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Fel.dús szerkesztő és laptulajdonos; 

K Ö T I  I S T V Á N ,

Az expedíciót s hirdetéseket illető reklamációk a lapkczeló

Joerges Ágost özvegye és fia
céghez intézondők, hova az összos pénzkilldemények is küldendők

Az alkoholellenes mozgalom.
Az elm últ hetekben  sok szó ese tt a 

pálinkaellencs m ozgalom ról. A baj tu lajdon
képpeni oka nem abban van, hogy a m un
kásnép m egszok ta  a szeszesital fogyasztásá t 
és ettől elzü ll.

A fo g y asz tás  ugyan is a  k in cstá r gon
dosságából korán tsem  olyan nagym érvű, 
mint volt eze lő tt 15— 20 évvel. A kkor a 
szeszadó je len ték te len  volt, inig ma minden 
liter szesz u tán  a kim érő három féle óimén j 

55  krajcár ad ó t fizet, meg sem em lítvén az j 

illeték, I I I . oszt. k e rese ti adó és egyéb ! 
horribilis k iadásokat. A baj g y ö k e ré t főleg 
ott kell tehát keresni és ta lá ln i, hogy — 
mint — a „M agyar K ereskedők  L ap ja44 
h ja  — a közönség nem ju t olyan italokhoz, 
amelyek elnevezésüknek megfelelőek.

Szolgáljon példának  „cognac" Vájjon 
hányféle, d íszesebbnél d íszesebb v ig n e ttá k 
kal ellátott és Üvegekbe dugaszo lt lőré t 
árusítanak az országi) n konyak elnevezés 
alatt? É s ne tessék  az t h inni, hogy csak  
a depókban

Nem. A legelőkelőbb csem egeiizletek- 
ben is igy van  ez, noha konyakot az orvo
suk a legsú lyosabb  betegnek  is rendelnek .

!  a r k a- s z i n p a cl i p r o 1 ú g.
l!i04. évi június hó 24-én és 25-én.

Tavalyi sikerünk nyugodni nem hagyott, 
Gondoltunk merészet és gondoltunk nagyot.
Becses színük előtt újra megjelentünk,
S itt a vigadóban tábort is ütöttünk.
Nem vettünk mi számba semmi fáradságot,
Hogy igy fogadhassuk e szép társaságot,
Messze vitte hírünk falragasz s a fáma,
Hogy mennyire igaz, megmutatjuk máma.
Minden darabunk uj, nincsen semmi régi,
Tessék figyelemmel s jó szemmel kísérni;
Bár kissé változott régi társulatunk,
Szégyent vagy kárt ezzel tudom, hogy nem vallunk!

*

Ismerjék meg ".kot. Én kötelességein 
IVnyes tehetségük megfestenem szépen!

** *
Hégi tisztelt személy már az igazgató,
S hogy igazgat minket, valami megható!
Kik nem tudnák nevét ime hát tudják meg, 
Viharedzett egy név: Mister Zoli) o f B lack! 1

a kenyéradónk és a mi mentsvárunk,
Havi gázsit tőle hajh! hiába várunk);

Azért oda adón kitartunk mellette 
fizetés nélkül is, ma és holnap este.

n i M > J . \  V l S V l t M l * .

Nem a kereskedő ennek az oka, csakis a 
gyáros.

Es ezzel ki lehet mutatni, hogy köz- i 
egészség szempontjából bírálva a dolgot, I 
a pórnép, amely közönséges szeszpálinkát j 
fogyaszt, sokkal egészségesebb italt iszik, ! 
mint a konyakot élvező úri osztály. Hogy , 
ez igy van, annak egyedüli oka az, hogy | 
Hazánkban gombamódra elszaparodtak az 
éterolaj-gyártók, akik beutaztatják az egész j 
országot, felkeresik a legkisebb községet. ■ 
könyveket hagynak minden kuny tóban, a 1 

melyekben meg van Írva, hogy nem kell 
rumot Brazíliából hozatni, hanem — min
denki előállíthatja azt hideg utón is. A 
rum előállításához elegendő Vs liter szesz, 
egy kis rumlcnyeg, fólkevervo ';■< liter víz
zel és megvan a kitűnő tearuiu. Hasonló 
utasítással szolgál a törköly-, szilva-, 8ti), 
pálinkák előállítása tekintetében és a hi
székeny nép, sőt tapasztalatom szerint főleg 
az úri osztály fölül ezeknek a hangzatos 
utasításoknak, maga kever magának például 
olyan rumet, amely Ível a teának még a 
tulajdonképeni izét is elveszi.

A hatóságoknak kellene tehát első 
sorban is ezeket az elszaporodott éterolaj- 
gyárosokat megrendszabályozni, másrészt

A művésznők közül itt van M iss Shell ily'
Játéka az embert egész elbűvöli;
Bevallása szerint szeret disputáim,
Hol az ember, ki mer vele szem besülni? 
Különben komolyan fogja fel szerepét.
Ajkáról könnyedén hangzik el a beszéd,
Nem hímez, nem hámoz, de mi lelkét nyomja, 
__ Akárki legyen is — a szemébe mondja.

Iigy újabb szereplőnk Miss K liugieu  lenne 
Hogy jól fog játszani, nem csalódnak benne. 
Szóval elmondani mi nincsen ereje,
Könnyen kiviszi azt asszon yi fegyvere.
Figyelmük különben felhívom dalára,
Harisa fordította, manap alkalmára!

M iss Puskaccsini2 név, oh az sem idegen 
Hallása az embert nem hagyja hidegen,
Akár ki is látja szinteljes játékát 
Kiérni igyekszik legalább árnyékát.
Akár a színpadon, akár az életben,
Úgy tud mosolyogni, hogy nem lehet szebben. 
Néhány nyájas szava vagyon mindenkihez 
Tovább nem dicsérem, meglátják, hogy igy lesz. 
Hogy Miss Fodormentád én itt úgy lefessem, 
Hogy meg ne ismerjék, ahhoz nincsen kedvem. 
Dicséretem kevés, a felesleges a szó

pedig oda hatni, hogy a nép valóban tiszta 
italokat fogyaszthasson, vagyis a törköly 
tényleg törkölyből, a szilvórium szilvából, 
a konyak pedig tiszta borpárlatból állíttas
sák elő.

A másik ok a borfogyasztási adó túl- 
magns tétele. A helyes intézkedés az volna, 
ha az állam különösen a hazai bortermésünk 
érdekében, a borfogyasztási adót, ha nem 
is egészen törli el, de jelentékenyen leszál
lítja, ellenben a pezsgő után ugyanezen 

! adónemet jelentékenyen emeli. Hiszen ma 
| a pezsgőtől fizetett fogyasztási adó semmi*
| vei sem több, mint a közönséges budai 
! boré, noha a pezsgő fogyasztó úriembernél 

vajmi kevés szerepet játszik, ha egy üveg 
| pezsgő egy-két koronával drágább vagy 
! olcsóbb. A borfogyasztási adó leszállításával 
i lehetővé tétetik az, lmgy különösen amunkás- 
; osztály, amely éppen úgy igényli az ttnnep- 
j és vasárnaponkénti szórakozást, pálinka 

helyett bort igyék.
A túlzások ellen maga a törvény már 

í eléggé gondoskodik ama rendeletével, hogy 
■ italmérő üzletben munkásnépnek munkabért 
i elosztani, vagy a már ittas embernek italt 
! kiszolgálni tilos.

Ismerik tavalyról, hogy milyen jó játszó. 
Színpadon úgy érzi mikép otthon magát 
Maga elölt látva az egész óvodát!

M iss de MoyyorcllfP társulat naivája 
Kedvesen csicsereg, — ha ott a mamája;
Ám ha nincsen jelen rákezd még vígakban,
Mert szive sugallja, s  nincs is semmi abban. 
Könyörög is, — kér is, van is eredménye: 
Nemsokára aztán teljesül reménye! . .
Ki nem hallott volna csendes nyári estén 
Fülmiiét csattogni párja után esdvén;
Figyeljen igazán a primadonnára 
S mondhatja magában: haliám valahára!
Miss Teuiporamcnl~ a tenoristánk párja, 
Hangjának rezgése lelkűket átjárja.
Nem erős ez a hang, de oly fülbe mászó,
Ember kedélyével csintalanul játszó;
S ha itt-ott nem is áll ekképen a dolog 
A szerző a hibás nem pedig á torok.
Signor Sirovatka3 jeles lenoristánk 
Nélküle nem volna teljes a mi listánk.
Nem egyszer szerepelt — többször látták már itt, 
S nem sokára ismét hallhatják nótáit;
Hangjának halára messze terjed fel-le 
Más halandónak a fele elég lenne.

