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Észrevételek Sztankay őszinte 
szózatához.

in.
Vilmye fürdő sorsa tehát egyelőre eldőlt. 

A nnilt keddi közgyűlés megállapította a 
házi kezelésbe vétel mikéntjét, elfogadva 
azon administraoionalis tervezetet, a mely 
nyomtatásban is megjelent és a törvényha
tósági bizottsági tagok között szétosztatott.

A jövő, ez a nagy, hatalmas és előre 
nem ismert, rejtélyes Sibilla fogja majd meg
mutatni, hogy városatyáink, a kik közül 
azonban erősen kezd a fiatalabb, sőt nagyon 
fiatal nemzedék felszínre kerülni és talán 
már mos: némileg érvényesülni, a mi csak 
uj erőt, uj lelket, uj fellendülést fog maga 
után üdvösen vonni: helyesen cselekedtek-e, 
a midőn a Vihnye-fürdö házi kezelés sza
bályrendeletének tervezetét egyhangúlag — 
bár sok hozzászólás és némi vitatkozás után 
— elfogadták.

Tökéletesség e gya rló világon nincsen. 
A nagy gonddal, mondhatnám minuciózus 
részletességgel kidolgozott vihnyei szabály
rendelet sem tökéletes; de az adóit körül

mények között, tultengésétől eltekintve, 
talán meg fog felelni, be fog válni.

Nem titkolhatjuk el azonban azon néze
tünket és lehet teljesülhető reményünket, 
hogy e fürdőt üdvösebb volna jó  árban  
— végképpen eladni.

— Persze, jó  á rban  és úgy, hogy az 
eladási pályázat a város költségébe ne 
kerüljön.

Mindenki tudja, hogy vannak az egész 
müveit világra kiterjedt nemzetközi nagy 
és reá lis  ügynökségek, a melyek ily jelen
tékenyebb birtokok eladásának közvetíté
sével foglalkoznak. Ezek összeköttetésben 
állanak a tőkepénzesekkel és közvetítési 
dijukat csak az esetben kapják meg 
saját kikötésük szerint — ha az ügylet 
sikerül. — Mondjuk, hogy Vilmye fürdő 
a városnak nyolc egész tízezer forint tiszta 
jövedelmet hoz évenkiní mostani állapo
tában.

Ha tehát az ezen tiszta jövedelemnek 
megfelelő tőkét a város Vilmye fürdő vétel
áraként megkaphatná, a mi kétszázezer, 
vagy kétszázötvenezer forintot tenne ki, 
ak k or e város nem járna rosszul, ha ily

árban a fürdőt eladhatná. — Már magában 
véve azon körülmény, hogy e fürdő nem 
fekszik a város területén, hanem Barsme- 
gyében, kívánatossá tenné, a történelmi 
tradíciók és fájós megválási érzelmek dacára, 
a tőle való megválást.

A kapandó vételárból nagyot enyhít
hetnénk városunk anyagi sorsán és egy ren
geteg gondtól megmenekednénk.

11a Vilmye fürdő eladását jónak talál
juk, mennyivel inkább kell szorgalmaznunk 
a szénásfalusi birtok eladását.

Szénásfalu városunktól Vilmye fürdő
nél is távolabb fekszik. Bérbe van adva és 
kezelése nagyon nehézkes és költséges. 
— Letűntek azon idők, a midőn még büszke 
lehetett e város arra, hogy Barsmegyében 
Szénásfalun is fö/desur. A földesúri büszke
ség- és öntudat, fájdalom, a mai korban 
egymagában véve mit sem ér. Sziikebb, 
családiasabb körre kell szorítkoznunk, hogy 
a legnagyobb fontosságú vagyoni egyensúlyt 
elérjük és szegény városunkat a válságból 
kiszabadítsuk.

Nem érhetjük mi azt el a hivatalnoki 
állások csökkentésével, nagy községgé való

Egy bányapor a XVí, század első füléből.
Irta: liidiler Ede. A Bány. és Keli. Lapokból
Ezzel a hal bányaváros küldöttei felkelve, 

a M'lmeci bíró és tanácstól búcsút vetlek és a 
v;n - .-házát elhagyták, („ITyeuiil habén dió Gesand-
l,,|i «ler Erharn Strdlc anílslohond in dér I * a I h - 
diiebeii von Bieblor und Balhé absclmyd grnom- 
nii'ii, und alsó vöm B.illiliaus gangén adj piima 
imveinbris 1541.“)

Mielőtt azonban a Imi bányaváros küldöttei 
.Selmecbányáról eltávozlak volna, összegyűllek a 
korniöriek szállásán és olt a selmeri bitó é-; la- 
|l;ie- valamint a meghízó városok bírája és ianá- 
'' •inax tudta nélkül a lefolyt tárgyalásokról egy 
külön Írási készületiek, melynek nnLolalát egye
did csak Bössoléknck adták ki. („Kin sedréiben 
iM dér Herborg gemadil und aufgericblel : und 
des.-rlbigau Gopay, ohne vonvissen dér Hicblero 
•md Balhé Threr Stedle von delien sy gescbikbl 
T'ewesen, den Böseliscben alaine, als eim r part- 
hay. widdrr allén gobraueb, und (lendíts Ord- 
mmg, gébén habén*.)

Megtudván ezt Mnrcns Bálint selineci biró 
,s a varos tanácsa, roppantul mogapioliomlállák 
il dolgot annyival is inkább, mert őzen Írásba az 
iltoni bírónak minden bizalmas megnyilatkozása 
d"- ellentmondása részletesen és ollérdilve bevé

teleit, a mi — mint az Pausius iratában be van 
jegyezve — sem szomszédiasan, som méltányo
san. sem barátságosan nem volt megcselekedve. 
(„Ibis ja nit Naclip \rlicb. nocli pillicb, nocli fround- 
licli gebandell \var“.)

A körmöci tanács azonban csakhamar jóvá I 
leli, a dolgot, mert ez irat másolatát november 
(bán inegküblötle a selmeci tanácsnak, a mely 
kiengesztelő körülményi Pausius igy jegyzett fel:

.Dicsér Unforndicben dér Gosandlcn auff- 
gericblen sebroybens Copay isi ilurcli dió Herrn 
von dér Cremnilz, als verireulicbo liebe Nacli- 
j-.arn in gnler verlieulicber meynnng. dem Ersa- 
meii wevsen Badt dór Slatt Sebemnilz adj 0 
Névi-uibris /ne gesanl. - Wail ili KibarnStedte 
von allers b; r allzeil a inig, Iremidlicb, und wic 
liir cinen 111:111 gcslnnd: daruit sie durcli solchc 
Myssbandbmg, dia Erbarn Slete inn dicsér gefahr- 
licbstcn zeil. riicht gespallen, sondom versöncl 
würden, und ainig plybrii. - Ibis géb' Goll: 
Ámen.*

Szó szerinti magyar fordításban: „Ennek az j 
iilomlalnn, a küldőitek altat készüli iratnak má
solnia a körmöci urak. mint bizalmas kedves 
szomszédok állal jó bizodalmas Iliiben, a selmeci 
bölcs- és érdemes tanácsnak november G-án meg- : 
küldetett. Mivel az érdemes városok ös időktől 
kezdve mindkoron cgyelérlésben, barátságban és

mint egy ember állottak : nehogy ebben a legve
szedelmesebb időben ilyen rossz bánásmód által 
az érdemes városok közölt szakadás történjék, 
hanem kiengcszlelődjenek és egyetértésben ma
radjanak. — Ezt adja Isten: Ámen.*

Ezzel én is a régi jó összetartás visszatéré
séi szívből kívánva a bányavárosoknak, Pnusius- 
sal befejező ament mondhatnék kis történetünkre 
ha a kritikus irat egykorú másolatát és a bánya- 
perre vonatkozó további feljegyzéseket a levél
tárban meg nem találhattam volna.

így azonban meg kell még Írnom, hogy az 
„Abschrill eins unforndicben auffgorichtn sclirei- 
bcns“ címet viselő okirat a selmeci akkori bíróra 
és tanácsra és eljárására nézve nem épen a leg- 
épületesebb leírást tartalmazza. — he van Írva 
benne a peres tárgyalás főbb menete, úgy miként 
a/.l ismertettem; de azután fel van jegyezve benne 
az js, hogy ama titkos tanácskozás, melyet emlí
tettem, a mikor ugyanis a teremből nem csak a 
perlekedők, hanem a selmeci biró és tanácstagok 
is kiküldettek, miként folyt le a hat bányaváros 
küldöttei közölt.

E szerint maga az elnöklő Sailer Lconhnrdt 
megbotránkozásának és rosszalásónak adott kife
jezést a fölött, hogy a selmeci biró az erősza
koskodást elkövetőkéi nemcsak hogy azonnal be 
nem csukátta, de midőn ezt később megtette
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alástllyedésUnkkel, kulturális és euiberbn- 
ráti intézményeink elhanyagolásával: 
igenis a minden vonalon szigorúan betartott 
céltudatos, racionális gazdálkodással és 
berendezkedéssel.

Vihnye fürdő és a szénásfalusi birtok 
vagyonunk, de nem testllnk, sem vérünk 
szttkebb értelembe véve. Nem tartoznak 
városunk területéhez; nem tart izünk kul
túrájúkat emelni, vagy éleszteni; nem csa
ládtagjaink ; nehézkes a gazdasági kezelé
sük . . .  . adjuk e l!!

Csakhogy, ha már mindent eladunk, ' 
az a kérdés merül fel: mit csináljunk az 
adósságok törlesztése után fennmaradó (Int 
marad?!) tökével. Tegyük be 4%-kos jö
vedelmezőségre a sparkasszába?? Vegyünk 
rajta értékpapírokat, részvényeket??

** *

De ha mi Vihnye fürdőt és Szénás
falut el sem adnák, még akkor sem kellene 
nagyközséggé develvalódnimk; még akkor 
is elbírná a mi derék polgárságunk azt a 
15—20 százaléknyi pótadó többletet és 
bizonyára még mindig azt hajtogatná, hogy 
mi nemcsak Hont, hanem Bars vármegyé
ben is földesurak, befolyásos polgárok 
vagyunk és akarunk maradni. A város igazi 
polgára olyan, mint a nemes ember, a ki 
csak végszükség esetén és vérző szívvel 
válik meg ősi birtokától

Csakhogy a régi szabad királyi városok 
polgárságában volt még egy speciális, nagy 
büszkeség; nem, nem büszkeség, hanem, 
egyenesen mondhatom, okos és üdvös erény, 
az, hogy: a féltékenyen vigyázzott arra, 
hogy a maga közigazgatása kifogástalan 
legyen, a polgárok, az összlakosság jogi, sze
mélyi és vagyoni biztonsága példás legyen.

Az ősi, mondjuk a régi városi polgár
ságnak legfőbb törekvése volt, hogy sze
mélyi, vagyoni tekintetben teljes biztonsá-

ismét szabadon bocsájtotta és igy ezek bűntől- | 
lenül menekültek meg; hogy az ügyel, mely vol
taképpen bűnügyi tárgyalást igényeli volna, a j 
hosszadalmas bányaperes eljárásra terelte és ex. j 
által, mig egyrészt a Rősselék káruk gyors meg- i 
térítésétől elestek, addig az illetéktelen hasznot 
bűző Schlacher és Salli mindent elkövethettek, 
hogy a pert huzzák-haiasszák és hogy mindebből 
az a gyanú merült fel, hogy a selmeci bitó és 
tanács részrehajlóig járt el. Ezután Sailer meg
kérdezte a küldötteket, hogy mit kellene e miatt 
tenni. Rővidebb eszmecsere után abban állapod
tak meg, hogy az elnök rosszalásának adjon ki
fejezést, de a dolgot („auss nachbarlichor Rükli- 
sichten8) tovább ne firtassák; Rösseléknek azon
ban az egész tárgyalás menetéi magában tartal
mazó eme jegyzőkönyv híi másolatban kiadassák. 
Csináljanak ezzel azután a mit jónak látnak.

