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Nyugat és kelet.
Kelet a népnek bölcsője, az első szo

morú könnycsepp hazája. A gallileai tenger 
és a Holt tenger közt nyúlik, szalad a 
szent folyó, a Jordán. Ez a föld legmélyebb 
helye, valamely elsillyedt boldog ország 
helye, Ha valahol, úgy itt volt a paradicsom, 
itt emésztette el lángoló pallosával, a föld
ből kitörő tűzzel az Úr a földi boldogságot. 
A geológia már bizonyítja. Itt sirt Ádám 
és Éva először a nyomorúság partján. In
nen ered a bánat.

Sémita szokás hamuzsákon ülni és 
keseregni.

Palesztina tele van begyszakadékkal, 
barlanggal, magában Kűrinél begyében, a 
tenger partján ezer barlang van.

Ez a bűnbánók hazája, a remeték cso
dálatos őshazája, a szerzetek, világhódító 
eszmék földje.

Nekünk, finom posztóba öltözött, par- 
fiimös embereknek oly különös a bűnbánat, 
a bojt, a vezeklés.

A pap odabenn a templomban elegáns 
kis keresztet rajzol egy kevés hamuval az 
ajtatos hívők homlokára, és ezt megérzi a

villamossággal, kultúrával táplált finom em
ber az utczán, trüsszög tőle.

A konyhából bojtos étel szaga fut ki, 
s az arra menő megvetően mondja:

„Bigott.4
Még a múlt százád elején itt Selmec

bányán vezeklők csoportja ment az utcán, 
önkényt sanyargatták testüket ütéssel, és 
1744— 1751-ig, a midő világhírű Kálvá
riánk épült, buzgó férfiak, nők töviskoszo
rút nyomtak fejőkbe s úgy vonultak köny- 
nyezve, imádkozva fölfele a sz. hegyen.

Ma ez nevetséges, valamint nevetséges 
a nyakig öltözött müveit nő, ha mulat.

A pogány mulatság polgárjogot nyert, 
az ajtatos könnyet, mely a szív legmélyé
ről fakad, a társadalom visszatoloneoltatja, 
akár a tolvajt, csavargót, illetőségi hazá
jába, a szívbe.

Minden, a mi bűnbánat, gyanús, min
denki végig nézi akár a rabot, a kit őr 
kisér.

Pedig erő és eszményiség csak az ön
megtagadás kapuján túl lakik.

Van néhány jó barátom. Ha velők ta
lálkozom, ritkán felejtik el szellemes meg
jegyzéseket tenni a testnek, a gyomornak

A „SELMECZBÁNYAI HÍRADÓ" TÁRCZÁJA.
Regény két levélben.

A „Selmeczbányai Híradó'4 számára ir ta :
Szomaházy István.

(Utánnyomás tilos.)
Első levél.

(1870.)
Drága Marim ! Gyűlölj meg, ne gondolj rám 

soha többé, én a le és minden becsületes ember 
tiszteletére méltatlan vagyok ezentúl.

Oh milyen szerencsétlen vagyok Mari, oh, 
milyen szerencsétlen!

Te tudod, hogy házaséletem sohasem volt 
boldog ; de remélhetem e azért, hogy elnézése
det, bocsánatodat nem fogod ridegen megvonni
tőlem ?

Nem hozhatok föl védelmemre semmit, hogy 
László sohasem érteit meg, hogy szerelme zabo
látlan és érzéki szenvedély volt, hogy jóformán 
elhanyagolt, magamra hagyott. De esküszöm ne
ked, hogyha őt közelemben, oldalom mellett ér
zem, mégsem történhefik meg soha ez a borzasztó 
esemény.

Te ismered a Kfitchengipfelt, a hová innen 
piros nyerges öszvéreken rándulnak ki a fürdő
vendégek, az árnyékos hegyi utat, a Barbara asz- 
szony majorságát. Nyolc vagy tiz nap előtt egy

tarka menet állított be a majorság udvarára, két 
asszony, én és egy nyíregyházi mérnökné, hat 
vagy nyolc kurjongató fiatal ember. Ezek az utób
biak fölverték az egész telepet, tejet ittak, pro
dukciókat csináltak az öszvérekkel, bolondos 
élőképeket rendeztek. Magam is kacagtam, mikor 
egy ismeretlen ur áll meg a hátam mögött, a ki 
tiszteletteljes bókolás után igy szól hozzám:

— Nem ismer, egészen elfelejtkezett rólam P
Fürkészve nézek a szemei közé, de nem

emlékszem. Ő mosolyog, vár egy kis ideig, hogy 
kitaláljam, de végre jókedvűen megszólal:

— Szenicey Feri, a kivel nyoszolyóleány 
volt tizenkét év előtt az alsó-tarvölgyi lakodalmon.

Eszembe jutott most egyszerre, hogy kicsoda, 
visszaemlékeztem most llonday Róza esküvőjére, 
hol az Ilondayék egy távoli unokaöcscse volt a 
vőfélyem, a ki pompásan táncolt, szerelmet eskü
dött valmi erdei majálison de aztán úgy eltűnt 
előlem, mint egy júniusi zivatar. Örvendve nyúj
tottam feléje a kezemet, bemutattam az uraknak, 
kik hamarosan barátságot kötöttek vele s az egész 
délutáni együtt töltöttük el a Barbara asszony 
majorságában és a Jvatchengipfel legmagasabb 
hegyormán.

Visszafelé megkérdezte:
— Hol lakik itt a fürdőn ?
— A Karolinenhausban.

bolond papi kínzásáról, embertelen és ezért 
esztelen büntetéséről.

És nincs módomban, nincs hatalmam
ban a legegyszerűbb igazságot elfogadtatni, 
megértetni velük, hogy a mi embertelen, 
az nem okvetlen esztelen.

Minden munka, minden virrasztás, min
den megerőltetés, minden tanulás, minden 
tűrés, kitartás embertelen, ember ellen való. 
Kubelik Ján fiatal cseh úrfi, azt mondják 
ma a világ első hegedűse, Berlin épen most 
csodálja. Ezt embertelen, görcsöket okozó, 
reggeli nyugalmat rabló ujj gyakorlatainak 
és talán gyakori koplalásának köszönheti.

A lángoló lélek mindig fölemészti, va
lósággal megeszi a testet, mint a tüzes 
gyertyabél a gyertyatestet.

Lélek kell nekünk, nem test.
A testre majd felügyelnek az impresz- 

száriók, akár Kubelikre a mamák, a jó fe
leség, az orvos, a jó barát.

Tudomány, művészet, családi boldog
ság, a lélek minden igaz, nyugodt lehellete 
áldozatból él, először a testnek, azután a 
lélek erőinek áldozatából.

Böjt és áldozat egy fogalom, és cso
dálatos, hogy a világ legnagyobb alakja

--  Nagyszerű, akkor szomszédok vagyunki 
Magam is olt ütöttem fel a tanyámat.

Óh drága Marim, reszketek az idegláztól, 
a mikor most ezeket leirom, de esküszöm neked, 
hogy egy szemernyi rossz sem volt szegény szi
vemben, mikor ezt a régi barátságot felujitottam. 
Érzem, hogy a történtek után kötelességem az 
őszinteség, hogy mit sem szabad eltitkolnom 
előtted, tud meg h á t: én a kelleténél tán töb
bet kacérkodtam vele a közelebbi napokban, 
néha jobban megszorítottam a kezét, néha 
barátságosabban tekintettem a szemei közé. 
Néha megfordult a fejemben egy pillanatra: 
miért nem őt adta mellém a sors, tán boldoggá 
tett volna, ha megölel, ha keblére szőrit.

Ismétlem, esküszöm neked drágám, hogy az 
egész egy borzasztó kábulatnak tűnik föl, de azon 
az éjjelen nem voltam a józan eszemnél és jó
formán elvesztettem a fejemet. Tizenegy óra után 
megismertem lépéseit a csöndes folyosón s a 
vér az arcomba tódult, mikor az ajtómon kopog
tatott. Kért, hogy bocsássam be, mert sürgős 
közlendője van, s én —  vess meg fiain — be- 
bocsátottam. Szavai, Ígéretei elkábilottak. Mintha 
kitalálta volna, mi lakik a lelkemben. „Tudja —  
szólt — hogy a férjem nem ért meg, hogy bol
dogtalan vagyok s ő ama régi, leánykori találkozás 
óta szüntelen szeret.“ Fölkeltem helyemről, kezem 
remegett, hangom rekedt volt.
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mind kenyérnél kezdték és a hazáért Isten
ért való szeretetllkböl ününmagukkal vé
gezték az áldozatot, a bojtot. Oly mély, 
mint a tenger a Megváltó mondása:

„A ki szereti lelkét, elveszti azt.
A ki gyűlöli lelkét, megtalálja azt."

Ez a böjtről való legszebb beszéd, 
melyet e föld valaha hallott.

Hidvéghy Árpád.

