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A színi évad után.
Egy hónapi itt tartózkodás után elját

szotta Halmai Imre színtársulata szomorú és 
vig játékait s egy egész esztendeig nem lesz 
alkalma Selmecbánya közönségének szín
házba járni s illetőleg színházba Selmec
bányán talán soha sem lesz alkalma járni 
senkinek, mert Selmecbányán nemcsak, 
hogy színház nincsen, de hihetetlen, — 
még színpad sem akad.

A színészek itt, egy évben egyszer 
egy hónapig a városi vigadónak elnevezett 
esürszerü teremben szoktak játszani egy 
nyomorúságosán összetákolt emelvényen, 
amelyről annak, aki színpadot látott, nehéz 
elhinnie, hogy szinpad.

Ebben az egészségtelen, léghuzamok 
által keresztül-kasnl hálózott, a rosszul el
helyezett bizonyos helyekről egészségtelen 
levegővel telített teremben, pár korhadt 
deszkából összehevenyészett színpadon kín
lódott a Halmai társulata egy hónapig, 3 

e teremben és színpadról élvezte (?) végig 
Selmecbánya közönsége a társulat jóaka- 
latu igyekezetét, hogy a magyar szinmü- 
vészetet a huszadik század elején bemutassa.

Elismerés jóakaratét igyekezetéért a 
társulatnak és elismerés hazafiságáért a kö

zönségnek. A társulat meg lehet elégedve 
a közönséggel, mert hazafiságból eléggé 
pártolta s a közönség is meglehet elégedve 
a társulattal, mert legjobb tehetsége szerint 
igyekezett jót nyújtani s nem rajta múlt, 
hogy ez nem sikerült, hanem különösen a 
szinpad hiányosságán.

Ámde sem a közönség, sem a társulat 
nem elégedhetik meg azzal a szomorú való
sággal, hogy Selmecbánya sz. kir. bánya- 
és törvényhatósági jv»ggal felruházott város
ban nemcsak, hogy színház nincsen, hanem 
állandó szinpad sincsen s egy olyan terem 
sincsen, amelyben egy színpad felállítható 
volna.

Olyan szomorú és valósággal szégyen- 
teljes állapot ez, aminő Magyarországon 
nemcsak hogy egy törvényhatósági joggal 
felruházott városban, de még rendezett 
tanácsú városban sem fordul elő. A színészet 
ma napság már egy előkelő kulturális szer
vezet, amelyről gondoskodnia feltétlen kö
telessége a gócpontokul szolgáló városoknak 
s különösen egy olyan városnak, amely 
elég és előkelő tanintézetek székhelye, s a 
melynek közönsége is igen intelligens, amely 
szívesen pártolná még nagyobb mértékben 
is a színészetet, ha nem tart má ettől vissza

egyrészt a színházul szolgáló városi vigadó 
egészségtélen volta s másrészt egy tisztes
séges színpadnak élénken érzett hiánya.

Jól tudjuk azt. hogy a város egymaga 
jelenleg nincs abban a helyzetben, hogy 
színházat építsen, ámde hogy egy tisztes
séges színpadot ne tudna összeszervezni, 
ez hihetetlen, sőt mivel pénz alapja is van 
egy építendő sziupadnak, feltétlenül meg
követelheti azt a város közönsége, hogy a 
legközelebbi színi évadra uj színpadon játsz
hassanak Thalia papjai és papnői.

Selmecbánya város közönsége megér
demli és elvárja ezt az áldozatnak nem is 
mondható intézkedést a város kulturális és 
összes ügyeit vezető tanácstól s illetőleg 
törvényhatósági bizottságtól.

Elfeledett sírok.
ügy mindenszentek estéjén rendesen kibal

lagok a temetőbe. A sírokon pislogó mécsek s a 
rőt fényű, lobogó fáklyák világánál, a fájdalomnak 
itt-olt fölhangzó zokogása között szeretek a lét s 
halál nagy mysleriuma fölött elmélkedni.. . Olyan 
édes borongó lelkemnek az a szomorúság, amely 
ilyenkor elfogja . . . Ilyenkor nem fáj halandó vol
tomnak, semmiségem érzetének máskor lesújtó 
tudata. Ilyenkor szelíd megnyugodással fogadja 
lelkem a bölcsek ama sejtelmét, hogy mi ember
valónkkal csak formát cserélő porszemek vagyunk

A szép Regináid.
Irta S zöllösi Zsigm ond.

Regináid, a szép Regináid csak úgy ropog
tatta az asszonyi sziveket, mint. a gyermek a cuk
rot. Vagy hogy méltóságosabb hasonlattal éljek, 
úgy bánt velük, mint a vihar a falevéllel: csak 
rájuk fújt és már lesodorta Őket. Nem mondom, 
hogy hivatásos nőcsábitó volt, mert nem is fára
dozott azzal, hogy csábítgassa őket. Egyszerűen 
hagyta őket csábulni. Ha valamelyik szép asszony 
ilyenformán rimánkodott hozzá:

— Kedves szép Regináid, legyen szives csá
bítson el engem! — a szép Regináid gúnyos 
mosolyra vonta ajkait és igy válaszolt:

— Maga egy kicsit el van bizakodva pintyő
kém. Azon már túl volnék, hogy én csábítsam 
el magukat: de ha az a malheur érte, hogy be
lém méltozlatott bolondulni, hát csak csábítson 
el maga engem. Nem vagyok rossz fiú és meg
ígérem ezennel, hogy nem fogok túlságosan vé
dekezni.

Mit tehettek a szegény asszonyok: ha őket 
nem akarta ostromolni a szép Regináid, hát ők 
ostromolták a szép Regináldot. Mert Regináid 
szép volt és ellenállhatatlan, Regináidba bele kel

lett bolondulnia minden asszonynak; ezt érezték 
az asszonyok és tudta Regináid.

Regináid csak mosolygott és hagyta, hogy 
szeressék, amig csak bírta a szerelmet. Sokáig 
bírta, de mikor már a soknál is több volt a jó- < 
ból, megunta a dolgot.

Egy kicsit megcsümörlött a szép Regináid 
és kétségbeesetten fakadt ki:

— Örökké ez igy nem mehet! Az én türel
memnek is van határa Nagyon sajnállak benne- | 
leket szegény szerelmes asszonyok, de én meg- 1 
szököm.

És a szép Regináid megszökött. Elment a I 
hegyek közé, ahol volt egy mohos kastélya, négy J 
lapos toronynyal. Ebben lakott egy öreg kulcsár. ‘ 
Az öreg kulcsárnak volt egy öreg felesége, meg j 
egy fiatal leanya. Az öreg kulcsár a kastélyt 
őrizte, a felesége a leányt őrizte, a leány pedig 
kecskéket őrzött.

A szép Regináid bezárkózott a négytornyu ' 
kastélyba és fáradhatatlanul pihent. Minden tejet 
megivolt, amit a kecskék adtak és minden tojást 
megevett, amit a tyúkok tojtak. így aztán volt 1 
annyi ereje, hogy a levelekre, amelyek kosár
számra jöttek utána, szépen ráírhatta, hogy«\ issza.*

És boldogan mosolygott, mikor készen volt 
valamenynvivel.

Hogy múltak a napok, valamivel kevesebb 
dolga lett a szép Regináidnak. A levelek megfo
gyatkoztak és egy hónap múlva már olyan kevés 
jött, hogy a szép Regináid igy gondolkozott:

— Talán el is olvashatnám őket.
Természetesen egyazon tartalma volt vala

mennyinek. Keserű szemrehányás, majd enyhe
1 hangja a bocsánatadásnak, végül pedig lázas sür

getése a türelmetlen vágynak.
Eleinte boszankodott rajtuk a szép Regináid, 

utóbb csendes részvétté enyhült a boszankodása.
— Szegények! — mormogta.
Egyszerre aztán elfogytak a levelek.
Egy .szép napon egyetlen egy se jött, se 

rózsaszínű, se sárga, se fehér. A szép Regináid 
kétszer is megkérdezte a kecskeőrző leányt, aki a 
leveleket szokta kihozni a faluból:

— Nem jött levelem?
— Nem jőve, instálom.
Ekkor már boszus volt a szép Regináid és 

amint telt a nap, egyre nőtt az elkeseredése. Mély 
megvetés töltötte el a lelkét és szenvedélyesen 
ismételgette:

— Hálátlan népség!
De másnap megint nem hozott levelet a leány.
A szép Regináidnak most már ökölbe szo_



o

az őstörténész dohogó műhelyében. Ami lényegünk 
nem különálló valami, hanem a világegyetem pa
rányi része. Különálló voltunknak hite csak csa
lódás, homályos öntudatunknak megtévesztő tükör
képe . . .

