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A foetéí.kamatláb.
Tudvalevőleg- a fővárosi nagy pénz
intézetek a nemzetközi pénzpiacon általá
nossá vált pénzbőség beköszönte után le
szállították a takarékbetétek kamatlábát és
már ihosszabb idő óta 3—37a százalék betétksanatlábat tartanak fen. Ez a mozgalom,
mint. minden mozgalom, természetesen csak
lassaia terjedt ki a vidéki pénzintézetekre
is, de .mégis kiterjedt. Az elmúlt és a folyó
év folyamán számos vidéki pénzintézet szál
lította le a betétkaraatíábat, amint ezt a
„Magyar .Pénzügy“ közgazdasági és pénz
intézeti szaklap .rKamatlábloszállitások a
rvidéken" cíieű rovatában hétsől-bétre re
gisztrálta, némely pénzintézet pedig leg.iüább azzal igyekezett kamatterheit köny3-wpteni, hogy a betétkamaíadót, melyet
eddig nem ritkán 5—(>% belé-;kamatláb
meglett is az intézet ázetett, a betevőkre
hárította át. Most a szomszéd Ausztriában
ellentétes mozgalom ináult meg, melyre az
impulzust az Első ausztriai takarékpénztár
adta meg, amely a betétfematláfeat VcVo-kal
felemelte.
A bécsi bankok, a melyek betétkamat- |
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Az expedíciót s hirdetéseket illető reklamációk a lapkezelő

Felelős szerkesztő és laptulajdonos:

Joerges Ágost özvegye és fia
céghez intézendők, hova az összes pénzküldemények is küldendők
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lábukat egész 3 %-ig* leszállították, nem nem akar fellendülni; a felgyülemlett tőkék
követték ugyan ama nagy takarékpénztár a pénzintézeteknél helyeztetnek el.
példáját s közelebb tartott értekezletükön a ■
Számos vidéki pénzintézet, ezek közt
mostani alacsony betétkamatláb további
kisebbek is, alig képes kellően gytimölfentartását határozták el, az azonban való
csözfctni a felgyülemlett betéteket, de
színű, hogy az osztrák községi takaréksemmi eseti-j sem gyilmölcsöztetheti azokat
pénztárak közelebb .szintén fel fogják emelni
oly kamathozam ellenében, hogy a betétbetétkaniatlábukat,.
kamatláb felemelése útján, a betevőknek
Már most az a kérdés áll elő és ezt nagyobb hasznot juttathasson. Figyelembe
a kérdést nálunk is sokan szellőztetik, hogy veendő az is, hogy az osztrák takarék
indokolt-e hazai pénzintézeteinknek az ala pénztárak községi intézmények lévén, nye
csony betétkamatláb mellett való megma reségre nem dolgoznak, mert osztalékot
radása, vagyis nem mutatkoznak-e a pénz adni nem kénytelenek, minélfogva a be
piacon oly jelenségek, a melyek a betét tétek hitelműveletekbe fektetése utján elért
kamatláb felemelését indokolttá teszik? E j tiszta haszonból többet juttathatnak a be
kérdésre megfelelendő, mindenek előtt ki j tevőknek. És mégis az Első ausztriai taka
kell emelnünk, hogy a nemzetközi pénz- | rékpénztár felemelt betétkamatlába csak
piac helyzete nagyban és egészben nem | 371 %, mig hazánkban a fővárosi pénz
változott, ma is a 2%—3*/*% kamatláb áll ; intézetek 3—372 % betétkamatot fizetnek,
fen és nincs is rá semmi kilátás, hogy az a vidéki pénzintézetek betétkamatlába pedig
olcso pénz korszaka egy hamar véget érjen. 4e o tolinál sehol sem alacsonyabb.
Ami pedig a hazai pénzpiacot illeti, itt
A betétkam tlábnak a jelen viszonyok
igen szokatlan nagymérvű pénzbőség ural
közt való forszírozott felem elése a hitel
kodik. A két egymást követő év jó ter
mései felduzzasztották az elhelyezést ke igények kielégítése szempontjából sem k í
reső tőkéket és mivel minden vállalkozás vánatos, m ert szükségkép a kölcsönkam at
szünetel, mivel az értékpiacon — a járadék láb felem elését vonná m aga után, am it
kivételével — a vásárlási kedv egyáltalán | pedig m indaddig, am ig az általános pénz
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visszahúztam a kezem. Olvasni lehetett a sze
méből. Mintha csak azt mondotta volna:
— No, az ifjur is inkább menne a jegyző
urnák
segíteni az irodába, mint disznót lesni.
Amolyan lucalos, rongyos kis lói falu hu- ,
Sztruhár értelmesebben beszélt a szemével,
zódik meg a. komor Fáira egyik völgyzugában.
Mintha csak bujósdit játszana többi társával. A mint más a nyelvével. Pedig nem gondolhatta
falu végén, a kertek alján kis, méteres csermely rólam igazán. Jobban bízott a szememben mint
hullámai kergetőznek, a csermelyen át mező, magam, azután meg úgy tárgyalt velem sokszor,
azon túl pedig az Osztrá Hóra ugrik fel a ma mint a ki egész életén át vele tanulmányoztam
gasba, de hiába való a törekedése, mert néhány volna ki a vadászat minden titkát. Páratlan pus
szomszédja jóval elhagyta a versenyben. Ehelyett kás volt, igazi orv vadász vér csergedezett benne.
azonban százszoros kárpótlása van természeti A régi módi elültöltős fegyver tiz Manlicherrel
szépségeiben, mert valóságos Paradicsom ez az is felért a kezében.
Osztrá Hóra. Mindig annak is képzeltem, mikor
Sztruhár István nem hibázott. Ha ő vállá
fegyverrel a honom alatt barangoltam rajta. Meg hoz kapta a puskát, az máris biztos zsákmányt
is volna minden hasonlósága a Paradicsomhoz jelentett. Keskeny karimájú kalapja alatt mintha
Van rajta minden, ami csak hevesebbé teheti a verebeket őrzött volna mindig. Még a szolgabiró
vadászember szive dobogását. Akár tiltott fája szobájában som vette volna le fejéről. Azután éjjel,
is van, sőt több is, mert felerészben kincstári, az alvó erdőben nem igen volt tanácsos szembe
más felében pedig püspöki terület az Osztrá Hóra. kerülni véle. Egy Ízben el is szedték valahogy,
Sztruhár Istvánnal, a messze vidéken ismert furfangos módon a fegyverét s a jegyzői irodában
vadorzóval sok éjszakát töltöttünk rajta disznó dugták el. Ettől fogva csak akkor vadászott,
lesben. Órák hosszat feküdtünk mozdulatlanul a amikor velünk jött, mert ismerte az egész határ
lehullott falevelek között. Pedig a szúnyogok, ezek minden zugát, bokrát. Amióta azonban elveszett
a százujrás légi cigányok ugyancsak megbögdös- a medália, elment minden kedve a vadászattól.
ték arcunkat szúrós vonóikkal. Egyszer csak Legfeljebb saját készitményű, egyik végén görbére
hogy közéjük nem csaptam, de meglátva Sztrn- hajlított botjával lehetett látni olykor az Osztrá
hár István neheztelő pillantását, észrevétlenül Horá-n. A medália kedvét szegte. Buskomor lelt.

Stetruhár István medáliája.
Irta: Ifj. Lukíts Gyula.
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ügy történt, hogy az orvvadász leghívebb
barátja, a »kopók királya,* Hektor kilehelte a
páráját. Sztruhár István könyezve ült a dög mel
lett, az udvaron, kenyérrel, májjal kinálgatta,
majd nevén szólitgatta a kutyát, de Hektor már
nem mozdult többet. A hórihorgas, hatalmas em
ber kétségbeesése leírhatatlan volt.
Bánatában hirtelen a bolondnál is bolon
dabb gondolata támadt. Elővette bicskáját s lekanyarinlotta Hektor orrának a végét. Még aznap
elment Körmücre, medáliát csináltatott üvegből,
rézfoglalattal s abba zárta a kutya-orrot. Egy
ideig maga hordta, de mikor uj kopóra, a Fogdmegre tett szert, arra bízta az ereklyét. Vadá
szatkor, amint a vágáshoz értünk, először a me
dáliát madzaggal Fogdmeg orrára kötötte, úgy,
hogy a kötést a nyakon is kürülcsavarta. Csak
azután oldotta meg a vezető láncot.
Az uj kopó történetesen kitünően hajlott.
Amint kiért a vágásból, egy-két perc múlva már
hallatszott a csaholása. Csak a gazdája nem ismerte
el érdemeit. Arcán ilyenkor a vigasztalódás mo
solya futott végig, majd elérzékenyedve kiáltott
át hozzám:
— Lám ifjur! A Hektor orra még a medália
üvegén keresztül is megérzi a vadat!
Mindig csak ezt hajtogatta. Nem szóltam
semmit sem reá. Nem akartam sérteni babonás
kegyeletét.

1903. december 13.
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Városunk óvó- és tankötelesei
az 1903/4. tanévben.
Az óvó- és tanköteles (3—15 éves) gyerme
kek összeírása és ezen összeírásnak összehason
lítása az óvókba és iskolákba tényleg beírtakkal
és az 1900. évi népszámlálási lapokkal most fejez
tetett be három hónapi nagy munka után, mely
nél elfoglalva voltak a kerületi rendőrbiztosok,
mint összeírók, az összes tanítók, tanítónők, óvó
nők és egyes iskolaszéki elnökük, továbbá az
állami anyakönyvvezetők valamint az egész mun
kát vezető és felügyelő rendőrfőkapitány.
A mostani kimutatások egy új rendelet szü
löttei, melyeknek elkészítése évenkint 2—3 hó
napra fogja igénybe venni a fent elősoroltak
munka idejét és igv, habár ezen kimutatás igen
érdekes, mégis felvetjük a kérdést, hova fog ez a
rengetek sok statisztikai kimutatás csinálás ve
zetni ? hiszen így lassan az összes hivatalos sze
mélyek csak statisztikával fognak foglalkozni és
akkor ugyan ki fogja elvégezni tulajdonképeni
kötelességeiket! ? — A jelen esetben ineggyő- !
ződtünk, hogy az alább közlendő kimutatás pontos
megszerkesztésében a rendőrfőkapitány és Abonyi
Ferenc rendőrtiszt szeptember 1-től november
30-ig folyton dolgozott, mert ennek összeállítása
oly sok más kisebb kimutatás elkészítését téte
lezi fel, hogy ezeket látva, elborzadunk a sok
rovattól és számtól. No de végre megvan ; miként
lesz a jövőben, azt most nem vitatjuk és foglal
kozzunk most a jelennel.

