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Joerges Ágost özvegye és fia
céghez intézendök. hova az összes pénzküldemények is küldendők

-  M E G J E L E N  M IN D E N  V A S Á R N A P ._____

Elevenen eltemetve.
Pár évvd -ezelőtt, négy-öt éve tán, befe

jezett tény volt hogy Selmecbánya is .beleke
rül az ország ama városai közé, amelyeket a 
rendes nyomtávúi vasutak hálózata, mint egy 
hatalmas ütőér -éltet és erősít Hittük ak
kor és reméltük, hogy ez a irégen nagy, 
hatalmas és tekintélyes, a jelenben kicsi, 
tekintélytelen és szegény város is osak 
magához fog térni, csak meg fog erősödni 
s idővel a haladás utján lépést fog tartani 
a többi magyar városokkal, amelyek — 
nézzünk csak szanaszét az országban — 
mindenütt épülnek, haladnak, gyarapodnak 
vagyouban és tekintélyben.

Csak a közel vidéket vegyük számí
tásba: minő élet van ma Losoncon, Zó
lyomban, Léván, Balassagyarmaton, sőt 
Ipolyságon is és minő van Selmecbányán. 
Azok a nem régen jelentéktelen kis vidéki 
városok s illetőleg faluk pár év alatt egy- 
egy j.nagy vidéknek eleven, egyre erősödő 
góczpontjai lettek, mindenikuck van nem 
mesterségesen fentartott, de a maga erejé
ből fennálló ipara, van kereskedelme, la
kosságaik jólétben élnek, felfogásuk ön-

A primadonna katonája.
Irta: Szekula Jenő.

— Elvesztettem hatszáz forintot az ezred 
pénzéből. Nekem ugyan befellegezett — mondá 
a hadnagy száraz fojtott hangon, amelyen átrezgelt 
mégis a keserűség. — Nem fogjuk látni többé 
egymást kedves Jázmin kisasszony. Elvesztet
tem . . .

Cigarettát sodort. Egykedvűen és fásult arc
cal. amint az már egy hadnagyhoz illik, akinek 
úri és előkelő módon kell viselkedni, a legvál
ságosabb pillanatban is. A primadonna azonban 
összecsapta a kezét kissé színpadiasán, de mégis 
igazi elfogódottsággal. Fiatal leány volt meg na
gyon, néhány hónap óta játszott ebben a sárfé
szekben, amelybe némi életet és hangulatot a 
katonai helyőrség varázsolt. A színpad levegője 
még nem telte fásulná a lelkét, s bár nem ér
tette miről van szó finom lányos ösztöne meg
érezte, hogy a hadnagya komoly veszélyben 
forog.

— Hogy tehetett ilyent hadnagy u r? !
— Hogy tehettem ?! Hát elvesztettem — 

fakadt ki a hadnagy. Hangja valami sajátságos 
kappunszerü és merev volt ami jellemzi a nagyon 
fiatal hadnagyokat, de ami a nőknek csodálatos 
módon tetszik, sőt imponál.

átlóbb, hogy úgy mondjuk férfiasabb, bátrabb 
s épen ezért van tekintélyük és befolyá
suk is,

S mindezt tagadhatatlanul azzal érték 
el, ibogy van széles vágányu vasutjuk s 
beiwie vannak ez által a világforgalomban.

Selmecbánya pedig halad, de hátrafelé 
és pedig újabban nem is úgy, mint valami 
édesvízi rák, de mint valami nagy ten
geri rák.

Lehetetlen észre nem vennie ezt an
nak, aki szándékosan nem akar vak lenni.

Vagy nem még a vak által is észre
vehető tény az, hogy pár év alatt a haj
dan virágzó kereskedelme a városnak, 
napról-napra hanyatlik számos nagy bukás, 
Uzletmcgszilntetés volt az elmúlt pár év 
alatt s a még valahogyan existáló^üzletem- 
bereink kezdenek más vidékekre elmenni, 
mert itt már alig tndnak megélni,

Ipái a a városnak, iparosai? Nohát 
ha az iparos hitelszövetkezet, nem tartaná 
bennük a lelket, nyolcvan százaléka nem 
volna ma itt.

Menjünk tovább.
Mozgalom indult meg pár év előtt, 

hogy az erdészeti főiskolát elvigyék in

nen. A mozgalom vezetői és igen sok pár
tolója igen jól megtudják indokolni, hogy 
miért akarják elvinni innen a városnak ezt 
a régi liirés főiskoláját s ez indokok között 
első helyen áll az, hogy a város vissza
fejlődő állapotban sinlődik s ma már nem 
megfelelő helye egy ilyen magasabb tan
intézetnek.

Ugyanilyen mozgalom indult meg újab
ban a bányászok körében is, hogy a bányász 
főiskolát is elvigyék innen.

Az is tény, hogy a másutt csekély 
jelentőséggel bíró, de nekünk Selmecbá
nyán mégis értékes katli. gymnasiumot is 
máshová, Ipolyságra akarják elvinni.

Hát az a szomorú tény, hogy bányá
szatunk, régi híres bányászatunk évről- 
évre hanyatlik, évről-évre kisebb üzemmel 
és nagyobb deficittel dolgozik, vájjon kis 
miska-e? Vájjon nem ok-e ez egymaga 
arra, hogy azok, akik a város vezetésével 
vannak megbízva, gondolkozzanak arról, 
hogy vájjon mi lesz akkor, ha a kénysze
rítő körülmények hatása alatt a Selmec
bányái bányászatot be kell szüntetni.

És egy szóval az egész város, köz- 
és társadalmi, ipari, kereskedelmi, forgalmi

— Mit tudom én, hogyan történt. Ne féljen, 
nem költöttem el. Tegnapelőtt mulattam. Sokat 
ittam. Talán kihúzták a zsebemből. Kérem annyi 
gazember van a világon — mondá nagyon bután, 
de erős meggőződéssel. Jázmin kisasszony köze
lebb húzódott hozzá. Pongyoláját fázósan össze
húzta.

— Mi fog most történni!
— Főbe lövöm magam — felelte egysze

rűen.
Jézusom, talán csak nem?
— De igen — erősilé a hadnagy. Kérem 

mit csináljak? Ilyenkor az a szokás, hogy az em
ber főbelövi magát. Elmehetnék ugyan postásnak 
vagy vasutasnak. Van egy nagybátyám, távirda- 
főnök. De hát érdem es? Hogyan néznék én ki 
abban a postásruhában ?

Nagyon komolyan mondta és meg volt győ
ződve róla, hogy más megoldás egyszerűen osto
baság volna. Acélos fényű kék szeme, most kü
lönös, szinte bámulatos tűzben csillogott. Talán 
a temetésre gondolt, ami bizonnyal katonai pom
pával fog megtörténni. Szép asszonyokra, akik 
rózsát dobnak a koporsójára, sőt egy pillanatra I 
eszébe jutott szegény nővére is, aki óvónő volt 
egy árvamegyei tót városkában. Elérzékenyedett 
és ha nem lett volna hadnagy, talán sírva fakad. '

— Nem lehetne segíteni — ösztökélte a | 
lány. Talán a Kohn adna? Igen a Kohn —

folytatta mindegy mentő szalmaszálba kapasz
kodva. Hallom, hogy az ad kölcsönöket katona
tiszteknek. Részletekben azután megfizeti.

A hadnagy elutasitólag intett a kezével.
— Kérem nekem már nincs hitelem. Úgy

el vagyok adósodva, hogy nem akad olyan bo
lond uzsorás, aki nekem egy koronát kölcsönözne. 
Különösen a Kohn ! 0  én ismerem m ár a
Kohnl és az ismer engem.

Megelégedve bámult a levegőbe. Talán mo
solygott is, hogy milyen elmésen fejezte ki ma
gát. És az a körülmény, hogy olyan szegény, mint 
a templom egere, egy pillanatra jókedvre han
golta.

— Az őrnagy m ár tudja. Nagyon dühös 
volt. Azt mondta, hogy haszontalan léha fráter 
vagyok és ha holnap délig elő nem kerítem a 
pénzt, hadbíróság elé állít. Holnapig is csak azért 
vár, mert jóbarátja volt a boldogult öregem
nek . . .

A lány hirtelen feludrott. Erős elhatározó 
érzés szállotta meg, amely mindenesetre becsü
letére vált. A feje mámoros volt, szédült és szinte 
rekedten susogta.

— Hadnagy ur. Nekem vannak még éksze
reim.

A hadnagy megdöbbenve nézett rá és úgy 
rémlelt, hogy el kell fogadnia ezt az ajánlatot. 
De a következő pillanatban m ár katona volt és



é le tében  évek óta je len tk ező  és évről-évre 
szem betűnőbb pangás, é le tte lenség , eg ész
ség te lenség  nem ok-e arra , hogy elvégre 
gondolkozni kezd jünk  arró l, hogy vájjon
mi le sz?

V agy okvetlen  szükséges  bevárn i a
legutolsót, a v ég e t? !

Azt gondoljuk ta lán , hogy m ajd ha 
elérünk  a véghez, a város tökéletes tünk re - , 
ju tásához valam iféle csoda-trom bitával uj 
é le tre  tudjuk  ébreszteni a várost, s erőssé, j 
elevenné, haladóvá tehetjük  azt ?

Nem, ilyen  á rta tlan  bu ta ságokkal ne , 
áltassuk  m agunkat.

N e legyünk  to vább ra  is fak iro k , s ne j 
m erüljünk továbbra is k én y sze r álomba.

Itt az ideje, hogy gondolkozzunk s ne 
csak gondolkozzunk és m ed itá ljunk , de 
tegyünk  is m ár valam it.

N ézetünk szerin t pedig  első, a le g es
legelső tenni való az, hogy a várost bevi
gyü k  a rendes nyom távú vasúti hálózatba , , 
ak á r a régi te rvezés sze rin t N ém eti— Ipoly
ság — Budapest felé, a k á r  az ú jabban  fö l
m erült terv sze rin tB ak ab á n y a— B át—C sa ta— 
Budapest felé.

A szélesvágányu  vasú t sinequanon ja a 
város fejlődésének, ha ladásának , erősödé
sének.

E rrő l gondoskodjék  tehát m indenek
előtt a város vezetősége és a város k ö 
zönsége, m ert énéi leül —  elevenen v agyunk  
eltem etve.

— ő.

Az ev, nöegylet tea-estélye.
Jól sikerült s valóban családias jellegű tea

estélyt rendezett a helybeli ev. nőegylet e hó 20-án 
a Városi Vigadó nevét viselő épület termében. 
Valóságos Eldorádó volt a csinosan feldiszitett 
terein, melyet az érdeklődés teljesen megtöltőit 
oly annyira, hogy helyszűke miatt többen nem 
kaptak ülő helyet. Mindamellett nem osztozunk ;

úrrá lett lelkén az a sajátságos lovagromantika, 
amit még a neustadti katonaiskolában neveltek 
beléje. Mereven megállóit.

— Kisasszony, én lovag Treunfelsy Pál 
vagyok.

