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Az expedíciót s hirdetéseket illető reklamációk a lapkezelő

Joerges Ágost özvegye és fia
céghez intézendők, hova az összes pénzküldemények is küldendők

M E G J E L E L  M í X D E X  VA NÁ KX Al*.

A magyar városok jövője.
Mennyi történelmi nevezetességű tra

díciót; mennyi szerzett privilégiumokat és 
különleges jogokat, mennyi fölöttébb érde
kes, immáron csak történeti becsesei bíró 
intézményeket takar, hamu leple alatt, a 
magyar városok nagy múltja.

Hogy az ipar, kereskedelem, művészet, 
magasabb kultúra hajdanán csakis e váro
sokban tanyázott honunkban, azt talán bi
zonyítgatnunk nem is kell. De hogy az uj 
Magyarország ébredése óta e fontos, sőt 
legfontosabb tényezői államéletünknek a 
a városok bizonyos elhanyagolásban, sőt. ősi 
jogok megfosztásának keserű sorsában ré
szesültek, ez is bizonyos.

Szótlanul tűrték ezt el és a hazafias 
érzelem és remény hatalmas törzséből sar- 
jadzott ki azon megnyugvás, azon, le
hetne mondani, rezignáció, a mellyel ezen 
egykor majdnem köztársasági szabadságok
kal bíró városok, türelemmel és belenyug
vással vették az njabb törvényhozásnak 
azon intézkedéseit, a melyekkel önkormány
zati jogaik, régi autonómiájuk mindjobban 
meg lett nyirbálva.

Belátták, hogy uj éra következik; be-

A lengyel.
Irta: K em echey Jenő.

(A napokban elhunyt kitűnő iró hagyatékából.)

— Egyik uj alak!
Az asszonyok reggeli öltönyükben, leeresz

tett hajjal, összeduglak fejüket, s úgy suttogták 
az uj alaknál, aki a küszvényes üreg urak s 
halvány arcú, ineg-meg biccenő ifjak közül ki
vált mindenképpen. Csinos szál ember. Elegáns 
megjelenésű, erővel teljes és egészséges. Csupán 
a szemeiben lobog valami téveteg láng s a ke
zei'cl tesz néma, szokatlan, reszkető mozdulatot, 
amit a túlfeszített idegesség jeléül szokás be
tudni.

— Ugyan, mi kúrája lehet? — kérdi az 
egyik, igen parányi, de a stájer hidegvizgyógy- 
iniézut vendégeinek legelevenebb asszonykája.

— Kétségtelenül bedörzsölést kap és Kneippol.
— Dehogy. Pacskolják és strahl-liszt kap. 

Csak a lin de sicele betege: ideges.
Három asszony nem tudott megegyezésre 

jutni ama kérdés fölött: ininémü kúrát is kap 
voltaképpen az uj alak, aki lölölébb kezdette 
érdekelni az egyhangú éleibe s a küszvényes, 
esuzos üreg urak lamenláczióiba beleunt asz- 
szony kákát.

látták, hogy e hatalmas kor szelleménél 
régi jogi bástyáik közé magukat többé el 
nem sáncolhatják; belátták, hogy az uj 
Magyarország haladása és a magyar állam- 
eszme crősbödése megkívánja, hogy ősi 
királyi privilégiumok adta jogaikról a közös 
nagy haza érdekében lemondjanak: ámde 
bíztak abban, hogy a lemondást az állam
hatalom meg fogja tudni mérlegelni és be
csülni és fejlődésüket nem megakasztani, 
hanem hat.latosan előmozdítani fogja.

De mi történt?!
Jó része az állami adminisztrációnak 

a városok terhére lett szorítva, olyan része 
az állami közigazgatásnak, a melyhez volta- 
képen — ha már egyszer kivetköztették 
régi anionom karakteréből a várost — 
semmi köze sem volna.

Éveken át tűrték és tűrik most is 
banálisán mondva muszáj oól — a városok ezt.

Felesleges felhoznom, hogy a kiadások, 
a terhek legnagyobb részét pedig éppen 
ezen állami adminisztráció okozza.

Vegyük csak például a közbiztonságot, 
a melyről minden modern jogállam feltét
lenül maga tartozik gondoskodni. Ennek j 
az intézménynek, tehát a rendőrségnek évi 
költsége nálunk Selmecbányán körülbelül

40000 korona; vegyük a közegészség ügyet, 
a katonai, az adó, az árvaszéki, népneve
lési stb. stb. ügyet, milyen horrend költ
ségbe kerülnek ez!? — És mind ezt a város 
sajátjából tartozik fedezni. — Segélyt az 
államtól erre nem kap.

Hát ez továbbra tűrhetetlen és tart
hatatlan állapot!

Nem fér ez össze semmi nagyobb sza
bású nemzeti politikai irányzattal sem; 
mert hogy ily módon tönkre tegyék orszá
gunknak nemzeti és kulturális legfőbb té
nyezőit, ez annyit jelentene, mint maguk alatt 
vágni a fát.

Belátta ezt már több vezető állam és 
kormány férti is, de elhatározó lépést nem 
tett eddig egyike sem; mert kormányzósá
gának rövid ideje miatt nem tehetett vagy 
nem merte megbolygatni, a persze kényel
mes, óli de mily káros régi rendet.

Széli Kálmán volt miniszterelnök is 
több ízben hangoztatta, hogy a magyar vá
rosok érdekében okvetlenül kell tenni va
lamit, és ő ezt a valamit meg is fogja 
tenni.

Sajnos, nem jutott hozzá.
Most az erőskezű Tisza István miniszter

elnök, szintén áthatva e kérdés fontosságá-

A barna, s nagyon parányi asszony ezt az 
indítványt tette:

— Kérdezzük meg.
S ebben a pillanatban ahhoz, a már koránt

sem szokatlan ismerkedési módhoz folyamodott, 
hogy a lecsukott, sárgacsikos napernyőjét épp 
akkor és úgy nyitotta ki, hogy az uj alak egy
szerre a Iája került.

A kölcsönös pardonnal megtörtént a i is
merkedés.

Kazimir Wiskincliewilz a neve és C.ut- 
besitzer aus Krakau-. Tehát lengyel. Európa 
gyászfályolos, csöndes borongásba, honfi ú fájda
lomba merült, legérdekesebb nemzetének a tagja.

Ez okul szolgált a három magyar asszony
nak, akik kettője különben is özvegy volt, hogy 
az uj alakot hamarosan hozzácsatolják a gardá
jukhoz. Pár nap alatt a téveteg láng kialudt a 
Wiskindiewitz Kazimir kék szemeiből, amelyek
ben a csöndes reménykedésnek derűje borult cl. 
Ideges, reszkető gesztusai is elmaradtak.

Boldogan Sétált az asszonyokkal. Könnyen 
kötött ismeretségeket. Vállalkozott minden ki
rándulásra. Behizelgö bariton hangjával szívesen 
kisérte a babalányok akadozó zongora játékát is: 
és az összes női aszlallársait olhalniozla vi
rággal.

Kéjes örömmel szaladozott kor hajnalon- 
kint a harmatos fűben. Kneippolt rendületlenül s 
estére váló délutánonkint betanulta szorgalmasan 
a lawntennisl. Nem tudta még eléggé nyugodtan 
kezelni a huros ütőt; de egy-egy magasan adott 
labdával már megkísérelte a hegyes szegü, an
golos visszaütést.

Egy hétre már valami pajzán, gyermekesen 
bohóskodó öröm tört ki belőle.

— Ez az ember sokat feledett most, — je
gyezte meg egy tapasztalt üreg ur — 33—35 
éves úriember nem tobzódik igy a suhanc örö
mökben, ha szenvedéssel teli szomorúságok nem 
állanak a háta mögött.

Az uj alak pedig tobzódott tovább az örö
mükben. Kitűnő jó kedve, habzó, derült lelkűiét ? 
felvidította az egész fürdőt. Az orvos hálásan 
szorongatta kezeit; és a szakácsnő istenítette, 
mert a mióta a Wiskindiewitz jó kedve raga
dóssá lett, semmi panasz a konyhára.

Az erdőkből, a moha nélkül való fenyők 
alól. vidám zsibongás, kacaj, taps, szaladozás 
zaja hangzott le a »Curszalöíihoz«. Wiskindiewitz 
iölfedczell egy uj forrást, egy kihajló sziklarom 
tövében, a melynek vize egy boroka bozóttal fö
dött, hamarosan meg sem is mérhető mélye
désbe zuhogott le.



tói és óriási hord erejétől, miskolci programúi 
beszédjében, a sok között, ezeket mondotta: 

»a kormány különös figyelmet fordít a 
városi élet fejlesztésére, tudatával bir azon kü
lönös fontosságnak, mellyel épp minálunk, 
Magyarországon, a vidéki nagyobb városok, mint 
az anyagi erőnek és a nemzeti irányú magyar 
kultúrának gócpontjai bírnak a nemzeti politika 
szempontjából.* Továbbá megint ezt: »óriási 
összeg az. a melyet a \ árosok tanügyi, iskolai 
és kulturális célokra fordítanak.* Azután: »a 
városi polgárság a legtöbb helyen óriási pót- 
adóterhek alatt nyög.* Azután meg: »a kormány 
egyik sürgősen megoldandó feladatának tartja 
a közbiztonsági kiadásoknak államosítását.* — 
Továbbá ezt mondja: »egy másik, nagyon nagy 
gondol és figyelmet érdemlő körülmény az is, 
hogy városaink nagy részében, különösen éppen 
a régibb és fényesebb múlttal biró városokban 
a régi ősi polgárság jelentékeny része a kis
iparosok osztályához tartozik. Már pedig egyik 
legfontosabb és legnehezebb problémát képezi 
a kisipar viszonyainak olyatén berendezése, 
hogy ez betudjon illeszkedni a modern gazda
sági életbe, hogy az megtudjon állani azzal a ; 
versennyel szemben is, a melyet a nagyipar a 
kisiparnak mindenütt a világon teremt stb. stb.*

Gyönyörű, tartalmas és a városoki a 
nézve roppant biztató szavak ezek. — ámde 
egyelőre csak szavak.