‘ Fekete zoü .n.
Bufin Margit. 1 Tompos Jolán, * Olook Géza.
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A hitelszövetkezetekről.
(G. T.) l'jabb időben a közvélemény fokozott 

mérvben foglalkozik a hitelszövetkezetek ügyeivel, 
sajnos azonban, nem oly értelemben, mely az 
önsegélyt célzó ezen hasznos alkotásuk fejleszté
sére szolgálna. Az üdvös célzat és cég védőszárnya 
alatt rut visszaélések és széles népróUgek, kizsák
mányolására irányuló cselekmények rejlenek, a 
melyekkel a napisajtó és a közvélemény is bőven 
foglalkozik. Ismeretesek a megvádolt szövetkezetek 
alapszabályaiban gondosan elburkolt visszaélések
nek megszámlálhatatlan válfajai, melyekkel szem
ben a törvény védőkeze mit sem tehet, minda
mellett hiba volna, ha a lesújtó kéz a szövetkezeti 
eszme lényegét érné és sajtaná és nem a kinö
véseket irtaná. Az, aki a közügyek ezen körét 1 
megfigyeli, azt tapasztalja, hogy ezen körülmények : 
alatt első sorban a szövetkezeti üzletfél szenved.

Az 1875. évi kereskedelmi törvény koránt
sem felel meg a mai viszonyoknak; a közel 30 
évi gazdasági fejlődés áttörte azon gátat, amely 
a közönség védelmére van emelve. Nagy Ferenc 
törvényjavaslata a szövetkezetekről a szabad fej
lődésnek útját el nem zárja, mert nincs kontemp- ; 
Iáivá az engedélyezési rendszer és mégis külön 
törvény gondoskodnék a szövetkezetek szükség
letéről.

A vidéken 'inén vem terjedt el annyira  a 
métely, mint a fővárosban (tisztelet a kivételnek), 
de máris fenyeget bennünket a veszély, hogy ezen 
jeles intézetek csápjaikat ide is nyújtják, mert 
az egész vidéken fo ly ik  must a szervezés agitá- 
ciöja fióktelepek létesítése iránt. Tudunk például 
esetet, hogy egy főv árosi szövetkezet jutalék címén 
a szerző ügynöknek az első 4 heti befizetést á t
engedi.

A kormány okulva a külföldön észlelt fel
lendülésen, melyet a szövetkezetek főleg a gyengébb 
osztályok támogatásában elértek, azokat adómen
tességben részesíti, ezért erkölcsi és pénzügyi 
szempontból is feladata, hogy felügyeletet gyako
roljon felettük, hogy határokat szabjon a tullen- 
gés felé hajló terjeszkedésnek. A napi sajtóban 
és a budapesti kereskedelmi és iparkamarában 
felhangzott panaszok szerint egyes fővárosi szö
vetkezetek 12— 15° 0-ol meghaladó kamatol szed
nek különböző cimek alatt s ezzel ellentétben 
vannak szövetkezetek, amelyek csak 5%  kamatot 
számítanak és Így tökéletesen hivatásuk magasla
tán állanak.

Ezeknél fogva szükségesnek mutatkozik, hogy

a legilletékesebb íórum, a kereskedelmi miniszté
rium foglalkozzék a szövetkezeti visszaélések meg- , 
gátlásával.

Sfilineotanya, 1:'04. juniui 28.
Tekintés Szerkesztő Úr!

Mint édes hazánk természeti szépségei iránt 
szeretettel viseltető egyén, mellesleg megemlitvo |
zsurnaliszta, Selmecbányán átutazóban lévén, en
gedje meg, hogy azon reményemnek adhassak ki- I 

! fejozésl, miszerint jelen soraimnak lapjában egy | 
kis tért engedni szíveskedik.

Tősgyökeres benszülött alföldi ember vagyok, i 
de azért sok hegyes vidéket bejártam már s őszin
tén megvallva, mégis elragadtatással nyilatkozha- 
tom Selmecbánya és környéke festői szépségéről, j 
Ezzel ugyan újságot nem mondok, de ezért úgy 
vagyunk vele, hogy idegentől szívesen meghall- 1 
gátjuk a véleményt arról amit méltányolni alig ; 
tudunk, mint minden megszokott és szinte közö- I 
nyössé váll dologról.

Nem is ez indítóit arra, hogy tekintetes j 
szerkesztő úr szívességéből a vidék szépségeiről 
Írjak elegendőnek tartom, ha majd ezt otthoni 
lapokban részletezem, el nem mulaszthatom azon
ban. hogy egy tényt meg ne emlilsek, nem is sa
ját, hanem egyedül a  közérdek szempontjából.

Folyó hó 25-én szombaton éjjel csendesen 
elszenderedvén. hátborzongató ordilozás vert föl, 1 
melynek színhelye a Metropol szálloda melletti 
Kossuth Lajos-lérség volt.

Történt pedig mindez 11 órakor előadva 
nehány alkohol pártoló egyesület tagjai által, kik 
torkuk szakadtából, siou.x indiánok módjára a ma
gas G-t igyekeztek kivágni, fűszerezve a hang
versenyt oly trágár kifejezésekkel, melytől minden 
jó Ízlésű ember megborzad. Tartott pedig mindez 
éjfél után 3 azaz három óráig s az impresszárió 
számban mindig növekedett.

A környéken lakók sorba nyitogalták ki ab
lakaikat, pokolba kívánva a szerenádozokat vezető 
igazgatójukkal egyetemben.

Eltekintve azonban minden tréfától csodála
tomnak adok kifejezést, hogy ily nagy és előkelő 
városban nem akadt rendőr, aki végét szakította 
volna az éjjeli botránynak, mely a békés polgárok 
nyugalmát teljesen feldúlta. Nem hiszem, hogy 
a város rendőrkapitányának. —kiről sok jót hal
lottam — tudomása lenne erről s épen ez utón 
gondolom üdvösnek szives figyelmét felhívni a 
városi rendőröknek a közcsend háboritás iránti 
érzéketlenségére.

Mister de Klimkovich1 ő teszi a szépet;
Édes szóval, csellel csalja a lánynépet,
S mivel foglalkozni ép ezzel szeretett.
A mai estére kapott ily szerepet.
Azt hiszem megfelel, mert legény a talpán, 
Nemsokára itt lesz feszesen és nyalkán.
Mi Strogovt1 illeti nem utolsó ember,
Szive a színpadon hevesebben nem ver 
Nyelve gyorsan pereg s folyton gestikulál.
Hogy orráról szinte esik az okulár.
Szerepét, mi ritka, súgó nélkül játsza, 
Jobbra-balra hajlong, mint egy vékony pálca. 
Hat zeneautomat, mily felséges látvány, 
Zenekarrá olvad, ha játszik valahány,
Máma gépek lesznek, de a közéletben 
Beszélnek, dalolnak legtökéletesbben.
Itt szerepel még a hires Mister lé  Jenesek* 
Minden mozdulattal azt mondja, hogy »nevessU 
Ha beszél, ha mosoly'g, vagy ha táncát járja, 
Utólérhetetlen, talán nincs is párja.
De ez még mind semmi még másutt is ludas, 
Hogyha olt meglátják, akkor lesz nemulass! —

De önöket, látom, ez alig érdekli
Azt szerelnék tudni, itt lesz-e Mister K ly *

1 k)iuikú N .ndor, 5 S/iogh István, * fircUy János, 
* Lorge Emi!

