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Az expedíciót s hirdetéseket illető reklamációk a lapkezelő

Joerges Ágost özvegye és fia
céghez intézendők, hova az összes pénzküldeinények is küldendők
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Bányászati és erdészeti 
internatus Selmecbányán.

E lap múlt évi 48. számában reá mu
tatott arra, hogy igen sok helyen a vidéki 
elemi oktatás minő hiányos, minő fogyaté
kos, reá mutatott arra is, hogy ezen tűr
hetik! állapotokon segítendő, ha a magyar i 
nemzetet a művelt nyugat népeihez akarjuk | 
felemelni, első rendű nemzeti szükség, hogy 
ezeket a felekezeti elemi iskolákat állomo- 
sitsuk.

Államosítsuk és tegyünk úgy, mint | 
Németország a nemzetiségi vidékeken, mert 
csak ilyen módon tarthatjuk meg e kicsi 
vérrel szerzett hazát az utódoknak; mert ' 
ha nem él! vény esi tjük a magyar nyelvet, 
a magyar nemzeti eszmét, akkor mulasztást 
fogunk elkövetni, vissza fogunk fejlődni, j 
és az utókor e mulasztásunkat pótolni nem 
lesz képes

Az ország súlyos helyzetét figyelembe 
véve. tudjuk, hogy az elemi oktatás álla
mosítása, ha még a kormánynak feltcttt szán
déka is lenne, nem mehet oly gyorsan, 
hagy egy nemzedéket már most megment
hetnénk, és úgy ezzel szemben hírlapírói 
hivatásunknak tartjuk, hogy reá mutas
sunk hogyan lehet és kell segíteni a bajon.

Építsünk Anglia-, Francia-, Spanyol- 
ország, Portugália és Belgium módjára a ! 
vidéki városokban in iernaiusokat. — Nevelő ' 
és tápintézeteket.

Mert ha felsőbb oktatásunk fő- és 
székvárosunkban van koncentrálva, ne en
gedjük, hogy gyermekeink az alapvető ok
tatást, n razeliségi iskolákban nyerjék c l ; 
mert a mint a főváros burkolat köve hideg 
talaj a lelkes fiatalságnak : olyan omlékony , 
kő alappal építjük gyermekeink elemi tu
dását a nemzetiségi elemi iskolákban.

Ezért tartjuk kívánatosnak, hogy a fa
lura szorult művelt elem, úgy nevezetesen 
a bányászati és erdészeti tisztikar, akik már 
az akadémiai életben egy más barátságára 
és támogatására vannak utalva és akik hi
vatásuknál fogva legtöbb esetben nemzeti
ségi vidékekre vannak kPéve, építsenek 
gyermekeik számára egy közös internaiust. 
E célra városunk, ahol az élet legszebb 
éveit, a legnagyobb szabadságot élvezték, 
amihez sok kellemes emlék, — sokszor 
családi kötelék fűz, legalkalmasabbnak kí
nálkozik. Itt vannak jó elemi — középis
kolák a bányászati és erdészeti akadémia. 
Kultúránk magyar, kereskedelmük és az 
ipar fejlett. A város fekvése kies, egész

séges. A vidék ellát egészséges olcsó, élelmi 
cikkel. — Megvan tehát minden, a miben 
a szülők féltett gyermekeiket teljes meg
nyugvással felneveltet hetik.

Vegyenek példát a vasutak alkalma
zottairól. — Az államvasutak igazgatósága, 
már két fiú nevelő-intézetet állított fel a 
forgalmi góc pontokon, egyet Szegeden, a 
másikat Kaposvárott; és most hogy az uj 
internatusok annyira beváltak, egy harma
dikat Szatmári állítanak fel, a minek kör
nyékén valóságos nemzeti missiót fog be
tölteni a nagyszámú oláhság megmagyaro- 
sitásával. A szatmári internatusra az igaz
gatóság 600000 korona költséget vett fel, 
.z intézet korszerűen rendezi 200 fin gyer
mek számára, annak élérj egy főtisztet 
igazgatónak és egy gondnokot állít. Fénye
sen berendezett a Kassa—Oderbergi vasnt 
társulat Iglón épített internatusa. A város 
4000 D-ol területet és 20000 korona kész
pénzt áldozott a hazafias célra. Városunk 
se lenne fukar az állam, a nagyobb bánya 
és erdőbirtokosok sem zárkóznának el e 
kulturális célra áldozni; mert ha ez inter
natusok beváltak a vasutak oly különféle 
elemekből össze rótt altiszti és tiszti gyer
mekeinél, mennyivel inkább beválna az egy 
forma qualifikációval biró bányászati és er-

Két hét a Szörényi és a hunyadi 
havasokban.

— Irta: ifj. Sobó Jenő. —

A szerbiai Strbec mészsziklafala (789 in.) 
előtt veszi kezdetét Európa legnagyszerűbb folyó- 
áttőrése, a Kazán, 9 km. hosszúságban. A két 
part hirtelen kiemelkedő sziklaóriásai 170 mé
terre szorítják össze a medret, az utas figyelmét 
teljesen leköti az a remek panoráma, a mely 
lépten-nyomon uj kincseket tá r föl. Fejedelmi 
büszkeséggel néznek alá a magasbalürő bércek 
a lábuknál háborgó Islerre, a mely elég szerény
telen volt az útjába álló gátat áttörni. A magyar 
parton a Széchenyi-ulon merenghetünk el, mely
nek alkotója a Vaskapu-szabályozás eszméjével 
nemcsak nemzetünk, de a világtörténelem itélő- 
széke előtt is halhatatlan nevet vívott ki magá
nak. Az ö példája mutatja az ösvényt, amelyen 
haladnunk kell, hogy nemcsak fegyverrel, hanem 
tehetségünk alkotásaival is méltók legyünk Nyugat 
előkelő s gazdag nemzeteihez.

A szerb oldalon a régmúlt emlékei ejtenek 
ljondolkozóba. Arra vezet a nagy római hódítónak, 
frajánnak útja. amelyet nyomaiban csak a pár
kány s a falúdnak alapul szolgáló sziklába vájt 
kétsoros lyukak tüntetnek elénk; ezekbe illesz

tették a mű deszkaszerkezetét támasztó gerendá
kat. A technika akkortájt korántsem rendelkezett 
oly műszerekkel, mint napjainkban. Épen azért 
bámulni kell azt az erélyt. amely a Duna felett 
uralkodni kívánt, s szirtes Örvénylő hullámai kö
zepette emberi verejtékkel vívta ki az átjárást 
Traján hidjánál, amelynek hídfőin Turna-Severina 
tájékán tavaly volt alkalmam bámulatomat ki
fejezni. Ugyancsak a technika hatalmas erejét 
mulatja az az út is, amelyen diadalmas római 
csapatok haladtak a gazdag Dácia felé az ezüst 
sas jele alatt, hogy megvívjanak ama föld birto
káért Decebalusszal. Ismételt harcok után a dák 
vitézséget legyőzte a római túlerő, s a vitéz dák 
király nemes fájdalmában nem bírta túlélni ha
zája bukását s inkább öngyilkossá lett. semhogy 
a rómaiak diadalmenetében a többi rabszolga
fejedelmek sorsában osztozzék.

A Kazán Ó-Gradena elölt véget ér, a magyar 
part hegyei hátrább vonulnak, s rendezett közsé
geknek engednek helyet, minő Gradena és Jesel- 
nica, melyek után nyomban határvárosunk, Orsóvá 
következik. A Duna mentén. Temes-Kubintól 
kezdve, ez az egyetlen nagyobb helység, amely 
kicsinysége dacára, kedvező fekvésénél fogva stra
tégiailag ép úgy. mint kereskedelmileg is fontos 
szerepet játszik. A parton díszes sétány mögött 
csinos külsejű emeletes épületek sorakoznak, úgy

szintén a szabályosan épült, tisztán tartott, jó 
világilásu és befásitott utcákon is. A szerb parton 
Tekia község szétszórt házai csoportosulnak, úgy 
látszik, ez a szegény fészek messzire elmaradt 
Orsóvá mögött.

Határvárosunktól keletre ömlik a Dunába 
a  Gserna vize, egy szép közúti vashiddal, két vé
gén az »Isten áldd meg a magyart* s a •Hazád
nak rendületlenül légy hive, óh magyar* felira
tokkal. Közel ehhez a csinos, parkszerű tér kö
zepén elhelyezkedő pályaudvar tűnik szembe, 
egyike a legcsinosabbaknak és legkényelmeseb
beknek az egész országban.

Az ipari tevékenység szembetűnő tanujelei 
a virágzó hajóműhely s egy pelroleumgyár az 
állomás közeiében.

Minden igaz magyarnak bucsujáróhely kel
lene, hogy legyen a Korona-kápolna, az Allion- 
hegy lábánál, közel a határhoz, csinos jegenyefák 
árnyában. Szabadságharcunk végnapjaiban a me
nekülő Kossuth Lajos itt, még hazánk földjén, 
könnyes szemmel, összeszornlt szívvel ásta el az 
akkortájt még csaknem hozzáférhetetlen mocsaras 
helyen, fűzfák tövében Szent-István koronáját, 
melyet a hozzátartozó jelvényekkel egyetemben 
csak hosszas, fárasztó kutatás után lehetett négy 
esztendő múlva, a nemzet nagy örömére nap
fényre hozni.
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dészeti tisztviselők által Selmecbányán épí
tendő internatUB.

Nem n lokálpatrioisuui8, hanem a ta
pasztalat beszél belőlünk, az a jól eső tudat, 
hogy az akadémiáról távozottak, az élet I 
tövises útján szívesen emlékeznek vissza 
arra a rózsás életre, amit az ősbányavárosban, 
körünkben eltöltőitek. Szívesen emlékeznek 
vissza arra, hogy a magyar bányászati és 
erdészeti tudományt ami légkörünkben szív- , 
Iák magukba.

