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Az expedíciót s hirdetéseket illető reklamációk a lapkezelő

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

keretében és nem számítva annak elejtésére
gyarapítottuk ipari, mezőgazdasági és keres
Hovatovább a magyar nemzetgazdaság j
kedelmi tőkénket és fejlesztettük ezeken a
oly polcra vergődik, hogy minden idegen !
tereken munkaképességünket; öntudatosan:
befolyástól menten Önállóan fogja irányít- I
a mikor hangosan követeltük, hogy ne kell
hatni sorsát. Eped ve, de egyúttal bizony jen a közös munka gyümölcseit mással úgy
talansággal várjuk azt az időpontot, a mikor
megosztanunk, hogy e mellett károsodunk
Önálló gazdálkodási munkánkat meg fogjuk
és iparkodtunk szomszédunkat ipar- és
kezdhetni, mert noha tagadhatlan, hogy a
kereskedelem tekintetében nemcsak elérni,
sok viszontagság dacára gazdasági erőnk de túlszárnyalni is.
nek megvannak az önállóság előfeltételei, j
íme, látszik, hogy az önállósítás iránti
nem feltétlenül biztos, hogy ezt az erőt i törekvés határozottságát tetteinkkel is támo
érvényre is fogjuk juttathatni.
gatjuk. Miért mutatkozik mégis határozat
A nemzetgazdának első, mellőzhetien lanság, miért akadnak mégis, kik az önálló
kötelessége az erők és viszonyok józan, vámterületet nem tartják részünkre kívá
higgadt, szenvedély nélküli mérlegelése és natosnak, még pedig olyanok, kik igaz
nem szabad magát elragadtatni az olyan j hazafiaknak vallják magukat és — nagyon
tetszetős jelmondatoktól, minők a „Gyáva j csekély kivétellel — bizonyára azok is?
népnek nincs hazája“, „Próba szerencse11 j Azért, mert gazdasági Önállóságunk állapota
és sok más, mert a nemzet gazdasági tehet- , még meglehetősen homályos előttünk. A
ségét, vagyonát, jóllétét kísérleti nyúlnak i statisztikai adatok, különösen a közös ada
tekinteni nem szabad.
tok megbizHatósága nem áll kétségen felül,
Ha kívánjuk az önálló gazdasági be
a mi különleges mérlegünket ezekből megrendezkedést — és melyik jó hazafi ne j
cáfolhatlanul nem lehet megállapítanunk;
kívánná? — akkor gondoskodnunk kell
gazdasági berendezkedésünk, intézményeink
arról, hogy meglegyen a biztos, megingata közösségre lettek kontemplálva, ezen az
liatlan alapja. A vámközösség évtizedei
alapon lettek felépítve, fejlesztve. Szám
alatt hol öntudatlanul, hol tudatosan elő talan érdekszál köti egybe a két államot
lett készítve a talaj az önálló munkához. gazdasági téren. Ha felbogozzuk e szálakat,
Öntudatlanul: a mennyiben a vámközösség ha elvonjuk a régi alapot, melyre építettünk,

Önálló gazdálkodás.

Egy macedón falu pusztulása.
Késő esle indultunk el Uzon-Küprüből, mely
nek vasúti állomását teljesen megszálva tartotta
a török katonaság. A negyedik redit zászlóalj,
három másodosztályú csapata volt. Álmosan
üdönglek a tábori tüzek közül, a melynek fénye
a vasúti vonal mentén minduntalan felcsillant az
éjszakában. A legkülönbözőbb hirek keringtek.
Szalonikiben újabb bombamerénylet, Vladovo és
Slrovo között felszedve a vasúti sinek. ütvén falu,
köztük tekintélyesebb községek is, mint Starile,
Albán, Muradli, Iíöpekli, Krivolak lángokban. Véres
összeütközések a bandák és a katonák között.
Ügy látszott egész Macedónia lángba borul. Egy
pillanatra föltárnádt a bolgarians massacres em
léke és mintha a Turla sötét fenyvesei mögött
ott kísérlett volna a véres kezű Sevket pasa
árnya.
Merész kirándulás volt, a lázadás és fölke
lések földjét automobilon bejárni. Két angol újság
író volt az ulitársam. Az egyik a Daily Chroniclo, a másik a Graphic munkatársa. Már több
kellemetlenségünk volt. Helsibcsevobun török
csendőrök szólítottak fel bennünket igazolásra.
Katliköiben orosz kémeknek néztek. Urliban
komité vezéreknek. Harmanli alatt a fülkelők
állították mén kocsinkat. Pénzt és dohányt, köve

teltek. Stefen Viliamon egyre rajzolt, Buteríley
szorgalmasan jegyezgetett. Vagyont költött táv
iratokra. Ez azonban nem ment mindenütt simán.
A táviró oszlopok néhol egész útvonalak mentén
ki voltak döntve.
De most este, hogy a Gsardag meredek
lejtőin aláereszkedtünk ismeretlen célunk felé,
babonás félelem vett rajtam erőt. Az árokszéli
gyerlyánfák sötéten integetlen. Az ég néhol egé
szen felhős volt. Buterfley szótlanul szívta kurta
matrózpipáját. Nem hallatszott más, csak a gép
egyforma zúgása. A fehér Mors-gyártmány erős
lámpái megvilágították a cserjéket. Az út mind
egyre összeszorult és járhatlanabbá vált. Kocsin
kat felfordulás fenyegelLe,
Messze Visztricia felől vöröslő pásztortűz
világított az éjszakában. Találgattuk vájjon kik
lehetnek. Talán arnaulák vagy a oizzam vala
melyik gyalogszázada.
— Igaz-e, hogy Szarafov Borist elfogták
Sparla — közelében V — törte meg a csendet.
Az angol szívta a pipáját. Néhány pillanatig
szótlanul bámult a levegőbe.
— Sose féltse. Ördöge van annak. Olyan
mint a boszorkány.
— Pedig roppant igénytelen úriember.
— Ismeri?