I. Óvó- és tankötelesek száma az 1903. év szeptem ber hó 1-én.
8—14 éve* link
12 14

Vallás

3 -6 évesek

és anyanyelv szerint gondozásban
része nem
sülők része
sülők
1.
3.
2.
a) Vallás
Hómai katholikus
Ág. Iiitv. evang. . .
Ev. református . . .
Unitárius................
Izraelita
. . . .
Összesen
b) Anyanyelv
Magv a r ................
Német....................
T ó t........................
összesen

|

1 !

ffi

E

4.

5

6.

•172
65

‘•04

1!)

42

2

i
1
10

557

1074

402
59

6

17

373

81

478

228

101
‘2

31

94

836
1074

270

49
81

382

3

137
6
414

10

557

313
48

1

878

1
7o
9

8.

68
7

123

1

7.

2

478

1

1

16 évnél
idősebb
Iparos vagy
kereskedűtanoneok

12 -14

éve sok

gondozásban
nem
része része
sülők sülők

a

s

éves leínyok

8 -1 4

8 - 5 évesek

évesek

■M
-5 8
a©
EC
10.

984
186
3

320
47

54

15

1177

383

1

290
7

1e

o
2
11

fiú

leány

12.

13

1
1

86
16

2

8
111

2

297
383

í14.

3551
502

10

1

8
171
4237

91

84

1 880
1 1177

2
2

Tankötelesek össze
sen (fiúk és leányok)

viszonyok rá nem kényszerítenek, kerülni
kell, különösen nálunk, ahol épen a kis
Összegek után horribilis nagy 10—J2%a
kamatláb. Úgy hisszük ezeknélfogya, liogy
a betétkamatláb felemelését komoly megbe
szélés tárgyává tenni nem lehet, 6<H még
mindig annak szükségessége forog fen,
hogy azok a pénzintézetek is csökkentsék
betétkamatlábukat, amelyek azt eddig — a
verseny érdekében — abnormis magas fo
kon fentartották.
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II. A községben óvó- és tankötelesek közül iskolába (óvodába) já ró k
és nem já ró k kim utatása (fiúk és leányok együtt.)
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Az Ossz eredményt a következő kimutatások
adják :
Egy este szintén az üsztrá Korára igyekez
tünk. Útközben a Lackóék Pistája rohant lihegve
ejénk s fuldokolva hadarta, hogy vaddisznók túr
ják a krumplit, a hegy alatt. Meggyorsítva lépé
seinket, a váratlanul napirendre került terveket
tárgyaltuk. A fontolgatásokban elmerülve, észre
sem vettük, hogy már is célhoz értünk. Vadorzó
barátom megerősítette a medáliát Fogdmeg nya
kán s miután a láncot is leoldolta, a forrás felé
uszította a kopót. Néhány pillanatig vártunk,.hogy
milyen szaggal indult a kutya. Én a vágás tete
jén levő elégett bükk törzséhez siettem, Sztruhár
az ősbozót felé igyekezett.
Talán nyolc percet várhattunk, amikor hal
lottuk Fogdmeg éles, szenvedélyes hangját. Mint
egy. ötven lépésről összetalálkozott tekintetem
Sztruháróval. Mintha csak egymás szájából vet
tük volna ki a szót:
— A disznók!
Valóban azok voltak. Tizenegy darab ha
talmas példány. Jöttek a hegytetőről. Valóságos
itéletnapi zaj reszkettette meg a levegőt. Mázsás
kövek gurullak a falka nyomán Némelyik kő bo
kornak ment s szinte összetaposta azt. Fuvás,
hörgés, rölTenés vegyült a lármába, olyan, hogy
a faluba is lehallatszott. Ilyen felizgatott vadakat,
mint később mesélte, még Sztruhár sem tapasz
tal), életében.

A nekivadult állatok hozzám harminc lé hangja éri fülemet. Felütöm a fejem: a vadorzó
pésnyire, a bokrok mögé értek. Felléptem az el eltűnt a szemem elől. Oda sietek, a merről jött.
égett bükk törzsére. így sem láttam őket tisztán. Sztruhár, a hatalmas szál ember, végig terülve a
földön. Odaugrom hozzá:
— Hátha malacot találok? ...
—• Sztruhár! Sztruhár! — Mi történt ma
Nem lőttem. Bár irtózatosan felkorbácsolta
szenvedélyemet a sejtett látvány. Belém szorult gával ?
Semmi válasz.
a lélegzetem is,
— Szóljon már, az Isten megáldja!
Egyszerre csak megfordultak a fenevadak
és a vágásba iramodtak. Körülbelül nyolcvan lé
Még nagyobb csend.
pésnyire érlek tőlem, mire megláttam őket. Nem
Végre pislantott egyet a szemével.
volt időm gyönyörködni a pazar látványban. LeÉlt. Mintha malomkő esett volna le szivem
ugorni a bükk törzséről, hanyatt vágódni, feltá- ről. Ez megnyugtatott.
paszkodni, ismét elbukni, azután újból talpra j
A forráshoz siettem s kalapomba vizet me
ugrani, előre rohanni: mindez egy-két pillanat ntve, azzal locsoltam fel az eszméletlen óriást.
műve volt. Vállamhoz kaptam a puskát. A lövés
Vadorzó barátom lassankint magához tért.
eldördült és talált. A falka végéről kapott egy,
— De most már beszéljen. Ezt csak megkörülbelül négy éves példányt. Mikor leértem, a ! érdemlem magától.
lövés színhelyétől alig hatvan lépésre, egy bokor ;
Valamit nyögött, amiből nagynehezen ki
alatt hevert a zsákmány. Még odáig bírta a lába. vehettem, hogy a medáliáról van szó. Hirtelen
A Fogdmeg már ott őrködött mellette s amint ránézek Fogdmegre. A medália nem volt rajta.
moccant egyel a vaddisznó, intelem gyanánt rög Egyszerre átértettem Sztruhár István lelki elvál
tön a fülébe harapott. A kutya kissé elém lépett tozását. A kutya elvesztette a medáliát. Talán a
s én is köszöntöttem őt tréfásan:
falkával való viaskodása közben, vagy pedig va
— No betyár, ma rászolgáltál a peosenyére. lamely bokorba akadva szakadhatott le az ereklye,
Amíg beledöftem tarkókésemet a zsákmány mely most oly lesújtó hatással volt a babonás,
nyakának főere tájába, azalatt jött felénk Szlru- megrögzött vadászra.
hár István is. A kopó gazdája elé sietett s egy
— Ugyan, Sztruhár, már hogy lehet akkora
szerre csak hürgős kiáltás és tompa zuhanás gyerek... így elhagyja magát. Térjen már az
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III. Az előző táblázaton a 8. rovatban iskolába (óvodába) nem já ró k g y an án t
______________ k im u ta to tt gyerm ekek további részletezése.
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Megtudjuk ebből, hogy Selmecz és Bélabánya
szab. kir. város területén összesen 4237 óvó- és
tanköteles gyermek íratott össze, kik közöl 3551
r. kath ; 502 ág. hitv. evang.; 10 ev. re f.; 3 unitarius és 171 izraelita. Anyanyelvre 1056 magyar,
30 német és 3151 tót.
A 4237gyermekből 1036 óvodaköteles; 2251
mindennapi iskolaköteles; 839 ismétlő és tanoncziskolaköteles és hogy 15éven felül 111 tanoncziskola köteles.
Az óvókötelesek közöl nem jár óvóba 357
fiú és 295 leány; a mindennapi iskolába nem jár
38 fiú és 62 leány; az ismétlő iskolába pedig
nem já r 14 fiú és 17 leány.
Látjuk továbbá a kimutatásból azt. hogy az
összeírás ideje alatt elköltözött vagy meghalt 144
gyermek és hogy más városokban jár iskolába 29
gyermek és hogy végül csatlakozásbeli iskolába
jár 216 gyermek ; ez utóbbiak a rovnaiak, a kik
Hegybányára járnak óvodába és iskolába, miután
Rovnán óvóda és iskola nincsen és a steíTultóiak
egy része.
Feltűnő nagy az óvódába nem járó gyer
mekek száma vagyis 652 (357 fiú és 295 leány),
ennek oka azonban az, hogy Bankán és Rovnán
óvoda nincsen, továbbá az, hogy ezen kis gyer
mekek a nagy távolság miatt nem is járhatnak,
mert például a távollevő majorokról, hegyekről,
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vagy telepekről hogyan jöjjenek ezek az óvodákba,
mikor onnan különösen télen még a felnőtt em
’ berek is alig jutnak le ?
i
De elég nagy a mindennapi ős ismétlő is
j kolába nem járók száma is, t. i. 131 ; — de ezek
mind igazolt távollevők, mert az orvosi bizony
latok szerint egyik része fejletlen és gyenge még
■ korához képest, másik része pedig hülye és nyo
morék ; — egyetlen egy sem igazolatlanul tá
vollevő! mely eredmény onnan van, hogy a rend
őrség az összes hiányzó és épkézlábu gyermemekeket bekényszerítette az iskolákba ; — igaz
j ugyan, hogy értesülésünk szerint az iskolák túl
zsúfollak, sőt hogy vannak osztályok, melyekbe
a beírt gyermekek be nem férnek és így kény
telenek mulasztani, ez azonben már a tanfelügyelöség dolga; — a rendőrhatóság megtette
kötelességét a kényszerbeíratással.
Érdekes különben az is, hogy belvárosba
jár 17 bélabányai, 23 hodrusbányai, 28 steffultói,
40 rovnai és 5 bankai gyermek ; viszont a bel
városból jár Bélabányára 37, Sleffultóra 9 gyer
mek. Ezen adatok a fenti kimutatásból nem ve
hetők ki ugyan, ezeket azonban mi egy u. n.
»al-kiinutatásból« vettük.

Álmodott a Rektorról, meg a medáliáról...
eszéhez s gyerünk haza. Még a disznóról is kell I
— Itt sincs a medália,. .. ott sincs a me
gondoskodnunk.
Az elkeseredett ember az utolsó mondató- i dália . .. Ahá, ott, a sárga levél alatt lesz... Fuj,
sárga levél, itt sincs a medália—
mát már nem hagyta szó nélkül:
így virradt meg minden éjszakája.
— Már hogy lehet disznó, mikor nincs i
Tavaly egy éve láttam utoljára.
medália. Ezt már tapasztalhatta az ifjur. Csak
Kint állottam a jegyzői lak előtl, a görön
nem akarja megint elhitelni velem, hogy a Fogdmegből kitelne ez az ügyesség. Nekem sem ér gyös, köves kis utca közepén. Egyszerre csak
már semmit az élelem . .. Legjobb, ha le sem meghajlott, öreges ember közeledik felém. Bot
kerülök innen az Osztrá horáról. És esze nélkül jára támaszkodva lépegetett lassan előre. Végre
sebesen mormolt valamit a fogai közül. Majd hozzám ért. Alig ocsúdhattam íel álmélkodásomból.
Sztruhár volt.
hirtelen az eldobott fegyvere után nyúlt.
— Isten hozta István bátya! Merre tart?
De megelőztem. Gyorsan utánakapva a ve
szedelmes szerszámnak, mind a két csövet a le Nem ismer meg ? Szóljon már!
A viszontlátás örömében a kérdések özöné
vegőbe sütöttem, hogy valamiképen kárt ne tegyen
magában az elkeseredett ember. Csaknem haj vel leptem meg.
Nem ismert meg. Csak annyit morgott:
nalig tartott az alkudozás, amig haza szánta
— Megyek a medáliáért. Ma már biztosan
magát. Jött, de a fegyvert nem vette kezébe.
megtalálom—
Később sem.
Ezzel tovább ballagott. Köny csordult a
Sztruhár István buskomor lett. Szótlanul
botorkált olykor a faluban. Néha a korcsmába szememből, mikor utána néztem. Lassan kiért a
is benézett. Amint leült a lócára, a község min kertek aljához__ Befordult a csermelyen át a
den ott ivogató legénye, embere félrehuzódott az fűzfák közé.
... Ma már biztosan ráakadt a medáliára.
óriás vadorzótól. Olyan félelmetesen jártatta körül
a tekintetét, hogy senkinek sem volt mersze kö
zelében maradni Némán hürpintgette a pálinkát
a szűk bulykosból. Majd hazament, lefeküdt és
álmodott.