Szívesen látnák, ha gyermekeik mi 
közöttünk neveltetnének.

Ezért idézzük e közmondást, hogy ; 
..Salem et mensam ne praetereas"!

Az alkohol és a munkások.
Mintegy húsz év előli a/, északamerika* j 

Egyesült-Államokban megkezd lék a fiziológia és | 
egészségtan kötelező tanítását és ennek keretében : 
kitanitották a/, ifjúságot az alkohol tualajdonsá- 
gairúl és hatásairól.

Mi volt ennek következménye V
Nemcsak a gyárosok, de más munkaadók is 

eltökélték, hogy nem alkalmaznak olyan mun
kást, a ki szeszes italt — bármily mértékletesen 
is — élvez. Kevés kivétellel a vasutak csak oly 
egyéneket vesznek fel szolgálataikba, kik sem a 
szolgálati időben, sem azonkívül szeszes italt nem 
isznak. És találnak elegendő személyzetet, mely 
e körülménynek megfelel, mert az Egyesült-Álla
moknak tiz millió olyan lakosa van, kik jól szer
vezett mértékletesség! egyleteknek tagjai.

E mellett a büszke amerikaiak jól tudják és 
nyiltan hirdetik, hogy más nemzetek védvámok- 
kal éppenséggel nem. de a tömegek kijózanitása 
által sem képesek egykönnyen gazdasági túlsú
lyuktól megfosztani őket. Mert olt. a hol az iskola 
nem végezte hosszas előkészítési munkáját, nőm 
gendolhatnak a munkaadók arra. hogy eltiltsák 
munkásaikat a szeszes italok élvezésétől. Példá
val lehet ezt beigazolni. Egy berlini gépgyáros ' 
mull évben 2000 munkásának kijelentette, hogy 
szeszes italokat a gyárba hozni tilos. A  munká- j 
sok erre sztrájkkal fenyegettek. Minden kapacitá- ; 
lás hiába valónak bizonyult és az okos, ügyes és 
szépen kereső amerikai munkásokra való hivat
kozás sem használt semmit-

Az angol munkás is kedveli a szeszes ita
lokat. Jövedelmének jelentékeny részét dohányra, 
sörre és fogadásokra kallódja el. Nem önérzetes, 
mert a sör eltompitja önérzetét. Ellenben az ame
rikai munkás ambiciózus. Munkaképessége nagyobb 
mint a világ bármely más munkásáé.

o

Az u. n. »Yaskapu« már román s szerb te
rületen van, ahol a Duna medre 2'5 kilométer
nyire szélesedik ki. s a viz irtóztató bömböléssel 
szökell át az útjában álló sziklaszálakon. A hajó
zás kedvéért úgy segítettek a bajon, hogy a jobb 
part tószomszédságában, Síp falu tájékán, egy 
hatalmas, 2200 m hosszú, 80 m széles, 3 in mély 
csatornát létesítettek, melyben a folyóvíz 4 m 
sebességgel iramlik lova másodpcrcenkint. Ilyen 
irtóztató erővel szemben csak legnagyobb gőzö
seink kapaszkodnak önhatalmukból fölfelé, a töb
bit dróton vontatják.

A Vaskapu-szabályozás feladata volt az 
akadályokat 80 kilométernyi vonalon elhárítani, 
még pedig olyalén módon, hogy Orsováig a  víz
szín zéró-pontja alatt 2 in. azontúl 3 m mélyen 
közlekedhessenek a hajók. Látnivaló ebből, hogy 
nagy tengeri hajók feljöhetnek határunkig, de to
vább nem, s kénytelenek a nagy költséggel épített 
orsovai rakodóparton tartalmukat a vasú laknak 
átadni. Oka a megoldás e módjának a  sztraté- 
giában keresendő, amely érthető előrelátással 
gondoskodott arról, hogy háborús idők esetén az 
európai béke fenntartásával kérkedő muszka hadi
hajóival területünkhöz ne férhessen.

A Dunagőzhajózási Társaság szívességéből 
egy kisebb, helyi forgalomra szánt gőzösön, a

Anglia már kezdi belátni az amerikai intéz
kedések helyességét. Ott is. már az iskolában, 
figyelmeztetik az ifjúságot az alkohol veszedel
meire.

A külföldi példa nálunk is talál némi köve
tésre. Megindították az alkoholellenes mozgalmat, 
de biz az nálunk nem sok vizet zavar, — még 
kevesebb pálinkát. A mozgalom apostolai csak 
lanyhán teljesitik missziójukat. Legfeljebb, hogy 
itt-őtt egy felolvosást tartanak, melynek során 
figyelmeztetik a népet az alkohol pusztító hatásaira.

Pedig nálunk csakugyan szükséges volna, 
erélyesebb intézkedések által odahatni, hogy leg
alább pálinkát ne igyék a nép, a munkásosztály.
A bor- és sörfogyasztás nem túlságos hazánkban, 
do a pálinkafogyaszlás ijesztően nagy és még 
egyre nagyobb mérveket ölt.

Tisztán felolvasásokkal e bajon segíteni nem 
lehet, A szó elvész a pusztába, a pálinka pedig 
simán lecsúszik a gégén és a munkás ennél na
gyobb élvezetet nem ismer. Hogy e mellett má- i 
inoros állapotba jut, éppen ezt szereti, mert \ 
ilyenkor elfelejti búját, bánatát, ellenben meg ! 
se figyeli, mennyire elbutul a pálinkától, hogyan j 
ernyed el, hogyan romlik kedélye. A munkát csak ; 
elkerülhetlen rossznak tekinti, melytől, ha szaba- j 
dúlhat, örül. A tunyaságnak, restségnek legjobb ; 
táplálója a pálinka. Hatása ördögies. Nyáron hű- | 
sit, télen hevít de csak pillanatnyilag, egy-két 1 
perc után éppen ellenkező a hatása. Az erkölcsi
leg gyenge, akaratán nem uralkodó munkást el
csábítja. elkábilja a pillanat élvezete, a legköze- ' 
lebbi jövőre nem gondol.

Közben a nemzetgazdaság munkaerejéből 
elvész a legértékesebb anyag. A munkáskéz pro
dukálás! képessége, melyre szüksége van az egész j 
nemzetnek, elsatnyul. A közerkölcsök sülyednek. ■ 
A nép elszegényedik, jóllétnek hire sincs. Ám 
virágzik a pálinkaüzlet.

A nemesebb, jobb élvezetek hiánya kergeti 
a munkást a pálinka ördögének karjaiba. A kul- 
tureszközök, melyekkel a munkásokon segíteni ! 
akarnak, kicsinyesek és meg nem felelők. A mun
kások lakásai rosszak, tisztátalanok, egészségtele
nek, bútoruk és fehérneműjük silány, könyvek
hez és egyéb művelődési eszközükhöz alig jutnak. > 
Csoda-e. hogy a pálinkás boltok hemzsegnek a j 
munkásoktól?

A munkásosztály nevelése, felvilágosítása és j 
művelése kétségkívül igen fontos, de egymaga | 
nem elegendő a kérdés gyökeres megoldására. ! 
A nép materiális helyzetét is javítani kell.

Gondoskodni kell, hogy a munkásnak ember- j 
séges lakása legyen és könnyen férhessen szellemi 
élvezetekhez. Persze a munkás-kérdés általános 
megoldása volna egyúttal a legjobb módja annak. \ 
hogy a munkás a pálinkaiváslól leszokjék. Ila 
jobb helyzetbe ju t a munkás, nem issza az olcsó ) 
snapszol. S  ha hébe-hóba egy pohár bort vagy j

sört iszik, az meg nem árthat, m ert hiszen ma
guk az orvosok sincsenek még tisztában azzal, 
vájjon a szeszes italok, a bor és sör, mértékletes 
élvezete káros-e yagy hasznos.

Az alkoholellenes küzdelmet tehát nálunk 
főleg a pálinka ellen kellene megindítani, ez ellen 
azonban sokkal erélyesebben és mélyebbreható 
eszközökkel, mint — felolvasásokkal.

K Ü L Ö N F É L É K .
A  jö v ő  h é t .

10. Vasárnap Pál rém. Vilmos
t i . Hétfő Higin, Fruktuóz
12. Kedd Taoián
13. Szerda Vidor
14. Csütörtök Hilár, Hodog
15 Péntek Pál retn. Lazki János
18. Szombat Maróét

Hivatalos ó rák :
A kir. járásbíróságnál:

Hétköznapokon : cl. o. 8—12 óráig 
cl. u. 2—5

Panaszföl vétel: minden szombaton 9 — 11  óráig. 
A telekkönyvi hivatalnál:

Hétköznap: cl. o. í)—11 óráig 
d. u. 8 ó „

Vasárnap: cl. e. 9—11

A m, kir. posta- és távirdahivata/ná',.
Hétköznapon : cl. e. 8—12 

cl. u. 2—li 
Ünnepnapon : cl. c 8 — 11 

cl. u. 2 - 8
Távirat felvétel hétköznapon d. p. H-iol este 9-ig 
Távbeszélő d. c. 8-tól este 9-ig.

A kir adóhiva tatban
Hétköznapon : d. o. 8 — 12 óráig

d. u. 2—5
Vasárnap: d. o. 9—11

A városházán:
Hétköznapon : cl. o. 8—12 óráig 

d. u 2 - 5  „
Vasár- és ünnepnapon d. e. 9—11 óráig.

A rendö'rkapitányi hivatalban:
Hétköznapon : d. e. 8—12 óráig, 

d. u. 2—(i
Vasár- és ünnepnapon d. e. 9—11 óráig 

A m. kir. anyakönyvi hivatalban ;
Minden nap d. e. 10 — 12 óráig,

A községi bíróságnál:
Panasz fölvétel: minden szombaton 8 —12-ig.