Az elmélkedés vágya kivitt ez idén is halot
tak estéjén a kivilágított temetőbe. Nekem nin
csenek a temetőben halottaiin. A holtakat a lelkem 
fenekén szoktam elhantolni. Talán ha a sirkertben 
nyugodnának is a nekem valamikor kedves lelkek, 
a rajok való kegyelctes emlékezést elvégezném 
máskor egymagám. A holtak emlékének való ál
dozás virágdiszszel, csillogó könyekkel, hangos 
zokogással, füstölgő fáklyákkal, mindenki szeme 
láttára, képmutató hivalkodásnak tűnik föl cere
móniákhoz nem szoktatott lelkem előtt; mégis, 
amint halottak estéjén a sok fénylő sir között 
láttam a Forkó, Bálint, Szűcs sötét, fölburjánzolt 
sírját: valami mély szomorúság vett rajtam erőt 
.. . Sötét sírok . . .  Elfeledett halottak .. .

Egy eltaposott síron állottam. Valami ágról- 
szakadt koldus sírja lehetett, akit az utszélről j 
szedtek föl megfagyva. Amodébb élénken szemem i 
elé tűnt a három sötét sir bántó körvonala . .. i 
Elszomorodva kérdeztem magamtól: Ugyan háta ! 
Forkó, Bálint, Szűcs sorsa nem hasonlatos-é en- j 
nek a koldusnak a sorsához . . .  Az ő sirjokat is 
elfeledték. Idővel talán el is tapossák . . .

Alig pár lépésnyire a Forkó sírjától a főis
kolai ifjúság emlékbeszéddel, hegedűszóval, gyász
dallal áldozott a Zsembery C. Gyula emlékének j 
. .. Én úgy tudom, hogy a Forkó, Bálint, Szűcs i 
sírja is ennek az ifjúságnak a sírja. Ezek a halot
tak az ő halottui . . .

Micsoda hebehurgya meggondolatlanság i 
hagyta sötéten hát ezeket a sírokat? . . Ha nem 
járult is hozzájok az ifjúság, egy maréknyi zöld 
fenyőág, egy ujnyi gyertya csak jutott volna ezekre 
a sírokra ? ? .

Hát ugyan nem üres külsőségnek, unott j 
kötelesség betudásnak lünik-é föl a temetőbe való 
zarándoklása az ifjúságnak, mikor három halottját j 
elfeledi.

Három sirt kivilágítottak. Három sötéten j 
maradt.. . Vájjon ki mert a kegyelettel ötven 
százalékra megalkudni ? ..  Kit terhel a halottak 
emlékét igy megszentséglelenitő mulasztás? . . 
Az ifjúság zömét nem igen! . . Hát akkor kit? . . 
Vagy kiket? ..

Nem cólom'senkit bántani, vagy gyanúsítani 
. .. Ez az ifjúság kizárólagos joga. Reám csak az 
tartszik, hogy e kegyelet sértő mulasztást szomorú i

rult a keze. Nagy lépésekkel járt fel és alá a i 
négvtornyu kastélyban és nehéz léptei alatt dön- | 
gött a talaj. Délután már azzal foglalatoskodott, | 
hogy olvasgatta a régi leveleket, amelyeket vélet- i 
lenül elfelejtett elégetni. Alkonyaikor pedig kitört ; 
kebeléből a sóhajtás:

— Csak még egy akadna, aki hívna!
A szép Begináld ezután busán járta az erdőt, ! 

a hegyet. Immár nagyon egészséges volt és a szive 
szörnyen szomjazta a szerelmet. De ő a szép j 
Regináid volt, aki ostrom nélkül meg nem ad
hatta magát és hívás nélkül vissza nem mehetett. 
Várta, várta, mikor jön a levél, amely epedő j 
szóval édesgeti vissza, de az idő telt, levél nem 
jött és mennél több idő telt, annál kevesebb lett 
a reménysége, hogy jöjjön.

Majd belehalt már a bánatba; de a sors 
kedvelte a szép Regináldot, — hisz a sors is csak 
asszony! — és egy napon ujongva jött a kecske
őrző leány:

— Levelet hoztam!
Hosszúkás, finom,szerelmes formájú levél volt*
Halaványzöld, az Írás pedig kék rajta, az is j  

housszukás, finom, szerelmes formájú. A szép | 
Regináidnak kis diák korában sem dobogott job
ban a szive, amikor az első ilyenfajta levelet kapta. !

SE L M E C B A N V A1 H Í R A D Ó

szívvel följegyezzem. . .  Ha hallgatnék az igazság 
ellen vétenék. Már pedig »Amicus Flátó, amicus 
Aristoteles. séd maximé vcritas!*

A mécsek gyertyák már hunyorgatták szem
pillájukat a sírokon .. .  Az ifjúságot kísérő bányász
zenekar indulója a város mélyéről hallatszott. .. 
Elhagyott lett a holtak csöndes hazája . .. Itt-ott 
igyekezett még haza egy-két gyászoló ..  . Még ott 
maradtam egy ideig az elfeledett sírok mellett... 
Magam sem tudom miért, de egy megtört aggas
tyánra gondoltam, aki olt lent künyezik Horvát
országban, a Forkó Lajos édes apjára. Ennek a 
tiszteletreméltó aggnak a gondolatai akkor bizo
nyosan a forrón szeretett fiú sirhantja felé száll- 
tak... Kegyeletének látható jelét azért nem küldte 
el, mert ittlétekor megígérték neki, hogy az ifjú
ság halottak estéjén mindég megkoszorúzza a 
Lajos sírját... És az őszhajú aggastyán boldog 
ebben a tudatban . ..

Amig hazafelé bandukoltam, szüntelen lábam 
alatt éreztem a koldus eltaposott sírját. Újra, 
meg újra feltűnt szemem előtt a Forkó, a Bálint 
meg a Szűcs sötét, fölburjánzott sírjának bántó 
körvonala . . .  Úgy éreztem, hogy ennek a három 
sírnak a sorsa közös a koldus sorsával... Mind- 
nyájokat kilörli márvány síremlékeik dacára az 
emlékezetből a feledés .. .

És fájt a lelkemnek nagyon, hogy a Selmec
bányái, hajdan olyan kollegális ifjúságnak halottak 
estéjén voltak sötét sírjai s elfeledett haloltai. ..

Azok a gyermekek!
E cím alatt Kubinyi József hodrusbányai 

tanító úrtól egy 6 és '/2 oldalas közleményt kap
tunk. melynek bekezdése a következő:

A »Selmecbányai Hiradó«-nak a selmeci 
tanítókra — kik közé nekem is van szerencsém 
tartozni. — a honti gyűlésünk alkalmából telt 
megjegyzéséi, habár keserű pilulaként hatott, le
nyeltem; hanem már a gyermekek utcái visele
tére vonatkozó cikk megjelenése alkalmából a 
tanítókra vonatkozó megjegyzés piluláját lenyelni 
képes nem valék, mert kérem amig a kapott pofon 
csak szégyent okoz, addig a gúny öl. Már pedig 
az a megjegyzés nem egyéb éles gúnynál. Nem 
gúny-e a sántát szaladásra biztatni, vagy a meg- 
kütüzöttet szökésre buzdítani ? Nem gúny-e előbb 
kimondani, hogy a tanító csak addig rendelkezik 
fegyelmi jogával a gyermek felett, mig az az 
iskolát el nem hagyja és a gyermeknek utcán 
elkövetett csintalanságért őt tenni felelőssé. Hiszen 
tudjuk, hogy hivatalos hatalommal való visszaélést

Piros lett az arca, csillogóvá pirult a szeme, ami- ; 
kor olvasta:

‘Most irok neked szép Regináid, mikor tudom, ! 
hogy rajtam kívül senki se ir többé neked. Be- | 
vártam, amig mindenki elfelejt és amikor min- j 
denütt be van már töltve a helyed. Bevártam, | 
amig senki se emleget többé. Nehéz volt a vára- J 
kozás, ámbár nem volt nagyon hosszú. Most már j 
tudom, hogy egyedül vagy és ime, fölkereslek. , 
Én vagyok az, akit lázas szenvedéllyel szorítottál 
a szivedre és akinek égő csókok között esküdted 
a fülébe, hogy «örökké!» Es azt is, hogy «senki 
más rajtad kívül soha!* — Én is megesküdtem | 
és ime állom eskümet. Várlak, hogy jöjj és ha 
hívsz, megyek. Ha férfi vagy igazán, akinek egész 
a lelke, szent az érzése és a szava, tudnod kell, 
ki vagyok. Ezért nem irom meg a nevemet. Ha 
nem találnád ki, nem érdemlenéd meg, hogy 
megtudd!*

A szép Regináid elolvasta a levelet egyszer, 
kétszer, tízszer, százszor. Egész nap egyebet se 
csinált csak olvasta. Hajnal pirkadásánál, déli nap 
fényénél, alkonyat homályában. Találgatta az Írást, 
fürkészte a múltat és ezernyi esküvései között a 
múltnak, mohó érdeklődéssel kutatta ezt az egyet.