Csodálkoznak azon, kié lehet e név ?
Két betűt koptatott belőle a mull év;
Mertlavaly hosszabb volt; mégsem tudják,hogy ki? 
Megmondom hát magam, e szereplőnk Rekly.
Ha neve betűi igy kopnak ezután,
Úgy már esztendőre *I«-je marad csupán!
Nos hát ő is itt van, szerepelni is fog,
Úgy megtapsolják, hogy a terem is harsog.
Hiába, 5 itt a vállalkozó szellem,
A színészek közölt a komikus jellem;
Akár szerep nélkül is játszik darabot 
Hogy ha kell nem egyet, hanem akár hatot. 
Signor d i Puccaccsió\  az kupié énekes,
Alakja és hangja, mindkettő kellemes.
Tavaly óta haladt, kapott béremelést 
S rám hagyta örökül a prolog szerkesztést.
Mert mint veszem észre, úgy kívánja a rend, 
Hogy régibb szereplő nagyobb munkától ment 
Mister Joujou;* az, ki mindenkit operál, 
Egészséges lényen mindig hibát talál,
Főképp a gyomorbajt csudás hogy kezeli 
Fölvágni valakit nagy élvezet neki.
A mai estén is, hogy ezt megtehesse 
Mister Mravcsek5 lelt a paciense:
Hogy érdekes legyen azonban a dolog,
Tovább nem is mondom, belé nem hatolok.

1 PukucB Bandi, 1 Turnan Kálmán, 3 Zsiginondovics N.

A városi polgárság éjjeli nyugalmát feldúlni 
valóságos bűn, különösen, ha tekintetbe vesszük, 
hogy sok nehéz szellemi munkában eltörődött, el
aggott, avagy betegen fekvő ember kénytelen 
szenvedni nehány léha iszákos s másokkal nem 
törődő, úurva fráter emberi voltából való kivet- 
kőzése mialt, melyet mindenütt oly szigorúan bün
tet a rendőrség.

í-logy a jelen közleménynek lesz-e foganatja, 
nem tudom, de ezzel a közérdek iránti szerete- 
temnek eleget tettem.

Mielőtt zárnám soraim és köszönetét mon
danék tekintetes szerkesztő ur szívességéért töb
bek nevében még azon körülményre is bátor va
gyok szives figyelmét felhívni, hogy Selmec egyik 
legszebb gyöngyére, Szitnya ormára felvezető 
lépcsőfokok egyes helyeken már oly rossz álla
potban vannak, hogy ott a közlekedés valóságos 
életveszéllyel jár. Tekintettel arra, miszerint 
Szitnyát nap-nap után nagyon sokan keresik fel, 
hogy szépségében gyönyörködhessenek, talán cél
szerű lenne az illetékes körök figyelmét a lépcsők 
kijavíttatására felhívni, valamint azon körülményre 
is, hogy az erdőben sehol sincsen menedékház, 
melyre pedig különösen a  vihartól meglepett tu
ristáknak oly nagy szüksége volna s létesítése 
jóformán semmibe sem kerülne.

Maradok őszinto tisztelője: a tek. Szerkesztő 
Úrnak

Hermányi Lajos
kecskeméti ipariskolai tanár.

* *  *

Városunk, mint a fenti levél is igazolja, las- 
sankint szomorú hírnévre tesz szert. Nem csak 
szép vidékéről, nemcsak jó  iskoláiról, nemcsak 
akadémiájáról lesz hires, de sajnos hires lesz ar
ról is, hogy éjjelenkinl még a kannibáloknál sem 
található üvöltések hallhatók városunkban. Régóta 
küzdünk már a folyton meg-megujoló szokás ellen, 
hogy egyesek, nem tekintve rendre, békés polgá
rok, betegek éjjeli nyugalmára, valóban a dúva- 
daknak is dicséretére való rettenetes üvöltésekkel 
verik fel a város csendjét. Küzdelmünk sajnos 
hiába való, mert hiszen azok, akik e zajongásokat 
elszokták követni, analfabéták, nem is lehetvén 
feltenni irni-olvasni tudó, s a műveltségnek bár
mily alacsony fokán álló emberi lényről se, hogy 
annyira meg tudjon feledkezni emberi méltóságá
ról, hogy hiénák s más efajta vadállatok hang
jának utánzásában találja kedvét.

Lehet, hogy a rendőrség is hibás némileg, 
amennyiben enyhén bírálja el az éjjeli csend-

Aztán Mister Gsuli1 a ravasz kocsmáros,
Hogy bájitalt árul, tudja egész város.
Ellátja tanácscsal az ifiabb népet 
S vág hozzá borzasztó tudós és bölcs képet.

Am Mister LeonkardJ sem idegen köztünk, 
Ritkán járt próbákra s azon megütköztünk, 
Ámde szorgalmával pótolta ezeket 
És a súgó után tudja a szerepet.

Tudják azt mindnyájan ifiak és vének 
Nem szól a hegedű, ha nincs benno lélek; 
Gondoltunk erre is s embert szerződtettünk 
A ki a szerepet elő mondja nekünk.
Doktor Dy3 a súgó, s a fontos hivatást 
Oly érzéssel végzi, mintha nem tudna mást.

Karmester, zenészek és a zenoszámok, 
Megdicsérni őket szót alig találok.
Karmesterünk Csinkó1 művész hajzatával 
Messze kimagaslik s taktust ver pálcával.
Ma estére készült néhány éjjel-napot,
De jutalm at érte mindeddig nem kapott.
Ez itt az utolsó nyilvános fellépte 
S ezzel lesz tetőzve az ő szereplése.
A hány zenésze van mind érti a kótát 
Es egy próba után jól játsza a nótát.

1 Daniclisz Béla, * Sztatika Gyula, * Favlánszky Ede, 
* Fixálj Béla.
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zavarók kihágásait, ám szerintünk az illetők ala- 
rsony intelligenciájában van a főhiba.

Jó érzésű, intelligens ember nem lesz olyat, 
ami kára, megbántása a nagy közönségnek.

k ü l ö n f é l é k .
— Személyi hírek . Koburg Fillöp herceg 

múlt szombaton az esti vonattal városunkba ér
kezett s azonnal szentantali kastélyába hajtatott

Szitnyai József kir. tanácsos, polgármester e 
hó 28-án a fővárosból hazaérkezett s átvette hi
vatala vezetését. — Jessovica Károly kir. tanácsos, 
nyug. lyccumi igazgató Besztercéről, hol a gym- 
násiumi érettségi vizsgálatokon, mint kormány
biztos vett részt, múlt pénteken hazaérkezett.

— N évváltoztatás. Dr. Neuherz Béla h. akad. 
tanár gyermekei Emilia és Ervin családnevüket 
Baridí'-ra változtatták.

Érettségi vizsgálatok. Az ág. hitvallású 
evangélikus lyceumban múlt hó 21-én kezdődtük 
az érettségi vizsgálatok és 25-én értek véget. A 
vizsgákon Farbaky István ny. főbanyalanácsos, a 
lyceum felügyelője elnökölt, a kormány képvisele
tében Hörk József pozsonyi theologiai tanár volt 
jelen. Az érettségi vizsgálatra négy venketten jelent
keztek, akik közül a szóbeli vizsgát negyvenen 
tették le és pedig jeles eredménnyel Gábor Rezső, 
Kirchner Rezső, Szép Géza, jól vizsgáztak hatan 
és egyszerűen huszonhármán és nyolcán javitó 
vizsgára utasitlaltak, mely vizsgálat a folyó év 
szeptember 10-én lesz a lyceumban. Az érettségi 
vizsgálaton részt vett három körmöd diák is, kik 
a latinból tettek pótvizsgát.

— A F. M. K. E. Selmecbányái választ
mánya folyó évi junius hó 17-én tartotta meg 
időszaki közgyűléséi. Miután a választmányi jegyző 
röviden vázolta az egyesület 5 évi működését 
kiemelve abban a sleflűllói és felső hodrusbányai 
óvók fentarlását, az 1902. évi közgyűlésnek váro
sunkban való lefolyását, a pénztáros felolvasta a 
már felülvizsgált 1908. évi zárszámadást, melynek 
/őbb adatai a következők: bevétel összesen: 
1867 79 K, kiadás: 194323 K, több a bevételnél 
7544 koronával, mely összeg a megtakarított 
tartaléktőkéből fedeztetetett, amely eszerint 205’48 
koronáról 13094 koronára apadt, A központi 
pénztár 500 koronával, a m. kir. bányakincstár 
lisztalapja 400 koronával segélyezte a választ
mányt, tagdijakban 710 K, alapítványok és taka
rékbetétek kamataiban 6101 K, perzselj’gyújtás
ban 8893 K folyt be. Kiadás felső hodrusbánya,

Elsorolnom őket gondolom, hogy bajos,
Van közöttük Béla, Feri, Ákos, Lajos;
Aztán valamennyi élvezettel játszik,
Hogyha rájuk néznek, a képükön látszik.

