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K U T I  I S T V Á N .

Az expedíciót s hirdetéseket illető reklamációk a lapkozelő

Joerges Ágost özvegye és fia
céghez intézeudűk, hova az összes pénzküldemények is küldendők
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„Igaz szó 1“
Az emberi természetben rejlő dolog, I 

hogy egyik a másiknak hamarább látja meg 
a hibáját, mint sajátját; igyekszik a má
sikat élénk színnel feltüntetni, hogy a ma
gáét homályba burkolja. Nem szeretjük, na 
embertársunk fellebbenti a fátyolt és fel
tárja a valót.

Ne keressük hibáinkat másokban, ke
ressük azt magunkban. Hivatottabbak, mint 
e szerény sorok írója, bírálják el, hogy 
városunk terhei növekedésének okai miben 
rejlenek, de hogy Tóth Imre dr. bizottsági 
tagnak ama kijelentése, a mire fenti cikk 
írója hivatkozik, sok igazat tartalmaz, az 
el nem vitatható. Hogy a halandóság nagy
ságára a közterhek súlya befolyással van, 
azt abban kell keresnünk, hogy az adó
fizető polgár elszegényedik és a szegény 
nép a terhek súlya alatt, ha ezeknek meg
felelni akar, a minthogy meg kell hogy 
feleljen, mert. különben az adó végrehajtót 
küldik a nyakára, nem képes terhes mun
kája, ipara mellett a szükséges élelmicik
keket megkeresni, legtöbb esetben és talán 
mondhatnám, mindig oda adja magát az 
egyedül üdvözítő és minden gondot, bút és

minden földi kínt látszólag elmulasztó pá
linka — szeszes italok — ivasának.

Ez az agyméreg megteszi a maga ha
tását. tönkreteszi testét, tönkre lelkét, tönkre 
kicsike vagyonát — sorvad teste, pusztul 
lelke, vagyona — pusztul az adófizető pol
gár, pusztul ős bányavárosunk.

Nem hivatásunk a pusztulást végig
nézni, hanem kötelességünknek ismerjük az 
elszegényedés okát keresni és e közös ál
lapotot orvosolni.

En nem abban keresem és találom a ! 
bajokat, a miben azt a t. cikkiró úr, hanem 
abban, hogy kevés bennünk, a munka, a 
takarékosság és az önmegtagadás erénye.

Ezen polgári erények nélkül pedig egy 
város sem virágozhatik. Már pedig, hogy 
városunk virágozzék, közös kívánságunk. 
Ezen erények pedig csak akkor fognak 
bennünket áthatni, ha azokat már abba a 
gyermekbe, az iskolában beoltjuk. Elet- i 
rendünkön változtatunk.

Talán nem terek el tárgyamtól, ha ! 
kitűnő tárcaírónk, Rákosi Viktor, egy mon
dását idézem, abból az alkalomnál, a midőn i 
egy könnyelmű huszár kadetot szntirizálva j 
mondja, hogy a tiszthelyettes apja, a ki j 
könnyelmű fiának az ellentéte „a Korponaiék j

soha sem mennek tönkre, mert mindig van 
a családban egy g ró f  és cgy zsidó." A zsidó 
alatt azt értette, a ki dolgozik és gyűjt, a 
gróf alatt azt, a ki a készet elkölti.

Legyen belőlünk is több zsidó cs ke
vesebb gróf. Nem fog kelleui városunk 
anyagi megélhetése forrásainak megapadá- 
sát abban keresni, a miben a cikkiró úr 
hiszi lenni,

Tagadhatlan az az egy állítása cikk
iró úrnak, hogy a szomszéd vidéki közle
kedési eszközök fejlesztése befolyással van 
annak kereskedelmére; de mindennek da
cára mégsem állítható, hogy városunk üz
letei a körül felépült vicinálisok következ
tében mentek volna tönkre. Nem mentek 
főleg tönkre a tisztességes és reális alapon 
dolgozó kereskedők száma, sőt tálán azt 
kellene állítanom, hogy azok megszaporod
tak. Hogy nem o ly‘gondtalan az élet a 
szerényebb jövedelem következtében, az 
természetes, mert. a fogyasztó közönség 
nagyon természetesen, saját előnyét keresve, 
az olcsóbb piacokat keresi fel. De azért 
ne higyje senki, hogy az a fogyasztó, a ki 
városunk megbízható üzletét annak előtte 
felkereste, azokat egy bizonytalan és Ösme- 
retlen, megint csak a vidéki üzletet fel-

Két hét a Szörényi és a hunyadi 
havasokban.

— lila; ifj. Sobó Jenő. — 5
A gyógyilóforrások különböző kőzetekből 

kerülnek napfényre, s eszerint különböző össze
tételük és hőmérsékletük is van. Egy, a Cserna 
vizére néző granilszálból fakad az u. n. Hétforrás, 
a malmmészkőből a Herkulesforrás, einberderék- 
nyi vastagságban előtörő oszlopával. Tartalma az 
egyes évszakokban a likacsos mésztömegben több- 
kevesebb csapadékvízzel gyarapszik, s ezért erős 
hőmérsékleti ingadozásnak van alávetve. Az artézi 
kút s a belső források vize liaszpalából fakad.

Június 24-én délután elhagytuk Herkules- 
fiirdőt s a Bela-Réka felé irányoztuk utunkat. 
-Mehádia községe az első lakott hely fölfelé. A 
török hódoltságot megelőző korban színinagyar 
népességű város volt, de lakossága a félhold ellen 
vívott sikertelen harcokban megfogyott, s helyébe 
az oláhság szivárgott be. Manapság már állítólag 
csupán egy nemes család maradt meg a régiekből. 
A város egykorú jólétéről s fontosságáról tanús
kodik a háztömeg felelt magasra emelhedő Slra- 
jttíf-hegy egy ősrégi vár nyomaival, s távolabb 
a Dupa-Santu lejtőjén magánosán borongó ká
polna-oromfal, egy csúcsíves Ízlésű kapanyílással 
s felette egyszerű keresziidommal.

Az út további része eltér az észak felé futó 1 
vaspályától s Plugova meg Globureu falvakon 
siet keresztül, azontúl cgvre szőkébbé szorítják 
össze a palás hegyek, melyek közében erős küz
delmet kell vívnia létéért a küzvetellen szomszéd- \ 
ságában zúgó patakkal. A Vertonu-kereszlvülgy 
nyílásánál érjük Begoltint, a melynek feddhetet
len életű, jámbor lakosai megpróbálkoznak ugyan 
a keveset jövedelmező kertészettel és gyümölcs
termeléssel, jövedelmük oroszlánrésze azonban a 
csempészeiből kerül ki.

A Bela-Réka völgye egész vonalán, minden 
kanyarulatban uj, meg uj szépségeket tár fel az 
utas előtt. A remek karban tartott községi útról 
kényelmesen szemlélhetjük a meredek oldalú, , 
gyéren begyepesedett hegyeket, melyeknek gördülő 
kövein bámulatos könnyűséggel kel ál a legelésző 
birkacsorda, ábrándos nótákat furulyázó pásztorá
val, a kinek oldala mellett hű testőrként kuco
rognak a bozontos, inkább farkashoz hasonlító 
kutyák.

A nap korongja nyugovóban volt, midőn 
Kornya-Révál elértük. Egy napnál többet kellett 
e helyen tartózkodnunk, egyrészt alkaltnaloss&g- 
és élelemszerzés, másrészt a kegyetlenül rossz 
idő miatt. E közben barátságot kötöttünk a község 
intelligenciájával, s a védett kuglizó helyiségben

gondűző borocska mellett mutattuk be tekéző 
tudományunkat.

A közel 5000 lakosú oláh község a Cucuiata 
(921 m) gerince által elválasztott két völgyben 
nyúlik el hosszan, mintegy 15 kilométer távol
ságban, kertek közepette. Különös nevezetességét 
képezi sajttermelése, mely az erdélyiek között 
egyike a legkedveltebbeknek. Régebben, a határ- 
őrvidék idején, előkelőbb szerepet játszott, azóta 
sokat vesztett jelentőségéből.

26-án végre derült reggelre ébredtünk. Ér
dekes képet nyújtott a gyülekezés és csomagolás 
lázas munkája, amely nagy jártasságot és ügyes
séget igényelt, mert ügyelni kell arra, hogy egy 
lovat se terheljünk meg jobban a kelleténél. Én 
eleve kiválasztottam saját használatomra a leg
szebb paripák egyikét, a Tézát, amely kezdetben 
igen barátságosnak Ígérkezett. Később aztán annál 
jobban megbántam választásomat, mert a ravasz 
állat női fortélyának minden eszközét kimerítette, 
hogy megszabaduljon tőlem.

Gaztettei révén csakhamar nagy népszerű
ségre vergődött társaim körében, a kik a modern 
Pegazust különös figyelmükre méltatták. Kornya- 
révától a Rauna-vülgyén sietünk északkeletnek. 
A Strungistetől (939 in) remek bükkös lombsátora 
alatt vezet az út az egyre jobban sűrűsödő köd
burokban.
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keresi; de hogy a magyar fogyasztó kö
zönség nem szívesen vásárolja a bécsi és 
más osztrák gyárosok selejt árúit, a midőn 
tudja, hogy máshol van jobb és olcsóbb 
magyar gyártmány, ahhoz kommentár nem 
kell. A tisztességtelen versenyt józan ma
gyar közönségünk nem szereti. Nem kellene 
városunk kereskedő világának tűrni azt, 
hogy bécsi rongyokkal házaló egyének, a 
kik sem városunkban, sem széles Magyar- 
országon adót nem fizetnek, Hodrusbánya , 
kUlutcánkban a tLztességes üzletemberek
nek versenyt csináljanak és azt a könnyen 
hivő bányásznépet egy kis Írás kiállításá
val tönkre, fizető képtelenné tegyék.

Szemlélői vagyunk annak, hogy az 
úgynevezett bécsi és osztrák vigécek ideje 
el nem múlott, mert ezek az emberek régi ( 
lekötelezettük révén kitöltött levelező la
pokat küldetnek maguknak, oda rendeltetik ; 
magukat a kUlutcába, talán városunk szi- 
vébe is és a rendelő könnyen hivök még meg- j 
tisztelve is érzik magukat, hogy a vigéc j 
meglátogatja őket és Becs zálogháza és 
zsihamsaitól megvett portékával ellátja és | 
a vevők csak akkor ocsulnak fel, a midőn j 

a hitelre és drágán vásárolt árut haszná
latba veszik.

Ezekre, legyünk figyelemmel. Ezekre 
tegye reá rendőrségünk a kezet. Mert ezek 
jobban teszik tönkre városunk szolid üzle
teit és iparát, mint bármi más vicinális. 
Hisz a vicinális emeli az idegen forgalmat 
a összeköt a világgal.

Tagadásba veszem cikkíró űr ama álli- j 
tását, hogy városunk kereskedelmi- és j 

ipar pangását a fogyasztási szövetkezetek i 
okozzák.

Mert a mint nem azért virrad, mert a | 
kakas kukorékol, hanem azért kukorékol a 
kakas, mert virrad; éppen úgy van az a j 
szövetkezetekkel, a mik nem azért kelet- 
keztek, hogy a kereskedelmet és az ipart j 
tőnkretegyék, hanem azért keletkeztek, hogy

Mikor a kopasz, bogárhátú. lapos gerincet 
elértük, a kilátásnak vége volt, s örülnünk kellett, 
hogy a homályban az utat el nem tévesztettük. 
Egymásután hagytuk el a Dobri-Vir, Petrile-alba, 
Krak, Matichi, Isvoru csúcsokat, hanem akárcsak 
behunyt szemmel jártunk volna, az illetőknek 
alakjáról s a róluk nyíló kilátásról halvány fo
galmam sincs. Örökösen a nedves gyepen tartot
tunk tova. a fátlan tetőkön, a miknek árnyéko
sabb helyein még megmaradt a mull tói hava. 
A honnan a jég már régebben eltakarodott, vég
telen területet borít el az ököi-szemaranyvirág 
vagy pontentilla sárga, a soldanella ibolya- s a 
havasi kankalin rózsaszínű virága, az egyedüli 
báj, a mely o ködös, sivár gerincen a szemnek 
némi változatosságot nyújt. Igen ellenszenvesek 
a nagy kiterjedésű tőzeglápok, melyek az utolsó 
három esős hét alatt ugyancsak teleszivták ma
gukat vízzel.