De jó Isten! A szép Regináid annyi asszony
nak, leánynak esküdte a fülébe szilaj csókok kü-
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követ el azon tanító, aki a gyermeket az utcán 
elkövetett csintalanságáért meri büntetni; s azt 
is tudjuk, hogy a hivatalos hatalommal való vissza
élés állásvesztéssel járhat. Azt hiszem t. Szerkesztő 
ur, hogy most már nem csudálkozik azon, hogy
ha az a tanító balra nézett akkor, amidőn jobb 
oldalon büntetnie fenyitenie kellett volna. Ki tehet 
róla, ha a tanítónak kedvesebb a kenyere, jövője, 
családja, mint egy szabadelvű, philantrop paeda- 
gogusok által megajándékozott, szabadságával élő 
kis honpolgár által oldalba taszított anyóka.

Bizony ott vagyánk, hogy nekünk jogunk 
van ezt az őszhajú patrónát megsajnálni; de az 
ő kedvéért a haza leendő polgárát, támaszát sza
badságától megfosztani a 20-ik század legnagyobb 
barbarizmusa. * *

Aki e sorokat olvassa, nagy vétket tulajdo
niihat nekünk, holott a hosszú közleménynek 
csupán az alábbi néhány sor szolgált alapul. A 
hontvármegyei általános tanítóegyesület közgyű
léséről szóló tudósításban azt közöltük, hogy «a 
vármegye minden tájéka képviselve volt, csak 
Selmecbánya város területéről egy tanító sem 
jelent meg,* az lett volna az első pilula, melyet 
Kubinyi tanító ur lenyelt. A le nem nyelt pilula 
pedig az lett volna, hogy mi a városi elemi iskola 
tanítói figyelmét felhívtuk az iskola végeztével a 
városháza előtt a gyermekek részéről mindennap 
ismétlődő neveletlenség korlátozására.

Ezt a pilulát bátran lenyelhette volna, mert 
ez annyit sem ártott, mint a cukrosviz, mert abba 
mi semmi féle mérget sem tettünk. Több mon
dani valónk nincs s azt hisszük eleget tettünk 
avval, hogy szembeállítottuk az általunk állítólag 
elkövetett hibával az ezt bíráló közleményt.

Színház.
Az elmúlt héten fejezték be színészeink elő

adásaikat városunkban, ahol 30 esti és 5 délutáni 
gyermek előadást tartottak.

Szombaton adták elő Szabados László juta
lomjátékául A  szép H e le n d -t. A jutalmazott el
ismerése teljesen megtöltötte a termet, mely ki
tüntetést méltán mégis érdemelte Szabados, aki 
a társulatnak legjobb színésze. Ő játszotta Mene- 
laus szerepét, melyben kitűnő alakítás volt. Lend- 
vay Mici Helena szerepében kellő ügyességet fejtett 
ki. Egyesek ugyan kitűntek játékukkal, mint Sz. 
Végh Gizi (Orestes), Bokodi Mariska (Pylades), 
Vörös Alice (Paris), Viola (Achilles), de általában 
nagy fegyelmetlenséget tapasztaltunk s a közönség 
nem volt megelégedve a darab előadásával.

Vasárnap délután Lendvay Mici betegsége 
miatt az A ra n y v ir á g  elmaradt s helyette a D ró -

zött, hogy «örökké» és annyinak elsusogta, hogy 
«senki mást rajtad kívül soha!*

Tessék elhinni, a szép Regináid sirt kétség
beesésében és úgy sóhajtozott:

— Eh miért is esküdtem bodor szívvel any- 
nyinak, hogy ‘örökké* és egyedül öt fogom sze
retni. A temérdek esküben most sehogy se talá
lom az egyet: pedig — esküszöm! most igazra 
váltanám ez egyet, ha akkor, amikor tettem nem 
is volt igaz! Jaj nekem, hogy igy játszottam az 
eskükkel; most boszut állanak rajtam.

Valósággal buskomor lett a szép Regináid. 
Naphosszat ott ült az ablakban és szegény, fáradt 
emlékezete lankadt szárnyakkal röpködött a múlt
ban a hamis szerelmek tarlóján, keresve ezt az 
egy igaz szemet, amelyből a jövő boldogsága ki
csirázott volna. Közben pergett az idő.

A vén kulcsáron meg a feleségén kívül a 
kecskeőrző leány mellé felkerült a négytornyu 
kastélyba egy ifjú kecskepásztor is.

Mind párosával voltak, csak a szép Regináid 
bolyongott egymagán a felső szobákban; nézte 
sóhajtozva, miként borítja a hegyeket a hó, mi
alatt csüggedt lelke veszendő reménységgel ku 
talta a letűnt múltban az elveszett jövendőt .. .
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(oslói került ez évadban másodszor színre. Este 1 
játszották a Tavasz-1. Anna szerepét ez alkalom
mal <S'z. Végh G iz i játszotta rendkívüli ügyesség
ü l  táncával és kedves modorával sok tap
sot aratott. A kereskedő-ifjak ajándékkal kedvcs- 
kodtek neki. A második felvonásban azonban sze
re n c sé tlen ség  érte. Ugyanis táncközben a rósz 
p ad ló za t miatt kificamodott a lába. Az előadási 
e'rykis időre félbe kellett szakítani. Az előadást 
gJt,rüp változtatással folytatták, mi által nagy za
var lamadt, mert a színészek nem tudták az igy 
kap o tt szerepeket.

Hétfőn a B ob herceg került színre, Lendvay 
Micivel a címszerepben, aki úgy ügyes játékával, 
mint szép hangjával tűnt ki. A játékban általában 
lehangoltság volt észlelhető, amit annak tulajdo
níthatunk, hogy Sz. Végh Gizi betegsége miatt 
helyettese Annié nehéz szerepéi nem tanulhatta 
he kellően. , ,

Kedden délután adták A  m o ln á r  es g y e r
meke alkalmi színmüvet, melyben különösen ki
tűntek Bokodi Mariska, Üli Gizella, Halmai 1. 
Tímár stb. Este volt Viola József jutalomjátéka: 
A fa lu  rossza. A terem teljesen megtelt. A cím
szerepben kitűnt a jutalmazott s kitűnő énekéért 
„yakran megtapsolták. Kitűnő volt Halmai Mici, 
inint Boriska. Másodszor láttuk drámai szerepben, 
s mindkét alkalommal azon meggyőződésre jöt
tünk, hogy a drámai téren szépen fog érvénye
sülni e fiatal színésznő.

Cs. Badó Rózsi julalomjátékául és búcsú
előadásul szerdán Alfonz ú r  volt E búcsú elő
adáson csaknem megtelt a terem, amit ki is 
érdemeltek a szereplők. Az előadás fénypontját 
— túlzás nélkül mondva — a kis Bokodi Margit 
játéka képezte, aki Adrienné nehéz szerepét ki
tűnő hűséggel játszotta, mi által a közönség zugó 
tapssal hitta többször elő. Időszerűnek tartjuk 
megemlíteni, hogy a színész bokrétának o festő 
bimbója most, városunkban kezdte meg működé
sét, s alig egy-két fellépésével már is arról győ
ződtünk meg, hogy kiváló tehetségével rövidesen 
az elsők közé fog sorakozni. Gs. Radó Rózsi a 
nála már megszokott ügyességgel és nagy tehet
ségének érvényesítésével adta Raymonde szerepét, 
akihez méltóan játszott Halmai Imre, mint Mon- 
taiglin. Kitűnő volt még Úti Gizella és Kiss Miklós.

Ezzel fejeződött be az ezidei idény. Sok szép 
darabot és több újdonságot láttunk, amit színé
szeink bár jól igyekeztek előadni, de igyekezetü
ket több körülmény megnehezítette. Első sorban 
a hiányos dekoráció, meg a rósz színpad. Mind
untalan bebizonyosodik az állandó színpad hiá
nyának káros volta. Hatással volt továbbá a tár
sulat egyik kiváló tagjának, Szelényi Emíliának 
betegsége is, aki betegsége miatt városunkban 
volt kénytelen maradni. Nagy hiányát éreztük 
annak is, hogy a társálatnak nincs elég kardalosa 
és kardalosnéja, holott az »Észak magyarországi 
sziuikerület* választmánya határozottan kikötötte, 
hogy hat kardalosnak és hat kardalosnőnek kell 
lenni a társulatban. Sajnosán tapasztaljuk azon
ban. hogy e létszámnak majd csak a fele van 
meg. Reméljük, hogy a szinibizottságok jövőben 
az ily hiányok pótlását erélyesebben és célraveze
tőén fogják kívánni. V.—r .