** *
Íme vége felé közeleg mondókám
Kiről mit tudtam én, mind azt el is mondám
Nem dicsértem senkii fel a magas égig, —
A hölgyeken kezdve — férfiakon végig:
Mégis egybe loldtam pár éjjelt és napot,
8 befirkáltam közbe néhány tiszta lapot.
En szerény személyem volna hátra csupán 
Atföldy1 a nevem ismernek is talán.
Rendelésre költőik: »Epost« avagy »Údál*,
I udok szépen írni, s ismerem a kótát.
Hók mindenféléből áll a tudományom 
Ha elhiszik úgy jó, ha nem, azt sem bánom! 
Most véget értek a bemutatkozások;
En mint bevezető jé estét kívánok!
Mulassanak oly jól, amint mi kívánjuk,
Ne legyen szigorú nagyon kritikájuk,
Es jövőre aztán, ha Isten megsegít,
Kj kedélyes estén találkozzunk megint!

1 Nintorland Kezső.
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óvónak utalványozlatott 950 K, steffultói óvónak 
89190 K. igazgatási költségekre 34 K, tanítói 
nyugdijjárulékra 48 K. 1903. évben a tagok száma: 
197 rendel, 25 pártoló, hátrálék 89 K, melyből 
legfeljebb 57 korona behajtható, 32 korona töröl
tetett. Az 1905. évi költségvetés 1984 koronában 
állapíttatott meg. A felmentvény megadása után 
a pénztáros közölte a közgyűléssel a lefolyt 5 év 
főbb statisztikai adatait. Rendes és pártoló tagok 
száma 185+10,1900-ban 203+ 9,1001-ben 206+8,
1902- ben 200+24, 1903-ban 175+24, középszám 
194+15. Tagdijakból befolyt: 1899-ben 756 K, 
1900-ban 826 K. 1901-ben 824 K, 1902-ben 814 
K, 1903-ban 710 K, középszám 786 K. P e rse 
lyekből befolyt: 1899-ben 10270 K, 1900-ban 
112 47 K, 1901-ben 16317 K, 1902-ben 131-95 K, |
1903- ban 88'93 K, középszám 11984 K. Alapit- ' 
vány ok: 1899-ben 1260 K, 1900-ban 1460 K, 1 
(Gyár. Goldbrunner-féle alapítvány.), 1901-bon > 
1520 K. (Gyár. báró Luzsénszky-fóle alapítvány), : 
1902-ben 1780 K. (Gyár. Lyceumi Xenelársaság 
és Glanzer-féle alapítvány), 1903-ban 1780 K, 
gyarayodás 520 K. Ez adatokból nyilvánvaló, hogy 
egyesületünk iránt a városi társadalom érdeklő
dése hanyatlóban van. Mutatja ezt a rendes ta
gok számának csökkenése, a pártoló tagoknak, 
bár lassú gyarapodása, a perzselygyüjlésnek az 
utolsó kél évben rohamos esése. Ennek némi el
lensúlyozására a pénztáros évenként taggyüjtést 
eszközölt, hogy a választmánynak különösen 
anyagi, de szellemi erőforrásait is felfrissítse. így 
a  közgyűlés előtt beszámolt a legutolsó taggyű
lésről, melynek eredménye, a következő: 1904. 
évvel kezdődőleg rendes tagoknak beléplek: Bec- 
ker Nándor, Cservenka István, Erdélyszky Zsig- 
mond, Hamrák Béla, Herbst Ágost, Hirt György, 
Hoznék Gyula, Kachelmann Károly, Nagy József, 
ifj. Oszvald Gusztáv, Dr. Paulovics István, Rak- 
sányi Samu, Szever Pál, Szpisfca Mihály, Vudy 
Antal, összesen 14; pártoló tagoknak: Bach maiin 
Nándor, Böltger Miksai, Cserny József, Demarcsek 
Károly, líukasz Gyula, Grossmann Vilmos, Fekete 
Zoltán, Fischer Ferenc, Flóro János, (iveik Ká
roly, Gverk Mihály, Krausz Pál, Liba Bertalan, 
Lőwy Adolf, Lopták Károly, Muzsik Gyula, üváry 
Dezső, Plalhy Antal, Pokorny Antal, Schramek 
Lajos, Stanga Adolf. Sümegit János, Szakács Antal, 
Szikoray János, VYeisz Ármin, VVeisz Dezső, 
Wol.lenhofer Pál, összesen 28. — A közgyűlés a 
következő üt évi időszakra megejtette a liszluji- 
tást is. A választmány elnöke lelt: Farbaky Ist
ván, alelnöke ismét Szitnyai József, Király Ernő 
jegyző 15 évi, Szever János pénztáros öt évi 
buzgó működéséi a közgyűlés méltányolta, lemon
dásukat, minthogy iskolai teendőik időközben 
megszaporodtak, elfogadta. Helyükbe Suhajda La
jos Ive. tanári jegyzőnek, l)r. Paulovics István 
lyc. tanárt pénztárosnak választotta meg. Sike
resebb működési a következő luslrumban!

A Kolos Intézet értesítője. A Kolos , 
intézel mull évéről számol be egy 24 oldalas 
füzetben az intézel elöljárósága. Az elemi isko
lákban összesen 406, az ismétlő iskolába 112, 
az ovódába 92 gyermek járt, s a hitoklalén kívül 
hél tanítónő, mindnyájan irgalmas nővérek, lani- 
tollak. Az elért eredmény igen jónak mondható 
s különösen a magyar nyelv tanítása terén érlek 
el igen szép sikert a fáradhatatlan nővérek. A 
jövő évi tanév szeptember elején kezdődik a beira- 
lások szeptember 1-től 5-ig tartanak.

Közgyűlés. A lüvészegyesülel közgyűlése 
ma délután lesz a lövölde helyiségében.

Bányaszerencsétlenség’. Longauer Mihály 
bányamunkás e hó 1-én reggeli három órakor I 
munkaközben a Ferenc József-akiiába bezuhant 
és szörnyet halt. A haláleset oka nyomozás tár- 1 
gyát képezi.

Szeg’ény iskolás gyerm ek felruházá
sára  a  múlt héten líüvessy Antal 12 drb. ruha
neműt és 1 pár cipőt és Markvard Józsefné 4 j 
drb. ruhaneműt küldött a főkapitányhoz.
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Kereskedelmi szaktanfolyam . Havas
Gyula a kereskedelmi és hitelintézet könyvelője négy 
évvel ezelőtt kereskedelmi szaktanfolyamotlétesitett 
városunkban, mely évről-évre igen szép eredmény
nyel működik. Ez évben kilenc növendéke volt a 
tanfolyamnak, akik múlt hó 13., 14. és 15. nap
jain vizsgáztak le Budapesten a Röser János ke
reskedelmi iskolájában. A vizsgázók — mind a 
kilenc nő — igen jó  eredményt értek el, egyikük 
som bukott inog, sőt a legtöbben jeles és jó ered
ménynyel vizsgáztak. Elismeréssel emlékezünk 
meg Havas Gyula tanfolyamáról és az 5 fáradha- 
tatlanjtovékenységéről,(amelynek célja az,hogy igazi, 
képzett kereskedőket képezzen. Sajnálatos körül
mény azonban az, hogy kereskedőifjaink ugyszólva 
egyáltalán nem érdeklődnek a tanfolyam s ille
tőleg a saját kiképeztetésük iránt s nem igyekez
nek tanulni és haladni a korral. Ez évben például 
egyetlen férli hallgatója sem volt a tanfolyamnak, 
lehetetlen pedig, hogy annyi koreskedőifju közül 
egy sem érezné szükségét a kereskedelmi szak 
alapos megtanulásának. Sajnálatos oz a részvét
lenség s illetőleg nem törődömség s igazán rósz 
fényben tünteti fel kereskedőifjainkat.

