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Feb lös szorkosztö ős laptulajdonos:

K U T J i  i s t v A n ,

Az expedíciót s hirdetéseket illető reklamációk a lapkezelő

Joerges Ágost özvegye és f i a
céghez intézendük, hova az összes pénzkllldemények is küldendők

M E G J U L E X  n m > l  \  V A S Á R N A P .

Kereskedelmünk és tekintélye.
A vitéz magyar nemzet fejlődésének 

története egészen az újabb korig a hábo
rúskodás szakadatlan láncolatát mutatja. 
Hol hódító hadjáratokra indulnak elődeink, 
hol meg hősiesen védik a haza szent földjét.

A pajzs és a kard védelme alatt ha
lad Magyarország. Földrajzi fekvésénél 
fogva védő bástyája a kereszténységnek, 
melyért évszázadokon át harcol. Hálátlan 
szerep! — Mert inig egymaga kénytelen 
szembe szállani a félhold hatalmával, hiába 
várván segítséget a Nyűgeitől, az felhasz
nálja szerencsés helyzetét és viszályok által 
kevésbbé zavart idejét a tudományok, az 
ipar, a kereskedelem s egyáltalán a mű
velődés növelésére szenteli.

így a magyar nemzet, amikor végre 
belefoghat a békés munkálkodásba, észre
veszi, mennyire mögötte maradi a szom
széd nemzetek haladásától. Igaz, hogy ak
kor e hátránynak csak erkölcsi hatását 
érezte még, mert megélhetési gondok nem 
bántották. Zsíros földjéből bugyogott az 
áldás, gabonája, bora bőven termett s a 
külföld termelési fölöslegünk után kapva- 
kapott. A magyarok termékeiket nem is

kínálták a külföldnek, az ottani élelmes 
kereskedők maguk keresték fel a nyere
séggel kecsegtető beszerzési forrásokat, 
így keletkezett, úgyszólván minden hozzá- 
tevésünk nélkül, szinte önmagától, hazai 
kereskedelmünk, kezdetben hijján minden 
koncepciónak, csakis ama természetes me
der közt. folyván, hogy feleslegünket áten
gedtük az érte pénzt kínáló külföldinek.

Belterjes kereskedelmünk a béke év
tizedein át nem kereste az alkalmas eszkö
zöket, hogy magasabb közgazdasági jelen
tőségre vergődhessek. Oka ennek nemcsak a 
mezőgazdaság akkori jövedelmezőségében 
keresendő, hanem főleg abban, hogy a keres
kedelemmel való foglalkozást, mindaddig, mig i 
a szükség nem kényszeritett fölkarolására, 
mélyen lenézték. A kereskedelmük révén 
hatalmasakká lett nemzetek példája nem 
ösztökölte a lovagias magyarokat utánzásra. 
Gróf Széchenyi István volt az első, aki 
fölismerte a mulasztást. Szavai, tettei azt 
eredményezték, hogy a nemzetnek legalább 
egy része méltányolta a kifejlődött keres
kedelem jótékony hatását a gazdasági viszo
nyokra, amelyek alapját képezik a nemze
tek hatalmának.

Ha mindazáltal intenzive nem fejlesz
tették nálunk a kereskedelmet, azt annak 
kell tulajdonítanunk, hogy újabb jövedelmi 
források nyitására még nem kényszeritett a 
szükség: de nem is voltak megfelelő számú 
müveit, képzett kereskedők hazánkban. 
Hiszen még ma is nehezen szánja rá ma
gát középosztályunk, hogy fiait kereskedők
nek nevelje. A diplomás pályákra még ma 
is özönlik a diákság, mig kereskedelmi is
koláink tulzsufoltsága miatt csak kevés a 
panasz. Hát még évtizedekkel ezelőtt! Sem 
a kis nemes, sem a cívis tudni se akart 
róla, hogy a fiából holmi kereskedő legyen. 
A jobb társaságokban legfölebb szánako
zásból tűrték a kereskedőt, a tekintélye 
nem valami nagy volt.

Ez a beteges úrhatnám felfogás bez
zeg alaposan megboszulta magát, amikor 
kitűnt, hogy mezőgazdaságunk nem elegendő 
népünk fentartására. Mert nemcsak, hogy 
a termőföldet kiszipolyozó, parlag mezőket 
nem ismerő gazdálkodásunk következtében 
a termések eredménye alábbszállott, de 
alábbszállott a termések értéke is. A köz
lekedés rohamos fejlődése lehetővé tette, 
hogy messze tartományokból, sőt Amcriká-

Az odaliszk.
(A ..Selmecbányái Híradó11 eredeti tárcája.

— Ir ta : T assonyi E rnő . —
I.

Kedhi Hamid! Kedhi Harnid!
Megbirsz vélem? Oh el ne hidd! . . . 
Népszerű vagy. Én kegyvesztett.
— A népnek megunni tetszett. —
Hiszen az úgy is egyre megy.
Mit ér az ingatag népkegy?
A nép hütelen szerető .. .
Az én bástyáin az önerő.
Vele szereztem mindenem.
Nem apródonként. hirtelen 
Ami máig a trónon tart,
A szellemerő, nem a kard.
Tégy akármit urad ellen 
Megfoglak az első cselen.*

II.
•Egyre azt suttogják: az a kamasz 
'•kos. előrelátó és ravasz.
'ismerős előtte minden csapda.
Hátha még engem is megcsalna?
Elébe vágok . . . Van zsinór, gyilok.
Még mit sem sejt Murád már tenni fog . . . 
Rajta! . . .  De most úgy tégy aztán Murád, 
Hogy én magam is büszke legyek rád . , . 
Zsinór, gyilok . .. Mind oly eszköz, mit a 
Hegyvidéken kóborló bandita 
Használ . .. Egy szultánhoz még se 
Méltó a zsinór s a bérenc kése.
Kedhi Hamid ifjú. Még nem tudja 
Hová visz gyakran a gyönyör útja.

Mennyi ifjú lángoló lelke 
Örült a kéjbe s halálát lelte . . .
Hamid! elsorvaszt a mámor, a kéj . . .  
Fájdalom tálán elmúlás ne fólj.
Köhécselni fogsz. Arcod megsáppad;
Fáradt leszel; kicsit fáj a hátad 
S egyszer csak egy bíboros hajnalon 
Epedve várt halálhíred hallom .. .
A népkegy engem újra fölemel . .. 
Megöllek mámorral, szerelemmel! ...»

III.
Kiadta a parancsot 
A Valide-Szultána:
•Legszebb hantimat1) öltse 
A legszebb lány magára.*
Karon fogta Gulbeyázt.
• Édes lányom jössz te,
Bár legszebb vagy, nem lehetsz 
Már soha sem gözde2).*
• Kedhi Hantidnak küld el 
A fenséges szultán.
El kell indulnod még e 
Bíbor hajnal múltán ...»
Hamid ifjú, hatalmas;

Mint egy cédrus, sugár . . . 
Mellette’a gyönyörnek 
Mézédessége vár ...»
• A szultán fél Hantidtól,
Amióta föl nőtt.

‘I híin.iin — futói török ruhadarab.
*) Gőzde =  aki a szultánnak megtetszett. Szerb.

Téged szemelt ki. Meg kell 
Szerelmeddel ölnöd.*

IV.
Csapat megyen 
Völgyön, hegyen.
Tréfál, mulat 
A szolgáltad,
Csak Gulbeyáz 
Sóhajt, méláz: —

V.
•Nyugat! Te boldogság hazája.
Benned a szerelem szabad.
Ott a nő magához azt várja,
Kiért csábos keble dagad . . .
Nekünk hazudnunk kell a csókot;
Színlelnünk mámort, ölelést;
Gyűlölt karokba kell omolnunk,
Bár szomju vágy másért emészt . . .
Mit ér a viruló ifjúság?
Az örökké mosolygó ég? .. .
Mit ez az egész tündér világ,
Ha szivünk a vágyban elég? . . .
A nő első vágya szerelem.
Nem érheti el hogyha rab.
Miért ringott a bölcső velem 
Rónádon zsarnok földdarab?* ..

