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A gymnásium kérdéséhez.
Budapest, 1904. dcc 14.

Röviden felelni akarok arra a vezér
cikkre, amely a „Selmecbányái Híradó11 
utolsó számában megjelent „egy selmcci 
polgár“ tollával és „Ipolyság kontra Selmec
bánya11 felírással.

Mindenekelőtt arra kérem az említett 
cikk Íróját, ne liigyje azt, hogy a selmec- ! 
bányai kir. katli. nagygymnásiummal nem 
törődik senki. Es figyel meztetem arra is, 
hogy mind az, amiket Ö mint teendőket 
proponál, már megtörtént, sőt folytonosan 
történik.

Egy előkelő küldöttség már régen el- j 
járt a minisztereknél ez ügyben és én 
amióta képviselője vagyok szülővárosomnak, 
szüntelenül kérem és igyekszem kapacitálni 
az illetékes tényezőket az ügy érdekében. 
Hogy eddig célt nem értünk, annak kél 
föoka van. A kérdés megoldásának nehéz- : 
sége és a politikai helyzet folytonos bi
zonytalansága.

Mindez azonban nem jelenti azt, hogy 
most már mondjunk le a reményről, hogy 
már eleget dolgoztunk az ligy érdekében 
hát ne fáradozzunk tovább. Ellenkezőleg, 
abban teljesen egyetértek a cikk írójával,

É d e s  a n y á m ,  r ó z s á t  k ü l d ö t t '  . . .
B ulla  Ignclctól.

Édes a n yá m  rózsát küldött 
Egy csillagos este,
K icsi kertjét letarolva  
Tudom  m in d  ö szedte.
Garabolyba rakosgatta  
Mohhal kipárnázta ,
Öregbetűs nagy árkuson  
Kékem  adreszálta.

Édes szülém, öreg szülém  
M egsirathat engem,
H ogy a sok szép piros rózsán  
Ügy-úgy elkesergem,
A virágok is  megcsaltak 
H azudtak szerelmei,
Ne is  kü ld jön  többé rózsát 
É nnekem  kigyelmed.

Apróságok 
Két múmia.

A fizikai képtelenségek a misztikus meg- 
magyarázhalallanságok megszaporodtak egygyel. I

* Dallam ít irta Fekete István lyc. tanár, megjelent !
5 Zenélő Magyarország decemberi számában.

hogy kötelességünk a kérelmezés és a ka- 
pacitálás eszközeivel továbbra is működnünk. 
Most nem foglalkozom a kérdés lényegével 
és nem mondom el azokat, amiket az Iigyre- 
vonatkozólag fáradozásaim közben észleltem 
és tapasztaltam. Lesz alkalmam ezeket más
kor elmondani és talán legjobb lesz az 
ügyet és tapasztalataim egész anyagát egy 
értekezlet beható tanácskozása tárgyává 
tenni. Reményiem, hogy azon alkalommal 
a cikkíró is szives lesz minket tanácsával 
támogatni.

Most az ügyünkkel törődök tájékoz
tatása és talán megnyugtatása végett csak 
a következők közlésére szorítkozom:

Értesülve az Ipolyságon felgyújtott 
örömtüzekről megkérdeztem a kultuszmi
niszter urat, hogyan áll az ügy és mi a 
szándéka ? A miniszter úr kijelentései kő- , 
rülbelül a következők voltak: Ipolyság 
gymnásiurnot kér, Selmecbányának két gym- 
násiuma van, talán lehetne a katli. gym- 
násiumot Ipolyságra áthelyezni. Erre azt 
válaszoltam, hogy az áthelyezés lehetőségét 
el sem tudom képzelni, mert ami gymná- ! 
siumuknak helyhez kötött vagyona van, ; 
amelyet Ipolyságra áthelyezni jogilag és ! 
erkölcsileg lehetetlen ép úgy mint ahogy ,
Az agynak liallucinálásra, ellenőrizhetetlen fan
táziára vezető munkája ime, kis testvérkét hozott 
az izgató, spiriliszlikus rejtélyek dédelgetőinek* 
Ez a fejletlen testvérke eredeti fővárosi speci- 
álitás.

A Nemzeti Muzcum inellékkapujáböl pont 5 
óra 35 perckor két szikár magas alak konflisba 
ül. A konllislovak kimért kocogással pont öl óra 
45 perckor állanak meg a New-York kávéház 
Dohány-utcai első ablakánál. A kél alak kiszáll. 
Deres hajú mind a kettő. Az arcuk sárga. A 
homlokuk ázsiai szabású. Színtelen, élet nélküli 
zöld szemek lövellnek alaktalan mélyedésből. Te
kintetük végig siklik a pikkolózó vendégek feje j 
fölött s a hatalm as ablaktáblán át valamelyik 
elrobogó automobil benzines párazátában vész el. i 
A cilinder, meg a ruha kopott rajtuk és esetlen : 
formájú. Lefüggönyözött ablak mögé ülnek, pon
tosan ötvenkilenc krajcárt költenek, a tálcára 
lesznek egy-egy hatos borravalót, aztán pont 6 
óra 10 perckor feszesen, gőgös tartással távoz
nak. Vissza a Nemzeti Múzeumba.

— Ez a  két titokzatos alak két múmia. A 
nevük szájról-szájra já r a kávéház asztalai fölült. 
Az egyik II. Ramzesznek, a másik I. Ramzesz-ük 
öcscsének a mumiaja.

Üt óra 45 perckor mikor megjelennek, az ő 
nevük tolakodik a politizáló, a vitatkozó ajkak

fizikailag lehetetlen a piaristák selmeci há
zát és a gymnásium épületét Ipolyságra le
tolni. Egyúttal ujból kifejtettem mindazokat 
az érveket, amelyek gymnásiumunknak ki
egészítése mellett felhozhatók, de kifejtettem 
azokat is, amelyek a kérdéses áthelyezés 
ellen szólnak.

A miniszter úr kijelentette, hogy ta
nulmányozni fogja az ügyet, az áthelyezés 
csak egy gondolat, amelynek kivitele a le
hetőségtől függ és az áthelyezés másik fel
tétele az, hogy városunk egy más iskola 
felállításával teljes kárpótlást nyerjen. Be
széltem a kegyes tanitúrend főnökével is, 
ki már élőbbről megígérte ügyünk támoga
tását. A rendfőuök úr kijelentette, hogy 
mit sem tud a kérdéses áthelyezésről, ami 
nézete szerint lehetetlen is. Ahhoz, hogy a 
kegyestanitórend egy gymnásiurnot átvegyen 
mindenekelőtt szükséges, hogy neki egy 
teljesen felszerelt gymnásium és rendház 
templommal vagy legalább egy házi kápol
nával átadassák még pedig oly fundációval 
együtt, melynek kamataiból a tanárok fize
tése biztositassék.

Nem hiszem, hogy Ipolyság és kör
nyéke képesek volnának ilyen nagy befek
tetésre. Miért is nézetem szerint ami törek-
szeglelére. Csupa figyelem és szorongás az egész 
kávéház.

Konok meggyőződés, makacs hit és gyerekes 
félelem ül ki minden homlokra, ebben a titokzatos 
pillanatban és ime az az útvesztő rabulisztika, 
mely ezt a babonás hitet el tudná oszlatni.

A kávéház bohém népének lobbanékony 
fantáziája, megdönthetetlen hite kétségbeesetten 
tanúskodik a két alak egyiptomi származása 
mellett.