— Igen. Láttam Szófiában az Imperial kávé
házban. Billiárdozoü. Fekete redingot volt rajta

kétszeresen erős uj bázist kell adnunk nem
zetgazdaságunknak. Ma azonban ez még
nincs meg, lehet, hogy éppen azért nincs,
mert nem dolgozhattunk önállóan. Az ön
állóság hívei tehát azt hiszik, hogy céljukat
sohasem fogják elérhetni, mig vámközösség
ben maradunk Ausztriával, s azért erélye
sen követelik a különválást, mig az ellen
kező állásponton levők az önállóságot kisér
leinek tartják, mely esetleg végzetes követ
kezményekkel járhat.
A kérdés immár aktuálissá vált s lehet,
hogy már legközelebb döntő fordulat fog
beállani. Annyi bizonyos, hogy az önálló
vámterület csak évek múlva fog létesül
hetni, mert Ausztriával és idegen államok
kal kötött szerződéseink csak évek múlva
járnak le. Ám azért nem lehetetlen, hogy
a vámközösség felbontása már egy-két
hónap múlva cl fog határoztatok Mig tehát
gazdasági önállóságunk életbe lép, még
marad időnk, hogy a szükséges előkészü
leteket meglehessük. Az átmenet így meg
lesz könnyítve. Körültekintésünkön, ügyes
ségünkön, élelmességünkön fog múlni,
hogyan aknázhatjuk ki az újonnan terem
tett helyzet előnyeit.
Tán egy szebb jövő kezdetén állunk,
mely meg fogja végre hozni, a mire oly
régóta várunk: az általános jóllétet.
és sárga nadrág. Hégi divatu. Talán még a nagy
apjától örökölte. Billiárdozni sem tudott.
Kissé hűvös augusztusi éj volt. A friss szellő
(elénk hajtotta a pavlokői rétek illatát. De a gép
most hirtelen megállolt. Az utón néhány holttest
feküdt. Menekülő görögök lehettek. Egy egész
család. Erre úgy látszik már volt valami.
Utunk most már lassan haladt előre. Néhol
járatlan vízmosáshoz értünk, a hol le kellett
szállnunk a kocsiról. Mors zseniális készüléke
felmondta a szolgálatot. A gépet toltuk magunk
előtt.
Éjfélután egy óra lehetett, hogy egy faluhoz
ériünk. Buterfley elővette a térképet, hogy eliga
zodjunk. Baba-Eski volt.
A falu nagyrészt kihalt. A férfiak oda voltak
verekedni. Csak az asszonyok, gyermekek, néhány
aggastyán és a pópa volt honn. Nagyobbára a
korcsmában gyűltek össze minden pillanatban
készen a menekülésre. Ezek ugylátszik várnak
valamit.
Megérkezésünk nagy riadalmat keltett. Sokan
rémült kiáltozásban törlek ki. Csak alig tudtuk
megnyugtatni őket. A pópával nagynehezen meg
értettük magunkat. Nem akarunk semmi rosszat,
újságírók vagyunk.
Kaptunk sajtot és pálinkát. A sajt komisz
volt, a pálinka jó. Valódi krusevói termék. Az
ivó alacsony padkáin álmos gyermekek, asszonyo
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ben az óvók fenntartásának egész terhe a városra
hárul. Tekintettel továbbá arra, hogy az eddigi
— Eljegyzés. Kövessy Ferenc dr. a bányá viszonyok mellett az óvónők járulékainak a ren
időben való kiszolgáltatása sokszor lehetetlen
szati és erdészeti főiskola tanára a múlt héten des
volt. a választmány arra is kéri a városi tanácsot,
jegyezte el Budapesten Kocli Pepikét Kocb Antal hogy az óvónők fizetését a városi pénztárból fo
dr. egyetemi tanárnak leányát.
lyósítsa s ennek fejében a választmány a felme
Lits Gyula főispán balesete. Lits Gyula rülő költségeken felül maradó tagsági dijakat és
főispánt sajnálatos baleset érte a múlt hétfőn. segélyeket a városi pénztárnak fogja beszolgáltatni.
Ipolyságon a korcsolyapályáról hazamenet ineg- Csak a közönség érdeklődésének lanvhasága, a
nemzeti eszménynyel, a magyar kultúra haladá
siklott s oly szerencsétlenül esett el, hogy ballá sával való nemtörődömsége miatt jutott az egy
bának szárnykapocscsontját eltörte. A törés any- let ilyen állapotba. Hogy felföldünk idegen ajkú
nyira súlyos, hogy néhány hétig feküdnie kell.
. lakosai közt a hazafias szellem ápolása és fejlesz
— Előléptetés. Az Országos Központi Hitel tése, a magyar nyelvnek, mint az állam nyelvé
szövetkezet igazgatósága Vörös Tihamért a Sel nek terjesztése mily fontos tényezők nemzetünk
megerősbüdésére és biztos jövőjére nézve: azzal
mecbányái iparos hitelszövetkezet könyvvezetőjét ami közönségünk körében csak kevesen törődnek.
s lapunknak jeles munkatársát Budapestre helyezte Az egyéni érdek harcában a nemzeti ideál sokat
át s egyúttal előléptette. Mig egyrészt örömmel vesztett vonzó erejéből. A tagok egyre fogynak,
értesülünk a szorgalmas, törekvő fiatal ember újak nem lépnek be és sokszor oly polgárok is,
előmenetelén, másrészt sajnáljuk, hogy elveszti őt kik a sokoldalú megterheltetés mellett is bízvást
áldozhatnának a nemzeti ügyre, kik értelmiségük
az itteni hitelszövetkezet, a melynek leglelkesebb és anyagi viszonyaik tekintetében mintegy hivatva
hive és tisztviselője volt és sajnáljuk mint lapunk volnának arra, hogy a magyar hazafias szellem
nak szorgalmas munkatársát, a ki mindig ideális ápolói és terjesztői legyenek, nem hajlandók e
lelkesedéssel irt lapunk hasábjain. Ám azért, mint j nemes harc katonáivá szegődni vagy magukra
Selmecbánya szülöttének »Jó szerencsét' kívá vállalt kötelezettségeiknek csak húzódozva, kénykelletlen tesznek eleget. Ezért a választmány uj
nunk neki.
taggyüjtésl rondelt el, erősen bízva abban, hogy
- Vizsgák a főiskolán. A bányászati és városunk polgárai felülemelkedve a mindennapi
erdészeti főiskolán e hó 1-én ért véget az első érdekek sokszor alacsony tülekedésén, levetve az
iskolai félév s ugyanaznap megkezdődtek a vizs átkos közönytelenségel s belátva az egyesület
gálatok. amelyek megszakítás nélkül e hó végéig nemes céljait, a magyar kultúra és hazafiság hartartanak.