Néhány szó Bélabányának 
orvosi ellátása ügyében.
Városunk törvényhatósági bizottsága f. hó 

13-án tartott rendes közgyűlésén elfogadta a vá- 
resi tanácsnak azt a javaslatát, hogy a bélabányai 
vagyontalan betegek közköltségen, a vagyonosak 
pedig két korona orvosi dij és esetleg félfuvar 
megtérítése ellenében részesülhessenek orvosi 
segélyben.

Ugyanerről az ügyről tárgyalt e lapokban 
t. hó 18-án a vezércikk is, mely más feltevésekből 
— és mondjuk ki Őszintén, téves információk 
folytán képezett feltevésekből kiindulva oda kö
vetkeztet, hogy a város 500 frt, a hányakincstár 
400 frt, Geramb Unió 200 frt, azonkívül pedig a 
három szomszédos megye egyenkint 100 frt ösz- 
szeggel hozzájárulván lehetséges lesz Bélabányán 
egy külön orvosi állást kireálni. Cikkírónak téve
dése épen abban rejlik, hogy ezen hozzájárulá
sokat valószinüeknek, sőt bekövelkezőknek téte
lezi fel Mert nagy optimizmus kell ahhoz a fel- 
tételezéshez, hogy a város csupán csak Béla- 
bánva orvosi ellátására 500 frtot adjon, mikor a 
maga orvosainak 600 illetve 400 frt évi fizetést 
ad az aránytalanul több teendő elvégzéséért; 
vagy hogy a bányakincstár 500 frtot adjon, ho
lott alkalmazottjai most is részesülnek orvosi 
segélyben ; vagy végül hogy a három megye egyen
ként adjon 100— 100 frtot, holott a közeibe eső 
községeinek közegészségügyi körökbe máris okvet
lenül be kell osztva lenniük.

Aztán saját maga ellen is beszél cikkíró, 
mikor azt mondja, hogy az orvosi szolgálatnak 
közgyűlés által elfogadott módja szerint a lakos
ság egy orvoshoz volna kényszerülve fordulni. 
Hát ez először nem áll, hisz még ebben az eset

ben is szabadságában állana bárkinek akár Dr. 
Korányit is Budapestről meghivatni — és díjazni, 
de hát akkor, ha Bélabányának külön orvosa 
volna, ugyan nem erre az egy orvosra volna a 
lakosság még inkább utalva?

Tehát czikkiró óhajtása, hogy Bélabányán 
külön orvosi állás létesiltessék. lehet mondani, 1 
az utópiák közé tartozik.

Már most nézzük a közgyűlés határozatát. 
Ez egyenesen megmondva, jogtalan és törvény- 
ellenes. Jogtalan azért, mert mig a szegény bete
gek gyógykezelése közköltségen történvén ezért 
a város minden egyes esetben fuvaron kivül a 
tiszti főorvosnak 5 Kor., a tiszti orvosnak 3 Kor., 
fizet napidij fejében, nem méltányos, hogy a va
gyonos elem kevesebbet fizessen, mint amit fizet 
a város.

Törvény ellenes pedig azért, mert egy bel- ! 
ügyminiszteri rendelet szerint a törvényhatóságnak 
nincs jogában hivatalos és elég silányul díjazott 
orvosainak magán betegeikkel szemben díjazást 
megállapítani. Oly beavatkozás ez, mely nemcsak 
anyagi érdeket sért, hanem sérti az orvosi tekin
télyt, és különösen ennek morális oldalát, egy 
rangba helyezvén őt pl. a kéményseprővel, kinek ! 
szintén megvan állapítva egv-egy kémény után 
szedhető dija. Hiszen ugyanezen elvnél fogva meg
állapíthatná a város pl. a tiszti ügyésznek klin- 
seivcl szemben igényelhető díjazását is.

De még ettől is'eitekintve’protestálnunk kell 
ezen határozat ellen azért, mert egyrészt genera
lizál, amennyiben minden orvosi ténykedésért 2 K., 
dijat állapit meg, másrészt ezt a silány jövedelmű 
és terhes szolgálatot szintén a már amugyis túl
terhelt tiszti orvosnak utalja ki, mert a határo
zatben bár „városi orvos*-ról van szó, ilyen pedig 
kettő van, mégis épen mivel „városi orvos*-1 és 
nem „városi orvosok*-at említ, a tiszti főorvos 
nem fogja magát a határozatánál kötelezettnek 
tartani.

Tehát ez az elintézés sem megfelelő, minél 
fogva a bélabányaiak most is csak ott vannak, 
ahol a határozat előtt voltak.

Egyetlen helyes megoldása a kérdésnek a 
következő: Adjon a város bármelyik orvosának 
megfelelő összegű fuvarátalányt, azonkívül évi 400 
Kor. dijat, és kötelezze az orvost, hogy az “heten
ként kétszer, nagyobb mérvű megbetegedések 
esetén pedig hetenként háromszor egy-egy fél 
napra Bélabányára menjen, ott azután a szegé-

— Távozzék — kiáltám — egy percig sem j 
hallgatom tovább.

Felém jött, megölelt. Oh, Mari, e percben j 
tele volt a szivem azzal a boloogtalansággal, mely ■ 
házaséletemben osztályrészem volt, őrült vágy j 
fogott el, hogy egyszer megértsen, dédelgessen í 
valaki, vérem lángolt. Suttogva szóltam :

Feri, legyen jó, hagyjon el . . .
Magához szorított és megcsókolt. . . Utálom í 

önmagamat, irtózom magamtól, mint egy bélpok- | 
los, ha eszembe jut, hogy egy idegen ember 
megcsókolt, oda szeretnék rohanni a falhoz, hogy 
a fejemet összezúzzam.

Életem veszve van, — Mit, tegyek, szegény 
fiam mibez fogjak? Ha arra gondolok, hogy László 
mindent megtudhatna, a halál rettenetes félelme 
fog c l ! És sejtem, hogy mindent megfog tudni 
és akkor az ő keze által halok meg, mint egy 
nyomorult teremtés.

Ő borzasztó, hiszen tudod . . . Féltékenysé
gével akkor is nyomomban volt amikor semmi 
oka sem volt erre, hát most, Istenem, most! Egy 
pillantásért, a mit a minap valamely szomszéd 
asztalhoz vetettem, otthon összetörte a teás 
service-t s megakart ölni, mint egy vértszagoló 
tigris. És most a halált érzem szivemben, mikor 
rágondolok.

Sirass meg, szegény Marim és ne haragudj I

ő rá, ha valami borzasztó dolgot hallasz, mert j 
hiszen megérdemlőm, hogy meghaljak.

Feledj el, sirasd meg szegény szerencsétlen 
barátnődet,

E te lk á t .

Második levél.
(1900.)

Édes öreg barátnőm !
Ha tudnád jó Marim, mi adja kezembe a 

tollat! . . . Képzelj el valami nagyon rosszat, a 
legroszabbat amire gondolni tudsz és akkor is 
még szörnyen messze jársz a valóságtól, biztosí
talak.

Emlékszel-e arra a szomorú levélre, amit 
életem egy borzasztó korszakában intéztem hoz
zád, tudod régen, nagyon régen, az X fürdőből 
a hol egy hosszú nyarat töltöttem? Nem, Maii, 
te bizonyosan nem feledkeztél meg múltam e 
keserves epizódjáról, hiszen most is itt őrzőm 
válaszodat, melyet barátságod drága jele gyanánt 
tartogatok hosszú évek óta . . . És épen ez a 
levél oka annak, hogy ma váratlanul hozzád 
fordulok megint, ama szomorú történet végével, 
melyről csak most, harminc súlyos esztendő után 
lehet előtted beszámolnom.

Sohasem feledem el, milyen jóságosán biz- I 
tattál akkor, mint ajánlottad a megbánást, a 
magambatérést, melylyel szerinted az egész nagy- 
vétket jóvá tehetném. Tudod, hogy ez idő óta '

nyékét ingyen, a vagyonosokat pedig a rendes 
helyi látogatási dijak mellett gyógykezelje és esz
közöljön ki az orvos számára egy Bélabányán 
tartartandó kézi gyógytárt. Az igy díjazott orvos 
aztán megfogja azt is tenni, hogy szükség esetén 
más időben is el végez egy-egy látogatást a köz- 
gyülés által megállapított díjazás ellenében fenn
tartva természetesen azt a jogot, hogy rendkívüli 
esetekben pl. szülés, vagy nagyobb műtét stb. — 
ezen ténykedéseknek megfelelő díjazást igényel
hessen.

D r. M oller M iklós,
t -orvos.

Referáda a bélabányai bálról.
Ha valaki fényesen díszített, —  acetilén 

gázzal kivilágított teremben pompás cigány zene 
mellett — s amit legelöl kellett volna említenem 
csinosnál-csinosabb leány és kedves asszonyokkal 
mulat, a pszyhológia szerint annak egyszerre több 
tárgy vonja magára érdeklődését, minél fogva 
megoszolván a figyelme, nem képes a látott- és 
hallottakról hü képet adni. Ilyen forma kényes 
helyzetben vagyok most én is, kinek a közbizalom
ból a Bélabányán f. hó 27-én megtartott tánc- 
mulatságról kell referál nőm.