A mint Rősselék ezt az írást megkapták, 
nekik se kellett több. — Ügyüket a tárnokmes
ter elé vitték, kinek felsőbb bíráskodási jogható
sága alá tartoztak akkor a szab. kir. városok, 
most már kérve a vizsgálatot Marcus Bálint biró \ 
és a selmeci tanács ellen is. Révay akkori tár- i 
nokmester el is rendelte a vizsgálatot, melynek 
eredménye az lett, hogy a selmeci biró és ta
nács teljesen tisztázta magát és Rösseléknek* 
különösen Borbálának megférhetetlen házsárlos

got élvezzen. Hiszen kinek nem kedves 
u vagyona, és főképpen az élete?!

11a az erre vonatkozó annalisokat olvas
suk, akkor látjuk csak, mily óriási gondot 
fordítottak a régi polgárok vagyonuk és 
személyük biztonságúra

Csak még néhány év előtt, mennyit 
gúnyoltuk, mennyit szidtuk a rendőrséget. 
Mennyit panaszkodtunk szervezetlen, tehe
tetlen, elégtelen voltán.

A hetvenes évek végén este kilenc és 
tiz óra között a felső-patika laboránsát 
meggyilkolta egy Szmeli Janó nevezetű 
volt laboráns és a gyógytárt kirabolta.

Fellázadt az egész lakosság, hogy mi- 
kép történhetett az meg.

Mikép?
Úgy, hogy a felső gyógyrár tájékán 

abban az időben őrszem nem létezett; mert 
a „hajduk“ oly kevesen voltak, hogy oda 
őrszemet állítani nem lehetett.

E gyilkosság Sztankay gyógy tárában 
történt.

És ime újból csak cl-cltünődtink azon, 
hogy éppen a mi derék kuruc Sztankay 
polgártársunk a ki ilyen keserű tapasztala
ton ment át, őszinte szózatában, a rendőr
ség személyzeténél akar megtakarításokat 
elérni és beérné, e mégis «sak nagyobb 
vidéki modern város közéletében a csendőr- 
seggel.

Mostani rendőrségünk bár még mindig 
nem áll a nagy kívánalmak színvonalán, 
óriásit haladt. Az e tekintetben leghivatot 
tabb lap: a „Rendőri Lapoku minta rendőr
ségnek jelezte és szabályrendeleteit a leg
több nagyobb vidéki város elkérte és magá
évá tette.

Nem hogy megszorítandó volna tehát 
a mi rendőrségünk személyzete takarékos- 
sá g i szempontból, hanem közbiztonság szem
pontjából határozottan szaporítani kellene 
azt. Nem értem annyira a tiszti kart, habár |

viselkedéséi és a hozolt bírói határozatokkal 
szemben tanúsított engedetlenségét dokumentálta 
azzal, hogy hiszen a kár megbecsléséi és meg
állapítását épen ók akadályozták meg; meri nem 
nevezték meg négy szakértőiket, kik a’panaszlot- 
tak szakértőivel megállapodásra juthattak volna. 
— Kiderilelle a vizsgálat uzl is, hogy Schlacher 
és Salli munkásai nem szándékosan, hanem léve- 
désből hatollak be Rősselék bányaterületébe és 
onnét csak egy nap és egy éjjelen kérésziül hoz
ták ki az ércet.

A mint az akkor már beteg Réssel Lőrinc i 
és leánya Borbála a tárnokmester elutasító ilé- i 
leiéi megkapla, -  csakugyan bekövelkozell Mar
cus biró jóslata, — Rősselék Mária özvegy király
néhoz, ki mint Némel-Allöld akkori kormányzó- | 
nője Brüssolbon és Mastrichlben lakott, íelebbez- 
lek. — Ez már 1543. évben történi.

A királyné oly értelmű Ítéletet hozott, hogy 
mivel Rősselék az első (l. i. a selmeci tanács) és i 
a második (I. i. a hét bányaváros) fokú Ítéletet 
nem respektálva, engedetleneknek bizonyullak, í 
kereshetőségi jogukat elvesztél lék.

Téved az, a ki az.l hinné, hogy Rősselék 
! most már megnyugodtak önmakacsságuk okozta 
i sorsukban és a kiegyezési, mely talán még most 
i i sikerült volna, vagy a szakértők megnevezéséi,
! mi a pernek rájuk nézve való előnyösebb lebo-

az is túlfeszített erővel működik, hanem 
értem a küzremlőrök számát.

A rendőrség fűfeladiitti a büncselckvé- 
uyeket megakadályozni, a preventív intéz- 
kedéseket, megtenni. Hogy az a poszton 
álló rendőr semmi egyebet sem tesz, csak 
hogy ott áll és őrködik, már is fontos 
feladatot teljesít.

Ha ott nem volna, ki tudja mily büntet
tek követetnének el, a melyeket csak puszta 
ott léte által megelőz. — Hát az utca for
galma, a szekerek és kocsik által sok eset
ben okozható bajokat nem a rendőr előzi 
meg csak puszta ott léte által?

Hiszen e tekintetben még mindig rosz- 
szul állunk. Csak példának hozom fel, 
hogy a szent-Háromságtértől a Vöröskuti- 
uteáig rendőrőrszem nincsen.

Hát még a többi kisebb utcákban, 
távolabbi városrészekben ?!

Csodálatos, hogy mig más városok 
minden erejükkel arra iparkodnak vagyo
nuk és életbiztonságuk, nyugalmuk bizton
ságát megerősíteni és büszkék arra, ha 
ezen célokat némileg elérték: addig váro
sunkban oly hang hangzott el, hogy a ren
dőrség létszámát, mely — kategorikusan 
kijelentjük nem elegendő a mai követel
ményeknek — csökkenteni kell, vagy azt 
csendőrőrsi szolgálattal pótolni kell. — Ezt 
különben csak olyan odavetett üres be
szédnek tartjuk, mert tudjuk, hogy az 
illető urak nem tudják azt, hogy mi volna 
a falukon kitünően bevált csendőrség egy 
nagyobb városban, a hol a rendőrőrszemek 
a legfontosabbak, ilyeneket pedig a csend- 
őrség nem állít, de ezen felül nem megy 
ám egyszerű szóra a verekedésekhez seui, 
a melyek pedig sokszor végzetesekké vál
nak, illetve a városokban válnának, ha a 
rendőrség idejekorán oda nem menne; — 
egyszóval a város más és a puszta is más, 
a városi közönséggel máskép kell elbánni, 
mint. a pusztaiakkal!

nyolitását talán még lehetővé telte volna, megkí
sérelték volna, nem, a felbőszült Borbála Mária 
özvegy királyné bátyjához, I. Ferdinnnd királyhoz 
folyamodott és maga személyesen is járt Becs
ben az udvarnál.

De mind ez nem használt.
I. Fordinand 1545-ben végleg kimondotta 

az az évi, a városi levéltárban meglévő proto- 
kollumban másolatban leirt Ítéletében, hogy Rö>- 
selék ez ügyből kifolyólag semmiféle kereshető 
ségi joggal többé nem bírnak; mert a hozott 
bírói Ítéleteknek nem akartak engedelmeskedni.

Igv végződött o bányaper, mely talán a 
scbütlersbergi Klugalbrebl stol In és a Valentin 
tárna szomszédságából vehette eredetét.*

Borbála dúlt fűlt mérgében.
Nem sokára második férje Nadler Wolfgaug 

is meghall, de Borbála özvegységének évforduló
ját som várva be, harmadszor is férjhez ment 
Seger Jánoshoz.

Ilyen volt az igazi Rössel Borbála, „a leány* 
vári szűz8!!

1551. évben azután Borbála apja Lőrinc is 
meghalt és ekkor vette vollaképeni kezdetét a 
Rössel-féle vagyon elpocsékolása.

* I. Péch Antal „A Selmoci bányavállalatok története* 
ciinit müvének 8!)9. oldalát.

(Vége.)
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Ha van még —  és van —  a m aga |
vagyoni és szem élyi biztonsági jogá t jól 
felfogó és védeni akaró  polgár e városban,

Sztnnkay tisz te lt po lgártársunk  szóza
tának e részét helyeseln i nem fo g ja ; sem 
ízt, hogy a  rendőrségtől való m enekülésünk 

illetve ennek költségei alól való felm en
tésünk miatt legyünk  egy törvényhatósági 
joggal felruházott, ősi m agyar szabad k irá ly i 
'bányaváros helyett faluvá.

Mint hallom, a beje lentési hivatal 
szervezését és az a rra  fordított kö ltségeket 
is igen sokan k ifogásolják.

Hát ezek  az u rak  bizonyára nem tud 
ják azt, hogy egy jó l szervezett rendőri 
bejelentési h ivata l éppen azt a  szerepet 
van hivatva já tszan i, a  mi a nyelvfordító 
kezében a szótár, a m ely nélkül nem 
boldogul.

Ha az a rendőrhivata l nincsen tisz tá 
ban azzal, hogy k ikbő l, mikből áll a ható
sága alá helyezett, lakosság , ak k o r az kép 
telen ellenőrizni az összlakosság, az ide
genek, az utazók, az ide kerülők cseleke
deteit.. — A rendőr bejelentési hivatal nálunk 
is szükséges és annak szervezéséért főka
pitányunkat —  ne h ag y ja  m agát e ltán torí
tani ! — csak d icséret és elism erés illeti meg.

(Folytatjuk.)K Ü L Ö N F É L É K .
— Személyi h írek . Szathmáry Béla minisz

teri tanácsos helyettesítésében a bányászati állam
vizsgákon elnökölt Mály Sándor oszt. tanácsos teg
nap Budapestre vissza utazott. — licincz Hugó 
orsz. gyűl. képviselőnk az összeférhetetlenségi bi
zottság előadói lisztén felül, a j. gügyi bizottságba 
is beválasztatott. Szlapcsay Miklós v. főjegyző és 
Kuli István v. alkapilány, lapunk szerkesztője 
négy heti szabadság után ma érkeznek vissza 
városunkba és holnap elfoglalják hivatalukat.

Eljegyzések. Szolár Lajos helybeli taka
rékpénztári tisztviselő e bő 15-ikén váltott jegyet 
(iubcsó Hermin kisasszonnyal, Dr. Tóth Imrénc 
úrnő bájos nővérével. Az eljegyzés szűk családi 
körben ment végbe. — Porubai Porubszky Béla 
rónaszéki bányamérnök, tart. cs. és kir. hadnagy, a 
„Máramarosi Lapok* munkatársa néhai Porubszky 
Samu ny. m. kir. bányatanácsos fia f. évi október 
hé 12-én tartotta kéz fogóját kovási Kovásy Zoltán 
áll. lanilóképezdei igazgató és neje szül. Bökh 
Ilona úrnő szép és kedves leányával Kornéliával 
Mára marosszigeten.

— Halálozás. Novotny Nándor nyugalmazott 
si lniec-bélabányai városi tanító folyó évi október 
lm 15-én elhunyt. Temetése nagy részvét mellett 
e hó 17-én volt. Az elhunytat özvegye és három 
ha gyászolja.