Az 1991 m-es Isvoru oldalán elnyargalva, az 
itt még cserinelyszerű Riu Sest partján szemeltünk 
ki éjjeli szállást, egy düledező karám szomszéd
ságában, mely a vezetőknek szolgált száraz szál
lásul, Csapatunk már sokkal kevésbbé örvendett 
ilyen fejedelmi nyugalomnak. Tessék elgondolni 
a szakadó esőt, bőrig ázott ruháinkat, a gyepei, 
a melyből vizel lehetett volna facsarni, s tudom,

a munkás népet védjék a tisztességtelen 
verseny, a könnyelmű adósság csinálástól és 
az uzsorától.

Nem a müveit elemről- nem a közép- 
osztályról szólok, hanem az analfabétáról, 
erről a könnyen hivő bányásznépről, arról 
a könnyen hivő kézimunkásról, a kinek a 
kereskedő — tisztelet a kivételeknek — 
annyi hitelt nyújt, a mennyit a jó kabátja 
megér, ha már ez is tele vau adóssággal, 
azt a lelketlen hitelező eladja. Vagy mond
juk megfordítva, hogy a könnyen gondol
kozó, addig vesz hitelbe, a inig adnak, 
nem számol máma azzal, hogy holnap mi 
lesz véle

Ezek ellen a hitelezők ellen, ezeket a 
könnyelmű embereket van hivatva a szö
vetkezet megvédeni, mert a szövetkezetek
ben meg van a hitel maximuma és ezen
felül nem kap, ha bármit is csinál.

Merész állítás, hogy a szövetkezetek 
a kereskedelmet tönkreteszik, nem, hanem 
megtanítják a kereskedőt száz és száz em
ber boldogulásán, takarékosság cs kisebb 
százalékkel leendő dolgozásra. Megtanítja 
az üzletembert élelmesebb és fürgébbnek 
lenni.

Nincs rá eset széles Magyarországon, 
hogy a szövetkezetek egy tisztességes ke
reskedőt tönkretettek volna, a férgese meg 
hadd hulljon Hanem igen is egy-egy tisz
tességtelen sok száz embert tett tönkre. 
Tessék csak egy kissé északkeletnek fel
nézni, Mannarost, Bereg- és Ungmegyék 
szegény népét. Isten óvja ilyesmitől váro
sunkat. A szövetkezetek nem tönkretevői 
kereskedelmünknek, hanem regulátorai.

Városunk visszafejlődésére felhozott 
két körülmény megeröllenítésére legyen 
szabad felhoznunk a Garam völgyében fekvő 
Zsarnóca községet. Azóta, hogy a Garam- 
berzence—Léva helyi érdekű vasút felépült, 
egy vegyeskereskedéssel megszaporodott a 
7 üzlettel biró, 1600 lelket számláló nagy-

elmegy kedves olvasóim étvágya a sátorozásió). 
Ámde más választásunk nem volt, m ert a ki 
sokat kíván, az nagyol is áldoz; bőségesen meg
elégedtünk az ég könnyűit; elhárító sálorral, s 
esőverte takaróinkon elnyúlva aludtuk a boldo
gok álmát.

A reggel megváltás helyett még gonoszabb 
ködöt varrt a nyakunkba, mint a milyenből teg
nap volt szerencsénk falatozni. Az időjárás telje
sen levert, s egészen lemondtunk már ama. hiú
nak látszó reményről, hogy utunkat sikeresen 
befejezhessük. Komoly megfontolás tárgya lelt az, 
ne hagyjunk-e fel rövid időre a vándorlással a 
rossz idő, de még inkább oláh vezetőink miatt, 
a kiknek sommiképen sem volt Ínyükre, hogy a 
lecsapódott pára a körmükre fagyott.

Véges-végig jártuk a szenvedések kálváriáját. 
Búsan lehorgasztotl fővel s lehangolt érzéssel 
igyekeztünk a Godjánra feljutni. Egy határkőnél 
tartottunk pálinkásé állomást, mert ilyen förge
tegben o jótéteményt igazán nem lehetett meg
tagadni magunktól. Máskor ilyen poharazgalás 
közepette a legvidám hangulat vett erői rajtunk, 
most együtt gyászoltunk a szürke természettel, 
míg a csípős szél fajdalomkünnyeket sajtolt ki sze
meinkből.

(Folytatása következik.)

község. Most három éve, hogy az erdő- 
kincstár a fentiek mellé egy munkás élelmi 
fogyasztó raktárt állított fel, a mi ellen a 
kereskedők petitióval járultak a miniszter 
elé, dokumentálva azzal, hogy ott az adó
fizető polgárok mennek tönkre, és ime mit 
látunk, hogy valamennyi megél és még egy
sem ment kracholni, sőt ellenkezőleg, lé
pesednek, mert dolgoznak, takarékosak és 
önmegtagadók.

Legyen tehát bennünk is több a zsidó
b ó l mint a g ró fb ó l! — Ez az „Igaz szó!u

D. B.

Pártoljuk a magyar ipart.
Sok mindennel úgy van a magyar, hogy a 

mi külföldi iparcikk, azt jobbnak, szebbnek, érté
kesebbnek tartja, de leginkább ilyen a felfogása a 
játéktárgyak tekintetében s aránylag talán játék- 
tárgyakért vándorol ki legtöbb pénz Magyaror
szágból a külföldi okos vállalkozók feneketlen 
zsebeibe.

Ha azóta, a mióta a  lánglelkü Kossuth meg
alkotta a védegyletet, minden magyar ember an
nak a pénznek csak tiz százalékát adta volna 
magyar iparcikkre, a mit külföldi iparcikkért ki
adott. ma volna magyar ipar, tízszer, százszor 
erőteljesebb mint most van, volna magyar tőke, 
magyar kereskedelem, volna jólét és függetlenség 
s akkor volna magyar nyelvű hadsereg is és nem 
volna alkotmányunkat veszélylyel fenyegető ob- 
strukció.

Ezek a gondolatok jutottak eszünkbe, amikor 
végig olvassuk Martiny Istvánnak, ennek a nem 
sok zajjal, de annál több eredménvnyel dolgozó 
jeles férfiúnak évi jelentését a hegybányai gyer- 
mek-játékkészitő tanműhely múlt esztendei mű
ködéséről.

Küzdés, kitartó szorgalom, nem fogyó lelkes 
bizalom ad erőt az iskolát vezető férfiaknak, 
hogy lépésről-lépésre fejleszszék azt az intéz
ményt, a mely hivatva van arra, hogy fel vegye 
a versenyt a magyar közönség idegent kedvelő 
felfogásával szemben a külföld játékgyáraival.

Ők reményük, hogy elérik azt a célt, mi 
hisszük azt és elhiszi velünk együtt mindenki, a 
ki elolvassa az intézet igazgatójának alábbi je
lentését, a melyet érdekes voltánál íogva szórul- 
szóra beigtatunk lapunkba. Az érdekes, tartalmas 
és tanulságos jelentés, melyet Martiny István, 
hegybányai bányahivatali főnök, a gyermekjáték- 
készitő tanműhely felügyelő-bizottsága elé ter
jesztett, — a következő;

Tekintetes felügyelő b izo ttság!
Az elmúlt időszakra vonatkozólag van sze

rencsém jelentésemet a következőkben össze
foglalni.

Mindenek előtt örömmel jelenthetem, hogy 
mindazokat a javaslatokat, melyeket a felügyelő 
bizottság mull évi december hó 29-én tartott 
ülésében lett, az iparoktatási m. kir. főigazgató 
úr pártoló előterjesztése folytán a kereskedelem
ügyi in. kir. miniszter ur ő nagyinál lósága elfo
gadni kegyes volt, nevezetesen folyó évi julius 
hó 12-ről 20855. szám alatti leiratával, méltá
nyolván a felügyelő bizottságnak azt a körülte
kintő bizalmát, mellyel igyekezett módot keresni 
arra nézve, hogy az intézet működése szélesebb 
alapokra fekletessék s annak a háziipar fejleszté
sére irányuló hatása fokoztassék, szívesen fogadta 
az intézet fejlesztésére vonntkozó javaslatait. 0  
nagyméltóságának ezekre nézve történt magas
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elhatározását főbb pontozataiban a következők
ben van szerencsém ismertetni.

Az iskola épület kibővítését illetőleg elren
deli hogy a helyi viszonyok alapos megfontolása 
alapján a költségekre is kiterjeszkedő részletes 
javaslat terjesztessék elő, hogy ennek alapján a 
tárgyalások a pénzügyminiszter urrul megindít
j u k  s a tervek elkészíthetők legyenek.

A házi iparosok foglalkoztatása végett, az- 
•/al a megjegyzéssel, hogy külön számadás lesz 
vezetendő, egyelőre 2000 korona forgó tőkét en
gedélyez s azt egyidejűleg az igazgató kezéhez 
való kifizetésre a Selmecbányái m. kir. adóhiva
talnál folyósítja.

Breznyánszky Ferenc volt tanulót segéd mű
vezetővé nem nevezheti ki, mert az tnások szer
zett jogait sértené, ellenben részére egyelőre egy 
év tartamára évi 960 korona ösztöndijat enge- 
iléhez. illetve folyósít azzal, hogy nevezett, három 
havi kölcsönös felmondási határidő kikötésével, 
elömunkásként alkalmaztassák.

A játékdobok készítéséhez szükséges fának 
a liplóujvári kincstári erdőből kivánt beszerzése 
ügyében a főldmivelésügyi miniszter ur utján 
intézkedik.

A játékbaba készítés szempontjából teendő 
tanulmányok megejése végett Bell József tanító
nak külföldi tanulmányútra való kiküldését enge
délyezi és múlt évi 84. szám alatt kelt jelentésem 
alapján, melyben az úti programniot s a szüksé
ges költségei részletesen ismertettem, erre a célra 
400 korona utazási ösztöndíjat folyósít.

Ugyancsak e magas rendeletben intézkedik 
az iskola készítményeinek a kereskedelmi múzeum
ban leendő megfelelő értékesítése iránt és végül 
engedélyezi azt is, hogy a kaposvári tanoncisko
lának és kunosvágási elemi iskolának az iskola 
készítményeiből s rajzaiból egy-egy alkalmas 
kisebb gyűjtemény küldessék.

A magas rendeletben foglaltak értelmében 
tett intézkedéseimről az alábbiakban van szeren
cséin beszámolni.

Az iskola kibővítését illetőleg, számolva 
mind azokkal az igényekkel, melyek a hely és 
berendezés tekintetében úgy az oktatás zavarta
lan menetét s sikerét biztosítják, valamint lehetővé 
teszik azt. hogy a házi iparban munkálkodók 
egyes munkálkodók egyes munkájukat gépek 
segítségével az intézetben végezhessék, az elnök 
úrral történt előzetes értekezés folyománya képen 
az itt bemutatott terv és költségvetést állítottam 
egybe, tisztelettel megjegyezvén, hogy, miután 
költségekre kiterjeszkedő részletes javaslat, kiván- 
tatott, célszerűnek mutatkozott inkább szabály- 
szerű terv s költségvetési előterjeszteni, hogy már 
ezzel is közelebb juthassunk a megvalósításhoz 
annyival is inkább, mivel a terület, melyen a 
kibővítés terveztetik, erre a célra minden akadály 
nélkül felhasználható, mert ez bányászati célokra 
sem most sem a jövőben szükséges nem lesz, 
mit úgy az elnöklő miniszteri tanácsos úr, mint 
a Selmecbányái bányakerület igazgatója, valamint 
szerény jó magam mint a felsöbibertárói bánya
dalom (Selmecbányán és környékén elterülő kincs
tári bányászai) főnöke, e helyütt is kijelenthetjük.

A forgó tőkére nézve akképen jártam  el. 
hogy az engedélyezett 2000 koronát az adóhiva
talnál személyesen felvettem s azt a Selmecbá
nyái takarékpénztárba belét gyanánt nyomban 
elhelyczlcn és az erről szóló betétkönyvet, mely
nek száma 29722. azt a záradékot vezettettem 
reá. hogy kifizetések e betétből csak az iskola 
igazgatójának külön utalványára történhetnek. 
F.bből a pénzből fizetem a házi iparosok munká
ját, miről jelentésem más helyén teszek bőveb
ben említést s itt csak annyit említek még fel, 
hogy a folyó évtől kezdve, a forgó tőke pénztári 
naplóját nemcsak a szükséges ellenőrzés szem
pontjából, hanem a magam munkájának megköny- 
nyilése végett is, hónapról-hónapra a kereskede
lemügyi miniszteri központi számvevőségnek be 
fogom mutatni; magának a forgó tőkének mi
kénti felhasználásáról pedig, a hogy erre nézve 
megfelelő gyakorlati lapasztalokra szert tettem, 
szabályzatot fogok kidolgozni.

