek teljes titoktartás biztosittatik.) 9

Ezen kézizálog pénzkölcsön-in tézet J
Z ó l y o m b a n  F ő t é r ,  b e j á r a t  W e l l i h - t é l e  h á z  k a p u  a l a t t  b a l r a  J  

é s  K ó h n  M á r t o n  ó r á s  é s  é k s z e r é s z  ü z l e t é b e n  v a n .  ®

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXft
Van szerencsénk a n. é. közönségnek azon kedvező alkalmat nyújtani, 

miszerint most nagy készlet miatt üzletünkben mindennemű

kárpitos munkák

rendeztem be, uj .Reform* sziphonokkal; főtőrek- 
vésem lesz, hogy annak kezelése a rend és tisz
taság mintaképe legyen.

Megköszönve az eddig irántam tanúsított 
bizalmat, maradtam

teljes tisztelettel
Rosenfeld József,

___________  _ _ _  kereskedő.
Nyomatott a laptulajd

éspedig: garnitúrák, ebédlő és kisebb stiltt 
díványok

kaphatok, valamint e szakba vágó munkák a  l e g r ö v i d e b b  id ő  a l a t t  
és l e g ú j a b b  d i v a t  s z e r i n t  eszközöltetnek.

Kérjük a n. é. közönség szives látogatását

teljes tisztelettel Rónai Testvérek
kárpitosok, Eziist-utcza 13. sz....xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx^xxxxxxxxxS;

Ionos Joerges Ágost özv. és fia könyvnyomdájában Selmeczbányán, 1900.
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