A hét története.
(A helyzet. — Német keroskoitohni szerződés — A 

háború. — Péter király Szófiában. — Dulakodás a spanyol 
Upviselöhazban. — Gerö Károly halála.— A postaraMás.— 
Uuijtogató di.inok. — Wallburg Ernő felmentese. — A több-

A politikai helyzetet álláthatlan felhők bo- 
rilják. A házszabályrevizió réme fenyegeti a mos
tani ülésszakot, melynek élettartamára nézve senki 
bizonyosságban nincs. Egyrészt az «erős kéz,* 
másrészt a Tisza István miniszterelnöknek kevéssé 
kegyes ellenzék készülnek háborúskodásra. Mond
ják. hogy az obstrukció ismét orgiáit lógja ülni, 
aminek most — a rendkívül sanyarú gazdasági 
viszonyok közt — nem igen ürül a magyar nép, 
melynek körében az ilyen parlamenti civódások 
iránt alig észlelhető érdeklődés.

Sokkal inkább érdeklik a népet a gazdasági 
kérdések, melyeknek egyik legjelentősebbje most 
a Németországgal kötendő kereskedelmi szerző
dés. A tárgyalások ez iránt javában folynak s 
azoknak mielőbbi befezése végett Posadovszki gróf
német birodalmi államtitkár Bécsben időzik.

A luilli ágyulövések nyomán támadt nagy 
konfliktus elsimult. Arra a hírre, hogy a Vigóban 
visszamaradt néhány csatahajó is elhagyta ezt a 
kikötőt ugyan nagy riadalom támadt Angliában, 
de utólag kitűnt, hogy a visszamaradt hajúk tá
vozása angol kormány beleegyezésével toriéul.

így hát az ügy egészen a diplomáciái elintézés 
terére lett átutalva. — A keletázsiai hariéren 
nagy élénkség mutatkozik, nagyobb összeütközé
sek nem fordullak azért mégse elő. Ellenben 
Port-Arturt most még hevesebben támadják a 
japánok, több erősségét elfoglalták s most már
— mint annyiszor előbb — azt hiszik, hogy a 
kiéheztetett várvédelmet gyors megadásra fogják 
kényszerithelni.

A Balkán zavaros eseményei közt minden
esetre feltűnő két balkáni fejedelem barátságos 
összejövetele, mert mindenféle kombinációra szol
gál alkalmuk így bizonyára igényt tarthat Európa 
figyelmére az a körülmény, hogy az ujonan meg
koronázott szerb király első látogatása Ferdinánd 
fejedelemnek szólt. Szófiában fényesen megünne
pelték Péter királyt s a látogatás tagadhatlanul 
bensőbbé tette a kél fejedelem, talán népeik egy
máshoz való viszonyát is. Ez legalább egy békés 
jelenség a sűrűn előforduló balkán herce-hur- 
cák közt.

Azt hittük, hogy parlamenti verekedésekért 
az osztrák kégviselőházat illeti meg a dicsőség 
babérja. Most erre alaposan rácáfolt a spanyol 
képviselőház, elragadván az osztrákoktól o téren 
az elsőbbséget. A madridi képviselőházban ugyanis 
olyan parázs verekedés támadt, minőt hiába ke
resnénk a parlamenti tárgyalások krónikájában. 
Az általános verekedést egy republikáns képvi
selő kezdte meg. Az «Impercial» szerkesztője 
botjával neki ment a miniszterelnöknek. Félóráig 
tartott a bokszolás és bottal való verekedés. 
Ekkor a képviselőknek kifogyott az erejük és 
mindannyian elrongyolódott ruhával, legtöbben 
vérezve, a fejükköz repült lintatartók tartalmától 
befeketítve, bevert fogakkal hagyták el a csata 
színhelyét — a spanyol parlamentet.

Épp halottak napján vesztettük el egyik 
jeles népszínműírónkat, Gerő Károlyt. Temetése 
nagy pompával ment végbe és sok tisztelője 
siratja korai halálát.

A Kapatics levélhordótól ellopott ékszerek 
körül megrázó tragédia fejlődött ki. Az ékszer
csomagokat lálajdon leánya lopta el tőle s aztán 
odaadta udvarlójának Papp Ferencnek, aki nem 
vele, hanem egy másik kedvesével megszökött.
A budapesti rendőrség megkeresésére Brémában 
elfogták a szökevény tol vajpárt, de megfelelő uta
sítás hiányában isinél szabadon bocsájtották. 
Kapatics Anna, a levélhördó leánya öngyilkos lett.

A budapesti büntetőtöívényszék irattárát fel 
akarta gyújtani egy már többszörösen büntetett, 
olt alkalmazott dijnok. Szerencsére idejekorán 
észrevették a tüzet és igy nagyobb baj nem tör
tént. Bagúczky István, a gyújtogató dijnok tetté
nek oka az volt, hogy egy barátját akarta meg
menteni az okirathamisitás büntetése alól. Azt 
gondolta ugyanis, hogy a bizonyítékul szolgáló 
hamisított érettségi bizonyítvány az irattárban 
van és az egész irattárral együtt ezt az iratot is 
el akarta puszlitani. Letartóztatták őt is. bűn- I 
társát is.

A héten Ítélkeztek Wallburg Ernő ismert 
okiralhamisilási bünperében. A bíróság felmen
tette őt, mert a valótlan feljegyzésből joghatály 
nem keletkezett, ami nagyon érdekes döntvény 
azért, mert precedensül szolgál arra nézve, hogy 
az olyan hamisítások, melyekből semmiféle er
kölcsi vagy anyagi károk másra nein hárulnak
— nem büntetendők.

Nagy szenzációt kelteti a héten egy másik 
per is, melynek tárgyalása a leobeni törvényszék 
előtt folyt le. Egy sokat tapasztalt, raffináíjt asz- 
szony hálójába csalta Hervay osztrák kerületi j 
kapitányt és rábírta, hogy nőül vette. Később j 
kisült, hogy az asszony előbbeni házassága még 
nincs, amiért is kérdőre vonta öt a bíróság. Az 
igy kompromilált kerületi kapitány elemésztette 
magát, az asszonyt pedig négy havi fogházra 
ítélte a bíróság és tovább is fogházban akarta 
tartani az ítélet jogerőre emelkedéséig. A Kitör
vén yszék azonban 4000 korona óvadék mellett 
egyelőre szabadlábra helyezte.

K Ü L Ö N F É L É K .
— Személyi hírek. Vadas Jenő főerdő- 

tanácsos. a főiskola proreklora a mull héten 
Budapestről hazaérkezett. — L i l la  Antal kir. j 
járásbiró kél heti szabadság után hazaérkezett i 
és átvette hivatala vezetését, — f íd n d e l Vilmos 
ág. h. ev. főesperes, Jczsovits Károly kir. taná
csos, nyug. lyceumi igazgató és K irá ly  Ernő ly- 
ccumi igazgató mull pénteken a fővárosba utaz
lak az ág. hitvallású evang. egyetemes gyűlésre.

— Kinevezés. A m. kir. dohányjövedéki 
központi igazgatóság Michnay Árpád gyakornokot 
segédtisztté nevezte ki s szolgálattélelrc az érsek- 
újvári dohánybeváltóhivatalhoz osztotta be, Dub- 
ravszky Emil gyakornokot pedig szintén segéd
tisztté nevezte ki a Selmecbányái in. kir. dohány
gyárhoz.

— Győriek Selmecbányán. Múlt számunk
ban említettük, hogy Zechmeister Károly kir. 
tanácsos, győri polgármester vezetése mellett múlt 
vasárnap egy küldöttség érkezik városunkba. A 
küldöttség a vasárnap délutáni vonattal meg is 
érkezeit s tagjai Szauter Ferenc dr. városi taná
csos, Erdély főmérnök és Gerő Mihály törvény- 
hatósági bizottsági tag voltak. A küldöttségei 
Szitnyay József kir. tanács, polgármester és 
Sztancsay Miklós főjegyző fogadták. Délután a 
várost tekintették meg, este pedig a Bogya-féle 
virágleremben a vendégek tiszteletére közvacsora 
volt, amelyen a városi tisztviselőkön kívül több 
törvényhatósági bizottsági tag is részt vett. Hét
főn a győriek az érdekelt városi tisztviselőkkel és 
több bizottsági taggal Vihnyóre szállottak ki, hogy 
helyet szemeljenek ki a Győr városa s illetőleg a 
győriek által Vihnyén építendő villa-telep számára. 
Mint örömmel értesülünk, végleges megállapodás 
történt a Krupecz-féle telekben, amelyen tiz ma
gán villa építését határozták el a kiküldöttek. A 
villák építését már a jövő tavasszal korán meg
kezdik, úgy hogy a jövő fürdő-évadban már lak
hatók lesznek a villák. Mondanunk is fölösleges, 
hogy a derék győriek e vállalkozása nagy anyagi 
és erkölcsi hasznára van Vihnye-fürdőnek s igen 
biztató jel a jövőre nézve, hogy a fürdőhely pár 
év óla való föllendülése és majdan virágzása és 
jövedelmezősége állandó lesz.

— Közgyűlés. A törvényhatósági bizottság 
november havi rendes közgyűlését a jövő kedden, 
e hó 8 -án délután tartja meg. A gyűlés tárgyso
rozatát lapunk hivatalos részében hozzuk. — A 
gyűlésen Lits Gyula főispán fog elnökölni.