A játékdobok készítéséhez szükséges lúcfenyő 
és havasi fenyő beszerzésének ügye úgy áll, hogy 
miután a főldmivelésügyi m. kir. miniszter úr 
nem ingyen, hanem a tőár 50 e/o"Anak megfize
tése. továbbá az állami erdőtisztek gyermekeit 
segélyző alap javára a teljes lőár után fizetendő 
0 ‘JV»~nyi nevelési járulék, valamint a termelés 
és vasúti állomáshoz való szállítási költségek 
megtérítése ellenében adja a kérdéses fát és igy

a fuvarozás, vasúti szállítás stb. egészben jelen
tékeny összeget képez, itt szerény háztartásunkat | 
tekintve, olyan kiadásról van szó, melyet előirány
zatunk — miután egyéb anyagokra is van szűk- ! 
ségüuk, — nem bir meg. Magas helyre oly ér- j 
telmú felterjesztést leltem, hogy a felmerülő i 
költség más intézetek liitelmegtakaritásából fe
deztessék Miután azonban a javaslatom elfogad
ható nem volt, a kérdéses fát pedig mindenképen 
szükséges az iskolának biztosítani, érintkezésbe 
léptem a liplóujvári főerdöhivalallal, egyrészt a 
költségnek lehetőleg biztos alapon való kiszúrni t- 
liatása tekintetéből, mászészt arra nézve, hogy 
nevezett hivatal hajlandó e nekünk a kérdéses 
fát kól évi részletben kiszolgálni? miáltal lehe
tővé válnék az, hogy a költségelőirányzatunkat 
egy évben módfelett meg nem terhelnők. A főerdö- 
hivatal erre vonatkozó válasziratában arról ér
tesít, hogy, miután a kérdéses la kitermelve még 
nincsen, a költséget illetőleg pontos adatokat 
nem közölhet, de cgyre-másra mégis tájékoztat 
és kijelenti, hogy az anyagnak két évi részletben 
való kiszolgáltatása ellen kifogása nincsen; egy
ben pedig sürgeti a kőtelező nyilatkozatot arra 
nézve, hogy a részünkre engedélyezett fát, neve
zetesen 20 db. 30—40 cm álm. 4—6 mél. hosszú 
lucfenyőt és ugyanilyen méretű lő db. havasi 
fenyőt a már említett feltételek mellett átvenni 
hajlandók agyunk-e?

A mull évi 66904. szám alatt kelt leirat 
szerint e faügyre vonatkozólag a költségvetésre 
is kilerjeszkedő jelentés lévén teendő, múlt évi 
178. sz. alatt bátor voltam magas helyre a ren
delkezésemre állott adatok felhasználásával kiszá
mított költségösszegnek ismertetése mellett, — 
mely egészben mintegy 700 koronái tesz ki, — 
jelenteni, hogy e faanyagot két évi részletben 
kívánjuk átvenni és hogy egyidejűleg a liptóuj- 
vári főerdőhivalull is értesítettem arról, hogy a 
közölt feltételek mellett a fát kél évi részletben 
átvenni fogjuk, mit jóváhagyás reményében meg
tennem szükséges volt. mert a fának kitermelése 
időhöz van kötve. A felmerülő költséget engedé
lyezett. hitelünkből fogjuk fedezni és csak abban 
az esetben, ha — most még előre nem látható 
okok miatt — ez még sem volna lehetséges, ven
nem igénybe erre részben a forgó tőkéi, megjegyez
vén, hogy ezt egyelőre lehetőleg kerülni kívánom, 
nehogy a forgó tőkének most a kezdetnél nem 
künnyű kezelésének ügyét komplikáljam.

A jálékbaba készítés szempontjából teendő 
tanulmányok megejtése végeit Hell József tanító 
mull évi’ augusztus 1—30-ig tanulmányi utón 
járt s megfordult Joachimsthalban, ahol megnézte 
a  Semmel & Comp. babagyárat, továbbá kirán
dult Joachinsthal környékére, nevezetesen Keil- 
berg, Fichlenberg, Merkelsgrűn, Gollesgab helyi
ségekbe, a melyekbe a babagyártás és csipke-ké- 
szités folyik házi iparszerükig. Megemlítendő, hogy 
e helyeken kizárólag a játékbabák testrészeinek 
gyártása és ezek ruházata körüli munkák végez
tetnek. a babafejekel Thüringiából hozatják. Ismét 
Hell Jő"séf Berchdesgadenbe és ennek környékére 
utazott, megfordult Allenberg, Gmcrk. Kőnigsee, 
Ramsen, Schönau és Restenben, tanulmányozta a 
háziipar szerüleg űzött gyermekjátékszer készí
tést és műfaragászatot. Ez utóbbi helyekről né
hány darabot hozolt az iskola számára, melyekre 
nézve megjegyzem, hogy az ilyen munkák kivitel 
tekintetében nálunk Ízlésesebbek, miről a tekin
tetes felügyelő bizottságnak alkalma nyílik ez al
kalommal is meggyőződni, ha ezeket összehason
lítja a mi gyártmányainkkal. Nevezett tanító meg
nézte, Ilalleinban az Ödcl-féle játékszer gyárat, 
majd végre Bécsijén a Franki-féle és a Wilhelm 
Phol-féle játék bábugyárakat, melyekből szép min
tákat hozott. E fejezetnél végül felemlilendőnok 
találom, hogy a tanító tanulmányi útjáról jelen
tést adott be. melyet múlt évi 125. szám alatt 
az iparoktatási főigazgató utján magas helyre 
terjesztettem fel, a hol az múlt évi 62659. szám 
alatt kelt leirattal jóváhagyólag tudomásul vé
tetett. Az általa vásárolt mintadarabok a vétel
árnak magas helyről nyert engedély alapján tör
tént megtérítése 'után az iskola leltárába felvé
tettek.

A kereskedelmi múzeumban bizománybán 
lévő iskolai készítmények mull évi igazgatói je
lentésemben kiíogásolt értékesítésének kérdését 
akképen oldottuk meg, hogy a kereskedelmi mú
zeumnak magas rendeletre történt felvilágosító 
jelentése alapján a tanítót a helyszínére küldtem, 
minek folyománya az lett, hogy az ottani arány
lag drága készítményeinket, melyek még a párisi 
kiállításról maradtak fenn, ő nagyméltóságának

múlt évi 50935. sz. a. kelt utasításának értelmé
ben, kelendősebb és népszerűbb tárgyakkal cse
réltük ki, mely intézkedésünk, — melyről külön 
jelentéssel beszámoltam, - magas helyen jóvá
hagyólag tudomásul vétetett.

Ezek után áttérve iskolánk bevételének is
mertetésére, erre vonatkozólag az alábbiakat 
bátorkodom kiemelni.

Az 1902/3. évi tanévben 20 tanulója volt az 
iskolának, a tanulók jelenlegi száma pedig 19. 
Azonkívül óz óv folyamán még 8 növendék 
is mint műhelyi munkás tartózkodott s jelenleg 
is tartozik az iskolához. Ezek olyanok, a kik el
végezvén a három évi tanfolyainot további kiké- 
peztetésük végett az iskola műhelyében dolgoz
nak és részben házi iparszerüleg foglalkoztatnak.

A három évi tanfolyamot két tanuló vé
gezte, a kik részére a visszatartott bérharmadot 
kiutalványoztam. A lefolyt tanévet illetőleg fel- 
emlilendőnek találom, hogy annak befejeztével 
az iskola működéséről és állapotáról évi jelenté
semben részletesen beszámoltam, mely múlt évi 
70150. szám alatt kelt leirattal tevékenységünk 
feletti megelégedés kifejezésével tudomásul véte
tett. A tanítás és a munkavezelés ez évben is 
Hell József tanító feladatát képezte, a kinek kü
lönösen a mühelyi munkavezetése tekintetében 
segítségére volt Breznyánszky Ferenc ösztöndíjas 
előmunkás. Ez utóbbira nézve meg kell említe
nem, hogy részére engedélyezett ösztöndíj, miről 
már fentebb szó volt, múlt évi 50922. sz. u. kelt 
magas rendelet intézkedéséhez képest csupán a 
múlt év végéig volt folyósítva azzal, hogy az 
ösztöndíjnak a folyó évben való folyósítása iránt 
mull év végével külön előterjesztés tétessék. En
nek következtében, lekinlettel arra, hogy azok 
az okok, melyek eddig fennállottak arra nézve, 
hogy nevezeti megfelelő díjazás mellett az iskola 
műhelyében mint előmunkás alkalmaztassák, most 
annál inkább lépnek előtérbe, miután már a já- 
tékbabagyárlás is házi iparszerüleg kezdetét velte 
— mire alább majd rátérek — s igy a tanító 
több irányban van igénybe véve: mull évi 162. 
sz. alatt kérelmeztem az ösztöndíjnak nevezett 
előmunkás részére leendő további folyósítását 
annál is inkább, mert nevezett igen szorgalmas 
megbízható ügyes és példás magaviseletű egyén. 
Ez intézkedésemet jóváhagyólag tudomásul venni 
kérem.

Az elméleti oktatásról különös megjegyezni 
valóm nincsen, ez a rendes mederben folyl; és 
itt mcgemlilendőnck találom, hogy a mennyire 
lehetséges volt, súlyt helyeztünk a hazafias szellem 
ápolására is; ez okból a nemzeti ünnepeket meg
tartottuk és méltó módon megünnepeltük Deák 
Ferenc százéves születésének évfordulóját, mely 
alkalommal a helybeli esperes-plébános volt szi
ves az iskola oz alkalomból feldíszített munka
termében az ifjúságot a nap jelentőségét ismer
tető hazafias oktatásban részesíteni.

A tanulók szorgalmáról és magaviseletéről 
dicsérőleg nyilatkozhalom és további buzdításul 
az ösztöndíjalap rendelkezésre álló kamatjából a 
tanítóval egyetértőleg az alábbiakat ialálom 
egyenkint két koronával megjutalmazandónak u.
m. Hauza Károlyi, Sípos Pétert. Jani Jánost, 
Weisz Fülöpöt, Érnek Jánost. Heiler Istvánt, 
Tokár Sándort, Schiber Antall és üszvald Györgyöt.

Az iskola beléletét illetőleg nem hagyhatom 
említés nélkül azt sem, hogy a tanulók egészségi 
állapota is alig hagyott kívánni valót hátra. Úgy 
a tanulók, valamint a műhelyi munkások tagjai 
az ipolysági belegsegélvző pénztárnak. Itt meg 
kell jegyeznem, hogy úgy az iskolára nézve, mint 
magukra az illetőkre nézve, sokkal előnyösebb 
lenne, ha a tanulók és növendékek a Selmecbá
nyái betegsegélyző pénztár tagjai lehetnének, mert 
ekkor a betegápolási járulék kifizetése körüli el
járás gyorsabban volna lebonyolítható és az ille
tők is gyorsabban jutnának belegpénzükhüz, mert 
a tanítónak állítása szerint, most egyesek hóna
pokig elvárnak betegpénzükre.

Áttérve inár most iskolánk munkálkodására, 
erről a következőkben számolok be.

