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Megjelen minden vasárnap.
lesi rendszerrel szakított s fellépésének | Ellenkezőleg adjunk neki támaszt, hogy tíz
idejét a régi és a modern nevelés idősza élet küzdelmeit sikeresen megállítássá, lmgy
Amit a gyermek, szülőjétől utravalóul kainak határmesgyéjélil lehet tekinteni.
szembe szállhasson veszélyeivel és soha
kap: a nevelést, viseli azt egész élete
Nagyon a részletekbe kellene bocsát se veszítse el azt az erkölcsi alapot, mely
során. Rendesen ez ad irányt életének s kozni, hogy a két nevelési rendszer közt az ö és az egész társadalom létfeltétele.
kitiizi neki a célt, amely földi pályafutása összehasonlításokat teltessünk De a felüle Ez az erkölcsi alap a hitben és a tudás
előtt lebeg; halad azon a vágáson, melyet tes összehasonlításnál is könnyen felfedez ban rejlik.
a szülő megmutatott neki. Ez a szabály zük a közös alapot: a vallásosságot. Mert
Szerencsésen kei tehát összefói rasztani
csak a tüneményszerü lángesziiekre nem a vallásosság minden nevelési rendszer az ideális és a reális felfogásokat a gyer
áll, mert ezek szabály alá egyáltalán nem erkölcsi támasza. A zsenge gyermek ártat mekben. Módot kel neki adni, hogy ke
foghatók. Utat törnek maguknak mindenen. lan, fogékony lelkét csak a Ilit nemesítő nyerét megkereshesse, de a mellett lelkét
Ám az általános nevelés iránya, módja | hatalmával lehet és szabad előkészíteni se hagyja istápolatlanul. Utóbbi tekintetben
és eszközei bizonyára minden értelmes azokra a küzdelmekre, melyek reá később amilyen szükséges a vallás, ép olyan nél
ember kiváló figyelmére tarthatnak igényt, várakoznak. Legyen a szülő felfogása a külözhetetlen a hazaszeretet. Aki Istenét,
mert a nevelés a jövő nemzedék sorsának vallásról bárminő is, be kell látni, hogy a hazáját nem szereti, annak sivár a lelke s
alapját képezi. Az általános nevelésen épül lelket mással, mint egy fölöttünk álló hata ; bármennyire is meglegyen áldva földi ja
a közerkölcs, a tevékenység minemüsége, lom gondolatával nem lehet edzeni s nem vakkal, igazi, lelketemelő örömet nem taez a nemzet hatalmának kulcsa.
lehet egyensúlyban tartani akkor, midőn j Iái, a megelégedettséget csak Iliiből ismeri,
Mint a közéletben is vannak viharok, minden földi hatalomtól elhagyatottnak érez | egész élete haszontalan marad. A reális,
melyek tisztítják a levegőt s uj felfogások zük magunkat. Ha az élet elkoptatja a mely immár érvénybe lépett, helyes. Az
perspektíváját nyitják meg előttünk: úgy hitet, amit mindenkor sajnálni lehet, az emberek szaporodásával nőttek a megélhetési
a nevelés terén is akadnak forradalmak, ifjúságban nem szabad azt miveletlenül gondok s kénytelen-kelletlen fel kel fegy
melyek kíméletlenül elsöprik az elavult s hagyni. A esalatkozások hatása ritkán szo verkeznünk azzal a tudással s leleményes
rossznak bizonyult elméletet s uj tanoknak kott elmaradni s kártékonyságuk különösen séggel, azokkal az ügyességekkel, melyek
szereznek érvényt. Gondoljunk csak arra a Ilit rovását a mutatkozik. l)e a gyermek az élet fentartliatásálioz ma már múlhatat
a fel forgatásra, melyet L’estalozzi elmélete kedélyét ne mételyezziik meg azzal, hogy lanul szükségesek. De rosszul értelmezi az
idézett elő. l ’estalozzi az egész régi ncve- az élethez való bizalomtól megfosztjuk őket. j élet realizmusát, aki érette az ideális esz-

Nemzeti és vallásos nevelés.

ité lj!
A kis utcából való az a tör téllel, a kis
utcából, a rnedy nincs többé. Lebontották egé
szen, azt a földszintes háza! is, a melyben inár
huszonhárom óve lakott a tanácsos ur a fiával,
l'-s kiásták arasznyi udvaráról a platánokat, a
melyeknek egyetlen sárga levele őrzi ma e törté
net emlékét.
Az utolsó napon, s mikor már költözőben
voltak, behívatta a fiát a tanácsos ur, hogy be
szélni akar vele. Ott volt, a halálra Ítélt platá
nokról hullott az elsárgnll levél. A tanácsos ur
kezére hajtva fejét, csöndes, szomorú hangon
kezdte beszédét.
Mielőtt ebből a hajlékból távoznánk fiam,
egy vallomással tartozom neked. Solia sem is
merted az édes anyádat. Most róla fogok be
szélni. A te anyád nagyon szép leány volt. D o
nagyon szegény és elhagyott is, a mikor mint
modell akarta megkeresni a kenyerét. Annak a
nagy művésznek a műtermében, a tiol én mint
festőiiüvcndék dolgoztain. Bűbájosán szép sze
méből a tisztaság, az ártatlanság sugárzott. Meg
sajnáltam ót, hogy ilyen pályára lépett. A midőn
pedig panaszkodott, hogy se testének, se lelkének
nincs hová lennie, fölajánlottam neki a magam