Nem kételkedünk ugyan egy pillanatig 
sem abban, hogy Tisza István a komoly 
gondolkozó, az erős kezű politikus a városi 
élet jövőjére nézve oly nagy horderejű 
prograiumját — ha a kormányrudon marad, 
ami most már kérdéses — meg fogja 
valósítani, de eszembe jut ennél mégis egy 
adomaszerii történet, amelyet még gyermek
koromban hallottam híres hegedű művé
szünktől, Reményi Edétől.

Ö mesélte, hogy mikor a szabadság
harc után emigrált, édes anyja az öreg 
Reményiné elment Bécsbe O Felségéhez 
legmagasabb audienciára és kérte gyerme
kének, a híres hegedű virtuóznak, Reményi 
Edének megkegyelmezését; hogy vissza
térhessen hazájába. —- 0  Felsége jóságosán 
megígérte ezt és az öreg asszony távozott, * II.

Mikor a bokrot eltávolították és az uj alak 
lekiáltott a mélységbe: nyolcszoros vizhang vá
laszolt vissza csodálatos, zörgő hangon. Az asz- 
szonvi énekszót és kacajt úgy kiforgatta, eredeti 
mivoltából a mélység visszaverése, hogy csupa 
mulatság volt hallgatni.

Ezt a forrást azután a fürdőtulajdonos el
nevezte »Kazimir forrásának, ami nagy kitüntetés- 
számba veendő.

II.
Wiskindiewitz Kazimir az alkonyati órákban 

együtt sétált az egyik özvegy asszonykával, a 
völgybe süppedt, rablóvár romjai felé.

A kis özvegyből, a kinek élénksége idáig 
határt nem ismert, fölöttébb komoly asszony 
vált ezidő alatt. Szokatlanul szaporázta lépteit 
Kazimir mellett, aki lehajlott hozzá és úgy du- 
dolgatott neki valamely ismeretlen dallamu, 
bájos kis lengyel románcot, a megnyilatkozott 
első szerelemről, amely nem égéi, nem lángol, 
de pernyét, üszköt sem dob a levegőbe, hanem 
melengető, szolid fénynvel sugározza be az egész 
életet.

A romantikus idők mohos omladéka alatt 
gyöngéden meg fogta a kicsi asszony kezét és 
úgy beszélt hozzá őszinte, igaz érzéssel:

— Hát ennek a váromladéknak az a me-

de a kijáró ajtónál még megállóit és vissza 
fordulva aggódó szemeket vetett a pompás 
kedély hangulatban lévő királyunkra és 
felemelve mutató ujját ezt mondát „aber 
Majestiit, wort halién!!* Ez a királynak 
annyira tetszett, hogy nyomban megkegyel
mezett Reményi Edének és ő haza jöhetett.

Hát mi kegyelmet nem kérünk, de 
kérjük magyar parlamentünket, hogy térjen 
végre valahára a rendes munka útjára és 
városaink, de különösen ami sokat szenvedő 
városunk érdekében kérjllka kormányelnököt.

„Aber — Kegyelmes uram — wort 
haltén!!* Sz. R. e .

Képviselő választás.
Minden izgalom, minden harc nélkül folyt 

le e hó 26-án városunkban a képviselő választás, j 
Jelöltje az egyesült szabadelvű pártnak Heincz 
Hugó volt, s a pesti szociáldamokralák jelöltje 
Lakatos László. Ez utóbbi azonban nem talált liz 
párthivet, akik jelölték volna. Innen látszik, hogy 
azok az eszmék, amelyeket ő hirdetett itt a mull 
héten, termékeny talajra itt nem talállak. Is- j 
merve polgárságunknkk és munkásnépünknek j 
vallásosságát, hazafias érzését, bátran állíthatjuk, j 
hogy a vallást, hazát nem ismerő párt itt mindig 
idegen marad.

Csütörtökön reggel 8 órakor mintegy 
kétszázötven — háromszáz választó gyűlt össze | 
a választás színhelyén a Városi Vigadóban, ahol j 
a választást vezető bizottság is olt volt. Pont j 
nyolc órakor .Jezsovits Károly választási elnök ; 
megkezdette a választási eljárást s a jelölésre 
egy fél órai határidőt tűzött ki. A fél óra eltel- ; 
tével csak Heincz Hugó volt képviselő jelöltetett 
s igy Jezsovits Károly választási elnök Heincz 
Hugói egyhangúlag megválasztott képviselőnek 
jelentette ki.

Mintegy száztagú küldöttség ment zenével 
s a képviselő éltetésével Heincz Hugó lakására, 
hol Baán Elemér pártelnök üdvüzüle öt mint 
Selmecbánya város megválasztott képviselőjét s 
meghívta a választók közé a mandátum átvéte
lére. A vigadó nagytermében szűnni nem akaró 
éljenzéssel fogadták az újonnan megválasztott 
képviselőt, kinek Jezsovits Károly választási 
elnök tartalmas beszéd kíséretében adta át Sel-

séje, hogy egy vad martalócnak, aki nem kiinéit j 
senkit, semmit, akinek útját vér és üszők jelölte, ! 
egy alkalommal útjába akadt egy olyan szőke j 
Grelchen, a minő a Faust-diák lelkét babonázta 
meg. A rablóvezér ölbe kapta a halálra ijedt j 
babaleányt, s ide ragadta ebbe a várba. Grelchen- j 
bői oltárkép, a rablóvárból kolostor és a rabló- ! 
vezérből az egész völgynek jóságos atyja lett. 
Mig egyszer az oltárkép elkezdett mosolyogni 
egy másik ifjúra s a holdvilágos estnek acél- 
kékes szürkülete egymás keblén találta őket. A ; 
jóságos atyából erre kitört a vadság, a marlalóc 
őrült dühe, amely ölt, gyilkolt, rombolt, a mig az 
erős várból omladékok s a kerti virágagyakból 
sirhalmok nem lettek.

A kicsi asszony kérdően emelte karbunkulus 
szemét a mesélőre.

— Biz ez romantikus lürlénetke nagyságos 
asszonyom: de a hegyek lakói igaznak tartják. 
Manapság az ilyen már nem esik meg. A rabló
lovagok helyét a vadorzók foglalták el. Ilyen 
fajta vadorzó vagyok én is, aki nem rablók, 
nem őrzők; de inkább térdre ereszkedem és úgy 
kérem, úgy csókolom az ön puha kezeit, édes 
kis Gretchenem.

Sem a mesének, sem a térdreborulásnak 
nem lehetett ellentállaní. A kicsi asszonyka 
gyönge kísérletet tett, hogy visszavonja kezeit és

S K I. M K C B A N V A I H 1 R A D Ú

mecbánya város választó polgárainak megbízó 
levelét.

A nagy hatást telt és lelkes éljenzéssel fo
gadott beszéd után Heincz Hugó képviselő kö
szönte meg a bizalmat a következő beszéddel.

A mandátum a melyet most másod Ízben 
veszek ál tisztelt barátomtól a választási 
elnök úrtól, a legnagyobb kitüntetés a mit 
önök tisztelt polgártársaim nekem adhattak. 
Becsét fokozza megválasztatásom egyhangú 
volta a mit annak jeléül vehetek, hogy bá
nyász testvéreim elfogadták három évvel ezelőtt 
feléjük nyújtott baráti jobbomat.

A bizalomért hálás szívvel mondok kö
szönetét tisztelt polgártársaimnak. Köszönetét 
neked választási elnök uram és a választási 
bizottság tagjainak, köszönetét pártom szeretve 
tisztelt elnökének és a pártbizottság minden 
tagjának buzgó és szives fáradozásaikért,

Nagyon becses nekem, nagy kitüntetés 
reám nézve ez a mandátum, de egyben súlyos 
kötelességekkel és nagy felelőséggel nehezedik 
vállai inra. Mert nehéz időket élünk minden 
tekintetben, nehéz időkel főleg itt Selmec- és 
Bélabányán. Közéletünk láthatára vészterhes 
felhőktől sötétlik. Parlamentünkben kiütött a 
politikai anarchia. Lerántva minden tekintély a 
legtisztább szándék is léire magyarázva. A hy- 
pokrisis uralkodik. Nem tűrünk erőszakot kiál- 
ják azok, akiknek kenyere az erőszakoskodás.
• Alkotmányunk veszélyben* ezzel izgatják az 
országot, a kik alkotmányunk legbecsesebb szer
vének a parlamentnek élelgyökerét pusztítják.
• Veszélyben a szabadság* mondják azok a kik 
a szabadsággal élni nem tudnak, csak vissza 
élni akarnak. Azt hirdeti a függetlenségi párt, 
hogy csődütt a mondott Deák Ferenc alkotásé a 
kiegyezés, pedig a kiegyezés alapján követelte 
és el is érte, még pedig magát a függetlenségi 
pártot is meglepő mértékben a magyar jogok 
érvényesülését az Ausztriával közös ügyekben.