Meddő fáradság, szizifuzi munka volna e té
velygő lelkek felvilágosítását megkísérelni. Vagy 
ütvén ökölcsapást s a félig kigondolt bohém me
sék alvilági rémeinek csapatját zúdítaná magára 
az, kinek ajkára szánalmas mosoly merészelne 
letelepedni e biblikus csöndben.

A tényállás valódiságára megeszküszik: 
Byblis.

Vallomás.
Kelten voltak a szobában. Egy főkölős, 

nyugodt arcú asszony, meg egy fiatal lány.
A halvány gyűrött arcú lány közelebb tolta 

székét az asszonyhoz és tovább beszélt. Úgy kö
zeledett, úgy hajolt hozzá, mintha tűzhely lett 
volna. A lelkét melengette nála.

— Nem volt az édes anyám az az asz- 
szony. — Fani néni. — A mostohám volt és
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vésünk, vagyis egy már létező lmtosztályú 
gymnásium kiegészítése százszor künuyeb- , 
ben megvalósítható mint az ipolysági terv. 
A kultuszminiszter úr azon gondolatával, 
hogy kárpótlásul esetleg egy más iskolát 
kapnánk, foglalkozhatunk.

Mindaddig azonban, míg polgártársaim 
hozzájárulásával ez a gondolat testté nem 
válik, nekem kötelességem tovább haladni 
utamon és polgártársaim támogatásával szün
telenül odatürekekedni és minden lehetőt 
elkövetni, hogy a városunkkal és vidékének 
túlnyomóan róin. kath. lakosaival már év
századok óta összenőtt középiskolánk ren
deltetésének megfelelő karba helyeztessék 
és a hiányzó két osztállyal végre valahára 
kiegészitessék.

Budapesten, 1904. deczember hó 14-én.
Heinez Hugó.

* *
*

Heine Hugó országos képviselő fenti 
kijelentéseit megnyugvással veszi tudomásul 
Selmecbánya város egész közönsége, s hogy 
teljes legyen a gymnásium ügyében az 
utóbbi időben kelt nyugtalanság megszün
tetése e helyütt közöljük Lits Gyula fő
ispánnak ez ügyben lapunk szerkesztője 
előtt tett kijelentéseit.

„Csodálkozva hallom, -- mondotta Lits 
Gyula főispán — hogy a Selmecbányáink 
azt hitték, azt hihették rólam főispánjukról, 
hogy én Selmecbánya városát megkárosí
tani akaiora, mert megkárosítása volna a 
városnak az. hogy ha az itt levő gyinná- 
siumot innen elvinni segíteném, anélkül, hogy 
megfelelő rekompenzációról ne gondos
kodnám.

Nekem nemcsak hivatalos állásom, de 
önmagam által is előszabott és eddig min
dig sem előtt tartott kötelességem, hogy a 
vezetésemre bízott törvényhatóságoknak, kö
zönségeknek erkölcsi és anyagi érdekeit 
legjobb tudásom szerint előmozdítsam. Tud
tommal eddig soha sem cselekedtem ezen

mégis —  most tudom csak — jobb volt, m int 
mások édes anyja.

Úgy kellett szólítanom, hogy: édes mama. 
Reátanitottak, pedig jó l tudtam, hogy csak — 
mostoha. Egy kicsit öreges volt már. Németül 
beszélt mindig, magyarul alig tudott egy imád
ságra valót, én pedig talán kétszer annyit tud
tam németül. Hanem azért megértettük egymást.
Ö értett magyarul, én meg németül.

Úgy néha, m ikor valami keserűség fojtogatta 
torkomat, olyan, amelyen oly jó l esik künyiteni, 
vagy. am ikor oly jó l esik beszélni az embernek, 
úgy m int most. Páni néni, úgy szerettem volna 
én is, beszélni vele, hosszasan, sokáig, az ő nyel
vén, hogy jobban lásson a lelkembe. — Beszélni 
szerettem volna addig, mig — meg nem mutat
tam a lelkem egészen.— Szólni szerettem volna 
hozzá, Páni néni különösen akkor, m ikor munka 
után abba a kis kényelmes fotelba ült, s két ke
zét az ölébe nyugtatva elnézett engem, meg azt 
a szürke homályt, mely arcunk, szemünk előtt 
bontogatta ki jobban, jobban fátyolos köpenyét. 
—  Szólni, beszélni szerettem volna végtelen vá
gyakozásai, de nem bírtam. —  Elcsuklott a nyel
vem. s mintha az, am it ki akartam mondani, o lt 
vergődött, o tt kínlódott volna az ajkamon!

Páni néni ez az átkozott nyelv volt az oka 
annak, hogy tökéletesen megértsük egymást.

elvem ellen s biztositok bárkit is, hogy 
soha seiu is fogok az ellen cselekedni s a 
mennyire a körülmények engedték eddig 
erről mindkét törvényhatóság közönsége 
meg is győződhetett.

Biztosítom tehát Selmecbánya város 
közönségét, hogy érdekeit ép úgy szivemen 
viselem, mint Hontvánncgye közönsé
gét s a mikor Hontvármegye s illetőleg 
Ipolyság részére egy ottan nagyon szük
séges középiskola megszerzését tűztem ki 
célomul, nem feledkeztem meg egy pilla
natra sem Selmecbányáról sem s az itteni, 
s itten kevésbé fontos csonka középiskola 
átvitelével egy megfelelő, sőt a város kö
zönségére nézve értékesebb intézmény lé
tesítése már most gondoskodásom tárgyát 
képezi s ezt irányadó helyen kifejezésre 
is juttattam s ott az teljes méltánylásra is 
talált.

Nekem nem az a célom, hogy pro vagy 
kontra dolgozzam egyik vagy másik törvény- 
hatóságom érdekében, sőt épen azt szeret
ném, hogy ha a vezetésemre bízott két 
törvényhatóság velem együtt „unitis viribus“ 
dolgoznék a közös érdekek elérhetésére.“

Tőkeemelések a vidéki pénz
intézetek rovására.

A m últ napokban megjelent ama kommü
niké, mely a Hitelbank tőkeemelését adta a 
világtudomására élénk feltűnést ke lte tt pénzügyi 
körökben. Mindenki, kinek csak némi köze van a 
Haute Fináncéhoz, kereste, kutatta magyarázatát 
a tőkeemelés forrásának annál is inkább, mivel 
pénzügyi piacunk helyzete korántsem oly kedvező, 
hogy uj papírokat, le tt légyen az a tekintélyes 
Hitelbank kibocsát.ványa, risiko nélkül fel tudna 
venni. A rendesen jó l in form ált körök tudni 
vélték, miszerint a bank vezérlő elnökének ismét 
egy geniális sakhuzásáról van szó s a »delikatesse« 
kedvéért belevontak a Rotschild csoportot, 
melynek kezdeményezésére történt volna a tőke
emelés.

Magánintézmény tőkeemeléséről lévén szó, 
senkinek semmi-e pénzügyi transaciót, még sem 
vonhatjuk ki magunkat ama kérdés megvitatása

Szerettem, igazán szerettem azt az asszonyt 
és mégis úgy éreztem mindig, mintha valami 
nagy távolság volna közöttünk. —  Olyan taka
rékos voltam abban, am it a szeretet jelének 
neveztek az emberek és m int csak azért! Egy 
hónapja, hogy elmentünk és azó'ta vádol, gyötör, 
az aki nem fejezett gyöngédség, az aki nem mu
tatott szeretet, — melyet hamu alatt őriztem s 
nem pazaroltam rá arra az asszonyra, aki na
gyon, de nagyon megérdemelte volna.