„Isten veled. El kell válnunk. Mind a kel
szegénységét. Elhoztam ebbe a házba, nem az
én szobámba, hanem az anyámhoz, aki az udvar lőnknek jobb lesz így. Viseld gondját a babának.
másik oldalán levő szobában lakott. És én, a ki Elvittem volna, de nem akartalak tőle is meg
nek semmije sem volt, dolgoztam kettőjükért. fosztani. Bocsáss meg nekem.*
Attól kezdve sokszor ültünk itt a platánok alatt
Nagyon, de nagyon szomorú nap volt ez.
kelten és bizalommal hallgatott, ha művészi áb A platánok ép Így hullatták levelüket. Olyan
rándjaimról, a jövő derengő boldogságáról be kietlen volt minden. Azt hittem megszakad a
széltem neki.
szivem. Arra gondoltam, hogy megölöm magam.
Egy napon meghalt az édes anyám. Ivetten De itt voltál le. Mit tegyek. Dolgozni kezdtem
maradtunk. Úgy szólván a temetőből mentünk az Az ecset örökre kihullott kezemből e csapás után.
oltár elé! Az anyáin, aki mind a kettőnket sze Beálltam hát napidijasnak egy minisztériumba.
retett, úgy akarta. Egy évre rá megszülettél te. Dolgoztam érted, kit egy üreg asszonyhoz adta
Nehéz, de szép idők voltak, tele reménynyel, lak itt a házban. És azután lélekülő csendben
illúzióval. Bármennyire megtépdosték tehetségem múltak az évek. Engem kineveztek, fokról-fokra
bontakozó szárnyait n gondok, boldog voltam, ha emelkedtem oda, a bot ma vagyok a számlanáaz anyád megcsókolt és egy értés, ábrándos dalt ! csosságig. Az anyádnak pedig Iliiét sem hallot
énekelt nekem. Csodásán szép volt a hangja. Ki tam évekig. Do a te tizenkettedik születésed nap
hitte volna, hogy ez a hang lesz mindennek és ján fölkeresett. Ragyogott rajta a sok gyémánt,
boldogságom megrontója.
suhogott a selyem, bocsánatért künyörgüü, léged
Egy napon meghallotta az énekét valaki.
akart látni. Én pedig nem hallgattam meg. Hiába
Mellékes, hogy ki. Egy gazdag nagy ur. És akkor
volt minden, elűztem, léged pedig elrejtettelek.
odatolakodott hozzá, behálózta. Telebcszélte a
Az anyádból világhírű énekesnő lett, nagy vagyont
fejét, hogy hagyja itt ezt a nyomor', mely nem
szerzett, grófok, hercegek hódollak elölte. Mindent
méltó hozzá, mely olhervasztjn időnek elölte.
elkövetett, hogy téged lásson, de hiába.
Csábította szép jövővel, gazdasággal, dicsőséggetA mi sorsunk is javult ezalatt s épen az
Os az anyád megszédült ettől a beszédtől. Elha
gyott. A mikor hazajöttem, le magányasan sirdo- én tanácsosi kinevezésem napján kaptam a tárt,
gáltál ebben a pici szobában. A festűállványomon hogy az anyád meghall Amerikában és nagy va
gyonát reád hagyta. Kerestek, kutattak, hiába.
egy papírlap függött.
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közt külföldiek is vannak, a nélkül, hogy bárkinek te l viseltetik Horváth Héla főispánja szemé
is eszébe jutna azokat a magyar gyárakat idegen lye iránt, hogy tehát mi indíthatja az ország
vállalkozásoknak minősíteni.
bel ügyeit isvezető miniszterelnököt arra, hogy
3.
) Nem igaz, hogy a F. M. K. E. gyújtok
a kormánynak azt a bizalmi férfiút aki t,.y
drágábbak, mint akár a temesvári gyufagyár K
M. K. E. gyújtói vagy más hasonló hazafias és jes mértékben bírja annak ja közönségnek bi
kulturális célt szolgáló gyújtók, amelyeknek árait zalmát, amelynek élén áll, innen el és ha
agyufagyárosok kartellje egységesen állapította meg. sonló állásba más vármegyébe vigye —
4.
) Nem igaz Fischer és Wittenberg nagyazt őszintén megváltjuk nem értjük, Horváth
biltsei gyufagyárosoknak az az állítása, hogy a Béla távozását csak egy esetben tudnék
F. M. K. E. üldözi és létalapjaiban támadja meg
nem ugyan megnyugvással fogadni, de
gyárukat. Mert a nagy-bittsei gyár földrajzi fekvé
sénél fogva szállítja gyártmányait Morva, Cseh megérteni, abban az esetben, lm saját jó
és Gácsországba, a merre olcsóbb neki a fuvar- szántából hagyná el állását, azért a suk
bér, nem pedig a F. M. K. E.-nek a budafoki indokolatlan s bántó bajszáért, amelyben
F. M. K. F. gyújtók érdekében kifejtett országos bizonyos emberek s a sajtónak egy külön
agiUciója következtében, ami elvégre is természe
ben jelentéktelen és komoly ember részé
tes dolog, meri a F. M. Ií. E. saját jól felfogott
ről számba nem vehető egy kis töredéke
érdekében kötötte meg a szerződést a budafoki
és m m a nagy bilisei gyufagyárral, a mely sem részéről indult, nem ugyan ellene, de me
produktív képesség, sem anyagi előnyök tekinte gyéje ellen. Ebben az egy esetben meg
tében nem Iudott annyi biztosítékot nyújtani az tudnánk hajolni a Horváth Béla elhatáro
egyesületnek, mint a budafoki gyár. Különben, zása előtt. Hisszük különben hogy a távo
hogy a nagy-bilisei gyufagyárat illetőleg nem
zásáról szóló hírek ezúttal is légből kapot
illet hot i semmiféle szemrehányás a F. M. K. E.-t,
bizonyítja az a körülmény is, hogy a nagy-bitlsei tak s nagyon szeretnök, ha legközelebb
F e n yő M á rto n .
gyár produkciójának nagy részéi már akkor is már megcáfolhatnék azokat.
Morva. Cseh és és Gácsországba szállította, amikor
— F arb ak y István orsz. gyűl. képvise
még a F. M. K. E. gyújtónak hire-hamva se voll. lő kitü n tetése. A párisi nemzetközi kiálilásA F. M. K, E, gyújtók ügye.
1.
) Nem igaz, hogy a F. M. K. E. gynjtó Q.j A F. M K. E. elnöksége és az Unió nál buzgó közreműködésével szerzett érdemeinek
osztrák gyártmány volna, mert azt az Unió Magyar Magyar Általános Gyufagyár Részvénytársaság elismeréséül 0 Felsége legmagasabb elismerésével
Általános Gyufagyár Részvénytársaság budafoki mindezek illán végül kijelenti, hogy amint nem tüntette ki Farbaky István képviselőnket.
gyárában, tehát magyar területen, magyar mun kereste eddig a célzatos támadások forrását,
— E gyet m eg n y ertü n k tehát. Lopunk
kások gyártják, szerelik föl csomagolják, expedi- rugóit és értelmi szerzőit, úgy a jövőben sem fog előbbi számában azt az óhajunkat fejeztük ki
áljálc, számlázzák s ugyanolt fizetendők. A F. M. válaszolni semmiféle támadásra, bármely részről „Ezt se nyertük meg“ cinni közleményünkben,
K. E. elnöksége minderről személyes meggyőzi - jöjjön is s bármit tartalmazzon is. Felkéri azon hogy adjanak nekünk is iparfelügyelőt, a ki Sel
dést szerzett magának s különben is, szerződéses ban az ország közönségét, mely a Felvidéki mecbányán laknék. E tárgyaláson megírt sorain
jogánál fogva állandóan ellenőrzi a gyár műkö Magyar Közművelődési Egyesület kulturális műkö kat sokan helyeselték, a kiknek nyilatkozata ar
déséi tizennyolc éven át mindig elismerésével ról győzött meg bennünket, hogy helyes utón
dését.
honorálta, ne engedje magát megtévesztőim az járunk, mikor állandóan az iparfejlesztésének
2.
) Nem igaz, hogy a budafoki gyufagyár,
mely a F. M. K. E. gyújtókat gyárija, idegen j ellenséges részről jövő kűlűmbözö híresztelések szükségét hangoztatjuk lapunkban. E közlemé
vállalkozás volna. A gyárat a Hazai-Bank rész- ' által s a jövőben is ugyanazzal a szeretettel nyünkről egyebek közölt a legilletékesebb helyen
vénylársaság alapitotla s főbb részvényesei : támogassa nemzeti törekvéseiben az egyesületet, is tudomást vettek, a honnan arról értesültünk
borosjenűi Jeney Lajos, az Első Magyar Általános amelynek újabban nagy és megbecsülhetetlen Farbaky István országos gyűlési képviselőnk szí
Biztositó Társaság vezérigazgatója, cserkuli Engel segítséget nyújt a budafoki gyufagyár, a midőn vessége folytán, hogy úgy e közlemény, mint
Miksa, lovag Posncr Alfréd, hatvani Deutsch az egyesület kulturális céljaira az ö magyar ennek kapcsán a cipészmesteri szakiskola az
Sándor, radványi és sajókazai dr. Ftsdvánszky gyártmányú és kifogástalan minőségű F. M. K. E. orsz. ipartanács febr. 28-iki ülés közbe magán
György. Az egyetlen külföldi részvényes Fürth gyújtóinak brulto jövedelméből 5% jutalékot beszélgetés tárgya volt s akkor a követkéz: kröl
Bernát, aki azonban nem allerálhatja a gyár juttat.
nyert értesülést országgyűlési képóiselőnk: A
A F. M. K. E. elnöksége nevében :
magyar jellegét. Magyarországon akárhány állami
szakminiszlcrium elvül állította fel, melytől eltér
lag segélyezeti gyár van, amelynek részvényesei
nie nem lehet, hogy minden iparkamara székhe
Clair Vilmos,
Dr. Janits Imre,
főtitkár.
ügyvezető alolnók.
lyén legyen iparféi ügyeiül székhely és hogy ör
Eltitkoltalak és a nagy vagyon az amerikai sze
vendetes már ez az eredmény is. Továbbá, hogy
gényekké lett.
a cipészmesteri szakiskolának a keresk delemügyi
Én pedig neveltelek fiam. Ma huszonnégy
miniszteriéin 1.200 korona segélyt engedélyezel!
esztendős vagy. Van tisztességes neved, szép állá
s erről már értesítette is a polgármesterünké!.
sod és néhány ezer forintod, a mit én kupor— Hírek a főispán távozásáról. Tehát ha nem nyertünk is iparfelügyelűt, vala
gatlam össze számodra. így cselekedtem én fiam, Pár nap óta olyan hírek keringenek a
mit mégis nyertünk és pedig olyan intézménymert nem tudtam máskép, huszonhárom évig egy városban, amelyeket a város minden lakója nek támogatását, a mely a helyi viszonyok, bajok
egy percig sem.
megütközéssel hall. Arról beszélnek e hírek, javulásál vonja maga után. Nagyra becsüljük e
Ezt a szomorú történetet pedig úgy a hogy
tárgyalást, mert a magas minisztérium ez eljá
megesett, nem tudja senki, csak a halaira Ítélt hogy H o rv á th B éta Ilontvármegye s egyúttal
rásából azt következtetjük, hogy nem csak a
Selmec
és
Bélabánya
sz.
kir.
város
főispánja
platánok egy száraz levele, a melyet itt őrzők
nagy hangú Ígéretekkel és ezek nyomán jura
e tárcámban, egyetlen emlékül menybeli boldog Esztergom megyébe neveztetik ki ugyan még hangosabb szubvenciót kérők halgallalnak
ságnak, pokoli kínszenvedésnek. Elporlad ez a csak főispánná a igy tőlünk megválik. meg, de n ok is, akik zaj nélkül, tisztán ügysze
levél is, a mint hogy elmúlik, eltűnik minden, ez.
Sokszor volt már úgy, hogy a mi főispánunk retetből teremtenek üdvösét s kérésekkel nem
utca, 0 ház, e hatalmas plalánfúk, minden, minden
megválik állásától, e hírek azonban igaz ostromolják a felsőbb hatóságokat! Köszönet va
porrá lesz, egykor a sir is . . .
mindig hiób-hircknek rosunk közönségének, egy tőnk szélén álló kis
De mielőtt elhagyjuk ezt a hajlékot, hol megnyugvásunkra
ipari ágnak, a cipész iparnak, valamint a magunk
születtél és nevelkedtél fiam, akartam, hogy meg bizonyultak. Ezúttal az E sz te rg o m és Vidéke
nevében is, akik állandóan szivünkön hordjuk
tudj mindent, hogy megfosztottalak az anyádtól, cint ti lapban is azt olvassuk, hogy Horváth
városunk kisiparának ügyét. Köszönet a nagyin,
egy nagy vagyontól. Es mindezt azért, hogy meg Hélát az Esztergom megyei föispáni állásra
kereskedelemügyi minisztériumon kívül Szitnyai
tartsalak magamnak. Jól cselekedtem-e, rosszul-e, nevezik ki, dacára annak, hogy a megye
József kir. tanácsos polgármesterünknek, a ki
nem tudom. De hiszen te nem vagy gyermek
közönsége s maga a hercegprímás is And- első volt az uj eszme felkarolása Sorában. A szi
fiam, férfi vagy: ítélj.
rássy esztergom megyei alispánt szeretné a ves figyelemért, mely Farbaky István orsz. képvi
Justus.
selőnk az ügy állásáról oly gyorsan értesíteni
föispáni székben látni. Selmecbánya közön
szives voll, szinte e helyen mondunk köszönetét.
sége és úgy hisszük és tudjuk, hogy Hont- Végül azon óhajunknak
adunk
kifejezést,
vármegye közönsége is a legnagyobb biza hogy az uj szakiskola szervezői Vörös lőrém
lommal s odaadással, tisztelettel és szeretet I tb. főjegyző és Lalzina Ármin oki. szabászat-

mákét sutba dobja. Az az ember tensőbbségéröl feledkezik meg, aki csak munká
ban és élvezetekben keresi életcélját. Arány
lag kevés az ilyen felfogású ember —
sajnos is lenne, ha sok volna. Mert akkor
hiányoznék az együttélés feltétele. Az ön
zés lépne önkényt! hatalmába s könyörte
lenül el kellene veszniük a gyengéknek,
kik az erősebbek támogatására utalnak,
soha inkább, mint éppen napjainkban.
E mostoha viszonyok arra tanítanak,
hogy szorosabban kell összetartanunk Isten
ben és hazában. A nevelés feladata tehát
a gyermekekbe vallásosságot és hazasze
retetei ojtani.
Valljuk meg, kogy hazai tanerőink
ezt a feladatot dicséretes buzgalommal,
lankadatlan lelkesedéssel teljesitik. Támo
gassuk Őket a nehéz feladatuk teljesítésé
ben a házi nevelés körében, hogy legyen
erős a jövő nemzedék, mert a haza is csak
igy lehet boldog és hatalmas.