Az év utolsó rendes közgyűlése középszerű
érdeklődés mellett folyt le, minek talán egyik
oka az, hogy újból délelőtt tartották s így a bizott
ságnak hivatalnok s tanár tagjai nem nagy szám
mal vehettek azon részt.
Szitnyai József kir. tan. polgármester volt
az elnök, mert a főispán nem jöhetett el s az
elnöki megnyitó a részvét hangján emlékezett meg
Margótsy János elhunytáról, ki több év óta volt
a bizottság virilis tagja. (Helyébe jövő évre Gretsmachcr Gyula virilista lép.)
A polgármester jelentésében lett előterjesz
tés szerint kimondta a közgyűlés, hogy a váci
kötő- és szövőgyár részvénytársaságnak újból
ingyen helyiséget ad, ha Hodrusbányán a már
egyszer volt iskolát újból felállítja, sőt közbenjár
a közönség az államsegély kieszküzlésére is, csak
hogy segítsen a hodrusbányai keresetreszoruló
lakosságon.
Nem keltett kellemes benyomást azon beje
lentés, hogy a húsfogyasztási adó bevétele több
mint 5000 koronával volt kisebb a tavalyinál;
szomorú képét mutatja e szám a súlyos közgaz
dasági viszonyoknak s a városunkban uralkodó
mérhetetlen drágaság s az óriási magas húsárak
mellett nem csoda, ha a legtáplálóbb élelmiszer
a szegényebbek asztaláról mindinkább elmarad.
Majd a közigazgatási bizottságba kiküldendő
üt tagra ejtették meg a választást a régiek újbóli
megválasztásával, csak Sztankay Ferenc esett ki,
mert több mint egy félévig nem jelent meg az
üléseken s ez okból nem volt újból megválaszt
ható.
Közben azonban egy kis parázs felszólalás
volt. A közgyűlés külön engedélyével szót nyert
Dl1. Tóth Imre biz. tag, ki felszólalásában kiemelte,
hogy Dr. Szél László t. ügyész a »Selmecb. Híradó*
egyik számában az ő közhasznú, a közérdek által
irányított működését pellengére állította, s indít
ványozta, hogy a pamfletért Dr. Szél Lászlót
a közgyűlés jegyzőkönyvileg megdorgálja.
Dr. Szél László személyes kérdés címén
felszólalva kijelentette, hogy a közlemény célja nem
az volt, hogy Dr. Tóth Imrét sértse, mert ő Dr.
Tóth Imrének különösen orvosi működését, tehet
ségét s e téren elért sikereit tiszteli és b.csüli
s ily eredményes közreműködésre hívta is fel
cikke végén, hogy hagyjon fel a meddő :üzdelmekkel s közérdek elérésére közös munkára hasz
nálja tehetségét, ámde másfelől kissé furcsának
találja, hogy Dr. Tóth Imre, ki felszólalásaiban
és támadásaiban éppen nem kíméletes, sőt érdes,
k< a kuruc brigadéros elnevezést használja és
vívta ki, hogy Tóth egy tréfás cikk hangját erősnek
találja s azt itt a meg nem felelő helyen hozza fel;
a szabad szellemű Dr. Tóth legkevésbbé akarhatja
a szólásszabadságot, véleménynyilvánítást korlá
tozni s ha d véleménynyilvánításnak azon mód
ját, melyet Dr. Tóth zokon vett, hogy t. i. tollat
fogott kezébe — a közönség el is tiltaná, mit
nem hisz — kijelenti, hogy ő renitens lesz s nem
engedelmeskedik.
Miután Dr. Tóth Imre az elnök kérdésére
kijelentette, hogy Dr. Szél László nyilatkozatával
beéri — a közgyűlés külön határozathozatalt mel
lőzve folytatta tárgyalásait.
A gyámpénzlári pénzek kezeléséről, nagyobb
vita nélkül, uj szabályrendeletet fogadott el a
közgyűlés, de már az iskolaköteles gyermekeknek
a korcsmába járástól való eltiltása tárgyában be
mutatott szabályrendeleti tervezet élénk vitát
idézett elő. Dr. Tóth Imre élénk színezéssel mu
tatja ki. hogy mennyire káros különösen váro
sunkban az, hogy a szülők kis gyermekeiket kül
dik a korcsmába pálinkáért, e gyermekek nem
csak hogy rossz példákat látnak a korcsmákban,
de útközben bele-bele kóstolgatnak a pálinkás
üvegbe s igy talán csak játsziságból hovatovább,
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— A Magyar Kegyes Tanitórerid most Ilandel Vilmos alelnöl; üdvözli a vendégeket, kik
adta ki az 1903/4. tanévre szóló névtárát. A közül báró Foullon Károly német nyelven,, de
könyvből megtudjuk, hogy a rendet Calasanzi hazafias lelkesedéssel *a jó magyar szív«-et élteti
Szent József alapította 1621-ben: a magyar or
szággyűlés ajánlatára 111. Károly király legmaga a jelenlevők lelkes és szűnni nem akaró éljenzése
sabb helybenhagyásával az 1715. évi 102-ik tör közölt; Dr. Mangold Ármin a vendégek nevében
vénycikkel honosították meg nálunk. A rendfőnök szól és élteti a városi társadalm at; Dr. Löw Ti
1898. óta Magyar Gábor cimz. kir. főigazgató. vadar budapesti ügyvéd óriási derültséget keltett
Van rendi kormánytanácsuk, fegyelmi bizottságuk, humoros tósztjával, melyben a többi között kö
az ujoncnövendékek felvételénél működő bizott
ságuk, a középiskolai rendi hittanárokat képesítő szönetét mond a hölgyeknek, a kik -•férjeiknek,
bizottságuk. Fönntartanak 26 házat; a legnagyobb adott engedélyükkel lehetővé tették a mai szép
a kecskeméti, legrégibb a pozsonyinegyei szenl- estélyt* ; majd Jákó Gyula főmérnök lendületes
györgyi ház (1785-ből), legújabb a budapesti Kala- beszédben az elnökséget élteti és Lencsó János
zantinum (1895-ből). A Selmecbányái rendház az tanár a további estélyek jó sikerére üríti poharát.
esztergomi érsekmegyéhez tartozik; a Jézus-társa
sági rend megszűntével M ária Terézia, Magyar- Krausz Kálmán főkapitány, mint az egyesület régi
ország királynője, a kegyes-rendnek adta át 1776- jegyzője szólal fel és felvevőn »a mai ülés*
ban. Tagjai: Panek Ödön, házfőnök, tanulmányi jegyzőkönyvét azon egyhangú határozatot iktatja
ügykezelő, a nagygymnásium igazgatója, az alum- ebbe, hogy »az estély fényesen sikerült és köszö
neumi egyesület alapitó tagja és elnöke, Selmecés Bélabánya szab. kir. bányaváros törvényható net szavaztatik a vigalmi bizottságnak és az
sági bizottságának és róni. katli. iskolaszékének elnökének, Lencsó Jánosnak azon óhajjal, hogy
választolt tagja; Búm kor István házi másodfőnök ez minél többször ismétlődjék.* — Beszéltek
és lelkiatya, gymn. rendes tanár, (gyöngélkedik); i még Farbaky István, Ilandel Vilmos, Bírt György
Tietz Sándor gymn. hitszónok; Preseller Ferenc. dohánygyári igazgató és mások. — Asztalbontás
A kegyes lanitórend által, részint az alapítványból, ! után kisebb társaságokra oszoltak és Balogh Laci
részint sajátjából díjazott és ideiglenesen aíkal- I
mázott világi helyettes tanárok: Balogh Dezső, | kitűnő zenéje és Lencsó János pompás kuruc
Alliquander Lajos, Szcntiványi Albert, Kuchár : nótázása mellett a kora reggeli órákig maradt
Géza és Kelemen Kálmán. Az itteni gimnásium együtt a nagy társaság.
volt tanárai közül: Saláta Károly Kolozsvárott
— Eljegyzés. W einer JApót Selmecbányái
működik, Fara Endre Mármarosszigeten, Fejér kereskedő múlt hétfőn jegyezte el Reichhardt
Gyula Nagykanizsán, Mcdceczky János Sátoralja
újhelyen, Hajós Ede Szenlgyörgvün. — A rend Lina úrhölgyet Mándokról.
— A selm ecbányavidékí tanítók köz
vezetése alatt közoktatásban részesült az 1902/
1903. tanévben 28 iskolában 9264 tanuló. 1901/ gyűlése. E hó 10-én tartották meg tanítóink ez
1902-ben volt 8988; növekedés tehát 276. A Sel idei közgyűlésüket Aczél János igazgaló-taniló
mecbányái nagygimnás'íumban 150 volt a tanulók elnöklete alatt. A közgyűlés főtárgyát az ifjúsági
száma; a legtöbb tanuló (795) a szegedi főgimná- egyesületek szervezéséről és vezetéséről készített
siumba járt, a legkevesebb a tatai elemi népis tervezet képezte, melyet igen tüzetesen, ügysze
kola 4-ik osztályába (38). A Selmecbányái rendi retettel dolgozott ki Aczél János elnök. A köz
házban az egyének száma 4. — A bélabányai gyűlés tárgyalta ugyan a tervezetet, de fontossá
születésű Rappensberger Vilmos a magyaróvári gánál fogva abban állapodott meg erre vonat
ház főnöke, az oltani kisgímnásium igazgatója, a kozólag, hogy a tervezetet egész terjedelmében
mosonmegvei tört. és régiszeli társ. alelnöke, a közli az egyes tagokkal, hogy igy alaposabban
kir. in. térin. tud. társ. rendes-, Mosonmegye nép szólhassanak hozzá, mielőtt az szabályrendeletté
nevelési bizottságának és Magyaróvár város kép lesz s így végleg csak egy rendkívüli közgyűlésen
viselőtestületének választott tagja. Selmeci fiú \ fognak dönteni felelte, a mikor majd elnököt is
Körösi Albin, budapesti tanár a hírneves spanyol | fognak választani, miután ezúttal a választást az
fordító és költő, sleffultói származású Pachinger ilyenül ajánlott Vörös Ferenc tb. főjegyző, a ki
már életbe léptetett egy ifjúsági kört, nem fogad
Alajos rendtag.
hatta el. Egyes, a kör belső életébe tartozó ügyek
— A szegény iskolásgyerm ekek felru elintézése után a közgyűlés tagjai abban a re
— Főigazgatói látogatás. Dunay Ferenc házására a múlt héten adakoztak: a kötő- és I ményben oszlottak szét, hogy rövid idő múlva
besztercebányai tankerületi főigazgató a mull hé szövőgyár igazgatósága 24 pár uj harisnyát és 26 I ismét találkoznak s létet adnak az annyira üd
vösnek ígérkező ifsusági körnek.
ten meglátogatta az ág. hitv. evangélikus lyceu- darab uj kötött gyermekruhát; — továbbá J. 1
— A Beszterce-selmecbányai Társaskör
Wankovits Lajos 6 koronát, Heincz Hugó 10 ko
mot és a róni. katli. nagygymnásiumot.
ronát; Fekete István 6 darab ruhaneműt; özv. e hó 5-én, a jövő évben rendezendő táncvigalom
— Főispánunk lemondásának híre. A
tárgyában,
választmányi ülést tartott. A választ
Mihalik Istvánná 2 koronát.
múlt héten — a nagy, nagyobb, legnagyobb za
mány elhatározta, hogy a táncvigalmai, melyet
—
A
munkások
érdeke.
A
Selmecbányái
varok hetében — bejárta a fővárosi sajtó egy
jótékony alapjára rendez a kör, január hó 9-én,.
részét az a hír, hogy Lits Gyula Honlvármegye m. kir. dohánygyár igazgatósága egy rövid év le Besztercebányán tartja meg.
és városunk közszeretetben álló főispánja oda- folyása alatt már másodízben adja szép példáját
— Érdekes előadást tartott múlt szerdán
hagyni készül főispáni székét, mert a politikai annak, hogy a munkások érdekeit, igazán szivén délután Hercsuth Kálmán, a kürmöcbányai siketviszonyokkal nem tudja bizalmi állásának jellegét viseli. Ez év elején a helíbéres munkások bérét néma intézet igazgatója a siketnémákról és azok
összeegyeztetni. Hivatalosan mindjárt sietlek a sikerüli megjavítania 10000 Koronával, e hóban oktatásáról. Az előadáson szép számú közönség
hirt megcáfolni és ma már mi is abban a kelle pedig indokolt előterjesztésére a központi igazga volt jelen, kik mindvégig a legnagyobb figyelem
mes helyzetben vagyunk, hogy azt jelenthetjük tóság 2000 Koronával javította a napibéres mun
mel hallgatták a valóban igen érdekes és tanul
olvasóinknak, hogy a főispánunk távozásáról szóló kások bérét. A legnagyobb elismeréssel emlékezünk ságos előadást.
meg az igazgatóságnak nemes és a szegény mun
hir nem felel meg a valóságnak.
— A posta figyelmeztetése. A karácsonyi
kásosztály érdekeit szivén viselő, humánus gon
— Kinevezések. A in. kir. pénzügyminiszter
dolkozásáról és cselekedetéről. Vajha minden gyári és újévi rendkívüli csomagforgalom ideje alatt a
Balogh Sándor, Bell Béla, Timkó Gyula és Sut küldeményeknek késedelem nélkül való kezelése
intézményünk élén ilyen igazgatóság állana!
csak úgy biztosítható, ha a közönség a csomago
ja nszky Vilmos, bányászati államvizsgálatot tett
— Kaszinóestély. A selmeci kaszinó ismét lásra és címzésre vonatkozó postai szabályokat
kir. bányagyakornokokat, az állami szolgálatban
betartja. Különösen szem előtt tartandók a kö
visszatért
régi,
jó
szokásához,
a
kedélyes
havi
véglegesítve m. kir. bányatiszljelüllekké nevezte ki.
estélyek rendezéséhez. Az ezidei első estély e hó vetkezők: 1. Pénzt, ékszert, más tárgyakkal egybe
—- Az országos erdészeti egyesület de
csomagolni nem szabad. 2. Csomagolásra faláda,
cember 20-án délelőtt tíz órakor Alkotmány-utca 7-én tartatott meg a Kaszinó helyiségeiben, mely vesszőből font kosár, viaszos vagy tiszta közön
6. számú egyesületi helyiségében közgyűlést tart. nek nagytermében volt a vacsora, melyen 140-en séges vászon, kisebb értékű és csekélyebb súlyú
Az ülés tárgysorozata a következő: 1. Jelentés az vetlek részt,* köztük az’ éppen akkor itt időző tárgyaknál pedig erős csomagoló papír haszná
egyesület működéséről a múlt évi közgyűlés óta. Geramb-Unió vezetőférfiai mint vendégek, u. m landó. Vászon vagy papirburkolaltal biró csoma
2. Tíz választmányi tag választása. 3. Jelentés az báró Foullon Károly, báró Foullon Henrik, Dr. gokat, göb nélküli zsineggel többszörösen és jó
1902. évi számadások megvizsgálásáról és az 1904.
szorosan átkötni, a zsineg keresztezési pontjain
évi költségvetésre vonatkozó javaslat. 4. Jelentés Lőw Tivadar, líalivoda Ferenc, Dr. Mangold pedig pecsétviasszal lezárni kell. A pecsételésnól
a Deák Ferenc-alapitvány kamataiból kiírt pályá Annin, stb. Az első tósztot Farbaky István vésett pecsélnyomó használandó. 3. A címzésnél
zatok eredményéről és javaslat az alapítvány elnök mondotta, kiemelvén a kaszinók fontos kiváló gond fordítandó a címzett vezeték és kereszt
1904. évi kamatainak felhasználására nézve. 5. ságát általában és különösen azt, hogy ezen nevének vagy más megkülönböztető jelzésnek (pl.
Indítvány a jövő évi közgyűlés helyére és tanács kaszinó már hetvenkét esztendeje működik ered ifjabb, idősb, özvegy stb.) továbbá a címzett pol •
kozási tárgyaira nézve. 6. Indítványok az egye
gári állásának vagy foglalkozásának és lakhelyé
sület céljainak előmozdítására általában. A köz ménynyel a társadalomban, poharát a kaszinó nek pontos kitétele; a Budapestre és Bécsbe szóló
gyűlésre Selmecbánya város közönsége részéről további felvirágoztatására ü ríti; utána Sobó Jenő küldemények címirataiban ezenkívül a kerület,
Zólomy Imre erdőmester küldetett ki.
igazgató szép szavakban élteti az elnököt; majd utca, házszára, emelet és ajtójelzés stb. kileendő.