Nem veszik figyelembe, hogy ránk nézve 
csak előnyös lehet az az államszövetség amely 
hazánk közjogi és belkormányzali önállóságának 
megóvásával nekünk szövetséges társunkul egyen
lő jogokat biztosit. Nem gondoljáEmeg, hogy egy 
államszövetség alapjának megbontása a legbé
késebb viszonyok közölt is veszélyes, főleg 
nálunk veszélyes tekintettel a Lajtán innen és 
lul mozgolódó nemzetiségek lünkvéseire.

És nem látják azokat a tüneteket amelyek 
szerint Oroszország a forradalom előtt áll,

elfordította arcát, a melyen csöndesen végig csor
dult két kön ycsepp.

III.
Mélázó, csöndes estvére vált az alkonyat.
Zene után még néhány negyedóráig el sétál

gatott a fürdőközönség a holdvilágtól besugárzott 
parkban.

A szél elült. Enyhületet nyújtó levegőből ki- 
érzett a lenyők. a vadvirágok illata. Gyönge 
szele teregette, dédelgette a suhanó szárny verés
sel a természet illatát.

A pavillonok ablakai sorra kinyíltak s fel
húzták a zöld zsalukat.

Kazimir barátunk is hazatért s nyitott ab
lakok mellett ébren álmodozott a jövendőről, az 
uj éleinek reászakadó boldogságáról.

Nem fog emlékezni a múltjából semmire. A 
mai naptól fogva kezd élni s viszi majd az asz- 
szonykát a természet szűz ölére, a rengetegbe, 
ahol csak ők lesznek és a boldogság. Megpróbálta 
megrajzolni emlékül a parányi asszony arcát, 
most jól s megkésziteni a jövendő élet tervét.

Ennél a pontnál arra a gondolatra jutott, 
hogy a tervszerűség a boldogságban mit sem ér. 
Sem az apró gyöngédségek, sem a meglepetés 
szerű örömükkel nem ér föl az előre készítésnek 
becsülő sikere.

____ li '0 5 . ja nuá r 29.
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mink pedig ennek következtében közel állha
tunk a nagy keleti kérdéshez, amikor ugy-e jó 
iesz a monarchia nagyhatalmú erejére tá
maszkodnunk magyar érdekeinkkel.

És ebben a kritikus nemzetközi helyzet
ijén amikor nagy világeseményekre kellene 
előkészülnünk és minden erőnket összeszed
nünk, a szövetkezett ellenzék megengedhetőnek 
találja, hogy egy jelentéktelen házszabály kér
dés miatti czivakodás dúlja fel a az ország 
nyugalmát és tartsa lekötve a kormány, a 
parlament, a nemzet erejét és aKtioképességét.

Mondanom sem kell tiszteli uraim, hogy 
nem helyeselhetem ezt az oktalan hevülékeny- 
séget, ezt a rövidlátó magyar politizálást.

Az országgyűlés tekintélye és munka- 
képessége mielőbb helyre állítandó békés mó
dún ha lehet, erélyesen ha kell.

Az én házszabályom az önzetlen honsze- 
retel, hazám és szülővárosom érdekeinek lelki- 
ismeretes mérlegelése és fölmutatható előmoz
dítása.

Erre törekszem, ebben kérem támoga
tásukat.

Az egyre gyűlő választók nagy tömege 
többször helyesléssel szakította meg a képviselő 
beszédjét s végül hosszan, lelkesen éljenezte.

Baán Elemér pártelnök szólott még s 
ezután a választók nagy része helyet foglalt az 
asztaloknál s lelkes hangulatban a délutáni órákig 
együtt volt.

KÜLÖNFÉLÉK.
Esküvő. Múlt vasárnap délután ment 

végbe Szél és Alice Polldk Sándor közt létesült 
egyházi esketés. Az eskelést Welwárd Jakab rabbi
helyettes végezte vallásos és hazafias szellemtől 
áthatott lendületes beszéd kíséretében, az éneki 
részt Eckstein Dezső főkánlor adta elő. jól szer
vezett énekkara kísérete mellett.

— Uj óvónő. A bélabányai óvónői Wan- 
kovils Klárát a törvényhatósági bizottságnak e 
havi közgyűlése hodrusbányai óvónővé választ
ván meg, a megüresedett bélabányai óvónői állás 
betöltésével a város polgármesterét bízta meg. 
A polgármester ez állásra a bélabányai óvó fel
ügyelő bizottságának egyhangú ajánlatára Bulla 
Erzsébet okleveles óvónőt, Bulla András polgár
társunk leányát nevezte ki. Az uj óvónő állását 
már február 1-én elfoglalja.

— Uj évi üdvözletek megváltása. Az uj

Nincs is nagyobb bölcsesség, mint hagyni 
mindent a természetre. A kő, a viz, a virág, a 
levél, a völgy és meredekség, a selyemfüvü rét 
és a kopasz sziklacsucs, a bogarak s az éneklő 
madárvilág, a szürkület, s a borongás, a levegő és 
a napsugárzás: ezek az igaz tények, ezek a bol
dogságot nyújtók.

És amint ebbe a keretbe beállította a maga 
szép asszonykáját, idáig soha nem érzett üdvös
ség szállott a szivére. Kinyujtózkodott, szemeit 
behunyta s várta, hogy leereszkedik hozzája a 
széles világos ég.

Egyszer csak hirtelen, megrémültén, az ide
gesség összeborzongásával felugrott s el kiáltotta
magát:

Lehetetlen! Ez az ő ruhájának, ez az ő 
csipkéjének heliotrop illata. Más senki nem hasz
nálja ezt a bóditó illatot ebben az ingerlő ér
zékel füllázitó összetételben. Ez az én feleségem.

És elkezdett magában beszélni s a kis szo- 
bácskát váltakozóan rövid és elnyújtott, meg- 
meg rokkanó léptekkel mérte végig. Az ablakhoz 
futott, gyorsan becsukta. A heliotrop illat azonban 
olt maradt, ott terjengett a szobában. Erőszako
san szagatta föl az ablakokat s egy fölkapott 
törülközővel elkezdett hadonázni: hátha ez kiviszi 
ezt az átkozott illatot.

évi üdvözletek megváltása címén adakozók név
sorát folytatólag adjuk a következőkben: M. kir. 
bányaigazgalóság tisztikara 49 K 90 f; 1Á ta
lányáról: Hidvéghy Árpád 2 K, Gazsó Mihály
1 K, Szametz Samuné 60 f, N. N. 20 f, Zatyko 
Pál 28 f, N. N. 30 f, Schmidt Margit l K, Schmidl 
Mihályné, Szlopouszky Gyula 40—40 f, Vallasek 
Géza 1 K, Vankovits Klára 30 f, Thonhauser 
Antal. Goldfusz Mihály 1—1 K, Stefánek János 
30 f, Ballon István 1 K; Roonáról: rovnai álta
lános temetkezési és segélyző egyesület 50 K, 
Groszman Ignác 50 f, Pasztierik Ignác 1 K, 
Kniebügl József 20 f, Pokorni János, N. N. és 
Varinszky Károly 10—10 f, Eichel József 30 f, 
X. Y. 10 f, Szép Gáborné, Bózer Károly, Ivanovics 
József l—1 K, Májerszky Mária 20 f, Makovinszky 
János 30 f, N. N. 60 f, dr. Pallér Gusztávné 1 K, 
Kügler Ignác 20 f, Veisz Etel, Makovinszky Mihály 
40—40 f, Somogyi Géza 60 f, Árkossi Béláné 
80 f, Istvánik Mihály 40 f, Istvánik Mili 20 f, 
Istvánik Mária 10 f, Valter Mária 40 f, Rimbas 
Vikta 1 K; Hodrusbányáról. Ilain Ferenc, Bálent 
Dániel, N. N., K. F. 2—2 K; Stefflátóról: Hlavathy 
József, Veinstein Adolf, Iinmerblum, Krutkovszky 
Ferenc, Plalzer Samu, Gerő Gyula Bal iga Aurélné, 
Hamrák Ferencné 1—1 K; M. kir. dohánygyár 
tisztikara: Adamelz Emil 5 K, Krepelka György
2 K és Dubrauszky 1 K. Összesen befolyt az egész 
város területén 376 K 93 f, mely összeg kiadatott 
a rendőrfőkapitánynak a szegényiskolás gyermekek 
felruházására az 1905. évre.

— Fáklyás menet. A m. kir. bányász és 
erdész főiskola ifjúsága e hó26-án este abból az al
kalomból, hogy Herrmann Miksa bányatanácsos, 
főiskolai tanár befejezte előadásait, népszerű s 
általánosan kedvelt tanárjának tiszteletére fáklyás
zenét adott. A főiskola ifjúsága a Szenthárom
ság téren gyülekezett s innen a Kossuth nóta 
hangjai mellett csaknem háromszász főnyi tömeg
ben vonult szeretett tanárának lakása elé . . . 
Az ifjúság nevében Dr. Mihalovits János bánya
jogász intézett tüzes, érzéstől áthatott beszédet. 
Tolmácsolta az ifjúságnak kedves tanárja iránti 
határtalan ragaszkodását, bámulattal teljes ra
jongását, melyei ezen a napon érez különösebben 
át, amikor az egész ország megszólal, csak 
Selmecbányán van halotti csend, néma megalku
vás. Továbbá szép szavakban emlékezett meg 
arról, hogy egyedül Herrmann Miksa olt az, aki 
meggyőződésének nyíltan, férfiasán kifejezést adott, 
akkor, amikor az nem egyezett meg a többség 
véleményével. . . Herrmann Miksa megillelődve

Belefáradt, ledült a kanapén és zsebkendő
jével eltakarta arcát. Még mindig érezte a heli- 
olrop intenzív illatát. Fölugrott, a zsebkendői 
rongyokba tépve kidobta az ablakon és egy tisz
tát vett elő.