Meghajolt és kezet csókolt szépen.
Mikor kint volt a lépcsőkön, szemrehányá

sokat tett magának.
— Ejnye milyen ostoba is vagyok. Mindent 

kifecsegek. Nem tud semmi megállani a nyel
vemen. Nem hiába mondta mindig a főhadnagy 
Majorosi, hogy nem tudok asszonyokkal bánni 
és olyan ostoba vagyok, mintha nem is volnék 
hadnagy!

Magára maradt Jázmin kisasszony és szive > 
egy pillanatra összeszorult. Nem volt szerelmes ! 
soha ebbe a bolondos szőke fiúba, úgy tekintette | 
csak, mint a többi lovagját, akik udvaroltak neki í 
és egyéb szórakozás hijján a szekerét húzták, j 
Most azonban, hogy a hadnagyát az örvény szé- j 
lén látta, eszébe jutott minden; a virágok amikkel j 
kedveskedett, az éjjeli szerenádok, mikor a cigá- j 
nyokkal szerelmes dalokat játszatott az ablaka 
alatt. Ügy rémlelt, hogy az ő áldozata, miatta j 
került a halálos hálóba és még nem volt elég í 
primadonna ahhoz, hogy belássa, hogy a szerel- j 
mes ifjak kiontott vére hozzátartozik a szédületes I 
diadaluthoz. amely a magasba vezet. Borzalom ;
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azon nézetben, melynek nyilvánítását fél füllel 
halottuk, hogy „a rendezőség minek csodit ide  | 

! oly nagy számú közönségei, ha nem tud annyi 
helyet adni." Kérem, a rendezőség udvarias meg- ' 
hívókat küldött széjjel, s tőle telhetőleg mindent ; 
megtett a  közönség kényelmére, miért is fárad
hatatlan munkájáért csak elismerést érdemel; de 
arról nem tehet, hogy kicsi a terem.

Ezzel ismét csak egy megfelelő helyiség fel- 
1 tétlen szüksége bizonyosodik be.

Az asztalokat gazdagon rakta meg Ízletes 
étkekkel, süteményekkel az egyes családok bő
kezűsége.

Az előadások sorozatát a közreműködő mű
kedvelői zenekar N yitány -nyal kezdte meg, me- I 
lyet Litschauer Lajos főiskolai hallgató vezetett 
kellő szakértelemmel. — Utána Tassonyi Ernő 
ügyes ötletekkel tarkított humoros felolvasása 
következeit, mellyel gyakran jó izü kacajra indí
totta a közönséget, s általános tetszést nyert. Csak 
az egyik jóslálát oda kívántam vissza, ahonnan 
származott, mert az — óh' harm atos Egek - e 
sorok Íróján bizonyosodott be, megáztatván kí
vülről egy csésze forró tea által.

Ezt követte — értve a felolvasást — a 
zenekar állal szépen előadott N agy egyveleg, 
mely nagy hatást kellett, mialatt az egyik ajtóban 
megjelent a tea felszolgálók csoportja, a legszebb 
látványosság. Volt is gyönyörködni való azon a 
tizennégy pár ragyogó szemű csoporton, akik fe
jükön a különböző színű bokrétás sapka s kezük
ben párolgó teát. tartalmazó kancsókkal szét | 
oszolva a teremben, töltögették a csészékét, a 
miért a szív oldalán csüngő tárcákba dobtuk a 
10 filléreket. Ki-ki azon asztalnál kinálgatta a 
vendégeket, melynek zászlója színe azonos (volt 
a kokárdával, s ez okozta a sapkák cserélgetését; 
no mert: nem vagyunk egyenlők.

Az estélynek mintegy fénypontját képezte 
„Az elefánt“ cimü egy felvonásos vígjáték. Leg
elsőnek Dimák Ilonka k. a. jeleni meg a színpadon, 
akit bár ez alkalommal láttunk először a szerep
lők sorában, nem vettünk észre játékában zavart- 
ságot, sőt bátran s kedvesen adta a Lidi szoba- : 
lány szerepét. Csinosan és szerepéhez hűen játszott 
Fiedler Alexa k. a., mint Ilon, ügyesen alakította ] 
a közönyös, de jó lelkű asszonyt. Osztroluczky 1 
Túli kisasszonyban nagy színi tehetséget fedeztünk 
fel. Oly jártassággal és találékony ügyességgel ér- |

fogta el, ha a pisztoly füstölgő csövére gondolt. 
Úgy érezte, hogy nagyon halálosan szerelmes, 
amilyen csak tizenhárom éves korában volt és 
ebben a pillanatban kész volt bármily nagy ál
dozatra. De ahogy ékszeres ládikáját felnyitotta, 
szomorúság fogta el. a legszebbek zálogban vol
tak egy szerződésnélküli tél emlékéül, a megle- 
vőek korántsem alkalmasak a szükséges pénz 
előteremtésére. Agyában lüktetett a vér, elkábi- 
tolla az a szegényes érzés, hogy a saját testével 
fogja megvédelmezni kiválasztott lovagját. Igen 
feláldozom magamat — suttogta rekedten. Hir
telen világosság gyűlt az agyában, eszébe jutott 
egy nagyon vén, de dúsgazdag ember, aki sokat 
udvarolt neki, de ő mindig halálos elfogódottság
gal utasította vissza kísértéseit. Arcába szökött 
a vér Elmegyek hozzá — gondolta és mig ide
ges reszketőssel hozzá fogott az öltözködéshez, 
mind világosabb lett a lelkében az öntudat, hogy 
ebben a pillanatban mást nem tehet és jobb, 
nemesebb, külömb íog lenni, mint a többi. Ko
csit hozatott, hogy elhajtasson ehhez a vén em
berhez, aki földbérlő volt a szomszédos határban. 
Ment a nagy feláldozásra; a kocsi pedig vitte vi
rágos szántóföldeken, illatos réteken és mig fehér 
akácok illata csapta meg az arczál, szerelmes 
lovagjára gondolt és bár szive dobogott erősen, 
valami kimondhatatlan boldogság szállotta meg 
a lelkét.
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vényesitette tehetséget, mintha képesített színésznő 
volna. A közönség gyakran megtapsolta. Kitűnő 
volt az alakítása Papp Gusztávnak K endy  és 
Seefranz Gy.-nak G yuri szerepében, különösen 
az előbbi vált ki ügyes hangelváltoztatásával. 
Gretzmacher Gyula ügyesen személyesítette a ke
vésbé boldog, majd féltékeny férjet, de kissé merev 
volt a modora, amit csak annak tulajdonítunk, 
hogy tudtunkkal ez alkalommal szerepelt először, 
ítélve azonban e fellépéséből is, megvagyunk róla 
győződve, hogy jövő alkalommal, hálásabb szerep
ben kifogástalan lesz játéka. Lorge Emil valóságos, 
még pedig jó színész. Néma játéka, majd a fel
bátorított szerelmes személyesitése kitűnő volt. 
Megemlékezünk a kiváló súgóról is, aki azzal 
érdemelte ki kiválóságát, hogy oly kevéssé bosz- 
szantóttá súgásával a közönséget, hogy talán még 
a szereplők sem hallották, de nem is volt rá 
szükségük.

Az előadást a zenekar fejezte be. Ezúttal 
kissé észrevehető volt a  tea párolgásának hatása, 
de nem is csoda.

A terítékeket szintén a csinos csoport szedte 
le nagy ügyességgel, melynek tagjai ezzel beiga
zolták a háztartásnál szerzett jártasságukat, a 
női teendők egyik főkellékét.

Mihelyt a terem megtisztult, Laci rákezdett 
a csárdásra, s hamarosan az emelvény elé kerül
tek a sapkás kisasszonyok, ki-ki a párjával. — 
Majd dobolás jelezte a tréfás árverés kezdetét. 
Volt az elárverezett tárgyak közt mindenféle. 
Volt ott papirsapka, repülő virág, kereplő, egér, 
béka. meg a jó ég tudja mi. Volt is keletje. Ezt 
ismét tánc követte, mely mindvégig jó hangulat
ban, hajnali négy óra után ért véget.

Meg kell még emlékeznünk Fiedler Gyuláné 
úrnő ügybuzgóságáról, aki önzetlen tevékenységgel 
végezte a házi asszonyi teendőket, állandóan a 
közönség közt forgolódva.

Néhány szó
szinikerületünk igazgatójának 

megválasztásához.
Az illetékes körök nagy érdeklődéssel tekin

tenek az »Északmagyarországi szinikerüleU vá
lasztmányának jövő hó elején tartandó közgyűlése 
elé, melyen gróf Festetich Andor elnöklete alatt,

Együtt ült a hadbíróság a kaszárnya, nagy 
hatablakos szobájában, amelyen becsillogott a 
napsugár. Szürke verebek fürödtek az utca po
rában, az eresz alól behangzott a fecske csicser
gés. Ott volt az ezredes hadbíró, őszes piros- 
képű ur. A kapitányok és a főhadnagy, kissé 
komorak voltak, elf igódottá tette őket a gondo
lat, hogy egy rokonszenves fiatal tiszttársuk 
fölött kell ítéletet hozniok. A védői tisztet Ma
jorosi főhadnagy végezte. Kényelmetlenül feszen
gett a helyén, arca vörös volt, mint a  főtt rák, 
homlokát összeráncolta és látható igyekezettel, de 
kevés tudással fogott hozzá könnyelmű barátjá
nak védelmébe. Az elnök csöngetett:

— Treunfelsi Pál hadnagy!
Belépett a hadnagy. Egy pillanatig kísérte

ties csend támadt, hogy a légy döngését is meg 
lehetett volna hallani. Sudár termetén megfeszült 
az egyenruha, amely úgy lehet utoljára volt most 
rajta. Hidegen, de halálos sápadtsággal felelt a 
hozzá intézett kérdésekre.

— Hadnagy ur, hova fordította azt a hal
száz forintot, amelylvel az ezredpénzlárnak nem 
tudott elszámolni?

— Elvesztettem.
Az ezredes fürkészőleg nézett egy pillanatig 

az arcába.
— Hol vesztette el?
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a jövő év virágvasárnapján lejáró szerződés foly
tán az uj színigazgatót választják meg.

A választás megejtóse nagy megfontolást ki- 
ván a kerületi választmány minden egyes tagjá
tól mert a színi művészet a mai társadalomban 
lénvegés szerepet játszik, m iért is azt nagymü- 
veitségü. hosszabb gyakorlattal biró s a társada
lom ban megkívánt követelményeknek teljesen 
m egfelelő férfiakra kell bízni, akik minden tekin
tetben kellő garanciát nyújtanak arra. hogy a 
sz ínészetnek a »nemzet napszámosai* által oly 
m agasra emelt nívóját nem engedi alább szállni, 
sőt m eg e rő sítik  annak alapját.