Ha templom előtt visz el az utam, be kell 
mennem. Imába kezdek, de a harmadik mondat
nál csak azt veszem észre, hogy lázasan, öntu
datlan számolgatom azt, am it nem tettem. Szá
molgatom, s az sok kis vétek úgy meg sokasodik, 
hogy eliszonyodom tőle s úgy vetek keresztet, 
mintha megakarnám védeni magam attól, hogy 
rám szakadjon az átok a lelkemre, az árva
ságra !

— Fáni néni —  olyan jó l esett mindezt 
elmondanom. Köszönöm, hogy meghalgatott, hogy 
megértett! — K i ne nevessen Fáni néni, de 
olyasmit érzek, mintha hófehér, selymes párnán 
álmomban raeggyóntam volna és megbocsátottak 
volna nekem.

K őhalm i Béla.

alól, vájjon a Hitelbanknak, mely pénzügyi éle
tünk kialakulására a szó legszigorúbb értelmében 
befoly, indokolt-e eme ténye, s ha igen mennyiben.

A  külföldön, de különösen Monarchiánk 
másik felében és Németországon, oly jelek ész
lelhetők az utóbbi időben, melyekből a pénzpiac 
helyzetének kedvező megváltozására lehet követ
keztetni. Az ipari és kereskedelmi élet jelentékeny 
prosperitása mellett, a pénzpiacok állandó szilárd 
voltáról adhattak számot a pénzügyi tudósítók, 
mely állandó szilárdság a kontinentális jegyban
kok kamatláb politikájában is érvényesült. A 
pénzpiacok eme kedvező helyzete közvetlenül 
maga után vonta egynémely tekintélyes bank 
tőkeemelését, igy általánosan ismert tény az aris- 
tokratikus Liinderbank tőkeemelése, valamint o 
bank á lla l már régebben idő óta tervezett külföldi 
fiókok létesítése. Tervbe vették egyébként ezt s 
m ár úgyszólván fait accompli a Wiener-Bank- 
verein, a Cenlralbank dér Deutschen Sparcassen, 
a Bank für Deutschland s több a pénzügyi életben 

szerepet játszó intézeteknél.
A magyar pénzpiac helyzete azonban saj

nos nem alakult oly kedvezően, m int a fent em
líte tt külföldieké. Ami speciálisan rossz politikai 
viszonyaink tőke szegénységünk, s ama bizalmat
lanság, mely a legutolsó »krach« óta nemcsak, 
hogy nem egyhült, de ugv szólván megcsontoso
dott, képtelenné teszik közgazdaságunk haladását 
és lehetetlenné pénzügyi piacunk siralmas hely
zetének megváltozását. És ennek dacára hasonló 
tendenciákat észlelhetünk m int a külföldön: tőke 
emelést agyba-főbe. Egyelőre két tekintélyes in
tézet a Hitelbank és a Kereskedelmi bank eme
lik  fel tőkéjüket a sajtóban m ár ismertetett, be
vallo tt és be nem vallo tt célok elérésére s e vezető 
bankok tőkeemelése csak nyitány a többi ban
kok hasonló emeléséhez, melyek gyors egymás
utánban fognak következni.

A Hitelbank tőkeemelésével, kapcsolatban 
vidéki fiókok létesítését is vette fel programm- 
jába, kiemelvén azt, hogy távol á ll tőle még 
csak a gondolat is, hogy ezáltal versenyt támasz- 
szón a vidéki pénzintézetekkel. Valóban, hogy a 
bank elhitesse, miszerint oly altruisztikus érzel
mek vezetik ténykedéseiben, m ert elképzelhető-e 
egy pénzintézet, mely részvénytársasági alapon 
létesül, s a legmerevebb osztalék politikát kö
veti. elnézést gyakoroljon, bár egyenlőtlen erejű 
verseny társak felett is.

A Hitelbank nem kevesebb, m int 10 fiók 
felállítását tervezi s ez épen elegendő arra, hogy 
vidéki intézeteinket agyon nyomja. íme tehát 
még sem olyan magán érdek a Hitelbank tőke 
emelése különösen akkor, ha a tőke emelés és 
vidéki intézeteink formális tönkretétele között 
logikai kapcsolat van. Az idő majd megmutatja, 
vájjon a hitelbank tőke emelése tényleg nem-e 
a vidéki pénzintézetek rovására történt.

Szitá n y i Pál.

Városi közgyűlés.
A folyó esztendő utolsó közgyűlését múlt 

pénteken, e hó 16-án délután tartotta  meg a 
város törvényhatósági bizottsága.

Lits Gyula főispán elnökölt az ülésen, melyen 
jelen voltak: Ács József. Állm án Imre, Arthold 
Géza, Baán Elemér, Bolemann Ede, Csányi Ottó, 
Farbaky István, Gazsó Mihály, Handel Vilmos, 
Hell Jakab, Hidvéghy Árpád, Horváth Kálmán, 
Jezsovits Károly, Kapp Jakab, Kachelmann Far
kas, K irá ly  Ernő, Liba Antal, M ialovich Elek, 
Pelachy Ferenc, Richter Ede, Székely Vilmos, 
Szitnyai József, Sztancsay Miklós, Szél László, 
Vörös Ferenc, Uschlbetz Mihály, Weisz Jakab, 
Zólomy Imre bizottsági tagok.

Elnök délután 3 órakor megnyitván az 
ülést, hazafias aggodalommal emlékszik meg 
arró l az áldatlan harcról, amely az ország poli-



ti kai élőiében dal s fokozott hazafias munkás
a m  hívja fel a bizottsági tagokat.

1'elolvastatott Baán Elemér bizottsági lúg 
„ak szépen megokolt indítványa, mely szerint 
h^ i  hőn óhajija Selmecbánya város küzün- 

w , jjogy az ország vezetésével megbízott kor- 
közakarattal és tapintattal állítsa helyre 

á lla l annyira óha jlo tt békét és a par
lamentnek munkaképességét. Egyhangúlag elfo
g h a t o t t  az indítvány, amely bárm ily politikai 
nézetet valló magyar embernek igazán óhaja kell, 

hogy legyem
A polgármesteri jelentéssorán jegyzőkönyvileg 

fejezte ki a közgyűlés örömét egyik érdemes tagjának 
Varbakv Istvánnak kitüntetése fölött, köszönetét 
mondott a pénzügyminiszternek és bányaigaz- 
••alóságnak a bányászok részére engedélyezett 
drágasági pótlékért; köszönetét fejezte ki a ke
reskedelem ügyi miniszternek a város részére in- 
sé^munkákra engedélyezett 10000 koronáért; 
tudomásul vette, liogv az üresedéskén levő szám- 
liszli állás egyelőre nem tölte tik be.

A gazdasági tanácsos, városi erdőmester és 
mérnök havi jelentései egyszerűen tudomásul 
vétettek.

A központi választmányba névszerinti sza
vazással beválasztottak.

Állmán Imre, Hiúidéi Vilmos, Heine Hugó, 
Herrmann Miksa, Horváth Kálmán, Jezsovits Ká
roly, Oszvald Gusztáv, Podhragyay Pál, Svehla 
Óvnia. Sztancsay Miklós, Vadas Jenő, YVanko- 
vits Lajos.