— Díjnyertes lövészek. A múlt héten le
folyt Szemere Miklós által rendezett lövőversenyen 
ifjúságunkat Marschall Ernő br. s Jurenák József 
képviselték. Mindaketten igen szép eredményt ér
tek el. Ugyanis Marschall Ernő br. a junior ver
senyben 3-ik, Jurenák József a junior verseuy- 
ben 4-ik, a senior versenyben szintén a 4-ik dijat 
vitte el. Tekintve azt, hogy a mi szomorú viszo
nyaink közöli a távlövést gyakorolni nem áll 
módjában az ifjúságnak, az eredmény kitűnőnek 
mondható. Ezen a helyen annak az óhajtásunk
nak adunk hangot, hogy kívánatos volna, ha az 
illetékes körök lehetővé tennék valami módon, 
hogy az ifjúság magát a lövésnek nemes sport
jában mennél inkább kiképezhesse.

— Eljegyzés. Ungár Kálmán dr. ügyvéd a 
múlt vasárnap tartotta eljegyzését Mell Jakab és 
neje leányával, Mell Ernával.

— Tiszti orvosi képesítés. Sós Antal dr. 
hodrusbányai bányamüorvos a múlt hóban Buda
pesten megtartott tiszti orvosi képesítő vizsgála
toknál jó sikerrel állotta ki a vizsgálatot, meg
szerezvén igy a tiszti orvosi képesítést.

— Húsfogyasztás! szövetkezet alakult 
Ipolyságon, mint egy beküldött levélből értesü
lünk. 100 család szövetkezett arra, hogy külön 
mészárost fogadnak, aki jó húst — előre kiszabott 
méltányos árakon — ad; viszont a szövetkezett 
családok kötelezik magukat arra, hogy kizárólag 
nála szerzik be husszükségletüket. Van most eb
ből kifolyólag riadalom az ipolysági mészárosok 
között. Amint a szövetkezel megalakult, íöglön 
leszállította valamennyi a húsárakat; — de már 
késő, mert a szövetkezett 1 00  családot elvesztet
ték . . .  íme egy példa, mely ékesen mulatja, hogy 
ahol a közönség össze tud tartani, olt ő kereked
hetik felül azokon, akik minduntalan szeretik el
felejteni azt, hogy a közönségtől élnek s a mél
tányosságot még híréből sem ismerik. Úgy tudjuk,
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hogy a hosfogyasztási saOvolkezet megalakítása 
tárgyában nálunk is mozgalom indult meg s a 
legközelebb meg is alakul a szövetkezet, melyet 
kétségkívül a legnagyobb mértékben pártolni fog 
a fogyasztó közönség.

Előleges jelentés. Az ev. nőegylet folyó 
évi november hó 20-án (vasárnap) teaestélyt 
rendez a szegények — különösen pedig az elhagya
tott szegény árvák s iskolások karácsonyfájának 
javára. Az estély kedélyviditónak s kedvre derí
tőnek ígérkezik, különösen a tánckedvelő ifjúságnak.

— Tanácsülés. A városi tanács a mull hé
ten pénteken a gyöngélkedő Szitnyai József kir. 
tanácsos polgármester helyett Arthold Gáza h 
polgármester elnöklete mellett ülést tartott melyen 
a folyó ügyeken kívül a keddi közgyűlésen tár
gyalandó ügyekkel foglalkozott.

— A József főherceg’ szanatóriumi egye
sület sorsjátékét, az országszerte megalakult 
hölgybízottságok rendkívül népszerűvé teszik. De 
meg is érdemli ez a derék egyesület a közönség 
támogatását, mert eltekintve attól hogy a sze
gén ysorsu tüdőbetegek megmentése érdekében 
működik. — a sorsjáték nyereménytárgyai is olya
nok. amelyeknek nyerési esélyei reményében ér
demes sorsjegyeket vásárolni. Az első nyeremény 
egy 22,000  koronái érő rendkívül modern fogla
latú ékszer-kollekció; a második egy 500 kötelet 
tartalmazó pompás könyvtár, amelynek szekré
nyét művész rajza után, egyik udvari szállítónk 
készítette; a harmadik főnyeremény: öt külön
böző fegyvert tartalmazó vadászállvány, teljes 
vadászfelszereléssel. K három főnyereményt, amely 
valóságos látványosság számba megy, a közel 
napokban kiállítják közszemlére a királyi bérpa
lotában levő irodahelyiségben ahol bárki által 
megtekinthető lesz. Ezen kivül még 725 kisebb- 
nagyobb nyereménytárgya van a sorsjátéknak.

— Sérülés a bányában. Müller János az 
Erzsébellárón alkalmazott bányász folyó évi ok
tóber hó 29-én súlyosan megsérüli a szenthárom
ság altáróban, ahol épületkövet repesztetl. Repesz- 
tés közben egy régi úgynevezett porzsák felrob
bant s Müller Jánost súlyosan megsértette. A 
sérültet a bányászkórházban ápolják.

— Kivándorlás. A mull hónapban hét 
külföldre szóló útlevelet állított ki a rendőrkapi
tány i hivatal. A kivándorlók közül hatan Ame
rikába mentek munkakeresés céljából, egy kül
földi tanulmányútra ment.

— A besztercebányai kereskedelmi- és 
iparkamara közgyűlése. A kamara folyó évi 
október hó 29-én tartotta Fűltner Károly elnök
lete alalt rendes havi közgyűlését. Az elnöki 
jelentések után, melyek a mull évi zárszámadások 
jóváhagyására és a kamarai székház építésére 
vonatkoztak, a következő, napirendre tűzött fon
tosabb ügyek nyertek elintézést: Nagyszalatna 
község 2  uj országos vásár engegélyezése iránti 
kérvényét a közgyűlés nem pártolta: a szegedi 
kamara feliratát, külön sztrájktörvény létesítése 
és a munkás szakegyleteknek az illetéktelenül 
gyakorolt munkaközvetítéstől való eltiltása ügyé
ben a közgyűlés pártolja; a kerületbeli kereske
delmi- és iparostanonciskolák az eddig élvezett 
segélyben továbbra való részesítése elhatározta
tott. — Legfontosabb targya volt a közgyűlésnek 
az uj szövetkezeti törvényjavaslatra vonatkozólag 
a kereskedelmi osztály által előterjesztett észre
vételek tárgyalása. A közgyűlés az osztály vala
mennyi javaslatát egyhangúlag elfogadta, mely 
javaslatok leginkább a fogyasztási és hitelszövet
kezetekre vonatkoztak. A főbb kívánalmak: hogy 
fogyasztási és hitelszövetkezetek az uj törvény 
életbe lépte után c-ak politikai hatóságok közre
működésével és az illetékes kereskedelmi- és ipar
kamara véleménye alapján felállithatók legyenek; 
sem a cégbe, sem alapszabályokba fel ne vétet
hessék oly határozmány, amely a szövetkezet po
litikai, felekezeti és nemzetiségi jellegéi feltüntetné, 
illetve megállapítaná: a fogyasztási és hitelszövet
kezetek csak korlátlan felelősség mellett alapít
hatók legyenek; a fogyasztási szövetkezetek keres
kedelmileg képzett üzletvezetőt tartani kötelesek, 
állami tisztviselők, lelkészek, tanítók, községi elöl
járók és jegyzők igazgatósági tagságot ne vállal
hassanak: a fogyasztási és hitelszövetkezetek üz
letüket nemtagokra semmi körülmények közölt 
ne terjeszthessék ki; állami cgyedárusági cikkek 
elárásilása a fogyasztási szövetkezeteknek egyál

talán meg no engedtessék, ha pedig ez linánciális 
szempontokból kivihető nem volna, legalább arra 
köteleztessenek, hogy ezeket elkülönített helyiség
ben árulják: munkásélelmezósi raktárak a mun
kásoknak csak bérük feléig nyújthatnak hitelt s 
végül, hogy a hitel- és fogyasztási szövetek semmi
féle állami támogatásban vagy kedvezményben 
nem részesíthetők. — Végül tárgyalta tolt Körmüc- 1 
bánya város módosított vásárrendtartási szabály- ; 
rendelete, mely csekély változással jóváhagyásra 
ajánltatolt.