Ideális lelkű s derék férfiakra kell bíznunk a 
szinügyet azért is, hogy egyik jeles aesthetikusunk 
azon helyes mondásának megfeleljen, mely sze
rint »a művészet a rossztól elriad, mint rúttól, 
az erényt megszeretteti, mint szépet.* A művé
szet különböző nemei között pedig legfontosabb 
szerepe van a színészetnek, mert még a képző
művész alkotásai térben, a költőé és zenészé 
időben jelenik meg: a színész térben és időben 
alkot egyaránt, s egy időhen beszél és cselekszik, 
utánoz és alkot,

A fentebb elsorolt és feltétlenül megkívá
nandó tulajdonságokat, melyek nagy ritkán pon
tosának össze egy személyben; a pályázók közül 
az egyikben: Szabados László -bán több éven át 
szerzett tapasztalaliank folytán kivétel nélkül 
megtaláltuk.

Szabados Lászlót, mint kiváló színi tehetsé
get, úgy is mint olyat, aki az irodalom terén is 
működik, s a társadalomban jelentékeny tért fog
laló személyt s főleg, mint a szinügy terén s kü
lönösen a mi kerületünkben nagy jártasságot és 
gyakorlatot szerzett és kedvelt férfiút tartjuk leg- 
ilielékesebbnek a pályázat elnyerésére.

Mint örömmel tapasztaljuk, a közvélemény 
is általában e nézeten van. s úgy az, mint annak 
hangadói, a szinikerületben megjelenő számot
tevőbb lapok nagy része Szabados László meg
választatása mellett foglal állást.

Úgy Selmec-Bélabánya város, mint a kerü
letbe tartozó szomszéd városok is Szabadosra 
adják szavazatukat s bizton reméljük, hogy a vá
lasztó ülésen a közóhajnak helyt adva, őt vá
lasztják meg igazgatóvá:

Felhívjuk gróf Festetich Andor, mint a szini- 
kerületi választmány elnökének figyelmét is e te-

— Nem tudom. Elvesztettem — ismételte 
a hadnagy egy kicsit ostobán és arcára piros 
rózsákat festett az izgatottság.

Zavartalan állott néhány pillanatig. Majo
rosi főhadnagy idegesen csóválta a fejét, nem 
volt. megelégedve védence viselkedésével. Az ez
redes halkan néhány szót váltott a mellette ülő j 
kapitánynyal Látható izgatottsággal tárgyaltak. 
Most hirtelen feállott, az asztalról egy csomó 
bankjegyet emelt fel. Hatszáz forint volt épen. ; 
Egy fillérrel sem több sem kevesebb.

— Hadnagy u r! Ezt a pénzt Jázmin kis
asszony szolgáltatta át a hadbíróságnak. Azt ál
lítja. hogy a hadnagy ur nála vesztette el ezt az 
összeget, mikor látogatóban volt. Kiejtette a tá r
cájából. Ő megtalálta. Lehetséges, hogy igy tör
tént? feleljen!

A hadnagy arca vérpirosra gyuladt. Léleg
zete elakadt. Le volt bocsátva előtte az aranyhid, 
amelyen elmenekülhet. Halálos csend támadt. 
Hallgatott. Ajkát összeszoritóttá és mintha min
den figyelme odaterjedt volna, hogy odalenn az 
utón haladó terherkocsi nyikorgását jobban ki- 
vehesso.

— Az ezredes jóakaratulag ismételte a
kérdést.

— Hadnagy ur! A kisasszonynál vesztette 
el a pénzt? Feleljen.

Most magához tért. Mereven a szemébe né
zett az elnöknek,

vékenységro vágyó pályázóra, ismerjük eddig a 
szinügy terén is kifejtett hasznos tevékenységét, 
s tudva, hogy az ügyet színe mélyén hordja, meg 
vagyunk róla győződve, hogy a választás alkal
mává* észre veszi széles látásával a közvélemény
nek fentebb jelölt megnyilatkozását és azt figye
lemre fogja méltatni.

V - r .

K Ü L Ö N F É L É K .
— Egyházi ünnepség  Bélabányán. Lélek

emelő szép ünnepség volt Bélabányán e hó 20-án, 
a midőn az ottani róm. kath. templom négy hónapi 
szünetelés után újból megnyittatott a hívők részére-
— Ezelőtt négy hónappal kezdte meg ugyanis 
Zsitvay János helybeli gymn. tanár és kiváló 
festőművész a freskófestést a templomban és 
ezen idő óta az istentiszteletek ott szünetel
tek. — Meglepők és mélyen meghatók a temp
lomba lépőre nézve a falak remek színezése. Mi 
helybeliek ürömmel láthatjuk ezt annyival is inkább, 
m ert ide való művésznek alkotásai. — Az ünnep
ség a templomban délelőtt 10 órakor kezdődött
— Litassy János kerületi esperes előbb magyar, 
azután tót nyelven tartott szép beszédet — a tar
talmas és hatásos beszédből a következő törté
nelmi részeket vesszük ki: a bélabányai róm. kath. 
templomot 1584. évben maguk a bélabányai pol
gárok építették; később a háborús időkben az 
ágostai evangélikusok kezére került; de 1687. év
ben a katholikusok ismét visszafoglalták; 1780. 
évig a templom alatti kriptába temetkeztek a hívek; 
a templom szépítésére az újabb időkben sokat tett 
néhai Oldinger Antal plébános, kinek idejében 
több ezer forint fordíttatolt uj szobrokra, oltárokra, 
színes ablakokra, egyházi ruhák és szerelvények 
beszerzésére; Ő maga is sokat áldozott sajátjából 
e célra. 1896. évben a templom menykő-ülés foly
tán részben leégett és ez volt alapja azután azon 
újító munkálatoknak, melyek betetőzését a falak 
freskófestése képezi, — Hidvéghy Árpád jelenlegi 
plébános ugyanis maradandó és szép művet akart, 
a mit Zsitvay János tanár művészetével és önzet
len munkájával sikerült is elérnie. — A képek, 
melyek a festő-tanár gondolatai, tervei és művei 
a következők: a boltozaton: 1. a  Dürer-féle Szt. 
Háromság, 2. Jézus és 3. Szűz Mária szent szive;

— Nem ezredes ur! Én ezt a pénzt nem a 
kisasszonynál vesztettem el.

A bíróság tagjai értelmetlenül bámultak 
össze. A védő dühösen ugrott fel a helyéről.

— Tisztelt uraim. A hadnagy ur beszámít
hatatlan állapotban van. Ebből a nyilatkozatából 
is láthatják uraim!

Nem ítélték el a hadnagyot csodálatosképen, 
de le kellett mondania rangjáról. A távirdafőnük, 
az utolsó pillanatban megküldte a  hiányzó ösz- 
szeget.

Elhatárrzta, hogy uj életet kezd az eddig 
megvetett és ki nem próbált polgári pályán. 
Késő este hagyta el a várost, senkitől sem bú
csúzva. Egyedül Majorosi főhadnagy kisérte ki 
az állomásig.

— Látod Majorosi — mondá a  hadnagy, 
mig sötét, buzavirágszin szemei megteltek köny- 
nyel, nekem m ár végem! Dehát én inkább föl
áldoztam magamat, semhogy kompromittáljam a 
kisasszonyt.

Majorosi élénken tiltakozott:
— Épen azzal kompromittáltad, hogy fölál

doztad magad.
Ezzel elváltak. És a hadnagy mig a vas

úton utazott, az egész idő alatt arra gondolt, hogy 
a főhadnagy Majorosinak még sincsen igaza.

w

a szentély jobb oldalán: 1. Mózes a rézkigyóval,
2. a feltámadt Jézus hívja a fáradozókat és ter
helteket; a  bal oldalon: 1. Ábel áldozata és 2. 
hódolat és ajándékok bemutatása Jézusnak. — 
Az esperes szép beszéde végén felhívta a  híveket, 
hogy szorgalmasan látogassák Isten házát és soha 
se feledjék el, hogy mi volt őseik erénye: »mely 
abban állott, hogy félték Istent, neki igazán szol
gáltak, tisztelték a  királyt és a törvényt, szerették 
a hazát és felebarátaikat*. — Ezután Hidvéghy 
Árpád bélabányai plébános mondott énekes misét 
Hlavathy József stefTultói plébános, Halkó István 
és Rozim József selmeci lelkészek segédletével, 
melynek végeztével a plébániára mentek a jelen
levő idegen vendégek és a bélabányai összes tár
sadalmi tényezők meghivott képviselői. — A nagy 
lakomán a házigazda, Hidvéghy Árpád plébános 
kezdte meg a beszédek sorát, üdvözölvén a város 
tanácsát, mint kegyurát, a kerületi esperest, mint 
felettes hatóságának képviselőjét, az önzetlen festő
művészt, a mai napra szakértőkul felkért két fő
iskolai tanárt: Dr. Fodor László és Sobó Jenő 
főbányatanácsosokat, végül jelenlevő és ezek útján 
összes híveit, a kiket »egyforma szeretettel vezet 
az élet rögös ulain*. — U tána Szitnyai József 
kir. tanácsos, polgármester, majd Dr. Fodor László 
főiskolai rektor, Litassy János kerületi esperes, 
Sobó Jenő főbányatanácsos. Dr. Sebe Béla, Gazsó 
Mihály, Thonhauser József beszéltek. — Késő 
estig maradt együtt a társaság, a midőn is egy 
szép ünnepély emlékeivel oszoltak szét a ven
dégek.

— Uj nemes. A király Farbaky Ist
ván nyugilmazott főbányatanácsosnak és tör
vényes utódainak a bányászat, valamint a 
bányászati szakoktatás és szakirodalom te
rén szerzett érdemei elismeréséül árva- 
nagy falvai előnévvel a magyar nemességet 
adományozta. Ez újabb kitüntetés emléke
zetünkbe hozza azt a hosszú pályát, azt a 
fáradhatatlan tevékenységet, mely első sor
ban a szakoktatást, a bányászat-ősipar 
erösbbitésének főforrását képező főintézet 
fejlesztését ölelte fel, e mellett a szakiro
dalom terén állandó munkásságot fejtve ki. 
A Pécli Antal alapi tóttá „Bányászati és 
Kohászati“ lapok szerkesztéséi a nagynevű 
és kiváló szaktudóstól Farbaky István vette 
át s hosszú időn keresztül szerkesztette 
egyébként! igen nagy elfoglaltsága mellett. 
Az akadémia fejlesztése érdekében kifej
tett hasznos működését az évlapok méltat
ják. E rovatban nem terjeszkedhetünk ki 
ez idő rövidsége miatt az egész tevékeny
ségére, de kÖtelességszerUen visszatérünk 
még reá. Megjegyezzük még, hogy az újabb 
királyi kitüntetéshez ugv városunk egyes 
intézetei, hivatalaink főnökei, mint számos 
ismerősei, tisztelői, valamint messze vidé
kekről is számosán, őszintén üdvözölték az 
ünnepeltet, kinél az evang. egyház küldött- 
ségileg rója le ma ünnepélyesen a tisztelet 
adóját

— Kinevezés. Stibor Antal számtisztet a m. 
kir. pénzügyminiszter számellenőrré nevezte ki 
és Selmecbányáról Marosujvárra helyezte át; 
Kunzl Aladár Ábrahám számgyakornokot szám- 
tisztté nevezte ki a Selmecbányái bányaigazgató
ság melletti számvevőséghez.