Bélabánya azon unalmas kis városok közé 
tartozik, melyekben kevés intelligencia lévén, 
mindennemű társadalmi életnek híján van. Nagy 
bennük az egyhangúság. Ez egyhangúságba egy 
kis friss elixirt akart önteni Bélabánya polgársága, 
midőn elhatározta, hogy az idei farsangon bált 
rendez, melyen egy egész évre kimulatja magát. 
Titulus hamarosan akadt: „tűzoltó egyleti zászló 
alap javára® táncolunk. A bál mint mindig, most 
is Mendl Frigyes „Millenium“ nevű táncterméoen 
tartatott meg, mely ez alkalomra szép nevéhez 
méltóan valóban igen Ízlésesen volt díszítve. Esti 
8 órája tájban robogtak a hintók egymás után 
a fogadó ud\arára, hozva a várva-várt mulató 
közönséget. Kilenc órakor vette kezdetét a tánc 
s tartott általános jó kedv, pezsgő élet mellett 
virradatig. A bál rendezősége nem dicsekedhetik 
ugyan sem a közönség nagy számával sem pedig 
nagy pluszszal, de azzal igen, hogy a mulatság 
erkölcsi sikere az összes eddig tartott nyilvános 
bálokat messze felülhaladta. A rendezőség nagy 
elismeréssel van az akadémiai ifjúság képviselői

egészen férjemnek és kicsi leányomnak éltem s 
hogy ez utóbbi vigasztalt meg mindazért a bol
dogtalanságért, melyben fiatalságom szomorú évei
ben részem volt.

Tudod, hogy a kis leány is régóta férjhez 
ment, hogy idősebb unokám évenkint a mi 
házunkban tölt két hónapot, hogy csöndes, hig
gadt nagymamává lettem, aki néha még őrülni 
is tud valaminek.

Sok együttlétünk alatt, a pöstyéni fürdő 
egy-egy támlás padján, lassanként elmondtam 
neked életem további részét, rezignációmat, vezek- 
lésemet, bűnöm őszinte megbánását . . . Tudod, 
hogy férjem soha sem jött rá a valóságra, hogy 
haja megfehérült, régi szilajsága lelohadt s ma 
már ő is csak olyan kaszinózó öreg ur, mint a 
milyen tracscsoló, ráncos, tipegő öregmama én 
vagyok.

És mégis nem kerülhettem ki, hogy múltam 
e sötét pontja ki ne derüljön, hogy László min
dent meg ne tudjon, habár elkésve, fehér hajjal 
kissé nyugodtabb temperamentummal. Igen, Jó 
Marim, ő e pillanatban mindent tud, — és még
sem ölt meg, ahogy az alábbiakból kiderül.

A dolog tegnap történt. Az öreg jószág- 
igazgatóné magával vitt a Burchart-kisasszonyok- 
hoz s László magára maradt a kis Elzával. A 
gyermek estefelé makrancoskodni kezdett s László 
nem tudta elállitani a sírását. Ekkor eszébe jutott
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valamint a jelen volt kereskedelmi ifjak iráni, 
kik vi'lám jó kedvükkel, ártatlan mulattató csín
jaik és tréfáikkal csak fokozták a vig közérzést. 
Ez még azonban nem minden. Az akadémiai 
ifjúság „more patrio“ a bál utáni napon a béla- 
bányai , Szépek"-nél este pedig a „Milleniumban” 
hatalmas „cécót“ rendezett, mely fesztelenség s 
jó kedv dolgában semmiben sem maradt mögötte 
a bálnak. A finom zene. a pompás és előzékeny 
kiszolgálás, a jó étel-ital méltán sorozhatok a jó 
óikért biztosító tényezőkhöz. Jótékony célra való 
tekintetből felülfizetni szívesek voltak: Lestyánszky 
József 2 k., Fodor József 3 k., Zimmermann Vm- 

2 k., Hidvéghy Árpárd 4 k.. Marosi Miklós 
1 k., Gind István 2. Paulik Károly 2. Gazsó Mi
hály 2. Thonhauzer Ferenc 2 —2 korona. Silbor- 
[j(‘ig Samu 3 k., Henger Gyula 1 k.. Goldfusz Mihály 
1 k.. „Gaudeatnus igitur, juvenes dum surnus"
10 fii. N. N. 00 fii. Fogadják a bőkezű urak 

-vis áldozatkészségükért a rendező bizottság 
i.aleg háláját és köszönetét. X.

H Í R E K .
- Szem élyi hír. Farbaki/ István orsz. 

képviselő tegnap a fővárosból hazaérkezett s ma 
délután elnökölni fog a kaszinó közgyűlésén, 
i gyanő mint értesülünk nagyobb szabású beszé
det fog mondani a házban a közoktatásügyi tárca 
tárgyalása alkalmával.

— A polgármester a királynál.
Szitnyai .József kit*, tanácsos, polgármester 
e hó 19-én volt 0  Felségénél kihalgatáson 
megköszönni a kir. tanácsosi cimmcl való : 
kitüntetést. A király kegyesen fogadta a 
hódolatteljes köszönetét s örömét fejezte ki 
azon, hogy az igazi érdemet megjutalmaz
hatta. Majd kegyesen kérdezősködött Sel
mecbányáról. hol O Felsége az ötvenes évek 
végén volt, s megkérdezte, hogy miképen 
jövedelmeznek a bányák. Polgármesterünk 
azon válasza után, hogy bizony a város j 
bányászata hanyatlóban van, kijelentette ! 
() Felsége, hogy az ezüst árucsökkenése j 
az oka a régibb hányák hanyatlásának, 
ami előbb-utóbb az ezüst bányászat meg
szüntetését vonja maga után.

az én toilette-fiókom, ahol mindig akad néhány 
bonbon s Elzát odavitte a fiókhoz. De mint alkal
masint kitalálod a fiókban nőm a bonbon akadt 
a kezébe, hanem a le drága leveled, melyet har
minc év előtt intéztél hozzám . . .

Csak este jöttem meg; sötét volt. László 
halkan köszön tölt, Elza fölkapaszkodóit a nya
kamba. Kiss ' bolondoztam a gyerekkel, de férjem 
különösen köhécselt, mintha valami a szivén 
volna . . .

Moggyujtoltuk a gyertyát, egyedül maradiunk, 
La-,.ló még föl-alá járt egy darabig, de hirtelen j 
megállt a karosszék elöli, ahova pihenni ledől- 
! Zsebében keresgélt egy kis ideig, aztán ! 
előkapta a levelet, a te leveledet.

— Nézd, — szólott — ismered-e ezt az 
írást?

Megismertem, hogyne! Hirtelen h ürültem 
!l szememet, öreg szivem talán dobogóit is egy 
kissé.

Halkan feleltem:
— Én Írtam, László, én, én, . . .
A férjem megrázta a fejét, a levelet forgatta 

evy darabig. Busán szólott, mintha egy kedvenc 
kanárija meghalt volna:

— Nem hittem volna, Etel, sohasem hit
tem volna . . .

Majd kíváncsian reum nézett:
— És nem ismétlődött az a csók . . . ez 

volt az egyetlen eset?
— Esküszöm, László ! . . .

— Házasság. Litassi és derezslényi Lilass;/ 
Béla városi számliszl tegnap vezette oltárhoz 
Waezovszhj Ida kisasszonyt Budapesten. Mattos 

Jenő m. kir. posta és távirótiszt e hó 17-én 
kötött házasságot Selmecbányán Müllcr Ernesztin 
kisasszonnyal. Tartós boldogságot kívánunk a fia
tal párnak.

A böjti Istenitisztelet rendje. A Sel
mecbányái város-tanács, mint kegyuraság bele
egyezésével és a föcgyházmegyei hatóság helyben
hagyásával a Selmecbányái r. kath. nagyböjti 
istenitisztelet a következő rendben fog megtar
tatni. 1. Vasárnap reggeli 9 órakor a plébánia 1 
templomban magyar isteni tisztelet és pedig kitett 
oltári szentséggel énekes szt. mise, mely alatt a 
zárda növendékei magyarul énekelnek. Szt. mise j 
végén magyar böjti szt. beszéd s ez után áldás 
az oltári &ze ntséggcl. % Délután 3 órakor ugyan- 1 
csak a plébánia templomban a tótajku hívek j 
számára nagyböjti istenitisztelet és pedig kitett j 
olláriszentség mellett, „Miserere" utána szt. beszéd 
s végül áldás az oltári szentséggel. 3. A már 2 
év előtt behozott magyar „Passió* éneklést a 
főegyházmegyei hatóság mindenkorra kötelezőnek 
mondotta ki. 4. Évközben minden második vasár
nap német szt. beszéd fog tartani, „a mely rendel
kezésem azonban — igy intézkedik a főegyház
megyei hatóság — idővel hálását veszti, a meny
nyiben a német ajkú idősebb hívek akkorára már 
kihalnak." Kelt Selmecbányán 1900 február 23. 
Podhraiji/ay Pál prépost plébános.