Kálmán napja. Krausz Kálmánt a nép
szerű lökapitányt nevenapja- alkalmából számo
sán üdvözölték. A névnap előestéjén a városi 
tűzoltói zenekar szerenádot adott, másnap dél
eiéit a rendörkupitányi személyzet és a városi 
tisztikar testületileg üdvözölte derék főkapitányu
kat. |Je ív belegsogélyző-pénzlái igazgatóságának 
e hó 12-én tartott ülésén is it'j. Oszvaldl Gusztáv 
igen szép szavakkal üdvözölte névnapja alkal
mából Krausz Kálmánt, mint a bulegsegélyző- 
pénztár hatósági vezetőjét. Mindezen üdvözlete- ; 
kot, a melyekhez mi is csatlakozunk a főkapitány j 
meleg bangón köszönte meg.

A törvényhatósági bizottság október 
havi rendes közgyűlését e hó 14-én tartotta 
meg Szitnyai József polgármester olnöklése mel

lett. A közgyűlésen elég szép számban jelentek 
meg a bizottsági tagok és általános helyesléssel 
fogadták Vörös Ferenc tb. főjegyző azon indít
ványát, hogy a Szent-Antalban és városunkban 
is többször időzött Mária Henrietté Belga királyné 
elhunyta fölött a város közönsége József királyi 
hercegnek részvétét fejezze ki. — A polgármester 
jelentése tudomásul vétetett és a belügyminisz
térium által végre megerősített 1901. évi költség
vetés némi pontjaira nézve tett kifogás felderítő 
jelentéstétellel lesz tisztába hozva. A tárgysorozat 
minden pontjánál a tanács előterjesztése lett elfo
gadva. így, a többi között az is, hogy a házbér 
filléreket ne a bérlők, hanem a ház tulajdonosok 
fizessék. — Kissé élénkebb vitára adott okot a 
Vihnye fürdő házi kezelésére vonatkozó szabály- 
rendelet tervezete, a mely nem annyira vitában, 
mint eszmecserélésben a külön e miatt a polgár
mester által meghívott dr. Boleman István fürdő
orvos, kir. tanácsos is részt vett és higgadt, szak
avatott felszólalásaival az egész vitát oly útra 
terelte, hogy a tanácsi eb;terjesztést, a szabályren
delet tervezését Vitális István, Herrmann Miksa 
Paucr'János aggodalmas felszólalásai dacára, a 
polgármester és Csányi Ottó főszámvevő megnyi
latkozásai után a közgyűlés egyhangúlag elfogadta. 
Hoffmann Alajos steffultói volt tanítónak 100 K 
évi kegydijat szavazott nieg a közgyűlés. — A 
gazdasági tanácsos, a főmérnök és az erdőmester 
jelentéseit tudomásul vette; a Bajtava és Jam- 
nata földeket Goldtusz Mihálynak adta bérbe és 
azután esteli hat óra után a közgyűlés szép csend
ben szétoszlott.

— Bányaszerencsétlenség1. Mull szamunk- 
b -.n megemlékeztünk a Schöpfertárón f'. hó 11-én 
történt szerencsétlenségről, melynél Kalcsok József 
életét veszítette. — A vizsgálat időközben meg- 
ejtelell és pedig a legnagyobb szigorral, melynek 
során kiderült, hogy ezen szerencsétlenségnek i 
maguk a munkások az okai. a mennyiben az j 
igazgatóság által kiadott szigorú tilalomnak nem 
engedelmeskedtek, illetve azt semmibe sem vették 
és dacára a gépen közvetlen figyelmeztetésének 
olyan csészébe álltak, melyen a személyszállítás 
eltiltva van éppen veszélyességénél fogva. A sze
rencsétlenül járt Kalcsok Józsefet és Koklesz Gyula 
társát, midőn ezen csészébe álltak Lehoczky József 
gépész még külön is figyelmeztette, hogy ezt ne 
tegyék, mert ez el van tiltva és veszélyes is ; — 
ők azonban erre milsem hallgatva erőszakkal 
indulni akartak, miközben a csésze felbillent és 
Kalcsok a mélységbe zuhant.

— Ismerkedési estély. Az akadémiai kör 
midi szombaton tartolla hivatalos ismerkedési 
estélyét a Hungári-szálló éttermében. Zsúfolásig 
megtolta nagy terem; mint vendégek olt voltak 
az ak. tanári kar képviselői és többen a város 
részéről. Az akadémiai polgárság legnagyobb 
része eljött, s az I. évesek majdnem kivétel nél
kül ott voltak. A zenél Balogh Laci zenekara 
szolgáltatta, mely nemcsak hogy kedélyes, vig 
hangulatban tartotta a társaságot az egész est 
folyamán, liánom Laci hegedűszóló játéka valósá
gosan elragadott mindenkit, különösen az uj 
akadémiai polgárokat, kiknek ez ideig nem volt 
még alkalmuk gyönyörködni Laci művészi játé
kában. Tassonyi Ernő köri elnök lelkesítő beszé
det intézett az I. éves kollégákhoz; szavaira Steril 
Kornél l. éves bányajogász lelelt kollégiui nevé
ben, megköszönve az.' a testvéri gondoskodást s 
baráti szerelőtől melylycl rövid itt tartózkodásuk 
aluli lépten-nyomon találkoztak, megígérve egy
szersmind a jövőre nézve, li »gy igyekezni fognak 
kiérdemelni a „selmcci akadémikus* nevel, melyre 
mindenki büszke lehet. Erre a szokásos módon 
a bemül alkozások kövei koztok. Az akad. tanári- 
karra Blallny Tibor köri főtitkár mondott sikerüli, 
szép pohárköszőnlot. — Egly Józsel akad. hall
gató a tanársegédi kari. Stacha Gusztáv ak. hall
gató, a város közönségét éltette. —• A vendégek

részéről is szép szavak hangzottak e l; igy Fekete 
Zoltán, ak. tanársegéd, Vörös Ferenc városi tb 
főjegyző és id. Marscbalko Gyula kereskedő hol 
az akadémiai ifjúságot, hol pedig az I. éveseket 
éltették. Tassonyi elnök 11 órakor rekeszlette be a 
hivatalos estélyt. Ezután kezdődött el csak iga
zán a mulatság, melynek csak a kopogó hangja 
vetett véget.

— Vörheny, A múlt héten több vörheny 
megbetegedést jelentettek be az orvosok a rend- 
őrkopitányi hivatalnál, mint I. fokú közegészség
ügyi hatóságnál, mely is megtette ugyan az elő- 
intézkedéseket, de azért bizony minden családapa 
a legnagyobb rémüleltel néz elébe a télnek.

— A Vöröskereszt estélye. A múlt évben 
tervezett, de több ok miatt elhalasztott felolvasó 
estélyét f. évi november 9-én tartja meg Vörös
kereszt-egyletünk, melynek igazgatósága e napúk
ban Farbaky Kürthy Piroska úrnő elnöklete alatt 
ülést tartott. — Az estélyre felolvasásul egy jeles 
tudósunkat nyerte meg az igazgatóság, a ki az 
immár nálunk is némileg méltatott régészet köré
ből tart előadást szemléltetően. — Azt hisszük, 
hogy a mulattató sziniévad után, nagy élvezetet 
fog nyújtani az ily ismere1 terjesztő előadás.

— Vadászat. Újból megkezdődtek az aka
démiai vadászati gyakorlatok. F. hó 12-én tar
tottak az első hivatalos vadászati gyakorlatot a 
Tópatak községi határban elterülő réteken, lege
lőkön és erdőben. Jólehet, hogy a sürü ködös 
és esős idő nem igen kedvezett a vadászatnak, 
mindazonáltal az eredmény mégis meglehetős 
jónak mondható. — Mind össze 7 rövid hajtás 
rendeztelelt. Teritekre került egy remek őzbak,
1 nyúl, 1 róka, és 1 császármadár. Az őzbakot 
és a nyulat Zólomy Imre városi erdőmesler lőtte; 
a rókát Bertsik Andor III. e. h.; a cáászármada- 
ral pedig Mocsári Béla III. e. h. A vadászatot 
rendezték délelőtt Baumann Béla és Blatny Tibor; 
délután Krausz János és Januskovecz Pál III e. 
hallgatók. A vadászaton részt vett 15 akad. puskás 
és 1 akad. hajtó. — Kedden este a vadászok a 
Daubner-féle vendéglőben egy jól sikerült vadász- 
estélyt tartottak.

— Színészet. Az előző hét műsora: okt. 
11-én Ocskay brigadéros, 12-én A svihákok, 13-án 
A zsábn, 14-én A kis szökevény, 15-én Lili és az 
ezred trombitása, lG-án A nők barátja, 17-én 
Sulamilh. E mellett múlt vasárnap d. u. a Peleskei 
nótárius kerüli színre. E héten, mint a rnüsor 
tanúsítja, nagyon vig képet mulatott Thalia — 
mondhatjuk, hogy nagyon is vígat, a vig és rend
kívül kacagtató operettek kerülvén szinre egymás
után és bohózatok, egy történelmi színmű és egy 
dalmű mellett. — A színigazgatót ily műsor ter
vezésére itt nyert tapasztalata indította, a meny
nyiben első sorban a vígat s vigabbat szereti szín
házlátogató közönségünk; tehát igaza van a szín
társulat érdekének szempontjából s ha mi más 
oldalról a Múzsa ethikai hivatásának szem elölt 
tartásával, eltérő nézetet vallunk, azért nem aka
runk a műsor felelt bírálatot mondani. — Any- 
nyival kevésbbé tennénk még csak észrevételt is 
az operettek ellen, mert azt el nem tagadhatjuk, 
hogy a közönség kedveli, a társulat meg jól adja 
elő azokat. — Az operettekben érvényesülnek a 
társulat legjobb erői, mini Szalay Vilma, bár e 
kitűnő lagjii a társulatunk más művészeti ágban 
is kiváló, —■ Remete Géza, Halmny Imre, Szabados 
L , TimárBéla, Kovács Andor, Végli Gizella, Gs. 
Hadó Rózsi Egyed Lenke, T. Riskó Ilona stb. 
— A jövő heti műsor szerint más irányban mulatja 
ho magát a színtársulat s a drámai erők csak ebbon 
fognak lulajdonképon érvényesülni. — A többi 
között már csak a svoms;édi viszonynál fogva is, 
melyben Körmöt: városával vagyunk, nagyobb 
érdeklődéssel tekintünk a körmöd szerzők müve: 
a Fabiola előadása elé, — bár megváltjuk, hogy 
nagyon sajnálnék, ha ennek szinrojulása a reá 
kővetkező jeles drámának Hugó Károly Báró és
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bankár c. müvének a látogatottság szempontjából 
rovására esnék. — Bízunk egyébiránt abban, hogy 
közönségünk az utolsó előadási napokban nem 
vonja meg eddig tapasztalt támogatását egyébként 
jól szervezett színtársulatunktól s úgy, miként 
eddig, sülün fogja látogatni a befejező előadásokat.