cosai sorába fognak állni s filléreikkel az ügyet
A F. M. K. E. választmányának gyű elő fogják mozditsni. Ez utón is felhívjuk a nagylése. A F. M. K. E. Selmecbányái választmánya érdemű közönség figyelmét az egyesületre; lépjee hó 2-án, csütörtökön d. u. 5 órakor tartotta nek be minél többen tagjai sorába (rendes tagsági
rendes gyűlését amelyen a választmány tagjai di.j egy évre 4 K, pártoló tagsági dij 1 K.) amelynek
csak nagyon kis számban jelentek meg. Az 1904. minden, magát igaz, magyarnak valló polgárnak
évi számadásokat a pénztáros betegsége követ- í tagjának kellene lennie.
kéziében a választmány jegyzője terjesztette elő. j
A lyceumi hang-verseny szerdán este
nagyon elszomorító eredményről számolva be, j
amennyiben a múlt év 200 korona hiáuynyal folyt le az agyonszidalmazott, de minden kritikát
záródott, amely!yel a választmány a hodrusbányai néma lemondással tűrő Vigadónk termeiben. Künn
óvónak maradi tartozásban, mint nov. 1-töl dec. ! a zúgó fergeteg csapdosta a hangversenyre siető
3l-ig járó illetménynyel. Ennél is szomorúbb a j
jövő képe, mert az 1906-ik évi költségelőirányzat lelkes publikum szemébe a hópihékel, hangver
900 korona hiányt mutat, amelyet a központ senyzett a természet is, csakhogy ebből a szomorú
semmi esetre sem fog teljesen fedezhetni. A vá nyögés, a fájdalom, a szenvedés egy-egy sivító
lasztmány erre nézve azt határozta, hogy kére hangja hallatszott, mely megremegtette még a
lemmel fordul a városi tanácshoz: vállalja magára kemény szivüeket is — benn pedig egyszerre a
az 1904-ik évi 200 koronányi hiány fedezetét és
1905. jan. l-lől kezdődőleg. ép úgy, mint a bá- tavasz fogadott bennünket, hogy édes lágy hang
nyakincslár, nyújtson a városi pénztárból évi jaival, a bimbódzó ifjú arcok üde bájával, moso
400 korona, esetleg a szükséghez képest magasabb lyával szivünkben is tavaszt ébresszen, hogy mi
összegű segélyt, mindaddig, mig a választmány is újra fiatalok legyünk és élvezzük az arany
olyan helyzetben nem lesz, hogy a hiányt a maga ifjúság őszinte igaz örömeit. Régen hallottuk a
erejéből fedezheti. Ez a kérelem annál indokol
tabb, mert a városra nézve a legkissebb teherrel gyerekeket oly szép csengő tiszta hangon énekelni,
fog járni, ha a választmány ezeket az óvókat mint most, a mikor dalban csevegték el az éj
mint egyesületi óvókat tartja fenn; ellenkező eset- szépségét, a csónakos bánatát, a májusi tavasz
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ödőngtek. Néhány öreg paraszt, a vaszilikói ütkö I az arcát. De azután leszállón lováról, felém sietett
zetéről beszélt, melyben a fölkelők fényes győ és kezet fogott.
zelmet arattak és Mellemet Alit, a kikötő parancs
— Ezek az urak is újságírók ? — Kérdezte
nokát hivatalnokaival együtt elfogták. Sokan alud kifogástalan franciasággal
tak, legtöbben azonban készen állottak a tovább— Igen.
szökésre. A legrémesebb hírek keringtek. Állítólag
— Mondja meg nekik, hogy ma este Külelüez a falu is a proskribáltak közölt volt; fel lógják Burgasz mellett a vasutat felrobbantották. Szá
gyújtani Bachtiár basa katonái, mint ezt tették mos halott és sebesült. Az orosz hajóraj a
Mesovicsén. Valódi háborús hangulat uralkodott. Dardanellák előtt áll. Vlackó-lvliszurán, PeriszteDe most hirtelen dal és vidám énekszó verte riben, Debrán, Okriban pedig fényes győzőimet
föl az utca csendjét. Riadtan néztünk szét. Valami arattunk.
különös hangszereken játszottak. Talán guzslicán
Arca kipirult. Hangja elveszett a tömeg
és pásztorfurulyákon.
zsivajában, az éljenezte és éltette őt. Néhány
A köves utat hangos kiáltozás, lódobogás asszony lehajolt, hogy mentéjének szegélyéi meg
verte fül.
csókolja. A pópa az isten áldását kérte a fejére.
Olyan jelenet tárult elénk, mit soha ez élet
Mégegyszer hozzánk lépett.
ben nem fogok elfelejteni.
Még arra kérem önöket, hogy azonnal
Az utat fáklyafény világította be. A hegyről utazzanak tovább. A levegőben puskaporszagot
szállott alá egy óriási felkelő sereg. Elől hófehér érzek. Az életüket teszik kockára. Menjenek talán
paripán, bolgár ősrégi díszruhában aranyos men Periepe felé, arra tiszta az út.
tében, a forradalom hőse, Szarafov Boris. Mellette
Mosolyogtam.
az egész fényes komitácsi Csernoviev, Santardszky
— 0 uram, mi nem azért jöttünk Macedónia
és a többiek. Bezzeg másként festetlek most, bár földjére, hogy a legelső puskalövésre megfutamod
sonynyal, aranynyal díszítve, mint Szófiában, az junk. Riporterek vagyunk. Kp oly kötelességünk
Imperial kávéházban.
helyt állani a veszélyben, mint önnek.
Megdörzsöltem a szememet. Tényleg Szarafov
Türelmetlenül dobbantott a lábával. Arca
volt. Ezt az arcot nem lehet összetéveszteni. O is vérvörösre vált a dühtől. I). ez már nem az a
megismert. Egy pillanatig kedvtelenül vonla félre szerény, igénytelen kávéházi vendég, a kivel Szó
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ébredését és magyar szivek magyaros érzését.