— H ázasság. Halmai Lajos vámosmikulai 
pénzgyőri szemlész tegnap délután kötött házas
ságot KmctzBoriska hodrusbányaió vónővel, Kmetz 
István helybeli pénzgyőri szemlész leányával.

— A r. k a th . nőegy le t vá lasz tm ánya  o 
hó 23-án ülést tartott özv. Vágner Józsefné
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egyesületi elnök elnöklése mellett, melyen a ka
rácsonyi segélyezések módja és mértéke lett meg
határozva és megállapittatott. hogy az egyesület 
1905, évi március hó 4-én alárcos bált rendez 
saját pénztára javára a városi vigadóban.

— Az ev. nőegylet elnöksége s bizottsága 
szívélyes köszönetét mond ez utón is mindazoknak 
a hölgyeknek és uraknak, kik közvetve és közvet
lenül közreműködtek a f. évi november hó 20-án 
rendezett leaestély rendezésénél s lényegesen elő
segítették annak sikerét. így hálás köszönetét j 
fejezi ki mindenekelőtt azon hölgyeknek, kik gaz
dag adományaikkal hozzájárullak a terített asz- . 
talok ellátásához; ugyanígy azon hölgyeknek s j 
uraknak, kik a színpadon zene, előadás s színjáték 
által, jó kedvre derítették a néző s hallgató közön- : 
séget s olyan szépen beváltották adott Ígéretüket j 
a kedélyvidító estély dolgában. Köszönet illeti ; 
meg a főiskola i. t. ifjúságot is. mely a színpad 
felállításához s a terem díszítéséhez hozzájárult. , 
A t. felülfizetők pedig azon édes tudatban bírják 
— úgy vélem — legszivélyesebb köszönelünket, 
hogy elhagyatott szegény árváknak készítetlek i 
ezzel néhány örömórát — sőt napot. Ez meg- I 
illeti különben az egész t. résztvevő közönséget, 
melyet ezzel tiszteletteljesen meghívunk a f. évi | 
decz. 18-án mint Advent negyedik vasárnapján 1 
a deákutcai papiakon levő leányiskolái tanterem 
ben felállítandó karácsonyfa megszemléléséhez, 
melynek jótékony adományai, délutáni 3 órától 
ki fognak osztatni a szegény árvák s elaggott 
szegény özvegyek közt. Ez lészen az átélt öröm
nek inegelevenítése és folytatása! Az estély bruttó 
bevétele volt 653 korona s 10 fillér. A tiszta 
maradvány 360 korona. — Felülfizettek a követ- | 
kező hölgyek s urak: Svehla Gyuláné 10 K, Mar
gó tsy Gizi 2 K, Winkler Benőné 4 K, Kruttkovszky j 
Teréz 3 K, Starke Sarolta 2 K, Eckert Dismasné
2 K, Hyusdorfer Jozefa 2 K, Farbaky István 4 K, I 
Schelle Róbert 4 K, Kapp Jakab 2 K, Singer 
Miksa 3 K, Lestvanszky József 2 K, Wágner L. , 
2 K, Lorsch 2 K, Kachelmann Farkas 3 K, Zólyomi 
Imre 2 K, Fizóly Károly 2 K, Schelle Gyula 2 K, ; 
Novák József 1 K, Sümegh János 2 K, Heim N.
1 K, özv. Tirscherné 1 K, özv. Pfeilmayer C. 1 K,
H. V. 3 K. — Még egyszer hálás köszönet az ősz- j 
szes t. közreműködőknek s résztvevőknek! Eegyen ; 
ez a szép záloga, a még szebbnek igézkező jövő
nek! H. V.. egyl. jegyző.

— Lelkész beik ta tás. Az e hó 20-án tar
tott presbyteriumi gyűlésen megállapították az 
újonnan választott ág. hitv. ev. lelkész, Zambor 
Pál beiktatásának részleteit. A beiktatással kap
csolatos teendőkkel egy bizottság bízatott meg, 
melynek élére Fizély Károly választatott meg. 
Az uj lelkészt megérteztekor a vasútnál küldöttség 
fogadja. A hivatalos beiktatás jövő hó 4-én az 
ág. hitv. ev. lyceum dísztermében lesz, ahonnan 
a jelenlevők levonulnak az ev. templomba, a 10 
órakor kezdődő tót isteni tisztelet megtartására. 
Délben a beiktatott lelkész tiszteletére a Bogya- 
féle virágteremben bankett lesz.

— A term észettudom ányi egyesület ülé
sén a jövő szombaton (december hó 3-án) dr. 
Schwartz Ottó bányafőtanácsos, főiskolai tanár 
általános érdekű népszerű előadást tart a Tesla- 
féle magas feszültségű elektromos áramokról kí
sérletekkel. Az előadás nyilvános.

— Egyházi üdvözlés. Az ág. hitv. egyház 
ma d. e. 11 órakor Farbaky István nyug. m. kir. 
főbányatanácsost, mint az egyház felügyelőjét 
azon alkalomból, hogy 0  Felsege a nemesség 
adományozásával kitüntette, Svehla Gyula min. 
tanácsos, egyházi másodfelügyelő vezetése alatt 
küldöttségileg üdvözli.

— Az ifjúsági kör uj elnöke. A bányá
szati és erdészeti főiskolai kör tagjai a mull hé- j 
tén Puksa Endre főiskolai hallgatót választották 
meg a kör elnökévé.

— Az óvó- és tankötelesek  19046&. tan
évi összeírását, illetve a tényleg rteirtakkal össze
hasonlítását a rendőrkapitányi hivatal most fejezte 
be: óriási nagy munka volt és legközelebbi szá
munkban lipzni fogjuk a statisztikai kimutatást; 
egyelőre csak annyit jegyzünk meg, hogy városunk j 
területén összesen 4315 óvó- és takiküteles Íratott : 
össze és pedig a belvárosban 2240; Bélabányán . 
447; Hodrusbányán 659; Stefl'ultón 493: Rovnán í 
325 és Bankán 151. A 4315 közöl fim. 2200 és í 
leány 2115;. továboá óvóköteles (3—6 évig) 1081, ! 
mindennapi iskolaköteles (6 -1 1  évig) 2268, is
métlő iskolaköteles (12— 15 évig) 858 és tizenöt | 
éven felüli iparos tanonc 108.

— A tea-estély a lkalm ával szerze tt ész
revételek. Több ulaiukon már több helyen ké
szítettek a gyalogjárók részére a* kocsiutakon 
kikövezett átjárót, de ott, ahol a legszükségesebb | 
és legnélkülözhetetlenebb, ott nem. Ilyen hely 
például a Városi Vigadó lépcsője előtti átjárás.
A tél beköszöntővel majd minden héten rendez
nek a Vigadóban mulatságot, s mindannyiszor 
füllanuja vagyunk a bokáig érő sár okozta kifa- 
kadásoknak, midőn rendes átjáró hiánya miatt 
kikerülhetetlen a báli cipő bepiszkolása. Ezt a 
hiányt a színi idény alatt is mindennap észre 
vettük, holott keskeny kikövezett átjáróval s en
nek folytatását képező, az árkon át készítendő, 
hid fellállitásával e minduntalan, ismétlődő kel* | 
lemellenségek kikerülhetők volnának. —  Bár I 
nem áramlik m ár a terembe a sok éven át ér.- j 
zelt kevésbé kellemes szag a csapó ajtók alkal- ; 
mazása által, de azok célszerűsége legkevésbé j 
sem bizonyosodik be alakjuknál fogva. A tea-os- | 
tély alkalmával a jelen voltak egyike az ajtók ! 
célszerűtlenségéről meggyőződvén, bevert véres j 
orral volt kénytelen elhagyni a. híres berendezésű 
vigadónkat. S ez mindaddig gyakran meg fog J 
ismétlődni, inig a bajon segítve nem lesz, amit 
az egész ajtó nyílás kiszé'fesbitéséveí könnyen el 
lehetne érni. — A harmadik észre vételünk a 
rendezőségnek szól, a kiknek ajánljuk, hogy a be
já ra tokat a mulatságok tartam a alatt mindvégig 
figyelemmel tartsák, mert egyes jjáró-kelők íaeg-
rigyelve a bent mulatók jó kedvét, még éjfél 
felé is minden jegy váltás, és oda megkívánt öltö
zék mellőzésével a láncosok sorába lépnek. Kívá
natosnak tartanak, hogy W interstein u r  azon ven
dégeinek akik nem kívánnak ily estélyeken részt 
venni, ez alkalmakkor más szobát ajánlana föl. 
Egy megfigyelő.

— Egyleti közgyűlés. A ‘Selmecbányái 
Korcsolyázó Egylet* folyó hó 21-én tartotta köz
gyűlését a bányász- és erdész főiskola vegytani 
termében. A közgyűlés első tárgyát az 1903/1904. 
évi idény számadásának bemutatása képezte, 
mely szerint az eladott idény és alkalmi jegye
kért 1244 kor. folyt be. Ezzel szemben a követ
kező kiadások voltak. Légszeszgyári s egyéb szám
lák 126 kor. 66 fill.; munkásbérek 270 kor. 20 A1K; 
tűzifa 40 kor. 56; elnöki Liszleletdij 120 kor; pá
lyafelügyelő dija 100 kor; pénztáros jutaléka 74 
kor. 64 fillér összesen 732 kor. 06 fillér, s igy az ; 
elért nyeresség 511 kor. 94 fillér. Éhez hozzá 
adva az 1486 kor. 56 fill. pénz készletet, az egy
letnek összes készpénze 1998 kor. 50 fillér. Mivel ; 
Pauer János egy leli elnök betegsége miatt az el- j 
nöki teendőket nem végezheti, ideiglenesen el- : 
nökhelyettessé Schelle Róbert főbányatanácsos 
választatott meg. A jegyek a régi árak szerint 
adatnak el ez idén is.