— A helybeli kér. betegsegélyző-pénztár 
elnökét és alelnökél a pénztár 21 tagból álló 
igazgatósága a maga kebeléből választja két évi 
időtartamra. Az igazgatóságnak folyó hó 12-én 
megtartott ülésén id. Oszvaldt Gusztáv elnök és 
Geiszt Jakab alelnök, mintán megbízatásuk lejáit, 
tisztségükről lemondtak. Az ülés további vezetését 
Krausz Kálmán rendőrfőkapitány, mint az illetékes 
1. fokú iparhatóság feje vette át. Krausz Kálmán 
rendőrfőkapitány kijelentette, hogy évek előtt, a 
belegsegély/.ó-pénztár megalakításakor sok gondol 
okozott neki az elnöki széknek betöltése. Szeren
csésnek érezte magát akkor, a mikor ezen tiszt
ségre id. Oszvaldt Gusztáv urat megnyerte, aki 
vele együtt küzdött a kezdet nehézségeivel, a 
pénztár ügyeit minden tekintetben rendben tar
totta, a pénztárt felvirágoztatta s oly helyzetbe 
boztn, hogy a hazai összes belegsegélyző-pénztá
rak között anyagilag az elsők között foglal helyet, 
habár szerény taglétszám melleit csakis szerény 
tőkével rendelkezik. Ma ezen elnök az elnökséget 
a t. igazgazgatóság kezeibe letette. — T. Igaz
gatóság! — igy szólt Krausz Kálmán — a lemon
dott elnök egy oly férfiú, ki kötelességét önzetlenül 
teljesítette, a közérdeket odaadással szolgálta, aki 
férfiú és ember a szó szoros értelmében, aki a 
betegsegélyző-pénztár vezetője, felvirágozlalója, 
apja s a pénztárra nézve '^örömünk s a társa
dalomra nézve nyereségünk. Ezen férfiúnak szivjó- 
ságára és emberszeretetére hivatkozva kérjük őt 
fel, hogy az elnökségei továbbra is elvállalni szí
veskedjék. — Erre OszvaldFGusztáv, az igazgató- 
sági tagok éljenzései közölt, egyhangúlag elnökké 
választatott meg Oszvaldt Gusztáv kijelenti, hogy 
ő ugyan óhajtotta, miszerint az elnökválasztás 
titkos szavazással ejtetelt volna meg — de az 
elhangzottak után az általános bizalom és köz
kívánatomnak enged, az elnökséget elfogadja s az 
igazgatóságnak szívből köszönetét nyilvánítja. — 
Ugyanekkor felkérte a jelenlevő rendőrfőkapitányt, 
az igazgatóságot, a tisztviselő kari, hogy öl, úgy 
mint eddig továbbra is támogatni szíveskedjenek, 
mert csak igy érheti el továbbra azon szép si
kert, amely mindnyájunknak büszkesége. Mielőtt 
az igazgatóság a választásban tovább ment volna, 
Krausz Kálmán rendőrfőkapitány megemlékezett 
a tulelfoglaltság miatt jelen nem lehelő Geiszt 
Jakab pénztári alelnőkról, mint olyanról aki a 
pénztár érdekeit mindég szivén hordotta, annak 
ügyeit tapintattal vezette akkor, a mikor egy idő
ben elnök nem volt. Nevezett alelnöknek Krausz 
Kálmán rendőrfőkapitány a kifejlett munkássá
gáért a hatóság részéről köszönetét mond s kéri 
az igazgatóságot, hogy ezt jegyzőkönyvbe foglalva 
tudomásul venni s nevezett alelnökkel kivonatban 
közölni szíveskedjék. — Az igazgatóság minden 
egyes lagja ezen indítványt szintén magáévá lelte 
és Geiszt Jakuli volt alelnöknek jegyzőkönyvileg 
fejezi ki köszönetét azon bő óhaj nyilvánítása 
mellett, hogy jóakaró támogatását ezen ember
baráti intézettől a jövőben se vonja meg. Azután 
az igazgatóság titkos szavazás utján a választási 
megejtette s alelnökké szótöbbséggel Velits György 
ig. tag választatott meg.

— Rendőri hírek. F. hú 11-éról 12-ére 
menő éjjel nyugtalan éjszak tja volt a rendőrség
nek. Este 8 órakor a felső rendórőrszem beho
zott egy sáros, véres és holtrészeg alakot, a ki 
félig már meg volt fagyva; hosszas munka után 
magához terítették őt a rendőrségen és azután j 
nyugodtan aludt reggelig, a midőn is kijózanod- j 
van kitűnt, hogy L. J. repistyei lakos a ki azután ! 
hálálkodva az éjjeli elszállásolásért haza ment. ; 
— Alig lett ezen atyafi felélesztve és elhelyezve I
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ugv V* 12 órakor éjjel a másik rendőrőrszem 
behozta T. Jozefa, volt dohánygyári munkásnőt 
és bányamunkás nejét, a ki hat hetes csecsemőjé
vel a karján teljesen részegen feküdt egy mellék 
utcában; úgy az asszony mini a csecsemő telje
sen át voltak ázva, az ügyeletes rendőrtiszt azon
nal elhivatta Dr. Tandlich tiszti orvost, a ki 
kezelésbe vette a kis csecsemőt; az anya holt 
részeg volt; — mily borzasztó elfajulása az 
erkölcsöknek. A nyomozás során kitudódott azu
tán az, hogy az asszony alkoholista és ezért férje 
elűzte őt a házból annyival inkább, meri annyira 
szenvedélyes ivó o nó, hogy minden értéke
síthető holmit elvitt hazulról és árát elitta. — 
Ezután még folytatólag is akadt dolga az orvos
nak, meri ugyancsak ezen éjjel jelenlelték a 
rendőrségen, hogy az ujaknai korcsmában nagy 
verekedés volt, a hol Kulhasz Károly bányamun
kást agyon is ütötték. — Lindmayer János ügye
letes rfogalmazó az orvossal és egy őrjárattal 
azonnal a helyszínére ment, a hol a sérülteit 
csakugyan eszméletlen állapotban találták. — Dr. 
Tandlich felélesztette öl ájulásából, nagy fejse
bét összevarta és őt lakására vitette. A lene
seket azonban már nehezebb volt összefogdosni, 
mert ezek Suták Ferenc bányamunkás izgatására 
ellenszegüllek a rendőröknek és sem nevüket 
bemondani, sem a hivatalba lejönni nem akar
tak, sőt egyikük az egyik rendőr szuronyál, egy 
másik pedig a rendőr kardját akarta elvenni. — 
Hosszas dulakodás után azonban sikerüli végre 
az egész kompániát bekísérni. — Most a vizs
gálat folyik és a pálinkától oly helyke legények 
ma már bűnbánó csendes alakok ; a sérült mun
kás is már jobban van. — Méhlopás. F. hó 12-én 
éjjel Hodrusbáriyán Andrásai János méheséből ed
dig még ismeretlen tellesek egy kas mézet iop- 
tak e l; a tetteseknek azonban már nyomában 
vannak, mert a sok élő méh bizonyosan össze
csípte őket.

— Megsebesített erdőőr. F. hó 12 én este 
10 órakor jelentették a rendőrségnél, hogy Ban
kán aznap délután 0 óra körül Baszké Antal 
városi erdőörl leszúrták és hogy már haldoklik 
is. Manner Lajos ügyeletes rendőrtiszt ennek 
folytán kiment Bankára, a hol Laszke Antall ki
hallgatta, mely kihallgatás után n terhelt egyé
neket n. ni. Jokl József és Kmely Antal hánya- 
munkásokat letartóztatta. — Laszke Antalt Dr. 
Gyurcsik vihnyei bánynmüorvos vette kezelésbe 
és a mint halljuk már jobban is van. A tényál
lás e z : délután Laszke Antal erdöör felesége 
kérdőre vonla u vele egy házban lakó Kmely 
Antall, hogy neki tudnia kell férje ellopott pus
káiénak hollétét, mire Kmely gorombán felelt; 
Laszkené erre lehívta férjét, u kivel Kmely szin
tén gorombáskodotl, szó szól követeli és Laszke 
Kmelyet pofun lilölle, erre Kmely megtámadta 
Laszket és későbben Jokl József is odajött és 
szétválasztani akarta a dulakodókat, a mi sike
rülvén Laszke erdőőr visszament szobájába és 
ott össze is esett. Vérzésének láttára neje azon
nal orvosért küldött, a ki megállapította, hogy 
Laszke erdöőrt oldalán és nyakán megszűrték és 
hasán megütötték, a sérülések súlyosak. — A 
nyómban megejtett nyomozás során Jokl és Kmely 
egymásra hántolták a szúrások elkövetését, míg
nem végre Kmely töredelmes vallomást lett és 
elismerte, hogy egy konyhakéssel ö szurkába 
meg Laszke erdőőrt és igy kitűnt, hogy Jokl 
tényleg árlatlan és ennek folytán szabadon is 
boesájtatotl, inig ellenben Kmely fogva maradt 
é most varhatja méltó büntetését.

— Anarchista a rendőrség előtt. Közeledik 
a hideg tél és igy ellepik a városokat a kéregető 

! igazi és nem igazi szegények; hozzánk is eliálo- 
! gátnak ily alakok, itt azonban rajtavesztenek, 
j mert a rendőrség elcsípi őket, mihelyt a kapu- 
; kon bejönnek, a hol őrszemek állanak, csak éppen 
1 a Vöröskul felöl szabad még az ütjük, mert otl

rendórőrszem nincsen és pedig azért, mert kevés 
a rendőr. - -  A többi utakon azonban elegen 
jönnek be, a kik azután kísérettel mennek ki; 
— naponta látunk ilyen tolonc kíséreteket, melyek
nél szánalmas alakokat is láthatunk. Láttunk 
azonban a mull héten úgy helyke alakot is, 
a ki elcsipetvén, még ő vádolta a rendőrt, hogy 
hogyan merte ót az utcán megszólítani (!); kihall
gatása alkalmával indignálióval utasította vissza 
a vadat, hogy ő koldult; — ő nem koldult, csak 
felhívta kői élességé teljesítésére az illető háziural, 
mert szerinte az, a kinek van, köteles adni annak, 
akinek nincs; — az elöljáró rendörtisztviselönek 
is kijelentette, hogy: .lássa tisztelt Uram, ha 
nekem volna vagyonon! és ön hozzám jönne kérni, 
én önnek is adnék segélyt*. — Arra kérdésre, 
hogy mióta nincs munkája, páthosszal adta elő, 
hogy: „bizony már második éve szorulok másokra, 
nem tudok munkát kapni, ennek is azonban a 
vagyonos urak az okai, a kik a mi verejtékünk
ből akarnak urasan élni, igy lehál inkább nem 
dolgozom és várom a jobb időket. — Dacára 
azonban indignatiójának, pathoszának és tiltako
zásának a világpolgár ural elzárták koldulás miatt 
és büntetésének kiállása után udvariasan kikisér- 
ték a városból, illetve elloloncolták hazájába, 
a hol most mar tapasztalatokban gazdagodva tanít 
halja együgyű földiéit.

— A Selmecbányái gyógyászati és te r 
mészettudományi egylet évkönyve Vitális István 
lycenmi tanár szerkesztésében e napokban jelent 
meg. Az évkönyv, kirső ugyan későn, beszámol 
az egyletnek 1901. évi működéséről. Magában 
foglalja az előadások egy részét, mert 10 tartott 
előadás közül csak ölöt ismertet, a minek nem a 
szerkesztő, hanem bizonyára az előadók az okai. — 
Közli azután az évkönyv Vitális István jelentését, 
mely magvas szép és buzdító. Hely szűke miatt 
csuk egy pontot veszünk ki belőle, a mely igy 
szól: .Azt hiszem t. közgyűlés, hogy aniig ilyen 
erők támogatják vállvetve egyletünket biztosak 
lehetünk a gyógy- és a természettudományi egylet 
előrehaladásáról, virágzásáról*. Es valóban úgyis 
van. Ez az egylet a maga ludományos és ismeret
terjesztő utján gyönyörűen halad előre. Előadá
sait oly tömegesen hallgatják, hogy sokszor nem 
volt elegendő a hely. Az egylet vezetősége, ólén 
Selle Róbert kir. bányatanácsos, akad. tanárral 
oly dicséretes buzgalmat lejt ki, hogy iuteligens 
közönségünk csak a legnagyobb elismeréssel adóz- 
hatik neki. Ezt kétségen kívül meg is teszi. 
Hiszen mulatja ezt a tagok száma is: 149. •— Az 
évkönyv, melyet nagy gonddal álliloll össze Vitális. 
Isiván, a tagok névjegyzékét is közli.