H l RE K.
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nitó erőt és bátorságot merítsenek ez újabb elis
merésből iparunk javára szolgáló további terveik
keresztülviteléhez Ha kiva’ó terveik első pontja
ilv kitünően vált be, úgy hasonlóan sikert fognak
elérni egyéb tervezésűkben. Tizszereződjék meg a
o-ik tanfolyamban- lanitványaik száma s ezzel
arányban nevekedjék'az oly,ügyesen szerkesztőit
Singergépeké is, melyek lizedmagnkkal most is
díszt kölcsönöznek az Ízléses és szakszerűen fel
szereli szakiskolának.
— Közgyűlés. Városunk törvény hatósági
bizottságnak március havi ülését (Horváth Béla
főispáinmkí012-ére tűzte ki s ugyanaz nap délu
tánján lesz',a. közigazgatási bizottság ülése
főispánunk'elnöklete alatt.
— Az jidegen ellen I Ne olyan francia,
német, vagy lengyel értelemben vegyék e jelszavun
kat ; sokkal” ártatlanabt> a md felkiáltásunk, mint
a hogy'.illik is a .magyarhoz, a kit azonnal sovinislánakil mondanak, jj mihelyt egyet k u r ja n ts a
kinek a :.,sors csak azt[engedto meg, hogy ,éljen-‘t
kiáltson minden idegennek,"még ha zsirfaló lapplandi vagy kigyóevő senegali lép is át a magyar
határon. Hátjhiszen csak éljen az idegen is, a kinek
szívesen adunk"bort ésjkalácsot, de a ki erőszak
kal veszi azt el~[orrunk£jcl£l, arra" már joggal
mondhatják hogy ki vele! Ilyen idegenül tolako
dott be hozánk c héten az idegen ipar, felhasználva
a vásárjogol; bejön mint cseh vászon, sziléziai
szőttes, osztrák cipő, brünni posztó, érchegységi
csipke, prágai könyv- ésj kőnyomdai"lermék, s az
a különös a dologban, hogy romjegyet ezek közül
a mi annyira dédelgetett „atyánkfiái", jó tótjaink
hoznak be, mint felfogadott ügynökei az idegen
vállalatoknak.íjSejjanyagja, se gyártói, se gyftrhelyei nem honiak s mi mégis ilyenekül vesszük s
a mi atyánkfiái elég lelkiismeretlenek a vidékük
pátens jogaival Így visszaélni, megcsalni bennün
ket. — Még a székely góbé\,alakja is fel-feltünik
ilyenkor s csak ha alaposj.vizsgálat alá vesszük
őkéimét, akkor sül ki, hogy cigány biz az, nem
székely, és varrottasa Stájerországban készült,
nem Csikmegyébcn. És kereskedőink ? és iparosa
ink? Ugyan kérjük, közöljék velünk védekező
intézkedéseiket, deugy,hogy azokat lapunk legköze
lebbi számában hozhassuk nyilvánosság elé, mert
a kővetkező számban már a magunk véleményét,
hozza lapunk.
— Selmec a diák kongresszusnak. Az
országos diák kongressust Selmecbányán szándé
kozzák ez idén megtartani az ügy élén állók,
mint ezt már előzőleg közöltük lapunkban. Aka
démiánk iljusága méltóan kívánja fogadni az
ország minden részéből érkező vendégeit s e
célja érdekében pénzalap előteremtésén fáradozik.
Nincs kétség benne, he gy városunk közönsége
sem vonja meg e tervezésiül anyagi támogatá
sát s készséggel fogja megszavazni azt az össze
get, melyre a rendezőségnek a siker érdekében
szüksége van s melynek engedélyezését a város
lanágSa nmlt heti üléséből folyólag javasolni fogja
a márciusi közgyűlésnek.
— Iskola felszentelés. A vallás és közoktatásügyi miniszter Vihnyepeszerúny községben
a község által megvolt telken szép iskolát épü
leteit. Az iskolát februárins hó 13-án szentelték
fel nagy ünnepélyességek közt. A felszentelést
Uaubner József vihnyei plébános a pápa titkos
udvari papja végezte, aki magas lendületű, huzaíius beszédet intézett az ünneplő közönséghez.
Csorba Károly kánlorlaniló a tanítói kar és a
tanuló ifjúság nevében lelkes szavakkal mondott
köszönetét az ügybuzgó plébánosnak, kinek nagy
érdeme van az. iskola felállítása körül. Az. iskola
gondnoksága részéről ifjabb I.icskö Ignác vas
"•'Pgyari pénztáros mondott köszönetét a plébáuosnak. A lélekemelő ünnepérvt Tólh Lajos
tanítónak magvas értekezése zárta he, melyben a
lölelosség teljesítési öl elmélkcdelt meggyőzően.
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— A S taingrubení bál. Slajngrube nagy
Mesteremberek közül; Kuritzi Aladár C2ipőközség polgársága bált rendez e hó 9-én a Városi K}-ári igazgató, Erii Pál suszterinas, Róth Emil
Vigadóban A báli meghívót szét is hordták már i polyografus, Adriányi Pál erdőmester, Hencz
a nagyközségi bakterok. Hozzuk e meghívót egész í Andor pereczes, Heinrich József hentes, Bogisich
terjedelmében, inért mint mindig,'.most is eredeti Rezső asszonydoktor, Ruszék Ferencz postamester,
módon adja hírül a nugykösség, hogy mulatság Mayer Aurél hoppmesteri, Lőw Jenő kovácstneslészen. íme a meghívó:
ter, Scldeicher Aladár utkaparó, Kovácsy Sándor
kéményseprő m., Horváth Miklós molnár, Fischcr
Stajnynibeni Búidnak ai Pahamétdja'
Annak ürömire, hogy az I3iró Uramat ódalba Ferencz inzsellér.
dőrgőte vóna az szüröntse mán mivelhogy az
Pógárok: Paksa András falurossza, Üveges
Ruzsi tehén két fijaborgyút hozott vón' erre az Tériké menyecske, Eöry Jenő, Gonda Rezső,
keservetes és kénós árnyék velágra, nem sajnála Barabás Pál, Filkorn Imre, Kekel János, Czenlncr
meginvitányi az portájára egy pár lütyUlű papra- József, Wolfinau Gyula, Raasel Lajos, Vény Jenő,
morgóra az. nümös Kupaktanátsot és az tisztelendő Seyfried Ernő, Niederlant Rezső, Podhraszky
Eklézsiát.
Lajos, Györke István, Mészáros Béla, Rumpler
Mán az rigi dolog, ho borlú okosodik az Ernő, Krausz Ferencz, Lányi Ödön, Urbán Béla
Magyar asztán meg az Esperetős Uramnak sint nyug. esküdt Coliért Jenő.
sen ám az, Isizmáljába szorítva az eszi, hál bizony
Állatvédöegyesületből: Schaab Bálint ládokü odaszólt vóna, mivel az legénysíg egy telles
tor, Sandítsd) Alajos fogalmazó (gyepmesfer),
álló hónapig vót a kutyaszorítóba mán azon az
Slaclia Gusztáv segédfogalmazó, Vargha István
turpisságon töri az feje lágyát, hogy az kínszen
kanász, Pirger Károly kanászbojtar.
vedésektől meggimberedett lába ckraját egy kis
A Szegény ügyből; Kercsztfalvy Antal rongy
tántz erányába hozza mozgásba.
Oszt! — Annak se ű az oka, hogy az far szedő, Rippner Dávid házaló, Nitsch Lajos esepüsang ojan rövid akár az Ivonrtőr Zsuzsa viganója, rágó és vasgyúró, Despot Dániel verklis, Raics
hanem ho hát az kalandáriom tsináló úr, a ki Ferencz szegénylegény, Láng Gusztáv gyüttment,
nem gondút az Nakkűssíg sok elannyi való Schmidt Sándor gyüttment.
vászonytsolédjeire.
Az nakkősigbeli népzenekar: Kátsa, Harisa,
Mán ijet! N o! — Főnig szent igaz a is, Csicsa, Fütykös Fistes.
liohhát ennek se lünne ám szolid vigzódise, ha
— Köszönet. Stelíultón febr. IC-án Lichi
az fejér tselcdok az. nyakunkon maradnának. vendéglőben tartott táncmulatság az uj harang
Erríí mán tennyi kő !
öntésére 51 korona 16 fillér tiszta jövedelmet
Azér Ilyettíbe elhatárla vóna az böts Kupak- hozott. Ezen összeget alulírott a rendező bizott
tanáts, hobhát .bétsapja az ügyszűr az kalandárium ságtól a fonti célra köszönettel átvettem s úgy
tsénáló urat. Ki is mondlta rögvest, hogy ezentúl a rendezőségnek valamint az összes résztvevők
már mnjesak az Bíró Uram határozi el, hohhát nek ezúton is hálás köszönetét mondok Hojszik Imre
mindig lűgyik Stajgrubéban Farsang vagy mi! helycttesplébános.
Továbbá ! — Kimondódolt ezen okbú], hogy
— A Selmecbányái kér. betegsegélyzőCsőndessig havának (farantziávúl Mártzius)9-czedik
naptyán esivéli fejis után az árendás Zsidó pénztár VII-ik (1900. évi) rendes közgyűlését
(Winterstcin Icig) üres pajtájába Báldot rendüz folyó évi március hó 10-én délután 3 órakor a
—■ ott asztán járhat! az kalamajka tántzol az városház nagytermében fogja megtartani, hova a
tagok tisztelettel meghivalnak. A közgyűlés tárgyai:
féjaialság.
Kikölűdik azon bán, liogy úgy az vászony, 1. A múlt évi közgyűlés jegyzőkönyvének fel
mint az férfi nipsíg húzza fül a ünneplő ruháját, olvasása. 2. Az igazgatóság jelentése. 3. A felü
de ne ám a nímelöt ha van magyar. A kinek gyelő-bizottság jegyzőkönyvének felolvasása és a
penig nints, háccsak gyíijjik mer íarantzia módiba felmenlvényi határozat. 4. Választandó; «) igaz
gatósági tag: 2 munkaadó, 4 alkalmazott; b)
is szivüsen látodik.
Tchállnn! Kezdetit vöszi az tántzos czéllzó igazgatósági póttag: 1 munkaadó, 1 alkalmazott;
estvóli fél 8-ollz órákkor de végi sohasem lészőn. c) felügyelő-bizottsági tag : 2 munkaadó, 4 alkal
Dehát! Bijonyos az is, hogy a persona mazott ; 5. Esetleges indítványok (melyek azon
Izúdula billelája 105 kemény kormötzi krajtzárt ér. ban a közgyűlést megelőzőleg 2 nappal előbb az
Azonban a knkasüllörc 3-omma több, mer elnökségnél Írásban benyújtandók.) Selmecbányán.
a ki a topánkán spórónyi akar és még hozzája 1901. évi február hó 11-én. Az igazgatóság.
melcgennyi is a csak fizessik többet. (A mi penig
megmarad a garasokbú az Vörösmarty poéta
uram szobrára adódik).
Ott 1egyik ám Mindenki teljes falamijájáva!
Dicsértcssík !
Kell Slajngrube nakkössígbe az Úr 1901gyodik esztendejében Farsang havának 25-ödik
napján.
Molnár Antal s. k.
Szente Jenő s. k.
bíró Úr.

feöpenna.

Rendezkedni fognak az búidon:
A nagy fejitek közül: ü emerenciája a mélt.
püspök úr az méllos. ablegátus úr. a nagyságos
láblabiró uram még a nemes és nemzetes diszpógárok.
A kösségi irodábúl: Illés László kis penna,
Schalátb Béla kisbiró, Bányay Mózsibácsi feőbakler,
Schwarcz Lajos és Froy Ferenci kisbaklerok,
Scbwcigcr Jenő főesküid, Langhaminer János,
Mibalik Pál, Quiiin József és Vasilsek Zsigmond
eskfitdek.
A Ecclézsia köréhül : Josephus Hinner
eksperel cs, Nép. Johannes Erdey plúbauatos,
Auguslinus Seliwanczer káplány, Kiss Józsi kántor
s anyakén; vczelfi, Gnda Elek harangozó és piktor,
Josep Singer rnbbinus.