VI.
A karcsú minaretről 
Lehallatszó muezzin hangja:
•Asz szalatu khair min al . . .*)»

Asz szalatu khair min al natun. az ima jobb az 
állomnál. A minaretről í/.okta lefekvés előtt a muezzin el- 
zenií-ni. hogy imára hívja iol a jámbor mozulmánt. S:.erk



Ml, de még Ausztráliából is szerezhessen 
a külföld gabonát, még pedig olcsóbban, 
mint hazánkból Szinte átmenet nélkül arra 
a tudatra kellett ébrednünk, hogy az ipar 
és annak hathatós segítője, az eddig lené
zett kereskedelem nélkül nem tarthatjuk 
fenn háztartásunk egyensúlyát.

Ez a tudat adta meg az impulzust arra, 
hogy végre mi is fokozott figyelmet fordít
sunk a kereskedelemre. Most már nem 
értük be azzal, hogy a lassanként elma
radó külföldi kereskedőket gabomifelesle
günk értékesítése végett mi keressük fel, 
hanem iparkodtunk nemcsak gabonánknak, 
de mindinkább tökéletesbülö iparcikkeink- i 
nek is piacokat szerezni, Ifjúink számosab
ban léptek a kereskedelem praktikus pá
lyájára. Nevelésükre számos kereskedelmi 
iskolát létesítettek. Kereskedőink művelt
sége azóta annyira fokozódott, hogy az az 
egyéb kereseti osztályok műveltségével ve- 
tekedhetik.

Dacára ennek még mindig az ősi vir
tus árnyékában hüsöl a magyar közélet. 
Az amerikai, az angol kereskedelmi szel
lem bámulatunk tárgyát képezi ugyan, de 
azért mégse becsüljük meg érdem szerint a 
kereskedelemmel foglalkozókat s olyannyira 
bele éltük magunkat a beamter — vilá- | 
gába, hogy a tiszteletreméltó kereskedelmi 
pályát nem sorozzuk a legkivánatosabbak 
közé.

(Ismervén a nemzeti hatalom alapvető- 1 

sének titkát, élhetetlenség, ha hasznát 
nem vesszük. Szerencsére, nem mindenki 
riaszttatja el magát a társadalomnak a ke
reskedői pálya tekintélye felől táplált téves 
felfogásától.

Amig a kereskedői pályának nem ad
juk meg az öt megillető tiszteletet, hiába 
várjuk közgazdasági viszonyaink konzoli- 
dálását.

Gulbeyázt hidegen hagyja.
Míg a várt perc nem jő el,
Álmodik éber fővel:

VII.
H'.landalit a tenger mormolása . . .
Álmodni készt a csillagfényes ég . . .
Lelkem a csillogó víztükör mása.
Hnllámzanak benne tündér-mesék.
A boldogságról beszél valamennyi.
Merengek .. . Szivein lázasan dobog.
Lángoló vágyam nem fog füstbe menni.
Igen! szeretni . . .  szeretni fogok . . .
Oh jöjj hamar tündérmesék királya!
Ezredév nekem minden pillanat . . .
Ajakam, ajakad lihegve várja,
Kitikkadok a vágy heve alatt . . .
Siess! Édes siess! Epedve várlak.
Az éj leszállt; a sötétség ijeszt.
Körülsuhognak az imbolygó árnyak . . .
Hallja! ... Közéig ... Ez ő ... Hallom a neszt...»

VIII.
Elmúlt éjfél. A hold már kél.

Ezüstös lesz a hab.
Árny . . .  félhomály. így a szerály1 

I.egtitokzatosabb . . .
Hullám morajt a szél behajt 

A kitárt ablakon.
Édes! alszol? — Gulbeyár szól —

Én már nem alkatom.
A lélek, test uj gyönyört esd 

S a s z ív  lüktet vadul . . .
Nagyot sóhajt a szomjas ajk 

Es csóklengerbe fúl . . .
* szerály =  kéjlak. Szóik.

Boldogulásunk kulcsát a kereskedelem 
őrzi; övé a jóval Becsüljük meg, hogy erő
södjék — mindannyiunk hasznára!

Ez az érem egyik oldala. Háí a má
sik mit mutat? Azt, hogy a tiszteletre méltó 
kereskedői testületnek nagy része, sok tagja 
minden egyébre reá szolgál, csak arra a 
fentebb óhajtott megbeesliltetésre nem.

Nincs meg bennük az a lmzafiság, 
hogy nyelvükkel, érzésükkel, szokásainkkal, 
nevükkel bele olvadjanak a magyar társa
dalomba.

Nincs meg bennük az a bazafiság, 
hogy a hazai iparért áldozatot hoznának, 
vagy csak a várható haszon egy részéről 
lemondjanak a hazainak előnyben részesí
tésével.

Nincs meg bennük az a szerénység, 
hogy az iparost munkatársakul ismerjék el 
abban a nagy munkában, melyet saját bol
dogulások és a haza érdekében végezni 
hivatva vannak, mint kereskedők.

Kis haszonért mellőzik a hazai ipart 
s megölőivé válnak sok életre való iparo
sunk és sok hasznos iparágnak,

Messze menjünk-e példát keresni1? Te
kintsünk körül városunkban s nem látj,uk-er 
hogy nemcsak mellőzik, de egyenesen rom
lására törnek egyes kereskedők a hazai, j 
a helyi iparnak, a mikor silány idegen ! 
cikkel versenyeznek a helyi készítmények
kel szemben?

Midőn a tiszteletet az arra érdemes ' 
testületnek megadjuk, meg kell vonnunk 
azt sokaktól, mert arra érdemeidének s 
magának a testületnek is ártanak.

Helyesen egészítjük ki tehát fenti so- * 
rainkat: a kereskedelemé a jövő, azzal, i 
hogy: de csak az iparral, a hazai iparral j 
karöltve.

í. M E C E A J  V A i H Í R A D Ó

Egy szép csillag feljebb ballag,
Hogy betekinthessen.

A mámor, láz tűnt s Gulbeyár 
Susog szerelmesen:

IX.
» Azért küldött Murád 
Édesem tehozzád,
Hogy mig a hold följön 
Háromszor sötétén 
I.assan, észrevétlen 
A csókom megöljön.*

X.
> Volt már énnekem 
Habnőm akárhány.
Ilyen egysem volt,
Mint e cserkesz lány. 
Perzsel a lehe,
A csókja megöl . . . 
Erőtlen vagyok.
Nem jó lesz ebből.
A ravasz Murád 
Nem jól számitotl. 
Rászedni nem oly 
Könnyű Kamidot.*

XI.
»Yén eunuch, 
llti szolgám!
Ha az éj leszáll,
A csónak ott legyen 
A titkos ajtónál.
Zsinór, ha szükséges 
Handzsár*
A szokott helyen,
A többit tudod már* . ..

8 handzsár —- rövid, görbe kard. Szerk.

Színház.
A mait hóién több újdonsággal lepte meg 

Halmai társulata a közönséget, melyek közül az 
A m n y v ir á g  keltett legnagyobb érdeklődést, mit 
a nagyszámú közönség jelenléte igazolt.

Múlt szombaton Ordeneau S c h e rry  cinül 
operettjét adták, melyben Szabadosnak volt hálás 
főszerepe. Játékával kitűnt Sz. Yégh Gizi Jane 
szerepében, Bokodi Mariska Mistignett, Eendvai 
Mici Pepita, Tímár Aurillac, Mészáros Anatole, 
Csajághi I.eonartv Samez szeredében stb. A te
rem teljesen megtelt közönséggel.

Vasárnap délután adták S a n y a rú  Vendelt. 
Nem tudjuk irinek vélni,, hogy a szereplők nem 
ismerve semmi fegyelmet, meglehetős hanyagság
gal játszottak s a négy fekonáso6 darabot hosszú 
közökkel másfél óra alatt úgyszólván ledarálták. 
Jóllehet, hogy a kakasülő bérlői s a kis gyerekek 
nagyon Mlás közönség volt, melyet sok tapsolás
sal igazolt, de v©gyük tekintetbe, hogy e délutáni 
előadásokra serdőlő leányok és fiuk is járnak, 
akik már különböző szempontból nézik az elő
adást s aa estélyiekbe nem járnak, milyen ta
pasztalatokat szerezhetnek ily, eló’adások láttára, 
ahol csak ugrálást látnak és üres- riccelést Indiá
nak. Ajánljuk a társulatnak, hogy a délutáni elő
adásokon tanulságosabb darabokat, teszem komo
lyabb és történelmi színmüveket adjon elő, me
lyekből a serdült korúak tanulságot meríthetnek. 
Csak így felel meg a színészet igazi hivatásának.