— A városi muzeum újabb gyarapodása. 
A negyvennyolcas nagy szabadságharc egyik sel- 
meci vértanújának, Gapel Alajosnak kedvenc pi
páját ajándékozta a városi múzeumnak Marosi 
Károly kamaraházi hajdú. A nagy, sárga rézből 
készült pipa már mint ilyen is érdekes, de na
gyon becsessé teszi azt, hogy Gapel Alajos tulaj
dona volt. — Gapel Alajos a szabadságharc kiló- 
résekor bányát*szt volt a selmeci „Isten áldás- 
tárón és mint ilyen lett honvéddé. Kis idő múlva 
mar századossá lett, de csakhamar osztrák fog
ságba került és 1849. évi ápril havában Koma- 
romban agyonlőtték. Selmecen maradt ingóságait 
gyermekei a maguk között szétosztották és ily 
utón kerüli azután a pipa Makovinszky Mihály 
bányaácsmesler birtokába, ki azt nagyra becsülte. 
Makovinszky Mihály a pipát fiának Makovinszky 
Péternek ajándékozta, a ki ezen ereklyét halálos 
ágyán vejének Marosi Károly jelenleg kamara- 
házi hajdúnak hagyományozta. — Meleg köszö
netét fejezi ki ez ulon is a rnuzeum vezetősége 
Marosi Károlynak a becses ereklye ajándékozá
sáért. — A Zlinszky András derék polgártár
sunk állal ajándékozott ceyloeni pillangó és bogár 
gyűjtemény már ki van a múzeumunkban állítva 
hermetikusan elzárt pléh tartályokban, a minőket
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újabban a Britlis múzeum a világ legnevezctc- j 
sobb múzeuma Londonban ily nemű gyűjtenie- | 
nyék megőrzésére és megóvására használ. — 
Beszereztettek: két régi porcellán virágtartó, egy | 
vörösréz kancsó, egy vasaló 1809. évből, két régi ! 
sárgaréz kengyel, egy szentelt viz szelence, két | 
vas emlékérem, egy cin borlartó (céh virtus), egy j 
vörösréz tál, egy céh láda. A múzeumot tegnap 
ti. e. Svehln Gyula miniszl. tanácsos, Málv Sándor 
oszt. tanácsos, Kachelmann Farkas és Bárdossv 
^ ntal bányatanácsosok megtekintették és tetszé
süknek adtak kifejezést.

— A bányászati és kohászati államvizsgák 
eredménye ez: az államvizsga letételére jelentke- j 
•/.élt 12 bányász, közülük 11 lett képesítve, egy 
megbukott. A jelentkezett 7 vaskohász és egy 
fémkohász jól tette le az államvizsgát. Az ered- j 
mény tehát igen szép.

— Himlőoltás és u jraoltás. Az oltókörök 
orvosai most terjesztették be kimutatásaikat a f. 
évben a város terület ón foganatosított oltásokról 
és ujraollásokról. — Az eredmény igen szép, a 
menynyiben a kimutatott gyermekek alig 1—2 ; 
kivétellel mind beollattak rendes időben, a mi 
részben a nép felvilágosodottságát, részben a 
hatóság erélyes intézkedéseit igazolja — Az ered
mény a következő: az anyakőnyvvezetők által 
az első oltásra kimutattatott összesen 494 tényleg 
pedig beoltatolt 487 gyermek; ujraoltatott pedig 
43$ egyén; — a rés. letes kimutatás szerint beol- 
lalott: Belvárosban 223, Bélabányán 73. Hodrus- 
bányán 76, Sleffullón 65, Rónán 29, Bankán 21. 
Ujraoltaloll pedig: Belvárosban 237, Bélabányán 
47, Hodrusbányán 85, Sleffullón 22, Rónán 20 
Bankán 27.

— Agyonlőtt szarvastehén cimü mull számú 
hírünkre a következő sorokat kaptuk: F. évi 41. 
sz. lapjában „agyonlőtt szarvastehén cim alatt 
megjelent közleményére vonatkozólag van szeren
csém kiigazításul becses tudomására hozni, hogy 
az elejtett vad nem szarvastehén, hanem egy fiatal 
szarvasbika volt, mely eselleg csak lőirigységből 
vált-tehénné. Midőn jelen kiigazítás közlését kérem 
maradok tisztelettel Vihnyo, 1902. október 14.
A szenvedélyes vadász.

Lopás. F. hó 10-én reggel 7 órakor 
meglátogatta Gz. A. Cseléd az ö régi ismerőséi ; 
Remik János bányamunkás nejét; panaszkodott, 
hogy fázik és engedőimet kéri arra, hogy a tűz
helynél megmelegedhessék. A háziasszony ezt 
megengedte és dolga levőn kint. a szobából j 
kiment — Később visszajővén vendégét már j 
nem találta a szobában, látta azonban azt, hogy i 
szekrénye fel van törve és abból összes valamire j  
való ruhája és cipője eltűnt. — Rögtön a rendőr- . 
ségre sietett elpanaszolni bajái; — a nyomozás | 
megindult és rövid idő múlva jelentenék már j 
távbeszélőn, hogy a telles Hodrusbányán elfoga
tott és a lopott tárgyak nála megtalálta!lak. — A 
károsult asszony megörüli az eredménynek, a 
tettes azonban aligha.

— A nagy trafik, mint arról mi is sze
mélyesen is meggyőződtünk Weisz Ignác boltjá
ban teljesen kifogástalan helyen van elhelyezve 
és olt sem a szivar, sem a dohány ártalmas kül- 
befolyásnak kitéve nincsen. E tekintetben tehát 
panaszra oka senkinek sem lehet.

— A cselédszerzők bizonyos méivü Űzői
méi miatt több oldalról koptunk alaposoknak 
látszó panaszokat. így, a többi közölt, hogy a 
cselédszerzők nagyobb jövedelemre tegyenek szeri, 
a cselédeket maguk beszélik rá helyeik mentül 
sűrűbb változtatására. De ez még nem minden, 
hanem sokszor megtörténik, hogyolyan házhoz, 
amelyből nagyobb „diskreciol" nem kapnak cselé
det nem is szereznek, sőt lebeszélik az oda sze
gődni akaró cselédeket. Felhívjuk a hatóság 
figyelmét ezen tűrhetetlen üzelmekre.

— Ritka szerencse! Egy munkáscsoporl, 
mely nem rég Gaedicke A. ismert szeroncsogyüj- 
töjében (IV., Kossuth Lajos-utca 11.) az osztály- 
sorsjáték 400,000 koronás főnyereményét nyerte, 
a legutóbbi húzáson ismét a 20,00 koronás főnye
reményen osztozkodott. A ki főnyereményhez 
akar jutni, kísértse meg szerencséjét Gaedickénél.

NYILT-TÉR.
Köszönetnyilvánítás.

Mindazok, kik folyó hó 17-én szeretett 
férjem, illetőleg jó atyánk temetésén fáj
dalmainkat enyhíteni, valamint örök nyu
galomra elkísérni kegyesek voltak, fogadják 
ezúton szivtlnk mélyéből a leghálásabb kö- 
szönetllnket.

Ozv. Novotny Nándorné 
és gyermekei.

Apró hirek
Mivel a járványkórházban nincs beteg, azért uiollotte 

egy trágyadomb éktelenkedik — hogy legyen.

A város nem is egészen mellé. utcáit csak az Üristen 
söpri csőjével, a ki ezért még jegyzőkönyvi köszönetét sem kap.. *

Kopott vigadónk a feletti örömében, hogy néhány 
igon zajos estét kibírt, oldalba rúgta önmagát, a mi miatt 
egyik fala megrepedt.

A vihnyei fü>'dö újonnan szerződtetendő szobalány 
gárdája fizetését a pótadóból fogja kapni, a mit a háziurak
tól személyesen fognak beszedni — ók maguk.

A múlt heti közgyűlés elfogadta a vihnyei fürdő házi 
kezeléséről szóló szabályzatot és egyúttal kimondta, hogy, 
mivel bebútorozásra pénz nincs, a bútort minden szobában 
a kifüggesztett szabályrondelét fogja helyettesíteni.*

Kifogástalanul működi kiváló színtársulatunkat még 
két hétre visszatarthatjuk — kötéllel.

Koldusaink elhatározták, hogy pénzintézeteinket boj- 
kottálják és maguk teremtenék kölcsönintózotet a pangó ipar 
fellendítése végett. ■ *

Éjjeli csondzavaróink számára nagy mennyiségű hang
tompító érkezett a rendőrséghoz, a hol ingyen kapható.*

A házakba bevezetett1 vízvezetékből viz ugyan nem 
folyik mindig, de az érte járó vizdijnak mindig irgalmatla
nul bo kell folynia.

r .  *
Piacunkon a drágaság hótról-hétre nagyobb. Erre a 

panaszra az illetékes válasz csak ez lobot: ha nincs piz. 
igyál viz! Köszönjük.

Nincs már lakáshiány városunkban, de azért a kis 
lakások bérc örvendetesen emelkedik.*

Azt mondta egy város atya, hogy a városi ökrök csak 
csont és bőr! Hát képzelhető ökör csont és bőr nélkül? 
Furcsa!!

HIVATALOS RÉSZ.
Az anyakönyvi hivatalok bejegyzései.

1902. október 4-től október 17-ig. 
Születés.

Makovinyi János, Flautner Mária, leány, Steftultó.
Ivanics Mátyás, Péntek Verona, ffu, Steftultó,
Minka János, Rroba Anna, leány, Steftultó.

— Záhor Mária, liu, Steftultó. 
flórák József, Benyo Júlia, fiú, Steftultó.
Veisz János, Virgula Zsuzsi, leány, Steftultó.
Mucha János, Hudecz Anna, leány, Steftultó.

[ Spiska János és Kolpaszky Álária. leány, Hodrusbánya.
1 Schiller János és Fialu Mária, liu, „
j Svoez András, Kovács Borbála, leány, Selmecbánya. 

Ilrivnyák András, Vajda Anna, leány, „
Poeh József, Oraveez Anna, fiú, „
Fritz Péter, Neuschvendtner Kuiilia, leány, „
Lajcsjak János, Rúpiák Magdolna, fiú, „
Findrich Mihály, Barun Mária, leány,
Stodron József, Pindroch Johanna, liu, „

— Ulbrieh Erzsébet, leány, „
Időtava Károly, Cziczka Lozclin, ffu, „
Sakovi András, Veszelovszky Paulin, leány, „
Soucsik István, Maszny Paula, liu, „
Reich Izidor, Kunig Ka’olin, leány, „
Pálmai István, Kollár Anna, liu, „
Valent József, Tatár Anasztázia, fiú, „
Poszvitel Ferenc, Stuhna Franciska, fiú, „
Király Ernő, Kuszman Aranka, leány, „
Sehnoidor Ignác, Nics Mária, liu, „

? János, Lupták Mária, fiú, „
Halálozás.