mindinkább hozzászoknak a pálinkaiváshoz. Indít
ványozza, hogy az iskolaköteles korban levő gyer
mekek. 15 éves életkorukig még attól is eltiltva
legyenek, hogy a korcsmákból italt hordjanak
haza. Ricliter Ede még tovább ment, ő indítvá
nyában a korcsmáknak a főutcákról kiszorítását
is követelte, mert az sem épületes példa, hogy a
legforgalmasabb utcarészen, a Deák Fcrenc-utca
főhelyein részeg alakok dülöngélnek, vagy fetrengenek.
A vita széles mederben folyt s bár kevés
ember volt, ki Dr. Tóth Imre intencióit s a tila
lom nagy horderejét ne helyeselte volna, a több
ség mégsem fogadta el. mert nehezen keresztül
vihető és végrehajtása a szülőkre és cselédtar
tókra rendkívül zavaró lenne.
Richter Ede indítványát elfogadták s a ta
nácsot megfelelő szabályrendelet beterjesztésére
utasították.
Yihnye fürdő ügye következett sorra s el
fogadták a kiküldött szakértők állal javasolt
konyha és étteremnek megfelelő csarnok építését,
erre s a kapcsolatos szabályozási munkákra en
gedélyeztek 2‘ 6000 koronát, de nem engedélyezték
a Nefelejts völgyben tervezett tó (uszoda és csolnakázó tó) létesítését, mit magunk részéről csak
sajnálattal veszünk tudomásul, mert e tó a fürdő
közvetlen közelében nemcsak hogy szépségben és
értékben emelte volna a fürdőtelepet s a közön
ségnek páratlanul kedves szórakozó helye lett
volna, de igen gyümölcsöző befektetés is lelt
volna s egy pár év alatt az összes költség meg
térült volna. A sok »volna* most már mind
hiábavaló. A házi kezelésről szóló szabályrendelet
érdemleges vita nélkül ment keresztül s a ven
déglő bért 400 koronával felemelték 2000 koro
nára, mit ha a mostani bérlő el nem fogadna,
árverést hirdetnek.
A bélabányai vízvezeték létesítését uj ala
pokon kezdik tárgyalni, a mig az ügy eldől, addig
a már kiszállított csövekből talán a Selmecbányái
vízvezeték fog folytatólag kiépülni.
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A rendeltetési hely tüzetes jelzése (vármegye) s egy más értékes kézimunkával egyetemben e hé
ha ott posta nincs, az utolsó posta pontos és ol ten lett kiállítva a Sümegh és Plathy cég üzle
vasható feljegyzése különösen szükséges. 4 A tének kirakatában. A két darab kézimunka e hót
címet magára a burkolatra kell Írni, de ha ez j folyamán lesz kisorsolva a városi rendőrkapitányi
nem lehetséges, úgy a cím fatáblácskára, bőrda hivatalban. Egy sorsjegy ára 1 korona. Különösen
rabra vagy erős lemezpapírra Írandó, melyet tar hölgyközönségünknek ajánljuk pártolásra a jóté
tósan a csomaghoz kell kötni. A papírlapokra írt kony ténykedést, mert eltekintve attól, hogy ado
címeket mindig egész terjedelmében kell a búr- | mányukkal sok keserű könnyet törülnek le, nin
kolalra ielragasztani. — Felette kívánatos, hogy csen kizárva, hogy otthonuk egy szép diszszel
a feladó nevét és lakását, továbbá a címirat j gyarapodik.
összes adatait feltüntető papírlap legyen m a- 1
— Vivő-sport. Nemes Hatos István a ma
gdban a csomagban is elhelyezve arra az esetre,
hogy a burkolaton levő címirat leesnék, elveszne, gyar rendszerű vívásnak tanára, aki most váro
vagy pedig olvashatlanná válnék, a küldemény sunkban tanít jövő év január havától egy három
bizottsági felbontása útján a jelzett papírlap alap hónapi tanfolyamot nyit. A tanítás díját a lehető
ján a csomagot mégis kézbesíteni lehessen. Kívá legkisebbre — havonkint 6 koronára — szabta a
natos továbbá, hogy a feladó saját nevét és la mester, hogy mentül többen részt vehessenek a
kását a csomagon levő címirat felső részén is
kitüntesse. 5. A csomagok tartalmát úgy a cím tanulásban. Felhívjuk e kedvező ajánlatra a tiszt
iraton, mint a szállítólevélen szabatosan és rész viselők és akadémiai hallgatók figyelmét. A mos
letesen kell jelezni. Budapestre és Bécsbe szóló tani alkalom a lehelő legkedvezőbb és legelő
élelmi szereket illetve fogyasztási adó alá eső tár- j nyösebb, hogy a lestet-lolkot edző férfias sportot
gyakat (húsnemű. szeszes italok stb.) tartalmazó ! mindenki megtanulhassa és gyakorolhassa. Jelent
csomagok címirataira, nemkülönben az ilyen cso
maghoz tartozó szállítóleveleken a tartalom mi kezéseket elfogad lapunk szerkesztősége is, úgy
nőség és mennyiség szerint kiírandó (pl. szalonna szintén a mester maga e hó végéig.
2 klgr., egy pulyka 3 klgr., 2 liter bor stb.) A
— Torna és vivóverseny. Az akadémiai
tartalom ily részletes megjelölése a fogyasztási athletikai Club és Hatos István vivótanár ma dél
adó kivetése szempontjából szükséges és a gyors után Va 3 órakor érdekes versenyt rendeznek a
kézbesítést lényegesen előmozdítja.
városi tornacsarnokban. A vivóversenyben Hatos
— Jótékonyság*. A kötő- és szövőgyár a
Istvánnak, a magyar rendszer szerinti vívás ta
karácsonyi ünnepek alkalmából hozzá intézett ké- t
nárának tanítványai vesznek részt s mutatják be
résekre nagyobb mennyiségű kötött meleg ruhát i
haladásukat. Az érdekes versenyre vendégeket
és harisnyát ajándékozott városunk szegény isko- j
szívesen látnak a rendezők.
Iá gyermekei részére és pedig a r. kalh. nőegy- |
— Kereskedők műkedvelő előadása. A
lelnek 42 pár harisnyái, a polgármester és a fő- !
Selmecbányái kereskedő ifjak társulata ma este
kapitány kezeihez pedig 00 pár harisnyái és 77 j
rendezi műkedvelői színielőa,dását a városi viga
darab meleg kötött, gycrmeköifönyi.
A jó leit j dóben. A jótékonycélu mulatságra, melynek fele
önmagát dicséri; vajha többi hasonló intézményünk j jövedelmét a városi szegényeknek szánták a ren
is követné e szép példát!
dezők, felhívjuk a közönség figyelmét. A kereskedő
— Tűz Szandrikon. A Geramb-Unio szán- j
ifjak társulata megérdemli a teljes pártolást, nem
driki ezüstáru-gyárában tűz pusztított e hó 9-én !
csak azért mert, jótékonycélt szolgál, de azért is,
délelőtt. A gyárnak gázfejlesztő részében támadt :| mert több ízben bebizonyította, hogy a jó kedéa tűz s dacára annak, hogy a gyári munkások i lyű mulatságok rendezésében is kiváló. A mű
azonnal az oltáshoz fogtak, a gázfejlesztő készü- I kedvelői előadást tánc követi.
lékeket nem lehetett megmenteni. A kár meg
— Vallásos estét rendezett a lévai Bethlen
haladja a 20000 Koronát, amely azonban meg Kalalin-lársulat keresztény nőegyesülel e hónap
térül a biztosításból. A megejtett vizsgálat szerint 6-án este. Az estén Szilassy Aladárné és Desewffy
Emma úrnők, mintabudapestiLorántffyZsuzsannaa tűzet véletlen szerencsétlenség okozta.
egyesület elnöke és titkára is megjelentek. A
— Halálozás. Margótsy János gyógyszerész »Jövel Szent Lélek* meghaló elzengése'után Szi
múlt kedden reggel hirtelen meghalt. Váratlan lassy Aladárné megnyitó beszédet mondott. Utána
halálának hire villámgyorsan terjedt el az egész Gunvics Tinike szavalta el Tompa »Isién akarata*
városban, s mindenütt igaz részvétet kellett, mert című versét. Majd Dessewffy úrnő »Az olajág*
mindenki tisztelte és kedvelte a talpig becsületes, című protestáns lap szerkesztője értekezést tartott
a keresztény nőegyesületek céljáról és feladatáról.
szorgalmas és a közügyek iránt igazán érdeklődő Ezután a tanítóképző intézet protestáns ifjúságá
derék férfiút, kinek hirtelen halála mély gyászba nak karéneke Dúsek Ernő tanár vezetésével s
borította családját, amelyet mindenekfölött sze Barthalics Jenő szavalata következett. Az ünnepi
retett, s amely viszontszerette őt. Hétfőn d. u. estét Birtha József ev. ref. lelkész záróbeszéddel
még a Kaszinó estélyére készüli, egy bírósági fejezte be.
— Öngyilkosság*. Klein Emil 21 éves pék
végzést kézbesítettek azonban neki, amely annyira
segéd e hó 7-én, hétfőn rézgálicoldattal meg
felizgatta, hogy rosszul lett, lefeküdt s éjfél után
mérgezte magát s nehány órai kínlódás után
4 órakor meghalt. Halálát szívszélhűdés okozta.
meghalt. Kétségbeesését szerelmi bánat okozta.
Temetése, melyen az egész város részt vett,