— F. M. K. E. Mint a falevél sorsa, olyan 
az emberé : a régi falevél ősszel lehull, tavasz- 
szal nj nő helyébe. Egyesületünk levelei is hulla
nak, de helyükbe frissek is nőnek. Tagjaink sorából 
a lefolyt és a folyó évben négyen haltak el: 
Bernhardt Adolf, Dologh János, Richter György, 
Sulcz Endre, de annál többen léptek az elhallak 
helyébe, a mennyiben egyesületünk tagjainak száma 
legújabban 24 uj taggal szaporodott. Közöljük 
az uj tagok neveit, pusztán azon célból, hogy a 
m ég be nem lépettek felbuzdulva példájukon 
siessenek körünkbe sorakozni, hogy a kitűzött 
célt, a kisdedek magyaros s magyar nyelvű neve
lését két kisdedóvónkban annál könnyebben elér
hessük. Az uj tagok a kővetkezők: Arkosy Béla 
Dr. Bőckh Hugó, Geiger Zsigmond, Geisl Jakab 
Heim Antal, Horváth József, Hermáim Miksa’ 
Lllavathy József, Károly Zsigmond, Krbek Ottokár’ 
Kurcz János, Laczo Dániel, Malzán Ferencz, Dr;

Az is hiba, szólt, az is. Nem szabadott volna 
igy történni, te vétkeztél. Ha meggondolom, meny
nyire bíztam benned . . . Es megbántad bűnödet^ 
igaz szívből m egbánlad ? . . .

— Keservesen megbünhödtem érte . . . Sokat 
szenvedtem . . .

Busán húzta föl az óráját, a fejét ked-clle- 
nül rázta. Elmerengve mondta:

— Istenem, ha fiatalabb koromban megtu
dom! . . .  Azt hiszem összezúztalak v o ln a ' . . .

A szakácsnő bejül!, s harsányan jelentette, 
hogy a töltött paprika készen van. László szemei 
megcsillanlak, mert a töltött paprika legkedve
sebb eledele. Némileg vigasztalódva szólott:

-  Jól van szakácsnő, jövünk már! . . .
S karját nyújtva, vidáman telte hozzá:
— Most csalj meg öreg, most . . .
Oh, Mariin, monnviro fáj ez a közöny! . . . 

Mennyire fáj az öregség, a kihűlt szenvedélyek, 
e szívtelen gúnyolódás ! . . Ha meggondolom : 
tán mégis jobb lett volna, hogy fiatalon tudja 
meg, szilaj, lángoló vérrel, a mikor kíméletlenül 
összezúz . . .

Az a szív, mely ’öbbé nem tud szeretni, a 
féltékenység marcangolását sem érezheti. Neki 
már mindegy, a világon minden egészen mindegy...

Ez a regény vége. Légy boldog és egész- 
séges jó Marim, s mielőbb gyógyulj ki a csúnya, 
kínzó rheumából. Boldoggá lennél, ha hozzám 
jönnél egynéhány hőire, Isten veled drágám! 
Csókol öreg barátnőd Etel.

Moher Miklós, Sz. Richter Ede, Schwarz Lipót 
Dr. Sebe Béla, Seidel Ágoston, Suhajda Lajos 
Tibély Vilmos, Dr. Tuzson János, Wagner Kálmán, 
Dr. Wágner László, Weisz Ignácz. Egyesületünk 
tagjainak száma ez idő szerint 231. Az esetleg 
újonnan belépni óhajtók Király Ernő, lyc. tanár 
választmányi jegyzőnél jelentkezhetnek.

— A F. M. K. E. Selmecbányái választmánya 
holnap, február 20-án d u. 5 órakor a városház 
tanácstermében ülést tart, melyre ez utón is fel
hívjuk úgy a választmánynak mint az összes érdek
lődő tagoknak figyelmét. A tárgyalás alá kerülő 
múlt évi zárszámadás hű képét fogja adni annak, 
hogy mily nehézségekkel kellett megküzdenie a 
választmánynak, midőn két óvodáját, a felsőhod- 
rusit és a sleffultóit fenn akarta tartani. Ezen 
számadások alapján fogja az ülés megállapítani 
a központnak beterjesztendő 1901. évi költség- 
előirányzatot.

— Álarczos bál. Az idei farsangnak szen
zációja mindenesetre a kath. nőegylet álarcos 
bálja, mely tegnap s ma zajlott le a Vigadóban. 
Részletes tudósítást ezúttal nem hozhatunk a 
bálról, de már most konstatálhatjuk, hogy a bál 
úgy erkölcsileg mint anyagilag nagyon jól sikerült.

A tűzoltó bál, a farsang utolsó mulat
sága lesz s épen ezért nagy iránta az érdeklő
dés s igy siker tekintetében bizonyára nem lesz 
az utolsó.

— Tánc-vizsga. A Szőllősy bácsi ez idei 
növendékeinek a jövő hó 3-án, szombaton lesz a 
vizsgájuk, a próbabáljuk. A kicsinyek vizsgája 
elé városszerte nagy az érdeklődés, ez évben még- 
nngyobb mint máskor, mert a:: örök fiatal tánc
mester, Szőllősy bácsi ez évben ünnepeli lánc- 
tanító működésének G0 (hatvanadik) évi jubileu
mát. Selmecbánya közönsége, mely az öreg urat 
már harminc év óta ismeri, mert évről-évre eljött 
ide tanítani az ifjúságot a táncművészeiére, meg 
fogja becsülni régi láncmesterét s úgy érlesü 
lünk, hogy a ritka jubileum alkalmából számosán 
fogják meglátogatni az ő estélyét azok is, akik 
valaha régen tőle tanulták a táncot s emellett 
meglepetésben is részesítik a régi mestert. A 
jubileumi táncpróba különben már azért is nagyon 
érdekes lesz, mert a jubiláló mester, befogja mutatni 
kis tanítványaival n nagymazurt, a festői szép 
lengyel nemzeti táncot, amelyet a mai nemzedék 
tagjai közül igen kevesen láttak.

— M egszökött órás. Buxbaum László fiatal 
órásmesternek elég jó üzlete volt a Deák Ferenc 
utcában, ámde a tisztességes kereset nem volt 
elég a könnyelmű fiatal ember dorbézolásaihoz 
s eniialt a hozzá javításra adott értékesebb éksze
reket. elzálogosította ill is olt is és e hó 17-éti 
megszökött. A rendőrségnél már nyegyvennél 
többen teltek panaszt a károsultak közül, mely 
az üzletet addig is inig a sikasztó órás megkerül 
zár alá vette.

— Gázvilágitás a vasúti utcán. Mint igen 
jól tudjuk, a vasúthoz vezető utón eddig egy-egy 
gyönge fényű petróleum lámpa mutatta, hogy 
merre van az igaz ut. Örömmel láttuk azonban 
hogy a gázgyár megkezdette már a gázcsövek 
lefektetését s igy rövid idő múlva ez a nagyfor- 
galmu ut is kellően ki lesz világítva. Az a kérdés 
most csak, hogy a vasúti állomást ki fogja-e 
világfám avagy továbbra is megtartják a mostani 
pislánkoló világítást, ügy tudjuk, hogy az állomás 
főnök előterjesztést, lett a miskolci üzlet vezető
séghez, hogy az állomás területén és az állomás 
épülőiében is rendezzék be a világítást, de ez 
előterjesztésre még nem jött válasz. Jó lenne 
tán, ha a város is pártfogolná az állomás főnök 
kéréséi.

— A kaszinó közgyűlése ma vasárnap 
délután 3 órakor lesz a kaszinó helyiségében. A 
gyűlés iránt nagy az érdeklődés. Tárgysorozaton 
van ugyanis a régi alapszabályoknak megváltoz
tatása s a tagsági dijak felemelésére vonatkozó



4 1900. február 25.
J
avaslata a választmánynak. Mint értesülünk ez ! 

utóbbi tárgyban a kaszinói tagok egy része ja
vaslatot terjeszt a közgyűlés elé, hogy a tagsági 
dijak a tagok vagyoni állapotához mérten álla
píttassanak meg. A közgyűlés mindenesetre élénk, 
lesz s hisszük, hogy e régi társaskör fennállását 
biztositó határozatokat hoz.

E. K E. pezsgő. Az E. M. K. E. (Er
délyi Magyar Közművelődési Egyesület) és az E.
K. E. (Erdélyi Kárpát Egyesület) derekasan fel
karoltak a hazai ipar felvirágzását célozó moz
galmat. Nemrégen a magyar gyártású E. M. K.
E. gyufákat hozták forgalomba s most az E. K.
E. pezsgőre hívhatjuk fel a hazafias pezsgőző kö
zönség figyelmét, ügy hisszük, hogy valamint az 
E. M. K. E. gyufa mindjobban és jobban elter
jed, az E. K. E. pezsgő is hódítani fog s a ban
ketteken ezután magyar pezsgő durrogása mellett 
éltethetjük a hazát. Az E. K. E. pezsgőt Bolalini 
Braun A. velencei (Fejérmegye) cég hozza forga
lomba.