Úgy a tanulók, valamint a három évi tan
folyamul végzett növendékek rendszerint a játék- 
gyártás szakmájába vágó tárgyak készítése körül 
foglalatoskodtak és e tekintetben a munkadíjak 
fizetése szempontjából alkalmazkodtunk a rendel
kezésre álló kiadási hitel keretéhez és éppen azért, 
bogy módját ejtsük annak, hogy a már kitanult 
növendékek megfelelő hitel hiánya miatt mester
ségüktől el ne vonassanak és ne kényszerüljenek 
kenyérkereset után másfelé nézni, akképen jár-
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tünk el. hogy általuk egyes tárgyakul, leginkább 
külön megrendelések folytán készítenünk, melye
ket az illetők részben az iskola műhelyében, rész
ben pedig otthon gyártottak; ezeket a tárgyakat 
elkülönítve az iskola gyártmányaitól azután az 
az illetők javára közvetlenül értékesítettük, ezzel 
reá lépvén arra az ösvényre, mely iskolánk ké
szítményét illetőleg a háziipar meghonosításra 
vezet. E tekintetben próbálkoztunk különféle mó
don a gyártmányoknak piacot szerezni, így neve
zetesen egyes szebb faragványokat a vihnyei fürdőbe 
küldtünk, ahol azokat a fürdőigazgatóság szives 
volt tombola nyereménytárgyként értékesíteni. A 
dolog egészben véve még csak kicsiben ment, 
mert hiszen a felellőség és bizonytalanság érzeté
ben az ilyenekhez félve nyúl az ember, de hiszem, 
hogy most, midőn megfelelő forgó tőke áll ren
delkezésemre. ez az üzlet Selmecbánya város, 
mint a nevezett fürdő tulajdonosának kilátásba 
helyezett jóakaró támogatásával, nagyobb lendü
letet fog venni, annál is inkább, mert. ha a forgó 
tőke révén várható jövedelem szabadabb és hát
rébb ténykedést enged meg, ilyen irányban más 
hazai fürdőkkel is fogunk megpróbálkozni. Most 
még sok nehézséggel kell megküzdeni, mert a 
házi iparosokban a bizalmat, kell mindenek előtt 
felkelteni és le kell győzni azt a bizonyos tartóz
kodást, amely az illetők részéről a még most 
bizonytalannak látszó keresetforrás iránt meg
nyilatkozik s arra kell súlyt fektetni, hogy e ki- ; 
tanult növendékek, ha egyéb kereset-forrásra is 
tesznek szert, az állóin pénzén elsatított mester- | 
ségöket végleg el ne hagyják.

A baba gyártást most második hónapja már j 
házi iparszerüleg teljesen elkülönítve az iskolától ! 
űzzük s jelenleg már tizenkilenc nőszemély, le- i 
ánvok, férjesnők és özvegyek munkálkodnak e . 
körül teljes odaadással és kedvvel. A baba gyár- j 
tásl, miután a tanítónak említeti tanulmányi uta
zása alkalmával szerzett tapasztalatai alapján az 
iskolában a szükséges mintákat elkészítettük, Kell 
Józsefné. a tanítónak neje; — a ki mellesleg fel
említve, férjhez menetele előtt Salzburgban nép
iskolai tanítónő volt — vette kezébe. A gyártás 
most egyelőre nevezett ássony lakásán történik 
akképen, hogy külön szakaszokra osztva a mun
kásnők, egyik szakasz a babaalakhoz való része
ket, úgymint a fejeket, lábakat s kezel préseli 
papír masszából, másik szakasz varrógépek segé
lyével a testtörzsöket s az öltözeteket állítja 
egybe, harmadik szakasz pedig eszközli az alak 
összeállítását hajzattal való ellátását a festést stb. 
Megjegyzendő, hogy a babák és bohóc alakok kü
lönféle mechanizmussal is készülnek, melyeknek 
összeállítására a tanító oktatja a nőmunkásokat.
A mint említve volt, mindez az iskolától teljesen 
isolálva történik, úgy, hogy az iskola egyes szer
számokat és kisegítő eszközöket kivéve, e mun
kánál semmivel megterhelve nincsen: a munká
hoz szükséges anyagot nevezett munkavezető 
asszony saját költségén szerzi be és a munkás
nőket is fizeti; az iskolának a kész árul adja át. 
mely a számvevő közbenjárásával az elárusítandó 
házi ipar gyártmányok közé vétetik, mire ezek 
értékét azután a munkavezető asszony a  forgó 
tőkéből kifizetve kapja. Felemlítem, hogy Hellné 
már eddig nagy költségbe ment bele, de reméli, 
pénze megtérül: csodálni lehet azt a dicséretre 
méltó szorgalmát és lelkesedését, mellyel ezt az 
ügyet felkarolta és találékonysága s igyekezete, 
látva a munka fokozatos tökéletesbülését, arra a 
reményre jogosit, hogy egyes nehézségek leküz
dése után. melyek most a kezdetnél még megvan
nak, a baba gyártás kérdése sikeresen lesz meg
oldható és a környék szegény népe ennek révén 
jelentékeny keresethez juthat. Mindenesetre módot 
kell keresni arra, hogy Hellné megfelelő segély
ben részesüljön, nehogy anyagi károsodása, mely 
nézetem szerint most a kezdetnél elkerülhetetlen 
lesz, káros visszahatással legyen erre, a szerény 
véleményem szerint életre való házi iparágra. A 
mi e készítmények kivitelét illeti, meg kell jegyez
nem. hogy azok a készítmények, a melyeknél a I 
fej itt készült —• mert vannak külföldről beszer- ] 
zell babafajek is — habár eléggé tetszetősek, de | 
a kritikát még sem állják ki egészen, annyiban, | 
amennyiben az arcok, miután Iából készült min
tákban lesznek préselve, kissé érdesek, tehát nem 
olyan simák s szépek, mint a külföldi készítmé- ! 
nyék. Ezen a hiányon azonban segítve lesz, ha a ! 
préselés fémből készült mintákban fog történni, 
és e végből a tanítót a szandriki ezüslgyárba 
küldtem ki, hogy az ottani igazgatóval, illetve 
gyárvezetővel személyesen érintkezve a minták 
kivésése és részünkre való kikészítésére nézve 
megállapodásra jussanak. Ezeket a mintákat az
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iskola leltára számára szándékozom megszerezni, 
hogy azután azokat az illető házi iparosok ren
delkezésére a szükséghez képest bocsátani és azok
nak kezelésében egyeseket az iskolában is kitaní
tani s begyakorolni lehessen.

Az iskola munkálkodását illetőleg még fel- 
említem, hogy fába égetett rajzokat is készítet
tünk, részint természet után felvett vázlatok 
(Szilnyahegv. Hegybánya egyes részletei) részint 
posta levelező-lapokon előforduló egyes tájképek 
után, mely rajzok igen szép díszül szolgálnak 
egyes készítményeken, mint például kis asztal la
pokon, gyeriuekbutorokon stb.. de ezek a rajzok 
mint levelező-lapon (falemezből álló képes leve
lező-lap) is igen kelendőseknek mutatkoztak, azon
ban készítésük kissé fárasztó s aránylag még 
költséges, úgy, hogy e tekintetben még kísérletezni 
kell. mielőtt a nagyobb gyártásba kezdenénk.

Ezek után áttérek az iskola üzieti részének 
ismertetésére. Sajnos, az általános üzleti pangás 
nálunk sem maradt nyom nélkül és az egyre 
fokozódó drágaság, mellyel a megélhetés szem
pontjából e környéken a legtöbbeknek számolniok 
kell, tartózkodást szült a többé kevésbé nélkülöz
hető bevásárlásoktól, minek természetes folyomá
nya volt az, hogy készítményeinknek értékesíté
sénél a megelőző évekhez képest némi visszama
radás állott be.

Készpénzben befolyt a mai napig 856 ko
rona 34 fillér. Ez az összeg azonban még növe
kedni fog, mert a magyar kereskedelmi részvény- 
társaságnál Budapesten a városligeti iparcsarnok
ban 1401 K 36 f értékű bizományi árukészletünk
eladásából, valamint a »József Főherceg Sanato- 
rium egyesület által Budapesten, a régi ország- 
házban megnyitott kiállításába küldött 707 K 80 
fillér értékű készítményeink eladásából még bevé
telek befolyni fognak: és különösön ez utóbbi ki
állításról, melyen a besztercebányai iparkamara 
felszólítása és a kereskedelemügyi m. kir. minisz
ter múlt évi 72842. szám alatt kelt magas enge
délye alapján részt veszünk, remélünk aránylag 
nagyobb bevételt. A jálék-tárgvak értékesítését 
illetőleg fel kell említenem, hogy abból a törek
véskői kiindulva, hogy gyártmányainknak különös 
tekintettel a házi iparcikkek forgalomba hozata
lára. mentül nagyobb piacot szerezzünk, áruinkat 
a Selmecbányái karácsonyi vásárban is bemutat
tuk. ahol a Selmecbányái rendőrkapilányi hivatal 
szives előzékenységéből az úgynevezett magasház 
kapualjában, a melynek elébe reklám gyanánt 
uemzeti zászlók keretébe iskolánk cimerét foglal
tuk, árucsarnokot állítottunk fel, melyben a nagy 
vásár alkalmával két napig, a  reá következő heti 
vasár alkalmável egy napig Ilell József tanító 
eszközölte az elárusítást. Itt megjegyzem, hogy a 
vásárba szállított áruk az iskola számvevőjének 
közben járásával adattak át a tanítónak megfe
lelő jegyzékkel, melynek alapján a tanító azután 
az egyes tárgyakról köteles volt beszámolni, A 
vásár megszakításai alatt az árakat a kapitány
ság részéről rendelkezésünkre bocsátott helyiség
ben zár alatt őriztük és csak a vásár befejezésé
vel szállítottuk vissza a fenmaradt árukészletet. 
A kereslet különösen a jálékbabák körül elég élénk 
volt és az üzleti forgalom maga is jelentékenyebb 
lett volna, ha megengedhető lett volna hitelbe is 
adni árukat, mi iránt többen, leginkább kereske
dők, tudakozódlak. A vásárokon való árusítást 
is gyakorolni kívánjuk, de ezen fölül okvetlenül 
szükséges lesz házaló elárusítókról (megbízható 
nők személyében) is gondoskodni, a kik a kör
nyéken fogják áruinkat ismertetni, hogy ezzel is 
lehetőleg piacot szerezzünk házi iparcikkeinknek; 
és szükségesnek találom azt is, hogy a tanító a 
közeli városok kereskedőit nevezetesen Léván, 
Besztercebányán, Körmöcbányán, Zólyom és Lo
soncon egyes készítmények bemutatásával szemé
lyesen is felkeresse, hogy nemcsak megfelelő pia
cot szerezzen, hanem az üzlet egyéb kérdéseire 
nézve is tisztába jöjjön, nem külöinben, hogy 
módjában álljon az esetleg hangoztatandó igények 
kielégítésére vonatkozólag az iskola működését 
megfelelően irányítani. Gondoskodnunk kell majd 
továbbá megfelelő képes árjegyzék összeállításáról 
is, mert ezt sokan keresik a távolabb eső vidé
kek kereskedői körül is; sajnos azonban, hogy ez 
költséges dolog lévén, ezt akképen kiállítva, ahogy 
azt a mai kereskedelmi világ s az üzleti igény 
megkívánja, hitelösszegünk szűkén megszabott 
kerete egyelőre nem engedi, pedig erre. szerény 

| véleményem szerint, minden okkal, móddal, mcgol- 
i  dást kell keresni. E helyütt, — lévén a házi ipar-? 
| cikkek terjesztéséről szó — felemlílendőnek lalá- 
, lom, hogy a tanítónak a Selmecbányái lyceurn 

rajztanárával történt egyik érintkezéséből kifolyó

lag az az eszme merült fel, hogy a rajzoklatás 
sikeréhez középiskolákon jelentékenyen hozzájá
rulna az, ha megfelelő szemléleti tárgyak, úgy
mint hidak, kutak, várromok stb. állanának az 
iskoláknak rendelkezésére, mi jelentékenyen meg
könnyítené a tanulók alakító képességét. Ezeket 
a tárgyakat esetleg az iskola készítené, mi, ha 
ez a terv, melynek általánosítása iránt állítólag 
a lyceurn tanári kara magas helyre előtesztést 
tenni készül, megvalósul, házi iparunk előmozdí
tásában nagy lépést jelentene.

Az iskola ügykezeléséről jelentem, hogy az 
adminisztráció és az igazgatás körébe tartozó 
beadványok és elintézett ügydarabok iktatói száma 
az év eleitől kezdve a mai napig 179, melyekbe 
a kereskedőkkel és megrendelőkkel történt leve
lezés nincsen befoglalva, a mennyiben ezeket a 
levelezéseket magán levezés útján intéztük el. A 
pénztári naplókat és számadási mellékleteket a 
szabályszerű felszereléssel uz előírt időben terjesz
tettük be minden hónapban a kereskedelemügyi
m. kir. minisztérium központi számvevőségének.

Az iskola vagyoni állapotúi illetőleg van 
szerencsém jelenteni, hogy a  raktárban lévő kész
áru mintegy 1000 korona, az anyagok mintegy 
1000 koronái, a leltári tárgyak pedig 4737 K és 
17 f értéket képiselnek.