— Ez nem lehet az én feleségem. Hiszen 
tudom, emlékezem rája: a saját kezemmel öltem 
meg. Hanem ez az illat, az rá vall. Emlékez
nem kell, hasztalanul védekezem a fejembe, 
szivembe, vérembe tolakodó emlékek ellen.

Fölszaggalta újból az ablakokat. Hadd jöj
jön be a friss légáramlat.

Kitekintett a csillagos éjszakába. A villák 
ablakai még kivétel nélkül fényesek voltak. A 
• ,nt az ablakra kikönyököllen lehajtotta fejét, a 
földszinti lakásból föl szállt heliotrop illata egy
szerre megkábilolta az egész valóját.

Vissza tántorgott aszóba közepére. Belátta, 
hogy sem a heliotrop, sem a fölszabaduló em
lékei ellen nem lehet védekezni.

Az illat terjengett s az emlékei az egész 
tragikus múltját kidomborították.

Menekülnie kellett a zsarnok hatalom elül.
Mint egy űzött vad, futott országról-országra. 

Egyszer megállította egy édes illat, s felé fordult 
egy bájos arc. Olyan volt, mint egy júniusi haj
nal: fényes, ragyogó és üde. Reá mosolygott.

válaszolt az ifjúság szónokának beszédére. Lát
szott rajta, hogy mélyen meghatotta az ifjúság 
ragaszkodásának eme hirteleni, nagyszerű meg
nyilatkozása. Lelkes szaviban körülbelül azt mon
dotta: annak hogy Selmecbánya olyan csöndes, 
néma a selmeci speciális viszonyokban rejlik az 
oka, melyet ő fájdalommal belát, de hogy inig 
sem olyan szomorúk itt a viszonyok, bizonysága 
annak az, hogy a város dísze, virága a főiskola 
ifjúsága hallatja szavát akkor, amikor országszerte 
a nemzet akarata érvényesül s ennek a nagy 
nemzeti küzdelemnek az ifjúság közül lesznek 
majd a bajnokai. Végül az ifjúság határtalan lel
kesedéssel dörögte utána: éljen Apponyi, Andrássy, 
Kossuth! . . . Az ifjúság ezután a honvéd szo
bornál elénekelte a hymnust s Herrmann Miksát 
s a nemzeti ellenállásnak a fórumon küzdő bajno
kait éltetve szétoszlott . . .

— A kereskedelmi és iparkam ara 1905. 
évi január hó 31-én délután 3 órakor tartja e 
havi közös ülését Besztercebányán. Az ülés napi
rendje a következő: Elnöki jelentés. Titkári jelen
tés az ügyforgalomról, Kereskedelemügyi Miniszter 
rendelete, melylyel a kamara véleményét a sza
badalmi törvényjavaslatra vonatkozólag bekivánja. 
Ugyanazon Miniszter leirata, melylyel Barsvár- 
megyének Aranyos-Maróthot illetőleg alkotott, 
idegen iparosoknak hetivásár látogathatásál meg
engedő szabályrendeletére vonatkozólag a kamara 
véleményéi bekivánja. Ugyanazon Miniszter vé
leményezés végeit leküldi Korpona r. t. város 
vásárrendlartási szabályrendeletét. Eszéki kamara 
átirata, a vasúti szállításnál észlelt hiányokra 
vonatkozólag. Brassói kamara közli az útlevélügy
ről szóló 1903: VI. t.-cz. végrehajtása tárgyában 
kiadott 70000/904. számú belügyminiszteri rende
letnek a határszéli forgalomra sérelmes rendel
kezéseinek megváltoztatása iránt intézett felter
jesztést. Pozsonyi kamara közli a kereskedőknek 
és iparosoknak az adókivető bizottságokba való 
kinevezése iránt intézett felterjesztését. A pozso
nyi kereskedelmi és iparkamarának átirata, mely
lyel a m. kir. államvasutak igazgatási szerveze
tének küszöbön álló módosítása alkalmával a 
kamarák meghallgatása iránt intézeti felterjesztését 
közli. Honlvármegye alispánja véleményezés végett 
átküldi Szalka községnek újabb vásár napok 
engedélyezése iránt beadott kérelmét. Az iparos- 
osztálnynak előterjesztése, némely megyei és városi 
építési szabályrendelet módosítása iránt. A meg
hívó kibocsátása után esetleg beérkező sürgős 
ügyek tárgyalása.

Rabja lett a szemeinek a csókjainak, a ruháinak, 
csipkéinek s különösen a kábító heliotropjának. 
Tudta, hogy orosz leány volt. Mindegy. Elvette. 
Alázatos szolgája lett, aki térdeit csókolgatta. 
Tizenhét éves húgának is futnia kellett Lengyel 
honból utána. Hozzá menekült.

És ő, a feleségem, oh, fertelem a saját 
gonosz kezeivel vezette az erkölcsi halál mere
délyére a húgomat. — suttogta, — s hogy vala
mikép vissza ne rettenjen, maga taszitotta bele. 
És tudott ezen kacagni! Becsületes ember nem 
tehetett mást, minthogy a vérén ejtett gyalázat 
megbosszulására gondolt. De ő elkábitotl az ő 
illatos hajával, forró csókjaival. És én vártam, 
vártam a bosszúval tehetetlenül, gyáván, a mig 
a gyalázatot reám, magamra is nem terileltc. 
Lerogyott a kanapéra s igyekezett másra gon
dolni. De lehetlen volt nem látnia azt a pe/sgős 
üveget, amelylyel fölgyult lángoló dühében fele
ségét halántékon ütötte.

Az asszony meghalt. Az esküdtszék Kazimirt 
fölmentette. De mi haszna, ha a véreskép elöl 
nem tud menekülni, ha még itt az erdők mélyén, 
a fenyők természetes, nehéz illatába is belc- 
párolog az a kábító szag, amely miatt asz- 
szonyl ölt.

Idegessége úrrá lelt fölötte. Hatalmába kerí
tette. Lerohant a lépcsőkön azzal a vad elhatá-



S E L M E C 13 Á N Y A I H l  R AT) Ó 1005. január 20.

— Pál napja. Mull hét szerda napján ün
nepelte Podhragyay Pál prépost városunknak köz
szeretetben álló plébánosa névünnepét. Számosán 
keresték fel jókivánataikkal a derék főpapot tes
tületek és egyesek. így testületileg üdvözölték a 
r. kath. nőegylet, a rórn. leányiskola tanítónői, a 
városi tanács, a r. kath. tanítótestület és igen 
sokan még számos tisztelői közül. Este gazdag 
névnapi lakoma volt az ünnepelt főpap vendég- 
szerető házánál melyen Spitkó bajos Budapest- 
vidéki tankerületi főigazgató is részivelt. aki a 
gymnásium kiegészítése érdekében időzött váro- 
suukban.

4

Egy érdemekben gazdag, cselekedetekben ál
dásos élet fejeződött be dr. Boleman Istvánnak e 
hó 25-én bekövetkezett elhalálozásával. Dezséri 
dr. Boleman István szül. 1843. évben Léván Közép
iskolai tanulmányait Léván, Selmecbányán és 
Teschenben (Sziléziában) végezte kitűnő eredmény
nyel. Ezután a bécsi egyetemen az akkor világ
hírű orvosi szakosztályt hallgatta végig és ott 
nyerte el orvosi diplomáját is. Néhány évig mint 
assistens gyakorlatot szerzett és azután elfogadta 
a neki felajánlott \ihnyei bányakincstári orvosi 
állást, amelyet csak ideiglenesnek tekintett. Ámde 
midőn megismerkedett a vihnyei fürdő élettel és 
nagy tehetségével, orvosi szakértelmével felismerte 
Vihnye fürdő vizének becsét, és jövőjét, olt hagyta 
rövid idő múlva a kincstári orvosi állási és kizá
rólag Vihnye orvosává lelt. Ekkor kezdődött azu
tán meg, azon ügybuzgó, fáradhatatlan tevékeny
sége, melynek Vihnye fürdő jelenlegi fellendülését 
köszönheti. Boleman István aránylag rövid idő 
múlva valóságos szaktekintéllyé emelkedett a bal
neológia terén. Tömérdek értekezésein, előadásain 
felül több önálló munka jelent meg tollából, me
lyek német, sőt egy némelyike francia nyelvre is 
lé lelt fordítva. Ezen felül a vármegyék és váro
sok monográfiájában megírta Vihnye fürdő törté
netét is. Roppant tevékenységet.fejtett ki, amiért 
Vihnye fürdő tulajdonosától soha egy lillérnyi 
fizetést vagy jutalmat nem kapott és mégis oly 
kiszámíthatatlan becses szolgálatokat teljesíteti. 
— Boleman tevékeny részt vett a közéletben is, 
hol szava mindkoron sulival bii’l. A kitűnő férfi 
legmagasabb helyről a kir. tanácsossággal is ki 
lett tüntetve. Az elhunyt európai műveltséggel birt. 
Folyékonyan bírta a német és francia nyelvet is, 
sőt angolul is tudott. — Elhalálozásával nagy 
veszteség érle nemcsak Selmec városát, hanem a 
közéletet a tudományos világot is. Családja és 
kiterjedt előkelő rokonság gyászolja a jó család- 
atyát és rokont tisztelőinek igen nagy száma 
igaz részvéttel értesül a derék férfiú haláláról. Te
metése e hó 27-én délután volt. amikor impozán
san nyilvánult meg a részvét a köztiszteletben 
álló férfiú halála fölött. A gyászoló család a kö
vetkező szomorú jelentést adta ki:

rozással, hogy esetleg erőszakoskodni is fog. be
tört abba a szobába, melyből a heliolrop illat 
terjengett.