A fogyasztási adóhivatal jelentése szerint 
a folyó év november hó végéig a fogyasztási 
adók jövedelme 68019 K 50 fii. volt, 090 koro
nával több a múlt évi ez időbeli jövedelemnél, j

Ugyanez ügyben a gazdasági bizottság ja 
vaslatát ez adók jövedelmezőbb kezelése tárgyá
ban. A közgyűlés elfogadta a gazdasági bizottság 
javaslatát, mely szerint a tanács bízatott meg, | 
hogy a bentlevő két ajánlat közül, amennyiben j 
a helybeli ajánlatot tevő ajánlata egyforma volna 
az idegen ajánlattal, a helybelit fogadja el.

A folyó évben a hó által a város erdeiben j 
kitört fák értékesítésének és a befolyt jövedelem- j 
nek tárgyánál hosszabb vita volt. A gazdasági j 
bizottság az erdőmesler javaslatára ju talm akat ; 
szavazott meg mindazoknak, akik a többleli l 
munkát teljesítet lek. Így az erdőmeslernek, erdő- [ 
védőknek, erdő-gyakornokoknak, számvevőknek. : 
A jutalmazás összege 1300 koronát tesz ki. Szél i 
László t. ügyész, tekintettel arra, hogy a város- | 
nak kára volt a hótörésekből, s tekintettel a 
városnak amúgy is súlyos anyagi helyzetére és 
lekinleltel arra, hogy a tisztviselők kötelességet 
teljesítettek, nem ajánlja a jutalmazást. Szilnyai 
József. Farbaky István, Hátidéi Vilmos, Baán 
Elemér, Székely Vilmos a ju talm ak kiadása mel
lett szólalnak fel s a közgyűlés meg is sza
vazta azt.

A \ ihnyo fürdőn építendő uj bérház ter
veit s költségvetését elfogadta a közgyűlés.

Több ingatlan eladásának s megvételét meg
szavazta a közgyűlés.

A városi levéltárosnak a Múzeumok és 
könyvtárak országos bizottságának közgyűléséről 
telt jelentésénél, m ikor azt terjesztette elő, hogy 
a Műemlékek országos bizottsága hajlandó az 
óvárat a már elkészített tervek szerint 4ÜU00 
korona költséggel renováltatni, ha a város is 
hozzájárul bizonyos, nem egyszerre, de évenként 
fizetendő összeggel. — Jezsovits Károly. Farbaky 
István, Baán liléméi’ hozzászólása után úgy dön
tött a közgyűlés, hogy az ügyben a gazdasági 
bizottság tárgyalása után fog véglegesen hatá
rozni.

Több törvényhatósági átiratnak tudomásul 
vétele után a gyűlés 5 órakor véget éri.

1901. december 18. _______________

K Ü L Ö N F É L É K .
- Személyi hirek. L ük Gyula főispán o 

hó 16-án városunkba érkezett; ugyanaznap elnö
költ a törvényhatósági bizottsági gyűlésen, más
nap délelőtt a közigazgatási bizottság ülésén s 
délben székhelyére, Ipolyságra utazott.

— Erdészek kongresszusa. Az országos 
erdészeti egyesület e hó 18-án tartja Budapesten 
ez évi rendes kügyülését. A gyűlésre városunk
ból Téglás Károly erdőtanácsos, főiskolai tanár 
és Zólomy Imre városi erdőmesler utaznak el.

A „S. A. C.“ hölgyestélyo. A »S. A. C.« 
f. hó 10-én családias jellegű hölgyestélyt rendezett 
tagjai és azok vendégei részére, mely minden 
izében kitünően sikerült és ékes tanúbizonyságát 
adta annak, hogy a club díszes helyiségei k i
sebb társaságok — 62 résztvevőt számítottunk 
össze — befogadására valóban mintaszerűek. 
Van ott hely láncra, játékra, pletykára, ivásra, 
sőt — egy-egy rejtettebb fülkében — gyengéd 
suttogásra is ........  az időjárásról persze!

Az estély vacsorával kezdődött, a melyen 
étel, ital, dikció és jó  kedv kifogástalan volt.

Elsőnek a club egyik alelnöke, Vadas Jenő 
emelkedett szólásra, vidáman felpanaszolva a 
clubbeli feleségek zsarnokságát, mivel hogy erő
szakosan megmódosilolták a házszabályt!

A »S. A. C«-nak ugyanis az alapszabályok 
értelmében minden hónapban kellene egy-egy 
hölgyestélyt rendeznie; ezt a szép tervet azon
ban meghiúsította a gyenge női nem erős el
lenszegülése, úgy, hogy az estélyek számát éven
kénti egyre, egyetlenegyre kelleti leapasztani.

Még felszólaltak Hermáim bányatanácsos 
és Baán közjegyző, kedélyes beszédjükkel élénk 
helyeslést és derültséget keltve.

A vacsorát tánc követte, illetőleg a helyi
ségek karaktere szerint olyan mulatság, a milyent 
k ik i kívánt! A táncban kiváló szerep ju to tt a 
második négyeshez lo ldotl colillonnak, melynek 
rendezése közül élénken buzgolkodott a club 
arany ifjúsága, élükön Böckh bányatanácsossal, 
aki ugyancsak rászolgált arra a dicséretre, amit 
Hermáim említett beszédjében előlegképen rá
szórt.

A jelen volt hölgyek névsora a következő: 
Asszonyok: Arkosiné, Baánné, Bárdossyné, Bole- 
man Edéné. Boleman Gézáné, Böckhné. Her
máimé, Kiliáné, Téglásné, Terayné, Tóthné, 
Vadasné, Voresné.

Leányok: Árkosi Ferike, Baán Margit, Liba 
Miéi, Málv Adi, Vadas Margit, Veres Gizi. Tóth 
Aranka, Tóth Rózsika.

Am int tetszik látni, hiányzott egy rózsaszál,
; a kinek ott nem léte miatt Laci hegedűje és 
| W inlcrslein bora kellett, hogy egynéhány legényt 

úgy ahogy megvigasztaljon, valam int egyik-másik 
kicsi leány is sóhajtozva emlegette, hogy egy 
buzgó tánezosát otthon marasztalta a lumpolás 
okozta láz!

A mulatság a társaság nagyobb részét ott 
tarto tta  reggel négyig, sőt egynéhányan — a 
főbb lumpok —  a teljes napvilágot várták be a 
hazamenetelre! — Sikos az u tl

A jó  sikeren felbuzdulva el is határoztuk 
menten, hogy megtörjük a zsarnoki akaratot és 
legalább még egy ilyen mulatságot rendezünk a 
farsangon! Mivelhogy egyik-másik fiatal asszony 

I avval az ürügygyei szökött haza már éjfél körül, 
hogy »odahaza sir a baba« egyik nagy — okos 
rendező megpendítette azt az eszmét, hogy ruha- 

j  tárral kapcsolatosan gyermek szobái fogunk be
rendezni, a hol a szép sorjában elhelyezzük a 
babákat — számozva! Ne hogy elcseréljék! Ugy-e 