De megmutatták ügyességüket a zenében is, elő
adva olyan darabokat, a melyek elsősorban az
ő ízlésük nemesitéséro vannak szánva. Belcsák
Károly VIII. o. t. szavalata könyeket csalt a hall
gatók szemébe; ezek a könyek többet érnek a
convecionális tapsoknál. Méltán büszke lehet a
lyceum az ő ifjúságára, mely megmutatja, hogy
tud dolgozni is, a mikor kell, de tud mulatni és
mulattatni is, ha arra kerül a sor. De a legjobban
Becker Nándor lyc. tanár örülhetett az ő lelkes
működó deákjainak a sikerén, a kikkel együtt
munkálkodva, a kiket szakértelemmel vezetve,
oktatva kiérdemelte a szülők hálás elismerését,
melyei az egész estén át kivétel nélkül mindenki
ről megkapott.
A selmeci vadászeg-ylet január hó 28-án
tartotta meg rendes évi közgyűlését a tagok
élénk részlvélele s Zólomy Imre h. elnök vadászmester elnöklete mellett, ki megnyitójában rész
véttel emlékezett meg Pauer János egyleti elnök
elhunytéról. A vadászmesteri s titkári jelentést a
közgyűlés helyeslőleg tudomásul vette, valamint
a pénzlárnok jelentését is, kinek a felmentvényt
megadta s megállapította a jövő évi költségvetést.
Uj tagul felvette Roll Gyula főiskolai adjunktusi
a vadőröknek pedig 80 korona jutalmai szavazott
meg. A vadápolás és szaporítás céljából el hatá
rozta, hogy szeptember 1-ig sem foglyot, sem
nyulat lőni nem szabad, a vadászmesternek a
vadak etetésére s a mérgezések eszközlésére szük
séges fedezetei meghatározta s megállapította a
kárlékonyvadak utáni lőjegyzéket a vadőrök s
általában a városi erdőőri személyzet részére.
Elrendelte továbbá, hogy a jövőre Paradicsomhegy.
Tanád, Gedeonláró, llella egész a hodrusi tavakig
lilalmaztassék. A múlt évben elejtett s az egy
letnek bejelentett vadmennyiség a következő:
1 drb. vaddisznó, 5 drb. őz, 7G drb. nyúl, 66 drb.
fogoly, 6 drb. császár madár, 19 drb. róka, 3 drb.
nyest, 9 drb. kóbor kutya, 5 drb. macska, 1 drb.
borz, s 6 drb. ragadozó madár, összesen 197 drb.
A lisztujitás megejtetvén, elnök lett Jezsovits Ká
roly, vadászmester Zólomy Imre, titkár Róth Gyula,
pénztáros, Szpiska Mihály, választmányi tagok
Broszman Jenő, Dr. Schwartz Ottó és Vadas Jenő.
H itoktatás nyelve a vihnyei iskolák
ban. Régen akartunk már felszólalni az ellen,
hogy a magyar anyanyelvű gyermekek képtelenek
tótul hallgatni s tanulni a hitoktatást, de most.
hogy a besztercebányai egyházkerület uj püspöke
Radnai Farkas, hazafiasságtól áradott körrendelefiában beszéltem. A magas komitácsi elnöke áll
előttem.
— És ha parancsolom!
— Parancsolja?
— Igen. Ezen a helyen már nem a Szultán
az úr! Itt a konzulátusok ajánlólevelei nem érnek
semmit. Én, Szarafov Boris rendelkezem élet és
halál fölött. És meghagyom, hogy tíz percen belül
utazzanak tovább. Különben.
— Különben!
— Főbelövetem önöket!
Ez legalább határozottan volt mondva. A
Chauffeur igazította a gépet. Elhelyezkedtünk
üléseinken. Aláereszkedtünk a széles hegyi utón,
Ekkor elhangzott a néma éjszakában az első
ágyulövés.
Igen. Baba-Eski körül volt véve. Az éj
csendjében, a domb tövébe épült falvat körül
vették kétoldalt Rasid mintaszerű katonái. Négy
első osztályú ázsiai redif század éa egy zászlóalj
hamidi lovasság, két könnyű mezőágyúval felsze
relve. Alig tettünk néhány lépést, körülfogott
bennünket a lovasság. Vadpofájú albán fickók
szegezték mellünknek karabélyaikat, dühös kiál
tozás közben, melyei elnyelt az irtózatos puska
ropogás.
Az angol magasra lobogtatta igazolványát.
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I,'.| kiadta s hivatalos nyelvnek a magyart ren
delte el, most éppen aktuálisnak tekintjük e felszóllalást. Nem az ellen van kifogásunk, hogy a
KM anyanyelvű gyermekek tótul tanulják a hittant,
hanem a/, ellen, hogy Magyarország egyik közsé
gében a magyar fiúnak módjában nem áll magyarul
imádani az Istent s tanulni az <". igéit. Jogot for
máltunk a felszólaláshoz már csak ezért is, mert
o város patronusa, kegyura is az oltani egyháznak.
A Polg'ári Dalkör múlt heti hangver
senye ritka műélvezetben részesítette az elég szép
számban megjelent közönséget. A Dalkör két éneke
s/.ép előadásban hatást kelteti, csak az elszomo
rító, hogy a működő tagok száma évről-óvrc fogy
ujabb friss erők nem jelentkeznek: nagyobb mű
vészibb produkcióra jelen erejével a dalkör nem
képes. Nagy kár volna, ha városunknak ez a régi
missziót teljesítő egyesülete is a többi egyesülő
ink sorsára jutna, ha a társadalmi közöny hal
dokolni engedné. Mindeneseire az intelligencia
intelligensebb gondolkozására vallana, ha —
legalább — a pártoló tagok közé beállva segítené
elő a magyarság, hazafiság terjesztését, a mik a
a Dalkör jeligéi. A hangversenyen több számmal
szerepelt Rónay Ödön ur, budapesti műkedvelő,
kinek neve a fővárosban már ismert. Több dalt
adott elő olyan szép, érces, behízelgő baritonnal
a milyet városunkban régen hallottunk. Kár hogy
néhány magyar népdallal nem kedveskedett, ami
a lelkesedést csak fokozta volna. Glement Károly
ur, a kinek első sorban köszönhetjük az élvezetei
szintén azok között szerepel Budapesten, akiknek
a neve vonz és már előre is biztosítja a sikert.