Este A  m enyecskék cimü népszínmű került 
színre, melyben hűséggel játszotta Szabados mind
három szerepét. Meghatóan adta elő Halmai Mici 
a beteg: leány szerepét, játékával többek szemé
ből könyeket esalt ki. Halaiainé és Cs. Radó Rózsi 
ügyesen adták a takaros menyecskéket. Ladányi 
Imre hűben játszotta a féltékeny férj szerepét. 
BokodL Margit kedves árulója volt a fiatal pároknak.

Hétfőn került színre az E gyen lőség  cimü 
angol színmű. Szinpadunkun először láttuk ezen 
tanulságos darabot, melyben ugyan hiányzott 
kissé a tökéletesebb dekoráció, de ezen hiányt 
pótolta a jó játék. Ladányi Crichton szerepében 
teljesen magára vonta a közönség figyelmét, mely
ben osztozott Kiss Miklóssal, aki kellő eredetiség
gel adta az elkényeztetett s feltűnni szerető 
Erneszt szerepét. Gs. Radó Rózsi ügyesen illuszt
rálta lelki állapotát. Szabados, minta született 
IiOrd lett volna, oly élethűen játszotta szerepét.

XII.
> Mégis remegsz kölyög? Szedd össze már magad! 
Nefélj, a lelkedhez ez a vér nem tapad.
Szolga vagy. Uradnak parancs minden szava. 
Parancsait tőle kéri számon Allah.
Ládd én ezt legalább vagy huszadszor leszem, 
Egy ízben sem rezzent meg még üreg kezem. 
Ha rajtam állana nem bántnók egy., legyet,
De ha parancsolják megteszem. Mit legyek? — 
Hogy sajnáltam pedig! Hej, de kár volt érte! 
Csodálatos szép volt szememmel is mérve 
Ugyan mit véthetett? Nem akart ölelni?
Vagy nem tudol’t vele az urunk bételni? 
Hitvány az ember. Hát még, ha effendi.
Bizony nem jól folynak e világnak rendi.
Ha szivjóság szerint adnák a tisztséget,
Selyem nyakravaló kén elTendimr' néked. 
Megint eljárt a szám. Te vén bolond, pedig 
Ki tudja utánnad kicsoda kémkedik.
No aztán egy szót se — Fülelj, csendben evezz— 
Az odaliszk mindjárt a többiekkel lesz.*

XIII.
Nagy hirtelen szél támadi.
Felkülté a habot.
S véle űzte az árnyat.
Mit a csónak hagyott.
A hold lángolva kelt fel.
Az ég itt-ott borús...
Egy teli zsákot nyelt el
A zajgó Bosporus...

* effendi =  török főtiszt. Sze:k.
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dara Jenő a toa ivásban és durva kocsisos ino- I 
dórával tűnt ki.

Kedden játszották R ip  v a n  W in k le  regés 
operettet, melyben érzéssel játszotta Viola József J 
a főszerepet, libben mutatkozott be Vörös Alice j 
mint Uip neje, aki kedves, do kissé gyenge hang- j 
jával és jó játékával már is megnyerte a közön- j 
ség elismerését. Tímár és Szabados ismert kor
rektséggel adták elő szerepeiket. Jó játékukkal 
kitűntek még Bokodi Mariska, Halmai Mici, Csa- 
jághi Ferenc slb. Szép jelenet volt. I.ondvai Mici, 
a kék hegyek szelleme megjelenése, csinos jel
mezében.

Szerdán a G purkovi.cs le á n yo k  mindvégig 
vígan tartotta a közönséget. Ladányi Imre hálás 
szerepét természetes ügyességgel játszotta s méltó 
párja volt Sz. Végh Gizi Mici szerepében, aki 
nagyon kedvesen adta elő a miniszteri jóváha
gyással ellátott kizáratását, kiérdemelve anyjának, 
Szelényi Emíliának felháborodását, aki teljesen 
beleélte magái Gyurkovicsné szerepébe. Felismer- 
helellen volt Tímár Janó szerepében, sokszor 
meg kacagtatta a közönséget. Zatraceni. Kedves 
volt a három kisebbik Gyurkovics leány, kik kö
zül a logkisobbiknek göndör hajú fejecskéje talán 
természetes huncutságból minden jelenetnél a 
kulisszák szélén volt látható, nem jőve zavarba 
a sok néző szemtől.

A kíváncsian várt A ra n y v ir á g  Lelt terem 
előtt csütörtökön került színre. Sokszor magára 
vonta a közönség figyelmét a zenekar, kedves 
darabokat előadva. A nehéz címszerepet Lendvai 
Mici játszotta, ügyesen előadva a láncokat, me
lyeket zugó tapsra többször megismételt. Élet
hűen játszotta Szabados és Végh Gizi az ameri
kaiak szerepét, a sok ásitozásban nagy segítsé
gükre volt inasuk: Gara Jenő. Különösen kedves 
volt Sz. Végh Gizi az olasz kosztümben. Viola 
József igazi olasz tipusu megjelenésével kellően 
érvényesíthette jó játékát s képzett erős hangját. 
Gsajághi ügyesen játszotta a könnyelmű lovag 
szerepét. Tímár a fogadós szerepében kitűnő volt.

lígylátszik. hogy szinházbajáró közönségünk 
nem igen kedveli a bohózatokat, ami meglátszott 
a pénteken előadott Viyécek előadásán, mert kis 
közönség volt, — Csinos legény ke volt Bokodi 
Mariska Csuka Alfréd szerepében s kedves párja 
volt Sz. Végli Gizi, akinek kupiéit többször nagy 
tapssal megismételtették. Tímár is kuplézotl s 
inegénekelle a legkedvesebb témáját: az anyósokat. 
Kitűnő vigéc volt Halmai — Ügyesen játszotta j 
Lctulvai Mici a trafikos lány szerepét s táncát I 
megismételtették, amelyért kiérdemlőit Lapsokai | 
ugyan Szelényi Emília köszönte inog, a minden j 
irányban szétágazó tollú kalapjával fején. Közön- < 
ségiinknek volt része ez estén az ő táncában is 
gyönyörködnie?!

Szüksége* megemlékeznünk még a társulat 
saját zenekaráról is, mely ngy az előadások alatt 
mint közben míívisziosen előadott zene élvezeté
ben részesili a közönséget.

Tegnap adták A  bá n ya m cs le r cimü nagy 
operettel, melyről a jövő számunkban leszünk 
jelentést.

Ma'délután játszók A  fene  leán yoka t, este 
pedig Az ingyené lőke t. A jövő hét műsora a 
következő: H ®  n adják Orfeusz a  poko lban , Ofibn- 
bach nagy operettejét: kedden Thury Zoltán K a tó - , 
m ik  cimü színmüvét; szerdán Tímár Béla juta- | 
lomja tékául A  clrő tostö lo t; csütörtökön A  görög  i 
rabszolga nperclcll; pénteken Az ig w ü n d i k is - ; 
p a p  cimü vig színmüvet; szombaton Slrjuisz 1. j 
nagy operel tejét a T a vasz i: vasárnap délután j 
J a n i és J u c i bohózatot, este pedig A  fa lu  
ro sszá t V—r. i

K Ü L Ö N F É L É K .
Eljegyzés. Goldberger Mór helybeli ke- ! 

reskodő eljegyezte Heimann Sarolta kisasszonyt j 
Verebélyen.

— Esküvő. Fényes esküvő volt városunk
ban e hó 10-én. Somogyi Géza in. kir. bánya-se- 
gédmérnök, Somogyi Mihály kúriai biró fia vezette ! 
oltárhoz Kőrös László ni. kir. főerdész kedves 
leányát Margitot. A polgári eskelés délelőtt 11 
órakor ment végbe, melyen Farbaky István nyug. 
m. kir. főbányatanácsos és Mező Gyula vasmegyei 
földbirtokos voltak a tanuk. Az egyházi esketés 
délután 4 órakor volt az ág. ov. templomban, a 
hová hosszú kocsi sorban követték a fiatal párt 
a vendégek. Hátidéi Vilmos főesperes szép beszéd 
kíséretében végezte az esketést. Este a meny
asszony szülői házánál fényes lakoma volt. mely 
reggelig tartó tánccal ért végei. A fiatal házaspár 
másnap hosszabb nászúira ment. — Mi ezúton 
kívánunk a kedves párnak hosszan tarló bol
dog életet.