— A városi múzeumról. Ki gondolta volna
meg csak rövid idő előtt is, hogy városi múzeu
munk ekkora fejlődésnek fog indulni. Múzeumunk
nak különösen okmány, fegyver, könyv és érem
tára oly gazdag és érdekes, hogy az, bízvást
mondhatjuk most már, a vidéken ritkítja párját.
Különben a legmérvadóbb helyen, a magyar mú
zeumok országos főfelügyelőségénél is elismerték,
de elismerésbe részesüli az még eddig minden
lálogaló által is. Sajnos azonban, hogy éppen vá
rosunkban, hol még annyi a szétszórt és elkallódúsnak. kitett, múzeumi értékkel biró tárgy és
ereklye, még mindig nincs meg az a kellő támo
gatás, vagy mondjuk ki, bizalom, melyre e mú
zeum immáron méltóvá lett. Mi ennek a főokát
abban véljük melgolhelni, hogy nincs, úgy mini
más kisebb városokban rég van, egy régészeti,
múzeumi egyesületünk, mely azután n társadalmi
téren működne és egységes kapcsot képezne, a szét
szórt kincseket együvé csoportosítani idarkodnék
és n muzeum fejlődését hatalmasan előmozdítaná.
Alakítsuk meg hát ezt az egyletet és meglássák
már igen rövid idő múlva mily fényes sikert, vá
rosunknak mily uj hírnevei, nevezetességet és ez
által az idegenek látogatásával anyagi előnyöket
is (og az szerezni.
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— Nyilvános köszönet és számadás. A de nagyjában mindig ugyanannak maradva. Az Kedves Március a szabadság és ibolya hón, •
bánya- s kohó altisztek 1901. évi február hó emberi szellemnek történeiét, eszméit, az emberi üdvözlünk téged úgy is mint a nátha és hm! PJa
“enia
lG-án Stefíultún, a róni. kalh. templom harang kéz alkotásait gazdag és színes képekben mutatja reménybeli megölőjét.
alap gyarapítására rendezett táncmulatsága 138 a Nagy Képes Világtörténet, amelynek most 93.
..
A SZ6“ é" y lskolás gyermekek feiru
K SO f jövedelmezett, a kiadás pedig 87 K 04 f és 94. füzete hagyta el a sajtót. Ezekben van a bázisára a mull halén a rendőrséghez köreik
Fölösleg ál K 16 f. Feltilfizetlek : llojszik Imre híres és művészi apahidai kancsónak rajza is. adományok é lte le k , u. m. Kiausz Kálmánná'!
5 K, Dr. Sebe Béla 4 K, Bernhard Arnold 2 K, Az egész vállalat tizenkét kötetből fog állani, 14. drb. ruhanemű; -P a n o k Ödön gy,„n. i»a2í.,,“
Plalzer Sándor, Baliga Aurél, Farbaky Gyula, szerkesztője dr. Marcali Henrik akadémikus, a 10 korona.
8 ígí,l"k
N. N. kisasszony, Majoross József, Szászik Ferenc, budapesti egyetem történettudomány tanára. A
— Kamarai kültagok választása. Febn,
2—í K, Paulik Károly 1 K 20 f, Hamrak Ferenc, IV. kötetet dr. Borovszkv Samu akadémikus, jó- amis hó 18-án volt megtartva a városház tanáá.
Celder József, Jóakaró, Palencsar Andor, Ország nevü történ el iró Írja, dr. Goldziher Ignác európai (emlőben a besztercebányai kereskedelmi és ;D1r”
Arlhur, Barcsy Ernő,Lochschmiedt Gyula, Répássy hírű orientalistánk társaságában, iiz V. kötetet kamarába e város részéről tartozó 2 rcmíes é"
Sándor, Kollár Ignác, Schubert János, Jlortl Ist dr. Mika Sándor irta a legujabbb kula ások nyo 2 pólknltag válasziása. A kereskedők é iparo-ót
vánná, Fényes János, Hoffmann Alajos 1— 1 K. mán. Egy kötet ára diszkőtésben 10 K kapható igen igen kis érdeklődése melleit folyt u válás
A rendező bizottság.
füzetenként (á GO fillér) és havi részletfizetésre lás. melynek eredménye az, hogy rendes küHa— F. M. K- £. 202. sz. gyűjtő perzselye, is a kiadó-társaságnál, Révai Testvérek írod. gokui Hornyncsok István és Fizok Károly p(y
a mely a k iszinóban van elhelyezve, februárius Int Részvénytársaságnál, Budapest, VIII. Üllöi-ul kültagokul pedig Csiba István és Gregus ’a „i;i|
hó J8-án a rendőkapitányságnál felbontatván, 18. szám.
polgártársaink választattak meg.
benne 16 K 76 f találtatott; városunkban ez a
— Gyikosság. Februárius 28-aról március
—Rendezés alatt álló városi levéltárunkba
legjobban jövedelmező perzsely, bárcsak a többi 1-ére menő éjjel Vibostvok József majorosgazdát helyeztette el Gretzmacher Gyalu kir. föbányatavel is hasonló eredményi érnénk el, mert bizony egy lőccsel agyonverték, nejét pedig súlyosan nácsos, a jeles akad. lanár édes atyjának kézirat
a F. M. K. E. nagyon is roászorul ezen perzsely- megsebesítették; a hulla a hullakamrában van ban meglevő lőcsei tanári székfoglaló, gyönyörű
gyüjtésekre városunkban, a hol 2 óvodát tart fen. már, a sebestilt pedig a kórházban ápoltatik. A latin és német szövegű beszédét és 1849-|i,.n
— Nem akarnak aljasok lenni. Nem szok tettesek Blahut Pál és János már fogva vannak; versformában készüli, mély erkölcsi érzelmekben
tunk másoknak, akár magánosok akar vállalatok a vizgálal folyik, melynek eredményét jövő szá bővelkedő, három gyermekéhez intézett végrende.
vagy intézményeknek belügyeibe avatkozni, de munkban közölni fogjuk.
leiét. A családi ereklye számba menő, de köz
ezúttal el nem hallgathatunk oly őrvendeles jelen
— Egy derék m agyar iparos. Lapunk egy érdekkel is biró eme leléternény levéltárunkban
séget, mely dicséretére válik azoknak, a kikről barátja régi szokásához híven a múlt heti vásárt jól meg fog őriztetni az utókor részére. A midőn
szólni akarunk. A helybeli cipőgyárban valame is tanulmánya tárgyává tette s ebbeli eljárása Grelzmncher Gyula urnák e bizodalmáért kősző.
lyik munkás aljas tettet követett el egy társával közben egy lévai cipészmesterrel hosszabban be netet mond a város tanácsa, egyben óhajtana,
szemben, a min úgy az igazgató, mint a munká szélgetett a hazai cipész ipar helyzetéről. A ha ezen cselekedet kővetőkre találna, úgy mini
sok is megbotránkozlak s elhatározták, hogy elég cipészmester meglepő élelmességgel szólott a az évszádok előtt volt és a városi levéltár anyaga
tételt szereznek megsértett társuknak. E határo tárgyhoz s beszédéből kitűnt, hogy nemcsak a is bizonyítja, hogy családi nevezciesebb okmá
zatukból folyólag kiírták a gyári helyiségben a hazai viszonyokról van alapos tájékozottsága, de nyok (végrendeletek, kéziratok, sőt nagyobb ese
táblára, hogy a ki azt a téliét elkövette, az aljas az osztrák, különösen a bécsi üzleti, ipari viszo ményekre vonatkozó levelek is) megőrzés végei!
ember, s kutatni kezdték a sunyi módra alatto nyokhoz is okosan, tényekre hiratkozva tud szó a városi levéliárban helyeztetlek el és meglellek
mosan elkövetett bűn tettését. Hogy lesz-e ered lam, miután olt hosszabb időn át állott alkal óva az enyészettől.
ménye vagy nem ennek az eljárásnak, ez úgy a mazásban s élénk üzleti összeköttetést folytat.
— Az országos vásár februárius 27. és
bántalmazottra, mint reánk nem első rangú kér Midőn a selmeci cipészmesteri szakiskola létezé 28-án tartatott meg városunkban. Nagyon szegé
dés; mi csak örvendünk azon, hogy iparós ifjú séről értesült, azt jegyezte meg, hogy ilyent nyes volt; kevés volt az eladó, de még kevesebb
ságunk ily erélyesen lép fel akkor, a mikor a már régen kellett volna felállítani, mert ha bár a vevő ; — nincs pénz, elvitte a farsang. Neve
gyár és munkásaink közszellemén, jó hírnevén ily milyen ügyes is a magyar cipész, soha sem ügyes zetes különben ezen vásár annyiban is, hogy tolmerényletei követ el egy-egy eltévedt ember. Di ele.'go, ha a külföldi haladottabb iparosoktól nem vfljlás nem történt.
cséretére válik a gyár vezetőségének s az ifjú tanul. Az ilyen iskola idővel gyárrá fejlődhetik,
— Pórul j á r t zsebtolvaj. A folyó hó 25-én
ságnak egyaránt az ilyen eljárás hisszük, hogy vagy pedig száz számra bocsátja ki majd növen megtartóit állatvásáron zsebtolvajlással akart sze
ennek meg lesz a hatása, hogy a kik még a be dékeit az országba s akkor, csak akkor juthatunk rencsét próbálni egy tambor Hersch nevű fiatal
csület dolgában ingadozók, uj felfogással, uj ér oly kedvező helyzetbe, hogy az ilyen szépen, nagy ember, de az első próbánál azonnal kézié került
zéssel gyarapodnak a becsület és bünge harcában. gonddal s Ízléssel kidolgozóit cipőket is csinál t. i. egy hodrusbányai asszony kézi kosarából
Modern divatok. Az emberi szellem sze hatunk, mini a milyent én itt az enyéim mellett kendőbe kötött 90 koronáját lopta ki, a mit
szélyes, valósággal szomjazza az újságot. Nagy árulok s ezeket Becsből hozatom s elküldök azonban ez észrevett; a tolvaj üldözőbe vétetvén
művészek élvezése után ujongva iapsol kisebb évenként G--700 fit. oda, mennyivel szívesebben a pénzt eldobta de azért lefülelték és felhozták
értékű fiataloknak. Régi hagyományok szente küldenem hazai cégnek ezt a nagy összeget, hogy a rendőrségre. Jelenleg a helybeli járásbiróságnal
silelte müformák megsértését geniális*újításnak csak itthon maradna az, de most még nem tehe pihen, a hol 2 havi fogságra itéltetelt el és el
tartja. Egy mezőn használt stílussal szívesen kí tem, mert ilyen cikket itthon nem gyárthatunk. mélkedhetne a zsebtolvajlás gyakorlatáról. Neve
sérletezik más léren, ahol addig nem használlak, Higyje el Uiam. folyt alá a derék iparos, zett valószínűleg egy vásárlókat látogató bambi
meri nem oda való. Így szorilolta ki a modern mindannyiszor fáj a lelkemnek, hogy idegen
küldöttje volt, mire nézve a rendőrség tovább
dráma egyéni küzdelme a régi drámát, melyben országba küldöm ezt a pénz, elődeink lehetetlen kutat.
az egyéni és a köz ütközött össze. így ment ki sége folytán, a minek ithon kellene kamatozni,
— Állatvásár. A folyó hó 25-én megtartott
divatból a könnyed és szellemes, finom francia magyar iparos javára. A többi itt, ez hazai ké állul vásári a felhajtaloll 1049 dr.). szarvasmarha,
operetté, kénytelen lévén kitérni aj durva, vaskos szítmény, magain csináltam segédeimmel s még 42 drb. ló, 8 drb. juh és 1 drb. sertés, összesen
angol bohózat utjából s a szellem pattogásának eddig nem szégyenkeztem, áruim miatt, de, saj 1100 drb. Eladott 213 drb. szarvasmarha, 7 drb.
helyét elfoglalták pattogó táncok. A zene, mely nos, a bőr, a jó bőr megszerzésénél mindig ne ló, 1 drb. juh és 1 sertés összesen 222 drb. A
eddig kísérte a cselekményt, most vezet, A leg hézségekkel küzdünk ; a hazai gyárosok se nem vásár irányzata a kedvező idő dacára lanyha volt