— Tűz E pusztító elem még nem fejezet 
be káros munkáját környékünkön. Veszedelmes ! 
tűz volt e hó l-én Tópatakon. Weisz Adolf ke- í 
reskadő is! álója teljesen, lakóházának teteje és a j 
konyha is, A tűz álcsapot a szomszéd náddal ; 
födött házra is, melyet csaknem teljesen elpusz- | 
litott. A kár tetemes, mert a padlásokon 1200 i 
métermázsa széna volt. haraztánozva. Az épüle- j 
tok és a széna biztosítva voltak. A tüzet — mely 
este fél 8 órakor ütött ki és két napig tartott a i 
széna égése miatt — valószínűleg a kocsis okozta í 
vigyázatlanságból, aki a tűz kiütésekor a nép j 
bosszúja elől elmenekült s csak másnap került j 
haza. amikor mindent tagadott. A tűz tova tér- i 
jedését lallonok akadályozták meg

— Vörheny torokgyík. A múlt héten j 
a gyermekeknek legveszedelmesebb betegsége a j 
vörheny és a torokgyík kél ártatlan gyermekéle- ' 
tét oltott ki. Ficsinszky Árpád 11 éves fiúcska j 
vörhenyben halt meg e hó l-én. Schwarlz Ottó \ 
dr. föbányatanácsosnak kedvés kis 3 éves leány- ■ 
kájál Irénkét e hó 2-án fojtotta meg a torokgyík.
A veszélyes gyermekbetegségek még csak szór
ványosan léplek fel s a rendőrség mint I. fokú 
egészségügyi hatóság mindent elkövet, hogy jár
ványossá ne fdjuljon a baj. Ezúton is figyelmez
tetjük a közönséget, a szülőket, hogy ha beteg
ségi tüneteket észlelnének a családban azonnal 
forduljanak orvoshoz.

— Hadkötelesek figyelmébe. A rendőr
kapitányi hivatal katonaügyi osztálya felhívja az 
1884. 1883. és 1882. évben született állitásköte- 
lezetteket, hogy november hóban összeirtásuk 
végett a rendőrkapitányi hivatal 2 számú szobá
jában jelentkezzenek.

— A Zoltán-féle csukamájolaj lápereje j 
igen nagy s mivel egy tápszer sem emészthető ! 
oly könnyen, mint ez, s kellemetlen szaga, ize j 
nincsen, azért ez fölébe helyezendő minden más- j 
nak. Üvegje 2 korona Zoltán Béla gyógyszerész- 1 
nél, Budapesten s a helybeli gyógyszertárakban, i

„AzÉszakmag’yarország’i színi k e rü le t
ben változás történt, amennyiben a kerületből j 
hat város, névszerint Trencsén, Alsókubin, Ara- J 
nyosmarólh. Léva, Breznóbánva és Körmücbá- j 
nya 1905 évi virágvasárnapiéi kezdve kiesik és i 
helyébe Szepes váralj a, Krompach és Rózsahegy | 
vétetett fel. E módosítás révén a játékidő tar- ! 
lama és sorrendje is változott, mely szerint a ! 
társulat jövőre április 10-élől május 10-ig tart j 
előadásokat városunkban. Tehát a kerület három ! 
várossal kissebedelt. E változás főleg azért üdvös, 
mert a társulati tagok kevésbbé lesznek kitéve a 
gyakori fárasztó utazásnak, mely káros hatással | 
van a szereplésükre.

— A „Magyar Közélet", mely Dr. Halmai 
Elemér kitűnő szerkesztésében, köztudomás szerint 
báró BánfTv Dezső nemzeti magyar politikájának 
orgánuma, legújabb száma teli van aktuális, ér- : 
dekes és értékes közleményekkel a politika, tár
sadalom. közgazdaság, tudomány, szépirodalom és 
a kritika köréből. Önálló felfogás, művészi styl, ; 
gazdag tárgyismeret és közvetlen jólértesültség 
jellemzik e lap magas nívójú tartalmát, mely a | 
a következő: Dr. Halmai Elemér: »Viribus unitis.*
— Fárlügyek. — Dr. Lendl Adolf: Kél interná
lásról. — Dr. Krausz Sámuel: A hűtlen özvegy i 
asszony irodalmáról. — Ggy.: Az elmaradt hecc. '
— L. L.: Három szerződés. — Őrszem: Nemzeti
ségek. — Pelerfi Tibor: Vallomás. (Vers) — Rás
poly: Utálatos. — Zéla: Széljegyzetük a nemzeti
ségi kérdéshez. — Iksz: Ugrón Gábor, a fegyenc 
és az »Az Újság« (b 1.): A jövő parlamentje. 
Mofchior: M. S. és M. F. — HoX-.t-.xóc: Darázsfé
szek. —xyi: Külföld. Kárpáti: Ácéljellemok 
(Regény). — Kritika. Közgazdaság. Pénzügy.

— Szerkesztői üzenetek. — Hirdetések. A tartal
mas és erősen soviniszta irányú szemle szerkesz
tősége Büdapest. V.. Kálmán-utca 10., szám alatt, 
kiadóhivatala pedig Budapest, VI., kér., Váci-körül 
Hl. szá m alatt (Országos Központi Községi 
Nyomda Részvény-Társaság) van.

— Érdekes fogadás. Budapestről értesü
lünk; az osztálygorjáték főelárusitóinak nagysza
bású reklámozása folytán a közönség köréhen 
heves vita támadt, hogy a most következő sors
játékban melyik főelárusitónak jutnak majd a 
nagyobb nyeremények. Egy előkelő klubban H. 
gróf és az ismert Sz. sportman fogadott is, 100,000 
koronában erre vonatkozólag. Kint tudósítónk 
írja az általános vélemény nyerni, minélfogva 
ezen főéi árusiló sorsjegyei óriási kereslet tárgyát 
képezik.

— Figyelmeztetés. Többször fordullak már 
hozzánk egyesek, hogy megbizható-e ez vagy ama 
pénzkölcsönt közvetítő intézet vagy nem? E kér
dés ezentúl teljesen fölösleges, mert iine ajánlunk 
mi t. olvasóinknak és pedig igen melegen, egy 
oly kitűnő intézetet, mely föltétlenül megbízható 
s azonfelül nem is közvetítő, hanem a kölcsönö
ket önmaga eszközlő intézet, úgy hogy a közve
títési dijat megtakarítja az, aki hozzá kölcsönén 
folyamodik. Es ez az intézet a »Kisbirtokosok 
Országos Földhitelintézete* Budapest.

Ifjúság i éiet.
Vadászat.

Múlt vasárnap a Strela nevű erdőrészben 
tartotta meg főiskolánk hivatalos vadászatát, szép 
eredménynyel.

Esett 2 drb őz, melyek közül Tanka Sándor 
és Adriányi Pál III. éves erdészek lőttek egyel- 
egyel. Hauszmann Béla egy vad macskát, Torbágvi 
Győző pedig egy császármadarai lőtt. A vadásza
tot d. e. Hauszmann Béla és Fromni János, dél
után pedig Budisavjlevics Tódor és Jónásch Kornél 
rendezték.

Novemberi gyászünnep.

Régi szokáshoz híven ez évben is felkereste 
főiskolának hallgatósága elhunyt kollégáinak sír
jait, hogy leróják a kegyelet adóját emlékükkel 
szemben. A felvonulás valóban impozáns volt. A 
temetőben az ének- és zenekar adott elő szo
morú nótákat.

Novák Béla sírjánál Molnár András IT. éves 
bányász halig., Dávid Béláénál a kör elnöke 
Nemes Ödön II. éves bányász halig., Zseniben- 
Kornélnál Véssey Ferenc 111. éves erdész halig, 
és Csiby Lőrinc volt akad. tanár hamvainál Papp 
Gusztáv 111. éves erdész halig, beszélt.

Másnap zászló alatt, testületileg jelenlek 
meg a gyász istentiszteleten.

Mikulás estély.

Mint tavaly, ez idén is megtartják Dunántúl 
polgárai deczember 6 -án estélyüket, hogy egyrészt 
kellemes szórakozást nyújtsanak közönségünknek, 
másrészt pedig, hogy gyarapithassák könyvtárukat.

Tekintve a tavalyi sikert, ez idei szereplé
sük is nagyon kellemesnek Ígérkezik. Mint érte
sülünk programmjuk rendkívül változatos lesz s 
az előadandó élőképek már eleve is nagy vonz
erőt gyakorolnak.

Vadászestély.

Kellemes estélyre gyűllek össze főiskolánk 
ifjúságának nimródjai csütörtökön este Bogya 
viráglermébon, hogy halotti torát üljék a mull 
vasárnap elejtett vadaknak. Az estélyen Rulényi 
Károly tanársegéd is megjelent.

Losdorfer Rezső 111. éves erdész vadász
mester szép felköszön lője után. melyei Téglás 
Károly erdőianácsos. főiskolai tanárra mondott, 
felcsendüllek a zene hangjai, melyek még soká 
együtt tarlót Iák a vig társaságot.



A közönség köréből. 
Hálanyilatkozat.

Fogadja ez utón is hálás köszünetemet a 
magát megnevezni nem óhajtó úriasszony, ki 
Eichel Aranka 5 darab munkáját szives volt ke
zeimhez juttatni.

Nemes tettével hálára kötelezett.
Czlezka Sándornó.