— Szövetkezeti közgyűlés. A Selmec-Béla- 
bányai iparosok hitelszövetkezete, mint az Orszá
gos Központi Hitelszövetkezet tagja múlt hó 26-án 
tartotta saját helyiségében Il-ik évi rendes köz
gyűlését, melyen a tagok nagyszámmal jelentek 
meg s a jelentéseket örömmel vették tudomásul, 
valamint a javaslatokat egyhangúlag fogadták el. 
— A közgyűlés napirendje a következő volt: 1. 
Múlt évi üzleteredményről szóló jelentések tár
gyalása. 2. Zárszámadások megvizsgálása és a 
felment vény megadása. 3. Mérleg megállapítása.
4. Tiszta jövedelemről való rendelkezés. 5. Az 
igazgatóság 7 tagjának választása. 6. Az alap
szabályok módosítása. 7. Nelaláni indítványok, — 
Az igazgatósági jelentésből kitűnik, hogy a szö
vetkezet — melynek bár nehéz küzdelme volt a 
kezdet nehézségeivel, — tagjainak munkát szerez, 
a tagok készáruinak értékesítését az árucsarnoka 
utján elősegíti, követeléseit behajtja stb., melyekre 
azok előleget kapnak; továbbá nyersanyag raktárt 
tart fenn a bőriparosok részére, s így a szövet
kezeti tagoknak jólétét biztosítja. — Az 1903-ik 
évben a következő nagyobb vállalatait fejezte 
be: Vihnye fürdő bebútorozása; Vihnyo fürdő 
épületeinek tatarozása; Rutlkán egy evangé
likus templom épitése; Bélabányán Garam- 
hid épitése; a helybeli dohánygyár tatarozása; 
Pereszlény és Teplicske községekben végzett közút 
épitése, összeten 78,709 K 84 fillér értékben, s 
azon kivlll több kissebb vállalata volt. Tagjainak 
a múlt év folyamán 64,409 korona váltóhitelt 
nyújtott, s azonkívül tagjait előlegekben részesí
tette. A szövetkezel elért nyeresége a tartalék
alaphoz csalollalolt Az alapszabályok módosítása 
folytán az igazgatósági tagok száma nyolcról 
tizenkettőre emeli eleit. Az igazgatóságba a régieken, 
névszerinl Czajhán János, Lestyánszky József, 
Králik Vilmos, Uogya János és Gverk Mihályon 
kívül a következők választottak be: id. Jiihn Vil
mos, Novak József, Ács Ferenc, Waltersdorfer 
Károly, Palancs&nyi János, Flóro János és Sza- 
káts Antal szövetkezeti tagok. Az igazgatóság 
alakuló ülésén elnökké Czajhán János volt szövet
kezeti elnököt, mint a  központ által kinevezett 
igazga lósági Iago t, c 1 nökbel y e11eső pedig I .esly ánszky 
József volt alelnököt választotta meg.

Pályázat. Posla-lávirdasegépliszlekké ki
képzés céljából a m. kir, posla-lávirda- és táv
beszélőit halálokhoz 1904. évben 255 posta- és 
lávirdanüvendék felvételét engedélyezem, ős pedig: 
a zágrábi posta- és lávirdaigazgalósági kerület 
számára 15-01, a  budapesti, kassai, kolozsvári, 
nagyváradi, pécsi, pozsonyi, soproni és temesvári 
posta- és lávirdaigazgalósági kerületek számára 
egyenként 30-at.

Fosta- és távirdanüvendékké felvételért azon
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magyar honos ifjak pályázhatnak, a  kik a magyar 
nyelvet, a horvát-szlaronországi illetőségűek pedig ; 
a horvát nyelvet szóban és Írásban bírják, továbbá 
a középiskola IV-ik vagy ezzel egyenlő rangú más 
iskola megfelelő osztályát hazai tanintézetben 
sikerrel végezték, 14 évesnél nem fiatalabbak és ; 
1G évesnél nem idősebbek; az iskola bevégzése és j 
növendékké felvétel között azonban legfeljebb egy j 
évi megszakítás lehet, mely esetben hitelesen | 
igazolni kell, hogy ezen egy év alatt az illető hol ■ 
tartózkodott és mivel foglalkozott.

Ezen feltételeken kívül a pályázók községi | 
erkölcsi bizonyítvány nyal feddhetetlen magavisi- j 
létükéi közhatósági orvosi bizonyítvány nyal pedig j 
ép és egészséges, a postatávirda-távbeszélő szol- ■ 
gálatra testileg alkalmas voltukat is igazolni tar
toznak.

A felvételért sajátkezüleg irt, Ivenként cgv j 
koronás pénzügyi bélyeggel ellátott és a fennebb ; 
elősorolt feltételeket igazoló okmányokkal felsze- ! 
relt kérvénynyel 1 9 0 4 .  évi július hó végéig lehet | 
folyamodni.

A kérvény az illető posta- és távirdaigaz- i 
gatósághoz czímezve, azon posta- és távirdahiva ! 
tálnál nyújtandó be, hová folyamodó növendékké | 
felvételét óhajtja.

A folyamodványokra a szülőknek, illetve j 
árváknál a  gyámnak beleegyező nyilatkozata is j 
reá vezetendő.

Mely posta- és lávirdahivatalok vannak ne- j 
vendékek levételére felhatalmazva, arra nézve bár- j 
melyik posta- és lávirdaigazgalóság, illetve hiva- • 
tál tájékozást nyújt.

Budapessli posta- és távirdahivatlokhoz ki- | 
képzésre csak oly növendékek vehetők fel, kik 
helyben szülőiknél vagy rokonaiknál laknak.

A felvett növendék köteles a szolgálatot az ! 
értesítés kézhezvétele után legkésőbb október hó j
1-én megkezdeni.

A növendékek 1 8  éves életkoruk betöltéséig ! 
gyakorlati kiképzés alatt állanak: ezen kiképzés 
első félévében semmiféle javadalmazásban nem j  
részesülnek: az első év második felében azonban 
kincstári posta-távirdahivataloknál havi 15 korona, 
a második évben havi 80 korona, a 3-ik évben j 
havi 4 0  korona és a negyedik évben havi 50 korona j 
napidíj-álalányt kapnak.

Nem kincstári posla-lávirdaliivataloknál a 
díjazás a növendék és postamester között szabad 
egyezkedés tárgya. Az oktatásért azonban a posta
mesternek nem szabad dijat szedni.

A növendékek 18 éves életkoruk betöltése 
után a posta-távirdaigazgatóság székhelyén vizs
gára bocsáttatnak s a vizsga sikeres letétele után 
kineveztetésükig kincstári posta-lávirdahivatalok- 
nál napibíjas minőségben nyernek alkalmazást.

Vizsgák az akadémián. A bányászati 
és erdészeti akadémián a második félévi vizsgá
latok e hó 1-én kezdődtek meg és tartanak a hó 
végéig.

Tanoncok kiállítása. Az iparos tanoncok 
rajz- és munkakiállilásánál az.t tapasztaltuk, hogy 
csak kevés mester fogta fel a kiállítás jelentősé
gét; de a ki ezt felfogták, azok ugyancsak dicsé
retre méltóan viselkedtek. Fizélv Károly mülaka- 
tos és Krause József oltárkészitö és faszobrászati 
tanműhelyéből olyan kézimunkákat láttunk a ki
állításon, melyek nemcsak az érdeklődő látoga
tókat lepték meg, de még a legnagyobb igényű 
hason célú kiállításoknak a díszére váltak volna. 
Ezekbe a tanműhelyekbe bátran adhatják a szü
lök gyermekeiket, ott tovább képzésükről a mes
terek alaposan gondoskodnak. A szebbnél-szebb 
rajzok. Aczél János igazgató tanító buzgóságálól 
és szakismeretéről tanúskodnak. Az a pár óra. 
melyet ezek átnézésére szentelhettünk, nagyon 
rövid volt ahhoz, hogy kellően áttekinthettük volna 
a százakra menő rajzlapokat. A cipészipari három 
pár gyermekcipő képviselte c kiállításon, melyen 
a  többi ipari szak mesterei nem veitek részt la- 
noncaik munkájával.