: jó  lesz V R-
Ünnepély He:yybányán. A püspöki kar 

által rendelt jubileumi Mária ünnepélyt a hegy- 
i  bányai róm. katli. fiúiskola folyó hó 13-án tar

lói la nagy közönség előli. Teljes elismeréssel
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adózunk Vizer Vilma, Gallé Anna tanitó kisasszo
nyoknak és Bergfeszt Árpád kántortanitónak azért 
a buzgó fáradozásukért, amelylyol elérték, hogy 
az igen ügyesen összeállított programúi minden 
száma oly szépen sikerült. Az ünnepélyt az is
kolás fiuk ^Hitednek rendületlenül* cimü éneke 
vezette be, mely után Litassy János igazgató 
velős beszédben szólt arról a tiszteletről, melylyel 
a magyar nemzet Mária iránt minig viseltetett 
és megmagyarázta az ünnepély célját. Utána 
Vizer Vilma cimbalmon és Bergfeszt Árpád he
gedűn egy »Ave Máriát*. Következett több Mária 
költemény igen szép elszavalása közben Mária 
énekekkel. Ezután jö tt  az ünnepély jlegineghalóbb 
pontja: »Magyarok Védasszonya* címen egy 
melodráma előadása. Szavalta igen jó l egy iskolás 
fiú gyönyörűen kisérték Vizer Vilma és Bergfeszt 
Árpád. Az igazán szívhez szóló zenei kíséretet 
maga Bergfeszt Árpád komponálta. Ennek előadása 
alatt egy igen szépen összeállított élőképben sz. 
István a b. Szűznek oltalmába ajánlja Magyar- 
országot. Azok az elismerő szavak, melyekkel az 
igazgató első sorban a tanítói karnak és egyszer
smind a szereplőknek őszinte köszönetét nyilvá
nította, bizonyára az egész jelenvolt közönség 
érzelmeit is tolmácsolták. És ez szolgáljon ju ta l
mul a derék tanítói karnak.

— A Geramb-unió közgyűlése. A Geramb- 
unió ez évi közgyűlését tegnap délelőtt ta rto tta  
meg Löw budapesti ügyvéd elnöklése melleit. A 
gyűlésre e ljött Foullon Henrik báró és Foullon 
Richárd is. A besztercebányai bányakapitányság 
képviseletében Stempl főbányabiztos volt jelen a 
gyűlésen, amely elfogadta a curatorium évi 
jelentését.

— Bányászok drágasága pótléka. A város 
törvényhatósági bizottsága még a folyó év au
gusztus havában felterjesztést intézett a in. kir. 
pénzügyminiszterhez, hogy tekintettel a bekövet- 
velkező drágaságra, a bányamunkások részére 
bizonyos pótlékot engedélyezzen. A pénzügymi
niszter a bányaigazgalóság véleményének meg
hallgatása után teljesitetlo a törvényhatósági b i
zottság kérését s e hó elején értesítette a bánya
igazgatóságot, hogy az eddig kizárólag lisztár 
változáson alapuló drágasági bérpótlék rendszer
nek egyidejű és ideiglenes felfüggesztése mellett 
folyó évi november hó 1-től kezdve nyolc hónapra 
terjedő hatálylyal minden jelenleg alkalmazásban 
álló, tehát úgy állandó, valamint ideiglenes mun
kásnak érdembe hozott minden egyes rendes 
munkásszakra eső alapbérét tizenöt százalék 
rendkívüli pótlékkal fölemelte, az altisztek, szol
gák és őrük, szóval a havibéresek számára pedig 
rendkívüli pótlékként minden egyes család tagra 
számitolt havi két-két korona drágasági "pótlékot 
engedélyezett. A m. kir. bányaigazgatóság a m i
niszternek e le iratáról értesítette a város közön
ségét, mely e hó 16-án tarto tt törvényhatósági 
bizottsági ülésében köszönetét fejezte k i a m i
niszternek a bányamunkások érdekében kiadott 
jó indulatú rendeletéért.

—  Jótékonyság'. A Selmecbányái izr. nő- 
egvlel e hó 4-én az izr. elemi iskolában ünne
pélyes ülést ta rto tt Hell Jakabné elnöksége mellett. 
A választmány tizenöt szegény iskolás gyermeket 
ruházott föl uj téli ruhával. A jótékony egyesü
let választmánya ez utón is köszönetét mond 
mindazoknak, kik adományaikkal, a szegény gyer
mekek felruházását lehetővé tették.

— Női szabászati tan fo lyam . A kereske
delemügyi in. kir. minisztérium a m últ évben 
kilátásba helyezte, hogy városunkban ingyenes 
női szabászati lanfolyamot fog tartatni egy hiva
to tt vándortanitó kiküldése mellett. Ezen tanfo
lyamra sokan jelentkeztek; most azonban a keres
kedelmi és ipárkamara értesítette a rendőrkapi
tányi hivatalt, m int I. fokú iparhatóságot, hogy 
»a kereskedőiéin ügyi m kir. minisztérium ismé-
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tolt kérésünkre kijelentette, hogy mivel női sz? 
bászati szaktanítóval nem rendelkezik, a tanfo
lyam meg nem tartható*.

— Kinevezés. A m. kir. pénzügyminiszter 
Nagy Henrik Selmecbányái lakost ideiglenes mi
nőségű díjtalan gyakornokká nevezte ki a bánya
igazgatóság mellé rendelt számvevőségsez.

— Lemondás a törvényhatósági bizott
sági tagságról. H e r r m a n n  Miksa bányatanácsos, 
főiskolai tanár a törvényhatósági bizottságnak 
választott tagja a tegnapelőtli közgyűlés után 
írásban bejelentette Szitnyai József kir. tanácsos 
polgármesternek, hogy a bizottsági tagságról le
mond a közgyűlésnek ama határozata m iatt 
melylyel a kormánynak bizalmat szavazott.

— Recitátor előadások. Anyás László jó - 
nevü magyar recitátor ta rto tt előadást tegnap 
délután a lyceumban. Ma este a Hungáriában 
tart előadást, melyre felhívjuk a közönség figyel
mét.

— A Kolos intézet ünnepe. A boldogsá- 
gos Szűz Mária Szeplőtelen fogantatása ünnepé
lyes kihirdetésének félszázados jubileuma alkal
mából a »Kolos« intézet növendékei szép ünne
pet rendeztek tegnap délután és rendeznek ma 
délután 4 órakor. Az ünnep műsora a következő: 
»Uj fény derült*, éneklik a polg. isk. 111. és 1Y. 
osztályú növendékei. Az ünnepség jelentőségének 
méltatása, felolvassa: Visky Irén. »Szeplőtelen 
Fogantatás*, Szabó J.-lől; szavalja: lla in  Márta. 
»A lourdesi pászlorlányka*, színdarab. »AveMária«, 
éneklik a növendékek. Az intézel növendékeinek 
osztályonkint való felajánlása a Szeplőtelen Szűz
nek és az angyalok hódolata az ^Angyalok K i
rálynője* előtt. Ezt követi A lourdesi pászlor
lányka vagy isteu utjai csodálatosak. Színdarab 
5 felvonásban. Személyek: Bernadetté Faller Irén, 
Anyja, Ludovika Missuth Anna, Eleonóra, her
cegasszony Walheimban Dudich Margit, O ltilia, 
(vak) Zsófia leányai Ács Brigitta és Gesztes Etelka, 
Beatrix, nevelőnő Deák Anna, Róza, Ágnes ko
mornál Csepella Katica és Dudich Mária, Borbála 
vármajorosnő Bence Ilona, Mária, Johann, Erzsé
bet, leányai Kudella Franciska, Palkovits Margit 
és Horváth Mária, Krisztina, szomszédasszony 
Schwartz Bella, Lourdesi polgármesterné Bocskay 
Gizella, Emma, Karola, Emília, Jozefa, Heléna, 
lourdesi lányok Ágfalvi Ilona, Baán Izabella, Dobó 
Valéria, Dobó Margit és Rónay Valéria, Fehér 
asszony Nittmann Blanka, Őrző angyal Krausz 
Emília, Zászlót vivő leányka Fekete Irén. Angya
lok, zárandokok, fehérbe öltözött lourdesi leányok.