— N évm agyarosítás. Uhrin János városi 
rendőr Selmecbányái lakós nevét belügyminiszteri 
engedélylyel „Udoardiu- ra; kiskorú Rosenfeld 
Ilona Selmecbányái lakós nevét „Róna“-ra  és 
Zatyko István, a lyceum Vili. osztályának nö
vendéke vezetéknevét „Zoltán*-ra. magyarosította.

»Sellő«-n, egy igen szeretetreméltó folyammérnük 
vezetése mellett sétahajózást tettünk a Vaskapura. 
Apró járvművünk teljes erejéből igyekezeti a 
féktelen hullámokkal megbirkózni, amelyek jobbra- 
balra vetették, nem nagy mulatságunkra, annál 
is inkább, mert készakarattal egy hordó kőbányai 
sör lefizetésére Ítéltük a boldogtalant, aki esetleg 
elég gyenge volna megadni a sellők zúgó szelle
mének a megkívánt áldozatot. Hála a magas 
égnek, egyikünk sem részesült a sors eme magas 
kedvezésében, s mindannyian teljes épségben állot
tunk talpra a  kőgáton, mely a sekélyebb parti 
részt a megduzzasztolt főágtól elválasztja. Azon 
alul következik az a jeles csatorna, a  melyről 
föntebb szólni alkalmam nyílt.

Félóra hosszáig szerb területen is gyalogol
tunk. olyan tájékon, amely az ember lelkületébe 
okvetlenül bús nyomokat vés. Egy csomó rom 
meredezik a hűvös esti levegőbe, az utat ellepte 
a gaz.

Még néhány éve, a foiyamrendező munkú- 
i latok idején, pezsgő élöt zaja kell versenyre az 

égzengéssel mérkőző hullámbőgéssel: most. nyo- 
; masztó némaság honol, néha-néha megszakítva 
! egy-egy árva béka vontatott kurtíttyolása által

A szabályozáskor munkások és vezetőik 
! szállásai pompáztak itt. ma már be van fejezve.

a világraszóló mű az utolsó darabig, nincs értelme 
többé, hogy e sivár területen megfészkelje magát 
a társaságot kedvelő emberi lény. Egyedül az őr 
lakik itt családjával; annak feladata ügyelni rá, 
hogy a szűk csatorna sebes vizében végzetes össze
ütközés ne okozzon balesetet.

Visszatérésünk közben Ada-Kaleh-tlátogattuk 
meg, egy parányi íölddarabot a mesés Keletből 
Nyugat földjén. Kicsiny sziget ez a  Duna ölén, 
de talán a legérdekesebb valamennyi között. Már 
távolról feltűnnek az érkező előtt a bástyák és 
sáncok, amelyek a szigetet oly jellegzetessé és 
egyszersmind festőivé teszik. Hajdan mindez össze
függő erődítmény volt, amelyet a közhit bevehe
tetlennek tartott. Három vonalból áll, több bás
tyával, 4—5 m magas falakkal s öt kapuval, 
mik alatt manapság békés lakosság halad fel és 
alá. A régi vízárkok begyepesedtek, s a nép igen 
jó hasznukat veszi, midőn a maga szükségleteire 
zöldséggel veti be. Az elhanyagolt, gondozatlan 
kertekben egymásba fonódnak a szőlő buja indái, 
s a bozót szövevényéből egy-egy átható illatú 
rózsabokor követel utat s szabad levegőt magának.

(Folytatása következik.)



— A külföld elismerése. Megemlékeztünk 
már arról, hogy Tóth Imre dr. Selm ecbányái 
bányakerületi főorvos meghívás k ö v e tk e z téb en  
részt volt a Brüsszelben megtartott egészségügyi 
kongresszuson, hol a konrcsszus egyik tiszteletbeli 
elnökévé is megválasztották. A külföldi sajtó a 
legnagyobb elismeréssel emlékezik meg Ausztria 
és Magyarország jeles képviselőjének a kongresz- 
szuson tartott előadásáról. így a »L' encyclopedie 
conlemporaine« párisi folyóirat Tóth Imre dr.-nak 
jól sikerült arcképét hozván, vezető cikkelyben 
méltatja érdemeit. Életrajzi adatainak közlése 
után a jeles .szakembernek a kongresszuson tar
tott előadásait ismerteti, mely előadásokkal az 
egész külföld szakférfiainak legnagyobb elismeré
sét nyerte el s a bányaaszályról tartott előadása 
feltűnést keltett. Az előkelő francia folyóirat hosz- 
szabb ismertetését azzal fejezi be, hogy az Ausz
tria és Magyarország alig küldhetett volna jele
sebb szakférfiút a kougresszusra dr. Tóth Imrénél.

— Kettős eljegyzés. Szép családi ünnep 
folyt le a múlt év Svlvester napján Heincz Hugó 
országgyűlési képviselőnk házában Budapesten. 
Kettős eljegyzést tartottak: a háznak két szép 
leánya. Klára és Kata, mint boldog menyasszo
nyok érték meg az uj esztendőt, az igazán bol
dog uj esztendőt. Heincz Klárát Günlher Frigyes 
az akadémia fiatal segédlanára, Heincz Katát pe
dig Podhradszky Lajos, a rimamurányi vasmű
részvénytársaság budapesti üzlelvezetőségének 
segédmérnöke jegyezte el. Közszeretetnek örvendő 
országos képviselőnket a szép családi ünnep al
kalmából igen sokan keresték íöl üdvözletükkel
és szerencsekivúnalukkal.

A rom. kath . nőeg:ylet álarcos bálja,
folyó hó '23-án lesz, melyre a jegyek már kap
hatók .loergcs Ágost könyvkereskedésében. Aki 
tévedésből meghívót nem kapott, szíveskedjék az 
egylet elnökéhez özv. Vágner Józsefné úrnőhöz 
fordulni. A mint értesülünk, az álarcosok felvo
nulása igen érdekes lesz és az egylet sok meg
lepetésről is gondoskodott. Az álarcosok a bál 
estéjén fél 8 órakor a  vigadó első szobájában 
gyülekeznek; aki bővebb részleteket óhajt meg
tudni, forduljon az elnökséghez.

Az ipartö rvény  revíziója. A kereske
delmi minisztériumban nagyszabású előkészületek 
folynak az iparlünvény revíziójára nézve. A hazai, 
valamint a külföldi anyagot már összegyűjtötték 
es ezek alapján kidolgozzák az alapelvekel. Az 
ipartörvény revíziójára vonatkozó javaslat kidol
gozású végett januárban szaktanácskozmányl fog
nak összehívni a hazai szakkörük delegáltjaiból.

— Ipartestü letek  a pénzüg-yig-azg’atóság’ok 
ellen. Égy nemrégiben közzétett miniszteri ren
delőt arra kötelezi az ipartestületokel, hogy a 
Pénzügy igazgatóságok felhívására a munkaadóknál 
alkalmazott segédek és tanoncok névjegyzékét 
össze kell állitaniok és meg kell küldeniük. Az 
iparlestületek elhatározták, hogy a rendelet ellen 
közösen felterjesztést intéznek a kereskedelmi 
miniszterhez.

M egjutalm azott ta n ítók . Léváról je-
4  4  K. K. lévai választmánya élén 

Lalliy László prépost-plébánossal nagy szolgála- 
l°kat lesz a barsmegyei iskolásgyermekek meg- J 
magyarosilása érdekében. Az elmúlt tanévben 11 I 
lotajkii község iskoláiban győződtek meg a ma
gyar nyelv sikeres tanításáról s azért a kará- 
csouyi ünnepek előtt a következő tanítók juta
lmában részesültek: 80 - 80 koronát kaptak: Illa- 
!a»yi dános garamkeszi, (limrák Mariska csejköi, 
,(mula Mariska garamkelecsényi és Lehoczky 

Marion nagykoszmályi; 60—60 koronát kaplak: 
O’onka István ó-barsi, Nyitrai .János dobóborek- 

a Ja,i Múljak János garamujfalusi, Zacliar Ignác 
Karamszőllősi, Pelczer István garamkelecsényi, 
Leroli Henrik csejköi, Havasi Oltilia ó-barsi és 
20 -20 koronát kaplak: Valler Anna solymosi, 
Brezunszky Irma garamszöllősi és Ledenyi Aranka 
tolmácsi tanítók, illetve tanítónők. F.zenkivül ezer 
darab magyarnyelvű énekes és imakönyvet osz
lottak szét az érdemesebb tanulók között. F. ma
gyarosítás körül érdemei vannak Báthy Gyula 
janfelügyelő esperesnek is, a ki a magyarositás 
lelkes apostola. I
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Közgyűlés. Városunk törvényhatósági 
bizottsága e hó 12-ón, kedden délután tartja e 
lmvi rendes közgyűléséi, melyen Lits Oyula K- 
ispíin fog elnökölni.
. l Halálozás. C.habada József. Körmöcbánya 
testvér bányavárosunk nyug. polgármestere és 
volt országgyűlési képviselője, f. hó 5-én Körműc- 
banyán elhalt. Temetése e hó 7-én volt, melyen 
Körmöcbánya város úgyszólván egész lakosságún 
kívül  ̂résztvetlek a szomszéd megyei és városi 
hatóságok küldöttségei; Bars vármegyét Simonyi 
alispán, Majláth főjegyző és Dr. Persay főügyész 
Képviselték, városunk közönsége nevében Szitnyai 
József kir. tanácsos, polgármester, Svehla Gyula 
mm tanácsos, bányaigazgató és Krausz Kálmán 
rendőrfőkapitány tették le a koszorút a ravatalra 
• Selmec- és Bélabánya sz. kir. város közönsége — 
testvéri szeretettel* felirattal; Léva város kép
viseletében Bódogh Lajos polgármester és a ga- 
ramszentkereszti szolgabirói hivatal képviseleté
ben a beteg Finka főszolgabiró helyett Reidner 
István szolgabiró volt jelen. Körmöcbánya összes 
tanintézetei, a bányakincstár és pénzverő hivatal 
tisztviselői, a városi és jánosréli tűzoltó egylet, a 
városi képviselők és az összes egyletek testüle
tileg vettek ré sz ta  temetésen; a sirnál Raab 
Karoly kürmöcbányai ág. hitv. evang. főesperes 
szép és meghaló beszéddel búcsúztatta el a ha
lottat, a kinek érdemei a város és egyházának 
felvirágoztatása körül hervadhatlanok. Sokat ve
szített benne Körmöcbánya, de városunk is, mely
nek mindvégig őszinte jó barátja volt. Haláláról 
a családon kivül, a város külön gyászjelentést 
adott ki.