— Felhívás M agyarország összes ta n í
tóihoz és tan itóegylete ihez . A Párkányvidéki 
r. k. tanítóegyesület sürgősen felkéri Magyaror
szág összes tanítóit és tanítóegyesületeit s leg- 
főképen pedig azon kétszáz tanítóegyesületet, 
amelyek 1901. év november havában a tanítói 
nyugdíjtörvény tárgyalása előtt rendkívüli gyű

léseket tartottak, s -ao tlyek  felirataik utján ak
kor actiókba. lépteky hogy m-ost a  végső szükség 
óráján, midőn a népoktatási törvényjavaslat is
mét a  Ház asztalára körük s  jobb vagy balsor
sunk eldöntéséről lesa sxóy.ism ét actióba lépjenek. 
K artársaink! . 'Most még nag.yobb megaláztatás 
vár mi reánk* .mint három év előtt, amit hallga
tással fogadái gyávaság volna. A. kormány kü
lönbséget akar tjn-ni. ats áJllamái és felekezeti 
tanítók között.' Mig azoknak törasfizetését 1000. 
1400, 2000, addig a mienket 800 koronában álla
pította meg. Ez oly égbekiáltó sérelem és meg
aláztatás, arait szó* nélkül! hagyni,, törvényerőre 
emelni nem lehet. Fél tehát Kartársaink ! Fél. 
újabb cselekvésre ! Ujja gyülésezni. felesleges! 
Hanem am ire kérjük, azt tegye meg: minden ta
nító és tanítóegyesület. Saját önünkr javunk, és
j.övőnkről van szó, féke tehát a közönyösséggel ! !! 
E sorok átolvasása után az egyesületiek jegyzői 
még azon napon szerkesszék meg. egyszerű (bé- 
lyegtelen) felirat alakjában egyesületeik nevében 
saját országgyűlési képviselőjükhöz intézendő ké
relmeiket, nevük aláírásán ki vük Írassák alá-iaz 
egyesület elnökével s küldjék fel képviselőjüknek, 
de azonnal. Azon ianitótársaink pedig, akik., or
szággyűlési képviselőjük tartózkodási, helyén, lak
nak, kérjék fel személyesen testületileg a közel 
jövőben tárgyalás alá kerülő ügyünk pártolására, 
megvédelmuzósóre. Mindkét esetben: csekély , be
vezetés és befejezésből álló toldalék mellett a 
felirat magva ez legyen:

1. Mondja ki a törvény, hogy felekezeti, és 
községi tanítók töresíizetésének. minimuma* mi
ként az állami tanítóké: 1000 korooa legyem.

2. Minded tanitó bírjon egyetrlő nyugdíjjal 
egyenlő szolgálati idő után. Föam aradijain a a 
tanítóknak, azon jpga, hogy megfelelő töhb> beü
téssel egyes tanítók nagyobb nyugdijösszeget biz
tosíthassanak maguknak, — mint ez az. eredeti 
első nyugdíjtörvényben is meg volt engedve.

3. Ha pedig ez nem volna keresztül vihető, 
akkor, ha m ár a tanitó kántori javadalma miatt 
nem juthat a  tanítói fizetés kiegészítéséhez, ugv 
méltányos és igazságos csak akkor lesz az eljá
rás, ha kántori jövedelme- viszont betudódik a 
nyugdíjjogosultságánál is.

4. A íöldjavadalomnái ne a  catasteri jöve- 
gelem szolgájon zsinórmértékül, kaaem a tény
leges jövedelem, mint az. a  papi kongnia céljából 
eszközölt földjövedelem szám ításnál történt.

5. A tanilók szolgálati ideje S5 évre redu- 
káitassék.

Fel, kedves Kartársaink ! Feji a cselekvésre!: 
Tegyenjnindenki, aki tenni tud. Ha hallgatunk, 
megbünhődünk. Legyünk résen. ? s akkor bízva 
bizhatunk, hogy: »Lesz még egyszer ünnep a 
világon!* A Párkány vidéki tanítóegyesület.

— Tea-estély. A ‘ Selmecbányái Kereskedő 
Ifjak Társulata* mint m ár múlt számunkban is 
közöltük, jövő hó 4-én tartja sajá t helyiségében 
(Bogya-féle ház) első tea-estélyét, melyen felol
vasást tartanak. Több tárgy lesz kisorsolva. Az 
estély iránt nagy érdeklődés mutatkozik.

— K atonai je len tkezések . Még három 
napjuk van a jelentkezésre az 1884. 1883. és
1882. években született hadköteleseknek. A mu
lasztóknak büntetés lesz a jutalmuk.

— V itriol. Egy elvetemedett, rossz leány 
a múlt héten vitriollal szembeöntötte M. J. fő
iskolai hallgatót, aki súlyos sérüléseket szenve
dett. A gaz leányzó ellen meginditoUák a bűn
vádi eljárást.

— Az a tlé tika i klub a jövő hó 10-én es
télyt rendez, amely iránt az előző évek szépen 
sikerült estélyeinek kedves emlékei következtében 
inár most is igen nagy az érdeklődés a tagok 
családja körében.
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— Síkos gyalog járók . Többször fölszólal
tunk már a háztulajdonosoknak am a hanyagsága 
ellen, hogy a házaik mellett a  gyalogjárókat nem 
szóratják ki hamuval vagy homokkal, a mint ezt 
a köztisztaságügyről szóló szabályrendelet előirja. 
A múlt héten több Ízben volt alkalmunk látni, 
hogy miként estek el különösen idősebb férfiak és 
nők a síkos járdákon. Nem egyszer fordult már 
elő, hogy láb- és kartörést okozott a járdák síkos
sága s számtalanszor felhívtuk m ár a rendőrség 
figyelmét, hogy a legnagyobb szigorral járjon el 
a mulasztókkal szemben, a  kik a legnagyobb 
merényletet követtik el a közönség egészsége 
ellen, s mindennek dacára jóformán mi sem tör
ténik. Ha ez tovább is így fog tartani, kénytelenek 
leszünk a hamuval s homokkal fukarkodó ház- 
tulajdonosokat nyilvánosan pellengérre állítani a 
nagy közönséggel szemben tanúsított qualifikál- 
hatatlan zsugoriságuk miatt, m ert az még sem 
járja, hogy egy pár háztulajdonos zsugorisága 
miatt egyesek lábukat, karjukat törjék ki s vál
janak esetleg egész életükre szerencsétlen nyomo
rékokká.

— Erő és egészség a gyermek kincse, mert 
igy lesz ellentálló a fertőző betegségek csirái el
len. Hogy pedig erős és egészséges legyen, igyék 
a hidegebb évszakban Zollán-féle csukamájolajat, 
melyet szívesen vesz be, m ert ize szaga nincsen, 
Üvegje 2 korona a helybeli gyógyszertárakban.

— »Nóta Újság-* cim alatt egy nagyon 
életrevaló vállalat indult meg Klökner Ede buda
pesti zenemű kiadónál. Csinos kiállítású füzet
kékben a legdivatosabb magyar dalok, vigdal és 
kupiék jelennek meg — csakis azok, melyek 
minden színpad- és varieté műsorán előfordul
nak, — egy-egy füzetben két-két dal szöveggel 
és hangjegy kottával. Most egyszerre 12 füzet je,- 
Jent meg, melyek tartalmából legyen elég e né
hányat felsorolni: »Régi nóta, híres nóta*. —
»Ütött kopott a hegedűin*. — »Ityóka pityóka*.
— »Zokog-zokog a hegedű*. — »Szögény embernek 
szögény a sora*. — »Stür ich?« kupié. — »Görbe 
nap* énekszámai. — »Az érett leány* vig dal.
— »A kóser közhuszár* Baumann kupié stb. stb. 
A két-két zeneszámot tartalmazó füzet ára  20 
fillér. Havonta 4 uj füzet jelenend meg, a  melye
ket zongorázó, énekes, kegedü vagy cimbalmot 
játszó egyaránt használhat. Hasonló német kis 
kottákból évente százezrek jönnek be külföldről 
s ez okból is csak üdvözölnünk kell Klökner 
Ede kifodástalan irodalmi színvonalon álló ma
gyaros vállalkozását.

— Országos kereskedői nyugd íjin tézet.
Háry Árpád tordai kereskedő és Szláma Ottó 
vármegyei tisztviselő indítványt tettek egy keres
kedő nyugdíjintézmény létesítése érdekében. Az 
érdekes indítvány a nyugdíjintézmény tervét igy 
vázolja: A tapasztalat azt bizonyítja, hogy az 
önálló kereskedőknek körülbelül háromnegyed 
része késő vénségre, öregségre, mikor m ár mun
kát végezni sem képes, tönkremegy, elszegénye
dik. Nagyon ritka eset. ellenben a leggyakrabban 
azt látjuk, hogy a kereskedő 10—15—20 évig 
vezetve üzletét, tönkremegy, befektetett vagyonát 
felemészti és akkor, midőn a gyermekei nevelte
tése, a terhes családfenlartás a legtöbb anyagi 
áldozatot követelne, minden segítség nélkül, el
szegényedve, kenyér nélkül marad s a legtöbb
nek még a legszegényebb kereskedőhöz sem méltó 
foglalkozásokkal kell napról-napra tengetniük éle
tüket, vagy pedig mások terhére kell lenniök. A 
kereskedelmi alkalmazottak helyzetét tekintve, 
még szomorúbb állapotokat észlelünk. Ma nem 
áll egyébb a kereskedelmi alkalmazottak előtt, 
mint életük javát a mások szolgálatában szerény , 
fizetésért, bérért eltölteni, öregségükre pedig kol
dusbotra, van kilátásuk. Mert ugyan ki alkal
mazna üzletében korosabb, fizikai és szellemi i

erejében is meggyöngült egyéneket, mikor töme
gesen ajánlkoznak fiatalabb és kitartóbb munka
erők? S épp ezt mindegyikök jól tudva, önálló
sítani igyekszik magát, fél az idő előrehaladott
ságától, akármilyen kicsinyes jövő elé nem néző, 
legtöbbször egészségtelen üzlethez kezd s nem
csak pénzecskéjét és nevét veszti bele, hanem 
erészsógtelen üzletével a már meglévő régibb és 
jobb bázison nyugvó üzleteket is rontja, megin
gatja, sokszor pedig hitele kihasználása által hite
lezőit esetleg minden rósz szándék nélkül meg
károsítja. S mindeme bajokon a leggyökeresebben 
és legelőnyösebben segítene egy nyugdíj, illetőleg 
segélyintézet. E célra szükséges volna egy köz
ponti nyugdíjintézet, mely szövetkezeti alapon 
létesülne s úgy, hogy tőkéit nem másoknál he
lyezné el gyümölcsöztetés végett, hanem saját 
banküzletében hitelmü veletekkel gyümölcsöz- 
tetné. Az intézmény célja lenne tagjainak a köl
csönösség alapján nyugdijat, munkaképtelenségük 
esetén munkaképtelenségi járadékot, özvegyeik
nek nyugdijat és árváknak nevelési járulékot biz
tosítani. Az intézet tagjai lehetnek kereskedők, 
kereskedelmi alkalmazottak, vállalkozók, nagy ipa
rosok, kisiparosok, kik nyílt üzlettel bírnak és a 
kereskedelmi és ipari vállalatok tisztviselői.

— A czukor á ra . A nyers cukor ára tiz hó 
óta 70 0/o-kal emelkedett. A brüsszeli konvenció 
halásakép ugyanis a finomitvány ára lényegesen 
olcsóbb lett s ez olcsóbbodás hatása alatt a cu
kor fogyasztás tetemesen megnövekedett. A kész
leteknek a fogyasztás emelésével kapcsolatos apa
dásához járult azután az idei cukorrépa termés 
roppant rósz volta. Kár, hogy a finomitó-gyárak 
nyerscukor hiányában üzemük teljes kihasználá
sában gátolva vannak s jelenleg finomitvány rósz 
kelendőségétől sokat szenvednek. Viszont azonban 
valószínű, hogy a, hónapok előtt olcsó árban 
megvásárolt nyerspukor kárpótolni .fogja a tisztán 
finomító gyárakat. Egyébként feltehető, hogy a 
finomitvány ára követni fogja a nyerscukorpiac 
emelkedő irányzatát. A finomitvány máris 80 k-ra 
emelkedett.