— Népkonyha Esztergomban. Az esztergomi
csütörtökön délután folyt le. Haláláról a gyászoló
Erzsébet-egyesület Bogisich Mihály címzetes püs
család a következő gyászjelentést adta k i:
pök elnöklete alatt ülést tartott a múltkor, me
Alólirottak a maguk és az összes rokonság lyen elhatározták, hogy az egyesület a szűkölkünevében mély fájdalommal tudatjuk, hogy a jog
szere több férj, apa, testvér és vő, Margótsy János dők számára e hónap 15-én népkonyhát nyit meg,
gyógyszerész élete 63-ik és boldog házasságának melyben naponkint 25 szegény ember kap meleg
33-ik évében, 1903. évi december hó,8-án reggel levest, főzeléket és kenyeret. A népkonyha ezen
4 órakor rövid szenvedés után, az Úrban csen túl minden télen működik december 15-től április
desen elszenderült. A boldogultnak hült tetemei 15-ig és vele kapcsolatban melegedő szobát is
1903. évi december hó 10-én d. u. 3 órakor fog
nak az ág. liitv. evang. szertartás szerint a Kopogó állítanak fel.
— Tavaszi idő a felvidéken. Emberemlé
melletti sirkerlben örök nyugalomra helyeztetni.
Selmecbánya, 1903. évi december hó 8-án. Nyu kezet óta nem volt decemberben a felvidéken
godjék békében ! Margótsy Jánosné szül. Aschner olyan enyhe időjárás, mint az idén. Az eső na
Anna neje. Gizella, László, Mariska gyermekei. ponta esik és a hőmérsék oly magas több helyen,
Aschner Antal mint após. Aschner Antalné szül.
hogy a fá k kezdenek hajtani. Az eső a felvidéken
Krajtsik Mária mint anyós. Özv. ruttkai Ruttkay
károkat okoz és árvíztől is lehet tartani.
Samuné szül. Margótsy Mária mint nővér.
— Hangverseny Ipolyságon. Ipolyságon,
— Sorsjáték a szegények ja v á ra . A vá
rosi közkórházban elhelyezett szegények kará sikerült hangversenyt rendeztek Sembery Istvánná
csonya ez idén sem marad öröm nélkül, mert kezdésére a megyeház nagytermében. A műsort
gondoskodik róluk a jótékonyságáról ismeri Zilla ' Schíck József akadémiai tanár tanítványai tölnővér, az ápoló apácák főnöknője. Felül egy évi ! tötték ki, kik közül különösen kitűnt Sembery
szabad idejének gyümölcsét áldozza fel e nemes
cé!ra, egy gyönyörű kézzel kötött ágytakarót, mely J Fanni kisasszony, az Operaház tagja, ki Uerodes-
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ből énekelt nagy hatással. Sinkovich Erzsiké a
Sevillai borbély-ból előadott áriájával nagy tet
szést aratott. A rányi Adila hegedűjátéka művészi
színvonalon állott, míg a férfiak közt Eder Gusz
táv tűnt ki énekével. A zongorakisérotet F üyl
Frigyes vállalta el, ki a Sembery kisasszony által
előadott magyar dalok szerzője.
— A besztercebányai kam ara közgyűlése.
A kereskedelmi- és iparkamara november hó
25-én Flittner Károly elnöklete alatt közgyűlést
tartott. — örvendetes tudomásul vétetett a keres
kedelemügyi magyar kir. miniszternek értesítése,
hogy a közoktatásügyi miniszter a kamara 10000
kor.-ás hozzájárulásának elfogadásával a beszter
cebányai felsőkereskedelmi iskola részére még a
jövő évben uj épületet emel. Láng Lajos volt
kereskedelmi miniszterhez búcsúfeliratot, Hieronimy Károly, újonnan kinevezett keresked. mi
niszterhez üdvözlő feliratot intéz a kamara. A
felsőkereskedelmi szakoktatás revíziója ügyében
az országos kér. és iparoktatási tanácscsal
közölteltek a kamara
észrevételei, melyek
szerint a nyelvek tanítása oly alapra fektetendő,
hogy azokat a tanulók az iskolában elsajátíthassák.
Véleményt adott a közgyűlés a Zólyom város ál
tal kért uj állatvásárok engedélyezése tárgyában.
Pártoló felirattal támogatja a mezőgazdasági gépek
megrendelésénél szedett hitelesítési dijak eltörlése,
a házíiparcikkekre szóló megrendelés-gyűjtés kor
látozása, az egy forintos ezüstpénz bevonása tár
gyában a kereskedelmi miniszterhez intézett felterjesztéseket. Zólyom vármegye vásárrendtartási
szabályrendelete csekély változtatással elfogadásra
alkalmasnak találtatott. A törvényhatósági ipar
tanácsok tagjai megválasztanak. Végűi munka
gépek adományozása iránti kérelmek tárgyaltattak.
— Vásár. Országos vásár lesz a jövő héten.
A marhavásár holnap hétfőn, a kirakóvásár pedig
csütörtökön lesz.
— Talált tá rg y . E hó 6-án a Steffultó felé
vezető úton egy zsebóra találtatott; — tulajdo
nosa átveheti a rendőrségnél (I. em. 4. ajtó).
— Rákóczi-album lesz az Egyetértés újévi
ajándéka előfizetői számára. A Kuruc-idők emlé
két fölidézni nagyon időszerű most és ebben a
tudatban kedveskedik előfizetőinek az ország leg
nagyobb és legfüggetlenebb lapja, az Egyetértés
éppen Rákóczi-albummal, amely Írásban és kép
ben hű tükre és krónikája lesz a kélszázados nagy
megyar szabadságharcnak. Írják legkiválóbb Íróink
s képekkel diszilik a legnevesebb és legjobb mű
vészek. Nagy szépirodalmi része is lesz az ér
dekes albumnak, amelyet minden külön illeték,
vagy póslai dij nélkül megkap az Egyetértés min
den uj előfizetője is. Az előfizetési pénzeket leg
célszerűbb postautalványon beküldeni a kiadóhi
vatalnak (Vármegye utca 11). Előfizetési árak:
fél esztendőre 10 frl, negyedévre 5 frt, egy hó
napra 1 frt 89 kr. Lelkészek, papok, tisztviselők,
tanárok, tanítók, magyar katonatisztek kedvezmé
nyes áron kapják: félévre 7 írtért, negyedévre 3
frt 50 krért, egy hónapra 1 frt 30 krért.
— Ne mulasszák el a köszvényes és esuzos betegek a hírneves Zoltán-féle kenőcsöt hasz
nálni, mert e páratlan kitűnő szer még oly be
tegeknél is, kik évek óta szenvednek és különböző
szereket, gyógyfürdőket eredménytelenül használ
tak, pár nap alatt gyógyulást idéz elő. Kapható
Zoltán Béla gyógyszertárában, üvegenként 2 ko
ronáért Budapesten.
— Jaj be szép, az a töméntelen sok játék,
amit a hegybányai gyermekjáték-tanműhely ké
szített el karácsonyra. Csütörtökön a rendőrkapitányi hivatal kapujában lesz kiállítva az a sok
olcsóbbnál-olcsóbb, szebbnél-szebb játék s azután
a hitelszövetkezet nagy árucsarnokában.
— Gyönyörű a csillagos éjszaka, de sok
kal gyönyörűbb az a sok szép baba, amit Hell
J. állít ki a karácsonyi vásárra. Kinek kis lánya
van, s aki kis lányának nagy örömet óhajt sze
rezni, ne mulassza el vásárolni ezekből a gyö
nyörű babákból.
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Ifjúsági élet.
A Dunántúli Kör táncestélye.
Nem csalódtunk, a Dunántúli Kflr tagjai
kitettek magúkért. Valóban kedvesés szép estélyt
szereztek emlékünnepükkel városunk közönéigének.
Az ünnep főrendezője, Vésseg Ferenc csak
ugyan megérdemli társainak elismerését, kik az
ünnepély sikerét legnagyobbrészt az ő fárado
zásainak tulajdonítják.
Igen érdekes és kedves volt *Huszonöt év
után* cimü beszámolója. Majd pedig pompás
hanghordozással adta elő Dóczy J. »Molnár Ka
tica* fiaid melodrámáját, melyben Dubovszky E.
ügyes zongorajátéka kisérte.
Ezután Gobbi Jenő hegedűszólója valóban
elragadta a hallgatóságot. Művészies játékában
zongorán Kovács István kísérte. Gobbi játéka
mellett az estély fénypontját képezte Dr. Mihalovics János gyönyörű szavalata.^ Meglepő köz
vetlenséggel adta elő Petőli Sándor »Tündér
álom* című költeményét.
Nagy hatást ért el Ráth Ágostonnak »Oh
azok a nők* című monológja is.
A szüneteket az akad. kör. zenekarának ki
tűnő játéka töltötte be. Dicséret illeti Fizély Béla
karmestert, kinek vezetése alatt az akad. kör
zenekara ez idén is magas színvonalon áll. Ünne
pély után tánc következett, mely reggeli 6 óráig
tartott.
,
E helyen mond köszönetét a Dunántúli Kör
vezetősége a következő felülfizetésekért:
Dimitrievics Gerő 2 kor., Felír Géza 3 kor.,
Fekete Zoltán 2 kor., Dr. Fodor László 3 kor.,
Hain Ferenc 1 kor., Hornyacsek István 1 kor.,
N. N. 1 kor., Pauer János 20 kor. Rátz Ágost
1 kor., Rumpler Ernő 1 kor., Dr. Sebe Béla 3 kor.,
Stajczár Ferenc 3 kor., Stancsa Gyula 1 korona,
Szitnyai József 5 kor., Vadas Jenő 2 kor., \ alek
Károly 3 kor., Wollenhoffer Pál 3 kor., Zólomy
Imre 2 kor.
Házalap.