— Élmények egy földkörüli hajózásról.
Miután a mostan általánosságban beszéd tárgyát 
képező orosz- japán konfliktus felkeltette a közön
ség érdeklődését a távoli világrészek iránt a Bogya 
vendéglő »Fehér Asztal-társaság*-nak eszébe jut
tatta azt, hogy van városunkban valaki, a ki már 
szerencsés volt földiekénknek nagyobb részét be
utazni s igy Gretzmacher Gyula főbányatanácsos 
úr felkérte őt, az általánosan ismert, jónevű fény
képészünket, Wykopál Jánost, a »Helios« műterem 
tulajdonosát, a ki 1887—1891-ig a cs. és kir. hadi
tengerészetnél tett eleget katonai kötelezettségének, 
hogy mondja el földkörüli utazása alatt szerzett 

| tapasztalatait. Wykopál János a kérelemnek szi- 
| vesen eleget léve felhasználta egyszersmind az 
i alkalmat, hogy ezen hosszú, fúradságleljes utazása 

alatt szerzett gazdag gyűjteményét is bemutassa. 
Az előadást a Bogya-féle vendéglőben f. évi jan. 
hó 6-án este tartotta meg. Az utazást a »Fasana« 
vitorlás hadihajóval 1889. szept. 21-én kezdte meg. 
1890. dec. 20-ig tartott és a következő neveze
tesebb pontokat érintette: Pólóból Szicíliába, a 
Földközi tengeren, a Gibraltari szoroson és Atlanti 
óceánon át Brazíliába. Innen Uriignavt és Pata- 
góniát érintve a Magalhaan szoroson keresztül 
Chilébe, Portiba és a Csendes óceáni átszelve
Marquesas, Jóbarátság, Saraoa, Fietchi, Új-llebri- 
dák, Uj-Caledonia, Új-Quinoa szigetekre. Torres 
szoroson átvitorlázva Timor és Jáva szigetekre 
és az indiai óceánon a Mascarenák mellett Arábia 
felé. Végül a Vörös tengeren és Sucz csatornán 
át. Görögországba és onnan ismét vissza Pólába. 
Széleskörű, ethnographiai ismeretekben gazdag 
tapasztalatait röviden, mintegy mesélve adta elő 
egys|ö|smirul bemutatva gyűjteményének meg
felelő darabját hozzáfűzve egyes epizódokat és 
nem feledkezett meg a humorról sem. Különösebb 
figyelmet, érdemelnek tipikus fényképei, a Brazí
liában szerzett kolibrik és diszbogarak, továbbá 
a különböző fegyverek és kagylók az ausztráliai 
szigetekről és a romekkivitelű arábiai faragványok. 
Volt olt egy fejsze, a melynek megszerzése majd
nem tragikusan végződött. Ugyanis az Uj-Ilebri- 
dában felebbvalójának megbízása folytán egy pho- 
lographiai felvételt kellett az Őserdőben eszkö
zölnie, melynek tárgya egy bennszülött kunyhója 
volt. Hogy élet is legyen a képen a kunyhóból 
kivezetett egy bennszülött asszonyt és azon pil
lanatban lépett ki az ajtón, a mikor a férj hir
telen előtte termett. Talán ellenséges indulatból, 
Lalán féltékenységből rögtön támadó álláspontot 
foglalt el és Wykopúlt csak lélekjelenléte men
tette meg, a mennyiben egy gyors mozdulattal i 
egy szivart dugott a bennszülött szájába és rög- ! 
tön tűzzel is szolgált. Mindez annyira csodálatba 
ejtette őt, hogy nemcsak gyilkos szándékáról mon
dott le, hanem kél piros zsebkendőért a gyilkos 
szerszámról, a fejszéjéről is. így került ezen érdé- , 
kés darab a gyűjteménybe. Közben elővett egy I 
hatalmas zápfogat és a következő magyarázattal ; 
kisérte: »Ime, Uraim, ez egy patagóniai benn- |

szülött anyósnak egyik zápfoga*. S csak, miután 
a közönség jól kaczagott. mondta el, hogy tény
leg a patagóniai őserdőben találta. Mindenki érdek
lődéssel hallgatta végig az előadást és elismeréssel 
mondott köszönetét a nyújtott élvezetért. Bizonyára 
érdemes volna, ha Wykopál Írásban örökítené 
meg életének ezen tizenöt hónapját, a mely idő 
alatt sokoldalú tapasztalatait annyi fáradtsággal 
küzdve, gyakran életének veszélyeztetésével sze
rezte.

— Egy fogyasztási szövetkezet felszá
molása. Marschalkó Gyula üzletéből nagyon ha
mar fogytak a finom szepesi és kassai virslik s 
a fogyasztás nem állott arányban a bevétellel. 
Vizsgálat indult s végre észrevették az üzletben, 
hogy a virslik nagy ügyeséggel lopatnak. Egy-kót 
napi ügyelettel sikerült a tolvajt is megcsípni egy 
ökölnyi iskolásliu személyében, aki hosszú pálcára 
erősített horoggal emelgette el a virsliket a rak
tárból az ablakon kérésziül. A hosszúpálcás virsli- 
tolvajocska a rendőrség elé került, ahol őszintén 
bevallotta, hogy mintegy hatvan pár virslit lopott 
el, de nem csak egy maga, hanem az általa ala
kított virsli-fogyasztási szövetkezet tagjaival. A 
szövetkezet tagjai is horogra kerültek s a rend
őrség a múlt csütörtökön tartotta az összes tagok 
jelenlétében az alkalmi szövetkezet felszámolását, 
amidőn is a szövetkezeti virsli elemelő pálca 
szaporán működött s mire az összes tagok az 
elfogyasztott virslik száma arányában részesedtek 
az osztalékban, szét is tört. A szövetkezet tagjai 
a leszámolást életüknek emlékezetes napjai közé 
sorolhatják s egy időre fájó emlékekkel néznek a 
virslikre.

— M egfagyott ember. Nics Lajos bánya- 
és Kahle Frigyes kohógyakornokok e hó 6-án 
éjjel Hodrusbányáról Selmecbányára jövel a Pusz- 
telnik forrás mellett egy megfagyott embert ta
láltak. Feléleszteni próbálták a szerencsétlent, 
fáradozásuk azonban sikertelen maradt s így 
szánjukba véve beszállították Selmecbányára. A 
hullakamrában másnap Kuty Ignác bankai bánya
munkást ismerték fül az elhunytban. A vizsgálat 
megállapította, hogy a szerencsétlenül já rt ember 
Vízkereszt napján bepálinkázva indult el Hodrus- 
bányáról, útközben valószinüleg elesve, az utón 
elaludt és a nagy hidegben megfagyott.

— M agántisztviselők nyugdíj egylete. A 
belügyminiszter jóváhagyta a Magántisztviselők 
Országos Nyugdíj Egyesületének 1903. junius 21. 
módosított alapszabályait, a melyek intézkedései 
közül különösen két üdvös ujitás emelendő ki. Az 
egyik: a visszaható biztosítás, amely lehetővé 
teszi, hogy azok, akik eddig valamely gátló kö
rülménynél fogva nem léphettek be az egyesü
letbe, mulasztásukat részben vagy egészben pó
tolhassák. A másik a nőtisztyiselőknek teszi 
lehetővé, hogy^munkakóplelonségük esetére s agg
korukra ők is nyugdijat biztosíthassanak maguk
nak. Mindkét módosítás lényeges haladási jelent 
ezen egyesület életében, mely szociális jelentőségű 
céljainak megoldására most már tekintélyes anyagi 
erővel rendelkezik.

— Kereskedők és iparosok cím táblái. Ha
valamelyik kereskedő vagy iparos megbukik, á t
íratja üzletét nejére vagy más családtagra, cím
tábláját meghagyja és csupán egy alig észrevehető 
»-nó« vagy »utóda* szócskát csatol hozzá, ami 
könnyen meglő vesztbe ti a közönséget. Ennek a 
visszaélésnek elejét venndő, adta ki a kereske
delmi minisztérium az alábbi rendeletét, amelyet 
most az 1. fokú iparhatóság szigorúan fog végre
hajtani. — A rendelet a  következő:

•Panasz tárgyává tettek előttem, hogy a 
vagyonbukolt üzlettulajdonosok újabb vállalatuk
nál régi cégfeliratukat használják chntábláikon 
oly különbséggel, hogy a »né«, »utóda* vagy •bi
zományi raktár* stb. szavakat apró, alig olvas
ható, vagy homályos színben festett betűkkel al
kalmazzák, esetleg azokat, cifraságok mögé rejtik, 
nyilvánvalóan azzal a célzattal, hogy védve le
gyenek ugyan a végrehajtók zaklatásai ellen, az 
érdekeltek azonban a cégváltozást ne vegyék
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észre, amiből kifolyólag a hitelezők igen gyakran 
k áro so d ásn ak  vannak kitéve. E melleit sokszor 
elő fo rd u l olgy g y a k o r la t  is, mely szerint az ily 
»cég utódok* az előbbi cég levélpapirosait, szám
lá it, b o ríté k ja it és egyéb üzleti nyomtatványait 
v á lto z a tla n u l használják, miből szintén sok kárt 
okozó magtévesztések keletkezhetnek. Minthogy 
az  ü zle ti cégtáblán a cég neve minden kor oly 
a la k b an  használandó, amint az bejegyezve van, 
nehogy ellenkező eljárással bárki is raegtéyesz- 
tessék, — utalva a fennállott földmivelés- ipar
és kereskedelemügyi minisztérium 11147 1885. sz. 
körrendeletére felhívom a címei, utasítsa a ható
ság a  te rü le té n  müköcő iparhatóságókat. hogy az 
e lő lje lze tt visszaéléseket meggátlandó éber figye
lemmel ellenőrizzék, vájjon hatóságuk területén 
nem állanak-e fenn oly üzletek, amelyek az em
lített törvény ellenességeket akár a fogyasztó kü- 
züaség félrevezetése illetve a hitelezők kijátszása 
céljából, akár pedig csak a törvénynek nem is
merése folytán elkövetik. Az ily cégek, illetőleg 
iparüzletek tulajdonosai ellen az 1874. XVII. t-c. 
157. §-a d) pontjának rendelkezése teljes szigorral 
alkalmazandó. Budapesten. 1903. december hó 3. 
a  miniszter helyett: Gróf Serényi államtitkár.»