— K. ungf. Lotto-Gefalls Direktion in 
Budapest feliratú levélboritékban intézett levelet 
a in. kir. loltojövedéki igazgatóság a városi pol- 
gármesteri hivatalhoz a múlt héten. Nem tudjuk, 
hogyan — mimódon, miért kell a magyar lottó- 
jövedéki igazgatóságnak a német feliratú levél- 
boríték, de azt figyelmébe ajánljuk, hogy ide ne 
küldözgessen ilyen leveleket, mert egyszerűen 
visszaküldik.

A tanoncképzés. Az iparos tanonciskola 
záróvizsgája múlt hó 26-án tartatott meg. Az évi 
eredmény arról győzte meg a záróünnepen jelent 
volt ügybarálokat, hogy az iparos tanoncok kép
zésében az iskola falai között bizonyos fokú a 
haladás egy idő óla s ha ennek okát kutatjuk, 
arra a meggyőződésre jutunk, ho8y e haladási 
kizárólag a tanerők egyes ügybarálok buzgósága 
idézte elő. A nehézségek, melyekkel éveken át 
küzdött az iskola, most is fennállanak ugyan, 
sőt ez évben azok a nehézségek, melyek a tanév 
folyamán történt felszabadulásokból származtak, 
minden előző éveket is fölülmúltak, de nagyban 
hozzájárult a kedvező eredményhez az a  tény, 
hogy az előkészítő osztály szakavatott tanerő 
kezében van, a ki o mellett kiváló ügyszeretettel 
kezeli lárgyál s hajlítja azokat a növendékekei, a 
kiknek nagy része sem családi sem iskolai fegyel
met eddig nem ismeri. Szpiska Mihály lanitónknak 
ezen alapvető munkáját aztán tovább folytatja a 
többi tanerő s igy jövő évben még jobb eredményt 
várhatunk, a  mennyiben most már a 2-ik osz
tályba is felkerülnek az ö volt lanítványai. Az 
előkészítő osztály vezetésénél előzőleg beállott 
személy változást már megérezte Dalos József ta
nító, a ki a felszabadulásokból eredt akadályokkal 
meg küzd ve dicséretesen oldotta meg feladatát ez 
évben is. A 2. és 3-ik osztály vezetője Bachraty 
József tanító növendékei általános meglepetést 
kelletlek alapos feleleteikkel. A vizsgáló bizottság 
különös súlyt helyezeti ezen osztályoknál a szám
tanban s mérlanban elért eredményre s ebben 
remekeltek a tanító s növendékei. Az ünnep vé
geztével felhangzott elismerés, melyet az iskolai 
bizottság elnöke Vörös Ferenc tb. főjegyző nyil
vánítón, nem szorítkozott kizárólag a vizsgálaton 
észlelt eredményre, de kilerjcszkedett az egész 
éven tapasztalt örvendetes haladást is és igy ta
nítóink is meglehetnek elégedve velünk, a kik 
működésük fölött Ítéletet mondottunk, mint a 
hogy mi is meg voltunk velük elégedve.

— Tűzoltók nyári m ulatsága. Az önkén
tes tűzoltó egyesület ma vasárnap nyári mulat
ságot rendez a Felső-Hónán.

Akadémiai főlövészet. E hó 26-án tar
tolla meg az akadémiai'ifjúság ez évi főlövésze
tét. A lövészek reggel öl órakor vonultak ki zene 
melleit Kisiblyére, az akadémia gyönyörű szép 
telepére, a hol hal órakor megkezdődülI. a gömb- 
lövészei Téglás Károly akadémiai tanár és Rul- 
hényi tanársegéd vezetése alatt, A céllövészet dél
előtt 10 órakor kezdődött s erre dacára az esős 
időnek többen mentek ki a lövészei barátjai. A 
céllövés befejezése után délután egy órakor közös 
ebéd volt, melyen számos beszéd hangzott el. 
Téglás Károly akadémiai tanár tartalmas, szép 
beszédben az ifjú lövészeket éltette és buzdította, 
az ifjúság nevében Szelényi Tamás harmadéves 
akadémiai hallgató, fölövészmester köszönte meg 
a vezető tanár jóakaratál. Ebéd után Téglás 
Károly a győzteseknek kiosztotta a  dijakat lelkes 
szép beszéd kíséretében.

Dijai nyerlek: a céllövészetben.
/. dijat „K irály-díj“ 4 drb. 10 frankos 

arany értékes díszlettel s nyakkendőtűvel. Nyer
tese Előtérn i Jenő 111. éves erdész hallgató.

/. Lövész-díj 2 drb. 10 koronás arany érté
kes díszlettel s nyakkendőtűvel. Nyertese l ’ukács 
Endre III. éves erdész hallgató.

II. ÍMvész-dij 1 drb. 10 koronás arany, s 
4 drb. egy koronás ezüst értékes díszlettel s nyak

1904. julius 3.

kendőlüvel. Nyertese Niklos Károly 111. éves erdész 
hallgató.

I . Általános-díj 1 drb. 10 koronás arany 
értékes díszlettel s nyakkendőtűvel. Nyertese 
Bertr&m Albert III. éves erdész hallgató.

II. Általános-díj 7 drb. egy koronás ezüst 
értékes díszlettel s nyakkendőtűvel. Nyertese 
Demel Hugó III. éves erdész hallgató.

„ Vigasz-díj11 5 drb. egy koronás ezüst érté
kes díszlettel s nyakkendőtűvel. Nyertese Szelényi 
Tamás 111. eves erdész hallgató.

Gömblö vészét:
M ester-díj 3 drb. 10 koronás arany értékes 

díszlettel s nyakkendőtűvel. Nyertese Salix Gyula
III. éves erdész hallgató.

Vadász-díj 2 drb. 10 koronás arany értékes 
díszlettel s nyakkendőtűvel. Nyertese Szelényi 
Tamás III. éves erdész hallgató.

/. Általános-díj 1 drb. 10 koronás arany s 
A drb. egy koronás ezüst. Nyertese Hoffmann 
Vince II. éves erdész hallgató.

II. Általános-díj 1 drb. 10 koronás arany 
értékes díszlettel s nyakkendőtűvel. Nyertese 
Villámje Ambrus III. éves erdész hailgalú.

„ Vigasz-díj“ 5 darab 1 koronás ezüst érté
kes díszlettel s nyakkendőtűvel. Nyertese Damsberg 
Rezső III. éves erdész hallgató.

A XII. dijat a „Hagynia koszorút'1 a legjobb 
mezőgazdász Hager Gyula nyerte el.

A gümblövészelen igen heves volt a verseny 
a dijakért, a mit nagy részt annak lehel tulajdo
nítani, hogy Téglás Károly akad. tanár alkalmat 
adott a lövészeknek, hogy a gőmblüvészeten kívül 
más mozgó czélra való lövésben is gyakorolhas
sák magukat. A délutánra tervezet tánc a foly
tonos eső miatt elmaradt; de a  jó kedvű társaság 
cigány zene mellett esteiig maradt együtt.

Á tköltözött iparosok iparigazolványa.
Milyen érvénye van az iparigazolványnak, orszá
gos-e vagy lakóhelyhez kötött? Fontos kérdés az 
egyik községből a másikba most meglehetős gyak
ran költöző iparosok szempontjából. Az ipartör
vény értelmében az iparigazolvány egy iparható
sági területre, járásra, városra, illetve fővárosi 
kerületre szól. Ha tehát az iparos más iparható
sági területhez tartozó községbe költözik át, uj 
iparigazolványt kell váltania. De ha képesítéshez 
kötött iparról van szó, a  képesítést az uj iparható
ságnál nőm kell igazolni, mert — mint a »Vál
lalkozók és Iparosok Lapja* írja -  a régi ipar
igazolvány a képesítést is igazolja.

NYILT-TÉR.*
* h! rovat alatt közlőitekért nem folalöí a azerk.

Köszönetnyilvánítás.
Mindazok, kik felejthetetlen jó nagybátyánk 

elhunyta alkalmából részvétöknek kifejezést adni 
szívesek voltak, fogadják őszinte köszönetünket. 