— A kereskedelm i és h itelintézet köz-
gyűlése. A Selmecbányái legfiatalabb pénzintézet j 
e hó 18-án délután két órakor tartotta meg ii- 
zenegyedik közgyűlését a részvényesek élénk 
részvéte mellett Krausz Kálmán intézeti elnök 
elnöklésével. A közgyűlés tudásul vette az igaz 
gatóságnak a múlt évről szóló jelentését s meg
adta a felmentvényt. Az igazgatóság jelentése 
szerint, dacára a múlt évi nehéz pénzügyi viszo
nyoknak s dacára annak, hogy az intézet ennek 
dacára fenntartotta a magas beléli százalékot a j 
forgalom és tiszta jövedelem emelkedést ni utat, | 
mely körülmény a mellett bizonyít, hogy az in
tézet iránt erősödik a bizalom. Az intézet múlt j 
évi tiszta jövedelme 20276 K. 30 fii. A részvé- j 
nyesek ez évben is 9 ° / 0  osztalékot kapnak rész- j 
vényenkint. A tartalékalap növelésére 3000 K. 
szavaz tt meg a közgyűlés. Jótékony célra 150 j 
Kor. adott s belépett az intézet az „Eötvös 
alapuba alapiló tagul. A választások során elnö
kül egyhangúan és lelkesedéssel az intézel eddigi 
elnökét Krausz Kálmánt választoltak meg. igaz
gatósági tagokká Acél János, Lestyánszky József, 
Singer Miksa és Ernsl Zsigmond választatta!; meg.
A közgyűlés elismerést szavazott az in! -zeli tiszt
viselőknek, mit Sluller Gyula dr. igazgató meleg ! 
szavakkal köszönt meg.

— Erdészeti állam vizsgák. A folyó óv 
tavaszán erdészeti államvizsgát tenni szándékozók 
figyelmeztetnek, hogy a vizsgaletétel engedélye
zéséért a fennálló szabályzat értelmében beadandó 
folyamodványaikat a szobáiyszerüleg szükséges 
okmányokkal és szakbeli leírással felszerelve leg
később folyó évi február hó végéig az erdészeti 
államvizsgáló bizottság elnökéhez (Budapest, iüld- 
mivclésügyi ministerium erdészeti főosztály) bér- : 
mentve küldjék be.

• “ Talált tárgy. A tegnapi heti vásár 
alkalmával egy arany karikagyűrű találtatott a 
városi elemi iskola előtt. Tulajdonosa kellő iga
zolás után átveheti a rendőrkapitányi hivatalnál.

— Deputációs eredm ény. A törvényható
ság e havi közgyűlése, mint annak idején emli- 
teltük, elhatározta, hogy küldöttség menjen fel a 
pénzügyminiszterhez, hogy Selmecbányát az Hal
adó beszedési osztályzat II. fokozatából a III. 
fokozatba helyezze vissza. A küldöttség volt is 
mar a pénzügyminiszternél és pedig mint öröm- 
nn-1 értesültünk eredménynyel járt el, mert a 
miniszter belátta a kérés méltányosságát s meg
ígérte, hogy azt teljesíteni fogja. A küldöttség 
tagjai voltak; Szitnyai József kir. tanácsos, pol
gármester, Sztancsay Miklós főjegyző, Marschalkó ! 
Gyula és Krausz V. György törvényhatósági bi
zottsági tagok.

— A hol a  vevők jubilálnak. Mull évben 
ünnepelte meg Maulhner Ödön, csász. és kir. 
udvari száliitó magkereskedése Budapesten fen- 
állasának 25-ik évfordulóját. Az idén megjelent I

magárjegyzékében, mely a gazdaközönségnek egy- 
szersminl szakavatott útmutatóul is szolgál, — 
látható, hogy vevőinek nagy része mini a naponta 
százanként beérkező elismerő és dicsérő levelek 
igazolják, jubilál. Nagy dolog ez most, mikor 
amerikai here és más alárendelt minőségű magok
kal árasz'ják el a magyar gazdákat. Különben is 
általánosan ismert, hogy Mauthncr Ödön az egye
düli cég, melyhez föltétien bizalommal fordulhat 
minden gazda és minden kertészkedő. Évtizedek 
óta majdnem az összes osztrák és magyar ura
dalmak, élén a népszerű József főherceg Ö fen
ségével, 20-25 év óla állandóan Mauthnernél 
fedezik magszükségletüket. De nem csak a nagy 
uradalmak és mintagazdaságok, hanem hazánk 
nagy és kis gazdáinak, kertészkedőinek zöme is 
Mauthncr világhírű üzletének állandó vevője.

— A közigazgatás vizsgálata. Mint a napi 
lapokból tudja a nagy közönség Széli Kálmán 
belügyminiszter az egész országban megvizsgál
tatja a közigazgatás menetét. Selmecbányára rá 
került mára sor. E hó 24-én d. u. ide érkezeit Marék 
Ede belügyminiszteri osztálytanácsos, Mennyey 
István miniszteri segéd!itkáiral és Dessauer Lipót 
miniszteri számellenőrrel s még aznep megkezdték 
a vizsgálatot.

— A polgári társaskör évi rendes közgyű
lését a kör helyiségében rnárc. hó 4-én d. u. 4 
ó. tartja. Tárgys. 1. Elnöki jelentés. 2. Tisztvise
lők és választmányok megválasztása. 3. Az 1900. 
évi előirányzat tárgyalása. 4. A múlt évi száma
dások előterjesztése, a felmentvén}7 megadása, j
5. A tagok állal fizetendő játékdijak megállapí
tása. 6. Folyóiratok jegyzékének megállapítása.
7. Indítványok tárgyalása.

— A felső-rónai nyaraló telep. Mai lap- í 
lapszámunkban jelenik meg harmadszor és utol
jára azon „Felhívás" a mely a nyaraló lelep 
fentarthatása végett elsőbbségi kötvények aláírá
sára hívja fel a közönséget. Amint értesülünk 
eddig igen sok helybeli részrenyes nevetve utasí
totta el az aláírási ived köröző szolgát, — ellen
ben igen sok vidéki részvényes és nem részvényes 
örömmel és a szép ügy iránti igaz lelkesedéssel 
jegyezte az elsőbbségi kötvényeket. Hát mi, sel- 
meciek már igazán semmit sem tudunk produ
kálnia —  mindig csak idegen, külső pártfogásból 
éldegélünk ?! — szomorú, de va ló! — Pedig 
ha jelen ügyet alaposan meggondoljuk, nem ami 
érdekünk-e ezen nyaraló telep feniartása ós fej
lesztése? hát ha ezen 20.000 koronányi elsőbb
ségi kölvényt nem fogjuk jegyezni, kinek lesz eb
ből kára ? bizony csuk növünk selmccieknek. — 
Persze azután majd npprehendnlunk és jajgatunk, 
hogy ime nekünk ismét semmi sem jutott! de 
bal hiába, mi csak még mindig a régi selmcciek 
vagyunk, maradiságunkból nem bírunk engedni. 
De hát hiszen itt még áldozatról sincsen szó, 
mert hiszen az elsőbbségi kötvények 4 %-ot jöve
delmeznek és igy ha már vannak m sl még nem 
jövedelmező részvényeink, Írjuk alá a már most 
jövedelmező elsőbbségi kötvényeket! ezzel — 
ha nem nyerünk többet — nem is károsodunk 
és biztosítunk végre valahára Selmecbányán is 
egy igazán életrevaló, és idővel talán egyedüli 
kereselforrásl képező vállalatot.

A közös árucsarnok haszna. A sok 
adat közül, mely rendelkezésünkre áll, csak né
hányat választunk ki annak igazolására, hogy az 
ipari szövetkezések nagyon üdvösek úgy az ipa
rosokra, mint a nagy közönségre. Bécs egyik kül- 
utczájában 1890-ik évben 51 cipész közös áru
csarnok felállítására szövetkezett s az első évben 
15.816 írt 15 kr bevételre tett szert. Egy év múlva 
már 21.574 írt 87 kr lelt a jövedelme, bár csak 
négy lagg.il szaporodotl ez évben. De 1898-ban 
már 91 taggal 58.921 frt 2S kit mulatott fel be
vételül, az 1890—4898-ik éven, tehát n y o l c  éven át 
összesen — 283.745 frt 48 krt. Ebből az összeg
ből 1890-ben 4-18 frt 11 krt oszlott szét a tagok

SE L M E C Z B Á N Y A I H I B A  DÓ___

közt, 3G frt 18 krt réti a tartalékalapba, 1898-ban 
pedig már 3.385 frt 51 krt osztott szét s 169 frt 
44 krt tett a tartalékalapba, összesen 11.878 frt 
12 krt osztott szél tiszta haszonképen s 971 frt 
28 krt tett a tartalékalapba. Egy másik egyesület
1898-ban alakult mint ennek fiókja a 4/ö kerü
letben azt 1899-ik évben már 37.806 frt 45 kr. 
bevételt ért el 65 taggal. Mit mondjunk arról a 
sikerről, mit nehány prágai czipészmester* ért el, 
a kik csak 700 fiinyi tőkét bírtak összeadni s 
rövid idő alatt annyira fejlesztették egyletük ér
dekeit, hogy a múlt évben 100.000 írtra rúgott 
évi forgalmuk! Ez iparosok nagyon szorgalmasak, 
kiválóan megbízhatók, a kik selejtes árut nem 
fogadtak el, csak hibátlanul készített árukat tar
tottak raktáron s igy jóhirük rohamosan emel
kedett, úgy hogy csakhamar akadt egy pénzinté
zet, a mely az adásvétel gondját, a könyvvezetést 
magára vállalta, a nyersanyag árát azonnal kifi
zette A cipészek igy fel lévén mentve a kezelési 
teendők alól, mindig produktív munkát végeznek, 
csupán egy tagjuk áll a pénzintézet rendelkezésére 
mint bocslő. a ki kezeskedik a nyersanyag jósá
gáért. írhatnánk még egyéb szövetkezetekről is, 
melyek 250—300 frt nyi adományokat adnak éven
ként jótékony czélra. Mindez biztató a mi Sel
mecbányái mozgalmunkra is, s hisszük, hogy ci
pészeink nem fognak csüggedni s megalakulva 
felállítják közös erővel az árucsarnokot.