— Kéménytüz Mull csütörtökön kigyulladt 
a városház egyik kéménye. A tűz nagy riadalmat 
okozott, mert az a hir terjedt cl, hogy ég a vá
rosháza. A tüzel sikerült hamarosan eloltani.

— Magyar automobil. Az újkor legmoder
nebb közlekedési eszközét, az automobilt Magyar- ; 
országon eddig nem gyártották s a gyors maga- | 
járó kocsik, amiket eddig az országutakon villám- > 
sebességgel végigporzani láttunk, mind osztrák, 
német, meg francia ipartermékek voltak, ame- j 
lyekért ami gazdag uraink szép summa pénzeket : 
küldtek ki a külföldre. Ez is megszűnik neraso- j 
kára, mert — mint a budapesti * Vállalkozók és ! 
Iparosok Lapja* írja — akadt egy budapesti 
gyáros cég, amely megvásárolta egy megbukott 
külfösdi automobilgyár felszerelését, azt behozza | 
hozzánk s itt fog automobilokat csinálni, úgyhogy 
— ha igaz — hát rövid idő múlva már magyar 
automobil fogja . . . .  az orrunkat caavarintani 
pokoli benzin-bűzével.

— A „M agyar K özéle tinek , amely dr. 
Halmai Elemér szerkesztésében eddig kéthelenkinl 
jelent meg, január 3-iki száma, mely a III. év
folyamban első, mint hetilap köszönti az olvasót, 
tetemesen bővült eredeti formában, eleven, gaz
dag és változatos programmal. Hasábjain első 
sorban a politika talált helyet, az politika, melyet j 
báró Bánffv Dezső inauguráll. így első sorban is i 
báró BánfTy Dezsőnek a Nemzetiségek című cik
kéről kell megemlékeznünk, amely méltó folytatása ; 
azon cikksorozatnak, amely annak idején a Magyar 
Közélet hasábjain jeleni meg, országszerte nagy 
feltűnést és hatást keltve. Méltó érdeklődésre 
számíthat a szerkesztő, Dr. Halmai Elemér cikke: 
Kormányképesség. A politika mesgyéjén bolorká- 
lókba döfi fullánkjait a csípősen, szellemesen meg
irt Darázsfészek, Ezeken kívül még egész sereg 
apróbb-nagyobb közlemény képviseli a politikát. 
Érdekes fejtegetések sorakoznak Pofiak Illésnek 
Fórum cimü cikkében. Flammarion Camille egy 
eredeti cikkével is találkozunk: Az asszony cím
mel. A szépirodalom sem panaszkodhatik. Első j 
sorban Zigány Árpád szenzációsnak ígérkező sza- j 
tirikus regénye: a Dicsősség útja áll. Pompás | 
Francesco De Róbert novellája, szépek Endrődy ; 
Sándor és Ráskai Ferenc költeményei. Szelleme- i 
sek F—e Gondolatai. A művészet rovatban Fekete ; 
József irt értékes tanulmányt Munkácsy Mihály i 
képeiről. Végül a változatos, gondos és mindenek- j 
felett igazságos Kritikai rovat és az alapos, szét
tekintő Közgazdaság és Pénzügy rovat zárja be | 
ezt a kitűnő tartalmú füzetet, amelynek előfize- | 
tési ára egész évre 20, félévre 10, negyedévre 5 , 
korona, szerkesztősége és kiadóhivatal Budapest, i 
Kálmán-utca 10. szám alatt van. Kapható minden 
könyvkereskedésben, tőzsdében és a vasúti állo
másokon.

-- Ml kell a  magyarnak? Parlamenti körökben 
néhány nap óla közbeszéd tárgyát képezi ogy esemény, moly 
vz obstrukció utolsó napjaiban a Kaszinóban ment végbe, 
de nyilvánosságra csak most került. Egy este a_nagy társal
góban a Kaszinó politikusai igen számosán verődtek össze, s 
a helyiéiről beszélgettek. A hangulat meglehetősen izgatott 
volt, néha súlyos kilelentések is hallatszottak, kemény kriti
kai szavak Egy főrendiházi tag egyszerre a következőket 
mondta : ..Ha az obstruálok legalább olyan célokért kiizde- 
nének, amelyekre első sorban van szüksége a nemzetnek " 
„Kiváncsi vagyok, felelt erre gyorsan az obstrukció egyik 
védelmezője, hogy mit tartasz kegyelmes uram olyannak, 
amire első sorban van szüksége a magyarnak ?“ „Az köz
tudomású'" felelt a kegyelmes ur." Fogadjunk száz üveg 
pezsgőbe, hogy ha négyazemközt megkérdezzük az a harminc- j 
négy arat akik itt vannak, nem lesz három, aki orra a kér- |

Jósra egyformán fölei." A fogadást megkötötték, a szolgák 
pupirszeletekat hoztak és azt a bronzurnat, amelyet inog a 
S/achenyi István kora óta használnak választási célokra s a 
titkos szavazás megindult. A kérdés az volt : Mi kell legelső 
sorban a magyarnak? — erre kellett felelni. Az utak gyor
san leszavaztak, s aztán nagy érdeklődés közt bontották, fel 
» szavazó lapokat. Általános meglepetésre a fogadást a ke
gyelmes ur nyerte meg Kilenc lapon ilyen válaszok voltak: 
„A magyarnak Szabmiság kell, semmi egyéb." Független
ségre van leginkább szükségünk “ „No feledkezzünk meg n 
Testvériségéi." „Nagyobb műveltségei kérünk." „Több pénzt.“ 
„Ónálló vámot." „Szorosabb összetartást!" Huszonhárom sza
vazó lapra azonban mintha csak összebeszéltek volna a sza
vazók, ezt Írtak: „Mi kell a magyarnak? Hőt Egyetértés !u 
A kaszinónak egyik képviselő tagja erre igy szól: „Egészen 
természetes, hogy majdnem mindnyájan erre a gondolatra 
jutottunk. Az oka önnek az, hogy egyetlen egy lap sem 
nyújtja a hazai közéletnek olyan hű képét mint az Egyet
értés: s a függetlenségi törekvésnek az Egye tér ősnél lelke
sebb buzgóbb és nagyobb sikerű apostola ogy sincs He 
nemcsak politikai és társadalmi téren lett az elmúlt .47 év
folyam alatt vezérlappá az Egyetértés, a közgazdaság, az 
ipar. a kereskedelem és a mezőgazdaság sem nélkülözhetik 
szolgálatait. Szépirodalmi rovata pedig épen egyedül áll az 
ogész sajtóban. Fenyő Sándor főszerkesztő ugyanis, mint 
politikai főmű n ka társat megtudta nyerni Kossuth Ferencet, 
Magyarország ez időszerűit legelső politikusát, azoeban szép
irodalmi főműnkatárssá megnyerte a ma élő magyar Írok 
egyik legnagyobbikát, Eötvös Károlyt. E két ragyogó névhez 
a kiváló munkatársak egész gárdája csatlakozik — s ezek 
cgyiittcs munkája emelte az Egyetértést, a haza határain túl 
is hóditó után járó legolső magyar lappá. Most újévkor ez 
u iap gyönyörű ajándékot is ád előfizetőknek,' azoknak is, 
kik most jelentkeznek uj előfizetői; gyanánt. Pompás Rákóczi- 
album ez művészi kivitelű és gazdag tartalmú. Előfizetések 
Budapest Vármegye-utca, 11 szám alá beküldendők. Tisztvi
selők, papok, tana: ok, tanítók, lelkészek, magyar katonatisztek, 
kedvezményes áron kapjál; egy hónapra 1 frt 20 krért, ne
gyedévre 8 irt f>0 krért félévre 7 írtért.

SELMEC- ÉS BÉLABÁNYA SZ. KIR. VÁROS

HIVATALOS KÖZLEMÉNYEI.

Az anyakönyvi hivatalok bejegyzései.
1904. évi január 1—9-éig.

Születés.
Burda János, ZsufTa Mária, leány Selmecbánya
Perher Krisztina, Paulovics Mária, leány
Gasparik Demeter, Bakos Júlia, leány
Riktor András, Fojtik Józsefné. fiú „
Kucser& József, Fojtik Anna, flu

Halálozás.
özv. Kordos Jánosné 7!) éves, végelgyengülés.
Melis József 71 éves, aggkor.
Kaelta József 1 napos, gyengeség.
Fábián János fiö éves, vitáim oordis.
Ohladni János 5G éves, tiidőgümőkór.
Hoffmann Dániel U4 éves, vizi betegség.
Magyar József tí(> éves, tiiilőlógdag.

30.
rkp. 1904.