Ki volt kelve önmagából, lángaló tűz lobo
gott szárazra égett szemeiben, mikor bedőlt a 
szobába. Emmának, annak a komolylyá lett vig 
asszonykának szobájába, a kivel ma kísérelte ösz- 
szekötni sorsát örökre.

Valósággal elbódult, mint egy szivén talált
vad.

Egy pillanatra megfordult, hogy elmegy. De 
már nem volt ur fölötte a józan ész.

Odaugrott a lioletle asztalkához, fölkapta 
az illatszeres üvegeit s ki csapta az ablakon.

Az üveg azonban megakadt, szétpattant az 
ablakfában, s az iutonziv heliolrop szétlocscsant 
a szobában.

Wiskindiewitz kél kézzel kapott a halánté
kához és úgy támolygotl ki a lépcsőkig, ahol 
elzuhant.

IV.
A fürdő segédorvosa másnap elkisére Ka- 

zimir barátunkat egy olyan gyógyilóintézelbe. 
ahol kényszer zubbonyt adtak rája.

..liolcniai) Vilmos. Moh inán Géza, dr. Molemun Múla 
mint gyormei. Boleman Gézánk szül. Tóth Ilona mint menye, 
Moh mán Martini mint unokája. Holmnan hajós, o/v. Fali- 
tiezius Ágostné sziil. Maiemun Maria, Uyajmi Gusztáv ne, , 
szid. Mól email Ilka mint testvérei, úgy » maguk, valamint !

1 az összes rokonság tövisen is tajdalomtól megtört szívvel 
tudatják, hogy drága jó atyjuk, illetőleg nagyatya és rokon 
do/M'i i dr. Moleuian 1-1 van kir. tanácsos, vihnyei l'iirdóorvos, 
Marsvarmegye. Selmec- -m HoM'ánya vörösök ti*, főorvosa 
!-;b. folyó lio iVi-én dél léi i'2 órákor eh tenek ó'2-ik evőben.

1 hosszas" szenvedés után az Úrban csendesen elhunyt
A drága halott földi maradványai folyó hó 27-én 

délután ;j urakor fogna!, a gvaszházban (Rózsa-utca 7li. sz i 
az ág. ovang. vallás szerint megáldatni és a kopogó melletti 
temetőben örök nyugalomra helyeztetni Áldás emlékére!“

— A Boleman család g-yásza. Kettős, szo
morú nagy csapás érte egyszerre a Boleman 

i családot. Szerdán délben hunyt el a család feje 
' dr. Boleman István kir. tanácsos, s másnap reg- 
j gél Budapesten öngyilkossá lett az elhunytnak 

nagy tehetségű, jeles képzettségű orvos fia, Bole
man Béla. A tragikus esetről a »P. N.* a küvet- 

; kezőkel Írja:
»A Taulíer-féle szülészeti klinikán ma reggel 

morfiumot ivott dezséri dr. Bolemann Béla Lanár- 
| segéd s anélkül, hogy eszméletre tért volna este 
I felé, tanártársai karjaiban meghall. A fiatal, alig 
! huszonhétéves tanársegéd, előkelő szepességi pat- 
: ricius családból származott s fia volt a híres bal- 
i neologusnak dr. Bolemann Istvánnak, a ki Selmec- 
j és Bélabánya város tb. lisztifőorvosa volt s csak 
i tegnap délután halt meg. A most öngyilkossá lett 
I fia. már huszonegyéves korában kiváló sikerrel 
I orvosi minősítést szerzett s azonnal kinevezték 

Generzich tanár mellé asszisztensnek. Itt műkö
döli három évig, mely után Tauffer tanár mellé 
került a 11. számú sebészeti klinikára. Mindenki 
szerette s úgy tanártársai, mint fölebbvalói a leg
nagyobb elismeréssel voltak kiváló tudása iráni. 
Szerényen, teljesen visszavonultan, élt, sohasem 
kereste a jókedvű férfilársaságokat és ezért barátai 
sokszor szemrehányásokkal illették. Egy ilyen al
kalommal Frigyessv József tanártársának, ki leg
jobb barátja volt. megvallotta, hogy rendkívül j 
unja az életet s ha nem tekintene egyre-másra, ; 
már régen öngyilkossá lett volna. Ez a vágya- , 
kozás annyira megrügződöll benne, hogy minden 
lebeszélés hiábavalónak bizonyult. Ma reggel be- í 
ment a kórterembe s meglátogatta betegeit, majd 
a laboratóriumba indult, a hol morfiumot ivott.

: Tanártársai amint észrevették a mérgezést, azon- 
: nal ellenszereket adtak neki, de mit sem használt,
; mert este 7 óra után meghall Levelet hagyott 
: hátra legjobb barátjának Frigyessv József tanár- 
| segédnek, a melyben elszámol minden tárgy- 
: róí. a mi kezelése alatt volt. a végén pedig a 
1 következő szavakkal búcsúzott el az élettől: . . .
1 Meghalok. Az élet számomra nem nyújtott eddig 
j semmi jót, s a jövőt sem találom vigasztalónak.
| A köteleSségludás feledtette velem, hogy az élel- 
| nek örömei is vannak, amelyeket én -— hiszen 
! te legjobban tudod — nem kerestem soha. Apám 
| tegnap meghalt. Nyugodtan fialok most már én 
j  is; nincs keresni valóm a földön. Legalább nem 
i fáj a halálom neki. Ti pedig, akik annyira sze

rettelek engem, fogadjátok a sir széléről meleg 
: baráti kézszoritásomat. — A szerencsétlen fiatal 

tudós tragédiája mélyen megrendítette úgy ba
rátait, mint fölebbvalóit, akik mindnyájan nagyon 

I szerelték Ől«.
Városunkban is érthető megdöbbenést kel- 

: Lett a valóban szomorú hir s általános a mély, 
igaz részvét az annyira sújtott Boleman család 
iránt. A szerencsétlen véget ért fiatal orvost 

. Budapesten tegnap kisérték nagy gyászpompával j 
a keleti pályaudvarba, temetése ma délután 2 | 
órakor lesz Selmecbányán a vasúti állomástól.

A gymnásium ügye. A r. kath. nagy- 
gymnásium kiegészítésének ügye eddig a lehető 
legjobb utón van. A mull héten több napot töltött 
itt a miniszter kiküldöttje Spitkó Lajos Budapest- 
vidéki tankerületi főigazgató, aki tájékozta magái, 
e kérdésben s azzal a meggyőződéssel távozott, 
hogy a nagy gymnásiumnak főgymnásiummá való 
kiegészítése fellel lenül szükséges. Jelentését a 
kormánynál ez irányban fogja megtenni s igy ha 
a mostani kormány megmarad, rövid idő alatt 
teljesülésbe megy a város közönségének egy igen 
régi óhajtása. Am ha más kormány jön, kezdhet
jük megint újból a kérelmezést, eltelik megint 
pár esztendő a inig a mostanihoz hasonló stá
diumba hozhatjuk az. ügyel, akkor meg fog bukni 
az a kormány is. s ilyen formán azt monhaljuk, 
hogy befellegzett ennek az iskolának.

tg y  nyomdász kitüntetése. A keres
kedelemügyi miniszter a múlt évben jutalmakat

tűzött ki oly iparos segédek részére, akik hosszú, 
hü. becsületes munkával tűntek ki. Mint öröm
mel értesülünk a kereskedelemügyi miniszter 
egyik jutalmát, hosszú és becsületes munkálko
dásának elismeréséül Lanflmthal Ferencnek a 
Joerges Ágost özv. és fia nyomdavezetőjének jut
tatta s a jutalmon kívül külön elismerő okleve
let is adott neki. Langenlhal Ferenc huszonhárom 
éve tölti be állását a Joerges cégnél ritka szor
galommal, páratlan hűséggel és becsületességgel, 
s nemcsak munkatársai s nemcsak munkaadói 
becsülését vívta ki, de nagyobb körben is elis
meréssel vannak iránta. Annál szívesebben vesz- 
sziik azt. hogy ily kitüntetés érte őt most a 
miniszter részéről. Megjegyezzük különben, hogy 
a Joerges cégnél alkalmazott munkások mind 
huzamos időt töltenek a cégnél, a nyomda- 
vezetőn kívül vannak még, akik húsz, tizenöt, 
tiz éve. vannak egyhuzomban alkalmazásban. — 
Mindeneseire jele ez annak a jó viszonynak, 
amely a munkaadó és munkás közt fennáll s a 
melyet nehezen fog megingatni az egyre terjedő 
szociális eszme, mert annak alapja, egyrészről a 
becsületes munka megbecsülése, másrészről a 
tisztességes, becsületes munkálkodás.

— Lyceumi hang-verseny. Jövő hét szer
dáján lesz a lyceumi diákoknak hangversenye. A 
mulatságra, mint értesülünk, a vidékről is igen 
sokan készülnek s jó lesz azért előre gondoskodni 
jegyekről. Jegyek előre válthatók Joerges Ágost 
könyvkereskedésében és Márkus M. cukros bolt
jában. Belépő dijak: karzati számozott hely 2 K. 
földszinti ülőhely 1 K 60 f. ifjúsági személyjegy 
1 K. diákjegy 50 f. családjegy három személyre 
4. öt személyre 0 Korona. A mulatság pontban 
esti 8 órakor kezdődik.