— Országos vásár. A Selmecbányái ez évi 
negyedik országos vásár a jövő héten lesz. A 
marhavásár holnap, hétfőn, a kirakó vásár pedig 
csütörtökön lesz.

— Fodrászaink ünnepei. A Selmecbányái 
fodrászok közösen elhatározták, hogy karácsony- 
első és második ünnepén (25 és 2ü-án) boltjaikat 
k i nem nyitják tekintettel a nagy ünnepekre. 
Közöljük ezt azért is, hogy a közönség eszerint 
rendezhesse be dolgait.

— A szegény iskolás gyermekek felru
házására a m últ héten Hornyacsek Islvánne 17- 
db. és Murányi Mihályné 12. db. ruhaneműt kül
dött a főkapitányhoz.

—  Talált tárgy. E hó 16-án reggel a 
Kossuth Lajos téren egy kis zsacskóban női 
kézimunka (hímzés) ta lálta tott; igazolt tulajdo
nosa átveheti a rendőrségnél.

—  Halálozás. Erdélyi Aranka, Erdélyi Gyula 
és Just Franciska leánya e hó 11-én 22 éves 
korában Ipolyságon elhalt.

—  A gyermekbarát egylet ez évi rendes 
közgyűlését e hó 29-én délután 4 órakor tartja  
a városház közgyűlési termében.

—  Zsebto lva jok. Tegnap a heti vásáron 
két zsebtolvajt tartoztatott le a rendőrség, kik

I rövid egy óra alatt öt vásáros asszonyt loptak 
meg. Közeledvén a nagy vásár napja figyelmez
tetjük a közönséget arra a körülményre, hogy a 
vásárokra mindig eljárnak az utazó zsebtolvajok.

— Érdekes szózat a fővárosban. A k i
rályi várpalotában a napokban nyílt meg a 
József Főherceg Szanatórium sorsjáték —  nye
reménytárgyainak kiállítása. A kiállítás, melynek 
rendkívül nagy látogató közönsége van, igazi 
látványosság számba megy. A nyeremény tárgyak 
valóságos remekművei a hazai iparnak és egy 
koronás sorsjegyek vásárlásával, bárki könnyen 
hozzájuthat.

— Orvosi k itűnőségek egyhangú véleménye 
az, hogy a Zoltán-féle csukamájolaj, melynek 
rossz szaga, ize nincsen a gyermekek legjobb erő
sítő és tápszere, m iért ajánlatos ezt is számításba 
venni a ragályos betegségek elleni védekezésnél. 
Üvegje 2 kor. a készítő Zoltán Béla gyógytárában 
Budapest és a helybeli gyógyszertárakban.

—  Az „Egyetértés** ez idei karácsonyi 
száma úgy terjedelemre, m int tartalomra nem
csak a hazai de bízvást m indhalni, a világsajtó ; 
egyik feltűnően szenzátiós eseménye lesz. Ezen 
rendkívüli számnak, melylyel már foglalkoznak 
legjobb erőink, nemcsak jelen mozgalmas politikai 
életünket fogja híven feltárni, hanem különösen 
szépirodalmi részében lesz gazdag elannyira, hogy 
abban miden irodalom barát nemes élvezetet fog 
találhatni. Jó előre felhívjuk erre a magyar úri 
közönség figyelmét. Egyetértés kiadókivatala Bu
dapest, IV., Vármegye utca 11. — Előfizetési árak: 
Negyedévre 10 kor., 1 hóra 3.60 kor. Kedvez
ményes ár: á llam i tisztviselők, papok, tanárok, 
jegyzők részére negyedévi 7 kor. J hóra 2.4D 
korona.

48 szám. 1904.

A »Selmecbányái lliradó*

Tekintetes Szerkesztőségének

Helyben.

Az 1904. december hó 3-án megtartott ifjú
sági köri közgyűlés megbízásából kifolyólag köte
lességemnek tartom a Selmecbányái Híradó* 
1904. évi november 26-iki számának •Számki
vetve* cim alatt megjelent cikkére az alább köz
lendő választ adni. —  Megköveteli e feleletet 
egyrészt az, hogy ezáltal kiigazittassék, illetve 
okadatoltassék az ifjúsági kör közgyűlésének ha
tározata, s ezen határozatból kifolyólag az ifjúság, 
— helyesebben, — az iljuság vezetőségének 
eljárása, másrészt az, hogy a múltban becsúszott 
félreértés kiküszöböltessék s a jövőben elkerül
hető legyen.

A 38/1904. sz. á tira t az »Elfeledett sírok* 
című cikkre vonatkozólag kijelenti, hogy: »e cikk 
mélyen sérti az ifjnságot,* — oka pedig e sére
lemnek az, — * mert mindaz, amit lettünk a köz
gyűlés határozatából történt s igy kegyelet sértéssel 
ifjúságunk nem volt megvádolható.-* Eme köz
gyűlési határozatnak, illetve le lt kijelentésnek, 
melylyel az iljuság a kegyelelsérlés vádját kívánja 
magáról elhárítani, okadatolására felhozom azt, 
hogy a közgyűlés ezen határozata egyenesen az 
uzus alapján történt. Hogy m it tart, m it tartson 
az ifjúság uzusnak, arra nézve senki más és semmi i 
más nem adhat szabályt, m int az ősi tradíció. 
Az ifjúság ehhez híven já r t  el akkor, a midőn j 
csak legutolsó három halottja sírját világította 
ki s tartott fölöttük beszédet.

Tévedésen alapszik a -Selmecbányái Híradó
nak azon kijelentése, m e ly lje l a 28/1904. sz. alatti 
átiratot a petit-le l megjelent gúnyversre vonat
koztatja. Ez az átira t akkor kelt, a midőn a Hír
adó napi hírei rovatában egy akadémikusról. 
az ille tőt meg nem novezve, —  egy cikket közölt 
mely cikk épp azért, m ert általánosságban szólott 
az ifjúságot kényesebben érintette, erkölcsileg bán
totta. Utóbb az egész ügy a szereplő személyek 
neveinek kiírásával teljes megvilágításban került 
az olvasó közönség elé. Az ügy tisztázva lett. — 
Igen sajnos le lt vön, ha az akadémiai illetve fő
iskolai ifjúság azon -ordítozó., .ü vö ltő . -arany 
ifjúság, nevét, kinek -hangfogót, és -szájkosarat, 
kíván a vers békés természetű szerzője, magára 
veszi, még akkor is, ha az — többszörösen arany — 
ifjúságot öleit volna is magába!

Ennyiben tarto liam  szükségesnek a -Selmec
bányái Hiradó* 1904. évi november 20-iki szá
mának -Számkivetve, cimü cikkére felelni, nem 
a szóharc tovább fejlesztése kedvéért, de, hogy 
az ifjúságtól a kegyeletsértés vádja elessék, — 
továbbá, hogy a gúnyverset felölelő félreértés el- 
hárittassék. Egyebekben bátor vagyok kijelenteni, 
hogy ez ügyből kifolyólag ez az iljuságnak utolsó 
nyilatkozata.

Az ifjúság köri közgyűlésének megbízásából

Puksa Endre,
köri elnök.

SELMEC- ÉS BÉLABÁNYA SZ. KIR. VÁROS

HIVATALOS KÖZLEMÉNYEI.

Az anyakönyvi hivatalok bejegyzései.
1901 évi november 27-től december hó 17-ig. 