— G azdátlan ku tya . E hó 21-én este a 
Kossuth Lajos-téren egy kis sárga kopókutya ta
láltai ott. Tulajdonosa At' eheti a rendőrségnél.

Rósz viccek.
A tejjel-mózzel folyó Bácskában nagy lehel az ínség,

— hogy elsőnek rohant óriási kitörő lelkesedéssel üdvözölni 
a kormányt a hazaáruló ellenzék letöréséért.

Még azt mondják, hogy Tisza nem jó magyar. Hát 
miért csinált volna akkor a magyarnak egy külön nagy 
nemzoti ünnepet, klllön magyar nagy pénteket (november 18-án 
péntek nap volt.)

A Loyld clubban most egy csomó 00 van,— a szám-oi 
tevő tagok kitéptek.

A hajdúnánásiak fájlalják most. nagyon, hogy képvi
selőjüknek nincs akkoía ereje a karjaiban is, mint a fejiben.

(Hajdunásnak Rákosi Viktor a képviselője.)

Az osztrák képviselőházban indítványt tettok, hogy 
Percei Dezsőnek nevezetes zsebkendőjét, uielylycl megszavaz
tatta a magyar kormánypártot, helyezzék el a bécsi múze
umba legnevezetesebb trofeumaként Ausztria győzelmének.

Fene gyerek az a Percei Dezső Egy perc alatt 
egy zsebkendővel tönkre tette a magyar alkotmányt.

Arra a hirre, liogj Tisza István személyesen szándé
kozik meggyőzni a maga igazai ól az ország egyes városait.
— a bankáink nagy előkészületeket tesznek a konnányelnök 
fogadására.

Hallomás szerint 1’eivzel Dezső nemesi dinerének ki
egészítését fogja kérni, — egy zsebkendőt fog beleiajzoltatní.

A szabadelvű párt november 18-diki nagy győzelme 
emlékére a zsebkendő-párt nevet veszi fel.

Tokintettel arra az ór ási szerepre, melyet a Perezel 
Dezső zsebkendője Magyarország ujjáb remtésénok korszaka* 
bc*n játszott — a Dániol-féle házszabály szerint összeülő kép
viselőház ólé törvényjavaslatot térj oszt a kormány, meiy sze
rint orresonkitás terhe alatt tilos a zsebkendőnek az eddigi 
célra való használata

SELMEC- ÉS BÉLABÁNYA SZ. KIR. VÁROS

HIVATALOS KÖZLEMÉNYEI.

Az anyakönyvi hivatalok bejegyzései.
1901. évi november 18-tól november hó 2ü-ig.

Születés.
Cbladni János ós Jelony Mária leány Banka

— Schvarez Zsófia leány Selmecbánya 
Kucsera Ferenc és Bolla Mária „
Blázy Samu ós Hinocsan Mara fiú 
Rajtó István és Jakab Mária leány,
Schvarez Adolf és Ivanics Mária Hu, Bélabánya 
Székely József ós Zátloká Mária leány, Steffultó 
Perinka Antal és Kinka Antónia 
Csiger Vilmos és Malis Gizella 
Leiok Ágostou és Pofiak Mária fiú.
Simon József és Perinka Maria „ „

Kihirdetés.
Csukái Henrik. Selmecbánya — Adlor Hani, Guta

Házasság-.
Novak Engclbcrt — Bucsek Júlia, Selmecbánya 
Sziago Mihály — Bucsek Vilma, „
Kuohár Géza, Hatvan — Kovács Erzsébet, Selmecbánya 
Vyletel Pál — Parila Maria, Banka 
Urbanek József — Zsábonszki Regina, Selmecbánya 
Ljebtner János, Karvaly — Spétt Janka, Selmecbánya 
Babicz Józsof — Laszab Mária, Selmecbánya 
Grausz Ferenc — Petorka Heriuin, Bélabánya 
Schvarez Antii — Mo/ola Johanna, „
Gibbasz István — Lajcsiak Katalin „
Tholl Ignác — ó/.v. Politika Vilmosné, Sleffultó

Halálozás.
Reiprich Verona, 05 éves, szervi szívbaj 
Jelen Mária, 3 hónapos, gyennekaszály 
özv. Kriszta Antalné, 08 éves, méhrák 
Morau Eiuánuel, 32 éves, tüdógömókór 
Csesznék József, 0 éves, szervi szívbaj 
Makovinszky István, 20 éves, hydrops universalis 
özv. Kovaes Pálné, .04 éves, szervi szívbaj 
özv. Ihring Józsefné, 00 éves, hasi hagymás 
Laicsiah György né, 04 éves, vízi betegség 
Balázs János, 1 i) éves, tüdőgömőkór

2568. szám 1904.

Pályázati hirdetmény.
A néhai Vallovics Mihály volt újbányái 

plébános alesperes által végrendeletileg hagyo
mányozott alapítvány kezelése és az ezen alapít
ványból rendszeresített ösztöndíjak adományozása 
iránt az alsó-magyarországi hét testvérbánya vá
ros tanácsainak illetve elöljáróságainak egye
teme által megalkotott és kormányhatóságilag 
jóváhagyott szabályzat 9. §-a alapján Körmöc
bánya szab. kir. és főbányavárosnak ezen alapít
ványt kezelő tanácsa részéről közhírré tétetik, 
miszerint a fent megjelölt alapítványból rendsze- 
retilett egyenként 283 (kettőszáznyolcvanhárom) 
korona évi segélyösszeg megfelelő részletének él
vezetével egybekötött ösztöndíjak egyike az 1904. 
évi augusztus hó l-től kezdve adományozás alá 
kerül.

Ezen ösztöndíj a hét alsó-magyarországi 
bányaváros tanácsainak illetve elöljáróságainak 
egyeteme által a  főiskolai tanulmányok befejez- 
téig szóló időtartamra ádományoztatik.
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Adományozható pedig ezen Ösztöndíj csak 
oly pályázónak ki hitelt érdemlő módon beiga
zolja, hogy .római katholikns vallásu, Isten dicső
ségének előmozdítására megfelelő vallásos és er
kölcsös életmódot folytat; tanutmánvai folytat- 
hatásához anyagi gyámolilásra szorul, továbbá, 
hogy valamely hazai felsőbb tanintézet rendes 
hallgatója, jó hazafi és tanulmányaiban jó ered
ménnyel halad, végezetül, hogy a hét alsó-magyar
országi bányaváros valamelyikében született vagy 
községi illetőséggel bir.

Köteles továbbá minden pályázó különben j 
mellőzés terhe alatt biztosítékát nyújtani annak, j 
hogy a hazai és kivált a bányajog fentartásánál J 
kellő tevékenységet lehetőleg hazai közhivatalban - 
fog kifejteni.

Ezen ösztöndíj, csak főiskolai (egyetemi vagy j 
akadémiai) rendes hallgatónak lévén adományoz- i 
ható, középiskolák vagy még alsóbb fokú iskolák 
tanulói arra egyáltalán nem pályázhotnak.

A Vallovics Mihály-féle ösztöndíjak oda ité- j 
lésénél az alapitó akaratához képest a tudomá- j 
nyok egyéb terén működő, de minden esetre ha
zai főiskolát látogató és szintén pályázatra jogo- j 
sült ifjakkal szemben feltétlenül előnyben része- | 
sülnek a bányajogászok, ily pályázók hiányában 
a bányászati tanulmányokkal foglalkozó és ezek- ' 
nek is hiányában a jogi tanulmányokkal foglal
kozó pályázók.

A pályázók egyenlő jogosultsága és minő
sítése esetén a nemes alapitó iránti kegyeletből 
az álapitóvali okmányszerüleg hitelesen beigazolti 
vérrokonság elsőbbségét biztosit.

A pályázati feltételeknek egyébként megfe
lelő azon pályázókra nézve, kik az alapitóhoz j 
való vérrokonságukat hitelesen igazolják, azon 
körülmény, hogy a hét alsó-magyarországi bánya- j 
város egyikében sem születtek és ezek egyikében J 
sem bírnak községi illetőséggel pályázati és illetve 
adományozási akadályt nem képez.

Midőn tehát ezennel a jelzett Ösztöndíjra 
folyó 1904. évi december hó 8-áig bezárólag hir- 
dettetik, felhivatnak mindazok, kik az előbb rész
letezett feltételeknek megfelelhetve ezen ösztön
díj elnyerését óhajtják, miszerint igény jogosult
ságukat igazoló okmányokkal kellően felszerelt 
és szabályszerűen bélyegeit folyamodványaikat a 
kitűzött pályázati határidőn belül közvetlenül 
ezen városi tanácshoz nyújtsák be.

Azon körülmény, hogy a pályázó római 
katholikus vallásu keresztlevéllel igazolandó.

Azon pályázati folyamodványok, melyek 
Körmöcbánya szab. kir. és főbányaváros tanácsá
hoz 1904. évi december hó 3-áig bezárólag be 
nem érkeznek vagy a melyek nem lesznek kel
lően felszerelve figyelembe nem fognak vétetni.

Kelt Körmöcbányán, a városi tanácsnak 
1904. évi augusztus hó 30-án tartott üléséből.

A polgármester helyett: 

Bende Imre,
tanácsnok.

H I R D E T É S E K .

1 Ajánlom a nagyérdemű közönség e
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Az őszi-té li idény s a karácsonyi ünne
pek közelsége alkalmából szíveskedjék di
vatos, elegáns n ő i ruhaszövetek, jól mosható 
Barchentek, Tennis-f/ane/lek stb. beszerzése 
céljából ily árukkal dúsan felszerelt üzletemet 
felkeresni!

Legelőnyösebb bevásárlási he ly !

December hóban nagy „Maradék eladás!
Kiváló alkalom karácsonyi ajándékot 

venni!
Mintákat kívánatra bárhová dimcntesen! i 

Kiváló tisztelettel
(S i im e g h  J á n o s

(női s férfi divat-, vászon- és rövid
áru  üzlet Selm ecbányán.)

IÁZ ELADÁS.
Felső-Reszlán 118./I. számú Reiprich- i 
féle h á z  n a g y  g y ü m ö l -  j 
e s ő s  k e r t t e l ; úgyszintén kü
lönféle bútor és háztartási tárgyak 
valamint egy t e h é n  is szabad kéz- j 

bői eladó.

790. száll) 190-t.

Árverési hirdetmény.
Alulirt bírósági végrehajtó az 1881. évi | 

LX. t.-c. 102. §-a értelmében ezennel közhirré 
teszi, hogy az ipolysági kir. .^törvényszék 5003. 
számú végzése kfevetkeztében ' Mühlstein Gábor 
ügyvéd által képviselt Krausz W. G. javára HeU 
Jakab ellen 774 K 11 fill. s járulékai erejéig 
1904. évi november hó 3-án foganatosított ki
elégítési végrehajtás utján lefoglalt s 1717 koro
nára becsült következő ingóságok, u. m. spiritus 
és bor nyilvános árverésem eladatnak.