— Az ipartársu lat bálja. A selmec-béla- 
bányai iparíásulat folyó évi február hó 4-én a 
Városi Vigadó termében temetkezési pénztára 
javára táncvigalmat rendez. Belépti dij: Család
jegy 2 K 40 f, személyjegy 1 K 20 f, egyleti ta
gok számára 80 f. Felülfizeléseket köszönettel 
fogad és hirlapilap nyugtáz a rendezőség. A lán
cokat két zenekar kiséri és pedig a nemzeti zene
kar és a bányászzenekar. A hölgyválasznál colillon 
oszlás lesz. Kezdete 7 órakor.

—- Táncmulatság-. A magyarországi mun
kások rokkant és nyugdij-ogylet selmec- és 
bélabányai fiókja folyó évi március hó 4-én a 
Városi Vigadó összes termeiben külön alapja 
javára táncmulatságot rendez. Kezdete 7 órakor. 
Jegyek előre válthatók a fiókegylet helyiségében 
(Gyni-kovits úrnő vendéglője).

— Halálozások. A múlt héten Pozsonyban 
elhalt Cziczka Kálmán m. kir. adóhivatali tiszt. 
Gziczka, Sándornak, városunk karnagyának fia. 
Temetése e hó 26-án volt Pozsonyban. — A 
mull héten halt el özv. Futth Mihályné, szül. 
Pctrovics Emma. Igénytelen, szegény asszony volt 
életében, elhagyottan, mondhatni éhen is pusztult 
el. Pedig az öreg nő valaha jobb napokat látott, 
szülői jómódú emberek voltak, atyja az öreg 
Petrovics József, amit az öreg asszony is büsz
kén emlegetett, közeli rokonságban állott Felőli 
Sándorral, kinek atyja tudvalevőleg szintén Pel- 
rovics volt.

— Zene a jég-pályán. Ma délután öl négy 
órától kezdődőleg zene a jégen. Belépti dij húsz 
fiillér.

— Rósz a világítás. Általános a panasz az 
egész városban s különösen az üzletemberek pa
naszolják, hogy a gáz világi tás egy idő óta kritikán 
alul rósz. Szakértők azt, mondják, hogy a világí
tás rosszaságát az okozza, hogy takarékoskodnak 
a gázzal s igen kis nyomása vau. Tekintettel arra. 
hogy városunkban horribilis magas a világilógáz 
ára, egy köbméter 32 fillér, mig másutt, igy Bu
dapesten csak 18 fillér, megkívánhatja a fogyasztó 
közönség, hogy drága pénzért legalább tisztességes 
világítást kapjon.

-  Rendőri hírek. Betörés. Hodrusbányán 
pénteken éjjel betörtek az oltani fogyasztási szö
vetkezet boltjába s onnan sok fűszert, szalonnát 
és ilalnemül loptak el. A lettesek nyomozása 
folyik. — Lopás. A hideg tél megszaporitolta a 
kéregelök szárnál, akik azonban nemcsak kére
géiül. hanem ha alkalom adatik, tapogatni is 
járnak a házakba. A múlt héten több házban 
történt kisebb lopás, kabátokat, felöltőket, sár- 
cipőket emeltek el bizonyára a kéregetők.
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— Talált tárgy. E hó 22-én egy pár kor
csolya találtatott; tulajdonosa átveheti a rendőr
ségnél.

A tüdőbetegség elleni hölgyllga a
városunkban alakult József főherceg szanató
riumi hölgybizottság lelkesen fárad a siker érde
kében. Hogy a hölgyek akcióját mily jelentékeny 
nők ítéli meg a közvélemény minden orgánuma 
kitűnik abból, hogy a Vasárnapi Újság legutóbbi 
számát javarészben az ügynek szenteli s képben 
bemutatja a vidéki szanatóriumi hölgy bizottságok 
elnökének arcképét. Bátran elmondható, hogy a 
jóságos úrnők a tüdőbetegség elleni hölgyliga 
legelső zászlóvivői. A szanatóriumi akció nagysi
kerű része a jótékonycélu sorsjáték, melynek szép 
nyereményeit külön tárlatban az egyesület hiva
talos helyiségében mutaták be. A ki az egyesü
letnek egy koronás sorsjegyeit megveszi, a mellett 
hogy egy elsőrendű népmentő akció javára teszi le 
filléreit, magának igen kedvező céljü nyereményt 
biztosit.

— Uj adókivető bizottsági tagok. Szitnyai 
József kir. tanácsos, polgármester az 1905—1907. 
évekre megalakított adókivető bizottságba rendes 
tagokul Lestyánszky József és Fizély Károly tör
vényhatósági bizottsági tagokat, póttagokul Czajhán 
Jánost, az iparos hitelszövetkezet elnökét és 
Sümegh János kereskedőt nevezte ki.

A nagyapó zenélő órája. Most jelent 
meg a karácsonyi piacon Major J. Gyulának ki
lenc gyermek zongora — darabja. A nagyapó 
zenélő órája cim alatt. Minden egyes darab jel
legzetes kis genre — kép mely a gyermekek 
kedélyvi 1 ágúnak teljesen megfelel és mely tech
nikailag nem haladja túl képességöket. Dallamos, 
hálás darabok, melyek előadásokra kiválóan al
kalmasak. Az egész ciklus 6 koronáért, az egyes 
számok 1 koronáért kaphatók az összes könyv- 
és zenemükereskedésekben és Buudapesli dohány
tőzsdékben.

— Ezrek hálája jutott a csuz és küszvé- 
nyes betegek közül Zoltán Béla gyógyszerészhez 
azon kiválö eredményekért, melyeket a híres 
Zoltán-féle kenőcs használatával értek el. E hír
neves kenőcs még oly csuz ós küszvényes betegek 
súlyos baját is meggyógyította, kik már évtizedek 
óta nem voltak képesek gyógyulást találni. Tudja 
meg hát mindenki, hogy ha családjában valaki 
csuz vagy köszvényben szenved, akkor meg kell 
hozatni a Zoltán-féle kenőcs üvegjét 2 koronáért 
a Zoltán-féle gyógyszertárból Budapest, V., Sza
badság tér.

NYILT-TÉR*
* E rovat alatt közlőitekért nem felelős a szerk

Köszönetnyilvánítás.
Mindazoknak, kik szeretett nővérem Woszátka 

Antalnó szül. Klein Mária végtisztessógén szívesek 
voltak részt venni s fájdalmunkat ezáltal enyhí
teni, az egész rokonság nevében hálás köszöne- 
temet nyilvánítom. Kis Frigyes

SELMEC- ÉS BÉLABÁNYA SZ. KIR. VÁROS

HIVATALOS KÖZLEMÉNYEI.
Az anyakönyvi hivatalok bejegyzései.

1905. évi január 22-től január hó 28-ig.

Kihirdetés.
Bevelagua János, Stoiner Katalin Selmecbánya 
Pukats Antal, Pumpává Mária Bélabánya.

Házasság*.
Fisékor Ferenoz, Szfankay Magdolna Selmecbánya.
Voisz Mihály, Marunjak Júlia
Turóozy János, Sebjáu Mária „
Poliák Sándor, Szél Alico

Születés.
Méríus Arnold, Dvorszki Jozefin, leány Selmecbánya. 
Schwnroz Ferenoz, Lesznek EuiMia, fiú ,,
Prarauka József, ."•'eliott Teréz, fiú
Gindl János, Prepolik Mária, leány
Kapusztik György, Szpisák Verőn, Hu „
Voisz Feronez, Propszt Mária, leány ,,
Maszny Pál, Moracosik Anna, leány
Antosik György, Kussik Zsuzsi, leány Bélabánya.
Kubinszky György, Liska Zsuzsi, liu .,
Kreiter Mihály, Babjak Matila, leány Hndrusbanya.
Márz József, Eiber Katalin, leány „

Halálozás.
Schwartz János 50 éves, tiidőgümőkór.
Maczula Róza 7 éves, tüdösrUinökór.
Baranka Júlia 11 hónapos, béltuberkulózis.
Vógner Károly 2 hónapos, rángó) görcsök.
Vercsik Károly 2 éves, tüdőgyulladás.
Dozseri Boleman István 61 érés, szivlob hártyalob.
Voszatka Antalnó 34 éves, tiidőgümőkór.
Zahradnik Samu 57 éves, szervi s/.ivbaj 
Kieskan István 64 éves, tüdögiiinőkór.
Buchta Feronez 88 éves, aggkor
özv. Nyitrai Józsefné 67 éves, végelgyengülés.
özv. Benodikti Istvánnó 68 éves. végelgyengülés.
Béres János 64 eves, végelgyengülés.

H l i n c s o i i  K á c l i o  o k o s k o d á s a i .  Hát sak
megint nem vagyoni kedves polgártárs, hanem még hozzá 
siunfulencás, — hát sak muszáj nekemnek megint hallgatnyi. 
— De sak még zogyet akarok povedálni, hogy miként jártam 
magamat a mi híres kiiluteánkban, az Bankán, a hol nagy 
hidegben zeszt a hnúszni funculeneá betogsiget kaptam. — 
Hát sak voltam múlt héten Bankán zenyim rokonomnál, a 
Weiszpir Popénál. Mondhatom gyönyörű; de nem Weiszpir 
Pepo, hanem ez a Banka. Még búbos banka és pupos banya 
zis elbankodik bennye. De sak valami jó zis van ott, hogy 
zautomohlo, si aki csert peklo masina fárolnyi zoda soha sem 
fogja magát. Zigy hát szépsiges ringon, piacon zés utcákban 
legelhetnek tovább tehenek, zökrök, birkák, libák, lovak és 
más házi állatocskák, sak poloskák nem. De /.iskolás gyer
mekek zis, kik nagyon sokat tanulják és zokosak. — Hát 
igy sík a Weiszpir Popo hlapesokja, a Palkó zóp akkor fu
totta ziskolából haza mikor tatyikjával róla beszéltünk. iNagy 
zűrömmel kiabálta: „Tatyik uioj, zén is vágyom főiskolás 1“ 
-- „Cső szí ti?11 kérdi a tatyik. Povedálja büszkén hlapcsok: 
„főziskolás!“ „Te vagy stepeni zajac, de nem főiskolás". — 
Mondja Weiszpir Popo. — „Bizon hát sak vágyom, lebo 
fóziskolán is van rektor és miénk ziskolán is van rektor. No 
sak két rektor kollega/egymással, hát sak zakkor mi is vngyunk 
tőziskolásokkal kollegák." — /egymásra néztünk, de huncut 
Palkó hitro ki is szökött szobábul. — Zén is sak elhallgattam, 
lebo filtcm, ha sokat povedálok csudni fóziskoláról zés rekto
rokról. még meglörlénhetyi magát, hogy boszuságbul /erdé
szetet /elviszik Selmueről-------B a n k á r a .