Előadott zenedarabjai mesteri kézre vallanak; tudása haladása ismerőseit is meglepte, nem sokára
büszkék lehetünk rá — városunk szülöttére. Frieberl Gizella kisasszony monológja szépen beillett
a művészi keretbe; keresetlen egyszerűsége, ügyes
mozdulatai, értelmes beszéde és a mi a fő: csinos
megjelenése alkalmassá teszik arra, hogy a jövőben is többször felléphessen. Végül méltó elis
merés illeti meg Bachraty József karmester ural,
akinek buzgósága és türelme meghozta számára
a sikert és a nagy közönség őszinte köszönetét.
A pénzügy köréből. A kereskedelmi és
hitelintézet e hó elsején délután igazgatósági ülést
tartott, melyen a mig e hóbán megtartandó köz
gyűlés elé terjesztendő tárgyakkal foglalkoztak.
Az igazgatóság a múlt év mérlegének alapján a
részvények osztalékát ez évre 8 százalékban ajánlja
megállapítani. A közgyűlés e hó 26-án lesz.
— Iparhatóságai megbízottak alakuló gyű
lése. Az 1905. évre megválasztott iparhatósági
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megbízottak e hó 1-én délután tartották alakuló
ülésüket Horváth Kálmán rendőrfőkapitány el
nöklése mellett. Elnökké egyhangúlag Fizély Károly
választatott meg b az egyes csoportokba követ
kező tagok küldettek ki: Az ipar lajstromok ellen
őrzésére Fizély Károly, ifj. Marschalkó Gyula.
Singer Miksa és Velits György; a tanonciskolák
látogatására fíregus Antal. Palancsányi János,
id. Jiilin Vilmos, Muzsik Gyula, Pruchnicky Miklós,
Pituk Sándor; műhelyek látogatására Baranka
József, Bachman Nándor, Balázs János, Bányai
Antal, Csernák György, Gverk Károly, Králik
Vilmos, Xachar Károly, a gyárak vizsgálatára
Frieborl Ferenc és Gzajhán János tagok küldet
tek ki. Az iparhalósági megbízottak negyedövon: kint tartanak ülést, melyre a tagok külön meg
hívást. kapnak.
Jégünnepély. Valóságos jégünnepélyt
rendezett a korcsolyázó egylet elnöksége múlt
vasárnap a jégpályán. A korcsolyázók nagy érdek
lődéssel várták e napot, moly érdeklődést méltóan
elégítette ki az ügybuzgó elnökség intézkedése.
1 Rövid szünet után délután négy órakor nyílt meg
a jégpálya, melyet hamarosan ellepett a kis kor
csolyázók serege. Öt órakor jelent meg a 36
zenészből
álló zenekar, magával vonzva nagy
j
számú kiváncsi publikumot, mely a pálya hosszábán húzódó kerítés mellett hosszú falat képezett.
; A mint a zenekar, — melyet Clziczka Sándor
| városi karmester vezetett - - rákezdett a nyitó
indulóra, vidám élet keletkezett a jégen, a kor
j csolyázók jó kedvvel vésték a sima tükörre a
karikákat, mialatt gyorsan nagyobbodott úgy a
korcsolyázók, mint a néző közönség száma. Nagy
meglepetést idézett elő a tűzijáték. A magasan
fellövelő, majd gyönyörű csillagokat szóró ráké• Iákat két kitünően sikerült csillagszóró nap követett, melyben elragadtatással gyönyörködtek külö
nösen a kis jégsporlozók. A vidám kedv állandóan
mutatkozott; mígnem a zenekar a Rákóczi indálóval befejezte a zene sorozatot, melyet nyomon a
megelégedett közönség széloszlása. Mintha egy
j kéz intézte volna úgy ezt, mint az időjárási, oly
! összefüggést találunk c kellő között. Az ünnepély
befejezte — de reméljük csak kis időre
a korcsolyázhalást, mert a másnap bekövetkezett enyhe
idő miatt a jelző tábla azóta »zárva van«-t mutat.
j
— A szegény iskolás gyerm ekek felru
: házására adakoztak: Becker Nándor főgymn.
tanár, elnök ulján a lyceumi zenetársaság 21 ko
ronái. Singer Ignác kereskedő egy pár uj cipőt.
— Bányatíiz. A Selmecbányái bányaigazga
tóság kerületébe tartozó Körmöcbányán szerdán
éjjel kigyulladt a Ludovika-akna épülete s teljesen
leégett. A kár mintegy 70.ÜG0 K. Svcha Gyula
miniszteri tanácsos, kerületi banyaigazgató. Broszmaiin Jenő bányatanácsossal pénteken kiszállott

— W’o arc journalist! Szerencsénkre oda
sietett egy főhadnagy, a mulaszerif szárnysegéde, j
akivel már Uzon-Küprüben ismerkedtünk meg.
Közbelépésére szabadon bocsátottak. Folytattuk
Hiúnkat.
Egy cmclkedcllcbb helyen megálloltunk.
Irtózatos látvány tárult szemeink elé. Baba Eski
lángokban állott. Erős, amerikai távcsövünkkel
kivehet ifink, mint futkosnak asszonyok, gyermekek :
az égő utcák között. A hegyen át akartak elme
nekülni. De arra egész lángtenger állotta uljukat.
A falut féloldali vízmosás vette körül. Egyet
len híddal. Azt védelmezte elkeseredett bátorság
gal Szarafov Boris. Körülötte volt egész táborkara.
Csornoviev, Santardszky, Doniján, Moracsin, Gruev, i
Xepalikosz és a többiek. Ah úgylálszik együtt van :
az egész vezérkar. Az egész fényes komilácsi! A I
látvány egy pillanatra elmerült a sűrű lőporfüslben. De mi ez! A felkelők a végső lépésre szán
ták el magukat. Szarafov kirohanást intézeti az
ellenségre. A levegőt betöltötte az elkeseredett ;
*Jézus* kiáltozás. Gyors lovaikon úgy szágul
dónak ál keskeny hídon, mint a tünemény. Vájjon
sikerül-e? Mindenesetre ez az ember bátor és a
hősök vére lüktet az ereiben. A fél életemet oda j
adtam volna, ha sikerül megmenekülnie.