Mely árverésnek a selmeci kir. járásbíróság 
1904. évi V. 424/2. számú végzése folytán 774 
kor. 11 fdl. tőkekövetelés, ennek 1899. évi április 
hó 12-ik napjától járó 5% kamatai, */,% válló- 
dij eddig összesen 32 kor. 70 fillérben bi- 
róilag m ár megállapított költségek erejéig is 
Selmecbányán, alperes üzletében leendő magtar
tására 1904. évi decem ber hó 6-ik napjának 
délelőtti 10 órája határidőül kitüzetik és ah
hoz a venni szándékozók ezennel oly megjegy
zéssel hivatnak meg, hogy az érintett ingóságok 
az 1881. évi LX. t.-c. 107. és 108. g-ai értelmében 
készpénz fizetés mellett, a legtöbbet Ígérőnek, szük
ség esetén becsáron alul is el fognak adatni.

Amennyiben az elárverezendő ingóságokat 
mások is le és felülfoglaltalták s azokra kielégítési 

I jogot nyerlek volna, ezen árverés az 1881. évi LX. 
t.-c. 120. §-a értelmében ezek javára is elrendeltetik. 1

Kelt Selmecbányán, 1904. évi november hó j 
17-ik napján.

ó v áry  Dezső.
kir. bir. végrehajtó.

194G/904. sz.

Árverési hirdetményi kivonat.
A Selmecbányái kir. járásbíróság mint telek- I 

könyvi hatóság közhirré teszi, hogy selmeci nép- ; 
bank végrehajtónak Miskovicz Pál végrehajtási 
szenvedő elleni 276 K tőkekövetelés és jár. iránti 
végrehajtási ügyében a selmecb. kir. járásbíróság j 
területén levő Miskovicz Pálnak a béldi 62. tlkvb.

az I. 1—5. 12. 14—19. 22—29. 34—43. ssz. a. 
ház 64. népüsz. sz. a. udvar, kort, pajta, szántó, 
rét és legelőből álló 6/s uéb. telekből l/g rószb. 
jutalékára 1050 K. ügy ugyanannak a 296. tlkvb. 
az I. 1—2. ssz. a. szántóból álló urb. birtokból 
V, részb. illetőségére 186 K ezennel adószerint 
megállapított kikiáltási árban az árverést elren- 

i delte, és hogy a fentebb megjelölt ingatlanok az 
1904. évi decem ber hó 5-ik nap ján  d. e. 10 
ó rak o r a Réld községi biró házánál megtartandó 
nyilvános árverésen a megállapított kikiáltási áron 
alul is eladatni fognak.

Árverezni szándékozók tartoznak az ingatlan 
becsárának 10°0-át készpénzben vagy az 1881. 
évi LX. t.-c. 42. §-ában jelzett árfolyammal szá
mított és az 1881. évi november hó 1-én 3333. 
sz. a. kelt igazs. miniszteri rendelet 8, §-ában 
kijelölt övadékképes értékpapírban a kiküldött 
kezéhez letenni avagy az 1881. LX. t.-c. 170 §-a 
értelmében a bánatpénznek a bíróságnál elöleges 
elhelyezéséről kiállított szabályszerű elismervényt 
átszolgáltalni.

Selmecbányán 1904. évi október hó 25-ik 
napján.

Erdély, kir. aljbiró.

1609. tkv. sz. 1903.

Árverési hirdetmény kivonata.
A Selmecbányái kir. jbiróság mint telek

könyvi hatóság közhirré teszi, hogy zsarnócai nép
bank végrehajtatnak Turzikné Zorvan Zsuzsi 
végrehajt, szenvedő elleni 1120 K tőkekövetelés 
és jár. iránti végrehajtási ügyében a Selmecbányái 
kir. jbiróság területén levő Turzikné Zorvan Zsu
zsinak a berencsfalui 69. tjkvb. az I. 1— 11. 13. 
16. 21. sz. a. 61. népösz. sz. ház, udvar, kert, le
gelő, rét és szántóból álló V4 uéb. telekből 3/4 
részb. jutalékára 1990 K Továbbá a 406. tjkvb. 
az 1. 1—2 ssz. a. íldacsi na nevű rétből álló bir
tokára 54 K. Végre a 429. tljkvb. a -f- 958 b. 
hrsz. stodlov nevű szántóból álló ingajlanra 48 K 
ezennel adószerint megállapított kikiáltási árban 
az árverést elrendelte, és hogy a  fentebb meg
jelölt ingatlan az 1904. évi decem ber hó 12-ik 
nap ján  d. e. 10 ó rak o r a Berencsfalu község 
biró házánál megtartandó nyilvános- árverésen a 
megállapított kikiáltási áron alól is eladatni fognak.

Ár verezni szándékozók tartoznak az ingat
lanok becsárának 10 °;„-át készpénzben vagy az 
1881. évi LX. t.-c. 42. §-ában jelzett árfolyam
mal számitutt és az 1881. évi novemb. hó 1-én 
3333. sz. a. kelt igazs. miniszteri rendelet 8. 
§-ában kijelölt óvadékképes értékpapírban a  ki
küldött kezéhez letenni, avagy az 1881. LX. t.-c. 
107. §-a értelmében a bánatpénznek a bíróságnál 
elöleges elhelyezéséről kiállított szabályszerű elis
mervényt átszolgúllatni.

Kelt Selmecbányán, 1904. évi hó szeptember 
2. napján. Liha, kir. járásbiró.

1779. 8Z./901. tlkvi

Árverés hirdetményi kivonat.
A Selmecbányái kir. járásbíróság mint telek

könyvi hatóság közhírré teszi, hogy Gruber L. és 
fia budapesti cég végrehajtónak Spitzerné Veisz 
Nelti végrehajtást szenvedő elleni 152 K 14 fill 
költségkövetelés és jár. iránti végrehajtás ügyében 
a Selmecbányái kir. jbiróság területén lévő Spitzer 
Samu, Spitzer Aranka. Spitzer Vilma, Spitzer 
Gynla és Spitzer Róbert tulajdonául bejegyzett a 
selmecb. 1062. tljkvb. a -f- 2491. hrsz. 277. nép
ösz. sz. ház és kertre Hodrusbányán ezennel adó
szerint 3016 K-ban megállapított árban) az árve
rést elrendelte, és hogy a fentebb megjelölt ingat
lanok az 1904. évi decem ber hó 19-ik nap ján  
d. e. 10 órakor a hodrusbányai rbizlos hivatalos 
helyiségében megtartandó nyilvános árverésen 
a megállapított kikiáltási áron alul is eladatni fog.



Árverezni szándékozók tartoznak az ingat
lanok becsárának 10% -át készpénzben vagy az 
1881. évi LX. t.-c. 42. § ában jelzett árfolyammal 
számítolt és az 1881. évi novenber hó l  én 3333. 
sz. a. kelt igazs. miniszteri rendelet 8. §-ában 
kijelölt óvadékképes értékpapírban a kiküldött ke
zéhez letenni, avagy az 1881. LX. t.-c. 170. §-a 
értelmében a bánatpénznek a bíróságnál előleges 
elhelyezéséről kiállított szabályszerű elismervényt 
átszolgáltatni

Kelt Selmecbánya, 1904. évi október hó 9.
napján.

Liha, kir. jbiró.

2121. szám. 1903. tkv.

Árverési hirdetmény kivonat.
A Selmecbányái kir. járásbíróság mint telek

könyvi hatóság közhírré teszi, hogy Leszekné 
Horváthy Ilona végrehajta tnak  Ilruskovics Samu 
végrehajt, szenvedő elleni 600 K tőkekövetelés 
és jár. iránti végrehajtási ügyében a  Selmecbányái 
kir. járásbíróság területén lévő Ilruskovics Jánosné 
Kunic Zsuzsi Delingáné Hruskovics Anna, Zam- 
bojné Hruskovics Zsuzsi, Hruskovics János, Hrus
kovics Samu, kk. Hruskovics Kati és István tu
lajdonául bejegyzett a bakabányai 485. tljkvb. a 
-f- 541. hrsz. 344. népösz. sz. ház és udvar (az 
udvar közös a 345. népösz. sz. házzal 1. 1750. 
tljkvb. 1353 K a 4238. hrsz. Baba dolina nevű 
kert 44 K; a 2754/a. hrsz. gágorszke luki nevű 
kert és pajta 369 K és 60 í; a 2753. hrsz. ugyan
oly nevű kert 353 K 10 f; a 4237/b. hrsz Babej 
dolina nevű kert 78 K 10 í; a  2070. hrsz. Bohu- 
niczká czezta nevű szántó 971 K 30 1; a 2372. 
hrsz. dőlnie luki nevű rét 146 K 30 f; a 2071. 
hrsz. Bohuniczká czezta nevű szántó 881 K 10 f; 
a 2354. hrsz. dőlnie luké nevő szántó 77 K végre 
a 4160/a hrsz. Sefranicza nevű szántóra 947 K 
10 f ezennel utóajánlat szerint megállapított kiki
áltási árban az árverést elrendelteés hogy a 
fentebb megjelölt ingatlanok az 1904. évi de
cember hó 22-ik nap ján  délelő tti 10 ó rako r 
a bakabányai községi házánál megtartandó nyil
vános árverésen eladatni fognak.

Árverezni szándékozók tartoznak az ingatla
nok adószerinti becsárának 10°/0-átkészpénzb.vagy 
az 1881. évi LX. t.-c. 42. §-ában jelzett árfolyam
mal számított és az 1881. évi november hó 1-én 
3333. sz. a. kelt igazs. miniszteri rendelet 8. §-ában 
kijelölt óvadékképes értékpapírban a kiküldött 
kezéhez letenni avagy az 1881. LX. t.-c. 170. §-a 
értelmében a bánatpénznek a bíróságnál előleges 
elhelyezéséről kiállított szabályszerű elismervényt 
átszolgállatni.

Kelt Selmecbányán. 1904. évi november hó
6. napján.

Liha, kir. járásbiró.

1904. november 27. s E M L (: B A N V A I H I H A 1) Ó

Cim b a lo m -ta n itó n ö
'alapos oktatást ad kottá
iból öt hónap alatt töké

letesen kiképez. 
Címe: Honvéd-utca 57. I. emelet.

A leghíresebb k ö t ő g é p e k
házi és ipari célra

L sty rin i kötőgépgyár
magyar képviselete

Budapest, VIÍI. Erzsébet-körút 23.
-----  Részletfizetésre is kapható.------
F“  Á rjegyzék ingyen és bérm entve. 

Varrógépek és kerékpárok raktára.

Jrogl József Lajos.
í} 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 ^ 8 B 8 8 8 a ss8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 l

OLCSÓ CSEHORSZÁGI
ÁGYTOLL!

f) kilo uj fosztott 1) GO kor.. jobb minő
ségű 12 kor., fehér fosztott puha párna 
toll 18— cs 24-— kor. hófehér fosztott 

puha párna toll 30 — és 3G-— kor. Szétküldés héruiontve 
után vettél Átcserélés és visszavétel a portóköltség meg

térítése mellett.