Hát sak megint, mint a hogy én is akartam a llcincz 
Hugó lett zegyhaugulag zablegátunk. Zilyen sokáig ! Volba 
zután a kedves polgártársak sokat ittak. Nőin csoda, ha kér- 
dozto tőlem zászlóvivő: „kmotor, nőin tudod hová visz zen- 
gemet oz a zászló?" - -  Egy vékony kis suszterko meg 
zoszevo8zott egyik pán kractiliarrnl és veszekedés közben a 
suszter nagy haraggal zasztat povedálla pán kracfiliárnak: 
•.maga szamár! “ Kracfiliar meg nagy biiszkán válaszolta; 
„ne sértegesse a kormányt!" — Hát sak a pán /árendás sok 
bolonditó zitalt adott el. No do kitudja mikor lesz megint 
v°lba . . . Igen mostan /olvasom, hogy Tisza Styovo mo- 
’.Vikája nem sült el jól. Talán lesz nem sokára megint vá
lasztás . . . Zrtddig is nekem hallgatnyi muszáj, hát zaddig
is: „Pohvalon !! “

| 485. szám. 1905.
Hirdetmény.

Ezen város törvényhatósági bizottsága folyó 
i évi január hó 10-én tartott közgyűlésének 21. sz. 
i határozatával elrendelvén, hogy a választott bi- 
; zottsági tagok sorában a 6 év leteltével a válasz- 
j tottak felének (14) kilépése és 2 időközi megszű

nés folytán megürült 1(5 hely általános választás 
uiján belöltessék, tisztelettel értesítem a választó 
közönséget:

1. hogy a választás napjául a folyó évi 
február hó 20-ika s helyszínéül a városház terme 
tűzetett ki,

2. hogy a választás vezetésére elnökül Far- 
baky István, helyetteséül pedig Wankovits Lajos 
bizottsági tag küldetett ki.

3. a választás a kitűzött határnapon reggeli 
9 órakor kezdődik és esti 4 óráig tart.

Figyelmeztetem a választó közönséget:
a) hogy a választás a szavazók által szemé- j 

lyeson beadott szavazatlapok által történik, me- ! 
lyekre csak annyi név Írandó, a mennyi bizottsági 
tag választandó, mivel ha a szavazatlap több nevet 
tartalmaz, az alulirott nevek számba nem vétetnek;

b) választó a törvényhatóság mindazon lakosa 
ki az országgyűlési képviselő választásra jogosul
tak 1905. évre érvényes állandó névjegyzékébe 
felvétetett, mely utóbbi a belvárosra terjedőleg a 
városi jegyzőségben, a külutcákra s Bélabányára 
terjedőieg az illető biztosoknál közzétételvén, 
mindenki állal megtekinthető, továbbá

c) hogy bizottsági tag általában nem lehel:
1 aki nem magyar állampolgár; 2. aki 24 évet 
még be nem töltötte, vagy a kinek kiskorúsága, 1 
meghosszabitott; 3. aki gondnokság alatt áll; 4. j 
aki írni s olvasni nem tud; 5. aki a törvényha- j 
tóság területén legalább 2 év óta nem bir állandó ! 
lakással, vagy ugyanannyi idő óta olt nem lakik ! 
és adót nem fizet; (5. aki nem bir azon szellemi 
vagy anyagi kellékekkel, melyek a képviselő vá
lasztási állandó névjegyzékbe való felvételre jo-

gositanak, 7. aki csőd alatt áll, végül 8. aki az 
1886. t.-c. 23. ij-áriak h) pontjában megjelölt 
bűnvádi eljárás esetei alá esik.

Figyelmébe ajánlom a választó közönségnek, 
hogy (5 évre terjedt megbízatásuk, folyó évi ápril 
hó 4-ikén a következő bizottsági tagoknak jár le: 

Selmecbányán
1. Bencze Gergely
2. Farbaky István
3. Fekete Dezső
4. Hiindel Vilmos
5. Heigel Albert
6. Haiti Ferenc
7. Hlavathy József
8. Kachelmann Farkas
9. Király Ernő

10. Oszvaldt Gusztáv
11. Paulovich József
12. Pelachy Ferenc
13. Sobó Jenő.

Jíélabányán: Floch István.
Ezen 14 kilépő tag helye 6 évre, tehát 1911 

hó 4-ig terjedő megbízatással lesz betöltendő.
Ezeken kivül Pauer János elhalálozása és 

Hermann Miksa lemondása folytán két bizottsági 
laghely lesz betöltendő a megnevezetteknek meg
bízatása tartamára, tehát 1908. évi ápril hó 4-ig 
tartó megbízatással.

A beadandó szavazatlapokon tehát elkülö
nítetten és külön megjelölendő, hogy mely 14 bi
zottsági lagot óhajtja a választó megválasztatni 
G évi időtartamra és mely két bizottsági tagot 
csak 3  ̂évi  ̂időtartamra, hogy igy a szavazatok 

! összeszámítása a választók való akaratát juttassa 
| érvényre.

Minthogy az 1886: XXI. t.-c. 37. §-a érlel- 
' méhen, »ha a szavazatlap több nevet tartalmaz 
j  mint a hány bizottsági tagot a kerület választani 
i  jogosítva van, az utói Írott nevek számba nem 
| vétetnek« — kerülje minden szavazó egyszerűen 
| s megkülönböztetés nélkül csupán 16 megválasz- 
| landónak nevét feljegyezni, mert ebből világos 
; akarata nem tűnvén ki — megtörténhetik, hogy 
í az ulólirotl két név nem fog számba vétetni és 
j annak magyaráztatni, hogy Pauer János és Her- 
! mann Miksa helyére megválaszolni senkit sem 
| kiván.

Annak felemlitésével, hogy a kilépeti tagok 
újból választhatók — tájékozásul közlöm, hogy a 
többi igazolt tagok, kik ezentúl megmaradnak a 
következők:

Ács József, Állmán Imre, Arthold Géza, Bár- 
dossy Antal, Baunierth Dániel, Boleman Ede, 
Broszmann Jenő, Csányi Olló, Cziczka Sándor, 
Erdély Gyula, Faller Károly, Fekete Lajos, Fizély 
Károly, Dr. Fodor László, Gazsó Mihály, Geiger 
Márk, Greguss Antal, Gretzmacher Gyula, Gyurica 

| János, Heincz Hugó, Hell Jakab, Hermann Emil, 
i Hidvéghy Árpád, Hornyacsek István, Horváth Iíál- 
! mán, Jezsovits Károly, Joerges Ágost, Dr. Kapp 
! Jakab, Lestyánszky József, Liba Antal. Mendel 
j Frigyes, Mialovics Elek. Muszka József, Panek 

Ödön. Podhragyay Pál, RiclUer Ede. Dr. Schwartz 
Oltó. Singor Miksa, Dr. Stuller Gyula, Svehla Gyula 
Dr. Szél László, Székely Vilmos. Szitnyai József. 
Sztancsay Miklós, Szlankay Ferenc. S/.lresko János, 
Dr. Tóth Imre, Volics György, Vitális István, 
Vojtás Mátyás, Vörös Ferenc, Wankovits Lajos, 
Weisz Jakab. Zólomy Imre.

Selmecbányán, 1905. évi január hó 17-én.
Szitnyai József, s k.

kir. tan. polgármester
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H I R D E T É S E K .

A VÁCI ORSZ. SIKETNÉMA 
----------- KIÁLLÍTÁSON-----------

ELSŐ DÍJJAL KITÜNTETVE. 

VÁC, 1902.

A mélyen tiszlelt olvasó közönségnek becses 
tudomására kivánom hozni, hogy visít-, kabinet 
vagy bármily nagyságú mintakép után a legjobb 
élethű nagyítást esetleg krétarajzban megelége
désre eszközlöm. Különösen pedig csoportképekből 
csak mellképeket tetszés szerint is nagyíthatok.

A nagyérdemű közönség szives párl fogását, 
kérve maradtam

hazafias tisztelettel
Chi>ien G yula,

Vasut-i.tea 270. szám.
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>lbász
azonnal ehető vagy főzni való 108. pörkölt bőrű szalonnák 
elsőrendű zsírnak 128, sós fehér vbstag 128, vékony 128, 
füstölt vastag 140, vékony 110 debreceni paprikás szalonna 
148. pácolt íogiiagyuiás füstölt paprikás szalonna 200 pácolt 
sovány szalonna nélküli sonka, karuionádli, oldalas 18(1 fillér. 
A fönti áruk szállító levele és csomagolása ingyen Elsőrendű 
házi zsir 140 hozza szelencék: 5 kgros 110. 10 kgros 140. 
25 kgros 2.80: az árak fillérekben értendők. Áruim árai, 
molyok gyakran változók c helyen minden szántban k u l 
im*/. eim alatt találhatók S/alIitja: 3 i.tI.C X  Í K  kiviteli 

üzlete Nyíregyháza.