Ezek után benyújtom ez 1905. évi előirány
zatra vonatkozó javaslatot, melyet megfelelő nyom
tatvány hiányában külön kimutatásban rovatok 
szerint részletezve foglaltam egybe. Igen kívánatos 
lenne, ha legalább ezek a hitelösszegek engedé
lyeztetnének, melyek az egyes rovatoknál felvé
tettek, mert szemben a felmerülő szükségletekkel 
és azzal, hogy az iskola műhelyében dolgozók 
megélhetési viszonyaival is számolni kell, nehogy 
az ifjakat az iskolától elriasszuk és visszafelé fej
lődjünk akkor, midőn ez már az állam eddigi 
áldozatát tekintve, pólolhallan veszteséget jelen
tene: óriási nehézségei s gondot okoz eddigi ke
retek között háztartásunkban az egyensúlyt meg
tartani.

Mindezek után ínidő a tőlem Lelhető tárgyi
lagossággal iskolánk ügyeiről részletesen beszá
moltam a tekintetes felügyelő-bizottság és az 
intéző körök további kegyes támogatását kérve 
most az újév küszöbén a jobb jövő iránt táplált 
bizodalommal zárom jelentésemet.

Martiny István.
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31 Vasárnap C Vigil
1. Hétfő Ignác
2. Kedd Gyertyasz. B.-A.
3. Szerda Balázs
4. Csütörtök Veronika
5. Péntek Ágota
ti. Szombat Dorottya

Hivatalos ó rák :
A kir. járásbíróságnál:

Hétköznapokon: d. e. 8—12 óráig 
d. u. 2—5 „

Panaszfölvótel: minden szombaton 9 — 11 óráig.
A telekkönyvi hivatalnál :

Hétköznap: d. e. 9 —11 óráig 
d. u. 3 —5 „

Vasárnap: d. e. 9—11 „

A m. kir. posta- és távirdahivata/ná\.
Hétköznapon : d. e. 8—12 

d. u 2—t;
Ünnepnapén: d. e. 8—11 

d. u. 2 —3
Távirat felvétel hétköznapon d. e. 8-tól este 9-ig 
Távbeszélő d. e. 8-tól eslo 9-ig.

A kir. adóhivatalban :
Hétköznapon : d e. 8 — 12 óráig 

(I. u . 2 —5 „
Vasárnap: d. o. 9—11 „

A városházán:
Hétköznapon: d. e. 8—12 óráig 

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

A rendőrkapitányi hivatalban : 
Hétköznapon: d. e. 8—12 óráig.

d. n. 2—0 „
Vasár- és ünnepnapon d. e. 9—í l  óráig.

A m. kir. anyakönyvi hivatalban : 
Minden nap d. c. 1 0 -1 2  óráig,

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



1904. január 31.

— Kinevezés. A m. kir. földművelésügyi 
miniszter Dienes Béla végzett erdészakadémiai 
hallgatót erdőgyakornokká nevezte ki s szolgálat- 
léteire a besztercei erdőigazgatósághoz osztotta be.

— Áthelyezés. A m. kir. pénzügyminiszter 
Kalile Frigyes gyakornokot Besztercebányára, 
Schello Gyula gyakornokot Selmecbányára he
lyezte át.

— Pál nap ja . E hó 25-én, múlt hétfőn volt 
volt Pál napja, Podhragyay Pál prépost-plébános 
névünnepe. A köztiszteletnek és közszeretetnek 
örvendő főpapot számosán keresték fül vallás
különbség nélkül névünnepén s őszintén üdvö
zölve elhalmozták őt jókivánataikkal.

— Izabella k irá ly i hercegnő adom ánya. 
Frigyes királyi herceg neje Izabella királyi her
cegnő 50 koronát adományozott a Cziczka Sán- 
d o r n é  állal fönntartott női gyakorló iskola céljaira.

— Selmecbánya uj m érnöke. Lits Gyula 
főispán Selmec Bélabánya sz. kir. város mérnö
kévé a múlt héten Bolemann Ede lévai gyakorló 
mérnököt nevezte ki. Az újonnan kinevezett mér
nök állását a jövő hó elején foglalja el.

— Félév vége. Wlassics Gyula volt köz
oktatásügyi miniszter rendeletéből a folyó tanév 
elejétől az iskolai esztendő nem három időszak
ból áll, hanem csak kettőből. Eddig karácsonykor 
és husvétkor kaplak iskolai bizonyítványt a tanulók, 
ez évtől kezdve az iskolai év közepén és végén 
van csak bizonyítvány adás. a z  első félévnek a 
tegnapi napon volt vége s a diáksereg a tegnapi 
napon kapta ki először az uj rendszer szerint a 
félévi bizonyítványt. Vakáció a bizonyitvány ki
osztást nem követi, s holnap már kezdetét veszi 
a második féleszlendő.

— Alapítvány erdészeknek. Herczeg Ester
házy Miklós, Magyarország egyik legnagyobb erdő
birtokának tudlajdonosa alapítványt telt, melyből 
a Selmecbányái Erdészeti Akadémián két, egyen- 
kint 600 koronás ösztöndíj adományozható.

— Számadás és köszönetnyilvánítás. A 
Szt-Erzsébct r. kalh. nőegyesület elnöksége ez 
utón mond hálás köszönetét a fclűlfizetőknek és 
a rendezőknek a f. évi január hó 23-án meg
tartott álarcos bál alkalmából. A bál összes jö
vedelme 919 K 71 f, kiadása ellenben 371 K 54 f 
és igy tiszta jövedelme, a mely a jótékonysági 
alapot növeli, 548 K 17 f. Felülfizettek: Heincz 
Hugó, Krausz Kálmánná, Lits Gyula, Svehla 
Gyula és özv. Vágner Józsefné 10— 10 K; Handel 
Vihnosné 8 K; özv. Eckert Dismasné 6 K; Ka- 
chelmann Farkas, Martiny István és Dr. Ungár 
Kálmán 5—5 Ií; Farbaky Istvánné, Hidvéghy 
Árpád, Panek Ödön, Szitnyai József és Velits 
Györgyné 4—4 K; Kachelmann Viola éz Linda 
3 K; özv. Bernhardt Adolfné, JJalkó István, (lein 
Ferenc, Hlavathy József, Hollós Pál, Jákó Gyula, 
özv. Mihalik Istvánné, Novak József, Péterffy 
Áron, Rónai György és Rosim József 2—2 K; 
Baán Elemér, Csiba Istvánné, Dalos József, Fizély 
Károly, Foltin Jánosné, Goldner Adolf, Gonda 
Jánosné, özv. Hausdorfer Józsefné, Hirt György, 
Platthy Antal és Seefranz Elek 1—1 K.

Állam tisztviselők segélyalapja. Az áll. 
tisztviselők özvegyeinek és árváinak segélyalapja 
szervezési szabályzatát most dolgozzák ki a pénz
ügyminisztériumban. Az a törekvés, hogy a sza
bályzat még április hó folyamán Ő Felsége jóvá
hagyása elé bocsáttassák oly formán, hogy ez év 
első felében az első segélyek már kiadhatók 
legyenek. Az alap, mely már egy milliót felül
halad, az államsorsjáték tiszta jövedelmének egy 
tized részéből keletkezett. Évenként 40,000 korona 
segély fog kiosztatni 200—300 koronás össze
gekben.

— Munkások táncmulatsága. A magyar- 
országi munkások rokkant- és nyugdij-egvlelének 
Selmecbányái fiókja, 1904. évi február hó 7-én, 
a városi vigadóban, a fiók külön alapja javára, 
táncmulatságot rendez. Bdépt dij: Család-jegy 3
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személyre 2 K 40 f. Személy-jegy 1 K. Karzat 60 f. 
A  ̂mulatság kezdete esto 7 órakor. 11 órakor 
»Cotillon tánc.€ Fulülíizetéseket köszönettel fogad 
és hirlayilag nyugtáz a rendezőség.

— Vasúti in ternátusok. A magyar kultú
rának hathatós terjesztői azok a fiúnevelő inté
zetek, melyeket a magyar királyi államvasul né
hány év előtt az ország egy-kót helyén alapított. 
Előbb Szegeden, majd Kaposvárott nyílt meg ilyen 
internatus azzal a nemes céllal, hogy a várostól, 
iskolától távoleső vasúti állomások tisztviselőinek, 
altisztjeinek gyermekeit falai közt egybegyűjtve, 
tanításban és nevelésben részesítse őket. Mivel 
a vasúti vonatszemélyzet kebelében nagyon sok 
a nemzetiségi alkalmazott is, ezeknek az idegen- 
nyelvű honfitársainknak gyermekei itt tanulják 
meg a magyar szót. A szegedi intézet a sváb és 
rác, a kaposvári a horvát nemzetiségű vasúti 
gyermekek megmagyarositásában szerzett máris 
nagy érdemet. Évenkint 400 íiu talál otthont a 
két internátusbán. A vasút igazgatósága elhatá
rozta, hogy az annyira bevált internátusok szá
m át szaporítani fogja. Az uj internálus számára j 
a  helyet is a legjobban választotta meg — Szalmái' I 
városában, melynek környékén valóságos nemzeti ! 
missziót fog betölteni a nagyszámú oláliság meg- j  
magyarosításában. A szatmári internatus is 200 | 
gyermek számára lesz berendezve, hatalmas palo- ! 
Iában, melyet 600,000 korona költséggel fognak í 
építeni és minden tekintetben korszerűen fölsze- j 
relni. Az intézet élére egy igazgatót és egy gond- ; 
nokot Aliit a vasút, saját kipróbált íőtisztviselői ! 
közül. Az uj internatus építését a tervezet szerint I 
már a folyó évben fogják megkezdeni.

— Á llamtisztviselők pótléka. E hó elején | 
megkapták az államtisztviselők várva-várt pétié- | 
kukat, mely cimen az összes Selmecbányái állami ! 
tisztviselők összesen 65,299 K 97 f-t kaplak.

— A nöegylet álarcos bálja. Múlt szom- I 
baton rendezte a róm. kalh. nőegylet, kiválóan 
jól sikerült láncmulatságát, az idei farsangnak 
első és utolsó álarcos-bálját. A bál iránt már he
tekkel ezelőtt igen nagy volt az érdeklődés még 
a  vidéken is. Karzaljegy m ár régen nem volt 
kapható drága pénzen sem. Szombaton este aztán 
zsúfolásig megtelt a kopott vigadó, tele volt a 
karzat, tele a nagyterem, ott kiváncsi, gyönyör
ködni vágyó asszonyok s még bálra nem érett 
leánykák, itt tarka-barka tömkelegben szebbnél- 
szebb jelmezekben tolongott le-fel a hálózni, mu
latni akaró szép asszonyok, szép leányok kedves 
tömege. Eleven nyüzsgés-mozgás, csengő karcaj
s az igaz jó kedvnek ezer kedves megnyivánulása 
uralkodott az est kezdetétől a bál végéig, másnap 
reggel hat óráig. Karnevál hercegnek sikerült napja 
volt. Hiába tette meg a rendezőség a legszigorúbb 
tűzbiztonsági intézkedéseket, a jó kedv. mint a 
rohanó láng terjedt, s az első pillanatban hatal
mába kerítette az egész közönséget s csak úgy 
izzott a levegő a könyű báli hangulattól. Sok
sok álarcos volt, sok szebbnél-szebb jelmez, hogy 
melyik volt legszebb, ki tudná azt megmondani. 
Ha ezt néztem ez, ha azt néztem az, ha meg amazt, 
amaz. De meg nehéz is volt egyenkint vizsgálni 
a jelmezeket, a tarka csoportok pillanatrói-pilla- 
natra más képet mutattak, mint a kaleidodoszp 
képei.