— Beiratások a budapesti m. kir. áll. 
felső épitő-ipariskola. (VII. Csömöri-út 74 sz. 
a) rendes szakosztályába és az intézetben szer
vezeti épitő-ipari téli tanfolyamra az 1904/905 
isk. évre f. évi október hó 20-tól 29-dikéig. A 
rendes szakosztály hat félévre terjed. A végbizo
nyítvány hivatalos állásoknál érettségi bizonyít
vány értékű, jogot ad az egyéves önkéntessége, 
három évi szabályszerű utólagos gyakorlat mel
lett jogot  ̂ad a kőmives, kőfaragó vagy ácsmes
terség önálló űzéséro s az építő-mesteri vizsgá
latra való jelentkezésére. Felvételi felvételek: Le
galább 15 éves éleikor négy középiskolai (gym- 
nasium, reál- vagy polgáriskolai) osztály végzése 
s legalább négy havi épitő-gyakorlal. Az építő
ipari téli tanfolyam négy léli félévre terjed (nov.- 
márc.). A végbizonyítvány munkakönyv váltására 
jogosit s három évi utólagos gyakorlat mellett 
jogot ad a kőmives, kőfaragó vagy ácsmesterség 
önálló íízésére s az épilőmesteri vizsgálatra való 
jelentkezésre. Felvételi felvételek: Legalább lő 
éves életkor irni, olvasni és számolni tudás és 
legalább egy évi épi tő-gyakorlat. Szükséges ok
mányok mind a rendes szakosztályban, mind az 
építő-ipari téli tanfolyamon: keresztlevél vagy 
születési bizonyítvány, az összes iskolai bizonyít
ványok, iparhalóságilag hitelesített gyakorlati bi
zonyítvány, ujraoltási bizonyítvány. A téli tanfo
lyamra jelentkezők erkölcsi bizonyítványt is tar
toznak bemutatni. A behatási dij 4, a tandíj fél
évenként 20 kor.

— Tanévmegnyitó ünnep. A Bányászali- 
és Erdészeti főiskola tanév megnyitó ünnepélye 
folyó hó 19-én, délelőtt 10 órakor lesz megtartva 
az aulában.

— Az utolsó bányagróf leányának halála.
A mull héten helyezték örök nyugalomra Sváiczer 
Ilkát 79 éves korában. Atyja Sváiczer Gábor, 
hazánk első bányásza volt, aki Kassán 1784-ben 
születvén, 1804-ben beiratkozott a bányászati 
akadémiára, amit a legjobb eredménynyol végzett 
el. Mint ős bányász-család sarja, tudomása volt 
arról, hogy Aranyidkún kiaknázandó gazdag érc- 
telepek vannak. A kormánytól megbízást nyervén, 
Aranybikára költözőit, ahol nagy kitartással hozzá 
fogott működéséhez, moly tevékenységét nagy 
siker koronázta, amennyiben utódainak 3.000,000 
mázsa arany-, ezüst- és antimom-ércet adott át 
3.750,290 fonni becsérlékben. Innen az annyira 
elhanyagolt nagybányai bányatelepre helyezték át, 
melyet teljesen rendbe hozva s az. államnak sok 
hasznot hajtva, a 7 sz. kir. város bányagrófjává 
neveztetett ki. 1845-ben tért nyugalomra, mely 
alkalommal Selmecbányát családjával elhagyva, 
anyósához Nagybányára utazott, ahol négy havi 
pihenés után meghalt. Neje vásáros-náményi 
Eötvös Katalin fenkölt lelkű magyar nemes asz- 
szony volt. Sváiczer Ilka méltó gyermeke volt 
szüleinek. Rajongva szerette hazáját. A forrada
lom idejében egynéhány hazafias költeményt irt, 
azután gyűjtögette azokat a szellemi alkotásokat, 
melyeket 1848/9. termett s amelyeket az ötvenes 
években oly sok magyar család féltve rejtegetett, 
drága kincs gyanánt. — Szoros barátságban élt 
Teleki Blanka grófnővel, akit 1853-ban a hadi- 
törvényszék 10 évi fogságra itóit, mert segítette a 
szenvedőkéi, rejlegclle az üldözőitekül s mert 
politikai cikkeket irt. Ugyanabban az évben, 
szeptember 28-án Sváiczer Ilka is megkapta a 
titkos idéző levelet a szatmári megyefőnüki hiva
talhoz; 1863. karácsonyának előestéjén pedig a 
cs. kir hadbíróság idéző levelét Pestre. Két hó
napon át kellett kihallgatásokra járnia az újépü
letbe, ahol Teleki Blankát is gyötörték. Végre is 
eliléllék 2 havi fogházra, amitől csak nagy köz

benjárásokkal tudott megmenekülni. Mindvégig 
hajadon maradt s élőiét az emberszeretet müvé
nek szentelte ritka odaadással. — Ü alapitolta a 
nagybányai jótékony nőegyletet, melynek negyven 
éven át volt elnöknője. Neve köztiszteletben ál
lott és sokan áldják jótékonyságáért.

— A főiskoláért. Városunk közönsége el
határozta. hogy a főiskola felavatása alkalmából 
hálás köszönetének ad kifejezést a m. kir. pénz
ügyi és földmivelésügyi minisztérium előtt; tekin
tettel pedig arra. hogy ezen reform alapvető és 
előkészítő munkája azoknak az érdeme, akik a 
volt akadémia tanári karában ezen cél megvaló
sításán úgy a tudomány, mint pedig a helyli ér
dek javára lankadatlanul fáradoztak, a főiskola 
tanári karához üdvözlő átiratot intéz úgy hálája 
mint szerencsekivánatának nyilványitásával. Na
gyon helyén valónak találjuk ez eljárását a kö
zönségnek, hisz a főiskola ujabbi szervezésével 
5 tanszékkel s más berendezéssel bővíttetett ki, 
ami számot teszen városunk életében.

A királynak hódolat. A m. kir. bányá
szati és erdészeti akadémiának főiskolává aval- 
tásáárt városunk közönségo hódoló feliratot intéz 
O Felségéhez, miként ezt a törvényhatósági bi
zottság e hó 11-én tartott közgyűlése elhatározta.

— A mészárosok kérvénye. A Selmec
bányái mészárosok a kapitányi hivatal ama ren
deleté ellen, melylyol megengedte a vidékről be
hozott húsnak hetivásárokon kismértékben való 
kimérését, folebbezést adlak be a közgyűléshez. 
Mi sem jellemzi hívőbben a közönség felfogását 
e kérdésben, mint az, hogy a gazdasági tanácsno
kul, aki ez ügynek előadója volt. meg sem akarta 
a közgyűlés hallgatni s mikor végre röviden elő
adta a tanácsnak elulasiló javaslatát, ezt zajos 
helyesléssel fogadták. Bizony, bizony nagyon reá 
szolgáltak mészárosaink az ő rövidlátásukkal a 
neheztelésre.

— Közgyűlésünkből. Városunk törvény- 
hatósági bizottságának közgyűlése élénk érdeklő-

j dós közölt folyt le Lils Gyula főispán elnöklete 
j alatt a múlt kedden. Elnöklő főispánunk lendü- 
i  letes beszéddel nyitotta meg az ülést; rámutatva 
Pa súlyos gazdasági helyzetre, melyet a nagy 
j  aszály okozta bajok idézlek elő, amikor még alig 
; térhetett át a nemzet a hasznos munkálkodás 

terére, azon nézetének ad kifejezést, hogy a ba
jokon a kormánynak a társadalommal karöltve 
lehel csak segítenie. Nem szabad engedni — úgy
mond — hogy a munkás nép elkedvetlenedjék 
s elforduljon a haza földjétől s távol, tengeren 
túl uj hazát keressen. A közgyűlés lelkesen fo
gadta elnökének azt a kijelentését, hogy ő min
den lehetőt cl fog követni hivatásából folyólag, 
hogy a segélyre szorult néposztály sorsán segítve 
legyen s szívesen csatlakozott Szilnyai József 
kir. tanácsos, polgármesterhez, aki üdvözlő sza
vaiban örömmel fejezte ki és háláját a tolt nyi
latkozatokért. Mi is tisztelettől üdvözöljük főispá
nunkat e téren, amelyen sok üdvösét várhatunk 
az ő gyakorlati felfogása révén és ismert jóindu
latából folyólag.