özv Ivanics M.-né, szül. Valach M., 60 éves, végkim. Steff. 
Gyuriga Ignác, 62 éves, idiilt vesegyuladás, Steftultó. 
Schingler Pálné, szül. Branszky Anna, 70 éves, görcsök, 

Bélabánya.
Özv. Ponti Vincéim szül. S'eft’ek Mária, 47 é. méhr. Ilodrusb. 
Schmidftl Istvánná, szül. Poijak Júlia, .-17 éves “zivbelh irtya 

lob, Selmecbánya.
Sveoz N., halvaszülött leány, Selmecbánya, 
özv. Tökölyi Jánosné, szül. Szop Mária, 8C» éves. broHchitis, 

Rovna.
Fogl Ferenc, 45 éves, vesegyulladás, Selmecbánya.
Klokocs Károly, 22 éves, agydaganat, Selmecbánya.
Tischlor József, 60 éves, agy gutaütés, Selmecbánya 
Pelachy Pál, 18 hónapos, heveny bélhurut. Selmecbánya 
Prok.ii Ilona, 14 napos, bronehités, Rovna.
Glezl Jozefa. 8 hónapos, burutos tüdólob, Selmecbánya. 
Novotny Nándor, 60 éves, szövétközi májlob, .Selmecbánya. 
Pálmai N., halvaszülött fiú. Selmecbánya.
Mászni József, b éves, rostyonás tudőlob, Selmecbánya.

Kihirdetés.
Hugyecz József Selmecbánya, Ilaniska Lujza Steffultó.
Sehulez Simon Ipoly pásztó’ Donner Olgu Selmecbánya. 
HatalaJJanos Gyula Selmecbánya Hugyecz (Vágnei) Erzsébet. 
Grogus János, Klein Katalin Selmecbánya.
Kiovszky András Rovna, Lumnitzer Verőn Mária Solmeob. 
Ncubauor Gyula, Holicza Anna Rovna.
Hugyecz János, Lahanoz Róza Hajdúszoboszló
Veszély András Banka, Grófik Kolárik Anna Selmecbánya.
Kvasznicska János, Laucsan Anna Selmecbánya.

Házasság.
Vassányi István Mihály Otocsac, Huszágh Etel Anna Solmeob. 
Gasparik Forene. Tuka Mária Selmecbánya.
Zactiar Mihály, í ’ilcz Mária Selmecbánya.
Lan János, Hankovits Anna Selmecbánya.
Bukovy János, Titt Vilma Selmecbánya.

Versenytárgyalási hirdetményi
Selmoc- és Bélabáuya szab. kir. város a 

Barsmegyében fekvő és tulajdonát képező Yihnye 
fünlö 80 szobájának s tartozékának bebútoro
zására s felszerelésére az alább felsorolt tár
gyakra következő feltételek mellett ezennel nyil
vános versenytárgyalást hirdet.

A szállítandó bútorzat és felszerelés jó és 
tarlós anyagból készítendő s azoknak hazai gyár
ból való eredete helyhatósági bizonyítvánnyal iga
zolandó.

A szállítandó tárgyak részletes körülírását 
tartalmazó ajánlatban az cgységi árak számokkal 
és betűkkel kiirandúk, s az ajánlatok egy koro
nás bélyeggel látandók el.

Az összes bútor és felszerelés a vihnyei 
fürdőbe szállítandó s rendeltetési helyére felállí
tandó, miért is szállítási és elhelyezési dij vagy 
egyéhb összeg nem követelhető s a szállított cikk 
csak akkor tekintetik átvettnek, ha a városi ható
ság megbízottja azt kifogástalannak s hiánytalan
nak ismeri el, s ennek alapján az átvételt igazolja.

Az ajánlathoz bánatpénz, az érték 10%-a 
készpénzben csatolandó. A bánatpénz a városi 
pénztárnál is elhelyezhető, mely esetben az aján
lathoz melléklendő a városi pénztár nyugtája.

A pályázati határidő 1902. évi november 
hó 20-ika, a szállítási határidő 1903. évi április 
30-ika. Utóajánlatok el nem fogadtatnak.

A szállítandó mennyiségre nézve a város 
fenntartja magának azon jogát, hogy u kiirt m e n 
nyiségnél a szükséghez képest többet vagy keve
sebbet rendelhessen, valamint, hogy a pályázók 
közül tekintet nélkül az egységi árakra szabadon 
választhasson.

Próbaminták felmutatása inegkivántatik s a 
mely daraboknál ez nehézségekbe ütközik, azok
nak rajza a nézetek feltüntetése mellett, vagy 
fényképe csatolandó az ajánlathoz.

A szállítót' és átvett darabok hiánytalansá- 
gáérl a szállító egy évi jótállást vállal, s minden 
kifogásolt darab ez irhön belül azonnal ujjal pót
landó lesz, miért is a b matpénz csak is ezen 
határidő leteltével adatik ki.

A szállítási határidő napján az-összes bútor 
és felszerelési cikk bizottságilag fog felül vizsgál - 
lalni, s a kifogásolt tárgyak azonnal másokkal 
pótlandók, a hiányzó vagyis a nem szállított tár
gyak minden darabjáért pedig a helyre való szál
lítása idejéig n vételárból naponként 5 korona 
birság vonatik le.

A vételár kifizetése a bizottsági átvételtől 
számítandó 3 hó alatt 3 részletben mindenkor 
2 % sconto levonása mellett a városi pénztárnál 
szabályszerű nyugta ellenében történik, azon eset
ben pedig, ha a fizetés iránt irásbelileg más meg
állapodás jönne létre, ez utóbbi lesz irányadó.

A szállítást elnyerő pályázóval a város kö
zönsége szállítási szerződést köt, melynek ezuo 
hirdetményben nem érintett ponlozatai kölcsönös 
megegyezéssel állapíttatnak meg. A szerződés 
kötéséből származó illeték a vállalkozói terheli.

Megengedlelik, hogy a kiirt mennyiségből az 
egy üzleti ágba tartozó cinkekre az elsorolt fel
tételek mellett külön részletes ajánlat is tétethessék.

Az oda Ítélt szállítást más személynek áten
gedni — akár díjért, akár díjtalanul — tilos s 
ha ez megtörténnék, úgy az illető cikkek nem 
l' -gnak átvé'etni s a bánatpénz a város javára esik. 

j Bővebb felvilágosítást a városi számvevőség nyújt.
K im utatás:

142 drb. ágy, 142 drb. szekrény, 142 drb. 
éjjeli szekrény, 76 drb. mosdó, márvánnyal és 
lükötrel, 76 drb. dívány, 60 drb. zsö'ye szék, 
310 drb. szók, 100 drb. függönylartó, 80 drb. 

! ruhafogas, 90 drb. köpőcsésze, 136 drb. kép, 80 
i drb. aszlak 142 drb. sodronyágybelél, 142 drb. 
: derék alj. 11 drb. szalmazsák, 142 drb. pokróc, 

soGrouyngyl.eléíró, 400 drb. lepedő, melyből 116 
I fürdőlepedő, 300 drb. vánkos, 600 drb. vánkos- 

ciha, 150 drb. papion, 120 drb. plünn;, 130 drb. 
lábtakaró pokróc, 142 drb. ágytakaró, 90 drb.
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roloaux (róló), 11 dib. közönséges függöny. 50 
drb. dupla mosdószervisz, (üveg, pohár és oj'eli 
edény), 17 darab egyes mosdóséi'vis, 142 darab 
gyeriyatartó, 142 (száznegyvenkél) darab ágy- 
lábpokróc ágyhoz, 76 drb. mozsdóhoz. 10 drb. 
fulószónyeg, 60 drb. asztaltakaró, 300 drb. pap
lan lepedő, 1 d b. zongora, 1 drb. zongoraszoba 
garnitúra, 2 drb. zongoraszoba nagytükör, 50 drb. 
vendéglői asztal, 1 drb. nagyobb kredenc. szek
rény, 10 drb.tükör. 1 pénztári állvány kávéházba, 
5 drb. asztal, 5 drb. nád, zsöllye szék, 10 drb. 
ujságtartó, 5 drb. hamutartó. 200 méter folyós" 
és garádics pokróc, 1 (X) drb. fürdökóppeny, 800 
drb. törülköző, 10o drb. gyékény lábpokróc. 50 
drb. kis tükör. 50 drb. fésö és hajkefe 50 drb.. 
kerti szék 30 drb. lámpa, 4 drb. csillár, 100 drb. 
tálca, 5 drb. rézkatlan, 1 drb. mosógép, I drb. 
facsarógép, 10 drb. óra, 2 drb. ágymelegitö.

H I R D E T É S E K .

Hirdetés.
Ezennel közhírré tétetik, hogy a 

városi raktárban kitűnő minőségű

Z S I N D E L Y
kapható ezrenkint 17 koronáért.

Tavaszra megrendeléseket a városi 
erdöhivatal most is elfogad.

Selm ecbánya, 1902. október hó 1 M én.
S z i t n y a i  J ó z s e f ,

Idr. tan. polgármester.

183?./1902. tkv. sz.
Árverési hirdetményi kivonat,
A Selmecbányái kir. jbíróság mini telek

könyvi hatóság közhírré teszi, hogy a kormosó: 
úrbéresek végrehajtónak Ladiver Márton végre
hajt. szenvedő elleni 303 K 14 f lökeköveleh*-. es 
jár. iránti végrehajtási ügyében a Selmecbányái 
kir járásbíróság területén lévő Ladiver Marton, 
Pivarcsi Máté és neje Chovan Zsuzsi tulajdonául 
bejegyzett a kormosói 15 lljkvb. :\7. I. 737—73S. 
hrsz. Havran nevű szántó (közös a 16. lljkvel.) 
146 K. ügy Ladiver János és Lidivel Ma: Imi 
tulajdonául bejegyzett a 28 lljkvb a -{- 742. 
hrsz. Havran nevű szántó 39 K : a 708. Iirsz. 
ugyanoly nevű szántó 52 K : a 77 a. In.-/., ugyan
oly nevű szántó 65 K. -  Úgy a 109. lljkvb. az 
1. 1—36. [sz. a. közösei dó és legelőből B. 155. 
bej. szerint 1 „ urb. telek után járó jutalékból 
részb. Ladiver Mariont megillető része 46 K.
Úgy Ladiver Márton, Ladiverné Barborák Zsuzsi 
és Ladiverné Adamovicz Máiia tulajdonául be
jegyzett a 114. lljkvb. az 1. 261. hrsz. pod viniee 
nevű szánló 20 K ; a 122. lljkvb. az 1. 260. hisz. 
ugyanoly nevű szántó 20 K. Úgy Kosiárik 
János, Sauczné Saucz Zsuzsi és Ladiver Marton 
tulajdonául bejegyzett a 201. t.jk\ b. az I. 60—63. 
hrsz. 15. népösz. sz. ház, kert, udvar és pajta 
(közős 15. sz. házzal a 27. lljkvb.) 4-10 K. — 
Úgy Ladiver Márton tulajdonául bejegyzett a 27. 
tljkvb. az I. 236. hrsz. pod viniee nevű rét 48 
K; a 208 a. hrsz. Sztránya nevű szállít- 35 K ; a 
624 a. hrsz. színi vrc.h nevű szánló 104 K ; n 
60—63. hrsz. 15. népösz. sz. ház, udvar, kert és 
pajta (közös felerészben a 201. lljkvb.) 402 KI; 
u 136 tljkvb. az I. 823/b. hisz. lázdelja dőlnie 
nevű szántó 65 K ; a 229 tlkvb. az I. 285. hrsz. 
pod viniee nevű kert 13 K; a 243. tljkvb. a +  
986. hrsz. Jalsová nevű rét 16 K; a 300 lljkvb. 
az I. 1 —2. sorsz. a. szántóból álló birtok 67 K. 
Végre a 96. tljkvb. a +  552-553. hrsz. szőlő
hegyi szőlőre 312 K ezennel adószerűit megálla
pított kikiáltási árban az árverési elrendelte és 
hogy a fentebb megjelölt ingatlanok az 1902. évi 
december hó Il dik napján délelőtti 10 óra
kor a kormosó községi biró házán ül megtartandó 
nyilvános árverésin a megállapított kikiáltási úron 
alul is eladva lesznek.