Szcnlantal, 1904. junius 28.
W einert család.

SELMEC- ÉS BÉLABÁNYA SZ. KIR. VÁROS

HIVATALOS KÖZLEMÉNYEI.
Sz. 5048./1904.

Hirdetmény.
Az 1886. XXI. l.-c. 7. §-ának rendelkezésé- 

hee képest közhírré teszem, hogy a városi törvény- 
hatósági bizottság 1904. évi junius hó 14 napján 
tartott közgyűlésében 185/4918. közgy. sz. a. az 
alábbi közérdekű határozatot hozta;

Dr. Szél László városi tiszti ügyész kérvénye 
korengedély és folyamodónak a nyugdijkölelékbe 
való felvétele iránt.



Bár Dr. Szél László tiszti ügyész rz 1902. 
évben történt megválasztatása idején 49 éves s 

v a nyugdijszak % zalkan előirt 40 éves életkort | 
túlhaladta, tekintve azonban, hogy a nyugdijsza- 
bálvzat 3- § 'a a törvényhatósági bizottsági köz
gyűlésnek jogot ad a korelengedésre, minek meg
állapítása esetén a 40 éves életkort túlhaladott 
tisztviselő a nyugdijkötelékbe léphet, — tekintve, I 
hogy Dr. Szél László t ügyész hatósági orvosi bi- 
zonyit'ánynyal beigazolta, hogy teljesen egészséges 
s munkaképes, tekintve a  nyugdíjalap kedvező 
állapotát s tekintve végül, hogy a munkás s kö
telességét pontosan teljesítő tisztviselőnek a nyug
dijkötelékbe való felvétele nagyon is méltánylást 
érdemel, — kimondja szótöbbséggel a közgyűlés, 
hogy Dr. Szél tiszti ügyész kérelmének helyt ad, 
részére a korleengedést megállapítja, s annak alap
ján őt megválasztatásának idejétől számítva az 
előirt illetékek lefizetésének feltétele mellett a 
tisztviselők nyugdljkuielékébe felveszi.

Kzen közérdekű határozat oly figyelmezle- 
téssel tólelik közzé, hogy 1880. XXI. t.-c. 8. §-a, 
illetőleg az 1886. XXIL t.-c. §-a értelmében az 
ellen kihirdetése napjától számított 15 nap alatt 
az ezen sz. kir. város kötelékébe tartozó bármely 
polgár és azok, kik a városban vagy határában 
(külutc&ban) ingatlan vagyonnal bírnak — a v. 
polgármesterhez benyújtandó felebbezéssel él
hetnek.

A batáridő a kihirdetést követő naptól szá
míttatván, kiemelteik, hogy jelen hirdetmény a 
hirdető-táblára 1904. évi junius hó 18 napján ren
deltetett kifüggeszleni.

Selmecbánya, 1904. évi junius hó 18. napján.
Arthold Géza,
li. polgármester.

1004. jöjjs* 3-

Az anyakönyvi hivatalok bejegyzései.
1904. évi junius 25-étől julius 2-ig. 

Születés.
Lupták litván, Sztraka Mária, fiú,
/Javai István, Filip Mária, leány,
Weisz Adolf, Waiherz Ottilia, liu.
Iliring Mátyás, Oszvald Mária, lnány,
Hacher Dénes, Szartórisz Anna, fiú,
Vslkorits Béla, Gaibb Vilma, leány,
Konopka János, Sztrelccz Mária, liu,
Tauber Ödön. Kubaeska Jolán, leány,
Hugyecz József, Gregán Mária, fin,

— Csernaj Katalin, fiú,
Kruzsliak Pál, Peták Anna, fiú,

Selmecbánya.

Rovnn.
Selmecbánya.

Rovna.
Bélabánya.

(külutcában) ingatlan vagyonnal bírnak a v. pol- ! 
gármesterhez benyújtandó felebbezéssel élhetnek. I 

A határidő a kihirdetést követő naptól szá- j 
miitatván, kiemeltetik, hogy jelen hirdetmény a j 
hirdető-táblára 1904. évi junius hó 19. napján 
rendeltetett kifüggesztetni.

Selmecbánya, 1904. évi junius hó 19. napján.
Arthold Géza, 
h. polgármester.

'  E '• M K C 1; A \  , A

Bernatk Samu, Ivanóvics Knti, loány, Hodrusbánva.
Házasság.

Lehetik/ János, Steffultó, Ocsenás Mária, Selmecbánya.
Kérdik Ferenc, Sekély, Zaehar Mária, Sesmeebáuya.
Narozsnik Ferenc, Stajner Ilona, Hodrusbánva 

Halálozás.
Vyletel Márton. 1 hónapos, gyermekaszály.
Tatai Berta, líi éves, szervi szívbaj 
Csillik Margit, 12 hónapos, ttidígiimőkór.
Poszvitil Ignác, 28 éves, hasi hagymái.
Hugyecz Peter, í) napos, veleszületett gyengeség.
Hanasz Ferenc, 54 éves, tüdógiimókór.
Longauer Mihály, 45 éves, agyzüzódás, bányábazuh. által

Sz. 5028,/1904.
Hirdetmény.

Az 1886. XXI. t.-c. 7. §-ának rendelkezéséhez 
képest közhírré teszem, hogy a városi törvény
hatósági bizottság 1904. évi junius hó 14 napján 
tartott közgyűlésében 170/4882. küzgy. sz. alatt 
elhatározta, hogy miután a vöröskuti útszakaszon 
folyó közlekedés biztonsága a hófúvások ellen 
csakis az ott létesített hófogó pászta fenntartása 
által óvható meg — a Necpál birtokból az ezen 
célra szükséges 2 hold 136 □ -ö l területet, hol
danként 120 kor. árban, tulajdonjoggal megveszi.

Ezen közérdekű határozat oly figyelmezte
téssel tétetik közzé, hogy az 1886. XXI. t.-c. 8. 
§-a, illetőleg az XXIL t.-c. §-a értelmében az 
ellen kihirdetése napjától számított 15 nap alatt 
az ezen sz. kir. város kötelékébe tartozó bármely 
polgár és azok, kik a városban vagy határában

3710. sz. rkp. 1904.
Hirdetmény.

Grescho András Selmec- és Bélabánya sz. 
kir. város erdőőre eskübizonvitványát folyó évi 
április hó 30-án elvesztette.

Felhívom a megtalálót, hogy az eskübizo- 
nyitványt hivatalomhoz beszolgáltatni szíveskedjék. 

Selmecbányán, 1904. junius 22-ón.
Horváth Kálmán,

rofidőrfókapitÁny.

h í r  d é t é s e k .

A
használja a régóta bevált és jó

' " „K aiser-fé le
1 ELL-CASA1 ELL“

cukorkákat.
9 7 i i 0  közjegyzőileg hitelesített 
/Oi t v  okirai eléggé bizonyítja, 
mennyire beválnak és biztos si
kerrel hatnak ezek a cukorkák 
rekedtség1, h u ru t és elnyálkoso- 

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

Knktár :
M á r k u s  M .

cukrászata .Selm ecbányán  
Deák-Ferenc-utca 7./I. saját ház.

.. .. Alevpittatott 1 8 3 0 .......

926. sz./1904. tkv.

Árverés hirdetményi kivonat.
A kir. járásbíróság mint telekkönyvi hatóság 

közhírré teszi, hogy Weinstein Adolf végrehajta
tn a k  Kolledáné Krajcsovits 'Mária s társai vég
rehajt. szenvedő elleni 186 K 78 Gl. tőkekövetelés 
és jár. iránti végrehajtás ügyében a Selmecbányái 
kir. járásbíróság területén lévő Kolleda Jánosné

Krajcsovits Mária, Majovsztciné Kolleda Mária, 
Bónisné, Kolleda Fáni és kk. Kolleda Gyula tulaj
donául bejegyzett a Selmecbányái 1473. tjkvben 
a 4- 3505. hlyrsz. 140 népsorsz. ház és kert 
Selmec-Stelfultón 940 kor. úgy Kolleda János és 
neje Krajcsovics Mária tulajdonául bejegyzett a 
Selmecbányái 2109. tjkv. a -f- 3506. hlyr. sz. a. 
selmec-steflultói kertre 10 kor. ezennel adószerint 
megállapított kikiáltási árban az árverést elren
delte, és hogy a fentebb megjelölt ingatlan az 
1904. évi julius hó 18-ik napján d. e. 10 
órakor seímec-steíTultói rendőrbiztosi irodájában 
megtartandó nyilvános árverésen, a megállapított 
kikiáltási áron alul is eladva lesz.