— Győriek Vihnyén. A múlt fürdő évad 
alatt annyira megkedvelte több győri fürdővendég 
Vihnyél, hogy elhatározták magukat arra, hogy 
ott villákat építenek s állandó vondégei lesznek 
kies fekvésű és szép történelmi múlttal biró für
dőnknek. — Az építtetni szándékozók képvisele
tében itt járt a mull héten Zeclimeisler Károly 
győri polgármester Győr város főmérnökével s 
kellően tájékozva magukat, legközelebb megteszik 
ajánlataikat, melyeket előre láthatólag szívesen 
fog városunk közönsége fogadni, hisz csak javára 
lesznek azok Vilinye fürdőnknek.

— Jó burgonya. A város inségbizotlságá 
nak meghallgatásával városunk tanácsa nagyobb 
mennyiségű burgonyát rendelt Nyíregyháza vidé
kéről s azt a kerti költségen; mélermázsáját 7 
koronájával osztja ki a jelentkezőknek. A jelent
kezések határideje tegnap járt ugyan le, de azért
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továbbra is elfogadja azokat pár napig a város 
tanácsa. Megjegyezzük, hogy a 7 korona a leg
nagyobb összeg, melynél nem lesz drágább a 
burgonya, lehet azonban, hogy időközben leszáll 
az ára s akkor közönségünk is olcsóban kapja 
azt. a különbözet leszámításával. Felhívjuk közön
ségünket, hogy akik még nem jelentkeztek, azok 
ne késsenek tovább a jelentkezéssel, használják 
fel a még pár napig kínálkozó alkalmat. Megje
gyezzük egyúttal, hogy a tegnapi hetivásáron 12 
korona volt az ára a burgonyának, tehát jóval 
nagyobb mint a város által á ru b a  bocsátottunk.

- Mennyi lesz a községi pótlék ? A város 
1905 évi szükséglete 418031 K 45 fillér, fede
zete 3-10.568 K 65 fillér s igy a hiány: 77.463 K 
40 fillér, melynek fedezésére a 114.588 IÁ 40 fil- 
lérnyi egyenes adóösszeg után 6R% községi pót
lék 'kivetését határozta el a törvényhatósági bi
zottság. A nagy szükség megtanított bennünket 
a takarékoskodásra s igy ilyen kedvező ered
ményt érhettünk el a táros gazdaságánál.

A drágaság;! pótlék. Felbátorodva ami 
rendőreinknek, vagy régebbi elnevezésük szerint: 
hajdúinknak példáján, akik megmutatták azt. hogy 
jobban értenek helyzetük ismertetéséhez, mint a 
harangöntéshez, amennyiben megkapóan, az,élet
ből vett példákkal fűszerezve mondották el e 
lapok egyik számában panaszukat, én is kérek 
egy kis helyet Tekintetes Szerkesztő Ur! e becses 
lapnak a hasábján. Nem panaszt mondok, de 
köszönetét azért a jóságért, melyből folyólag e 
város nemesszivü közönsége drágasági pótlékot 
szavazott meg tisztviselőinek s nekünk is legigény
telenebb munkásainak: dijnokainak. Köszönetéin 
mellett azt szeretném elmondani, hogy mit vesz
tett és mit nyert ezáltal a város közönsége? Azt 
vesztette, hogy költségelőirányzatába nagyobb ki
adást illesztett be, de azzal szemben azt nyerte, 
hogy közvetett jövedelme nagyobbodott, araeny- 
nyibon azt a megszavazott összegei mi szerényebb 
és nagyobb fizetésű alkalmazottai különböző címek 
alatt visszaadjuk élelmi s ruházati cikkek ára 
fejében a városnak. Igaz. nem közvetlenül a város 
kasszájába foly be ez összeg, hanem adózó keres
kedőink és iparosaink üzletein ál, de mégis csak 
a városnak javát mozdítjuk elő vele. De nyerte 
azt is a város, hogy a segély mérvéhez képest 
kevesebb gonddal s több gondossággal végezhetjük 
azt a munkát, mely a közigazgatás nagy és bo
nyodalmas gépezetében kinek-kinek ki van jelölve. 
Szellemi és testi erőnkkel, de az ezáltal nyert 
pénzbeli jövedelmünkkel is tisztán kisebb hazánk
nak, városunknak szolgálunk, biztos Ígéretet léve, 
hogy sem Marienbadba, sem Ostendébo nem 
megyünk tübbleli jövedelmeink elköltése végeit, 
így tehát hazafias dolgot cselekszünk minden el
járásunkban. Midőn ezt jelezzük o sorokban, an
nak a szerény óhajunknak bátorkodunk kifejezést 
adni, vajha ami kereskedőink és iparosaink is 
ilyen hazafias célra fordítanák munkánk szerze
ményét, mit nekik adogatunk, s ne elessenek 
velünk külföldi élelmi cikkeket s ne bujtassák 
lábunkat amerikai bőrbe, s testünk egyéb részét 
csch-morva szövetbe, ha már van hazai is. Hu 
o szempontokat megbővitve, kikerekitve meg
gondoljuk. megnyugodhatik a nagy közönség 
a fenti határozatban s mi is pirulás nélkül fogad
hatjuk ezt az ajándékot s neheztelés nélkül visel
hetjük el azt a szemrehányást, melylyel némely 
egyszerűbb felfogású polgártársunk részéről illet- 
leltink. — E yy  a  sok közül.

— Drágaságé segély. Közgyűlésünk a város 
alkalmazottainak, és pedig a közigazgatási tiszt
viselőknek. valamint a kegyurasághoz tartozó 
lelkészi karnak egyhangúlag megszavazta a fize
tésüknek 15%-a erejéig a drágasági segélyt egy 
évre, A segély megadását melegen ajánlotta Far
bak y István biz. tag úgy a szűkebb bizottságban, 
mint a közgyűlésen. Vitális István biz. tag hosz- 
szabb beszédben taglalta a segélyezés kérdését 
s aggályát fejezte ki a fölött, vájjon megbirja-e a 
segélyezésből folyó terhet a város az egy éven 
lul is és midőn arra felvilágosítást nyert, meg
nyugvással fogadta a tanácsnak erre vonatkozó 
előterjesztését, de azt óhajtotta, hogy a város ta
nácsa oly jövedelmi forrásokról gondoskodjék, 
melyekből a tübbleli kiadás kikerülhessen s ne 
támaszkodjék a közönség kizárólag az erdészeti 
jövedelemre és az egyenes adókra. A maga ré
széről három ilyen forrást jelöl meg. Azt java- 
solja ugyanis, hogy miután a legnagyobb teher a 
háztartásra a közoktatás, járuljon a város közön
sége kérvénynyel a minisztériumhoz segélyért a

4 _____ __ —
közoktatás terheinek megkönnyítése céljából; to
vábbá. miután több oh tisztviselője van a város
nak. kik állami funktiól végeznek kérjen a kö
zönség ezek fizetésének fedezésére államsegélyt, 
végül, hogy járuljanak az állami tisztviselők is 
ép úgy a közterhek viseléséhez, mint a többi 
adófizetők. Polgármesterünk ezzel szembon ki
jelenti, hogy e kérdések már régóta foglalkoztatják 
a város tanácsát, de egyúttal ne ezek megoldá- 

: sával igyekezzék a közönség a meglövő bajokon 
segíteni, hanem anyagi téren fejtsen ki levékeny- 

; ségot, mint például az általános vízvezeték, csa- 
í tornázás, köz világi Lás slb. fejlesztésével. Az érde- 
: kés felszólalások után végre kimondta a közgyű

lés a fenti határozatot, melyet a tiszti- és a 
lelkészi kar bizonyára hálásan fogad.