T ekin te tes T örvényhatósági Bizottság!
Selmec- és Bélabánya sz. kir. város rendőr- 

kapitányságának, bejelentési és központi kézbesítő 
osztályának és a hivatalnokok azonossága folytán 
ezzel kapcsolatos állami anyakönyvi, haláleset 
felvételi, leltározó és községi bírósági hivataloknak 
1903. évi összes ügyforgalmát rövid vázlatban a 
következőkben terjeszteti elő:

1.
1 Ügyszámok.

az általános rendőri iktatóba érk. 8813 ügy
2. a kihágási » » 2273 »
3. az iparkihágási » » 50 »
4. a tánc- és zcncengcdólyi * » 42 »
5. a bűnnyomozali » » 460 »
6. az anyakönyvi iktatóba és pedig:

a) I. kerület 126 \
b) II. > 59 {
c) III. » 56 | 300 »

7.
d) IV. » 59 J 

tanácsi o lőadinány......................... 1468 »
8. elnöki (pénznapló) ik tatóba. . . 298 »
9. haláleset felvételi » . . . 376 .

10. bélab. rendőrbizlosi, községi biró-
sági és kézbesítő iktatóba . . . 2149 »

11. hodrusbányai rendőrbizlosi. községi
bírósági és kézbesítő iktatóba . . 2107 »

12. stefl'ullói rendőrbiztosi, községi bi-
rósági és kézbesítő iktatóba . . 1554 »

13. rovnai h. rendőrbizlosi és kézbe-
sitő ik ta tó b a ................................... 1313 »

14. bankai rendőrb. és kézbes. iktatóba 390 »
15. tiszti orvosi » 404 »
10. » állatorvosi » 421 »
17. bejelentési h iv a ta lb a .................... 8380 »
18. belvárosi községi bir. iktatóba . . 1159 >
19. központi kézbesítési » . . 8419 »

összesen: 40436 ügy í

H Pénzforgalom.
1. Más hatóságok megkeresései 

folytán beszedett és illetve ki- 
kézbesitett bírságok, dijak és a 
nyilvános mulatságok utáni di
jak és rendkívüli bevételek (el
nöki p é n z n a p ló ) ....................7270 K 40 f.

2. a kihágási büntetőtörvény 1879.
XL. t.-c. alapján kirótt bírságok 967 » — »

3. a mezei rendőritörv. (1894. XII.
t.-c.) alapján kirótt birságok . 182 * —- »

4. a szegényalapot illető (1876.
XIII., XIV. t.-c. alapján kirótt
birságok és d i j a k ....................  1303 » 10 »

5. az állategészségügyi lörv.(1888.
VII. t.-c.) alapján kirótt birságok 10 » — »

6. ipardijak és birságok (1884.
XVII. t.-c.) A) tí) G) D) E) F) G) 704 * — »

7. erdei birságok (1879. XXXI. t.-c. 2927 » 95 »
8. útrendőri birságok (1890.1. t.-c.) 47 »
9. kér. betegségéiyző-pénztári bír

ságok (1891. XIV. t.-c.) . . 13 » — »
10. legeltetési birságok (szabály-

rendelet) ...................................  209 » 90 »
11. véderő birságok (1889. VI. t.-c.) 28 »
12. dobolási dijak (szabályrendelet) 88 » 80 »
13. tűzrendészeti birságok (szabály-

rendelet) .............................. . 25 * — »
14. iskolamulasztási birságok . . 120 * — >
15. e b a d ó ........................................  607 » 32 »
16. épitészeti kihágási birságok — » - »
17. uszoda-idény jegyek, befolyt . 20‘2 » >
18 erdőőrök eskübizonyitványaiért

b e fo ly t........................................  — » — »
19. az országos sziné3zeti nyugdíj

egyesület javára befolyt . . . — » »
20. 1898. évi II. t.-c. alapján kirótt

b i r s á g o k ...................................  — » — »
21. halászati birságok (18á8. XX.

t.-c .) .................... ..... 8 » — »
22. mezei termékek hamisítása mi

att kirótt birságok . . . , __ » __ ,
23. bélab. rendőrb. pénznapló . . 4261 » 54 »
24. hodrusb. » » . . 2567 » 35 »
25. steííultói » » . . 258 » 82 »
26. rovnai rendőrőrm. » . . 612 » 79 »
27. bankai h. rendőrb. » 170 » 80 »
28. tenyészállatok vizsgál, dija . . 20 » — »

összesen: 20670 K 77 f.
n i R endőri fo g h áz  és to lo n eszo b á k ,

A rendőri fogházban 1903. évben összesen 
, 501 egyén volt elzárva és pedig 425 férfi és 76 

nő, kik által a fogházban töltött napok száma: 796.
A város területéről összesen 55 egyén lett 

eltolóncolva és pedig 39 férfi, 11 nő és 5 gyermek.
IV. Cselódügy.

Ez ügyben a múlt évhez képest mi sem 
változott; sok a  panasz, nincs elég cseléd és a 
mi van is, nem megfelelő; az illeni leányok in
kább mennek a gyárakba munkásnőknek vagy 
Budapestre cselédnek, idegen községből pedig a 
leányok inkább csak télre jönnek ide szolgálni, 
mert nyáron mezei munkára mennek; a mi ke
vés cselédünk van, ezeket meg az u. n. szerző
asszonyok rontják úgy, hogy a cselédek folyton 
változtatják helyüket; e bajokon nagyban segítve 
lelt volna azzal, ha a cselédközvelités hatóságilag 
lenne kezelve, ide vonatkozó javaslatomat a köz
gyűlés annak idején el is fogadta, a kereskede
lemügyi minisztérium azonban oly sok feltételt 

; irt elő, hogy ezen szabályzni ma is csak »pium 
desiderium.*

Az 1903. évben 230 drb cselédkönyv és 52 
drb igazolási jegy lett itt kiállítva.

V. Ip a r i  és m ez ő g azd a ság i ügy.
1903. évben 230 drb munkakönyv és 3 drb 

házalókönyv állíttatott ki; nyilván tartatott pedig 
173 iparostanouc, 31 kereskedő tanonc, 397 iparos
segéd és 1437 gyári munkás és munkásnő (ebből 

j 812 dohánygyári).
Kiadatott 39 uj iparigazolvány és ipar- 

engedély.
Az Iparhatósági megbízottak Fizély Károly 

elnöklete melleit szabályszerűen működlek; a ren
des vizsgálatoknál különös panasz nem merüli fel.

A kerületi belegsegélyző pénztár id. Oszvvaldt 
Gusztáv elnöklete mellett példás rendben vezet
tetik és 1903. december 31-én 996 tagja volt.

Az iparostanonc- és kereskedőtanonc iskolák 
berendezésükre és az alkalmazott tanerőkre nézve 
teljesen megfelelnek a követelményeknek, sőt 
mintaszerűeknek mondhatók.

A mezőgazdasági munkásokról szóló 1898. évi 
II. t.-c. végrehajtása itt akadályokba nem ütközött; 
munkásigazolvány 1903. évben 42 darab adatott ki.



VI. N épm ozgalm i a d a to k .
E városi törvényhatóság területén 1908. év

ben összesen született 541 gyermek, meghalt 507 j 
egyén és házasság köttetett 11(5 és pedig:

I. Selmecbánya belváros, Rovna és Banka:
Született: 323, (170 fiú és 153 leány).
Meghalt: 327, (166 férfi, és 161 nő)."
Házasság: 63.

II. Bélabányán és György tárnán:
Született: 56, (33 íiu és 23 leány).
Meghalt: 46, (19 férfi és 27 nő).’
Házasság: 18.

ül. Hodrusbányán:
Született: 78, (32 íiu és 46 leány).
Meghalt: 55, (25 férfi és 30 nő).
Házasság: 22.

IV. Stofi'ultón:
Született 87, (40 fiú és 47 leány).
Meghalt: 79. (40 férfi és 39 nő).
Házasság: 13.
Összehasonlítás okából megjegyzem, hogy 

az 1900. évben összesen 635 gyermek született. 
501 egyén halt meg és 150 házasság köttetett, — 
1901. évben 564 gyermek született. 445 egyén 
halt meg és 154 házasság köttetett, 1902. évben 
pedig 632 gyermek születeti, 483 egyén halt meg 
és 131 házasság köttetett.

VII Katonaüg-yek.
Az 1889. évi VI. törvénycikkben jelzett járási 

tisztüiselői teendők elvégzésére is a rendőrkapi
tányság lévén hivatva, a sok ily rendelet és uta
sítás folytán felhalmozódott teendők egy külön 
ügyosztály berendezését lelték szükségessé, mely 
azonban csak névleg létezhetik, mert az ahhoz 
szükséges személyzetet is a rendőrlisztviselők 
közül "kellett beosztani, úgy hogy a többi rend
őri teendőket is végezniük kell, pedig a katonai 
ügyek nyilvántartása hova tovább oly sokoldalu, 
oly figyelmes és oly odaadó munkát kiván, hogy 
előbb-űtóbb tényleg is szervezni kell a külön 
»katonai ügyosztályt.*

A nyilvántartások vezetését Kis Frigyes tb. 
rendőrfogalmazóra biztam, a ki ezt pontossággal 
és szakértelemmel végezte.

A fősorozás az 1903. évben nem tartatott 
meg az exlex miatt; a hadköteles korban levő 
ifjak közül azonban önként belépett: 15.

A puhatoló bizottságokat városrészenkint 
előirt időben alakítottam meg és ezek jó ered
ménynyel működtek, a mennyiben a távol levők 
összes száma 35-re, a teljesen ismeretleneké 
pedig 7-re apadt.

Ez évben tartalékos közös hadseregbeli je
lentkezett 345, honvéd 108.

A mozgósítási iratok az előirt lűzmentes 
szekrényben elhelyezve és teljesen rendben vannak,

Az 1903. évben összeiratott ló . . . 238 
» lúfogat . . 121
» ökrös szekér 32

( Az 1903. év folyamán megtartott lóosztá
lyozásnál 75 ló ta láltatott alkalmasnak hadiszol
gálatra.