Árverezni szándékozók tartoznak az ingat
lan becsárának 10 %-át készpénzben vagy az 
1881. évi LX. t.-c. 12 g-ában jelzett árfolyammal 
számított és az 1881. évi november hó 1-én 
3333. sz. a. kelt igazs. ministeri rendelet 8 g-ában 
kijelölt óvadékképes ériekpapirban a kiküldött i 
kezéhez letenni, avagy az 1881: LX. t.-c. 170 
{í-a 'értelmében a bánatpénznek a bíróságnál ' 
alőleges elhelyezéséről kiállítóit szabályszerű elis- - 
mervénvt átszolgálni.

Kell Selmecbányán, 1902. évi október h" 1. 
napján.

A selinecb. kir. jbÍróság mint telekkönyvi j 
halóság.

Liba, kir. járásbiró.

1325. -/ 1902

Hirdetmény.
A migytek. m. kir. doh. jüv. központi 

igazgatóság t‘. év és hó 8-án kelt 15400 III. 
sz. magas felhatalmazása folytán az itteni 
Üzemnél 1903. január 1-től 1905. december j
31-ig sziikséglendő évenként mintegy 300 
iirnu első osztályú bükk hasábfacüzií'a 
szállításának biztosítása iránt ezennel pá
lyázat birdettetik.

Vállalkozni szándékozók felliivatnak, 
hogy egy koronás bélyeggel és az ajánlati 
összeg 5" o-a utáni bánatpénznek letételéről 
szóló adóhivatali nyugta csatolása mellett 
zárt ajánlataikat, melyekben

1. a fent jelzett tűzifa mennyisége, 
neme, minősége s beszerzési forrása (hazai 
termény) továbbá

2. az ajánlati egységár a gyár udva
rába bérmentve szállítva, kiteendö - f. évi 
november hó 15-ikén d. e. 10 ó rá ig  alulírott 
igazgatóságnál nyújtsák be.

Végül az ajánlatban kileendő, hogy 
ajánlattevő az általános szállítási feltétele
ket ismeri s magát azoknak aláveti.

Minden ajánlattevő az ajánlat átnyuj 
tásának időpontjától lekötve van; a gyári 
igazgatóság ellenben csak felsőbb helyben
hagyás után nyilvánítja.-magát lekötelezett
nek, mire azonban megállapított batáridő 
nincs.

Az általános szállítási feltételek a hiva
talos órák alatt alulírott igazgatóságnál 
betekinthetnie.

M. kir. dohánygyári igazgatóság 
Selmecbányán, 1902. évi október 13. 

Y u d y .  C z e k e ,

Kitűnő

ribizke lekvár
1, és kgr.-os üvegekben

á 50  fillér é s  1 kor. árban
kapható

Sztankay Fepencnénál

•tnaaaavaaaaauasaaamaaaaaaaaaaaaaaaa

Z á l o g t á r g y a k  á n v e n é s e .

A selmeci népbank a lejári és 
meg nem hosszabbított zá log
tárgyakra u. m. arany és ezüst 
órák, lánczok s egyéb különféle 
ékszerekre 1902. novem ber  
hó 6-án é s  7-én délután  
2  órakor saját intézeli helyi
ségében Ivrausz V. (.1. házában 
a Túráson — nyilvános árverés (art. 

Ugyanott egy jó karban levő
K Z O N G O R A  m
is jutányosán eladó, A zongora 
a népbank helyiségében meg
tekinthető.

Népbank igazgatósága.
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Hirdetmény.
A selmeczi takarékpénztárnál el

zálogosított s lejárt

arany és ezüst © @ 
o zálogtárgyakat,
•imcnnyiben azok időközben nem hosz- 
szabbiltatnak meg, f. évi október
hó 23-án délután 3 órakor
az intézeti helyiségben tartandó nyil
vános árverésen eladatja

az igazgatóság.

Van szerencsém a n. ó. közönség becses 
tudomására adni, hogy helyben Deák Ferenc 
Hím S t a n g a - f é l e  h á z  (Weisz Adolf voll 
üzlethelyiségében) f. évi szeptember hó 1 - én

c ip é s z -ü z le te t
n y i t o t t a m .

A midőn ezt becses tudomására adni 
bátorkodom, nem mulaszthatom el egyúttal 
szives figyelmét fölhívni arra, hogy minden 
e szakba vág’ó m unkákat, — nevezetesen 
férfi, nő i- és gyerm ekcipőket, ú r i  csizm ákat 
a legizlésesebb kivitelben készítek.

E téren szerzett huzamosabb magyal 
fővárosi és külföldi tapasztalataim, úgy szin
tén helyben özv. Longauer Józsefné cipész- 
üzletében eltöltött több évi működésem jo
got adnak arra, hogy a nagyra becsült meg
rendelőimnek a legmesszebb menő igényeit 
is kielégíthessem.

Magainat a n. é. közönség becses párt
fogásába ajánl va maradtam

kiváló tisztek ltol

Palancsányi János,
cipész.

1921. 1902. tikv. sz.

Árverési hirdetményi kivonat.
A Selm ecbányái kir. jbiróság m in t telekkönyvi 

hatóság közhírré leszi, hogy Selmecb. keivsk. és 
hitelintézet végrehujlatónak Hlavács Pál végrehajt 
szenvedő elleni 22ÍS K tőkekövetelés és já r .  iránti 
végrehajtási ügyében a Selm ecbányái kir. jb iróság  
területén levő a bellijei 128. llkvb 000—561. hi sz 
a. felveti ingatlanból Hlavács Pálnak nvilván- 
konyvön kívül tulajdonát képező 91 Q -ölu\i le- 
rülelü ingatlanra és azon épületi 95. népüsz. sz.. 
haz.ra ezennel a szakértők megbecslése szeriül 
SCO K bán megállapiloll. kikiállási árban az árv<- 
|-,,RI elrendello és hogy a fenlebh megjelöli ingal- 
*:i11 •; 1902. óvi december hó 22-ik napján
délelőtti 10 ó rakor a Dóid községi bii-.iluiz.mai 
'in’glarlamló nyilvános árverésen a megállapiloll 
kikiáltási áron alul is eladva lesz.

Árverezni szándékozók larloznak az ingal- 
anek becsárának 10 °/0-al készpénzbei i vagv az. 
18SI- - vi IA. t.-c. 42. §-bai) jelzett árfolyammal 
számitólt és az 1 SS 1. évi november hu 1-én 
o3.L>. sz. a. kell igazs. miniszieri rendelet 8 . 
yáluk kijololt óvotlékképes úrlökpf.piil’nn ;i 
MknMött kezéhez letenni, avagy az 1881.: LX.

170. §-a értelmében a bánalpénznek a l»i- 
‘"Ságnál időleges elhelyezéséről kiállítóit sz.nbaly- 
SZeiíl disinorvényl álszolgálni.

ll Selmechánvám 1902. évi október hó 9.
napján.

A selmecb. kir. jáiá-.biiö-ág mini lelekkönyvi 
h,lós«í- Liha. kir. jbiró.

Az új jelentékenyen 
nagyobb főnyeremé
nyekkel bíró XI. m. 
k. szab. osztály sors
já ték  nyereményei 

nek sorozata. 
110,000 sorjegy 
55,000 nyerem. 

Minden sornj. nyer.
Legnagyobb nyeremény esetleg

1 mi l l i ó  kor.
K o ro n a .

~  1 ju tiiluiu 600000
•“  1 nytsr. a 400000
■£ 1 . .. 200000
B 2 „ .. 100000
2  l . .. 90000
Q) 2 - 80000
«  1 .. 70000
S 2 . . 60000
■S 1 .. 50000
£ 1 - .. 40000

.. 30000
n q C/l o ~ „ 25000
XI ö “ „ 20000

. 8 „ * 15000
|  38 . „ 10000
§; 67 . . 5000
>> 3 3000
-  437 , * 2000
<  803 .. „ 1000
1528 .. , 500
140 . 300

34450 .. 200
4850 .. 170
4850 .. , 130

100 , 100
4350 „ 80
3350 .. 40
65.000 S.A1.14,459.000

Felhívás
az uj jelentékenyen nagyobb főnyeremények

kel biró

X I magy. kir. szab.
Osstály sorsj átekhos.

A z  I .  o s z t á l y  h ú z á s a  m a r

1992. november 20. és 21-én lesz.
t t a m i  ír i rwiTi'iTiniiMiMiMiiii imosm*--

Az 1. osztályú sorjegyek á ra :

eiy m ew  fel e p  negjefl e u  nyolcad
12 kor. 6 kor 3 kor. 1 kor 50 lil.

A  "ledet i sorsjegyek szétküldése utánvét, vagy
az összeg el, r/.eles megfizetése ellenében történik.

A legkém■elmésebb és legolcsóbb a postautal-
ványon való rendelés. Minden megrendeléshez
csatolom a 1livalalos játéktervet. — A hivatalos
nyereményzékel azonnal a húzás után küldöm
szét. Befizeti si lapokat a pénzösszegek díjmentes
álutalliaiása céljából ingyen bocsátók ügyfeleim-

nek rendelkezéseire.

Becses megrendelését szíveskedjék mihamarább 
hozzám juttatni.GAEDICKE A.

Budapest, IV,, Kossuth Lajos-u. 11.

D szerencséje

óriási!
A következő főnye
rem ényeket fizettem 
ki eddig becses ügy

feleimnek : 
600000 kor. 62551. sz
400000 „ 33464.
400000 „ 11119.
400000 , 28916.
100000 „ 42758.
100000 „ 49878.
100000 , 87991.
70000 , 60912.
60000 „ 78863.
60000 . 82528.
60000 „ 97263.
30000 , 6920.
30000 , 38691.
30000 , 90964.
25000 ., 23481.
25000 , 30049.
20000 „ 28950.
20000 n 33402.
20000 „ 35862.
20000 „ 44410.
20000 , 60781.
20000  n 78848.
20000  „ 88874.
15000 „ 57734.
15000 „ 77950.
15000 „ 82506.

24 á 10000 K — 240000
4(5 „ 5000 „ =  230000

292,. 2000 „ = 584000
599 „ 1000 , = 599000
883 „ 500 , =  441500

•  ©  <s> #  •  •  •  • • • •
A bányászati és erdészeti m. kir. akadémia

n ag y rab ecsü l t  p o lg á r a in a k
szives figyelmébe! —

Ajánlom legelegánsabb kivitelű, fess szabású egyenruháimat 
a következő szolid árak mellett: 

egy egyenruha köpenyeg — — — — 5 2  ko ron á tó l feljebb,
egy egyenruha-nadrág  — — — 12 „  ,,
egy egyenruha-b lous— 2 8  „
egy egyenruha bányaing 2 8  „  „

Mély tiszteidtől

C S E R N Y  J.
&  &  «  «  • 9  9

m

X
Xw
X

XX

^ X X X M . ^ O C , í O í X » t X X X X X X X X X X X X X X X X X X  

Legolcsóbb bevásárlási forrás L ül

STEINEK BERNATNÁL.
Van szerencsém a  t. közönségnek tudom ására hozni, hogy az őszi és téli 

idényhez az összes Új áruim  már m egérkeztek , ennélfogva 
bátorkodom raktárom  m egtekintését ajánlani, különösen legújabb divatu női 
szöveteket nagyszerű választékban, női-, leány- és gyerm ek-kabátok, felöltők, 
gallérok és Paletók legolcsóbb áron, téli kendek, Barchetek, Flanellek és min
dennemű kelmék, szőnyegek és pokrócok, ágy- és asz ta ltertitők  legújabb divatu 
Blousok és gyerm ekruhák: keztyük, harisnyák, esernyők, kalapok, nyakkendők, 
zsebkendők, ingek, gallérok, és kezelők a legnagyobb választékban. Siffon vászon, 
Damaszt, Canafász, Oxfort, kávés- és aszta lterítők , törülközők, butorkelmék, 
Matráeg’tádli, selyemszövetek és díszek, szallagok, c ipkék. függönyök, minden
féle rövidáruk és hozzávalók a legnagyobb választékban.