A létesítendő akadémiai Otthon ügye, mely
nek megvalósítása érdekében az akad. kör veze
tősége mindent elkövet, újra fontos lépéssel ha
ladt előre. A belügyministerium ugyanis megen
gedte azt, hogy gyűjtő-ivek küldessenek szél az
akadémia egykori hallgatóihoz.
Reméljük, hogy az Otthon kérdése, mely
beláthatatlan előny nyel lesz nemcsak akadémiánk
ifjúságára, hanem magára a városra is,^ ezzel
határozottan közelebb jutott megvalósulásához,
mert tekintve a célt, melyre az Otthon hivatva
van, nem lesz egy sem az akadémia volt hallgatói
között, a ki ne járulna filléreivel a nemes célhoz.
Ifjú sá gi segélyegyleti táncestély.

Már megemlékeztünk arról, hogy a Bányász
és Erdész Akad. Segélyző Egylet ez évi mulatsá
gát 1904. január 9-én, szombaton tartja meg.
Újabban arról értesültünk, hogy a segélyző
egylet választmánya azt határozta, miszerint a
tombolajáték elmarad, s a bál helyett egyszerű
táncestély lesz.
Csak helyeselnünk lehet ezen határozatot.
A hölgyek egyszerűbb ruhában jelenhetnek meg,
és ez csak hasznára lehet a segélyző egyletnek,
amennyiben az estély fesztelensége csa,k vonzani
fogja a közönséget.

NYILT-TÉR.*

* E rovat alatt közlőitekért nem felelős

a szerk.

Köszönetnyilvánítás.
Fogadják midazok, akik felejthetetlen jó fér
jem elhunyta alkalmából, fájdalmunkat részvétük
nek kifejezése és a végtisztességen való megjele
nésük által enyhíteni iparkodtak, ez úton is kife
jezett hálánkat és küszünetünket.
özv. Margótsy Jánosné.
SELMEC- ÉS BÉLABÁNYA SZ. KIR. VÁROS

HIVATALOS KÖZLEMÉNYEI.
Az anyakönyvi hivatalok bejegyzései.
Í903. évi december 1—11-éig.
Születés.
— Grecs Szidónia fiú Selmecbánya
Lányik János Hankorits Anna fiú „
Trcka József Gáspár Anna liu
„
Ibring János Daubner Júlia
Borhegyi István Oláh Anna leány
„
Tilsár Ferenc Spirek Lujza liu
„
Obert István Szkacil Mária „
Karvas Péter Paciga Mária „ Hodrusbánya
Gáfrik János Bodány Erzsébet leány „

1903. december 13.
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Halálozás.
Somogyi Gábor 22 hónapos égési sebek
Klein Emil 21 éves Öngyilkosság
Tomka Gyula 8 hónapos gyérmékaszály
Fényes Gyula 8 ..
bélhurut
özv. Malyasovszki Jánosné 7<> éves aggkór
Rémén Anna 19 éves tfldőgüuiftkór
Margótsy János 68 eves szivhildés
Pálka Mihály 14 hónapos hovonyhólhurut
l'rban Antalné 49 éves hátgprino sorvadás
özv Szelepesényi Józsel'né 68 éves ttldógümókór
Ivón István 8 hónapos tiidőgyuladás
Lénk Judit 63 éves szívbaj
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M és zá rszék és Vágóhíd
1904. januártól 3 évre, a legtöbbet
Ígérőnek bérbe adatik. Az árverés
decemb. 21-én d. u. 3 órakor Hegy
bánya község birájánál lesz m eg
ta rtv a . U gynott nézhetök m eg az
' árverési feltételek...............................

.

Van szerencsém a n. é. vevőközünség szives
tudomására hozni, hogy a helybeli piacon 25 évi
működésem után, a 12 évig Glüeksthal Gyula
cég alatt, általam vezetett

rofös, divat- és rövidáru illetet,
mely saját házamban van, átvettem; amely alka
lommal dúsan felszerelt raktáromat kisebbíteni
akarom és igy az összes ra k tá ro n levő áru im at
ja n u á r 1-éig, bevásárlási áron alul 15%~kal
bocsájtom a n. é. közönség rendelkezésére.
Nem mulaszthatom el ezen alkalommal a
n. é. közönségnek eddig irántam tanúsított szives
pártfogásáért hálás köszünelemet nyilvánítani és
magamat továbbra is a n. é. közönség szives jó
indulatába ajánlva, vagyok
mély tisztelettel
W einer Lipót.
2008. SZ./19Q3. tkv.

Árverés hirdetményi kivonat.
A Selmecbányái kir. járásbiróság mint telek
könyvi hatóság közhírré teszi, hogy selmeci népbank
végrehajtatónak özV. Dauber Józsefné Groszman
Anna illeLve örök. végrehajt, szenvedő elleni 400
Ií tőkekövetelés és jár. iránti végrehajtás ügyé
ben a Selmecbányái kir. jbiróság területén lévő
Dauber József és Groszman Anna tulajdonául bejegyzett, a hegybányai 142. tljkvben a
541.
hrsz. kert 3 K. az 542. hrsz. a. kert 3 K végre
az 543. hrsz. 173. népössz. sz. házra 800 K ezen
nel adószerint megállapiloU kikiáltási árban az
árverést elrendelte, és hogy a fentebb megjelölt
ingatlanok az 1903. évi december hó 18-ik nap
já n d. e. 10 ó rak o r a Hegybánya községi biró
házánál megtartandó nyilvános árverésen a meg
állapított kikiáltási áron alól is eladva lesznek.
Árverezni szándékozók tartoznak az ingat
lanok becsárának 10 %-át készpénzben vagy az
1881. évi LX. t.-c. 42. §-ában jelzett árfolyammal
számi tolt és az 1881. é. november hó 1-én 3333.
sz. a. kelt igazs. ministeri rendelet 8. §-ában ki
jelölt óvadékképes értékpapírban a kiküldött ke
zéhez letenni, avagy az 1881. LX. t.-c. 170. §-a
értelmében a bánatpénznek a bíróságnál előleges
elhelyezéséről kiállított szabályszerű elismervényt
átszolgáltatni.
Kelt Selmecbányán, 1903. évi november
hó 4. napján.
Liha, kir. jbiró.