VIII. K özegészségügy.
A közegészségügyi állapot az 1903. évben 

a születési és halálozási statisztika összehasonlí
tása után kedvezőnek nem mondható; a ragályos 
betegségek nagyon sok kis gyermeket pusztítottak 
el; sikerült ugyan továbbterjedésükben ezen 
betegségeket meggátolni azzal, hogy mindennemű 
szükséges óvóintézkedés a legpontosabban és leg
szigorúbban végrehajtatott, mely alkalommal nagy 
mértékben volt érezhető a járvány kórház előnye, 
mivel ebbe szállíttattak ama fertőző betegek, kik 
lakásukon nem voltak elkülöníthetők, vagy eléggé 
ápolhatók, mindazonáltal nagy volt a gyermek- 
halandóság. — Dr. Tandlich Ignác v. tiszti orvos 
nagy buzgósággal végzi kötelességeit — kinek 
közbenjárásával m egtartottam a rendes vizsgála
tokat és intézkedtem a közegészség ellenes álla
potok minél előbbi megszüntetése iránt. Állandó 
veszélyez te lője városi közegészségügyünknek ama 
számtalan nedves, dohos levegőjű és túlzsúfolt 
lakás, melyben főleg a munkás osztály lakik; 
ezen bajon rendőrileg nem lehet segíteni, hiszen 
amúgy is állandóan lakáshiányban szenvedünk. 
De segíthetnének a munkaadók, ha munkásaik 
számára munkáslakásokat épilletnének.

Az elrendelt időszaki szcinvizsgálalok a 
tiszti orvos közbejöttével az 1903. évben teljes í 
pontossággal megtartatlak a  tanintézetekben, gyá- j 
rakban és bányatelepeken és pedig legkedvezőbb j 
eredménynyel, a mennyiben újabb trachoma eset 
nem találtatott; a hodrusbányai régibb trachoma 
esetek pedig nagy részben gyógyullak, mely kü-

100 í. január 10
“ “  l

rülmény dr. Sós Antal hodrusbányai bányamü- 
orvosnak köszönhető, a ki a betegeket teljes oda
adással és minden anyagi haszon nélkül kezelte.

IX. Piac és v á s á r  rendészet.
A város piacára szállított mindennemű élelmi 

cikkek a tiszti orvos állandó és szigorú felügye
lete alatt tartattak és az egészségre ártalmas, 
vagy hamisított cikkek elkoboztattak.

A vidékről levágott állapotban és egészben 
behozott állatok kizárólag a huscsarnokban áru- 
sitlatnak a tiszti orvos ellenőrző szemléje után; 
maga a huscsarnok a modern közegészségügyi és 
köztisztasági követelményeknek teljesen megfelel.

A gombával való házalás a mérgezésekmeg- 
akadályozása végett az egész város területén be
tiltatott és egyedüli elárusitási helyül a Főtéren 
a városház és Szt. Katalin templom közötti elke
rített hely szolgál!, a hol a tiszti orvos állal elő
zetesen megtörtént virsgálat után volt az eláru
s í t s  foganatosítható.

Állandó kifogás alá esik u. n. piacunk, a 
mennyiben külön piactér hiányában továbbra is 
kényleien vagyok tíirni azt, hogy heti- és orszá
gos vásárok alkalmával a járdák, sőt országút is 
elfoglal tátik, a mi pedig életveszélyes a sűrű kocsi- 
közlekedés miatt.

Az állatvásártér minden tekintetben meg
felelő.

X. Á llategészségügy.
A városi m. kir. állatorvos jelenti, hogy az 

1903. évben kiterjedtebb fertőző betegségek nem 
uralkodtak, a sertések között lépett fel ugyan 
serlésvész, de a gyorsan foganasított állategészség- 
rendőri intézkedésekkel a betegség elnyomatott, 
éppen igy a három Ízben fellépett szórványos 
sorlésorbánc is.

Lótenyésztés egyáltalában nem űzetik; a 
szarvasmarha tenyésztés fellendítésére 13 drb pins- 
gaui bika használtatott, sajnos azonban, hogy az 
ivadékok 90 % -a vágóhídra kerül, mivel legelő 
hiányában marhatarló közönségünk inkább tej
termelésre szorítkozik, juhtenyésztésünk a kevés 
és vadvizes legelők miatt hanyatlik, mivel a ju- 
hóknál a mételykor otthonos; a sertés tenyésztés 
alkalmas kanok hiányában pang.

Húsfogyasztás az előző évekhez képest kö
vetkezőkben változik: az 1901. évben az összes 
behozatal és levágás 9106 drb volt, 1902. évben 
8416 drb, 1903. évben pedig csak 7288 drb vagyis, 
a kevesebblet 1128 drb egy év alatt, (mely követ
kezőkép alakul:

g | L M  E C B A N f  A I H 1 R A DO

Városrész
M l  j 1

‘ 5  20 O  EH 1 5? ; M j

í l a

J ' J
•2 |Í 1
Cfl ; Ő

Selmecbánya 1 i ! i 1 1 22,35 272.428 230 322 1795 709 21
il

1233 5133
Hodrusbánya -  8 34 41 15 3,8 78i 110 0 21 346
Bélidjánya ----- ! 2 14 8 27 144 1 4 - 12: 216
Steflültó . ----- ; 2, 24 8 11 247 1 0 - 1 298
Bovna . . 1 -  2 30 19 191 86 83 - 10 150
Vidékiek . ----------  5 -  518 — 18 - 004 1145

Összesen : 23j 38,312 542! 27ö| í)35 2300|954 27 18817288
A közfogyasztásból clvonatott, illetve meg- 

semmisittelett a belvárosi közvágóhídon beteg 
marha-tüdő 35, máj 24 drb, mélelves juh-máj 
705 drb és 2 drb szopós borjú genyes köldök- 
zsinór gyulladás miatt.

Marhalevél kiállíttatott 2917 drb és pedig 
1331 drb 20 filléres, 421 drb 12 filléres és 1165 
drb 4 filléres; átruháztatolt 4526 drb.

Ki kell emelnem Fodor József v. m. kir. 
állatorvos működését, a ki szakértelemmel és buz
galommal. e mellett erélylyel és tapintatosan 
látja el hivatalát, úgy, hogy állategészségügyünk 
örvendetesen jól áll.

XI. B ünnyom ozati és k ih á g á s!  ügyek .
Az uj bűnvádi eljárás négy esztendő óta 

van már életben, s a mull években is teljesen 
fennakadás nélkül pontosan végrehajtatott a tör
vény és rendelet, a mely pedig nagyon sok fölös
leges munkával terheli a nyomozó hatóságokat, 
itt a rendőrséget.

A nyomozásokkal felmerülő kiadásokat, napi
dijakat, fuvarbéreket a városnak kellett azelőtt 
fizetnie, az 1903. évben azonban ezen költségek 
fedezetére az állam megfelelő összeget bocsájtolt 
a város rendelkezésére.

A mull évben 243 bűnügy lelt a rendőr- 
kapitányi hivatalnál feljelentve és nyomozva, a 
mi tekintettel a sok formaságra, Írásbeli munkára, 
a mivel a nyrmozás jár, nagy munkaszaporulatot 
jelent.

A kihágási ügyek szintén évről-évre szapo
rodnak. úgy hogy azoknak pontos ellátása, lelár-

gyalusa folyton több munkát igényel; talán a jövő 
évben életbelépő »Büntető parancs* remélhetőleg 
keYesbbiteni fogja e munkát.

XII B eje len tési és k ö zp o n ti k éz b esítés i h iv a ta l.
A bejelentési hivatal most az 1901. évi XX. 

t.-c. alapján 1903. január 1-től kezdve, mint köz
ponti kézbesítési hivatal is működik, vagyis végzi 
az összes kézbesítéseket, a mi ismét munkasza
porulatot jelent a rendőrségre nézve, mert az 
összes hivatalok kézbesítendő ügydarabjai itt ösz- 
szesittetvén, ezeknek szétosztása, iktatása, a kézbe
sítőknek átadása és tőiül való visszavétele és 
végül a megkereső hatósághoz visszaküldése a 
kézbesítőkön kívül állandóan egy rendőrliszlvise- 
lőt foglalkoztat; előnye ezen intézménynek azon
ban az, hogy a kézbesítések egy kézben egyesit- 
tetvén, gyorsabban és pontosan eszközöltetnek.

A bejelentési hivatal forgalma a múlt év
ben a következő volt:

Idegenekről (ideiglenesen itt tartózkodókról) 
és állandö lakosokról beterjesztett be- és kijelen
tési lap 8380; kézbesítendő ügydarab beérkezett: 
13300: lakcimtudakozódásokra válasz adatott: 2117 
és pedig hivataloknak 1854, magánosoknak 263.

Ezen kívül kiállíttatott 52 figyelőlap és ke
resztül vezettettek az összes születések és halá
lozások, s a törzslapokon rendesen átvezettettek 
a büntetések.

A be- és kijelentések elmulasztása miatt a 
múlt évben 61 egyén lett megbüntetve, a mi a 
szegény-alapnak szép összeget juttatott.

XIII. A k özb iz tonság  á lta lá b an .
Az elmúlt esztendőben a közbiztonság álla

pota általában kielégítőnek, sőt kedvezőnek raond- 
íiató. Nagyobb lopások, betörések és gyilkosságok 
nem történtek, csupán Bélabányán loptak el két 
tehenet, élelmi szereket és sertéseket, a minek 
oka a határos zólyommegyei községek melletti 
nagy erdőségek, a hol a tolvajok nyom nélkül 
eltűnnek, továbbá az, hogy Bélabányán tulajdon- 
képeni rendőrség nincsen is, mert az ottani rendőr
biztos és rendőr annyira túl van kalmozva más 
közigazgatási, gazdasági, anyakönyvi, kézbesítési 
és más munkálatokkal, hogy a lehető legnagyobb 
szorgalma, buzgósága és pontossága mellett sem 
marad fizikai ideje a külső rendőri szolgálatra; 

l ugyanez áll különben Hodrusbánya, Steflulló, 
Banka és Rovna külutcáinkra is, itt azonban hála 
a gondviselésnek, nincsenek oly veszedelmes szom
szédaink, mint Rélabányán, a mely városrészünk 
épen Ilont, Bars és Zólyommegye véghalárán 
fekszik.