Minden vasár- és ünnepnap
friss farsangi fánk és 
—  hasche kapható =

B o r h e g y i István ,
cukrász üzletében.

Eziisl-utea 14. szám.

FARSANGI HIRDETÉS.

a. OLCSÓ CSEHORSZÁGI 
1) ÁGYTOLL!

kilo uj fosztott !) 60 kor., jobb minő- 
g g s  ségű 12 kor., fehér fosztott puha párna 

tol! 18— és 2 4 — kor. hófehér fosztott 
puha párna toll 30 — és .'Itt— kor. Szétküldés bérmentve 
utánvéttél Átcserélés és visszavétel a portóköltség meg

térítése mellett.

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

A legh íresebb  k ö t íS g é p e k  <■'
házi és ipari célra ö

I, styriai kötőgépgyár |
magyar képviselete §

Budapest, VIÍI. Erzsébet-körút 23.
-----  Részletfizetésre is kapható. ------
|T  Árjegyzék ing-yen és bérmentve. 

V arrógépek és k erékp árok  ra k tá r a

JAigl József Tajos.

A M ü p s liE n  szeuveílö küzanse
használja a régóta bevált és jó izű I

„ K e is e r -fé leIELL-CARAIELL“
cu k ork ákat

*)ry j 1 1 k/izjegyzőileg hitelesitetl I 
okirat eléggé bizonyítja, I 

mennyire beválnak és biztos si
kerrel hatnak ezek a cukorkák I 
rekedtség-, hurut és elnyálkoso- | 

dás ellen ‘
Ha liasonlót kínálnak utasítsuk | 
vissza és óvakodjunk hamisítások
tól. Csak ,,/tárom fenyő" valódi véd- | 
jegvgyel. Csomagja 20 és 40 fillér.

Raktár :
M á r k u s  M .

cukrászata .d tn c c b r t n j i' :  a  
Peák-Ferene-utea 7. I. saját ház
.. .. A l n p l t t u t o t t  1 0 3 0 ..........

Szélliajtó-
G ö p cscsilla p itó

Hódepe-csöppek.

Tisztelettel értesítem a m. t. közönséget, hogy jelmezeket a következő árak mellett szállítok:
„Dominó" férfi- és nők részére 4-— K-tól 12*— K-ig és följebb minden színben.
„Glovn" inkább férfiak » 4-— » 12"— * » » » »
„Pierott" férfi- és nők » 5-— » 14 — * » » » »
„Csikós" férfiak részére (gatya, mellény, ing és nyakkendő) 14— K-tól följebb 
„Kéményseprő" férfiak részére 20 — K-tól följebb.
„Hold" (glovn) férfiaknak, (dominó) nőknek) 7—15 K-ig és följebb hold fejrészei arany-sárga színben. 
„Chinai" férfi vagy női 8-—1(3- K-ig és följebb.
„Hó ember" férfi- és nők részére 1-50—14-— K-ig és följebb fehér színben.
„Ördög-" férfiak részére fekete v. vörös színben 9"— K-ól 16 K-ig.
„Leg-ujabb hirdetés" (dominó v. glovn) tetszés szerinti szöveggel nyomva.
„Pokol" női 10-— 20-— K-ig és följebb.
„Spanyol nemes" férfiak részére 30-— K-tól följebb.
„Teng-erész" férfiak- és nők részére 12-— K-tól följebb,
„Török" férfiak v. nők részére 12— K-tól följebb.
„Gig-erli" férfiak részére 12— K-tól 30 K-ig és följebb.
„Japán" férfiak vagy nők részére 15— K-tól följkbb valódi japán szövetekből készítve. 
„Szerecsen" férfiak részére (aruha trikóból) 16-— K-tól 28-— K-ig.
„Balerina" férfi- v. nő részére 16— K-tól följebb (trikóval).
„Pólyás baba" férfi v. nő részére 10"— K-tól följebb.
„Tiroli" férfi vagy nő » 20-— » »
„Tűzoltó" nő v. férfi » 16"— » »
„Indián" férfiak » 161— » »
„Parasztviselet" férfi v. nő (magyar, sváb, tót, oláh, stb. 24— K-tól följebb.
„Jókéi" férfiak részére 14-— K-tól följebb.
„Bebe" férfiak v. nők részére 15-— K-tól följebb.
„Mefistó" férfiak részére 24-— K-tól följebb.
„Freg-oli" 3—4 jelmezből összeállítva női és férfi 
„Iskolás g-yerek" férfiak részére 8'— K-tól följebb.

Bűvész (férfi). Mákvirág- (női), Truladur (férfi v. női), Napraforg-ó (női), Rokokó (női), 
Tavasz, Nyár. Ősz és Tél (női), Bizanczi nő, Olasz nő, stb. stb. Minden kigondolható jelmez úgy 
férfiak mint nők részére a legjutányosabb árban a legegyszerűbbtől a legdíszesebb kiállításig. Rendelést 
a mulatság előtt még 24 órával előtte elfogadok!

De minthogy előre láthatólag sok jelmez készítése van kilátásban rendelést már elfogadok!

S ' a r a e g l b .  T á u ^ o s s
d iv a t á r u - k e r e s k e d ő .

C S E R M Á K  G Y Ö R G Y
C I P É S Z Ü Z L E T E  

SELM EC B Á N Y Á N . K O SSU TH -TF.R .

Női- és férfi-lábbeli, legfinomabb bel- 
i legújabb divat szerint.

. . . .  Iv é s z  c i p ő m  k l ó r .  .

i külföldi anyag-

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

Hirdetések felvé
tetnek elapkiadó- 
— hivatalában. “

K
Deák-utca 5. szám 

alatt harmadik emele
ten 5 szobából, kony
hából, cselédszobából, 
kamrából álló lakás

azonnal kiadó.
Bővebb felvilágosí

tással a házmester 
szolgál a házban.

Nincs többé iszákosság
K ívánatra b árk inek  bérm en tesen  küldünk  eg y  csom ag C ozaport

Kávé, tea , é te l vag y  szeszes ita lban  egyform án  adható az ivó  tu d ta  n élkü l.

• ,i. „ ; A Cozapor többet ér. mint a világ minden szóbeszéde a tartózkodásról
mert csodahatása ellenszenvessé teszi az iszákosnak a szeszes italt, A Coza 

';A7 „ oly csendesen és biztosan hat, hogy azt feleség, testvér avagy gyermek
egyaránt, az ivónak tudta nélkül adhatja és az illető mégcsak nem is sejti 
mi oknzla javulását.

t!" Nem régiben egy fiatal assáony nekünk körülbelül a következőt mesélte:
„Igen én is használtam ezt a remek szert a férjem tudta nélkül és 

hála Isién teljesen segített rajta. Jó férj vol józan állapotban, de sajnos, 
majd mindig részek volt. Folytonos félelem, aggodalom és kétségbeesés, 
szégyen, becstelenség és szegénység közepette éltem ! I)o minek is meséltem 
volna el másoknak V Nem csodálatos é igazan, hogy egy asszony a dolgot 

irányítsa és otthonát, gondterhes tűzhelyét örömpalo-

ezroit békitetto ki ismét, sok ezer férfit a széyyen és 
lentelt, kik később józan polgárok és ügyes iizletem- 
dek fiatal embert a jó útra, és szerencséjéhez segített 
tét számos évvel meghosszabbította.
• a Cozapor tulajdonosa, mindazoknak kik kívánják egy 
költségmentesén küld, hogy igy bárki is ineggyőződ- 
•I. Kezeskedünk, hogy az egészségre teljesen ártalmatlan

COZA INSTITUTE (Dpt. 171.), 71, Hig’h Holborn, London, W.C., ANGLIA.
(Levelek 25 fillér levelező-lapok 10 fillérre bérmentesitendök.)

w  A  i \ i

1 saját maga ekképen i 
J távú tudja varázsolni 

Coza a családok
becstelenségtől megm

ír t '  U berek lettek. Vemért
■ ■ { / és sok embernek életi

v r  ' Az intézet, mely
próba adagot dij és k
hcsson biztos hatásáról

I MOHLE VILMOS
I OS. és klr. udv. szállító T e m e s v á r o n  
j JVtag-, növény-, rózsa-, fák- stb. 

nagytenyészGÍ.
(Mén vészit: Kilét: 62 hold 37 hektár.)

' Magvakból és virág-hagymákból a legjobbat. 
A legnemesebb gyümölcs-, dis/.- és sorfákat.

Étvágy gerjesztő emésztést segilő háziszer.
Egy üveg ára 1 kor. Két üvegnél kevesebbet 
(250 K utánvéttel) nem küldünk.

Kapható: B i t t n e r *  G r y x i l a  gyógy-
szertárában Glog^nitz (Alsó-Ausztria.) j íMfinvés.zi.„m»,. m  Imid M7 h a tá r i  mívűiéiben-,

Nyomatott Joerges Ágost özv. és fia könyvnyomdájában Selmecbányán, 1905

A legszebb í'enyóféléket_és cserjéket.
Képletekkel bőven ellátott leiró katalógusok ingyen. 
Postaszállilmányok magvakkal 5 kor. felül bér- 

menlve.
Minden ciryes s/.álürmányhoz „Milhle tanácsadója  a  k ert-

1 cg jobb kcrti-s/.cti kézikönyv 
keltetik.

lelló-
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