A Sembery-t'éle ház biztonsága. Még
kora tavasszal történt, hogy a Sembery ház falán 
repedések voltak észlelhetők, s különösen a má
sodik emeleti folyosó mennyezetének meghajlása 
tette láthatóvá a veszedelmei. A város tanácsa 
meg is tette a kezelő intézkedéseket a bekövet
kezhető veszedelem elhárítása végett, amennyiben 
egymásután küldte ki a különböző bizottságokat. 
Az első bizottság ki is mondta elvileg, hogy az 
épületei ki kell laktalanilani, amit a következők 
feleslegesnek tartottak s elegendőnek vélték, 
hogy rövid időre, ideiglenesen faállványnyal tá
masszák meg a hajló mennyezetet, hogy azt majd 
vasgerendával cseréljék fel, átépítvén a gyenge 
mennyezetei. — Már fél éve diszitik a folyosókat 
a durva faállványok, melyek az állandó sötétség 
miatt már többször okozták azt, hogy az épület
ben tartózkodók neki ülödve, sérüléseket szen
vedlek. Szükségesnek látjuk a tanácsnak figyel
mét felhívni, hogy e közveszélyt okozó állapotok 
elhárítása végett gyökeres intézkedéseket rendel
jen el mielőbb, annál is inkább, mert maholnap 
bekövetkezik a tél, mely megnehezíti a munkát 
s a hideg hatása a falakra veszélyesebbé teszi 
a körülményt,

— A gyakorló iskola támogatása. A
Cziczka Sándorné-féle gyakorló iskolának a város 
közönsége megadta a kért segélyt, mely a két 
szobának egy harmadikkal való megtoldásából, a 
fal áttöréséből, havi 30 korona pénzbeli segélyből 
áll; — a fűtést, világítást már előleg adván meg. 
Emellett kimondotta a közgyűlés, hogy a kor
mányhoz sagélyért fog folyamodni az iskola ré
szére. Így az iskola jövője biztosítva van s hisz- 
szük, hogy sikerrel fog megfelelni az eléje kitű
zött feladatnak.

-  Öngyilkosság. Mi a; .a a kezébe a gyil
kos fegyvert, nem tudjuk, de nagyon sajnáljuk 
azt a rokonszenves és szsrgalmas tisztviselőt, az 
atyát, a hitvest, akinek halálhírét e hó 13-án 
vettük s most közöljük. Marosi Miklós városi 
számtiszt kél kedves gyermeket telt árvákká s 
fiatal nejét üzvegygyé azzal az elszomorító letté
vel, melyet bizonyára nem ép elmével követelt 
cl. Családja a következő gyászjelentést bo
csátotta ki:

Özv. MarosrMiklósné úgy a saját, mint gyer
mekei, Róbert és Miklós, valamint az alulirt ro
konság nevében fájdalomtól megtűrt szívvel je
lenti, a forrón szeretett és örökre felejthetetlen 
férjnek, illetve drága édesapának, fiúnak és test
vérnek M a ro s i M ik lós  törvh. városi számiiszlnek 
élete 35-ik. boldog házasságának 10-ik évében 
váratlanul történt gyászos elhunytál. A boldogult 
hűlt tetemei folyó évi október hú 15-én délután 
4 1 2 órakor szenteltetnek be s adatnak át a ha
vas Roldogasszony temploma melletti temetőben 
az anyaföldnek; a gyászisteni tisztelet pedig folyó 
évi október 17-én délelőtt 9 órakor a Mária 
menybeineneleléről nevezett r. k. templomban 
lesz megtartva. Selmecbányán, 1904. október 
14-én. Áldás ós béke lebegjen a drága porai felelt! 
Malejka dános, Malojka Gusztáv mint testvérei: 
Ma tej ka Vincémé mint anya; Kerbler Ferenc mint 
após, Kerbler Frrencné mint anyós.

— Borvásár Gyöngyösön. A •Heves- 
megyei Gazdasági Egyesület» kezdeményezésére 
a in. kir. füldmivelésügyi miniszter és Gyöngyös 
város támogatásávalTGyöngyösön f. évi november 
hó 29. és 30-án borvásár tartatik, a mely elé 
országszerte nagy érdeklődéssel néz úgy a bor
termelő, valamint a borkereskedő közönség. Jól
lehet, hogy a borvásáron csak hevesmegyoi, kü
lönösen a Gyöngyös—Eger—Visontai borvidék 
termékei bocsájtatnak darusítás alá: mégis a 
minden vidékről már eleve észlelhető érdeklődés 
arra enged küvezlelni, hogy a Gyöngyösen ren
dezendő ezen borvásár egyike lesz az eddig tar
tott borvásárok leglátogatollabbjának. A borvá
sáron megjelenni óhajtó vidéki közönség részére 
a kereskedelmi minisztérium mérsékelt áru me
netiért jegyeket bocsájt rendelkezésre és azt min
denki megkapja, aki ez iránybani óhaját a •He
vesmegyei Gazdasági Egyesület* titkári hivatalá
val akárcsak egy levelező-lapon is közli, úgyszin
tén az elszállásolásról is a titkári hivatal gon
doskodik.

A közönség köréből
A női gyakorló iskola munkakiálliláaa után 

egy fiú dilitől be hozzám, kérvén Eicliel Aranka 
munkáit, ón a munkál átadlam s most három 
hónap múlva ismét kérik a munkál, állitván, 
hogy senkit sem küldtek érte. Három hónap alatt 
teljesen kiment eszemből a fiú alakja s igy nem 
tudom rá-e tudnék ismerni, ezért tisztelettel 
kérem a mélyen tisztelt közönséget, ha valaki 
valamit tud a munkákról, nekem szíveskedjék 
bejelenteni, mit nagy hálával fogadok: ha pedig 
valaki megvette volna, úgy vissza váltom ugyan
abban az árban.

A munkák a következők voltak: 2 drb. 
szointlace véd kendő plüssel montírozva, 1 darab 
kalotaszegi varratos és egy darab szalon-asztal 
védő, úgynevezett hardangel munka, tehát 5 darab.

Egyben tudatom azt is, hogy még e hóban 
beiratkozhatnak a női gyakorló iskolába, aki fe- 
hérneműt-és ruha- szabást-varrást óhajt tanulni.

Tisztelettel 
Cziczka Sándorné.

S z e rk e sz tő i üzen etek .

Sz. E. S elm ecbánya. Beküldött közleményét :i jövő 
szniminkban közöljük. Szerk.

SELMEC- ÉS BÉLABANYA SZ. KIB VAROS
HIVATALOS KÖZLEMÉNYEI.
r>noou.
—  11)01. H. M, számú körrendelet.
1I.-0.

A m ag á n fe lek  és h a tó sá g o k  á l ta l  a  k ir . b író ság o k  
c ím ére  k ü ld ö tt  p én z k ü lü em én y ek n e k  szabálysze rű  

eimzóse.

V alam ennyi törvényhatóságnak.'
Az igazságügyminiszter ur folyó évi május 

hó 17-én 14715. szám alatt kelt átiratában fel
hívta figyelmemet azon körülményre, hogy a közel 
múltban ismételve fordultak elő oly esetek, ame
lyeknél a kir. bíróságok címére érkező pénzkül- 
demények, azon okból, mert a különböző hatóságok 
(u. in. árvaszékek, községi elöljáróságok, községi 
ós körjegyzők s községi leltározó közegek slb) 
a címzésnél nem jelezték azt, hogy a küldemény 
»bírói letét* tárgyát képezi, rendeltetési helyükre 
nem jutottuk.

Ennélfogva, hogy jövőre nézve ily, a kir. 
kincstárt is megkárosító esetek lehetőleg elkerül- 
tessenek, a midőn a (cira) figyelmét a követke
zőkre felhívom egyúttal utasítom, hogy jelen ren
deleiemben foglaltaknak, minél szélesebb körben 
való közhírré tétolo iránt meg fel előleg intézkedjék.

A bíróság vezetője által kezelendő pénzek 
és értéktárgyak meghatározása tárgyában az 1882. 
évi julius hó 5-én 20763. I. M. sz. alatt kclL igaz
ságügy miniszteri rendelet2 következően intézkedett:

1. Átmeneti természetűnek tekintendő és a 
bíróság vezetője vagy saját felelősségére választolt 
megbízottja által kezelendő:

a j minden oly pénz vagy értéktárgy, amely 
elnöki intézkedés alapjául szolgál vagy más bí
róság vagy hatóság megkeresése folytán a bíróság 
állal teljesítendő eljárásnál (tanú kihallgatás, 
szemle slb.) a felek előtt fölmutatandó,

1 Kx a körrendelet Fiúméra is kiterjed.
1 B K. 1882. évi. !l4.ri lapon.
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b j valamely birói eljárás költségének (szemle, 
végrehajtás stb.) fedezésére, továbbá az 1881. 
XVII t.-c. 87. Ji-a értelmében előlegül lelett összeg,

c) a per- vagy vitatárgyát nem képező és 
kiszolgáltatandó dijak (tanu. tolmács, szakértői j 
becsüs, hirdetési dijak stb.) és illetékek,

d ) a jegyzőkönyvekre, telekkönyvi kivona- ! 
tokra, okmány — másolatokra vagy egyéb ok- j 
iratokra alkalmazandó bélyegjegyek, úgyszintén , 
bélyegjegyek hiányában az érintett célokra fel- | 
használandó vagy százaléki bélyegjegyek helyett ] 
azok beszerzésére a felek vagy bíróságok által i 
póstán küldött készpénz,

e) peres- vagy perenkivüli ügyekben hiányzó j 
felzeleknek a birói ügyviteli szabályok értelmében 
pótlása alkalmából felmerült másolási dijak.

f )  az örökhagyó rendjelei, amennyiben vissza
szo lg á lta tan dó k .