Pályázati hirdetmény.
A selmcc-bélabányai iparosok hitelszövetkezete, miiit az országos központi
hitelszövetkezet tagja, a bőripari és árucsarnoki szakcsoportoknál 1904. január hó
1-től kezdve, pénztárkezelői és segéd
könyveiül állást rendszeresit.
Felhivatnak ennélfogva a pályázni szán
dékozók, hogy végzettségük, koruk és eddigi
gyakorlatukat igazoló okmányokkal felsze
relt kérvényüket, fizetési igény megjelölé
sével, a szövetkezet igazgatóságához f. hó
16-ig nyújtsák he. A nevezett állás elnye
rése esetén egy évi fizetés Összege biztosí
tékul leteendő.
Megjegyeztetik, hogy kereskedelmi
végzettséggel és hitelszövetkezetnél szer
zett gyakorlattal biró pályázók előnyben
részesülnek.
Selmecbánya, 1903. december 10.
Czajhán J. s. k.,
igazgató-elnök.

Van szerencsém a nagyérdem ű közönség
—
becses tudom ására hozni, hogy ■

a régi városháza ópiilatében

ÓRÁS ÜZLETET
n yitottam . R aktáron ta rto k mindennemű
svájci zsebórákat, ébresztőórákat és fali
ó rákat. — Javítások pontosan és ju t á 
nyos áron készíttetnek.

IU
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PÁL, müórás,

Selmecbánya.
2083. tkv. sz. 1903

Árverési hirdetm ény kivonata.
A Selmecbányái kir. jbiróság mint telek
könyvi hatóság közhírré teszi, hogy a selmeci nép
bank végrehaj tatónak Gubrianszky János és neje
végrehajt, szenvedő elleni 200 frt tőkekövetelés és
jár. iránti végrehajtási ügyében a Selmecbányái kir.
jbiróság területén levő Gubrianszky János és Biran Anna tulajdonául bejegyzett a selmecb. 905.
tljkvben a H- 2277. hrsz. 64. népössz. sz. ház és
kertre, Hodrusbányán ezennel adószerint 614 K-ban
megállapított kikiáltási árban az árverést elren
delte és hogy a fentebb megjelölt ingatlanok az
1903. évi december hó 28-ik napján d. e. 10
órakor a hodrusb. rendőrbiztos irodájában meg
tartandó nyilvános árverésen a megállapiloU kiki
áltási áronalól is eladva lesznek.
Árverezni szándékozók tartoznak az ingat
lanok becsárának 10 % -át készpénzben vagy az
1881. évi LX. t.-c. 42. §-ában jelzeLl árfolyam
mal száradott és az 1881. évi novemb. hó 1-én
3333. sz. a. kell igazs. miniszteri rendelet 8.
§-ában kijelölt óvadékképes értékpapírban a ki
küldött kezéhez letenni, avagy az 1881. LX. t.-c.
107. §-a értelmében a bánatpénznek a bíróságnál
előleges elhelyezéséről kiállított szabályszerű elis
mervényt átszolgá Itatni.
Kell Selmecbányán. 1903. évi hó november
15. napján.
Liha, kir. járásbiró.
920. sz. 1903. végrh.

Árverési hirdetmény.
Aluliról! bírósági végrehajtó az 1881. évi
LX. t.-c. 102. §-a értelmében ezennel közhírré
teszi, hogy a selmeci kir. járásbíróságnak 1903.
évi V. 472/1. számú végzése következtében Dr.
Stadler J. ügyvéd állal képviselt. Grünfeíd Gyula
javára Weisz Adolf és neje Weisz Berta ellen
900 K s jár. erejéig 1903. évi november hó 17-én
foganatosított kielégítési végrehajtás utján lefoglalt
és 1320 koronára becsült következő ingóságok,
u. m.: 6 drb ökör nyilvános árverésen eladatnak.
Mely árverésnek a selmeci kir. járásbiróság
1903. évi V. 472/2. számú végzése folytán 900 K
tőkeköv., ennek 1903. évi november hó 10. nap
jától járó 6°/0 kamatai, 7a°/o vállódij és eddig
összesen 87 Ií 94 f-ben biróilag már megállapí
tott költségek erejéig is Tópatakon, alperesek laká
sán leendő megtartására 1903. évi december hó
22-ik napjának d. e. 10 órája határidőül kitű
zetik s ahhoz a venni szándékozók ezennel oly
megjegyzéssel hivatnak meg, hogy az érintett
ingóságok ezen árverésen az 1881. évi LX. t.-c.
107. és 108. §-ai értelmében készpénzfizetés mel
lett a legtöbbet Ígérőnek szükség esetén becsáron
alul is, el fognak adatni.
Amennyiben az árverezendő ingóságokat má
sok is le és felülfoglaltatták s azokra kielégítési jo
got nyertek volna, ezen árverés az 1881. évi LX.
t.-c. 120. §-a értelmében ezek javára is elrendeltetik.
Kelt Selmecbányán, 1903. évi december hó
3. napján.
Óváry Dezső, s. k.
kir. bir. vhajtó

1903. december 13.
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UGYVEDdELOLT
Étvágyhiányt, gyoraorfájdalmakat
émelygést, gyomorgyengesóget,
emésztési zavarokat, főfájást stb
megszüntet azonnal a világhírű valódi
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MÁRUCELLI GYOMORCSEPPEK.
Sok o/.or kösíóró én elismerő njiU tkoz.it!
utasítással
f illé r, nagy öviig

80
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Kis üveg használati

<r
<

1*40 korona.

G y ó g y s z e rtá ra k b a n k a p h a tó .

Főraktár: BRÁDY C. gyógyszertára
a „Magyar Királyhoz- Becs, honnau kívánatra
ingyen küldetik az érdekes ,,Speeialbrosehür,“
5 kor. beküldése után 6 kis üveg, Ó vakodjunk után*
4 50 kor, beküldése mellett 3 | z a lo k té l! A v alódi
nagy üveg lesz bórmentve MÁRIACELLI
küldve. — Képviselet Magyar- gyomoreseppok
orszg részére :
fent' védjegygyei
és aláiiással kell,
■ TÖ K Ö K JÓ Z S E F
gyógyszertára Budapes,
hogy ellátva le
Király-utca 12.
gyenek.
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A közelgő karácsony és újév alkalmából
van szerencsénk

.. .. ifjúsági iratok.........
■Js! mesés- és képeskönyvek, (Z aj
s' ;*/ .. .. iró-, raizszerek.......
, i f i .. karácsonyi es újévi, ..
V . . képes levelező-lapok, ..
----------- t ------ :— ~ --------- ■V.íí'
(thfe ........ diszmuvek............cvbZ®
*3? , Ievélpapir-ujdonságok ,
stbből álló dús raktárunkra a n. é. közönség b
figyelmét felhívni.
Kiváló tisztelettel

Joerges Á. özv. és fia

HÜZAS:1903 DECZEMBER 3F-

Borszivattyúk és
borszűrök=
valam int az összes

pincefelszerelési cikkek,
nevezetesen:

SZÖLÖLUGAST

am erikai GUÍVII-TÖMLOK, rézesapok, borlefejtö-edények, szellőzők, borm érők. — Palackmosó, palaektöltö, dugaszoló és kupakoló gépek. P arafa
dugók, ónkupakok, palackok !

ültessünk minden ház mellé és
kertjeinkben föld- és homoktalajon.
Erre azonban nőm minden szőlűfn.i alkalm as, (bár mind kúszó
természetű) mert nugyobbrősze hu menő is. term ést nem hoz, őzért
sokan nem értők el eredményt eddig. Hol lugasnak alkalm as fajokat
öltöttek, azok bőven ellátják házukat az egész szőlőérés idején a leg
kitűnőbb muskotály és más édes szőlőkkel,
A szőlő hazánkban mindenütt megterem a nincsen oly ház,
molynok fala m ellett u legcsekélyebb gondozással felnevelhető nem
volna, ezenkívül más épöleteknek, korteknok, koriléseknek stb.
logromekobb disze, anélkül, hogy legkevesebb helyet is elfoglalna az egyébre
használható részekből. Ez a loghál&ditosabb gyümölcs, m eit minden
évben terem.
A fajok ism ertetésére vonatkozó, színes fénynvomatu katalógus
bérkinok in gyón és bérmentvo küldetik meg, aki cím et ogy levelezőalapon tudatja.
C ím :

SC HOTTOLA ERNŐ c é h n é l
BUDAPEST, VI., Froneiér-palota.

Nagy képes árjegyzék ingyen és bérmentve.

ÉmalléSi első szBióoltvéiiyteleí Naey-Kágya, ■■»■«#»■
Sümegh és Platthy Selmecbányán.

T I1 IE H B Y

1903. december hó l-élöl kezdve:

i* h il sliy

A ,

D erőogn e,
K openhága,

fábriken farma. .

A n ta l.

M ilü n ő ,

A Bertolonl
M a lm ö ,
b e v r lg e ,

Vonatkozva e lapnak más helyén közzétett
körleveleinkre ajánlom az üzlet átvétele alkalmá
ból dúsan fölszerelt áruraktáromat mélyen le
szállított árakon a n. é. közönség szives figyelmébe.
Célom: n a g y r a k t á r o m a t l e h e t ő l e g

(a melyet az egészségügyi hatóság megvizsgált)
Apót. Lojonet
Csak ezzel a trövénysz.
egéez világ kedveli és mindenütt keresik. ÜBuk akkor valódi, ha
N a n te s,
bej. védőjeggyel valódi. az
az oldalt látható z ö l d . a törvényszéknél bejegyzett „apáca“-védőPharmacia
L ondon,
jegygyel van ellátva. Felülmúlhatatlan szer minden m e l l - , t ü d ő - , frangaise 1 & U,
Chif Office S. W. na A j-, g y e r m e k b e t e g s é g e l l e n s t í l . k ü l s ő l e g in Piacé de la Repu48 Bmton Boád.
k it ü n ő e n lia t é s s e b e t gyógy ít.
blinuc, Pharmacia
Főraktárak:
Daprcy 11,
Egy próbaüveg bérmenlesen 1 korona 40 fillér.
Bue des franoee
B urm ann,
Széjjelküldés csak előzetes fizetés esetén.
Bouergeois.
Angol India.

k ise bbíteni.
Ez okból kivétel nélkül bárki f. é. december
hó folyamán tíz koronán felöli készpénz vásár
lásnál szabott áraimból megfelelő engedményben
részesül; nagyobb vásárlásoknál pedig a legmeszszebb menő engedményt nyújtok.
Raktáromon a következő k a r á c s o n y i és
ú j é v i a j á n d é k o k n a k i s le g a lk a lm a s a b b
cikkek baphatók:
Női gyapjú szövetek Színtartó velez.ek (Barchont).
Disz- és Bloii8e-8tdymok. Cretton, Voilu, Satin és Batiszt. Deleinek, pique é» ajour szövetek. Bársony és Peluches. —
Bálét (aplikació) disminór és csipke. Szallagok diszgombok.
— Mindcnféie bélés-árula Kötött s szövött keztyű. Gyermek
ruhácskák és harisnyák. Alsó téli ruhaneiuiiek. Téli posztócipók. Legjobb orosz Bárcipó. Téli posztó és kötött berliner
kendők. Gém* és pamut vásznak. Ohiffonok, asztal notuüek.
Törülközők, törlőruhák. Paplanok, ágy- és asztalterítők. Füg
göny és szónjrögek.
Valódi Linóleum asztal alá, mosdó elé, s hozzá való tisz
titó kenőcs. Pokrócok, butorkeliuék, viaszk-vászon s madrác
grádli.
Kész vagy mérték szurint készített férfi- és nói fekérnemiiek Különféle kötények. Clnth alsó szoknyák.
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Mindennemű rövidáruk. Esernyők sat. sat.
Szives látogatását kórve, maradok kiváló tisztelettel ,

Platthy Antal.