Kiváló tis7telcttd
S T E 1 N E R  J 3 E R N Á T ,  divatáru kereskedő .____

xxxxxxxxxxxxxxxxM
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ÉL
Minden időben meleg
kávé és Chocoládé.

+ Színház idény b e k ö v e tk e z te  ni-
* kaiméval ajánlom a mélyen tisztelt
•T közönségnek sajá t készítm ény íi

bonbon ja im at u. m. : Cognac, Malaga,
M arzipán, Chocoiád-Confeki, Sa/on. *

* Töltött. Carame/I, M ogyoró-pra liné,
♦ Gri/lage, Trocaderó. Sucatirozo tt Ana-

nasz, Lássuk, Prinzess Lambal/e. Kávé,
: + Tea, M ogyoró és Chocolád, tejszín
' + Crém cukerlik . F igaró. Cowboy, p ö r-
* kö lt M andula stb,
*
* D e s s e r t  golyók,
* ! !  k ü l ö n l e g e s s é g  !!
X
* Friss tea sütemények nagy válasz-

tékban. Saját készítményéi cukor-
*
* rózsák. Kug le r sütemények stb. stb. ;
;,F Teljes tiszteidtől

I Borhegyi István
* cukrász. (Ezüst-utca 1/14.)

Köhögés elleni — 
cukorkák.

I .§ © . 
• & &  0 \%

*

pemetefű cukorkánál ,
de vásárlásnál vigyázzunk 

és határozottan RÉT H Y-félét kérjünk, 
mivel sok haszontalan u tánzata van.

* doboz ára  60 fillér.
Csak R é tH y -fé lé t fogadjunk élt

IOQOÜOt)OCXK300QUOOOOOOOa;3QtX3.>.OJ '̂;vXX;i

TR E1TER J Á N O S
c z i p é s z m e s t e r  ( S z t - H á r o m s á g té r )  

S E L M E C B Á N Y Á N .

Elvállalok midenfélo férfi,- női- és 
gyermek-cipők készítését a legszolidabb 
árak mellett a legdivatosabb kivitelben.

Tudatom továbbá a n. é. tiszteli kö
zönséggel, hogy a mai kor igényeinek leg
megfelelőbb kész czipőket rak táron  is 
tartok.

Raktáromnak egyik kiegészítő része 
az iparcsarnokban van.

A n. e. közön-rg '/.Íves pártfogását 
továbbra is kérve

maradtam illő liszlcldld
Treiter János

OOOOOOOUOOOCXXXXXliXXXXXXitXX] UOÓÖÖÖi

Nyomatott ,l

U N C H V A R Y  L Á S Z L Ó
(300 HOLDAS SZÖLÖTELEPE, csemege és asz 
tali szolt . továbbá saját termésű must és bor 

eladási helye) C E G L É D E N .

Piros és fehér saszla iájukban minőség sze
rint te. krtol is  kiig. Muskotály fajokban 20 
kitől 22 kiig. Kiváló asztali fajokban (ezúttal 
Oporlo, Ezerjó, Szilvám. Mellelini. Mézes fehér, 
későbbén pedig Kadarka. Kövidinka, „Óriás fe
hér “, Slankamonka stb. fajokból) 11 krlól 13 ki ig, 
kilónként csomagolva és a ceglédi posta vagy 
vasútállomásig bérmentesen szállítva. Az 5 bilós 
ládáért 12, az 5 kilós fedeles kosárért 15, a 10 — 
15 kilós fedeles és fedél nélküli kosárért pedig 
25—30 krajcár külön lesz számítva. -- Többen 
összeállva a vasúton való szállítás sokkal olcsóbb, 
mert 100 kilónként távolság szerint, gyorsáruként, 
1—2 forint. Tehát egy kiló igen finom, váloga
to tt asztali szőlő, ott helyben csak 12 —11 krój - 
cáiba kerül, mert a kosarakat és a láda szétsze
dd! deszkáját 1 — 2 krajcár darabonkénti kopás 
dij levonása mellett bérmentes küldéssel vissza 
fogadom.

Később m u s t o t  és u j b o r t  is küldhetők 
13—16 forinttól felfelé. Némi előleg beküldését 
kérem; a kiegészítő összeg után vétetik.

****  u u xx *  xn n n

Az Első magyar szövö- és kötögyár 
részvénytársaság gyármányai kaphatók :

P F E I F F E R  K . - n á l
Budapest, Király-utca 25. szám.

ti pár női harisnya minden szintien l.f»0 fit 12 pár 2.75 fit
ií pár gyémántfekete vagy színes . 2.— ,, 12 pár 3.50 „
I) pár vék-inyszálu fekete vagy csikós 2.50 „ 12 pár 4.50 „
0 pár fekete vagy színes flór (cérna) 4. .. 12 pár 7.50 ..
C> pár l'erliliarisnya minden szintien 1 50 „ 12 pár 2.75 „
il pár férfi gycmanlfekoto vagy s/.iiies 2.- , 12 pár 2.75 „
(i pár léifi kötött és csikós............ 2.25 ,. 12 pár 4 -  „
(! pár férfi fekete vagy színes flór . 4. .. 12 pár 7.50 „

(iyormekliarisnyák. szveterck, trikóáruk minden számban. 
Magyar gyártmány.! Magyar gyártmány !
Postai meg’oiulolésck utánvétellel eszközíltettnek, 20 koro

nától följebb bónnentve.

CSERNAK GYÖRGY
C|IPÉS7,MESTER

SELMECBÁNYA, FŐTÉR.

A ján lom  m indenfóle a  legú jabb  divat, 
sze rin t készü lt

FÉRFI-, NŐI- ÉS íWttí 
ö t  RYERMKK-CIPÖIMET.

Merték utáni megrendeléseket helyben úgy. mint a vidékre 
a legjutányosább áron elkészítek legjobb és legtartósabb 

börminőségböl.
Urak részére . . . 10 — 14- koronáig 
Nők részére . . . 7‘60 — 10‘— koronáig. 
Leányok, gyermekek részére az árak szám szerint. 

B n k t ü r o i n  e g y ik  r é s z e  a /.  I p a r c s a r 
n o k  t>uu n i e g t e k i i i l l i e t ö .

Mély tisztelettel í ' s e i ’H j é l i  C á-j’ö r g y .

Hazai ip a r ! M agyar gyártm ány !

Vegyünk Berkes-féle ,,EMKE“ padló- 
fénym ázt s igy elérjük, hogy kitűnő, 
legjobb m agyar gyártm ány t kaphatunk 
s e mellet kiváló közművelődési célt 
szolgálunk, m ert 5% az „EMKE“ javára  
szolgál.

A Berkes-féle »EMKE“ szobapadló- 
íénymáz: rüklün szárad s igy a fényezett 
szoba mar 1 óra múlva használatba vehető.

A Berkes-féle „EMKE“ szobapadló- 
fénvmáz: rnosbaló, s szárazra törülve fénye 
még lokozottabb.

A Berkes-féle „EMKE“ szobapadlő- 
fényináz : viztöl nem lesz foltos, mint a többi 
fénymáz.

A Berkes-féle „ EM K E “ sznbadapló- 
fénymáz: kitünően alkalmas konyhabútorok 
és más, őrös használatnak kitelt iárgyak 
mázolására.

Eladási hely:
Bock Márk vaskoreskedéso Selmecbányán.un mmr'U nxnnm tm u  n

t ± * & k ± t e k ± £ ± ± £ ± ± ± ± ± ± i
r i  S I l l v I í l í Y

(a  m elyet az egészségügyi hatóság m egvizsgá lt) 
az egész világ kedveli és mindenütt keresik. Csak akkor valódi, ha 
az oldalt látható z ö ld ,  a törvényszéknél bejegyzett „ apáca “-védó- 
jegygyel van ellátva. Fölülmulhatatlan szer minden m e l l - ,  tü d ő - ,  

g j e r m c k b c t e g s C g  e l l e n  s t b .  k ü l s ő l e g  i s  
k i t ü n ő e n  h a t  ön s e b e t  g y ó g y í t .

Egy próbaüveg bérmentesen 1 korona 40 fillér. 
Széjjelküldés csak előzetes fizetés esetén.

THIERRY A. eentifoliakenöcse
(csodakenócsnek nevezik)

utolérhetetlen szívó erejű és gyógyitébatásu. Operációkat a legtöbb 
esetben fölöslegessé teszi. — E kenőcscsel ogy 14 éves gyógyitha- 

Szent-János-gyógy- tatámnak tartott oöontszu, újabban pedig egy 22 éves ráks/.erü bajt 
tár. W. Er.it7. gyógyítottak meg. Antiszeptikus és gyógyitébatásu mindenfóle seb 

gyuladásánál.

Csak ezzel a trövénysz. 
bej. védőjeggyel valódi. 

I .o n d o n ,
Cbif Office S. W. 
48 Briiton Road. 

Főraktárak: 
B u r m á i m ,  
Angol India.

A g é n ,  K ü g rü b , 
A Íg é r ,

A m s te r d a m ,
H. Sanders Rokin 8.

M almö,
Sevrigc,

Apót. Lejonet 
N a n te s ,  
Pharmacie 

franqaise 1 & 3, 
Piacé de la Repu- 
blique, Pharmacie 

Daprey 11,
Rue des francos 

Bouergeois. 
J * r á g a ,  
K ő in a ,

Corso, Agensia 
dél Policlinico.

B a s e l ,

tár, W. Kratz. 
l l e l g r a d .

Nikola A. Del ini, 
gyógytár Mihály. 

Központi raktár Szor-
Próbatégely bérmentve 1 kor. 80 fii. Csak éltetés Sutéi esetén küldjük meg.

biaróazéroBeri c ?v*k°djanak utánzatoktól és kerüljék az 
Buiojemt. ' ertektelen úgynevezett házi kenőcsöket s 

niás efféléket.
A. Tliinrrv- gviigysziirtár iís gvár a r ü a i i m l l i o z ,

Pregrada Pragerhof a Déli vasút mentén.
P r o s p e k t u s  in g y e n  é s  h é r m e n t v e .  — =e

B r n x e l i e s .
Phazmacie Oh., 
Delacre <£* Co.
B u d a p e s t
Török József.

Dr. F’ggor L. és J.
Cairo.

C 'ő ln  a  B l i  Noris.
B e h r e e e n .  

I 'e l e l i ,  I .u x c n i -  
I m r g  Helimiedt P., 

gyógvsz.

E szerek sohasem romlanak meg és jó azokat 
használatra készen a házban tartani. Az összes művelt 
államokban bejegyzőit védöjcgyeimnek utánzatát a tör
vény üldözi.

s Ágost özv. és fia könyvnyomdájában Selmecbányán, ít>02.

Csak ezzel a törvény- 
szerű bejegyzett védő- 

jegygyei valódi.
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