V I D É K .
— Tisztviselői változások. Honiban Hor

váth Béla főispán a Laszkáry  Pál nyugdíjaztatása 
folytán megüresedett árvaszéki elnöki állásra 
Nyáry  Alfonz báró szobi főszolgabírót, szobi főszol
gabíróvá pedig Jakabff-y István központi szolgabiró 
tb. főszolgabírót helyet!esitette. Nyáry Alíonz 
báró a tiszti esküt ma délelőtt telte le Czobor 
László alispán kezebe. — E változások folytán a 
szolgabirók közt is történnek áthelyezések. Mint 
mértékadó helyről értesülünk, a főispán Nándori/ 
Pál csábi szolgabiró tb. főszolgabírót Hátba, Farkas 
Dezső báli szolgabirót tb. főszolgabírót Ipolyságra, 
Gyürky Dezső korponai szolgabirót Csábra helyezte 
áj. Ilj. K leinkauf Károly IV-ik aljegyzőt pedig 
Kí.-rponára szolgabirónak helyettesítette.

— Mulatság1 Korponán. A Korponai ipa
rosok önképző egylete saját egyesülete számára 
beszerzendő disz-zászlóra és a műkedvelői szín
pad-alap gyarapítására Korponán 1900. évi feb
ruár hó 25-én a városi vendéglő nagytermében 
■színi előadással egybekötött láncmulatságot ren
dez. Helyárak; 1— IV. sorig 2 korona, a többi 1 
kor.. 20 flll. A mulatság kezdete este 7 órakor,

IRODALOM', ZENE.
— A legszebb 101 külföldi dal cim alatt 

a Rózsavölgyi és társa cég a maga nemében párat
lan vállalatot indított meg. Megjelenteti ugyanis 
zongorái átiratos kiadásban egy hosszú cyklus 
keretében a legszebb és legnépszerűbb dalokat 
köztük olyanokat a melyek már rég a világ köz- 
kincsét képezik. A Chopin, Rubinstein, Grieg, 
Schubert, Schummarm, Jensen, Volkniann, Eranz 
és Liszt fényes nevei mellett ott találjuk a modern 
népszerű zeneszerzők legkiválóbbjait Jüngsl Hugót, 
Moskovszky-l Bulim Károly-t Meyer Helmun d-oí 
Szuppét Becker-t Arditit Hildachot s megleljük a 
gyűjteményben a legc-lterjedtobb s az összes dalos 
nemzetek zenéjében polgárjogot nyert populáris 
dalokat: a Maudolinátát a híres Vergissmein nichl-ol 
a Santa Luciái, a vörös sarafán-í, a Rolschilp 
barom: híres írancia dalát, a melyeknek minde
gyikét. könnyen játszható átiratban élvezheti a 
zongorázó közönség. — Ö megtalálta a 
középutat arra nézve, minit kell zongor.iáliratokai, 
elkészíteni a nélkül, hogy az előadóval szemben 
átlagos képességeket felüihaladó igényekkel lépne 
lel. A Rózsavölgyi cégnek csak elismerésünket 
fejezhetjük ki szép vállalatokért, a mellyel, iga
zan kitűnő szolgalatolt lett közönségünknek. A 
dalgyűjteménnyel nemcsak hogy alkalmat nyújtott 
arra, hogy a legkedveltebb dalokkal zongora
átiratban is megismerkedhessünk de hálára köte
lezte vele a közönséget azzal, hogy annak beszer
zését a kiadvány rendkívüli olcsóságával teszi 
lehetővé. Ára a 51 darabot tartalmazó vaskos 
kötetnek 3 korona.
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HIVATALOS RÉSZ.
Az anyakönyvi hivatalok bejegyzései,

1900. február 16-tól 23-ig-
Kihirdetések.

So
rs

zá
m

, jj

A kih irdettek  nevei. Lakóhelye.

í Krcs Ferenc 1 Selmecbánya
Holmok Katalin

3 Kőim Móricz Rcpistye
Immerblum Olga Selmecbánya

Házasság'.

So
rs

zá
m

Az egyb ek eltek  nevei Lakhelye

1 Mattos Jenő • Selmecbánya
Müller Ernesztin

2 Macur Antal 
Lieszkovszky Mária

3 Mito János „
Martinecz Mária „

4 Nagel Lajos 
Eckstein Etel Kecskés

5 Dániel Antal j Hodrusbánya
Schmidt Klára •

Születés.

a fe a
H A szülők neve. Lakóhely.
rfi -*1

1 Zacharidesz Mihály 
Kordik Mária leány Selmeczbánya

2 Lámer János 
Broszmann Mária fiú

3 Pecher Krisztián 
Pavlovics Mária leány

4 —
Slenier Katalin fim Banka

5 Tusniák György 
Mojzsis Zsuzsa leány Bélabánya

6 Gyuricza János 
Dobák Anna

7 Lipniczky Antal 
Kupecz Mária fin Hodrusbánya

8 Ondrusek Péter 
Szrnka Teréz leány

9 Horák Tibor
Ivarcsi Jozefa Steffultó

Halálozás.

a c?

co
Az elhun yt neve. M A halál oka

1 özv. Porubszky S.-né 03 é. gyomorrák
2 Hock János 71 é. tüdőlég-dag
3 Skripecz Antal 23 h. gyermekaszály
4 Müller János 29 é. tüdőgümőkór
5 Lavcsan Péter Pál 10 h. tüdölob
6 Kováísik András 46 é. gerincsorvad.
7 Bernét Károly 9 h. tüdőlob8 özv. Foltán Pálné 70 é. végelgyeng.

Sz. 412.
1900. Hirdetmény.

Az 1886. XXI. t.-c. 7. §-ának rendelkezésé
hez képest hözhirré teszem, hogy a városi 
törvényhatósági bizottság 1900. évi január hó
9-ik napján tartott közgyűlésében 22 közgy. sz. a. 
az alábbi közérdekű határozatot hozta:

Megengedi a törvényhatósági bizottság, hogy 
a selmeci 52 sz. tjkvben 67 s. sz. 1130 hrsz. 
alatt a város tulajdonául bevezetett és 1 boly 
1200 négyzetől kiterjedésű legelő részlet úgy 
amint van, vagyis azon részlettel együtt, meld 
1868. évben néhai Droczúr Jánosnak eladatott 
és a melyért utóbbi a megállapított 40 frt vétel
árt 1872. évben a pénztárba befizette, az eredet, 
vevő jogutódjának, nevezetesen Péntek György s

neje Kovácsik Máriának tulajdonába azon esetre 
átengedtessék s utóbbiakkal a szerződés megköt
tessék, ha nevezettek a kialkudott 80 frt azaz 
nyolcvan forint pótvételárt, valamint a felmerült 
eljárási költség címén 10 frt 15 krt összesen 90 
frt 15 krt, a pénztárba 8 napon belül megfizetik

Ezen közérdekű határozat oly figyelmezte
téssel tétetik közzé, hogy az 1886. XXI. t.-c. 8. 
§-a, illetőleg az 1886. XXII. t.-c. 113. §-a értel
mében az ellen kihirdetése napjától számított 
30 nap alatt az ezen sz. kir. város kötelékébe 
tartozó bármely polgár és azok, kik a városban 
vagy határában (külutcában) ingatlan vagyonnal 
bírnak — a v. polgármesterhez benyújtandó 
felebbezéssel élhetnek.

A határidő a kihirdetést követő naptól szá
mitatván, kiemeltetik, hogy jelen hirdetmény a 
hirdető-táblára 1900. évi február hó 12. napján 
rendelletett kifüggesztetni.

Selmecbánya, 1900. évi február hó 10.
Szitnyai József,

kir. tan. v. polgármester.

740. szám. 1900.