Árverezni szándékozók tartoznak az ingat
lan becsárának 10 % -át készpénzben vagy az 
1881. évi LX. t.-c. 42. §-ában jelzett árfolyammal 
számított és az 1881. é. november hó 1-én 3383. 
Sz. a. kelt igazs. ministeri rendelet 8. ?j-ában ki
jelölt óvadékképes értékpapírban a kiküldött ke
zéhez letenni, avagy az 1881. LX. t.-c. 170. §-a 
értelmében a bánatpénznek a bíróságnál eloleges 
elhelyezéséről kiállított szabályszerű elismervényt 
átszolgállatni.

Kelt Selmecbányán, 1904. évi május hó 9. 
napján.

Liha. kir. jbiró.

M in d ig  f r i s s  a c é l - ,  p i l s e n i - ,  
D r é h e r - f é l e  k i r á l y -  é s  p o r le r  

s& r ! !

Mélyen tisztelt közönség'
Az általam bérelt „ P e t ő f i  k e r t e t ? 1 Selmecen 

az egyedüli nyári mulató helyet nagy áldozatokkal, 
oly állapotba hoztam, hogy az a/, előkelő közönség 
magasabb igényűt is kivlegithcti

Az immáron díszes kertben egy nagy, födött 
étterem íb rendelkezésére áll a n. e. közönségnek.

Kitűnő ételek ós Italok felszolgálása, előzékeny 
kiszolgálás és kifogástalan tisztaság áltál, minden tö
rekvésem oda irányul, hogy a n. é. közönség teljes 
megelégedését kiérdemelhessem.

Viszont azonban mély tisztelettel kérem nagyra 
becsüli pártfogását is.

Alázatos szolgája

Daubner János.

pgch ieh t S zappan.
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Legjobb, legkiadósabb, legtisz-  
.. tább é s  azért a lego lcsób b  .. 

s  tz t  ]]o

Bevásárlásnál ügyelni tessék, hogy minden darab szappan < 
„Schicht" vagy pedig a fenti „védjegyekkel" legyen ellátva.
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idegei állapotba
Női és fé rfl .láb b e ll. legfinom abb bel- é s  külfö ld i anyag*  

bél a  le g ú ja b b  d iva t sz e rin t.
. . . .  IC 6a*  c l p f i r o k t A r ....................

H i r d e t é s e k
.. felvétetnek 
ii ii ne le ] i H un 
„ a kiadó- ..
.1 hivatalában,..

Ki nyavalyatörés, götvt 
bzenvuil, kérjen iratul, uiuyiiiósberun-ntvekap. 
szabd. Hattyú gyógyszertár állni Majna Frankfurt

o o o o o o o o o o o o o o o o o o

Amerikába
D f j m é p s é k l é s  a nl- oszti‘lyon

135 K o ro n a
B écsböl A ntw erpen út

NEW-YOR, PHILADELPHIA
ellátással együtt.

Hogy ezen ok-só kivételes áron mehessen az utas, kell 
hogy K 20-— előleget küldjön

HED STAR LINE
Wien, Wieúner GüPtel 20.

Valóban nagyszerű és 
elérhetlen

„ i " o  .

Csak palackban vegye.
Selmecbányán : Geiger Márk. Kngel 
Zsiginond, Ernsl Zsigmond. Ifj. Mar- 
schalkoGyula, Weisz Ignác és \Veisz 

Samu füszerkereskedőknél. 
H odrusbányán: Kukucska József 
és Weisz Jakab fdpzerkereskedőknél. 
Ipolyságon: Berczeller M. Bolner 
Dombo Károly és Rumann Lajosné 

ffiszerkereskedőknél. 
Körmöcbányán: Freud Manó, Gaz
dik János, F. W. Horn, Klein Her
máim és Riltor Leopold J. fűszer

kereskedőknél.

^  r  á L
.. . W K J

/

E r z B ű b e l - l t ö r u t  0-1.

Ii  Császárfürdö
téli és nyári gyógyhely

BUDAPESTEN.
E lsőrangú kénes hévviza gyógyfürdő, 
páratlan gőzfürdővel, legmodernebb 
Iszapfürdőkkel, pompás á s v á n y v iz -  
u s z ó  d á k  k a i, kő- és kádfürdőkkel.

H Ö H Z V É N Y  ÉS C S Í I Z  ELLEN LEGSIKERESEBB 
n ICRDECS iN'Elt-rólo

H )  w á\

* 1 üveg il korona, Irts öveg* 1 kor.
F ő ra k tá r :  K O K O I U  -  C l  A f i l S Z E I t T Á I l ,  Budapest,

200 kényelmes lakószobával. 

P ro spek tu s k ív á n a tra  
Ingyen és bérmentve.

KIRÁLYFI ÉsTARSA
BANKHAZA, BUDAPEST, ANDRASSY-UT

■ m»gy. klr, Ulb. o«HI|r»or»JitíSi fóalAru.lli holr».
110,000 sorsjegy, 65,000 nyer. — Nyeremények összege  14.4-50,000 korona.

i  SIMON PÁL.
B U bflPE S T , VI., VfiCZI-KORUT 25 . S Z .

100 szoba 2-20 K-tól feljebb kiszolgál ásást és vWanjrvl- 
l ig lt u is l együtt. Fürdők, elegáns k iv é t i:,  étterem és 
tőrcssrnok • LAzhsn. Villamos vasúti megállóhely u  

Összes pályaudvarok és hajúk leié.

Í R Ó G É P  
U  U -J MODELLJE 

t í i a o j  e l á n t - !
.. ....... Ü i  g*  P r o s p e k t u s t  K ö t ő

[ i i  K L I V É N Y I  P E R E N C Z  $ j s e á > f
' ' I  .................-vendéglős elsőrangú éttermei

Budapest, V I . ,  Andrássy-íit 39. Ti 6> P f c  M  p ,  m £ »  C * j »  «
Kitűnő magyar kosytia, ratőtll tiszta borok B '* •  ’ 1 i á d 2

ly  a rtláehlrt .PSCUCRRBRAU* egyedüli kimérése.

j . ___
Az errycdtil létező valódi aogol

SZÉPITŐSZER
l i l n a a . f é l e  valódi angol

__.... al eltávolít irAndcn szép
essert stb. és az fl'cznak Udt‘ 

Hölgyeknek nélkli

Postai szétküldés naponta.

f l N P R Á S S Y - Ö T  1 2 .•vv jBSEKI ZBSBRaSBsmai,

ffl

V É R G Y Ó G Y I T Á S
gyógymód: asthmo, szív-, gvoi

Ideg- lélhüdés, elmej
Megalapítója és egyedüli képviselője:

CN" K O V f l C S  J .  i s . s r o s i  <
BUDAPEST, V., VACZI-KÖRÚT 18. SZ.

g £ f  yÍJ**'* u » ' '“

Egy üveg á

Balassa Kornél g X S ? k e r . ,tv.u.i,rfti'ijf'2

OSERS és BAUER |
M O T O R G Y

T*

,A*Y»'

..tel-'1

1’*?*«* '*

BUDAPEST
V,, L ipót-körút 7.

Bemzina és 
p e f r s s l i n -  

t tK i ia i* o k

BECS
O re#dner6trae»e 7 8 -

r.-i ?
06. l\«

V*l«‘ ‘

B a n sin - é a  11 A 2 
p c t r o l i a s a  M |  p  
lokom cbilok  p.

Ssi«ósáz*m otaiN (k 2—3 fillér üzemköltséggel. Mf.s S. 
tanjl UHiiá mlffislieo. - Elsrai jjiriiiy. -  M  fizetési ftüélelei. M

aasséÉ& iw * .  •«
fia könyvnyindá.jában Selmecbányán. 1904
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