szélsőbb és legtulzóbb újítások csak látszólag oly előzékenyek, se nem adnak igazándi jő minőségei vevők hiányában s a magas árak folytán.
újak és az emberi szellem nem igen produkálhat mig n külföldiek szívesek bíznak becsületünkben
— A m eghűlés ellen. Jó tanácsosai szol
olyat, aminek előzménye ne volna az emberiség s pontosan szolgáltatják a megrendeltet. Az uj
gál a kocsikázoknak Ricaudy, a jeles francia ní
történetében. A zenei elemeknek most említett szakiskolának híveket szerzek s flrvendek ez uj
vós és éppen idején. A ki hüléslől Iáit, az egy
tulhatalmasodása megvolt már Görögországban. Iliinek, végzé be szavait a derék iparos,
szerűen, olcsón és roppant praktikusan elejei
A secessiós, alig olvasható modern betűk csak
Március, a szabadság s az ibolyák hó veheti a bajnak: terítsen mellére, mellénye alá
a régi, esetlenségükben szép fraktur-irás tulhaj- napja üdvözlégy. Te vagy a várva-várt kedves
egy összehajtott ujságpapirost sjhogy annál job
tásai. Tifíany vázáin figyelmes szem meglátja az
tavasznak előhírnöke, te adod meg a vén, a zord, ban védve legyen, takarja be, kabátja alatt, a há
őskori vad népek rajzának motivumait. Az apahideg télnek a kegyelemdöfést s melegedő napjaid lát is hasonló módon. A doktor állítása szerint,
hidai lelet kancsója formára, díszítésre finom,
j eltüntetik a már megunt, piszkossá lett téli köpe- igy minden felöltő vagy takaró fölösleges.
mini azok az újabb edények, amelyek díszítését
j nyegét az álfázott főidnek és pótolod azt enyhe
— Biztos szer influenza ellen. A Mün
dicséretképen nevezzük modernnek. Formára,
! szcNövel, éltető napsugárral. Kedves Március üd cheni Med. Wochunschrift cimű orvosi szaklap,
hajlékonyságra, sugárságra kiállja a versenyt a
vözlünk és kérve-kérünk vidd ol utcáinkról, tere több tekintélyes orvos ajánlatára a kővetkező re
legmodernebb alkotásokkal. Valóban, a világtör
inkről a piszkos, ronda hó hegyeket, takarítsd el cipét közli, mint biztosan ható szert a* influenza
ténet nem más, mint az emberiség eszméinek
; a rnéteros vastagságú jégréteget és szüntesd meg ellen : Cliinin salicyl 0.2, Phenacetini 0.15, Camp*
és az emberi kéz alkotásainak vissza-visszatérő
I a lL‘,nok légülálalosabb betegségét a náthát és koráé 0.025 (M, f, plv. D. tál. dós No. VI) E
megújhodása, eltérésekkel, különböző alakokban,
influenzát, a mik miatt annyit szenvedtünk e télen. port 24 óra alutt kell bevenni. Betegség idejében
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házi orvosával bárki megiralhntja. Azt hisszük a
mai világ influenzás világban jú szolgálatot te
szünk e recipével.
— A városi m úzeum nak ajándékoztak:
Murár Mihály a felső rónai villa bérlője II József
császár és neje régi két képét s egy rézérmet;
úzv. Unger Józscfné egy régi képei. Az ajándé
kozók fogadják ez ulon is a múzeum vezotSségének köszönetét.
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lettel és esetleges hiányosságok bejelentésével, de
hál miért szorul az egylet c várost közegekre, a
holott azokat annak idején tagokul felvenni érde
mesnek nem találta. A vadvédelem érdekében.
A rókák, u kőbőr ebek, macskák, héják és egyéb
kártékony állatok pusztítására nem történt semmi.
A foglyok védelme és etetése az özeknek szolgájaló sónyalók lerakása még szóba se jött és
évek során át c tckintotben sem történik semmi.
— Bedőlt ut. A Pósch-féle ház mögött Jár az egyletnek a szaklap is, de a tagok ennek
vezető felső rózsa-utcai ul két helyen is ledőlt körüztetését hiába várják. Minek akkor ez a lap?
és már múlt nyár óta ideiglenesen van fakorlá Csakhogy épen meg legyen? — Altaljában nincs
tokkal ellátva, hogy a járókelők csak épen hogy meg az egyletben a vadásztársulati szellem. Barát
agyon ne üssék magukat. Itt az ideje már, hogy ságos összejövetelek, társas vadászatokról mint
ezen két helyen bedőlt utcákon végre helyreálli- annak előtte, szó sincsen. Pedig ez az egylet,
tassék annyival is inkább, mert ezen ut képezi mely már 30 év óla áll fenn sikeresen működ
most a város felső része és az uj akadémiai palota hetne. — Hogy pedig az megvalósulhasson, szük
séges először az alapszabályokat gyökeresen álros
között a legközelebbi közlekedési útvonalé
tálni, az egyletbe a jó magyaros vadász szellemet
— Kis vasutunk kalandja. Döcögő masi
mánkról nagyon sokat olvasunk, de ritkán jót, ez feléleszteni, az. erdöőröket az egyletbe bevonni,
egyszer azonban meg einberelte magát, nem rangkülőmbségcket az egyleti életből kiküszöbölni
tudjuk azonban hogy elismeréssel tartozunk e akkor azután lehet szó sikeres működésről, addig
neki vagy nevessük rajta. Folyó évi február 28-án azonban az oly féle jelentés, mint a milyen e
délután kávémasinánk G. Berzencérfil Selmecbá lapban ez egylet életéről megjelent nem egyébb
nya felé haladva a Biahut féle major alatt aka mint — üres frázis! Nimród.
dályba akadt s csak a mozdonyvezető ébersége
— Az emberi élet hossza. Hanusz István
inek köszönhető hogy a teljes sebességgel rohanó Írja a Természettudományi Füzetek-bon: Ma az
vonat ki nem siklott. Három drb. hizott sertés évi halálesetek száma az egész föld kerekségén
sütkerezett ugyanis a vasúti sinekcn.Persze ezek a vas állag 38 [millió, naponla 90.440, óránként 3707,
úti szabályokba beavatva nem lévén a vészfütlyre percenként G2. A legtöbb halálozás éjfél és hajnal
reá se hederiteltek, a mozdonyvezető kénytelen közölt van; 1000 eset közül;
volt a vonalot megállítani s leszabni, hogy az
reggeli 6 ór■ától déli
12 óráig 230
déli
akadály miben létéről meggyőződjék, látva hogy
12
esti
178
6
,
három drb. hizó röfög a síneken forró gőzt eresz
esti
6
éjféli
12 „ 171
i*
éjféli 12
tett reájuk, de ez mit sem használt, segítségre
reggeli 0
„
„ 421
hívta az összes vasúti személyzetet és egy nehány
Az emberi élettartam átlagos hossza ma 40
utast a kik azután hógolyókkal felverték a három év. A szülöttek ‘/4-e elhal élete 7-dik év előtt,
hízót. Ezek látva, hogy a nagy hó miatt kitérni V2-c a 17-dik év betöltéséig; 1 éri el a 100 éves
nem tudnak,a vonat előtt egészen a városi majorig életkort, 00 egyén a 05-dik esztendőt; 500 közül
sétállak, a iiol rést találva kitértek, nehogy 1 a 90 évet, minden 100-ból 1 lesz 60 éves és
azonban életükben kár történjék vasutunk szépen 100 ilyen korú férfi közölt 85 nős, 15 legény.
ulánnufc rohant, pardon, ballagott.
Tovább élnek a házasok, mint a magánosok;
— Hirtelen halál. A felnuárius 28-iki vásár tovább a mértékletesek és szorgalmasak, mint
ról nyugodtan ment haza Kecskés felé özvegy a nagy evők és lusták; tovább a magas termeSziámim Polják Mátyásné keeskési lakos; többed lüek, mint a kicsinyek. Nincs n teremtésben lény,
magával ment és beszélgetlek, egyszerre csak a melynek oly hosszt! élőié volna, mint a teknősbélabányai hegyen a mihálytárói major mellett béka és a pupagály kivételével egy angol konzul
összeesett és meghalt. Holttestét a vele levők unk, úgy irta Jolin Blackwel, szintén angol konzul
Bélabányára vitték, a hol n hullakamrában helyez egy Ízben Palmerston miniszternek. F.z részben
ték el. A vizsgálat megindult, eredményét azon ő rajta is teljesült: 80 éves korral halt el Stettinbon 1886-ban, — aki az ü halálát teste szintén
ban még nem tudjuk.
— A Selmecbányái izr. nőegylet pénztára soká kényszerült az élöfa dühére várni.
A tapasztalás tudománya szerint az ember
javára f. évi március hó B-én (kedden) a Városi
Vigadó termeiben táncestéi) L rendez, a mely igen életének kritikus korszaka az 1., a 32. és az 54.
sikerültnek ígérkezik. Belépti díj: Személyjegy 2 esztendő. Ez években hal el a legtöbb. A mely
korona, családjegy 5 korona. Jegyek előre válthatók gyermek az 1 évet betöltötte, alapos kilátása lohol
Goldner Adolf és Stoiner Bornál urak kereske a 16-dik életévre, söl a 32-ikrcjs. Aki a 32-ön
désében. Felülfizetésok tekintet Irl'a jótékony célra, keresztülment, nagy valószínűséggel eléri az 54-et;
köszönettel fogadtatnak. Kezdete este 8 órakor. sőt a ki a 82-őt átléphette, bizhat még néhány
A kik tévedésből meghívói nem kaptak, és arra i esztendőhöz. Bámulatos az életképesség gyarapo
igényt tartanak, szíveskedjenek a rendezöbizottság dása a 33-ik és 83-ik életévben, hanyatlása az
elnökéhez fordulni. Bendczó-bizoltság :Dr Gold- 55-ikben. A 10, 32., 54. év az emberi élelet 5
slückcr Márk elnök, Dr. Tandlich Ignác alelnök, egymástól különböző korszakra oszlja föl; 16-ig
Weisz Dezső pénztáros, Apler Illés tr., Bock Márk, tart a gyermekkor, 32-ig az ifjú kor, 54-ig az
Engel Zsigmond, Geiger Zsigmond, Geist Jakab, élet delelése, azon Int nz öregség kora; 82-őn lul
beliért Jenő, Goldberger Mór, Goldner Aduit, már a valódi agjfsng áll be, a mit nagyon kevés
Hirschl Jakab, Dr. Kapp Jakab, Képes Miklós tr,
brnkci Izsó tr., Pollacsek Márk, Rippner Dávid, ember ér el.
behindler Mór, Schlesingcr Gyula tr, Schware
— Hol a vidám ság? Erre a nehéz kérdésre
[Apói, Schwarc Nándor, Singcr József tr., Singer az egyedüli helyes felelet az, hogy a vidámság
Miksa, Dr. Sl.s Antal, Stoiner Bernét. Sláger ott van, a hol a .Mátyás D iák'-ot olvassák. A
Miksa, Stern Ede, Slernfcld Zoltán tr., Dr. Szét
bászlú, Wassermann Ede, Weil Mór tr., Woinur hol jóízű nevelés hallatszik, a hol elégedettség
üt tanyát, a hot a derű tanyázik, a hol a vő az
topót, Weisz Samu ír. Weisz Simon.
— A selm ecl vadász-egylet működéséről anyósát is mosolyogva nézi s hol az adóvégrehaj
a niinap megjelent közleményünkre vonalkozóing tót is nevetve fogadják: ott a Mátyás Diák nem
n következő sorok közlésére kérettünk fel. Az hiányzik. Ez a leginulatségosabb és legnagyobb
egylol alapszabályai nincsenek az itteni viszonyuk- terjedelmű élrlap úgy karikatúráival, adomáival,
koz szabva és nagyon hézagosak. Van az egyletnek aktuális vicceivel, vig elbeszéléseivel, szenzációsan
'* kibérelt pagonya, de ezekhez a kellő felügyelet vidám regényével, változatos lalányrovalával és
hiányzik, Igaz, utóbbi időiben 2—3 városi ordővéd bravúros alakjaival a Icgszerelolreméltóbb háziiell meghízva az egyleti elnökség állal a felügye barát, a melyeknek egy családnál sem volna