A rendezőség mulattató felvonulásokról is 
gondoskodott. Elsőnek egy csomó feliér macska 
jelent meg a teremben, s bígó-fonokkal takaros 
macska-koncertet rendeztek, majd egy Fauszt cso
port jelent meg s vonta magára a figyelmet, majd 
egy csoport Pierot és Pierette tűnt fel egyforma 
hó fehér kosztümben, akik a kacagó adták elő. 
T íz  óra felé volt, mikor megkezdődött a tánc, j 
addig eltelt az idő a sok kedves bqhóskodással. 
Virágok röpködtek a  levegőben s színes papiros 
szalagok kígyóztak a láncolók feje fölött egymás- ! 
hoz fűzve könnyű kötelékkel táncost, táncosnőt, j 
bámészkodót. A rendezőség s á nőegylet liszti-
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kara örömtói ragyogó arccal nézte a sikerült 
mulatságot, mely sok-sok koronával gazdagította 
a jótékony célt, tudósítónk pedig, akinek tiszta 
latt volna összeírni a jelenvoltakat a nagy jó 
kedvben elfelejtkezett kötelességeiről s részrehaj- 
lóan csak egy nehány szép jelmezes bálozót irt 
föl. Hiányos feljegyzései szerint ott voltak:

Ács Józsefné (csillag), Arkossi Foriko (buzavirúg(, 
Árkosai Béláné (komin), Baan Margit (vízi tündér), Bran s<sh 
Vilma (oláh-fáta), Uérdossy Antalné (az éj-királynője), Bul
iéiig, Fodor Elírni, ('leuiont Emma (bosnyóknó), Oleuient Erna 
(Méltató), Clfiiuent Oita (századvégi doktor), Cziczka Angéla 
(npósta), Foi'tínozy Ödönné ^Ueszterbányáról) Pierette, Hruza 
Vilma (nagyvilági hölgy), Kmetz Irén (napraforgó), Krausz 
Emma (XVI. századbeli francia nő), Krausz Böso. (XVI. 
századbeli finnéin nő), Kubacska Aranka (lóhere), Manner 
Ilonka (angyal), Rois Etta (magyar népviselet), Kois Vilma 
(magyar népviselet), Dr Sebe Béláné (Pioretto), Sebe Sze
réna (Besztercebányáról) Pierette, Schello Ilonka (cseresznye), 
Schmiedt Etelka (a túl), Siimogli Gizella (magyar leány), 
özv. Sclimidt Gézánó, Dr. Schwartz Ottdné (rokokó), Schinut- 
zor Janka (Méltató), Titozo Leona (drótoslót), Tompos Jolán 
(Piorette). Úrban Jolán (Pierette), Vankovits Klára (magyar 
menyecske), Vamisck Mariska (magyar menyecske), VV'csten 
Aliéi (Griitchon), Wikopal Jánosné (stejor asszony), Zsilin- 
esan Ilonka Zsarnokáról (Karnevál herceg).

— A városok címén hatalmas kétkötetes 
munkával ajándékozta meg a könyvpiacot Éhen 
Gyula országos képviselő, Szombathely volt pol
gármestere. Mindeddig hiányzott oly szakmunka, 
mely a városok közigazgatásához és egyöntetű 
rendezéséhez szükséges anyagot oly bőven s ala
posan összegyűjtve tartalmazta volna, mint a 
most megjelent könyv. Az első kötetben a törté
nelmi fontosságú nagy városok, s a külföld mai 
nagyobb városai vannak ismertetve. A második 
kötelet pedig a szerző kizárólag a magyar váro
soknak szenteli. Ebben történeti fejlemények szol
gálnak bevezetőül a mai állapotok leírásához, 
majd a magyar városrendezési és közigazgatási 
törvények vétetnek kritikai bonckés alá. De ez a 
kötet leginkább a városrendezés terveivel, rész
letes programmjával foglalkozik. A széles látkür- 
rcl s nagy alapossággal megirt müvet, mint a 
tárgyhoz kiválóan alkalmas forrásmunkát melegen 
ajánljuk a közigazgatási, különösen városi és 
községi hatóságok és tisztviselők figyelmébe. Ak
tuális fontosságot kölcsönöz a munkának az, hogy 
az országgyűlés a közel jövőben fog foglalkozni 
a városi közigazgatás ájjászervezésével, a mely 
munkálathoz fölötte hasznos irányitó gyanánt fog 
szolgálni. A mű Szombathelyen jelent meg a 
szerző kiadásában.

— A „M agyar Közélet'4 mely dr. Halmai 
Elemér szerkesztésében hetenkint megjelenik és 
köztudomás szerint a Bánífy-párt céljait szolgálja, 
ismét gazdag és rendkívül érdekes tartalommal 
jelent meg. Aktuális politikai cikkei első kézből 
vett intim értesültségen alapulnak és úgy szép- 
irodalmi, mint kellemes olvasmányul szolgáló 
egyéb ismeretierjesztő rovatai e lapot a müveit 
közönség kedvencévé tették. A Magyar Közélet 
jelenleg a legolvasottabb fővárosi hetilap az or
szágban. Kiváló tartalmából kiemeljük a követ
kezőket: Borul a láthatár (vezércikk), Púrlügyek, 
Ohnet György: A levél, dr. Ludwigh Dezső: A vá
lasztási jog reformja, Demagóg: Ingyen kenyér 
(vers), Ele szellemes csevegése: A folyosóról, kül
föld, Barcsay Domokostól: Emlékezések erdélyi 
nagy urakra, Egy képviselő: Közszabadságunk ve
szedelméről, Darázsfészek, Pakots Józsei: A femi
nizmus, Zéta: Az olasz szocializmus, dr. Fáy Elek: 
Őseink lűzkullusza, Zigány Árpád magyar társa
dalmi rendkívül érdekes regénye: A dicsőség 
útja. Művészet, Kritika, Közgazdaság és Pénzügy. 
Szerkesztői üzenetek. A Magyar Közélet őszinte, 
bátor, hazafias hangja a közügy ékről, finom szel
lemes tónusa a társadalmi és irodalmi kérdések
ről a magyar családok körében általános tetszésre 
talál. Előfizetési ára évnegyedenkint 5 korona. 
Szerkesztőség és kiadóhivatal Budapest, V., Kál- 
mán-utca 10.

— Iparhatóság! m egbízottak ülése. Az
iparhatósági megbízottak múlt csütörtökön dél
után tartották alakuló ülésüket Krausz Kálmán 
rendőrfőkapitány elnöklkle mellett. Az ülésen el
nökül egyhangúlag íd. Oszwaldt Gusztávot vá
lasztották meg, miután kiküldettek az iparlajstro-
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mok ellenőrzésére: id. Oszvaldt Gusztáv, Weigl 
Jánns, Chrien Károly, Singer Samu. A tanonc
iskolák látogatásával Makónyi Tál. Lngel Zsig- 
mond. Goldner Adolf, Lestyánszky József, Dukasz 
Gyula, Ernst Zsigmond, — a műhelyek látogatá
sára: Bánik Lajos, Eisele Károly, Bauinert Lajos, 
Kozák Lajos, Pántyik Pál, Barth László. Zsoldos 
Sebő. Borhegyi István. a gyárak vizsgálatára: 
Novák József és Friebert Ferenc küldettek ki.
A bizottság jegyzőjéül az elsőfokú iparhatóság 
Abonyi Ferenc rendőnrnokot rendelte ki.

— Kinevezés. Lapunk zártakor vesz- 
sziik a hirt. hogy a király Vadas Jenő és 
Bence Gergely erdészakadémiai tanárokat, 
erdőtanácsosokat löerdőtanácsosokká.
Fodor László dr., Sche/Je Róbert és Bobó 
Jenő akad. tanárokat bányatanácsosokat, 
főbányatanácsokká nevezte ki. A tömeges 
kinevezés bizonyára város szerte örömet 
fog kelteni, mert valóban érdemes derék 
férfiakat tüntetett ki királyi kegy.

— Betegsegélyző pénztári já ru lékok be
hajtása. A kereskedelemügyi m. kir. ministsr 
49,982 1903. sz. rendeletével értesítette a törvény
hatóságokat, hogy a betegsegélyző pénztári járu
lékok után késedelmi kamat szedhető és hogy 
ezen járulékok behajlásánál felmerült végrehaj
tás! dijakat, a hátralékos fél szintén fizetni tar
tozik. így tehát iparosaink és kereskedőink ezen
túl, ba a betegsegélyző pénztári járulékokat ide
jére be nem fizetik, késedelmi kamatot és végre
hajtási illetéket is fognak fizetni; jobb lesz tehát 
a tagdijjárulékokat idejében befizetni.

— Dobolási dijak. A városi tanáé* e hó 
29-én tartott ülésében a főkapitány ajánlatára az 
egyszeri doboltatásért járó eddigi 80 fillér dijat 
februárius hó 1-től kezdve egy koronára emelte fel.

— A bányászaszály Németországban. A 
berlini birodalmi gyűlésen a mull héten két na
pig tárgyalták, hogy mikép szüntesse meg az ál
lam a bányászok pusztító betegségét a bányász
aszályt. A két napos vita következtében Tóth 
Imre dr. Selmecbányái bányakerületi főorvosnak 
a brüsszeli egészségügyi kongresszuson e tárgyban 
tartott előadásait elkérték a berlini szakférfiak s ; 
most a magyar orvos teljesen bevált rendszerét ; 
fogják alkalmazni Németországban is a bányász
aszály ellen.

— A női gyakorló iskoláról. Ciczka Sán- 
dorné úrnő kérésére közöljük, hogy az általa ala
pított és főn tartott női gyakorló iskola nem szű
nik meg, mint az állítólag hireszlelik, hanem 
továbbra is fönnmarad. Az iskola a jövő hó végén 
kiállítási rendez a tanítványok munkáiból. Tanít
ványok még mindig felfogadtatnak.

— Besztercebánya r. L város az elektromos 
telep költségeire és régi drágább kölcsönének kon
vertálására a Pesti hazai takarékpénztárnál 1020000 
koronát, a Magyar kereskedelmi banknál 276000 
korona kölcsönt vett fel és a kötelezvényt a kép 
viselőtestület elfogadta.

— Újabb állam i gyerm ekm enhelyek még 
a folyó év folyamán felépülnek Veszprémben és 
Pécsett; egy az állam által megvett alkalmas 
épületben pedig nemsokára megnyílik Pozsonyban.

— Hangverseny. A lyceumi diákok farsangi j 
hangversenye holnap, hétfőn este lesz a városi 
vigadóban. Készül erre a jónevű mulatságra nem
csak a lyceum diáksága, de az egész város kö
zönsége is, mindenki, aki igazán jól akar mulatni. 
A hangverseny esti 8 órakor kezdődik. Belépti 
jegyeket ma és holnap Joerges Ágost könyvkeres
kedésében és Márkus M. cukrász-boltjában kapni, 
este pedig a pénztárnál.

— A vadászegylet m últ éve. A selmeci 
vadászegylet területén az elmúlt évben elejtetelt 
4 drb. őz, 94 drb. nyúl, 109 drb. fogoly. 8 drb. 
róka. I drb, nyest, 11 kóbor kutya s 17 kóbor 
macska. Az eredmény, tekintve az itteni viszonyo
kat, kielégíthetőnek mondható. A statisztika azon
ban, úgy tudjuk, nem egészen pontos, mert a 
vadászok még mai napig sem jelentették be az 
általuk elejtett vadakat.

— Borkészletünk nyilván tartása. Külföldi 
nagykereskedő-cégektől gyakran érkezik kérelem 
a földmivelési minisztérium szőlészeti és borászati 
osztályához aziránt, bogy ez jóminőségü eladó 
magyar borokat ajánljon. Legutóbb — mint a 
* Magyar Kereskedők Lapja* irja — New-York 
városának legnagyobb borkereskedése fordult e 
végből az osztályhoz Az ilynemű kérelmek elin

tézése bajos dolog, mivel a borkészletről nyilván
tartást eddig még nem szerveztek. A borászati 
osztály most a hozzáérkezett megkeresésekből 
merítve impulzust, bornyilvántarlás szervezésének 
tervével behatóan foglalkozik, A nyilvántartás fel
öleli a borkészletre vonatkozó összes adatokat: 
termési évet, szesztartalmat, színt, eladási árat, 
mennyiséget, slb.

A m értékhit élesítés és a hazai ipar. 
Dániel Ernő volt kereskedelmi miniszter 1897. 
június 29-én 28.650. sz. a. rendeletét bocsátott 
ki. amely szerint külföldi mériék-készitők és 
gyárosok kérelmére esetről-eselre meg volt en
gedhető, hogy egyes kijelölt mértékhitelesítők kül
földön hitelesítéseket eszközölhessenek. E rendelet 
akkoriban a hazai mérték-készitők. főleg az üveg
gyárosok köreiben méltán visszatetszést szült, 
mert a külföldi versenyek a hazai iparra való reá 
eresztését látták benne. A felszólalásoknek és elő
terjesztéseknek azonban — mint a »Magyar Ke
reskedők Lapja* irja akkoriban nem volt 
eredményük és a rendelet mind máig érvényben 
ben maradt. Micronymi Károly kereskedelmi mi
niszter most a saját iniciati vájából 68.328.,903. 
szám alatt kell rendeletével hatályon kívül he
lyezte hivatali elődjének sérelmes intézkedését, 
azzal a kijelentélsel, hogy a rendelettel együtt 
hatályukat vesztik az e részben eddig nyert ősz- | 
szes engedélyek is. Egyúttal felhívta a kereske- i 
delmi miniszter az összes törvényhatóságokat, j 
hogy hogy úgy e rendeletnek, mint általában a j 
mérlegügyi törvénynek és szabályoknak pontos j 
megtartásására kiváló gondjuk legyen, az ezek | 
ellen vétő mértékhitelesítőket a m. kir. mérték- 1 
hitelesítési bizottságnál jelentsék föl, a hamisítá
sok felderilésére pedig — amelyek az 1897. évi 
XXXVII. t.-c. értelmében üldözendők — a maguk 
hatáskörében is a lehetőségig járjanak el.