~ (j) hivatali átalányból előlegezett összegek 
vissza téri lése címén befolyt összegek,

h ) letétfelvételi jutalékok.
i) bűnjelek, mint ilyenek,
j )  rendbüntelést kiszabott és a kir. kincstárt 

illető pénzbírságok, továbbá a jövedéki kihágási 
ügyekben befotyl pénzbírságok, ha azok az 1881. 
évi december hó 8-án 39805. I. M. sz a. kiadott 
rendelet3 6. §-a értelmében a marasztalt fél által 
a bíróságnál fizettetnek le. úgyszintén a pénz- 
büntetések addig, mig a fennálló szabályok szerint 
rendeltetési helyükre elküldetnek.

2. Minden a bírósághoz befolyó egyéb pénz 
és érték, birói letétként kezelendő.

E szerint kivételes a pénz vagy értéknek a 
bíróság vezetője állal való kezelése, miért is a 
bírósághoz befolyó pénz és érték kezelése rend
szerint birói letétként, tehát a kir. adóhivatalnál 
(állampénztárnál) mint birói letóthivatalnál tör
ténik.

A letétkezelést szabályozó 1881. évi 39425. 
I. M. számú rendelet4 5. §-a szerint pedig a birói 
letéltárgyát a fél — kivéve ’az 1881. EX. t.-c. 
41. §-ának esetet — a kir. bíróságnál le nem 
teheti és olyant a kir. biróság főnöke vagy más 
tagja el nem fogadhat, miért is a fél vagy hatóság 
az ily módon teljesített fizetésből származó eset
leges hátrányos következményeket magának tulaj
doníthatja.

Szükséges tehát, hogy úgy a magán fél. 
mint a hatóság (hiv. közeg) a pénz vagy érték
küldemények (a borítékon címzésen) már külsőleg 
szembetűnően jelezze, hogy a küldemény »elnüki 
letét*-e vagy »birói letéu-e?

A »birói letét* jelzésű (de azért bíróságra 
címzett) küldeményeknek a loiéthivalalok részére 
való kézbesítése iránt különben a megfelelő intéz
kedések a birói letétek kezelését szabályozó ren
deletben foglaltatnak.

Budapesten, 1904. évi junius hó 17-én.
A miniszter helyett: 

Sándor, s. k.
államtitkár.

a R. T. 1851. évf. 1560. lapon.
4 R. T. 1881. évf. 1541. lapon.

H I R D E T É S E K .

H ird etm én y.
A selmeci takarékpénztár igazgatósága ezen

nel közhírré teszi, hogy az intézetnél elzálogosított, 
időközben ki nem váltott, s meg nem hosszab
bított arany és ezüst tárgyakra folyó évi no
vember hó 3-án az intézeti helyiségben n y ilv á n o s  
árverést tart, melyre az érdeklődők ez utón is 
meghivatnak.

Selmecbánya, 1904. október hó 12-ón.
Azs igazgatóság.

Treiter János
c z i p é s z

Selmecbánya, o o o Nzt.-Hrtroniságtér.

Ajánlja dúsan berendezett férfi*, női- és 
gyermekcipő-raktárát.
Készítés mérték szerint pontosan és olcsón. 

SfíT Cipökószlet az árucsarnokban.

1904. évi 3021. szám.
Mii faeladási hirdetmény.

A Selmecbányái m. kir. erdőgondnokság ke
rületén a folyó évben szél állal ledöntött jege
nyefenyő, tölgy, juhar és kőrisfákból a kincstár 
költségén a tő mellett kitermelt, számozott és 
méretjegyzéssel ellátott műiá az alólirott m. kir. 
erdőhivatal tanácstermében folyó évi október hö 
31-én délelőtti 10 órakor megtartandó nyilvános 
zárt írásbeli versenytárgyalás utján a következő 
csoportosítás mellett fog oladatni:

I. csoport: A lengei m. kir. erdőőri kerület 
mintegy 9. különféle osztagában fekvő mindössze 
266 darak jegenyefonyő mintegy 342. 81 m3, és 
40 darab tölgy mintegy 55, 62 m3 tartalommal 
3679 korona 36 fillér kikiáltási ár mellett,

II. csoport: A sekélyi mocsári és kecskési 
erdőőri kerületekben mintegy 20 különféle osz
tagban fekvő mindössze 94 darab jegenyefenyő 
mintegy 153. 02 m* és 269 darab tölgy mintegy 
194. 57 ms tartalommal 3863 kor. 27 filll. kiki
áltási ár mellett, és

III. csoport: A dobói és tópataki erdőőri ke
rületekben mintegy 25 különféle osztagban fekvő 
308 darab tölgy mintegy 292. 39 m3, és 5 darab 
juhar és kőris mintegy 3. 93 m* tartalommal 
4158 korona 33 fillér kikiáltási ár mellett.

Bánatpénz a kikiáltási ár 10%-ka.
Kiszállítási határidő 1905 március hó végéig.
Versenyzők figyelmeztetnek, hogy fenti cso

portok bármelyikére külön, valamint mind a bá
rom csoportra együttesen is reflektálhatnak, és 
felhivatnak, hogy szabályszerűen kiállított, 1. ko
ronás bélyeggel és a megfelelő bánatpénzzel el
látott írásbeli ajánlataikat legkésőbben a verseny- 
tárgyalásra kitűzött óráig annál is inkább nyújt
sák be, mert későbben beérkező, valamint távi
rati és utóajánlatok is tekinteten kívül hagyatnak.

Az árverési és szerződési feltételek az alól- 
irolt m. kir. erdőhivatalnál megtekinthetők, azon 
erdőrészek pedig, amelyekben az eladás alá bo
csátott fák feküsznek, úgy zsarnócai m. kir. erdő- 
hivatalnál mint a Selmecbányái m. kir. erdőgond
nokságnál is megtudhatók.

Zsarnócán 1904. évi október hó 9-én.
M. kir. Erdőhivatal.

Általánosan hongoztatoit óhajtásnak I

I véltem megfelelni, amidőn magamat arra | 
elhatároztam, hogy a nagyrabecsült úri kö
zönség nagyobb kényelmére helyben I. 9. 
szám alatti házban újonnan s elegánsan 
berendezett

tetély- és fodrász-termemet
megnyitottam. — Azonban régi üzletemet is 
változatlanul fentartva, főiparkodásom 
ezentúl is az lesz, hogy pontos és gyors 
kiszolgálás által mindenkit és legteljesebb 
mértékben kielégítsek.

Számos látogatást kérve, maradok ki
váló tisztelettel

Z S O L D O S  S K B Ő
Selmecbányán, II. k.20. ás I. k. fodrász.

Ü g y n ö k ö k
fölvétetnek igen kedvező feltételek mellett

ErzsMszaÉoritim-sorsjegfÉ
részletfizetés melletti elnrusitására.

FUCHS H. vá ltóh áza
BUDAPEST, IV., Kecskemétl-u. I.

N y a v a l y a t ö r é s !
h l nyavalyatörés, görcs és inás ideges állapotba
szenved, kérjen iratot, ingyen és bérmentre kap.
szabd. Hattyú gyógyszertár áltál Majna Frankfurt.

766/1904. Á.

Versenytárgyalási hirdetmény.
A nagyméltóságu kereskedelemügyi m. kir. 

Miniszter llrnak f. é. okt. 4. 67,660 I. sz. rende
leté folytán a hontvármegyei m. kir. államépité- 
szeti hivatal területén levő állami közutakon az
1905., 1906., 1907., 1908., 1909. és 1919. években 
eszközlcndő kavicsszállitás biztosítása céljából f. 
é. okt. 31-én a kereskedelemügyi m. kir. minisz
tériumban és az alulírott államépitészeti hivatal 
helyiségében zárt ajánlatok utján nyilvános ver
senytárgyalás fog tartatni.