Árverési hirdetmény.
Seltnec-Bélabánya sz. kir. bányaváros 

közönsége részéről ezennel közhírré tétetik, 
hogy a város tulajdonát képező alsó-hodrus- 
bányai malom a vele egybekötött vizjogo- 
sitványnyal s kerttel együtt f. é. március 
hó 8-án d. e. 10 órakor a városház tanács
termében megtartandó árverésen a legtöb
bet Ígérőnek örökáron eladatik.

Kikiáltási ár 400 korona, melynek 
10%-a készpénzben vagy értékpapírban 
bánatpénzül teendő le árverés előtt az árve- 
reztető hatóság pénztáránál.

A legtöbbet Ígérő a közgyűlés jóváha
gyó határozata illetve a felsőbb jóváhagyás 
keltétől lép a fenti tulajdon birtokába s 
tartozik az adásvételi szerződést a közgyű
lési jóváhagyástól számítandó 8 nap alatt 
jogérvényesen aláírni.

Selmecbányán, 1900. január 31.
Szitnyai József

polgármester.

Sz. 414.
1900. Hirdetmény.

Az 1886. XXI. t.-c. 7. §-ának rendelkezésé
hez képest közhírré teszem, hogy a városi törvény- 
hatósági bizottság 1900. évi január hó 9. napján i 
tartott közgyűlésében 24 közgy. sz. a. az alábbi ! 
közérdekű határozatos hozta:

Tekintve azt, hogy a Sembery ház a város
ház közvetlen közelében a város középpontjában 
fekszik s tekintve, hogy a városnak ez épületre 
a tervezett felső leányiskola elhelyezése céljából 
s ha ez nem létesülne hivatalos helyiségek beren
dezésére s a jövő fejlődés érdekében kiválóan 
szüksége van, az érte kívánt 20.000 frt vételár 
előnyös mert ez épület mint bérház is 7% hasz
not hajt be, tekirtve hogy a tőrvh. bizottság egy 
élőbbről hozott határozatával a létesítendő felső 
leányiskola céljaira 20.000 forintot a magas kor
mánynak már is megajánlott a megejtet névsze
rinti szavaz9s eredményéhez képest kimondja a 
tőrvh. bizottság, hogy özv. Sembery Imrené szü
letett Meiszl Irén tulajdonát képező és a selmeci 
220 sz. tjkvben A +  sor 474 hr. számú 4/11. 
lakó házaj tartozékaival együtt 20.000 frtért 
vagyis 40.000 azaz negyvenezer koronáért kőz- 
oélokra s első sorban a felső leányiskola célja
ira örökáron megveszi s a vételárt a nyugdíj
alapból felveendő kölcsönnel fedezi.

Ezen közérdekű határozat oly figyelmezte
téssel teteiik közzé, hogy az 1886. XXI. t.-c 8. 
§-a, illetőleg az 1886. XXII. t.-c. §-a értelmében 
az ellen kihirdetése napjától számitolt nap alatt 
ez ezen sz. kir. város kötelékébe tartozó bármely 
polgár és azok, kik a városban vagy határában 
(külutcaban) ingatlan vagyonnal bírnak — a v. 
polgármesterhez benyújtandó felebbezéssel élhetnek

A határidő a kihirdetést követő naptól szá
míttatván, kiemeltetik, hogy jelen hirdetmény a 
hirdető-táblára 1900. évi február hó 2 napján 
rendeltetett kifügeszteni.

Selmecbánya, 1900. évi február hó 1 napján.
Szitnyai József 

kir tan. v. polgármester.

1782. sz
rkp. 19 0 0 . Névjegyzéke 
Selm ec-Bélabányasz, kir. városban az 1900. évre  
összeirt teljesen ism eretlen hadköteleseknek,

Urblik Alajos 1879. Selmecbánya, Stein Emil 
! 1879. Selmecbánya, Ilikért Kálmán 1879. Selmcc- 
I bánya,SingerEinanuel 1879. Selmecbánya, Daubner 

József 1879. Selmecbánya, Immerblum Adolf 1878. 
Selmecbánya, Klein Arthur 1878. Selmecbánya, 
Noszek János Ferenc 1878. Selmecbánya, Kapusz- 
tyik Márton 1877. Bélabánya, Motély József 1877. 
Selmecbánya, Ruzsinák Géza 1877. Selmecbánya, 
Zachar István 1877. Selmecbánya, Hajdussik 
Antal 1877. Selmecbánya, Korenek István 1877. 
Selmecbánya, Finkelstein József 1877. Selmec
bánya, Szlanina János 1877. Selmecbáuya, Szla- 
nina Márton 1877. Selmecbánya.

A védtörvényi utasítás I. rész 29. §-ának
5. pontja értelmében közöltetik.

Selmecbánya, 1900. évi február hó 14-én.
Krausz Kálmán, rendőrfőkapitány.

1706.
rkp. 1900. H irdetm ény.

Selmec-Bélabánya szak. kir. város rend
őrkapitányi hivatala mint katona ügyosztály 
részéről ezennel közhírré tétetik, hogy az 
1900. é. fősorozás a következő sorrendben fog 
megtartatni cs pedig:
1900. évi március 19-én az I. és II.
korosztály vagy az 1879. és 1878. évben 
született, 1900. évi március 20-án a III. 
korosztály, vagyis az 1877. évben született 
és az idegen illetőségű hadkötelesek fog
nak megvizsgáltatni.

A sorozás a városi „Vigadódban min
dig reggel 8 órakor kezdődik.

Felhívom ezen korosztályokba tartozó 
hadkötelesekor hogyha valamelyikük vala
mely jegeimre igényt tart, az iránti kérvé
nyét f. évi február végéig nálam nyújtsa be.

A fősorozástól igazolatlanul elmaradt 
hadkötelesek ellen a törvényszerinti bün- 
tatő eljárás fog megindittatni.

Selmecbányán, 1900. évi február 16.
Krausz Kálmán,

rendőrfőkapitány.

Pályázati hirdetmény.
Selmec- és Bélabánya tvhat. szab. kir. város 

polgármestere a mérnöki hivatalban újonnan rend
szeresített műszaki napidijasi állásra ezennel pá
lyázatot hirtdet.

A műszaki napidijas javadalmazása:
a) 3 korona napidij
b) napidijai 3 évenként 3 Ízben 40 fillérrel 

emelkednek,
c) véglegesítés esetén nyugdíj jogosultság 

a v. szolgák és altisztek nyugbér intézetéről 
alkotott szabályrendelet értelmében

d) külső kiküldetések esetén a v. dijnokok 
részére szabályrendeletileg megállapított külön 
napidijak.

A kellő elméleti és gyakorlati kőpzettséget 
igazoló okmányokkal felszerelt kérelmek alól- 
irathoz f. 1900 év március hó 15-éig nyújtan
dók be.

Elkésetten érkező folyamodványokat nem 
fognak figyelembe venni.

Selmecbányán, 1900 február hó 22-én
Szitnyai József

kir. tan. v. polgármester
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A közönség köréből.
Köszönet nyilvánítás.

Fogadják mindazok, a kik forrón szeretett 
édes anyánk őzv. Porubszky Samuné elhunyta 
alkalmából fájdalmunkban való vészvétűket kife
jeztek s drága halottunkat utolsó útjában kisér
ték, leghálásabb kószönetünket.

Selmecbánya, 1900 február 19.

NYILT-TÉR.*
Tekintetes Szerkesztő Ur !

Becses lapjának folyó hó 19-ki számában 
egy közlemény jelent meg, mely a szünóra leírá
sánál egynéhány akadémikusnak feltett fejdiszszel 
való torokgyakorlatáról tesz említést, azon meg
jegyzéssel, hogy a midőn ezen akadémikusok ki
létéről egynéhány firmától tudakozódtak, „értélén 
balekok" kifejezéssel adták meg kollegáikról a 
felvilágosítást. — Tek. Szerkesztő Ur! Azt vették 
volna tehát tőlünk zokon, hogy szünóra közben 
cigány mellett, énekszóval mulattunk. Igaz, min
den városban más a szokás, de mi vagy 20-an 
ültünk ott együtt, kik az ország különböző részé
ből valók vagyunk s még sem akad köztünk egy 
sem, aki számtalan ily esetre ne tudna hivatkozni. 
Azon állítást pedig hogy fejdiszszel ültünk, kereken 
visszautasítjuk. Különben ha o közönségnek valami 
kifogása lett volna viselkedésünk ellen, a rende
zőséggel bizonyára tudtunkra adatta volna, de ez 
nem történt. Ázon firmáktól, kik ránk tapaszta
latlan balekokra ezen megjegyzést tették, kezdjük 
tanulni, hogy mi is tulajdonképen az akadémián 
az annyira hangoztatott kollegiálitás. Az igaz, 
hogy a szerint, a mint mi ezelőtt a kollegiálitást 
gondoltuk, ép rájuk illene a ránk mondott kife
jezés, mert ép ők éretlenek még arra, hogy fel
tudnák fogni ezen szó fogalmának oly nemes és 
önzetlen mibenlétét.

Selmecbánya, 1900. évi február hó 23-án.
Maradunk a tek. Szerkesztő Ur mély 

tisztelői
Az asztaltársaság.