szabad hiányoznia. A Mátyás Diák Murai Károly
szerkesztésében, a Wodianer F. és Fiai kiadásá
ban jelenik meg s immár tizenharmadik évfolya
mát futja. Előfizetési ára negyedévre 3 korona.
A kiadóhivatal (Budapest, Sarkantyus-utca 3)
mutatványszámot ingyen és bérmentve küld.

-- Az uj hazai óriási porcz-cseresznye
valamennyi eddig ismeretes cseresznyefajták között
a legnagyobb és legszebb. Még a badacsonyi és
a germersdorfi óriás cseresznyét is felülmúlja
nagyságra. A pompás világos-piros gyömUlcsei
elragadtató szépek és asztalra kitűnőek, a meny
nyiben keményhúsúak és kellemes édességei birnak, A gyümölcs sokáig eltartható. Nálunk e faj
csak junius végével szokott megérni, tehát a későnérő fajtákhoz számítandó, a minek oka kiváló
nagysága és vastag húsa. Mint piaczra való cse
resznye bőven meg fogja fizetni a termelést, mivel
termőképesége igen nagy és alakja és ize szinte
utolérhetetlen. Bátran leltet tehát következtetni
hogy ez lesz gyümölcskertjeink egyik legkiválóbb
kedvencze. A fa erőteljesen nő és már hatalmas
ágai és leveleivel rámutat, itogy gyümölcsei is
rendkívüliek lesznek. Óriási termóképossége pedig
eredménye a késői virágzásnak, mely oly időbe
szokott esni, a mikor éjjeli fagyok és hidegebb
időjárás egyáltalában már csak ritkaság számba
mennek. E gyönyörű t seresznyefajlát egy temes
vári kerttulajdonos magról nevelte a kürtjében
és több hirneves gyümölcsészeti szakértőnek kül
dött gyümölcsöket megbirálás céljából. Mindanynyian meg voltak lepve s kijelentették, hogy soha
nagyobb és jobb cseresznyét nem láttak. Az ot
tani faiskolatulajdonos Mühle Vilmos ennek foly
tán megvette e cseresznyét s most már kereske
delmi forgalomba is hozza Országunknak észa
kibb vidékein, hol e faj csak júliusban fog meg
érni, kétségtelenül a legkedveltebb cseresznye
lesz. Akkor fog piacra kerülni, a mikor az egyéb
fajták már mind elmúltak s ha ritka szépsége
már igen nagy vonzóerővel fog bírni, úgy késői
érése is azl fogja biztosítani, hogy legalább úgy
fizessék mint a legkorábbi cseresznyéket. Heim A— „Magyar Erdész" címmel egy uj erdé
szeti és vadászati szaklap indult meg imecsfalvi
hnecs Béla főerdész szerkesztésében. A változatos
tartalommal megjelent uj szaklapnak van jogo
sultsága, mert hézagot pótol és bizonyára meg
lesz a haszna is. A jó papiron és kiváló csínnal
kiállítóit lap minden hó 5-én és 20-án jelenik
meg 16—20 oldalon és előfizetési ára egész évre
10 Korona, mely összeg Székely és illés kiadókhoz
Uugvarra küldendő. Mutatványszámot kívánatra
négyen és bérmentve küld a kiadóhivatal.
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Hirdetmény.

A kereskedelmi m. kir. minisztérium elren
delte, Itogy a Selmecbánya s Bélabánya sz. kir.
bánynvárnsok területén átvonuló állami útszaka
szok törzskönyvezésére vonatkozó munkálatok az
1900. évi 1. t.-c, 67.. 68. és 79. §. értelmében a
folyó évben végrehajtassanak.
Miről az említett állami közutakkal szom
szédos telektulajdonosokat a következők közlése
mellett értesítem ;
1. a jelzett munkálatok célja az említett
közutak és műtárgyainak, valamint egyébb tartó
zékainak és földterületeinek előtüntetése és nyil
vántartása, valamint a közút tulajdonának elfog
lalások elleni bizlositása, az úttest (és tartozékai
iránt felmerülhető vitás kérdések eldöntése.
2. E végből első sorban a közutak határai
lesznek kilüzve a lerület mint egyébb szorgalmi
adatokra vonni kozó felvélelek foganalosilésa
melleit.
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3. Ezen munkálatok foganatosításával a
nevezett minisztérium Novák Antal okleveles mér
nököt bízta meg, ki azokat a folyó évi március
hóban folyamatba teszi; a kitűzőit határnap kü
lön fog közzététetni.
4 . A közutak határainak kitűzésére a kikarozás s leimérési felvételek csak ideiglenes ter■ mészetüek lévén azok hitelesítésére külön eljárás
fog megindittatni a mikoron a netáni panaszok és
kifogások külön fognak tárgyaltatni.
Mindezeknél fogva felhívom úgy a hivatalos
közegeket, mint pedig az érdekelteket, hogy a
jelzett felvételeket eszközlö műszaki közeget jó
akaratú támogatásban részesítsék.
Selmecbáeya, 1901. évi február hó 24.
Szitnyai József

HIRDETÉSEK,

1147 sz.

Hivatalos árverési hirdetmény.
Az illetékhátralékok fejében zálogtárgyak
úgy mint: mindenféle szobabútor, ruhanemű,
lovak, ökrök, borjuk, kocsik az 1883. évi XL1V.
t.-c. 67 -7 4 . §§-ai értelmében első árverésen folyó
évi 4 — 8 . napjain mindig d. ». 3 órakor, és má
sodik árverésen folyó évi március hó 1 1 — lő.
napján mindig d. u. 2 órakor elfognak adatni.
Selmecbányán, 1901. február 19-én.

XXXXXXXXXSXXXXXKK)<
lE I s u s e ls L c L á u g .
A Selmecbányái Mihálka-féle ház (Deák Ferenc.
ulca IV./252. sz. szabadkézből eladó.
Bővebb felvilágosítást ád Rennert Gyula nyu<»
főmérnök ugyanott.

XXXXXXXXXX8XXXXXKX

Városi adóhivatal.

< •> 7

kir. tan. v. polgármester.

SCHOTTOLA ERKQ

Az anyakönyvi hivatalok bejegyzései.
1901. évi február 2 2 . március 1 -ig.

Házasság.

I

Lakóhelye

; Az eg-ybekeltek nevei

a ruggyanta- (gummi) gyártás magyarországi megalapítója
műszaki központi üzlet VI. Andrássy-ut 2. Fonciére palota

ro *
„„
„„
• Selmecbánya

Slefanec János
Kinka Anna

legjobb minőségben gyári áron szállít:
összes mérleggyártmányok (külön kiadású árjegyzék ingyen

Születés.

9
C

i a

A szülők neve.

és bérmcnt.vo) a gőzeséplőgépekhez szükséges összes anya
gokat és eszközöket,

Lakóhelye.

2
3
4

5

6

7

Lupták András
Konopka Zsuzsi
Rajcsok Pál
Parilla Anna
Kartalik József
Pales Mária
Repiszky József
Mojzsis Mária
Jaszenszky István
Donoval Teréz
Gáspár János
Petko Mária
Száméi Gyula
Suták Antónia

tiü

*

dony és cséplőgépponyvák, kazal, repce és kocsitaka

Az elhunyt neve.

in

i llcsik Ilona Viktória
2 Szumega Islvánné
3 Hauser Alajosnú

rók, aspast- és gum m ianyagok, szelepek vizm utatók,
feszmérők, dobsinek, kenőan yagok, zsiradékok gabona
zsákok, „Első“ -kötszerszekrén yek, mely kötszerszekré

Selmecbánya

nyek a miniszteri rendeletnek megfelelően minden ipartele
pen, gyűrűzi miiéi, malomban, slb. beszerzendők.