— Rabtótám adás. Kreinerz Sándor vihnyei 
lakóst e hó 18-án Selmecbányáról hazamenet 
két lengei paraszt Krenovszky János és OsuszL 
György megtámadták, elvették tőle 20 K kész
pénzét. A tetteseket a vihnyei csendőrőrs kinyo
mozta és letartóztatta.

— Gyermekvédelem dinen Szombathelyen 
uj folyóirat jelent meg. mely Jánossy Gábor a

felháborodással hagyta el a termőt. A rendőrség 
Benkő Mórt 40 korona pénzbüntetéssel sújtotta 
azért, hogy vasárnap délután engedély nélkül 
tartott előadást.

— A ,.Zenélő M agyarország" zongora és 
hegedű zenemű folyóirat most jelent meg XI. 
évfolyam 2-ik füzete a következő szép zenemű- 
újdonságokat közli: 1. Ábrányi Kornél a most 
elhalt nagynevű magyar zeneszerző utolsó han
gulatos dalát »Hegyen ülök, busán nézek le róla* 
2. Fehér Jenő »a Katalin* operette szerzőjétől a 
Népszínház újdonságának a »Bonaparté« színmű 
legszebo számát a »Vissza vágyom Angliába* 
cimü dalt, 3. Rosey György ‘Szolgálatban* — 
lm Diens — keresett indulóját. Ily gazdag tarta
lommal jelenik meg a minden zenekedvelőnek 
kiváló fontosságú zenemű folyóirat minden egyes 
füzete, úgy hogy az előfizetői az érdemesebb ze
neműveket, melyek az év leforgása alatt megje
lennek havonta kétszer, megjslenŐ füzetekben 
kapják. Előfizetési ára egész évre 24 füzetre 12 
kor, félévre 12 füzetre 6 kor. egy negyedévre 3 
kor. Előfizethetni a most megindult XI. évf. 1. 
évnegyedre valamint az előző évnegyedekre is 
Budapesten »Zenélő Magyarország* (Klükner Ede) 
zenemű kiadóhivatalában Budapest, Vili., József- 
körut 22/24.

— Noxin. Nélkülözhetetlen cipő créme, 
mely minden bőrt puhít, vizáthatatlanuá és tü- 
körfényessé tesz. Olcsósága és kitűnősége miatt 
minden háznál használatos. Kapható jobb cipő- 
üzletben, bőr-, festék- és fűszerkereskedésekben, 
drogueriákban.

— „Homes és Fey" A kik már évek sora 
óta az egész világot beutaztak és mindenütt a 
közönség legnagyobb érdeklődése mellett zsúfolt

I ház előtt játszottak. Őket érte az a kegy, hogy 
i e nemben kiváló előadásaikat Európa több koro- 
i nás főjének is bemutathatták. Legfelsőbb ajánlá- 
! sokkal bírnak Ö felsége a Szultán a Szász királyi 

pár, a Moltke és Osman pasa, tábornagyoktól és 
még számosán az ismeri nagyságok közül voltak 
kegyesek előadásaikat megtekinteni. Városunkban 

í Városi Vigadó nagytermében fognak nagyszerű 
műsorral rendezni, melyre (elhívjuk a közönség 

I figyelmét.

Gehérkereszt titkára és Gerlits Sándor a tuber
kulózis ellen védekező vasmegyei egyesületi lisz- 
tilkára szerkeszt. Nagy és nemes feladatot tűzött 
ez az újság maga elé, melyet csak a nagy kö
zönség jobbjainak vállvelett segegelmével való
síthat meg. Előfizetése egész évre két korona. A 
támogatásra és terjesztésre minden körülmények 
között méltó ez a vállalat.

— Magyarország: és a Nagyvilág. Az ide
gen forgalom ügyét érdekes és jelentős újítással 
szolgálja az Idegenforgalmi és Utazási vállalat. A 
társaság gazdagon illusztrált, bőséges tartalmú 
havi folyóiratot indított ‘Magyarország és a Nagy
világ* címen és ezt a pazarul kiállított újságot 
ingyen oszlatja szét a Budapest felé jövő összes 
vonalokon. A magyar és német szövegű folyó
iratnak Dessew’ffy Arisztid a főszerkesztője, szer
kesztője Jeremiás Rezső. A magas színvonalon | 
álló szöveg-részben Világjárás címen Láng József 
a társaság igazgatója irt becses cikket. A Horto- 
bágygyal Gálos Kálmán hangulatos cikke ismer
teti meg az idegent. Az illusztrációk gyönyörűek, 
mindenkéopen méltóak az újság gazdag tartal
mához.

— Póttartalékosok behívása. Múlt szá
munkban adtunk hirt arról, hogy az áldatlan 
politikai harcnak áldozatait egyre hívják be csa
ládi tűzhelyüktől katonai szolgálatra. Több sok 
gyermekes családapa vonult már be városunkból 
is. A mennyire kárhoztalándó azonban a céltalan 
politikai küzdelme néhány embernek, ép oly el
ismerésre méltó a katonáék eljárása, a kik indo
kolt kérésre azonnal haza eresztik a szerencsét
len póttartalékosokat,

— Edison beszélő em bere. Benkő Mór 
fizikus a múlt hetekben nagy reklámot csinált 
Edison beszélő emberének, úgy hogy a közönség 
s különösen a tanuló-ifjuság, lázasan várta a be
szélő ember megérkezését. Múlt vasárnap aztán 
megtartotta Benkő Mór hirdetett előadását, az 
előadáson azonban a beszélő ember meg sem 
mukkant s a többi mutatványok is nagyon ala
csony fokon állottak. A közönség a legnagyobb

NYILT-TER.*
* E rovat alatt közlőitekért nem felelős a szerb.

.K öszönetnyilvánítás.
A selmec-bélabányai ipartársulat, a polgári 

dal- és zenekör és mindazok, kik felejthetetlen 
nőm, Oparényi Cziblik Anna, temetése alkalmával 
megjelenésükkel fájdalmamat enyhíteni szívesek 
voltak, fogadják ez utón is legforróbb küszöne- 
lemet.

Selmecbánya, 1904. január 29.
Oparényi János.

Vadaszok figyelmébe I
A Szuehy-fele v adászterü le t (Garam - 
berzenee m ellett) kiadó. Cím a k iad ó 

hivatalban .

SELMEC- ÉS BÉLABÁNYA SZ. KIR. VÁROS

HIVATALOS KÖZLEMÉNYEI.
m z  anyakönyvi hivatalok oejegyzesei.

1904. évi január 23—30-áig.
Születés.

.Mezner Ferenc, Haudka Mária, leány Seluieobanya.
Soltz Sándor, Tirser Gizella, fiú „
Miertug Arnold, Dvorszky Jozefa, fiú „
uregus Antal, Sosko Irén, leány, ,

Steiner Katalin, fiú „
Kriza János, Uregus Amália, „ „

— Oszvald Katalin, „ „
Iván József, Sehvarez Éva, leány Bólabánya.
Ürausz János, Czibula Maria, fiú „
Niki Ferenc, Valach Ágnes, leány Steffultó.
Sztajnik János, Glezl Apollónia, fiú „
l'adúeh Mihály, Uressner Már,a, fiú „
Veróni Mihály, Öiujoriek Erzsébet, fiú „
Oszvald János, Stupiga Maria, fiú „

Házasság.
Pituk Sándor, Schiitz Vilma, Selmecbánya.
Bartko György. Antoiik Máris, Belabánya
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Halálozás.
Operónyi Jnnosné, 77 éven, aggkór,
Zálozsnib Mihály C7 éves, brigth kór.
Miertua Géza 1 óra, gyengeség.
I)*nko Ferenc, 52 éves, empliytorna pulmanum. 
özv. Sveigert Pálné 62 éves. tüdőgümökór,
Filonzok Margit, 8 hónapos,özv, Suba Mátyásné, 82 éves, aggör.
Szászik Bozsonn, 2 hónapos, bélhurut.
Lauko Péter 7 hónapos, hasmonés

H irdetm ény.
Ezennel közhírré teszem, hogy a Drienova 

erdőrészben a mai naptól fogva 400 ürm3. jó | 
minőségű blikk és tölgy dorongfa kerül eladásra. : 

Selmecbányán.. 1904. évi január 30-án.
Szitnyai József,

kir. tan., v. polgármestev. !

Á rlojtési h irdetm ény
Seltnec- és Bélabánya sz. kir. város tanácsa 

a város tulajdonát képező Vihnye fürdőben meg- 
épiltetni elrendelt uj konyha, nyitott és zárt nyári 
étterein és egyes átalakító munkálatok végrehaj- í 
lására összesen kereken 26000 koronával előirány- j 
zott összegig nyilvános árlejtést hirdet. A költség- ! 
vetési összeg 5 %-ával biztosított Írásbeli ajánlatok 
folyó 1004. évi február hó 24-ikének d. e. 12 
órájáig küldendők be a város polgármesteréhez. 
A szóbeli árlejtés ugyanaznap d. e. 11 órakor 
kezdődik a városi tanácsteremben. A részletes 
feltételek, tervek és költségvetés a  városi szám
vevőségnél tekinthetők be.

Selmecbányán, 1904. évi január hó 29-én.
Sztancsay Miklós,

V. főjegyző.

H I R D E T É S E K .

1904 január 91. __

A városi vig-adó nagyterm ében f. hó 3-án 
és 4-én, azaz szerdán és csütörtökön este 

fél 8 órakor, csak két

SZENZÁCIÓS ELŐADÁST
rendeznek nagyszerű  m űsorral

a világ leghíresebb művészei.
Itt eddig- még- be nem m u ta to tt kísérletek 
a psyehologia, anam nestik  és gondolat- 
átvitel terén : A csodálatos Davenpor-tféle 
szellemszekrény; resaui, brunóci és möd 
lingi szellem járások. A hires berlini médium. 
Rothe Anna gyüm ölcs- és v irág  előidézés! 
jelenetei az igazsághoz híven lesznek be

m utatva .
H elyárak : Z á r tsz é k  I h e ly  2 K, II. h e ly  1 K 40 f ; j 
állóhely 60 f  If jú sá g  ré s z é r e  40 f. K a rz a tje g y 40  f  

Jegyek e lő re  v á l th a tó k  Jo e rg e s  Á gost özv. és F ia  j 
cég k ö n y v k eresk ed é séb en  és az  e lőadás  k ez d ete  

e lő t t  a  p é n z tá rn á l

Értesítés.
Van szerencséin a n. é. közönség b. 

tudomására hozni, hogy a Gulrich J.-féle

k ő f a r a g ó  ü z l e t e t ,
melyet eddig Horn Lajos, besztercebányai 
kclfarago-mester, bérelt, továbbra fen tartom ! 
es a íi. é. közönség szives pártfogását 1
kérem. , , ,I isztelettel

Özv. G ulrich J.

E lad ó  ház.
Az Ocsovszky-utcában a 275 B. számú 
ház, elköltözés m iatt, azonnal eladó.

Ugyanott szobabútorok is eladók. 
Bővebbet: Áriéi Jak ab , tulajdonosnál.

Zsigm ondy-utca 67. sz. h ázban  
f ö l d s z i n t i  l a k á s  

(3 szoba, konyha, élés- és fakam ra) 
m áju s 1-től kiadó. —  Évi bére 340 
K és a  házbérfillér.

Dr. Fodor László.

ü a l ín ik is o i  részére
úri háznál

jó házi koszt kapható,
U gyanott lak ás is van. 

B ővebbet: a  k iadóhivatalban .

F  O N T O

M i i  IJll
Étvágryhiányt, g-yom orfájdalm aka t 

' ém elygést, g yom orgyengesége t,
A em észtési z a v a ro k a t, fő fá já s t

€v n*auy>  megszüntet azonnal a világhírű valódi

BRÁDY-féle

MÁRIACELLI GYOMORCSIPPEK.
.Sok ozor köszünö ás elismerő nyilatkozat! Kis üvog használati 

utasitással 80 fillér, nagy üveg 1*40 k o ro n a .
G yó gys ze rtá ra k b an  kapható .