De nem! Csodák a mai világban már nem
történnek. Ah ezek az ázsiai redifek átkozottul
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a helyszínére a vizsgálat személyes megejtése
céljából.
—■ Felhívás. Felhívjuk a t. olvaso közön
ség figyelmét Goldner Adolf rövidáru-kereskedé
sének lapunk mai száma hirdetési rovatában
megjelent hirdetése.
— Felszabadultak. A múlt hóban felsza
badult. Gserny Lajos fodrásznál Schvetz József
és Králik Vilmos asztalosmesternél Spett Dezső
tanonc.
Kivándorlás. Semmi sem oly irányadó
mutatója gazdasági életünk hanyatlásának, mint
a kivándorlási statisztika, és o statisztika újabban
valósággal megdöbbentő. A múlt hóban megint
emelkedett azoknak száma, akik jobb megélhetést
remélve az újvilágban, kivándorollak. Ez év ja
nuár havában tizenhat útlevelet állított ki a katányi hivatal, mindet Amerikába szólót. Kiván
doroltak: Hustyava József, Bélabányáról, Bartkó
János Bankáról, Tkácsik Pál, Zsavazsan József,
Duplák András, Szliaczky György, Babicz József,
Prandl Adolf, Janusek Rezső, Gólján András,
Lupták Kubó András, Lupták Kubó Mátyás Lahuda
Péterné, Pálka József, Cservenák György, Farbják
Márton Selmecbánya belvárosból. A mull decem
; ber hónapban tizennégy útlevelet váltottak. A
; múlt év augusztus elsejétől kezdődőleg huszon
j ötöt, összesen tehát hat hónap alatt ötvenegy
j
kivándorló volt. Nagy szám ez Selmecbányán,
j eddig liz év alatt sem volt ekkora a kivándorlók
j száma. Olyan jelenség ez, amelylyel nem szabad
i nem foglalkozni s amely amellett tesz fényes ta
j núbizonyságot, hogy ha inár nálunk is ekkora a
I
i kivándorlás, az ország gazdasági éleiében sürgősen
1 szükség van változásra, mert ha soká igy marad,
! pár év alatt nem lesz munkás az országban.
! Nézetünk szerint feltétlenül szükséges az önálló
j vámterület, amely hivatva van megteremteni a
j
! magyar ipart, amely ha meglett, rokamosan
csökkenni, sőt valószínűleg mepszünni fog a kiván
dorlás, amely mostan kiszámithatlan mértékben
csökkenti az ország munkaerejét.
— Jeles orvosok bizonyítják, hogy a csuz
és köszvényes betegeiket a híres Zoltán-féle kenőcscsel gyógyították meg s ezért jó azt minden
kinek tudni, hogy olt, hol csuz és köszvényes
megbetegedések fordulnak elő, nem kell sok min
denfélével próbálkozni, liánom hozatni kell egy
üveg Zoltán-féle kenőcsöt s akkor pár nap alatt
meggyógyul a beteg. Egy üveg ily kenőcs ára 2
kor. Zoltán Béla gyógyszertárában Budapest, V.,
Szabadságtól*.
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Ezen a veszeti földön lovább nem maradunk.
tudnak verekedni. Egy pillanatig' még láttuk fehér
hegyi lovát. Azután. Igen. Összeesell alatla. Valami Az ember életével játszik és mégsem megyünk
tizenhét fiislöskcpü fickó volté körül. Sorra bele semmire.
élték karabélyaikat. Már régen meghall és még
Egy hét múlva inár Szófiában voltam. Vonat
tal utaztunk vissza. Az Imperiál kávéházban ültem
egyre lődözlek rája.
katonatisztek társaságában. Éppen Szarafov halá
Az angol elfödlo arcát.
— Menjünk! — ordítottam a chaufi'curre, lát akartam elmesélni, mikor egy vastag hang
szólalt meg a hátam mögött.
Sokáig nem szóltunk egy szól sem. Az ég
— Ah monsieur! Hogy örülök, hogy viszont
vörös volt, mintha az. egész környék lángban
láthatom.
állana.
Hátrafordultam. Szarafov Boris volt. Kopott
Oda van a Szarafov Boris! —- kiáltott az
redingotban, széles sárga nadrágban. Kezében
angol.
dákól tartott.
És oda a fényes komilácsi!
— Nos — nem történt semmi baja? —
Reggel nyolc óra felé elértük Periepéi. Egye
kérdő vidáman.
nesen a láviróhivalalhoz siettünk. A postahivatal
... Nem. De ön? — szóltam elhcvülve.
utcai fala ki volt dőlve. A meglevöck kormosak i
Hisz agyonlőtték Baba-Eski ostrománál.
a füsttől. Itt dinamil merénylet történt.
Mosolygott.
Hivatalában ült a postatiszt. Német ember.
— Az nem én voltam. Csernoviev volt, a
Egykedvűen, mintha mi sem történt volna. Beszel
tünk hozzá. Nem érlelte. A dinamil merénylet ki ruhát cserélt velem és feláldozta magát, mig
következtében megsiketüll. Nkgyrohezen végre én a hegyen át elmenekültem.
És úgy nevetett, hogy a hajam szála az
megmagyaráztuk, hogy sürgünyüzni akarunk. Csó
égnek meredt.
válta a fejét.
— Nem lehel uraim. Ezek az átkozott bol
'W
gárok elvágták a drótokat.
Buteríley majdnem sírt dühében,
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Farsangi hírek.
Iámig alatt a vigadó konvexeit V szakérti ugyan
mond;::
hogy a loesapódoh pára volt, de mi inkáid, hiss/imk a - «mtanuknak. akik tneginagyariír./.uK a., ok"! is: t i mer.' min
denki nagyon szidta.
Koalíciós hírek szárnyalnak vau.untban is: a két
‘ ii part mér egyesült: egyesülni akarnak a pénzint' /.etek
hitelezők ellen, a házi urak a folyton kisebbed* pótatló ellen
Vezető férfiaink uj vigadón törik a fejüket, mert látják,
hogy az állapot már tarthatatlan; a terv uiár készen is van
a financirozMS is sikerülni fog, vsak a:: képez un-g nagy tej
törést, hogy a kilincsek sárgarézből- vagy iából legyeiuk e.