A gcu, Z ágráb ,
A lg c r ,

THIERRY A. centifoliakenöcse

P rága,

K
ó
m
a
,
Corso,
Agomia
(csodakenőcsnek nevezik)
A
m
s
te
rd
a
m
,
dél
Poliolinioo.
H. Sandera Rokin 8. ntoléThetetlen wivó erejű és •gyógyitóhatásu. Operációkat a legtöbb
B o u lm ix ,
B a s e l,
esetben fölöslegessé teszi. — E kenócscsel egy 14 éves gyógyilliaPharmaoio
Szent-János-gyógy- tatlannak tartott ceontszu, ujabbun pedig egy 22 éves rákszerü bajt
F. üerrath.
tár, W. Kratz.
gyógyitottak meg. Antiszoptikus és gyógyitóhatásu mindenféle seb
b a r a je v o ,
R o lg r iid .
gyulladásánál.
K /e g e d ,
Nikola A. Deliolt
Prébstétely bórmentve t kor. 80 íl. Csak dóréin fizetés esetén kflFjÖkInét.
gyógytár Mihály.
- - ■ ..... ..............................................................-T em esvár,

Köepontiraktár Szer- Óvakodjanak utánzatoktól és kerüljék az
Boíojgmí, ’ értéktelen úgynevezett házi kenőcsöket s
B r n x e lle g ,
m ás afféléket.
Phazmacie Ch.,
^ Delacre & Co.
A. TMerrt, y tw a r tá r és gvár a yÉüőangyallioz.
B udapest

T r ie s z t,
V e le n c e *
V te n n e,
Z ü r ic h .

Török József,

:

I

Dr. Eggor L. és 3.
C á lr o ,
C ő l n a l l b Norís.
D ebrecen.
jravivn
aiuavinE
e ic li, L
uxem *

= =

P r o s p e k tu s ingyen ős h é rm e n tv e . = = *
E szerek sohasem--romlanak mag és jó azokat
házban tartani. Az összes művelt Cuk ezzel a törvénybar^áchmíeiU™." államokban bejegyzett védőjegyeimnek utánzatát a tőr- szerű bejegyzett
gyógysa.
vény üldözi.
*
• "

Gim: A. Thierry, gyógyszertára védőangyalhoz. P regrada, (Rochihits savanyu-kut mellett.)
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A íi.ié s k n m rM közónsd.
használja a régóta bevált és jó

éterfalvai legfinomabb levélpapír.

„K a is e r-fé le

50 levél és 50 boríték
Rendes kis alak
Kis angol alak
Nagyobb alakú
„
angol

IELL-CARAMELL“
c u k o rk á k a t.

k)'T 1/ ^ közjegyzőileg hitelesített
/C 4 t v okirat eléggé bizonyítja,
mennyire beválnak és biztos sí
kénél hatnak ezek a cukorkák
rekedtség:, h u r u t éselnyálkosodás ellen.
Ha hasonlót kínálnak utasítsuk
vissza és óvakodjunk hamisítások
tól. Csak ,, három fenyő" valódi védjcgygyel. Csomagja 20 és 40 lillór.
Raktár :
Márkus M.
cukrászata Selim*<'l>ikn.vrtn
Deák-Ferenc-utca 7./Í. saját ház.

a dobozban.
1-60 K
1-80 „
2-40 „
2‘40 „

havonként 1000 koronáig keres
het mindenki tisztességesen min
den szakismeret nélkül.
Küldje bo ciinét E. 440 jelige
alatt a következő címre: A n n o n c e n - A b te llu n g d e s
..M e r k ú r ” M a n n h e lm .

I

Joerges Ágostözv. ös fia
k ö n y v n y o m d ájáb an

egy jó házból való fiú

tanulóul
felvétetik.

■■■;í:S$i

.. .. A l a p l t t a t o t t 1 8 3 0 ........

Egy akadém ikus instruktor kerastelik
a karácsonyi szünidőre, a mértan és
algebra tanításához.
Bővebbet e lap kiadóhivatalában.
T.
Van szerencsénk tiszteletteljesen jelonteni, hogy Sümegit
János úr kölcsönös barátságos megegyezés alapján az eddig
helyben fennállott

J oerges Á. özw. és fiánál.

Pénzt,
sok pénzt,

1903. december 13.

HÍ RADÓ

Sümegh és platthy
bejegyzett oégből f. é. december hó 1-én kilép, minek folytán
ezen eég a törvényszéki bejegyzési lajstromból töröltetni fog,
s ezzel a Platthy Antal úrral eddig érvényes egyetemleges
cégjegyzése is ezen naptól fogva megszűnik.
Platthy Antal úr ellenben az eddigi társas üzletet
összes követeléseivel és tartozásaival saját számlájára átveszi,
s azt túloldali körözvenye értelmében f. é. december 1-től
kezdve tovább fogja vezetni.
\ew mulaszthatjuk el, hogy ez alkalomból közös cégünk
iránt tanúsított kitüntető bizalmáért s szives jóindulatáért
legmelegebb köszönetünknek illő kilejezést ne adjunk, s ma
radtunk
kiváló tisztelettől

Sümegh és platthy.

K a r á c s o r w i H ir d e tő . Karácsonyi ts újévi ajándékok be
szerzésére bátorkodom a nagyérdemű kö
zönség becses figyelmét dúsan felszerelt áru
raktáramra felhívni.
Raktáron vannak a legmodernebb Íz
lésű valódi karlsbadi porcellán étkező, kávé,
tea és Mocca készletek, legfinomabb festett
és vésett kristály sör, bor és likőrkészletek,
majolika dísztárgyak.
Chinaezflst evőeszközök és chinaezüst
dísztárgyak, függőlámpák a legnagyobb vá
lasztékban. — Tükrök, képek függöny tartók,
hajlított faszékek, szemüvegek s minden e
szakmába vágó tárgyak a legnagyobb vá
lasztékban.
A nagyérdemű közönség becses láto
gatását kérve
kitűnő tisztelettel:

D ukász

‘
.o'ő-'

sí*

ajándékot, igazán meglepő olcsó áron
venni óhajt, ne m ulassza el tisz tele t
tel alulírott idei

k a rá c so n y i =
=
k iá llítá sá t

& * * . * * & * ju tá n y o s

■

á r a k m ellett.'
V alam int k é ri szivés m eg ren d eléseit a
k e d v e lt k a l á c s o k r a az
ü n n e p e k r e .--

A la p lt t a t o lt 1 8 3 0 .

G ryula.

?"

c)

<5T

T r e i t e r .J á n o s i

WEISZ SIMON
S

Mi karácsonyi Vajji uj évi

j A jánlja a n. é. közönségnek d ú san
felsz ere lt r a k t á r á t
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cipészmester (Szt -Háromságtér)
9 e lm e c b 6 tiy & n .

„

n ői és férfi d iv a t-n a g y á ru h áza

q

SELMECBÁNYÁN.

0

A nagyrabecsült vevőközönséget 8
kérem karácsonyi és újévi ajándékait O
annál is inkább női- is férfi-divatáru 0
üzletemben beszerezni m ert olcsó árak
és az áruim jó minősége felülmúl
minden konkurenciát. — Pontos ki
szolgálás!
Kiváló tisztelettel

W eisz Simon

Elvállalóin mindenféle férfi-, női- és
gyerm ekcipők készítését a legszolidabb
árak m ellett a legdivatosabb kivitelben.
Tudatom továbbá a n. é. tisztelt kö
zönséggel, hogy a mai kor igényeinek leg
megfelelőbb kész cipőket ra k tá ro n is
tarto k .
Raktárom nak egyik kiegészítő része
az iparcsarnokban van.
A n. é. közönség szives pártfogását
továbbra is kérve
maradtam illő tisztelettel

Treiter János.
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á riá /

m egtekinteni.
M elcpve fogja b á rk i is tap asz
talni, hogy raktárom on diszműjá ték lámpaáruk nagy v álasz
tékban mélyen leszállított áron kaphatók.
T e k in tv e pedig a napról-napra
élénkülő forgalm at, igen kérném m en
tül előbb becses látogatását, hogy e
ritkán kínálkozó alkalom ból kész
letem teljességéből kiki annál kén y el
mesebben választhasson.
E g y ú ttal van szerencsém ra k tá 
romon m indig frissen kapható id én y 
szerű első rendű s m indenféle kedvelt

csemegékéi ésfűszerárukat
b e c.e s figyelm ébe ajánlani.
K iváló tisztelettel

Iíj. MARSCHALKÓ GYULA
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BORHEGYI ISTVÁN
c u k r á s z a t a S e l m e c b á n y á n , E z ü s t - u t c a I 4.

Ajánlja kitűnő KONYHÁJÁT, valódi
balatonmelléki ésBaltai Lits-féle rislingi fehér
borát, kitűnő minőségű vörös bort. mindig
friss acél és duplamárciusi barna

D r é h e r - s ö i ’t.

Y i o? á gn% e 3? e m
az I. emeleten egészen uj berendezéssal, kü\ lön társaságok számára. Bankettek70teritékig.

Ajánlja a mélyen tisztelt vevőközönségnek nagy választékban raktározott

| K A R Á C S O N Y F A - D I S Z E I T olcsó árban.
^
Saját vezetésem alatt készítendő cukrászati újdonságok, friss Teacsy sütemények, pozsonyi diós- és mákos bcuglik, Kugler sütemények, p a rfait és
fagylalt alakokban a leghívebben visszaadva, torták legfinomabb kivitelben 2
koronától feljebb, Cremek, Sulzok slb.

§

Bankett és családi ünnepélyekre megrendeléseket bármily mennyiségben
iX) a legfinomabb Ízlésnek raegfelelőg legrövidedb idő alatt eszközlök. — A n. é. küzonség szives pártfogását tisztelettel kérem. B o r h e f f y i I s t v á n , cukrta,

^8J8?8S8s8!0IB;8!8;8?8!8!©!8Í8!0!8?8SÜ?8í8?éf8;8s8!0tö;8l8s8S

Nyomatott Joerges Ágost özv. és fia könyvnymdájában Selmecbányán, 1903.