Felhivatnak ennélfogva vállalkozni kívánók 
hogy ajánlataikat a kereskedelemügyi m. kir. 
minisztérium segédhivatalainak főigazgatójához, 
vagy alulirt államépitészeti hivalhoz címezve, 
legkésőbb a kitűzött tárgyalási nap délelőtt 10 

j órájáig nyújtsák he. A később érkezett ajánlatok, 
valamint a bármikor beérkezett táviratok és utó
ajánlatok figyelembe vétetni nem fognak.

Az ajánlat üt pecséttel zárt borítékban a 
címzés felett világosan kiírandó az államépitészeti 
hivatal és azon állami közút neve, amelyre az 
ajánlat vonatkozik.

Az ajánlatok az államépitészeti hivatalban 
| átvehető ajánlati és felosztási kimutatási minta 
! szerint teendő meg.

Azon esetben, ha ajánlattevő a kereskede- 
i lemügyi miniszter által elfogadott s az állam

épitészeti hivatalnál kitelt kőmintálól eltérő kő
anyagot kívánna szállítani, ennek saját pecsétjé
vel ellátott két mintáját ajánlatához mellékelni 

1 és egyúttal a felosztási kimutatás 6. rovátában a 
1 termelési helyet is megjelölni tartozik.

Az árnak a kcreskcclclügyi miniszter által 
elfogadott és az államépitészeti hivatalnál kitett 
mintával azonos, vagy bár attól eltérő, de leg
alább is oiy jó minőségű anyagra kell vonat
koznia.

A benyújtott ajánlatok vissza nem vonha
tók és mindegyik ajánlattevő ajánlatának beadá
sától számított nyolc hétig kötelezettségben marad.

Minden egyes állami közúti vonalra külön 
ajánlat nyújtandó be. Az állami közutnak csupán 
egyes részeire telt ajánlatok ügyelőmbe vétetni 
nem fognak.

Úgy az ajánlat, mint a hozzá mellékelt fel
osztási kimutatás szabályszerű bélyeggel látandó 
el és mindkettő az ajánlattevő által aláírandó.

A bánatpénznek az allampénztúrba vagy az 
adóhivatalba történt befizetését igazoló nyugta az 
ajánlathoz csatolandó.

A bánatpénznek a tárgyalásnál alapul szol
gáló felosztási kimutatásban kitelt mennyiség 
után az ajánlott árak összegének 5 %-át kell 
letennie.

Készpénz vagy értékpapír az ajánlathoz nem 
mellékelendő.

Azoknak az ajánlattevőknek, akiknek aján
lata el nem fogadtatott, bánatpénze az árlejtés 
eredménye feletti határozathozatal után fog ki
adatni, illetve az intézkedés a kiadás iránt meg
tétetni.

A tett ajánlat vállalkozót azonnal, a kincs
tárt azonban csak azon naptól kötelezi, melyen 
azt a kereskedelemügyi miniszter elfogadja.

A szállítási szerződés és részletes feltételek, 
az ajánlati minta s ennek mellékletét képező 
felosztási kimutatás és kőminták, az államépité
szeti hivatalnál a szokott hivatalos órákban át
vehetők, illetve megtekinthetők.

Kelt Ipolyságon, 1904. évi október hó 11-én.
Hontvármegye 

m. kir. államépitészeti hivatal.
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CSERNÁK GYÖRGY
----- C IP É S Z  Ű Z I .E T K  

S E L M E C B Á N Y Á N , K O S S U T H -T F .R .

Női- ás férfl-lábbell, legfinomabb bel- és  külföldi anyag- ’ 
ból a legújabb divat sierinl.

. . . .  K6»* olpői-nktíir...........

Könyv- és papírkereskedé
sünkben kaphatók

Yalódi Sí,*
rajzeszközök, valamint minden a fő
iskolai hallgató uraknak szükséges 

papír-, író- és rajzszer.

Joeites Á, özy, és fia, !

l l í i i c e l t t í l i i ! - * .
A stciugrubeni 216. sz. (Berzeviczy) 

ház és kert folyó évi október hó 21-én dél
előtt 10 órakor kezdődő lég a kir. járási) Író
ság telekkönyvi irodájában tartandó nyil
vános árverésen el fog árvereztetni. A 
feltételek a telekkönyvi hivatalban tud
hatok meg.

Amerikába
D í j m é p é l ' k l é s  a m . o ^ t i l y a -

s  IOO korona =
B é c s b ö l A n tw e rp e n  át

NEW-YORK, PHILADELPHIA
ellá tá ssa l eg y ü tt

Hogy őzen olcsó kivételes áron mehessen nz utas, kell 
hogy Ív 20—  előleget küldjön

R E D  S T A R  L I N E
W ien, W iedner G ürte l 20.
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y - u ' i

W
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p g e h i e h t  S z a p p a n  5

Legjobb, legkiadósabb, legtisz-  
.. tább é s  azért  a lego lcsóbb  .. 

s e > - : :  s z a p p a n ,

Bevásárlásnál ügyelni tessék, hogy minden darab szappan 
,,Sehicht“ vagy pedig a fenti „védjegyekkel44 legyen ellátva.

Ardolióben ■ L E O P Q L b  G Y U L f l _____
S Z Y É N Y  É S  C S Í Z  E L L E N  L E G S IK E R E S E B B ^  

n icrtiEorsEit-róio 4

Csítszárfürdö

I l e s i
i l l■ ü'via'S

t u \

t é l i  és nyári gyógyhely
BUDAPESTEN.

Elsőrangú kénes héwizü gyógyfürdő, 
páratlan gőztürdővel, legmodernebb 
Iszapfürdőkkel, 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 

Prospektus kívánatra 
Ingyen és bérmentve.

1 ü v e g  Sí k o r o n n ,  Iz ls  D v o g  1 lz o r .
FBrakfár: K 0 8 1 0 Y .1 -  GY 6 g 1 'SZB-:r t . ÍK ,  Budapest, Calvin-

KIRÁLYFI ÉsTARSA
B A N K H Á Z A , B U D A P E S T , A N D R Á S S Y -U T  60.

• mi gr- klr ■«*<>• oaiWysorajítíh fceiíruaitó helyt.
TIO.OOO sorsjegy, 65 .0 0 0  nyer. — Nyeremények ö ssz eg e  14.469,000 korona

Hotel1PARIS 5Zfl|L0M
SUlHxUl: SIMON P*l_

BUCsflPtST, VI.. VÁCZI.KÖRCJT 23. SZ.
100 szoba 270 K-tól frljebb kiszolgálással és rUIanyTl- 
llgllástaj együtt. Fürdők, elegáns kSvenáz, étterem es 
eórttarnoL s hizbin. Villamos vasúti megállóhely az 

összes pályaudvarok ét hajók leié.

Vidékiek kcdvcacx találkozó helye

j KLIVÉNYI FERENCZ,
' vendéglő* elsőrangú éttérnél

Budapest, VI., A ndrássy-út 39.

R E M I N G T O N
j£T I K O G E P

M O D E L L J E  **  
n ie q je ie n f ' ! 

iái P r íO S P £ i< T U S T K Ü U S

B U M  PEST 
flNPRÁSSY-ÚT 1 2 .

x egyedül létező valódi angol
SZÉPITÖ SZER
Oalassn-léle valódi angol m m fn ateplót. májfoltot. pattanást, m

eaaert alti. éa az arcinak Odciépcl. hatalságot kókaonóz. 
Hölgyeknek nélkülözhetetlen I

egy üveg éra Z— K, hónai ugorka-si.ppan t—  K, pnder 2 . -  K. / 
Postai szétküldés naponta.

OSERS és BAUER |\

Vfl,e-vu -
•oöt''1"

BUDAPEST
V„ Lipót-kórút 7 .

Benzin- és 
petrolin- 

motorok

to61cí'
aj. S z iv ó g á z -m o to p o k  2-3 fillér Üzemköltséggel. ~

tani Irataiul itfdtsta - Estaai nyirimiiy. - Rutai talál Wlttilil,J/ g-

Nyomatott Joerges Ágost bzv. és fia könyvnyomdájában Selmecbányán. 1904
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