Főraktár: BRÁDY C. gyógyszertára 
a „Magyar királyhoz/' Becs, honnan kívánatra 

in g y en  k ü ld e tik  az  é rd ek es  „S p ee ia lb ro seh ü r,"  
5 kor beküldése után 6 kis üveg,j 
4  50 kor. beküldése mellett 3 
nagy üveg lesz, b ó rm o n tv e : 
küldve. — Képviselet M agyar- 

o rsz g  részére:
TÖRÖK JÓZSEF 
gyógyszertára Budapes.

Király-utca 12.

Óvakodjunk után- 
i zatoktil! A valódi 

MÁRIACELLI
gyoinorcseppck 
fent1 védjegygyei 
és aláírással kel 
hogy ollitvn le 

gyonek.

1904. évi 151. szám.

B ükktüzifa eladási h irdetm ény.
A Körmöcbányái m. kir. erdőgondnokság 

»B« üzemosztály, 1. vágássorozat 1., 2., 3., 7. és 8. 
»Kosjarovo» erdőrészben fekvő osztagaiban mint
egy 139 4 kát. holdnyi területű bükkfával és gyer
tyánfával elegyes fenyőfa állabokban lévő üssőes 
bükk és gyertyánfából vevő által saját költségén 
kitermelendő, mintegy 18200 ürköbméterre hasáb 
és dorong tííziía a zsarnócai m. kir. erdőhivatal 
tanácstermében folyó évi február hó lö-én dél
előtt 10 órakor megtartandó nyilvános Írásbeli 
versenytárgyalás utján fog eladatni.

Kitermelési határidő 1909. évi april hó vé
géig, kiszállítási haiáridő pedig 1910. évi april 
hó végéig.

Kikiáltási ár ürköbméterenként 58 fillér, 
bánatpénz 500 korona.

Versenyzők felhivatnak, hogy szabályszerűen 
kiállított, 1 koronás bélyeggel és a bánatpénzzel 
ellátott zárt Írásbeli ajánlataikat legkésőbben a 
versenytárgyalásra kitűzött óráig az alólirott m. 
kir. erdőhivaialhoz nyújtsák be.

Későbben beérkező, valamint távirati és 
utóajánlatok el nem fogadtatnak.

A versenytárgyalási és szerződési feltételek 
az alólirott in. kir. erdőhivalalnál megtekinthetők.

Zsarnócán, 1904. évi január hóban.
M. kir. erdőhivatal.

t x t . v  ,-v

Csak c./ol a 'róvcnysi. 
bej. védójeggyel valódi. 

J . o n d o n ,
Chif Offico S. W. 
48 Rrixton Road. 

Főraktárak: 
B n r n i n n n ,  
Angol India. 

A g e n ,  K f ig rö b , 
A lg e r ,

A n iM e r d n n i ,
H. tíandeu Rokin 8. 

H a n o i ,
Sz en t-Ján os-gy ógv- 

ter, W. Krntz. 
U e l^ r n d .  

Nikola A. Delini, 
gyógytár Mihály. 

Központi raktár Szer
bia reszóro U o r l .C ,  

B o lo g n a ,
U n i x e )  le s .
PiiHzmaoie Ch., 
JDelncrc & Co. 
ISiKlapent 
Török József,

Dr. Egjror L. és J. 
C n l r o .

C O Ii i h  R li.N oris.
l> e l> re e o n . 

F e l e l i ,  I,iix<-ni> 
l i u r g  Sehmicdt P., 

gyégysz.

(a  melyet az egészségügyi hatóság megvizsgált)
az egész világ kedveli és mindenütt keresik. Csak akkor valódi, ha 
az oldalt látható z ö l d .  a törvényszéknél bejegyzett „apáoa“-védó- 
jegygyel van ellátva Folülinulhatatlun szer minden m e ll* , t ü d ő - ,  
n i A j-, g j  é r n i  o k  b e l e  g s é g  e l l e n  Htl>. k ü l s ő l e g  i s  

k i t ű n ő e n  h a t  én  s e b e t  g y tfg .v it.
Egy próbaíivcg bérmentosen 1 korona 4-0 fillér. 

Széjjelküldés csak előzetes fizetés esetén.

THIERRY A. centifoliakenöcse
(esodakenficanek nevezik)

utolérhetetlen tzivó erejű és gyógyitóhatásu. Operációkat a legtöbb 
esetben fölöslegessé teszi. — li kenóesrsel egy 14 éves gyógyítha
tatlannak tartott csontszu, újabban pedig egy 22 éves rákezerii bajt 
gyógyítottak meg. Antiszeptikus és gyógyitóhatásu mindenféle seb 

gyulád ásánál.
Próbatégelj bérmentve 1 kor. $0 Ül. Csak előzetes fizetés esetén kDljtk mejj.

Ó vakodjanak u tán ia to k tó l és kerü ljék  az 
é rték te len  úgynevezett házi kenőcsöket s 

m ás efféléket.
í ,  TOmrr. r .in g s rts r  ft n-ir a

laHlgiie,
D o r d o g n e ,

K o p o n b ű i r a ,  
fabriken farma. 

M i lü  no ,
A Qertoloni 
M itlm o , 
S e v r i g e ,

Aput, I.ejonet 
IV nn lc ti,
Pharmacie 

franyaise 1 & 8, 
Plaeo de la Kepn- 
blique, Pliarmaeie 

Daprey 11,
Ruc des francéi 

Bouergeoii.

B ' t n a » ,
Corse, Agenzii 

dél PolicliniúO. 
R o i i b n i x ,  

Pliaruiacit 
F. Uerrath, 

H u r n je v o ,  
b ic e g e d , 

T e m e s v á r ,  
' í r i e a / . t ,  
V e le n c e ,  
V i c i i n c ,
F .t:'- e b .

=.■ Pi-osiiekliim  ingyen és béi-m enlvc. - -—'j=
E szerek sohasem romlanak meg és jó azokat 

használatra készen a házban latlani. Az összes művelt 
államokban bejegyzőit vi.-dvjcgyeiinnek utánzatát a (ör
vény ülilözi.

Csak e ..t i u törvény •ze-U bejegyzett védő- Icgygyel valódi.
Cim: A. Thierry, gyógyszertár a  védőangyalhoz. P regrada, (Rochihils savanyu-kut mellett.)
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(törvényileg* védve)
sovró- és kid box-kalf-bőr fényesttósóhez A l.őrt 
i'uin(i.i s viiiUbjithinnii t-szi, annuk jiil; r-fcnvt kölcsönöz. 
Kaphat'> <1 !••!>K‘.‘r í  i><»r-

„Uranos" vegyészeti gyárHOGHSINOEK TESTVÉREK
B u d a p e s t ,  VI., R ó z s a - u tc a  8 5 .

Pénzt, 
sok pénzt,

KáMje ke címét E. 440 jelige 
alatt a kővetkező címre: A n -  
n o n c e n - A b te i lu n g  des 
„ M e r k ú r ”  M a n n h e lm .

Joenes Ágost őzt- és fia
könyvnyomdájában

egy jó házból való fiú

tanulóul
felvétetik.

Divtok eladási hirdetmény,
A bélabényai határban fekvő 14 hold szántó 

és kertekből, továbbá Bélabányán egy lakó házból 
és egy pajtákéi álló birtokomat az összes gazda
sági felszerelésekkel szabad kézből óhajtom örök 
áron eladni.

Venni szándékozóknak bővebb felvilágosí
tással Bélabányán özv. Sturcz Mihályné szolgál.

használja a régóta bevált és jó I 

„ K a is e r - f é leIELL-CAMIELL“
cu k o rk ák a t

Q '7  j ( )  közjegyzőileg hitelesített 
~  '■* okirat eléggé bizonyítja,
mennyire beválnak és biztos si
kerrel hatnak ezek a cukorkák 
rekedtség*, h u ru t és elnyálkoso- 

dás ellen.
Ha hasonlót kínálnak utasítsuk I 
vissza és óvakodjunk hamisítások- I 
lói. Csak , ,három fenyő“ valódi véd- I 
jegvgyel. Csomagja 20 és 40 fillér.

Ka k iá r;
M á r k u s  JVX.

cukrászata .S e li iie c It iV n y á u  
Deák-Ferene-utea 7./I. saját ház.

Szén t-11 áromság-tér
I A D O  L A K Á S  11/7. B. alatt II. e.

■■ 3. utcai, egy udvari
szoba a szükséges mellékhelyiségekkel a z o n n a l  
k ia d ó .  * Tudakozódhatni a húzhat GUTFREUND 
SA MŰ urnái. riAririri****:1:* * ******

SCgy w iiji  ln lifiN  (Deák Ferenc- 
u tca  1 8. sz.) m ájus elsejétő l kiadó. 
Bővebbet a  háztu la jdonosnál:

Mihalik Istvánná.

I  ...h I üsíw  S k ia d ő !
Honvéd-utca 57. 1. egy jó karban lévő lakás 

az I. emeleten utcai oldalon 2 vagy 3 szobából 
és ke rtte l s tb  s tb . a z o n n a l  k i a d ó .  
—• Bővebbet megtudható olt

Czunna József
vé sn ö k n é l

L E O P O L b  G Y U L A
f l i O S Z V É S V

s  ^  —
------------  — £ 0

Császár íurilö
téli é s  nyári gyógyhely

BUDAPESTEN.

ÉS C S Í Z  ELLEN L E G S IK E R E S E B B  
n  I f n i E G N E U - f é l o

w ^  f e l '  r ö P -------

Elsőrangú kénes héwlzfl gyógyfürdő. íj  
páratlan gőzfürdővel, legmodernebb * 
iszaplürdókkel, pompás á s v á n y v íz -  
u s z o d á k k a l ,  kő- és kádfürdőkkel.

200 kényelmes lakószobával. 

P ro sp e k tu s k ív á n a tra  
ingyen és bérmentve.

I O vcfr -  k o r o n a ,  MR tv 
Főraktár: K O R O N A  -  «Y 64á*B 'S Z K K T Á llí, Budapest, Calvin-i-tér.l

elCzekenyseq: .
%.&■

3 ^ INGTEN ESüEHMENIVE!

KIRÁLYFI ÉS TAKSA
B A N K H Á Z A ,  B U D A P E S T ,  A N D R Á S S V - U T  60.

s megy. klr. tx.:b. oiati'rsortjátik fieiirusltó holyo.
110,000 sorsjegy, 6 5 ,0 0 0  nyer. — Nyeremények összege 14.4 5 9 ,0 0 0  korona.,

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

300 korosától kezdve &d tfirlesztésos aálog- 
levél-kölceC'c&ket, melyek atáa

teljen UsíjínlBit’ísel:

fizetendő Járadékul a törlesztéssel együtt, 

Bővebb felvilágosítást az intézet 
díjmentesen ad.

I M MSUUoúil: SIMON PAl .
BCJOflPEST, VI., VflCZI-KÖRUT 25. SZ.

100 sióba 2-20 K-töl feljebb ldsiolgáltssol és Hllsiiyvl- 
ligitásssl együtt. Fürdik, elegáns kivett;, étterem t i  
tőrtiiixolc a hírhsn. Villámot vasúti megállóhely U  

ússzes pályaudvarok 5» hajúk leié.

s p 1 í r ó g é p
J g U J  M O D E L L i J  

„«-* n t e q ie l e n f * !
3  P r o s p e k t u s t  k ö l o

, ' v r

.

p n
z?.

f y u .  
. m m

Ö n nagyon idősnek  látszik 1 
F esse h ajá t a  CZERNY-féle

Tatmimunte
HAJFESTÖ-SZERREL.

%  ffi& a

V É R G Y Ó G Y I T Á 5
A legsikeresebb gyúgymöd: asthma, s:iv-, gyomor-, 
Ideg- és búrba), szélhQdis, elmezavar stb. ellen. 

Megalapítója és egyedüli képviselője:b "  K O V Á C S  J. f ő v á r o s i  o rv os .
BUDAPEST, V„ VACZI - KŐRÚT 18. SZ. I. EM.

OSERS és BAUER
M O T O R G Y Á R

BUDAPEST BÉCS
V, Lipót.kórúl 7. iL D rv id iie ritrm e  70—85.

B e n z in -  é s  B e n z in -  é s
p e tr o l in -  AWW^íW  P e t!*o lin * 

m o to ro k  lo k o m o b ilo k
S z iv ú g á z .m o to ro k  2-3 fillér üzemköltséggel..
Emji M inik müí siet - Elsörenli DÍitúj. - Mai M l Itlléltltl í

Nyomatott Jocrges Ágost özv. és fia könyvnymdájiban Selmecbányán, 1904


	05