S B l) e iH la M M t- i ’ i i h 9 < r M i
feljebb — 12 méter! póslabér és vámmentesen 
szállítva! Minták póstafordultával küldetnek; nem
különben fekete, fehér és színes „Henneberg- 
selyemM 45 krtól 14 frt 65 krig méterenkint. 
Henneberg G., selyemgyáros (cs. és kir. 
udvari-szállitó) Zürichben. 4

TJj czipesz üzlet.
Van szerencsém a t. c. közönség tudomá

sára hozni, hogy én a Pleva örökösök szipész- 
üzletéböl — a hol évek óta mint üzletvezető 
működtem — kiléptem és a főtéren a városház 
épületében a róm. kath. tót templom átellenében 
februur hó 19-én uj

ezipész-üzletet nyitottam,
és azt a mai kor igényeinek megfelelóleg beren
deztem.

Minden e szakba vágó munkákat fővárosi 
minták szerint jutányos árak mellett készítem. 
Javítások pontosan és gyorsan eszközöltetnek.

Midőn a mélyen tisztelt közönséget és volt 
rendelőimet erről értesíteni szerencsém van, kérem 
továbbra is becses pártfogásukat. Mély tisztelettel 

Flóro János, úri és női cépész.

199. sz./1900. tlkv.

Árverési hirdetm ényi kivonat.
A selmeczbányai kir. járásbíróság mint te" 

lekkőnyvi hatóság közhírré teszi, hogy Weisz 
Adolf végrehajtatnak Stedrónné Szlanina Janka 
végrehajtást szenvedő elleni 56 K. 32 f. tőke- 
követélés és jár. iránti végrehajtási ügyében a sel- 
meci kir. járásbíróság területén fekvő Stedron 
József és Szlanina Janka tulajdonául bejegyzett 
a selmecb. 1740. tjkvben a 4~ 89 hrsz. 39/IV. 
népösz. sz. ház, és kertre a kaccnhügelen ezen
nel adó szerint 2.176. K.-ban megállapított kikiál
tási árban azárverést elrendelte és hogy a fennebb

♦) e rovat alatt közlőitekért nem felelői a Szerk 
Nyomatott a laptulajd

1900. február 25.

megjelölt ingatlan az 1900. évi április hó 27-ik 
napján délelőtt 10 órakor ezen kir. jbiróság 
tikvi irodájában megtartandó nyilvános árverésen 
a megállapított kikiáltási áron alól is eladva 
lesz.

Árverezni szándékozók tartoznak az ingat
lanok becsárának 10 %-át készpénzben, vagy az 
1881. LX. t.-ez. 42. §-ában jelzett árfolyammal 
számított és az 1881. évi november hó 1-én 
3333. sz. a. kelt igazságügyminiszteri rendelet 8. 
§-ában kijelölt óvadékképes értékpapírban a ki
küldött kezéhez letenni, avagy az 1881. LX. t.- 
cz. 170. §-a értelmében a bánatpénznek a bíró
ságnál elöleges elhelyezéséről kiállított szabály- 
szerű elismervényt átszolgáltatni.

Kelt Selmecbányán, 1900. évi február hó 
11 -ik napján.

A Selmecbányái kir. járásbíróság mint te
lekkönyvi hatóság.

Liha, kir. járásbiró.

239371900. tkv. sz.
Árverési hirdetm ényi kivonat.
A Selmecbányái kir. jbiróság mint telek

könyvi hatóság közhírré teszi, hogy a lipótmezei 
m. kir. elmegyógyintézet végrehajtatnak Czibula 
Márton végrehajtást szenvedő elleni 753 frt. tőke
követelés és jár. iránti végrehajtási ügyében 
a Selmecbányái kir. járásbíróság területén fekvő 
a kolpachi 54 tljkvb. az I. 3. 5—7. sorsz. a. 
szántók, rétek és legelőkből álló birtokból Czibula 
Mártont l/t részb. illető jutalékán] ezennel adó
szerint 894 írtban megállapított kikiáltási árban 
az árverést elrendelte, és hogy a fentebb meg
jelölt ingatlanok az 1900. évi m árcius hó 19-ik 
napján délelőtt 10 órakor a tópataki községi 
biró házánál megtartandó nyilvános árverésen 
a megállapított kikiáltási áron alól is eladva 
lesznek.

Árverezni szándékozók tartoznak az ingat
lanok becsárának 10°/0-át készpénzben, vagy az 
1881 : LX. t.-c. 42. §-ában jelzett árfolyammal 
számított és az 1881. évi november hó 1-én 
3333. sz. a kelt igazságügyi miniszteri rendelet,
8. §-ában kijelölt óvadékképes értékpapírban a. 
kiküldött kezéhez letenni, avagy az 1881 : LX. 
t.-c. 170. §-a értelmében a bánatpénznek a bí
róságnál elöleges elhelyezéséről kiállított szabály
szerű elismervényt átszolgáltatni.

Kelt Selmecbányán, 1900. évi január hó 
8-ik napján.

A Selmecbányái kir. járásbíróság mint telek
könyvi hatoság.

Liha, kir. jbiró.

a „Nyaralókat építő részvénytársaság: Sel- 
m ecbányán‘‘ által kibocsátandó elsőbbségi 

kötvén yek  aláírása. 
Aláírási feltételek s

! V. 34,1900. szám.

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

t.-c. 102. §-a értelmében ezennel közhírré teszi 
hogy a selmeci kir járásbíróság 1899. évi Sp. 
496 számú végzése kövotkeztébenDr. Goldstücker 
Márk ügyvéd által képviselt Singer Miksa javára 
Futák István ellen 285 Kor. 34 fii. s jár. erejéig
1899. évi decz. hó 18-án foganatosított kielégítési 
végrenajtás utján lefoglalt és 895 Kor. becsült 
kővetkező ingóságok, u. m. szarvasmarhák és 
sertések nyilvános árverésen eladalnak.

Mely árverésnek a selmeci kir. jbiróságnak
1899-ik évi V. 517/1899. számú végzése folytán 
285 Kor. 30 fii. tőkekövetelés, ennek 1899. évi 
aug. hó 19. napjától járó 5 °/0 kamatai, */» °/0 
váltó dij és eddig összesen 59 Kor. 30 fillérben 
biróilag már megállapított költségek erejéig Stef- 
fultón alperes majorában leendő eszközlésére
1900. évi február hó 27. napjának délelőtti 10 
órája határidőül kitűzetik 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 jogot nyertek volna, ezen árverés az 1881. 
évi LX. t.-cz. 102. §. értelmében ezek javára is 

; elrendeltetik.
Kelt Selmecbányán, 1900. évi február hó 

j 13-ik napján.
Óváry Dezső,

kir. jbirósági végrehajtó.

Van szerencsém az n. é. közönség b. tudo- 
' mására hozni, hogy a téli idő beáltával üzletembe 

a legfinom abb szeszes ita lokat, kü l- és bel
földi cognak, liquerőket,

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 vízviszonyokat, egy a 
mai kor igényeinek megfelelő márvány és szén 
vízszűrő készülékkel ellátott

1. A részvénytársaság 20.000 korona érték
ben elsőbbségi kötvényeket bocsájt egyenkint 20 
koronától 1000 Koronáig terjedő összegről szóló 
címletekben.

2. A részvénytársaság az elsőbbségi kötvé
nyek birtokosainak a részvénytársaság tiszta jö
vedelméből 4% -os azaz négy százalékos kamatot 
biztosit.

3. A részvénytársaság tiszta jövedelméből 
első sorban az elsőbbségi kötvények utáni kamat 
og törlesztetni, a fenmaradő jövedelem-rész pe
dig az elsőbbségi kötvények törlesztésére fog for- 
dittalni úgy, hogy a visszaváltandó kötvények 
sorsolás utján fognak meghatároztatni

4. Az elsőbbségi kötvények biztosítására 
szolgál a részvénytársaság összes vagyona.

5. A részvényesek részére részvényeik száma 
erejéig elővételi jog biztosittatik, mely jog 1900. 
évi februárius hó 28-ig  érvényesítendő.

6‘, Az elsőbbségi kötvények aláírására a zár- 
határidő 1900. évi március hó 31-ikére tű
zetik ki.

7. Az aláirt összeget 3% kezelési költséggel 
együtt köteles az aláíró 1900. évi április hó 
30-ig  a részvénytársaság pénztárába befizetni.

Selmecbánya, 1900. évi febr. hó 9-én.

szikvizgyárat = ■
rengeztem 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.

XXXXXXXXXX<XXXXXXX
£  Saját termésű £
X feliéi? és vörös X
' b o r o k J

fajok szerint szűrve hektolite- 5
A részvényt, elnöke:

Szitnyai József

renként eladók
A? igazg. jegyzője:

Király Ernő
kir. tanácsos, polgármester. fögymn. tanár.

A részvénytársaság igazgatója:
Krausz Kálmán

__ _________ rendőrfőkapitány.
ínos Joerges Ágost özv. és fia kőnvnyomaájában Selmeczbánvén, 1900.
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