Születés.
Mikíse József és ádamecz Katalin leány, Banka 
Protsko Imre és Lepsich Teréz fin, Selmecbánya 
Stefanszky Károly és Neumann Anna fiiu liovna 
üichter András és l''ojtik Jozefa liu Selmecbánya 
Macshek János és Tollár Anna „ „

— Lauko Jozefa „ „

Házasság.
Halmi Lajos, Vámosmikula és Krnetz Borbála Selmecbánya 
Hresehko József, Zsarnóca és Krcuter Anna, „

Halálozás.
Mészáros Erzsébet, 14 napos hurutos tüdőlob.
Májerszky Mihály, 70 éves tüdőlégdag
Pajtás János, 17 éves, szervi szívbaj
üzv. Varga Józscfné, 71 éves, végelgyengülés
özv. Herlinger Mérné, 84 éves végelgyengülés
Strick József */« óra veleszületett gyengeség
Dirner János, 55 eves, agygutaütés
Oberth József, 11 hónapos, tüdőgyulladás
Mniczo Anna, 52 éves, csontsziv kimerülés
Froncz Ferenc, 113 eves, agyonütés, bányaszerencsétlenség
Illada Józsefnó 40 éves, gyermekágyiláz
Prolsko N. halvaszületett liu
Csunderlik János, 17 hónapos, agyhártyalob.
Tökölyi Gyula, (j éves, tüdőgyulladás
özv. Kollár Ignácné, 74 éves, végelgyengülés
Hacher József, ü hónapos, hnrutos tüdőlob
Pántyik Anna, 7 ,, „ „
özv. Paulovits Jánosnó, 74 éves, végelgyengülés
Chresztek János, 55 éves, tüdögümókór
Burda Antónia, 11 hónapos, tüdőhurut.

8989. sz. rkp. 1904.

Hirdetmény.
Az 1884. évi XVII. t.-c. 169. szakasza értel

mében közhírré teszem, miszerint az 1905. évre 
választandó iparhatósági megbízottak választásá
nak határideje folyó évi december hú 30-ik nap
jának délutáni 4 órájára a városház tanácster
mében tűzetett ki, m irő l az érdekelteket azon 
hozzáadással értesítem, hogy a választók és meg- 
választhalók névjegyzéke hivatalomnál megtekint
hető s az az elleni felszólamlások 8 nap alatt a 
H-od fokú iparhatóságnál írásban benyújthatók
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Felhívom tehát a város területén lakó összes 
kereskedőket és iparosokat, hogy a választás ineg- 
eilhetése céljából a fent k ite tt időben és helyen 
teljes számban megjelenni szíveskedjenek.

Selm ecbányán, 1904. évi december 10-én.
Horváth Kálmán,

rendőrfőkapitány, mint I. fokú iparhatóság.

1024 sz. 1904. Polgm.
Hirdetmény.

Értesítem e szab. kir. város közönségét, hogy 
a folyó évi december G-án megejtett választás 
alkalmából legtöbb szavazatot nyertek s így 1905. 
évi april hó 4-ig tartó megbízatással megválasztott 
törvényhatósági bizottsági tagoknak H l a v a th y  
József és F e k e te  D e z s ő  lettek elnökileg kijelentve.

Az 1886: XXI. t.-c. 42 §-a értelmében a 
választási eljárásra vonatkozólag panaszok, ille tő
leg a megválasztott tag válaszhalási képessége 
ellen emelt felszólalások a választástól számított 
15 nap alatt az igazoló választmány nyújtandók be.

Selmecbányán, 1904. évi december hó 7-én.
Szitnyai József, s k.

kir. tan. polgármester

H  I R P E T É S E K .

Ingyen és o o o j A z  u j s Ag  
o o o  bérmentve e lő fiz e tés i á r a : 

AZ Ú J S Á G  minden előfizetője j 1 hóra. . 2’40 K 
kivétel nélkül mogkapja AZ ÚJSÁG 7« évre. . 7-— „

- politikai napilap l/» évre. . 1 4 -  „
gsfagy képes n a p tá rá t]  1 évre. . 29 — „ 

Az Ú js á g  húsvéti ajándéka a H e r o z e g  
' .-TT F e r e n c  A l b u m  lesz. = = = -= = =

Állami, megyei, városi tisztviselők, lelkészek, tanárok, tanítók 
AZ UJSÁGOT-ot kedvezményes, — havi 2 korona árban kapják. 

Megrendelhető cim : AZ ÚJSÁG kiadóhivatala
.. .. BUDAPEST, Kerepesi-út........

Három népbanki részvény ol- 
csőn eladó. — Bővebbet akiadó 
hivatalnál.

használja a régóta bevált és jó  ízű

„Keiser-féle

IELL-CARAIELL“
cuk o rk ák a t

W 7 A I  | közjegyzőileg hitelesített 
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 fenyö“ valódi véd- 
jegygyel. Csomagja 20 és 40 fillér. 

R aktár:
Márkus 1VI.

cukrászata S e ! i i ie c b a t i iy A n
Deák-Ferone-utca 7,/I. saját ház
.. .. A la x a l t t a t o t t  1 8 3 0 ..........

2115. szám. 1904. tkv.

Árverési hirdetmény kivonat.
A Selmecbányái kir. járásbíróság m int telek

könyvi hatóság közhírré teszi, hogy Huszár István 
végrehajtatónak Farbak Emil végrehajt, szenvedő 
elleni 122 K tőkekövetelés és jár. irán ti végrehaj
tási ügyében a Selmecbányái kir. járásbíróság te
rületén fekvő Farbák Mihály, Farbák Emil, kk. 
Farbák János, kk. Farbák Lajos és kiskorú Far
bák Gizella tulajdonául bejegyzett a bakabányai 
2437. tlkvb. a +  649. hrsz. ház 427. népüsz. sz. 
a. udvar és kert továbbá 648/b. a. beltelkí kert 
együtt ezennel utóajánlat szerint megállapított k i
kiá ltási árban az árverést elrendelte, és hogy a

5

fentebb megjelölt ingatlanok az 1905. évi ja 
nuár hó 12-ik napján délelőtti 10 órakor
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 je lzett árfolyam
mal számított és az 1881. évi november hó 1-én 
3333. sz. a. kelt igazs. miniszteri rendelet 8. §-ában 
kije lö lt óvadékképes értékpapírban a kiküldött 
kezéhez letenni avagy az 1881. LX. i.-c*. 170. §-a 
értelmében a bánatpénznek a bíróságnál előleges 
elhelyezéséről k iá llíto tt szabályszerű elismervényt 
átszolgáltalni.

Ke lt Selmecbányán, 1904. évi november hó 
3. napján.

Liha, kir. járásbiró.

O Hapácsonyi ajándékok ! 5

WEISZ SHOW ii
női- és férfi d ivat-nagyárú háza

SELMECBÁNYÁN.

A nagyrabecsült vevőküzönséget 
kérem karácsonyi és újévi ajándékait 
annál is inkább női- és férfi-divatáru 
üzletemnen beszerezni mert olcsó árak 
és az áruim jó minősége felülmúl 
minden konkurenciát.
Dús választék női- és gyermek 
konfekció.; Férfiing- és nyak

kendők újdonságok.
353T Pontos kiszolgálás! “335

Kiváló tisztelettel

W eisz Simon
O----------- Pécsi keztyű !

m m m m m

Karácsonyi cikkek:
képeskönyv, ifjus. irat, diszmü, remek és mo
dern iró, imakönyv, emlékkönyv, levelező
lapalbum, levélpapír, karácsonyi és újévi 
o o o o  levelezőlap, jászol, o o o o

Kérve m. t. vevőink szives látogatását, va

gyunk
kitűnő tisztelettel

Joerges Á. özv. és fia.