Árjegyzék és ismertetések
ingyen és bérmentve.
Av /

■
z y

Halálozás.
1

csapágyfém , kenőszelencék olajhoz

és sürü Tovottazsirhoz géphajtószijak, vízm entes moz

-*1

í

n

íW :tf

O
W

w é

A Halál oka

G h. gyomorbélh.
43 é. tíidőgürnőkor
45 é. vízkör

1401. szám
Hirdetmény.
rkp. 1901.
Közhírré teszem, hogy a folyó évi fósorozás jóváhagyatott terv szerint a kővetkező napo
kon fog megtartatni és pedig:
1901. é. március 20. az I. koroszt. (1880. é. sz.)
„
.
.
. a II.
(1879. „ „ )
,
„
.
27. a 111.
.
(1878. „ , )
.
„
,
. azon idegen illetőségüjhadkötelesek fognak elvezettetni kiknek avuló iveik
ezen határnapig ide megérkeznek.
A sorozás a városi vigadóban mindig reg
gel 8 órakor veszi kezdetét. Felhívom az érdekelt
hadköteleseket, hogy ezen jelzett napokon tiszta
öltözetben pontosan és teljes számban jelenje
nek meg.
Selmecbányán, 1901. (ebruárius hó 18 án.

SERH O FER J
vértisztitó labdacsai
évtizedek óta el vannak terjedve az egész világon s kevés azon család, a hol ez a páratan házigyógyszer hiányzik.
E labdacsokat az orvosok különösen az oly bajoknál ajánlják, amelyek nehéz
emésztésnek s dugulásnak következményei, mint pld. zavar az cpekeringósben, májfajdalmak, szélbántalmak, kólika, aranyér stb. stb.
Vértisztitó hatásuknál fogva kiválóan jó hatást gyakorolnak vérszegénység eseteiben s az
ebből származó bajoknál, mint Ideges fejfájás, sápkór stb. E vértisztitó labdacsok nagy előnye, hogy
szelíden hatnak, fájdalmat nem okoznak s igy a leggyöngébb szervozottel bíró egyének, sőt gyormokok is bátran használhatják.
1 doboz, mely 15 labdacsból áll 21 kr. — 1 tekercs, mely fi doboz 1 frt 05 kr. A pénz előzetes bekül
dése után bérmentve: 1 tekercs 1 fit 25 kr.
2 tekercs 2 frt 30 kr. — 3 tekerss 3 frt 35 kr. —
10 tekercs 9 frt 20 kr.

=*§=—' Használati utasítás mellékelve —=§*■
K j í j c i l i i l i h é s / . i l í i öw M/.él k l i l d é N i t ö r ü l i t á r :

I *^4I -C15 11< > a .'f i i í ,1 . gyógyszertára
Becs, I. Singoratrasse 15.
Elterjedségliknél fogva e labdacsok a legkülönbözőbb alakokban és nevek alatt utánoztatnak,

tehát mlndenk

csak PSERHOFER-féle vértisztitó labdacsokat kérjen, s csak azok valódiak, a melyek dobozainak födelén pi
ros színben „PSERHOFER“ kézírása látható.

Krausz Kálmán,
rendőrfőkapitány.

KUHLE

-féle

MAGVAK,

M Ü H LE

V I I ,M O S ,

NÖVÉNYEK és FAK,

IY
U
V
L
.M
I I ^mindenütt ki
tünően tenyésznek. Tessék az 1901.
évi (őárjegyzéket hozatni, melyet
ingyen és bérmentve küld.
és kir. mhari szállító. T E M E S V Á R .

1901.

március 8 .

S E L ME C n A N V A 1

Meglepő újdonság
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Kapható a legtöbb gyógyszertárban és a gyárosnál:
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KralOYitz Adolf gyógyszerész
Pápán, (Veszprémmegye.)

53-IKRENDES KÖZGYŰLÉSÉRE.
TÁ R G Y SO R O Z A T :
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1 K on.
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8ELMECI TAKARÉKPÉNZTAll RÉSZVÉNYTÁRSASÁG

ILUSKA
CRÉME
a r c

MEGHÍVÁS

■M

rí-

H Í RADÓ

i>r.j0

>%

1. A közgyűlési olnök és jegyző, valamint a közgyűlési jegyzőkönyv hitelesítésére kikuklemlő két
részvényes választása.
2. A meghatalmazások megvizsgálásáról szóló bizottsági jelentés.
3. Az igazgatóság és a felügyelő-bi/.otlság jelentése az 1900. évi üzleteredményről.
4. A mérleg megállapítása, a nyeremény felosztása és a szokásos felmentvények megadása,
ő. Az igazgatóság jelentésében foglalt indítványok és ajánlatok tárgyalása.
tí. Az igazgatói állás betöltése egy évre és intézeti ügyész választása három évre.
Selmecbányán, 1901. február hó 6 -án.
A z ig a z g a tó s á g .
vagyon.

MÉRLEG-ÉS V AGYO N KIMUTATÁS 1900. DEC- 31. t e h e r .

jm

Első selniectónyai temetkezési yíllalat.
A gyász óráiban, midőn a fájdalom
amúgy is lesújtja a hátramaradt családta
gokat" a temetkezési vállalat van hivatva a
drága halott temetése rendezésével járó
gondoktól az élőket megmenteni.
Hogy e nehéz kötelességet pontosan és
minden igényt kielégitőleg teljesíthessem,költ
séget nem kiméivé újonnan berendeztem

a selmecliányai első temetkezősi vállalatot
E vállalom bármily fényes vagy egyszerű temelés teljes rendezéséi, ugy hogy a gyá
szolóknak semmi gondjuk no legyen a szo
morú teendőkkel.

Bús raktárt tartok érc és keményfa kopraokltól.
Hullák exhumáltntnsát, szállítását és az
ezekhez szükséges engedélyek megszerzését
is elvállalom.
Megszabott, jutányos árakat szabok,
ugy hogy az ellen kifogást senki ne emel
hessen.
Mély tisztelettel

Matzán Ferenc

Korona f
Pénztári maradvány 1900. doc. 31-én . . .
Jelzálog-kölesönök...............K
2500066*84
leírás . . „
136*88
Jelzálog-kölesönök kam at-hátraléka...............
Váltókölciönök...................... K
1026051 42
leírás . . ,. 17857 10
Váltó-kölcsönök kam at-liátralóka....................
Kézizálog előlegek ékszerekre.......................
Ezek kamat-hátraléka.......................................
Kézizálog előlegek értékpapírokra................
Ezek kamat-hátraléka........................................
Folyó-8zátnla ad ó so k .......................................
Ezek kamat-hátraléka.......................................
Értékpapírok lHOO.dee.31-iki tőzsdei árf.szerint
Ezek kamat-hátraléka.......................................
Más pénzintézeknél kamat-hátralék................
Osztrák-magyar bank g iro -szám la...............
Intézeti h á z ........................................................
2/1. számú b é r h á z ............................................
Intézeti ház hátralékos bére............................
2/1. sz. bélház
„
................................
F elszerelések ....................................................
Perköltség e l ő l e g ............................................
Jótékony adományok e l ő le g e ........................
Letéti dijak h á t r a lé k a ................
. . . .

;•
jT

Sehulimarke
£ y fyfíü 7 y *

kiválóan hasznosak
g y o iiio rh iijo k e l le n :

általánosan ismert, nélkülözhetetlen
háziszer
é l v a g y t a t a n s á g . g y o e11 o e g y e a g e ftá g ,
K e l t e m e t le in H/,a),r rí l e l i e l l e t , l e I l i i v e l á s .
w i v a n y r i h t i n i g é s e l i , k á l i k a , g y o m o i* é tf é s . t i i h á ^ O N K l c i n i k ó p z í í d é s , s á r g a ••súg. é m e l j g é s és l i á n y á í s . g y o i t i o r g t t r e s
és M K oruláH ellen.
1 'ö l‘á já N , a. ^ o i i i o n i i i k étellel és itallal való
m e g t e r h e l é s e , l u f l f é r g r k . m á j h a j o k és
a r a n j e r c s l» á n ( a l m a i t eseteiben is kipróbált
hatású gyógyító szer. Az említett betegségekben a
lbady-ióle .YIiti’í i i e / , e l l i g y o n i o r e w e p p é k
kiválóan hasznosnak találtattak, mit sok elismerő levél
bizonyit. Vásárlásnál határozottan Urady-féle Mária<;/.cI!i gyomoresöppeket kell kérni és a fenti védjegyre
ys aláírásra ügyelni és hogy a r é g i I l i r e * v a l ó d i
Brady-féle Máriacelli gyomorcsöppok üvegje 40 krba,
a kettős üveg 70 krba kerül, inig a nem valódi, iitun''■ott és csekély értékűeket olcsóbb árban, leginkább
35 kiért árulják, Föolárusitó hely:
f o p l P fin /d irA p o tlio k e z u m ., Kénig von Ongarn"
V^cu 1 D r d a y
W i e n , 1. Fleischmarkt 1.

Török József
gyógyszertára

ltiM la p e M l, VI. Király-utca 12.

ig. tag.

Baumerth István s. k.

Fiedler Gyula s. k.

pénztárnok.

1. könyvelő.

Szolár Lajos s. k.

11. könyvelő.

számvizsgáló.

Jelen zármérleget az alulirt felügyelő-bizottság megvizsgálván, a társulat főkönyveivel és számadásait
tartalmazó segédkönyveivel összehasonlította, azt ezeknek minden tételeivel egyezőnek s a kereske
delmi törvény és alapszabályok értelmében íelállitottnuk találta.
Dr. Schwartz Ottó s. k. Dr. Tóth Imre s. k. Kostenszky Adolf s. k. Pachmajer János s. k
felügy. b. tag.

felügy. b. elnök

felügy. b. jegyző.

—
—

Muszka József s. k.
fel ügy. b. tag.

KNYERESÉG- ÉS VESZT.-SZÁMLA 1900. DEC. 31.

t a r t o z ik .

követel.

orona j f
136 88
17857 10
126 04
14400
4241 45

Nyeremóny-átliozat: visszakönyvelés folytán .*
az 1896. évi megad, leírása váltótárc. K 3000 3000„ 1897. „
„
9405*10
„ 1898 ...........................
K I15406*10
9827 54
áthozat az 1899. nyereményből
155798 61
Jelzálog-kölcsönük kamatai .
18097 63
Kézizálog előlegek
„
15579 sK Váltó-kőlcsönök
„
4490
Értékpapírok
„
14726 65
F. számlái adósok
„
133 51
Más pénzintézetektől! kamatok
2787 1(1 Késedelmi kamatok................
1362 sf>
Részvényátiratási dijak . . .
06
414
Letéti d ija k ............................
1000
Különféle d i j a k ....................
Intézeti ház jövedelme . . .
2/1. számú bérház jövedelme.