Ha nem hallottuk volna, oi som hinnófc, hogy I.
négyest húz a mulatságokon: képzeli;. \ ln>gy milyen :
esett neki gyerekkori ismerősétől megválni
ehhez kapott még
- a szódától!
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HIVATALOS KÖZITKÉMEI
Az anyakönyvi hivatalok í
»9l)r>. évi január 2sMől fobrmi

Kihirdetés.
l)r. I ngat Kálmán, lloll Erna Seln.ceb.-,
Kine th .Márlen, ö zv. T h u rm -z y • ) i, ■ S
Vetsz József. Szumega Katalin Selme-Tai
Moi/.is András, Chrenovszky Maria

Házasság-.
Sziago Peren.-, .l.ongiuior Franciska Selino-lón1

Születés.
Neme:, s.indoc. Uroszuinn Maria fiú 8elm..
Miio I. . v Oi. . t Maliid halvaszü!. leány .
Kniebi;»: T-/ m i Plenka Terez
Grtart Jöezef, förrenka Zzuxm tin
Huzal ka Dániel, Brandula A ntónia liu
Vajda Anna leány

Halálozás.
Ftiszko Ignác

éves, vizkór
Józsefné 72 éve'-, véselgveng
■zkv Andrá-né 71 éves, " ..
70 éves. tiidógyudndás
Ziegler All'ina 11 hónapos, rangógöresök
Pjedáes V. ron 87 év< s, végelgyengülés
Ilugycoz Mária 10 .. tubereulosis miüai

Selmec- és Bélabánya sz kir. váll
evdöhivatalának évi jeiemÁse
1904, évről. *
Erdőgazdaságunknak azon elemi csapás foly
tán, mely a hótörésok állal érle. oly n< héz vi
szonyokkal kelleLt megküzdenie az elinni; éviién,
amely a selmeei erdőgazdaság iőrténcíén|Éi, re
méljük legalább, páratlanul fog állani.
De e csapás sem jött egyéviül, a nyári szá
razság több évre visszamenőiig részben tönkre
tette erdősítéseinket, a fenyegeíö iíiz veszedelem
miatt az egész személyzetnek Leieken keres i;.!
éjjel-nappal a legkörültekintőbb .szolgálatot kelleil
teljesítenie s nem egy esetben a keletkező tüzeket
maga az őrjáratot teljesítő szeinéíyzet nyomta ei,
mielőtt az nagyobb mérveket ölödé volna.
Mindezek dacára erdőgazdaságunk rendes
menete fenakadást nem szenvedeti, sőt a 60000 nyi
hótörés kitermeléséi értékesítéséi is teljesen be
fejeztük, a szárazság állal megrongált erdősítések
nek pótlását pedig már az ősz folyamán meg
kezdettük.
Az előirt egyes pontokra vonatkozó feiderilő
jelentésemet a következőkben bátorkodom előadni,
míg a csatolt mellékletek s kimutatások részlete
sen tüntetik fel az eredményeket.
1. Erdöbirtokunk állománya.
Az év folyamán szaporodott a Szent .Iái ostárói épületek és bellelek megvételével és pedig
1’2 k. hold ház és kert. 1*9 legelő és réttel, to
vábbá a Grécs Máriától erdősítésre megvett 585
-öl réttel, apadás nincs s igy erdöbirtokunk
összes állománya az év végével volt 91945 ka
taszteri hold.
2. Terület felosztása erdőőri kerületek szerint
cs terjedelme.
Az elmúlt évben változást, nem szenvedett.
Erdőbirtokunk összesen 7 védkerületre volt be
osztva, melyek közül a legnagyobb 1850 k. hold.
a legkisebb 387 k. hold volt.
Tervbe vétet eteti a bankai erdőőrnek a
l.upták Mihályiéi megvett majorba való álhelye
zése. amely erdővédelmi szempontból igen előnyös
volna, azonban a lakás átalakítás nagyobb Költ
ségbe kerülvén. egyelőre elhalászta toll.
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3 Üzemmód, vág-ásforg-ó kihasználási módok.
Bükk hasábfa felbecsültetek 2497 ürm3. ter
A túlnyomó részben vagy tisztán jegonye- meltető', t 2598 ürm*.
fenyövid 1k»i*ít«>ft vágásokban a fokozatos felújító
5. Előhasználatok.
vágás mód volt alkalmazásban és az eddig érin
Azon osztagoknak terjedelme, mól vekben az
tetlen állabok közül 22*0 k. h. hozamterületen a
i
űzemtervileg
előirt
gyérítések eszközölve lettek
magvágat lett beállítva, ahol is a zárlatnak leg; feljebb feléig első sorban a lennem tartandó fa- 537 k. holdat lesz ki. Tekintve a hótörések puszlitilsail,
melyek
az
előirt
osztagokat is alaposan
j nemek, azután elnyomottak s magtermésre kei vésbbé képes '.'gyedek leltek kitermelve. Ahol a ; meggyéritették, azokból csak a legszükségesebb
bükk csoportonként fordult elő s alattuk kellő faanyag, igy az elnyomott ogvedoken kívül lehe
jegenyefenyő aljnövet talállaloti. olt a bükk orő- tőleg csak e hótörésok szedettek ki. A meg nem
i sebben kiszedeletl s csak annyi hagyatott állva, támadott gvóritési osztagokban a lahasználat le
i amennyi a jegcnyöíényö csemeték megvédésére, hetőleg csak a száraz fenyő, bükk, gyertyán, nyár,
illetve mérsékelt beéri . okolására szükségesnek nyír stb. tehát tisztán tűzifa anyagra szorítkozott
s épületi faanyag (rúd, léc, láinfa s szöllőkaró slb.j
mutatkozott.
A folyó évben már a u-gvágalokal is nagyobb j fisak annyi termeltetett, amennyi a városnak
mérben állítottuk be és pedig 224 k. h. hozam- saját használatra, a kohónak dugórudra, s a kincs
tcriilelen, mely intézkedő.-í azon körülmény telte tári s magári bányalássulaloknak szüksége volt.
már magvá it alá d" ezeknek termelése is még a hótörésok beküélvihari>k a törzsek velkoz.io előli ápi. hóig lett eszközölve s azután
jó rászól kidönlöliék, vagy |>edig a szépen folser- már végleg hoszünlotve lelt, illetve csak a hój törések kiszedésére szőrilkozol.1.
i:
Gyérilés képen termeltetett fenyő épületi fa
esel,le
ük égéssé vált. mini
pld. a vihnyei Kamenában s a bélabáoyai Szlre- 213 m : (lécek s rudak) tűzifa: 54-2-6 ürm3 fenyő,
Elől)
ürm3 bükk és gyertyán és 1.461 ürm 1 nyár,
lálian, hol vég vágatra csak éri éktelenebb, cser és
nyír sib. vegyes fa. Az erdőnevolés előmozdításán
bükk. vagy csenő vész gyei Iván maradi hátra.