Kevesebb volt a múlt évben a munkanél
küli idegen csavargók száma is, fájdalom azonban 
az, hogy a helybeli csavargók és züllött egyének 
száma folyton növekszik, a mit az általános el
szegényedés és az iszákosság terjedése okoz.

Államellenes, anarchikus, szociális mozgal
mak egyáltalán nem voltak városunhban,

Ezekben vázoltam az általam vezetett hiva
tal 1903. évi működését; látható, hogy mily sok
oldalu kötelességünk és munkánk, és hogy ez 
évről-évre emelkedik.

Selmecbánya, 1904. évi január hó 6-án.
Krausz Kálmán, s. k.rendőrfőkapitány.
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H  I  R  r> E  T  É  S  E  K .
H irdetm ény.

A garamszentkereszti kasinó-egyesület al
bérletbe adja az általa bérelt és a besztercebányai 
püspökség tulajdonához tartozó nagy vendéglőt 
f. évi április 1-től 1906. évi szeptember 30-ig ter
jedő időre.

Pályázni óhajtók, kik közül a róm. kalho- 
likus vallásuak előnyben részesülnek. — tartoznak 
ajánlataikat f. hó 30-tg Truszka Antal cimére 
Garamszentkereszlre beküldeni kihez a bérleti 
fel télek közlése és utáni felvilágosítás adás végett 
is fordulhatnak.

Garamszcntkereszt 1904. évi január 2.
T ru sz k a  A ntal.
bizottsági elnök.

L a k á s  k i a d ó !
Honvéd-utca 57./I. egy jó karban lévő lakás 

az I. emeleten utcai oldalon 2 vagy 3 szobából 
és kertte l stb. stb . a z o n n a l  k i a d ó .
— Bővebbet megtudható olt

Czunna József
vésnöknél
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C sászárfü rd ö

téli és  nyári gyógyhely 
BUDAPESTEN.

E lsőrangú  kónes héw ijü  gyógyfürdő, 
páratlan gőifürdővel, legmodernebb 
iszapfürdőkkel, pompás á s v á n y v íz -  
u s z o d á k k a l .  kő- és kádfürdőkkel.

m r m m m
1 ü v e g  Sí I r o r o n n ,  U ia  ü v e g  1 k o r .

Írtár: KORONA. -  G Y Ó G Y S Z E R T Á R , Budapest, CaMn-tér.

KIRÁLYFI ÉSTARSA
BANKHÁZA, BUDAPEST, ANDRASSV-UT 60.

•  rntgy. KIr. IXAD. oiim»»o’-»jái*k ffielirv.hó heifí.
110,000 sorsjegy, 66,000 nyer. — Nyeremények Összege 14.469,000 korona

R E M I N G T 0 N

S z a k a v a t o t t s á g i  
P ootossA gJ

á Kisbirtokosok 
Országos Földhitelintézete
B U D A P E S T , V., GÉZA-UTCZA 2. 

300 koronától kezdve ad IS rle izlé te t tilog - 
levél-kOIciOcökel. melyek n tia

(rfks tZsüftOlIIwttósel:

fizetendő Járadékul a törlesztéssel együtt. 

Bővebb felvilágosítást az intézet 
díjmentesen ad.

£  U J M O D E L L J E
i n e q i a l e n t ' !

ü lj P R O S P E K T U S T  K Ü L O

Pl farmingem'

\m m m m
s u u ^ p e s t ^  s

A n p r á s s y - ó t  1 2 .

On nagyon idősnek látszik! 
Fesse haját a CZERNY-féle

HAJFESTŐ-SZERREL.

V É R G Y Ó G Y I T Á S
A legsikeresebb gyógymód: asthma, szív-, gyomor-, 
Ideg- i s  börbaj, szélliüdés, elmezavar slb. ellen. 

Megalapítója és egyedüli képviselője:

D "  KOVrtCS J .  f ő v á r o s i  o r v o s .
BUDAPEST, V, VACZI. KÖRÚT I8. SZ. I. EM.

OSERSés BAUER
BUDAPEST

V„ üpót-kórút 7.

Benzin- és  
petnolin- 

motorok

M O T O R G Y Á R

BÉCS
Oeadnerstraase 79—05.

Benzin- éa
petrolin-
lokomobilok

Szivógáz-motoi*ok 2—3 fillér üzemköltséggel. J 
Ezernyi ltraÉitstk Bűi®te. - Elteli lyirtmj. -  KedvezS Misi fillsltlá. í

1903. vhtó.
Árverési hirdetmény.

Alulirt bírósági végrehajtó az 1881. évi 
LX. t.-c. 102. §-a értelmében ezennel közhírré i 
teszi, hogy a sclmeci kir. járásbiróság 1903. évi I 
V. 187/1. sz. végzése következtében Dr. Iíasza- 
nitzky Kálmán ügyvéd által képviselt Első magv, | 
általános biztosiló társaság javára Singer Mór 1 
ellen 557 K 87 f s jár. erejéig 1903. évi julius hó 
30-án foganatosított kielégítési végrehajtás utján 
lefoglalt és 1777 K-ra becsült küvcLkcző ingósá- j 
gok, u. m.: bútorok, szeszes italok, szóda-vízgép 1 
és üvegek nyilvános árverésen eladalnak.

Mely árverésnek a selmeci kir. járásbiróság 
1903. évi V. 187/4. sz. végzése folytán 557 K j 
87 I tőkekövetelés, ennek 1903. évi január hó 1. 
napjától járó 5 % kamatai, ’/,%  váltódij és ed- 
dig összesen 184 K 00 fillérben biróilag már meg
állapított költségek erejéig Szentantalban alperes 
lakásán leendő eszközlésére 1904. évi ja n u á r  
hó 22-ik napjának délelőtti 10 órája  határ
időül tüzelik ki s ahhoz a venni szándékozók 
ezennel oly megjegyzéssel hivatnak meg, hogy az 
érintett ingóságok az 1881. évi LX. t.-c. 107. és | 
108. §-ai értelmében készpénz fizetés mellett, a 
legtöbbet ígérőnek, szükség esetén becsáron alul 
is el fognak adatni.

Amennyiben az árverezendő ingóságokat má
sok is le és felülfoglaltalták s azokra kielégítési 
jogot nyertek volna, ezen árverés az 1881. évi 
LX. t.-c. 120. §-a értelmében ezek javára is el
rendeltetik.

Kelt Selmecbányán, 1904. évi január hó 
2-ik napján.

Óváry Dezső.
_____________________________ kir. bir. végrehaj tó.

használja a régóta bevált és jó 

1 u „ K a is e r - f é leIELL-CAMMELL“
cukorkákat.

9 7 4 - 0  közjegyzőileg hitelesített 
u i  t v /  okirat eléggé bizonyítja, 
mennyire beválnak és biztos si
kerrel hatnak ezek a cukorkák 
r e k e d t s é g 1, h u r u t  é s  e l n y á l k o s o -  

d á s  e l l e n .
Ha hasonlót kínálnak utasítsuk 
vissza és óvakodjunk hamisítások
tól. Csak ,.három fenyő"  valódi véd- 
j^ygypl- Csomagja 20 és 40 fillér. 

R a k tá r :
M á r k u s  3VI.

e u k rá sz a tu  h r l t n o i ' l i A t i y á n
Deák-Ferenc-utca 7. I. saját liáí.

.. .. A l f i p l l t a t o H  1 0 3 0 .........

8. V.

Pénzt, V  v  1 ■ s  \ 
l . # $ } # & & &

sok pénzt, Joerjes íp s t  ó2v. és fia
könyvnyomdájában

hjvenkönt 10O0 körömiig kerer- egy jó házból való fiú
J tn  szakismeret ndlkül.

Küldje be eimít E. 440 jeligo 
alatt a kivetkező címre: A n -

tanulóul
n o n c e n - A b t e i l u n g  c le s  
. .M e r k ú r "  M a n n h e lm .

El a d ó  H á z ! Zsigmondy-utcában 3 számú 
Czemmel Györg-y-féle jó karban lévő ház 
azo n n a l e la d ó .— Bővebbet Linder József 
szabómesternél Rózsa-utca 74.

sz. 1903. végrh.

Árverési hirdetmény.
Alulírott 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, Grünfeld Gyula 
javára VVeisz 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. 
ni.: 4 drb ökör nyilvános árverésen eladatnak.

Mely árverésnek a selmeci kir. járásbiróság 
1903. évi Y. 472/3. számú végzése folytán 900 K 
tökeköv., ennek 1903. évi október hó 10. nap
jától járó 6%  kamatai, */„% váltódij és eddig 
összesen 114 K 90 f-ben biróilag már megállapí
tott költségek erejéig is Tópatakon, alperesek laká
sán leendő megtartására 1904. évi ja n u á r  hó 
25-ik napjának d. e. 10 órá ja  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. g-ai értelmében készpénzfizetés mel
leit a legtöbbel ígérőnek szükség esetén becsáron 
alul is, el fognak adatni.

Amennyiben az árverezendő ingóságokat má
sok is le és felülfoglaltalták s azokra kielégítési jo- 
goi nyertek volna, ezen árverés az 1881. évi I,X. 
t.-c. 120. g-a értelmében ezek javára is elrendeltetik.

Kelt Selmecbányán, 1904. évi január hó 4. 
napján.

Nyomatott Joerges Ágost öze. és fia ki'myvnymdájában Selmecbányán. 1904

Óváry Dezső, s. k.
kir. bir, vhnjtó
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