Leírás a jolzálog-külcsönüknél........................
„
a váltó-kölcsönöknél.............................
„
a felszerelésnél.....................................
Részvénytőke k a m a ta i....................................
Nyugdij-alap
„
....................................
N y u g d íj............................................................
Retetek kam atai................................................
Állami és községi adók....................................
10% betétkamat a d ó ........................................
Jelenléti je g y e k ................................................
Tiszti fizetések és szolga b é re ........................
Kegydij. . .........................................................
Kezelési költségek............................................
Intézeti ház költségei........................................
2/1. szánni bérház költségei . . . . . . . .
Külön jutalom(a nyugdíj ba vonult penztárnokn.
Mérleg-számla:
Nyerőmén;y-áthozat visszakönyvelés folytán :
az Í896. évi megad, leírás a váltótárc, K 3000*_ 1897..........................................
3000 —
„ 1893. „
„
„
.,
..
n 9405*10
K 15405*10
Áthozat az 1899 ovi nyereményből „ 9827*64
Összesen K 25232*64
1900 évi nyerem ény ....................... 10157 65

Korona

í

26232
168162
9747
77244
12548
5853
2513
7695
60
383
1037
3328
4567

64
84
24
43
72
93
49
94

_

28
17
54
13

318275 12

Kapható minden gyógyszertárban.
Főraktár:

_
—

Dimák J. E. s. k.

h. igazgató.

fotiigy. It. tag.

floniorcsöppek

1008194 32
757 08
12181 70 60
127627 98
3542 46
133325 51
1779 68
290360 25
4320 jl 6
538 95
409 02
32000
56182 50
1650
196
11831—
866 02
101 80
291 4f

Hornyacsek István s. k.

Dimák Gyula s. k

A B r a d y-f é 1 e

2499929 96
74434 01

Korona f
240000
R észvénytőke....................................................|
„
k a m a ta i....................................
14400
Tartalékalap........................................................
*200000
81708 83
Külön tartalékalap........................................... j
102510 55
N y u g d íj-a la p ....................................................
Betétek..................................... K 3503378-60 1
Árva- és szerototház-alap . . „ 10875 05
i 3514253 70
Más pénzintézetektől folyó számlán . . . . !
32047 07
Előre fizetett jelzáiog-köleaön kamatok . . . ;
12960 30
12463 48
„
„
váltó„
„
L . .
184 01
„
,
ékszerelőleg-kölcsön,,
. . . I
239 54
„
„
értókp. előleg „
..
. . .
3 16
„
„
letéti d i j a k .................................!
166 65
„
„
házbér 2/1. számú bérháznál . j
Z álog-többletek............................................... |
1679 .;r,
7664 17
10 °/0"Os betét-kamat adó h á t r a lé k ................
184 20
Függő szám la....................................................
Nyereség és veszteség-számla:
Athozat a visszakönyvelés folytan:
az 1896. évi megad, leírás a váltótárc. K 3000.—
„ 1897. ,
„ „
„
„ 8000.—
„ 1898. „
„
„ „
„
„ 9405.10
K 16406*10
áthozat az 1899. évi nyereményből „ 9827 54
K 26282 64
1900. évi n y e re sé g ............................. 40157*56
4285755 49

Selmecbányán, 1900. december 31.

a Selmecbányái
első temetkezési vállalat tulajdonosa.

Bjsasra.«3Kxe2E«i

86068 74

I
Selmecbányán, 1900, december 31.
Hornyacsek István s. k.

Dimák J. E. s. k.
igazg. tag.

h. igazgató.

Dimák Gyula s. k
pénztárnok.

Fiedler Gyula s. k.
1 könyvelő.

Baumerth István
11. könyvelő.

s.

k.

Szolár Lajos
izáinvizigáló.

SELMECBÁNYA!

Árverési hirdetés.

S z e n z á c i ó s X J jd.on ságrI
A .

H I ll A u >>____

..F iU n e r "

Lichter Adolf

Chicf Office 48, Brixton-Road. London. SW~

Selmecbánya, Ezüst-utca 13. szám

Thierry A. gyógyszerész

zálogkölcsön-intézetében

a I,>járl és ki nem váltott vagy mcghosszabitolt

P e t r o l B U ü i - iz z ú - é f tö

vérképző és tápláló, valódi

z á l o g o k

Kiváló előnye ez égőnek ; hogy
5 minden 4 cin átmérőjű lámpám

Haematm-pastillai

melyek ki’ /l van :
ékszer, á gy -, fehér- és ruhanemű, fegyver,
kard, rajzszerek és egyébb ingóságok,
f. é. március hó 6 -án délelőtt 9 órakor
az iparhalósági kiküldött jelenlétében nyilvános
árverés utján fognak eladalni.
Az érdekelteknek jogában áll zálogaikat az ár
verést megelőző napig kiváltani vagy meghosszab
bítani.
Selmecbánya, 1901. február hó.

* '|y|;í frlemvnrliató. Szerkezeié es ke
i é sr.-l.Vt> csodálatosan egyszeri). Kifogá-lalan. korom, szag- és ve;1 §S szélynélkiili, fénylő, tiszta,
t | j | j fehér lánggal ég. 80 g y e rtya fénynek felei meg. A legnagyobb
J b SSŐK.
takarékossággal is jár, mei t egy
liter bármily közönséges petróleum 15— 1G órahosszat eltart.
Árjegyzéket ingyen és bérmentve küld

L e n n e r A l f r é d . , Bécs

» legnu'gtiizlmtóbb gyógyszer a sópliér, viirazptóiv
ezek kevetkeziiiónyninok lokiizdéséro Kerüljük , :Vün
idegeket elkibitó, lulizgató nokóz vastartalmú borokul
használatát és csakis ezeket a gyengéd, könynyen á
sémiié pastillikat használjuk. Minden doboznak a u ,, ,■
aláírásával kell ellátva lenni. Egy doboz béunontes oo. .1
küldéssel 4 k o r o n a : aa összeg előlegei bekéi,u
ellenében szétbiiidi

Apotheker
a , TMerry’s Balsain-fabrik
Pregrada. Rohltsch Sauerbrunn mellett.

M f l M e t c f a és felOlinnlliatatlüu, liatasaiban csalhatatlan
Világcikk, k ivitel minden országba,

V I I . S e lio t te iir e ld g iis s e 50. w -

BRIXTON-ROAD,

C H IE F -O F F IC E 4 8 ,

LONDON, S. W.

I

egmegbizliatóbb, legjobb ős az egész világon dicsért és legkeresettobb ha
I v A

I S E H

H

Thierry

M ELL BONBONAI

Felülmúlhat
íatatlan minden

minden k'öhöEés elleni szert felUlinlnaK

A.

gyógyszerész balzsama

mell-, tüdő, máj-, gyomor- és minden belső betegségnél,
betegségnél.
legmegbízhatóbb
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O O t n közjegyzőileg hiletesitelt
mbiJU |,jzonyitvány tanúsítja a
biztos sikert köhögés, rekedtség,
búrul és clnyáikásodásnal.
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Csakis a minden kulturáltamban
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y e llti
^ és a kupak zár ha
sajtolt céggel . Alléin echt, valódi. Kimutatható évi gyártási mennyiség 6 millió üveg. 12 kis,
vagy ü kettős üveg postán bérmentve 4 Korona — Egy próbaiivog, leírással és az egész föld
kerekségén levő raktárak jegyzékével 1 Korona 20 fillér. Szétküldés csakis az összeg elöleges
beküldése ellenében.
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Egy csomag ára 20 és 40 (111.
Kapható:

Külsőleg i

V. C e u tifo lia -k e a ő c ís ie

(csodakenfics név alatt ismeretes) elérhetetlen húzóerővel és gyógyhatással. Feleslegessé teszi a legtöbb miitétet. Evvel
a kenőcsesel egy 14 éves gyógyíthatatlannak tartott esonts/.ú, sőt újabban egy 22 éves nehéz, rákszerii megbetegedés
gyógyittatott meg! Fertötlonitöleg ez gyorsan enyhülést és hiisitést és teljes gyógyulást hozóan hat gyuladásoknál és
mindennemű sebeknél. Gyorsan puliit és oszlat és megszabadít mindenféle még oly mélyen behatolt idegen testektől.
Egy tégely csakis az összeg elöleges beküldése ellenében bérmentve 1 Korona 80 fillér. Nagyobb megrendeléseknél
olcsóbban. — Kimutatható évi gyártási mennyiség ÍOO’OOO tégely.
Mimi a két szer felől egy egész levéltára az eredeti, a föld minden országából származó bizonyítványoknak tekinthető
be. Óvakodjunk az utánzatoktól és figyeljünk a minden tégelybe beégetett cégre : Apotheke zum Schutzengel des A. Thierry
Ahol raktár nincsen, ne beszéltessük rá magunkat hamisítványoknak vagy állítólagos egyenlő értékű készítményeknek
megvételére, hanem r e i i i l e S j i 'i n l i k ö z v « » t l e í r n i és czimezzük megrendelésünket:

Márkus M
.
czukiászatában (Alapittalott 1830.)

Selmecbánya
Deák Ferencz-utca H/f>. saját ház.)

Thierry A. gyógyszerész gyára Pregrada

Rollitscll-Saiiei’lirill melleit,

(A cs. és kir. állam vasuti tisztviselők szövetkezetének szállítója.)
(Contracter of The War-Offiee and the Adm iralty, London )
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G[ebaucr
kárpitos és bútorkereskedő

B eszterczeb án yán
ajánlja a nagyérdemű közönségnek dúsan felszerelt

BUTORRAKTÁRÁT
Jobb és megbízhatóbb
gazdasági- és kerti-magvak ^
nem léteznek, mini a minőkul
2 7 év óta s z á llít

mindennemű esztergályos, asztalos és kárpitos munkáit a legkülönfélébb és
legjobb ízlésű kivitelben; secessió
ó-német és barok-stylü háló és
ebédlő készleteit, tükrök, képek,

divatos ablak-függönyök, redő
nyök, szőnyegek és finom butorKolmék dús választékát.
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M AUTHNER ÖDÖN

tömören iajlitott fa M o n y ár

cs. és kir. udvari szállító magkereskedése

összes gyártmányainak raktárát és
azok eladását bizománybán bírom,
mire az igen tisztelt vevőim figyel
mét különösen felhívom.

B m la p e s t e n
Irodák és | VII. Rottenbiller-utca 33.
raktárak : I (Közüli villamos megállóhelye.)
Elárusító |
VI. Andrássy-ut 23.
helységek: | (A ni. kir. operával szemben
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Képes árjegyzékkel kívánatra szolgálhatok.

226 oldalra terjedőé Vrpr» i r je e jn ii I kívánatra ineyen é« bérmentve küldi.

Nyomatott a laptulajdonos Joerges Ágost özv. és fia könyvnyomdájában Selmeczbányán, 1901.
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