; 
a

r
e
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if

B
a
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Szélhaj tó-
Görcscsillapitó

Hódepe-csöppek.
Étvágy gerjesztő emésztést segítő háziszer. 

Egy üveg ára 1 ko r. Két üvegnél kevesebbet 
(250 K utánvéttel) nem küldünk.

Kapható: B i t t n e r >  G y u l a  gyógy
szertárában G loggnitz (Alsó-Ansztria.)

Ki nyavalyatörés, görcs és más ideges állapotba 
szenved, kérjen iratot, ingyen és bénnentve kap. 
szabd . Hattyú gyógyszertár áltál Majna Frankfurt.

Kolbász
azonnal ehető vagy főzni való 1G8, pörkölt bőrű szalonnák 
elsőrendű zsirnak 128, sós fehér vastag 128, vékony 128, 
füstölt vastag 140, vékony 140 debreceni paprikás szalonna 
148. pácolt fokhagymás füstölt paprikás szalonna 200 pácolt 
sovány szalonna nélküli sonka, karinonáldi, oldalas 136. fillér.
A fönti áruk szállító levele és csomagolása ingyen. Elsőrendű 
házi zsir 140 hozzá szelencék: 5 kgros 110, 10 kgros 140, 
25 kgros 2.80: az árak fillérekben értendők. Áruim árai, i 
melyek gyakran változók, o helyen minden számban k o l 
b á s z  citn alatt találhatók. Szállítja: K A L C K Á K  kiviteli 

üzlete Nyíregyháza.

▼ ▼ ▼
•  •  •

A z  ő s z i- té l i  id é n y  s a k a r á c s o n y i  ü n n e 

p e k  közelsége a lka lm ábó l sz ívesked jék d i
vatos, elegáns n ő i  r u h a s z ö v e te k ,  jó l mosható 
B a r c h e n te k ,  T e n n is - f la n e l le k  stb. beszerzése 
cé ljábó l i l y  á ru k k a l d ú s a n  fe ls z e r e l t  ü z le te m e t  

fe lk e re s n i!
L e g e lő n y ö se b b  b e v á sá r lá s i  h e ly !

Decem ber hóban nagy „ M a ra d ék  e la d á s  I

K iv á ló  a lka lom  k a r á c s o n y i  a já n d é k o t  

v e n n i!
M in tá k a t k ívá n a tra  bárhová díjm entesen!

K iv á ló  tisz te le tte l

Sümegh János
(női s fé rfi d iva t-, vászon- és rö v id 

áru üzlet Selmecbányán.)

< 2 . Q

| Ajánlja a n. e közönségnek dúsan 
>  felszerelt raktárát

Xarácsonyfa-diszeldieu

c a e p l t a

n

T
t  0 *

v *

„  -  A v A

^  * V v ■^  ^  e> ac>
, ^  jutányos
.n'x.i '  vtí árak mellett.

Valamintkérlszi- 
 ̂ vés megrendeléseit a

kedvelt k ii lA n iio k ra  
az ü im o p e ltrc .  

A la p i t t a t o t t  1 8 3 0 .
_S |

( D "0B0G7A JÁNOS
K A leghíresebb K itt i'U  jg
8  házi és ipari célra §

11. styriai kötőgéjigyár |
g  magyar képviselete 8
|  Budapest, VIII. Erzsébet-körút 23. »
g  ------- , Hészlelfizetésre is kapható. — p
l* SJÍ$~ Á rjegyzék ingyen  és bérm entve. |  
^  Varrógépek és kerékpárok raktá ra  S

L Ĵ ogl József Lajos.

C S E R N Á K  G YÖ RG Y
CIPÉSZÜZLETE 

SELMECBÁNYÁN, KOSSUTH-TF.R.

Női- ós férfi-lábbeli, legfinomabb bel- ós külföldi anyag
ból a legújabb divat szerint.

ICC-sz o l p ő r a k t f ir .

Ajánlja k itű n ő  KONYHÁJÁT, valódi balatonmel- 
léki és Baltai Lits-féle rislingi fehér borát, k i
tűnő minőségű vörös bort, mindig friss acél és 

dupla-márciusi barna

Dréher-sört.

OLCSO CSEHORSZÁGI
Á G Y T 0 L L !

kilo uj fosztott !»60 kor., jobb minö- 
p a  ségfi 12 kor., fehér fosztott puha párna 

toll 18 — és 24 — k o r. hófehér fosztott 
puha párna toll 30 — és 36 — kor. Szétküldés bérmentve 
utánvéttél. Átcserélés és visszavétel a portóköltség meg

térítése mellett.

Benedickt Sachsel, Lobes 95.
Post P I L S E N, (Böhmen .

s, 3?1 a  g » % e Q K i
az I. emeleten egészen uj berendezéssel, külön : 
társaságok ünnepélyes alkalmak, lakodalmak, stb, ; 

számára. Bankettek 70 terítékig.

JO  HÁZI Sí< >SZT

f (ebéd és vacsora) jutányos 
áron kapható egy ú ri család
nál hat vagy több fiatal em- 

IÜ bér részére, i. Honvéd-utca 33. I

4 ' , 0 , r O S

töriesztéses kölcsönöket pesti es külföldi 
elsőrangú pénzintézetektől a földbirtok és 
ingatlan 3/4 értékéig I. és II. helyre 15— 65 
évig terjedő időtartamra.

S 7 P ,11P1 Vll j  í PI í í PaP°knak, katonatiszteknek,
1 —  ' á llam i-és magánhivatalno

koknak. kereskedőknek és iparosoknak időre 
gyorsan és discreten. t

Bank- és magánadósságok oonvertálésa.

BUDAPEST, V I . ,  Nagymező-utca 12.

A  kölcsön nem  zálogleveleidben, h a n em  készpénzben lesz fo lyó sítva .
—  É rtékpap írok és részvények a legmagasabb nap i á rfo lyam  m e lle tt megvétetnek;. —

Osztfsl.vsorsje-y Ok: '/, ív ?.2.—, •/, Eí , •/* Bt 8.—, ' „ It 1.50
(Válászbélyeg).

Az
eredeti S / n g e k s .V A R R Ó G É P E K

1!KX). évi
p á ris i  v i lá g k iá l lí tá s  

legnagyobb kitüntetése

,,Grand Prix“

Az uj családi varrógépeink a legköny- 
nyebb és legcsendesebb járaluak, egy
szerű a kezelésük és a háztartásnál 
nélkülözhetetlenek, különösen a mű- 
himzés, magas szegés és á ttö rt mun

káknál.

"’7 f T r
Gépeinknek folyton növekedő kelen
dősége,valamint az összes kiállításokon 
kiérdemelt kitüntetése, nemkülönben a 
gyárnak közel 50 éves fennállása s a 
kitűnő gépek révén k iv ivo lt világhíre 
szerezte a teljes elismerést ami leg

jobban kezeskedik azok jóságáról.

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

---  Elektromotor minden egyes varrógéphez. = 1 =

Besztercebánya, The Sláger Maaufactoitts Besztercebánya,
Kossuth Kajos-utca 14. &  . . V  Kossuth La jos-utca 14

leghasznosabb

i ái

részvénytársaság. ___
Nyomatott Joerges Ágost özv. és fia könyvnyomdájában Selmecbányán, 1904
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