Tisztelettel értesítem a mélyen tisztelt kö
zönséget, hogy a női gyakorló-iskolába még min
dig felveszek növendéket, sőt rendkívüli tanuló
kat is, kik egy hónap alatt, teljesen megtanul
hatják a Margittay Maris-féle szabászatot. Azon 
vádat vissza utasítom, hogy csak katholikus leá
nyokat veszek fel, mert nálunk több másvallású 
növendék van, kik a legnagyobb elismeréssel 
vannak figyelem iránt és szorgalmuk által nagyra
becsülésemet vívták ki.

Maradtam tisztelettel 
Cziczka Sándorné.

SELMEC- ÉS BÉLABÁNYA SZ. KIR. VÁROS

HIVATALOS KÖZLEMÉNYEI. 
Meghívó.

Selmec- és Bélabánya szab. kir. bányaváros tör
vényhatósági bizottságának 1904. évi november 
havi közgyűlését ezen hó 8-ának d. u. 3 órájára 
meghirdetvén, arra a t. c. bizottsági tagokat ezennel 

meghívom.
Ipolyságon, 1904. évi október hó 20-án.

Lits Gyula, főispán.
Tárgysorozat:

1. — A polgármester jelentése a közigaz
gatás és háztartás október havi állapotáról.

2. — A gazdasági tanácsnok, az erdőmes
ter és a mérnök jelentése október havi tevékeny
ségükről s november havi teendőikről.

3. — A számvevőség jelentése a városi adós
ságok s a városi törlesztési alap október havi 
állapotáról.

4. 7390. A városi fogyasztási hivatal jelen
tése a fogyasztási adók, adópótlékok és egyéb jöve
dékek október havi forgalmáról.

5. 8633. A m. kir. belügyminiszter folyó évi 
6697. sz. rendelete a »Rózsa-utca« szabályozására 
vonatkozó közgyűlési határozat jóváhagyása tár
gyában.

6 . 8962. Ugyanannak 98444. sz. rendelete 
Murin György által megvett telekre vonatkozó 
közgyűlési határozat jóváhagyása tárgyában.

7. 8408. Ugyanannak 81446. sz. rendelete 
a gyámpénztár 1903. évi mérlegére vonatkozólag.

8 . 8828. Ugyanannak folyó évi 55054. sz. 
rendelete a stricke mozgalmak tárgyában.

9. 267/kib. A közigazgatási bizottság féléves 
jelentése.

10. A városi tanács előterjesztése a válasz
tott törvényhatósági bizottsági tagok sorában 
beállott üresedések betöltése iránt.

11. 8818. A városi tanács előterjesztése a 
megüresedett 2  számtiszti állás betöltése iránt.

12. 8895. Ugyanannak előterjesztése a hodrus- 
bányai alsó iskola épületénél szükségessé vált 
helyreállítások tárgyában.

13. 8710. Ugyanannak előterjesztése a Vih- 
nye fürdőben felépítendő uj lakóház tárgyában.

14. 8839. Ugyanannak előterjesztése a Stol- 
lár Márton terhére irt 3 K 52 f bérhátráléknak 
behajthatatlanság címén való törlése iránt.

15. 8712. Ugyanannak előterjesztése a Cser
e k  család tulajdonát képező vihnyei ingatlannak 
a fürdőhely kikerekitésére való megvétele iránt 
első Ízben való tárgyalás céljából.

16. 8711. Ugyanannak előterjesztése Kupecz 
István ajánlatára vihnyei birtokának megvétele 
iránt másod ízben való tárgyalás végett.

17. 8715. Ugyanannak előterjesztése Kukéi 
János kérvényére 2 0 0  O-öl legelő területnek 
eladása iránt másod Ízben való tárgyalás céljából.

1904. november 6. _ __

18. 8717. Ugyanannak előterjesztése a Czig- 
lan János hegybányai lakos tulajdonát képező 3 
hold 1243 □-öl kiterjedésű erdei belzetnek meg
vétele iránt másod ízben való tárgyalás céljából.

19. 8713. Ugyanannak előterjesztése Kozák 
Lajos részére 15 □  méter köztérnek eladása 
iránt harmad ízben való tárgyalás, céljából.

20. 8765. Vadas Jenő m. kir. főerdőtanácsos 
s főiskolai tanár kérvénye a város kötelékébe 
való felvétele iránt.

21. — A kötő-szövőgyár előterjesztése a 
Leulhausra vonatkozó szerződési feltételek módo- 
tásasi tárgyában.

22. 8378. Szochurek Antal hivatalszolga 
kérvénye korpótlékának a] nyugdíjba való be
számítása iránt.

23. 9037. A város tanácsa, ak előterjesztése 
Hager Gyula erdőgyakornok lemondása és Nie- 
derland Rezső felmentése tárgyában.

24. 9103. Szikorai István Írnok kérvénye 
segélyezés iránt.

Selmecbánya, 1904. évi október hó 31-én.
Szltnyai József,

kir. tan., v. polgármester.

Hirdetmény.
Selmec- és Bélabánya sz. kir. város rend

őrkapitányi hivatala részéről ezennel felhivatnak 
mindazon 1884, 1883, és 1882 évben született 
hadkötelesek, kik az 1905 évi ujoncozás alá tar
toznak, miszerint illetékes hatóságaiknak megkül
dendő bejelentési kivonatok szerkeszthetése végett 
folyó évi november hó 30-áig e hivatalnál jelent
kezzenek.

Selmecbányán, 1904. évi november hó 1-én.
Horváth Kálmán,

rendőrfőkapitány.

H I R D E T É S E K .
712. szám 1904. vhtó.

Árverési hirdetmény.
Alulirt bírósági végrehajtó az 1881. évi 

LX. t.-c. 102. §-a értelmében ezennel közhírré 
teszi, hogy a Selmecbányái kir. járásbíróságnak
1902. évi V. 243./1. számú végzése következtető
ben Dr. Csermák Ernő ügyvéd által képviselt Aroba 
Wíne Company Mayer et Prokop cég javára 
Rosenfeld József ellen 397 Ií 60 fill. s járulékai 
erejéig 1902. évi április hó 8-án foganatosított 
kielégítési végrehajtás utján lefoglalt és 2826 kor. 
50 fill.-re becsült következő ingóságok, u. m. bú
torok, szikvízgyártó gép, szikvizes és gazés üve
gek, buteliazolt desert borok és likőrök nyilvános 
árverésen eladatnak.

Mely árverésnek a selmeci kir. járásbíróság 
1902 évi V. 243./7. számú végzése folytán 397 
kor 60 fill. tőkekövetelés, ennek 1902. évi május 
hó 4-ik napjától járó 5% kamatai, y,% váltódij 
és eddig összesen 159 kor. 25 fillérben biróilag 
már megállapított költségek erejéig Selmecbányán 
alperes lakásán 1904. évi november hó 22-ik 
napjának délelőtti 9 órája határidőül tűzetik 
és ahhoz a venni szándékozók ezennel oly meg
jegyzéssel hivatnak meg, hogy az érintett ingóságok 
az 1881.évi LX. t.-c. 107. és 108. §-ai értelmében 
készpénz fizetés mellett, a legtöbbet Ígérőnek, szük
ség esetén becsáron alul is el fognak adatni.

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

Kelt Selmecbányán, 1904. évi október hó
27-ik napján.

Ováry Dezső.
kir. bír. végrehajtó.

624. sz. 1904,

Árverési hirdetmény.
Alulirt bírósági végrehajtó az 1881. évi LX. 

t.-c. 1 02 . §-a értelmében ezennel közhírré teszi, 
hogy az ipolysági kir. törvényszéknek 1904. évi 
3848. számú végzése következtében Dr. Ungár 
Kálmán ügyvéd által képviselt Strausz Salamon 
és fia cég javára Treiter János ellen 448 K 93 f 
s járulákai elejéig 1904. évi aug. hó 12-én foga
natosított biztosítási végrehajtás utján felülfoglalt 
és 935 K-ra becsült következő ingóságok, u. in. 
bútorok, cipész áruk és varrógép nyilvános árve
résen eladatnak. i
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Mely árverésnek a selmeci kir. jbiróságnak 
1904. évi V. 327/3. számú végzése folytán 448 K 
93 f tőkekövetelés ennek Í904. évi julius hó 10-ik 
napjától járó 6 % kamatai, */, % váltódij és eddig 
összesen 89 K 10 fil.-ben biróilag már megálla
pított költségek erejéig Selmecbányán alperes 
üzletében és az iparszövetkezeti helyiségében le
endő eszközlésére 1904. évi november hó 
19-ik napjának délelőtti 9 órája határidőül 
kitüzetik és ahhoz a venni szándékozók ezen
nel oly megjegyzéssel hivatnak meg, hogy az 
érintett ingóságok az 1881. évi LX. t.-c. 107. és 
108. §-ai értelmében készpénzfizetés mellett, a 
legtöbbet Ígérőnek, szükség esetén becsáron alul 
is el fognak adatni.