Benedickt Saehsel, Lobes 95.
Post P I L S E N, (Böhmen1.

Borjugyomrot
- legm agasabb  áron vesz ■

Leop. Samel, Teplit-Schönau,
Bőr- és szörmeüzlote.

A
használja a régóta bevált és jó izű 

„ K e is e r- fé le

IELL-CAMIELL“
cu k o rk ák a t

'•)r7  j ( I közjegyzőileg hitelesített 
^  • ■ * '' okirat eléggé bizonyítja, 
mennyire beválnak és biztos si
kerrel hatnak ezek a cukorkák 
rekedtség , h u ru t óselnyálkoso- 

dás ellen
Ha hasonlót kinálnak utasítsuk 
vissza és óvakodjunk hamisítások
tó l Csak ,,három fenyő“ valódi véd
jegygyei. Csomagja 20 és 40 fillér. 

Raktár:
M á r k u s  M .

cuki ászát* .S e lm ecbányán
Déák-J-’ereno-utea 7,/I. sRjat ház
.. .. A lap tU u to tt  1 8 30 ........BOGTA. JÁHOS

...........é t t e r e m .............

Ajánlja k itűnő KONYHÁJÁT, valódi balatonmel- 
léki és Battai Lils-féle rislingi fehér borát, ki
tűnő minőségű vörös bort, mindig friss acél és 

dupla-márciusi barna

D r é h e r - s ö r t .

1T £ y  4  g  «  % @ 3? e  %&
az I. emeleten egészen uj berendezéssel, külön 
társaságok ünnepélyes alkalmak, lakodalmak, stb, 

számára. Bankettek 70 terítékig.

0, rOS
törlesztéses külcsönöket ny"it°k, “ y----------------- ---- -------- -  pesti és külföldi
elsőrangú pénzintézetektől a földbirtok és 
ingatlan 3/4 értékéig I. és íl. helyre 15—65 
évig terjedő időtartamra. ***■'• --.auit******

Szeillélvtliíeltf PaPokn3k>katonatiszteknek,
- 'állam i- és magánhivatalno

koknak, kereskedőknek és iparosoknak időre 
gyorsan és discreten.^y

Bank- és magánadósságok convertálása.

I L ^ J X T G r  S ^ 2 v £ T T
BUDAPEST, VI., Nagymező-utca 12.

A kölcsön nem záloglevelekben, hunem készpénzben lesz folyósítva.
- É rtékpap írok  és részvények a legm agasabb napi árfolyam  m elle tt m egvétetnek .

O s /.tá ly s o rs je g y e k : V, K  1 3 .—, ’/s K  6 .—, ‘/« K  8 .—, V9 K  1 .50
(Válászbúlyeg).

Az
e r e d e t ig 'S /N G E R s .V A R R Ó G É P E K

------------------------------------------- - r y ^ r ------------------------------------------------------- »

leghasznosabb

lilüü. évi
párisi v ilá g k iá llítá s  

legnagyobb kitüntetése
„Grand Prix“

Gépeinknek folyton növekedő kelen
dősége,valamint az összes kiállításokon 
kiérdemelt kitüntetése, nemkülönben a 
gyárnak közel 50 éves fennállása s a 
kitűnő gépek révén kivívott világhíre 
szerezte a teljes elismerési ami leg

jobban kezeskedik azok jóságáról.

Ingyenes tanfolyamok az összes házi és modern műhimzésben. — Nagy választék a raktáron levő hímző selyemben.

________ :----------- E le k tro m o to r  m in d en  egyes v a rró g é p h e z . .....

Az uj családi varrógépeink a legköny- 
nyebb és legcsendesebb járatuak, egy
szerű a kezelésük és a háztartásnál 
nélkülözhetetlenek, különösen a mű- 
himzós, magas szegés és áttört mun

káknál. mi 3 i
Besztercebánya,

Kossuth K ajos-utca 14.
The Singer Manufacturing C0' Besztercebánya;

W  , , K ossuth Lajos-utca 14.reszvenytarsasag.
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JTO H J L X l  B sT O N ZT

t (ebéd és vacsora) jutányos as 
áron kapható egy úri család- ■  
nál hat vagy több fiatal éra- ■ 

6  bér részére. 1. Honvéd-utca 33. S

l b á
atonnal ehető viipy főzni való li>8. pörkölt liőrfi szalonnák 
elsőrendű /.simák 128. sós teuér vastag it'S, vékony 128, 
füstölt vastag 14«> vékony 140 debreceni paprikás szalonna 
148. pác.di fokhagymás füstölt paprikás szalonna 200 pácolt 
sovány szalonna nélküli sonka, karmonáldi, oldalas 1 HU. fillér. \ 
A fönti uruk szállító levele us csomagolása ingyen. K.sőiendii , 
iiá/i /.sir 140 hozzá f/elem ék A kgros 110. 10 kgros 140, 

kgros 2.80: az ai.ik fillérekben értendők. Ariim árai, 
melyek gyakran válto/ók e lieiyeii minden számban k e i-  
Im a/, cini alatt találhatok Szállítja: 1»A1<C'KÁK kiviteli . 

üzlete Nyíregyháza.

C S E R N Á K  G Y Ö R G Y
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 É R .

Női- é s  fér fi - láb b e li, le g finom abb  b e l-  é s  k ü lfö ld i a n y a g 
ól a  le g ú ja b b  d iv a t sz e r in t.

. . . . Kén/, c-lp fS i-n k tft r ...................

N y a v a l ya  t ö r é s !
Ki nyavalyatörés, görcs és más ideges állapotba 
szenved, kérjen iratot, ingyen és bérmentve kap. 
szabd. Hattyú gyógysz-rlár által Majna Frankfurt

m m m tgehieht S zappant
„sza rv as"  vagy

Kíh*s;ts, rekedtté* él hárul ellen niurs jobb ti
RÉTH Y -féle

pemetefű cukorkánál!
V ásárlásnál azonban vigyázzunk és 
ha tározo ttan  RÉTHY-félét kérjünk. 
mivel sok haszontalan u tánzata  van. 

I doboz 60 f i l lé r .
Csak RÉTHY-félét fogadj unk el!

,,k u lcs"

je g y g y e i

g Legjobb,
TI

legk iad ósab b , l e g t i s z 
tább é s  azért  a le g o lc só b b  ..
*  £3 Z  S t  p  p  S t  2T1. . .

Bevásárlásnál ügyelni tessék, hogy minden darab  szappan 
„S ch ich t" vagy pedig a fenti „véd jegyekke l4* legyen e llátva.

i

.......S fB
g S l
mmm
m .

m
M© a

ér-’-S
K ij'

?É
S P
gs®.

1 in ju t é rd e k é b e n

f«íO

%

IC sá szá rit; rd ö

-5
I g a f l
E g á l t
í o S S i

“ 1 3  *

té li és nyári gyógyhely

B U D A P E S T E N .
Elsőrangú kénes hévvizü gyógyfürdő, 
páratlan gőzfürdővel, legmodernebb 
Iszapfürdőkkel, pompás ásványvíz- 
uszodákkal. kő- és kádlOrdökkel, 

200 kényelmes lakószobával. 
Prospektus kívánatra 
Ingyen és bérmentve.

S Z V É N T  ÉS C S Í Z  ELLEN LEGSIKERESEBB  
a  I Í R I jE G  r s f c J I i . f é J e

tf Ü R A f
1 ü v e g  S  k o r o n a ,  k i s  ü v e g  I b o r .

Főraktár: K O R O N A  •  G Y Ó G Y S Z E R T Á R . Budapest, Calvin-tór.

K I R Á L Y F I  É S  T Á R S A
B A N K H A Z A , B U D A P E S T , A N D ü A S S V -U T  60.

■ megy. klr. szab. oazUiyaortjátík fCelirualló helya.
110,000 sorsjegy , 6 6 ,0 0 0  nyer. — N yerem ények ő sszege  14 .469 ,000  ko rona .%

>: SIMON PAl.
BU&nrE5T, VI., VÁCZI-KÖRUT 33. SZ.

100 itoba 2-20 K-lól feljebb kiszolgálással és villanyvi
lágítással egy#tt. rOrdők, elegáns kávéház, étterem és 
körcsarnok a házban. Vlllamoi vasúti megállóhely ax 

összes pályaudvarok ét hajók leié.

^ ^ T r ó g é p

N g l L :

M O D E L L J E
— ------------------ r n S Q j e i e n t i - !

P R O S P E K T U S T  KÜLD

a K L I V É N Y I  F E R E N C Z j r ^ í H i i M n
vendéglős elsőrangú itterm e t

Bndapesí, VI., Amirdssy-uto9. \  \  vO 6  S í

f lN D R Á S S V - Ú T  i 2 > .

i egyedül létező valódi angol
SZÉPITÖSZER

B a la ssa  - léié valódi angol UGORKATEJ

A Kisbirtokosok 
Országos földhitelintézete
B U D A P E S T . V , G ÉZA-UTCZA 2.

300 koronától kezdve &d törlessléses zálog- 
Ievél-kClcsőcSket, melyek n!án

tiljes ItepéKüluitssel:

fizetendő Járadékul a törlesztéssel együtt.

Bővebb felvilágosítást az intézet 
díjmentesen ad.

Ön nagyon idősnek látszik I 
Fesse haját a CZERNY-féle

^ F an n tn gp n ?
H AJFESTŰ-SZERREL.

V É R Q T Ó Q T I T Á S
A legsikeresebb gyógymód: asthma, sz 
Ideg- és bórbaj, szélhüdés, címezni.

Megalapítója és egyedüli képviselője:

k " K O V Á C S  J. fővárosi orvos.
BUDAPEST, V., VACZI • KÖRÚT I8. SZ. I. EM.

, teplöt, mólfoltot, patlnnóst,
essert stb. és az arcznak Udcséget, fiatalságot kölcsönöz. 

Hölgyeknek nélkülözhetetlen ‘
Egy üveg ára 2.— K, hozzá ugorka-szappan I.— K, púder 2.— K. 

Postai szétküldés naponta.

Balassa Kornél fXfffL

itaV.'
o\ »

&«>*%»*«***

uiucs napuuia. TJ
'ógy szertára: 9/1
u d a p t s t — E r t s é b e tfa lv á  f i ) r /R

_ L 4 /I

GSERS és BAUER ®
M O T O R G Y Á R

BUDAPEST BÉCS
V , L ipót-körut 7 . l J r 0 .  O readnerstraaae  70 — 85.

Benssn* és Benzin* és
petroün- petnoün*

motorok ''ij lokomobilok
Sxiwógáz-motorok 2—3 fillér üzemköltséggel,J 

M  ten n i t e i t e ü t  É M ísIiíb. -  Elsifesii gjáiHiiií. -  t ó r a  fettsi Íillélelíi.)
.ptN«

Nyomatott Joerges z\gost üzv. és fia könyvnyomdájában Selmecbányán. 1904
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