Amennyiben az árverezendő ingóságokat má
sok is le és felülfoglaltatták, s azokra kielégítési 
jogot nyertek volna, ezen árverés az 1881. évi 
XL. t.-c. 120. §. értelmében ezek javára is elren
deltetik.

Kelt Selmecbányán, 1904. évi októb hó 20. 
napján, uváry Dezső

kir. bir. végrehajtó.
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A I n M g w a  szenvedő közönség
használja a régóta bevált és jó izű

„K eiser-fé le

IELL-CARAIELL“
cukorkákat

9 7 4 - 0  küzw zőileg hitelesített 
aj I ‘±U  okirat eléggé bizonyítja, 
mennyire beválnak és biztos si
kerrel hatnak ezek a cukorkák 
rekedtség:, hurut és elnyálkoso- 

dás ellen
Ha hasonlót kínálnak utasítsuk 
vissza és óvakodjunk hamisítások
tól. Csak,,három fenyő" valódi véd
jegygyei. Csomagja 2 0  és 40 fillér.

Raktár :
Márkus M.

cukrászata S e l m e c b á n y á n
Deák-Ferenc-utea 7,/I. saját ház
.. .. A l a p i t t a t o t t  1 8 3 0 ..........

Üzlet megnyitás!
Van szerencsém a helybeli és vidéki n. é. 

közönség szives tudomására hozni, hogy helyben 
Deák Ferenc-utca (Baumerth-féle házban) egy 
amai kor igényeinek teljesen megfelelő

férfi-szabü üzletei 
— nyitottam Ak£-

Külföldön szerzett sok évi tapasztalataim 
kellőbiztositékolnyujtanak arra,hogy alegkényesebb 
ízléseket úgy a legújabb szabásom, mint tiszta és 
pontos munkámmal minden tekintetben kielé
gítsem.

Állandóan raktáron tartom
a legújabb bel- és külföldi gyapjú
szöveteket dús választékban;

civil, sport és egyenruhákat.
Magamat a n. é. közönség szives pártfogá

sába ajánlva
Kiváló tisztelettel

ROHACSEK SAMU
FÉRFI-SZABÓ.
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JELES BÁNYAMÉRNÖK H ALLGATÓ,;
ki eddigi tanulmányaiban .tanulásból tartotta fűn 
magát egy lyceumi v. gymnásiumi tanuló taní
tását szerény föltételek mellett elvállalja. — Cim: 

a kiadóhivatalban.

17774. szám. V. 004.

Épitési árlejtés! hirdetmény.
A Selmecbányái in. kir. dohánygyárnál teljesítendő 

raktár-kibővítési munkálatoknak bistositásara.
az összköltség Harmincezerhétszázötvenkileno (80759) 

korona 14 fillér.
Az ajánlatoknak az építkezéssel járó összes munkála

tokra ki kell terjednie s abban kijelentendő, hogy vállalkozók 
kizárólag belföldön termelt anyagot, vagy gyártmányt fognak 
felhasználni, s hogy az ajánlatok kellékeire vonatkozó itteni 
határo/raányokat az általános ás vállalati részleteket ismerik 
és elfogadják.

Bánatpénzül 1500 K készpénzben, vagy állami leté
tekre alkalmas értékpapírokban, a m kir. állampénztárnál 
(Budapest, fóvámház) vagy valamely in kir. adóhivatalnál 
teendő le és az orról szóló letétjegy a lezárt ajánlathoz csa
tolandó

Az ivenként 1 koronás bélyegjegygyel ellátott, magyar 
nyelven szerkesztett Írásbeli ajánlatok lepecsételve és követ
kezőleg eziinezve: „Ajánlat a Selmecbányái raktár-kibővítési 
munkákra- legkésőbben f. évi novoinber hó 21-én délelőtt 
10 óráig, a midőn a nyilvános árlejtés is meg fog tartatni, 
a m. kir. dohányjövedéki központi igazdacósag (Budapest, II. 
kér. Iskola-utca 13 sz.) segédhivatalában adandók át, vagy 
postán bérmentesen küldendők be

Ezon feltételektől eltérő vagy elkésett vagy táviratilag 
tett. vagy letétjogy nélkül vagy készpénzzel érkező ajánlatok, 
valamint pótajánlatpk figyelembe vétetni nem fognak.

Az írásbeli ajánlatoknak részletes kellékeire és a ver
senytárgyalás tartására vonatkozó itteni határozmányok, to
vábbá a feltételek ezen központi igazgatóságnál az eredeti 
tervek és költségvetés a Selmecbányái dohánygyári igazgató
ságnál a hivatalos órák alatt betekinthetők. ahol. valamint 
az itteni Begcdhivatalban a költségvetés is egy (1) koronáért 
me szerezhető.

Budapest, 11(04. év október 14.

A m. kir. dohányjövedéki központi Igazgatóság.

(Utánnyomás nem .lijaztatik.)

Pénzt, 
sok pénzt,

báronként 1000  koronáig keres
het mindenki tisztességesen min
den szakismeret nélkül.

Küldje be címét E. 440 jelige 
a latt a követkézé címre: A n -  
n o n c e n - A b t e l l u n g  d e s  

.M e r k ú r "  M a n n h e l m .

g eh ieh t g z appan *

CSERNÁK GYÖRGY
. .  C I P É S Z Ü Z L E T E  

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

Nőt- és fórfl-lábboll, legfinomabb bel- és külföldi anyag
ból a legújabb divat szerint.

. . . . K 6 ny. e l p ű i T ik t f i r ...................

N y a v a l y a t ö r é s !
Ki nyavalyatörés, görcs és unts ideges állapotba 
szenved, kérjen iratot, ingyen és bórmentvo kap. 
szabd. Hattyú gyógyszertár által Majna Frankfurt.

vagy

jegy gyei

Legjobb, legk iad ósab b ,  leg t isz -  
.. tább é s  azér t  a l eg o lc só b b  .. 

s z a p p a n ,  -w-s

Bevásárlásnál ügyelni tessék, hogy minden darab szappan 
Schicht" vagy pedig a fenti „védjegyekkel4* legyen ellátva.

Császárfiirdö
r k  Ő S Z  V 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  

o  K O R IEG W E K -réie

téli i s  nyári gyógyhely
BUDAPESTEN.

Elsőrangú kénes héwtzQ gyógyfürdő, 
páratlan gőzfürdővel, legmodernebb 
Iszapfürdőkkel, pompás á s vá n yv íz -  
uszodákkal, kő- és kádfürdőkkel. 

200 kényelmes lakószobával 

Prospektus kívánatra 
ingyen és bérmentve.

1  ü v e g  
K O R O N A

8  k o r o n n ,  k i s  ü v e g  1  k o r .
. G Y Ó G Y S Z E R T Á R . Budapest, Calvln-tér.

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

300 koronától kezdve ad törlesztéséé zálog- 
levél-kőlceÖBÓket, melyok alán

KIRÁLYFI É S  TÁRSA
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.

< magy. kir. szab. oi«táir»or»jil4k fó.liru.lló bolya.
110,000 sorsjegy, 66,000 nyer. — Nyeremények összege 14.469,000 korona..

Ho t e l PARIS ■SZ/tjLOM
■ SUllsOU: SIMON PAU

BUDAPEST, V I , VACZI-KÖRUT 23. SZ.
KW szoba 2-20 K-tél feljebb kUzolgéJásial és ettlanyvl- 
tágítással együtt. Fürdők, elegáns kévébáz, étterem ét 
sórtaarook a bárban. Villámot vuutl megállóhely az 

Összes pályaudvarok és hajúk leié.

Vidékiek kedvenc* találkozó helye

i K L I V É N Y I  F E R E N C Z
vendéglős elsőrangú éttermei

B udapest, VI., A ndrássy-ú t 39.

m n r n w
^  1 Ó  ^g T  Í R Ó G É P  
ÜJ MO D E L L J E  . tneojelenf'! 
Pf s o s p é h ;twst küu>

i p m a n
B U M  PEST y  

flNPRÁSSY'ÚT 1 2 .

V É R G T Ó G  Y I T Á S

Megalapítója és egyedüli képviselője:

B"  K O V Á C S  J .  t ó v á r o s i  orvos.
BUDAPEST. V„ VÁCZI-KŐRÚT I8. SZ. I. EM.

Egy üveg ért 2.— K, hozzá ugorka-sxappan 1.— K, púder 2 .-  
Postal szétküldés naponta.

OSERS és BAUER
M OTO RG YÁ R

BÉCS

ci.o- *

BUDAPEST
L ipót-körút 7 .

Benzin, és  
petrolin- 

motorok

D re sd n e rstre sso  79 —86.

Benzin- és
petroiin-
lokomobilok

Szivógáz-m otorok 2 -3  fillér üzemköltséggel, i
Ezernyi tattá iUÉta - EisH oyártmánj. - KM fcttsl Mlüiltl W

Nyomatott Joerges Ágost özv. és fia könyvnyomdájában Selmecbányán, 1904
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