E.o ágás aikalmaztaioll a hodrusi Navoriste-i kiyiii, tekintve, hogy a kitermelt tűzifa anyagot
vágásban 4 4 k. holdon, mely tiszta bükkös és mind jó áron sikerült értékesítenünk, c manipu
bél;.bányaiban ÜTI hol'Iuii. mely nagyobb részt láció 3400 korona tiszta hasznot hozott a városnak
A gyérítéseken kívül még az úgynevezett
bükköst képezett.
A véderdőkben a használat csak a széldön- »tisztázó^vágásokat« is alkalmaztuk, mely helye
lésel. kiszedésére szoiilkozoli de igen csekély sebben vágás takarításnak volna nevezhető, amenynyiben a fiatalosokban, illetve régi vágásokban
menn yiségben.
visszamaradt öreg, korhadt fenyők, nagyobb részt
Az 1904
n inp á
lőtt fa i ; a t á • terv
göesös,
csekély értékű bükk s gyertyán, továbbá
tői eltérés annyiban történi, hogy a rendőrhatóság
az A) ii. c. 1. v. s. 30 osztagának kihasználáséi a heverő csúcsok s tetők lettek kitermelve, illetve
lieliliváii. annak í S k. 11•>1<1 hozatnlei’ülelon helyeit kitakarítva. E túlkoros s főleg alsó részükön tel
a Spilzenbergi 21-ik osztagban ugyancsak 4'8 jesen korhadt fenyőkből is a még használható
hozan ierüiolon végvágal leli beáliiiva, az előbbinek i darabokat kitermeltük rünkönek összesen 288 m*
kihasználása pedig a hatóság állal újabban előirt mén in iségben, s csak a többi részét használtuk
tt 1906. vben fog eszközöltetni. fd tűzifának, 4216 ürm 8-t, ezenkívül 1320 ürm 3
Végeredményben az üzemlervileg előirt 66'6 bükk s gyertyán, 770 ürm3 tölgy dorong, nyár,
k. hold helyett csak 58 2 k. hold használtatván nyír stb. vegyes tűzifát.
A vágások kitakarításán kívül pénzbeli hasz
ki. az elniuíl évben is.m»;i 84 k. hold liozamteriiieilel kevesebbet használtunk ki s igy a 3 évre nunk mintegy 2520 korona lett. A kitermelt anyag
ó rész mind eladva, illetve értékesítve lett.
Előhasználatok elmén a fav. terv. szerint
letéi is tcljesilettük. melynek folytán a jelenlegi
féifordaszak másik felére az üzemiéi vileg előirt, döirányozlatoll összesen 3108 korona, befolyt
hozam;eiüi.'Lekkel h-ljeseii rendi lkezimk s a lény- mintegy 5920 korona, tiszta több bevételünk e
fiimén körülbelül 2812 korona.
le g e s á ll
s teljesen megegyezik.
0. Rendkívüli fahasználatok.
\z esetleges
z lálatok, eltekintve a hóAzon nagy ■eiemi csapásról, moly erdőinkéi
lörésoktöi. melyekről külön számolok be. az egyes
az
áprilisi
hóvihar föly tán érle, már több Ízben
széldönlé ok, vagy a szú állal erősen megtámadott
részletes jelentést terjesztenem elő a tekintetes
egyellek kihaszüálásáliól állt.
Az i'gész erdöbirlokon a szálordőttzem mód Törvényhatóságnak, legutóbb beszámoltam a pénz
beli eredménnyel, mely szerint a vállalkozónak
volt alkalmazásban 100 éves forda mellett.
00090 korona értékben adlunk át épületi fa s
•i. Tényleg-: s vág-á: íei üiei, fahozam fanem és rúd fát.
választék szerinti értéke.
A 00000 drb. Iiőlörésí még az év folyamán
Kihasználás eszközölve lett a Selmecbányái kijelöltük, kitermeltük felküböztük s csuk nem
erdőbirtokon 38-i a liéhibányain 134 és a vihnyein leljesen értékesítettük, a visszamaradt csúcsokból
6"7 k holdon. öss::e.-en tehát 58-2 k. holdon; tehát még termelhető csekély mennyiségű tűzifa egy
az elmúlt évben 84 k. hold hozámlerüleftel ke- ! részének kivételével. A kevésbbé csucslöröll fák
vesőbb kit kihasznál’,a az iiz.mteivi előíráshoz i i gy részét még állva hagytuk azon reményben,
képest. Tévedések ei/.ci ülése végeit megjegyzem, hogy azok életben maradnak, de ezek már csekély
hogy izek mint hozam t-u idolok ■■ lellek felso- számban fordulnak elő.
A hói törések pusztítása csaknem kizárólag a
crülcí I évit «( .
a na y111■! e.-al. 79 ;> i. h. használlalván ki. az 190-1. selmeei erdöbirlokon történi, inig a bélabányai .;
óv- ni' gla!.ári 1áis valódi te; ideien I l i i k. hold. vihnyei erdőkben számottevő kárt nem okozott,
amennyiben az előbbiben 122 hold területen 244
Kahozam szeriül épületi fa:
1 151 m®, no . az utóbbiban 81 holdon 45 m3 épületi s tűzifa
lett
kihasználva.
kőris, juhár 11• in : Tüzila: fenyő 901 üi mi bükk
A Selmecbányái erdöbirtok 00263 k. hold
2740 üiiiiK lö-igy i i ürm:;. cser 1935 ürm:i. vegyes i
b lí rum”, összes él-léke 43429 K 74 f; a mull i terülnie közül a hótörések által megrongált osz
tagok
területe 1780 i k. hold. melyeknek zárlata
1903. évihez képe I 11087 koronáival több.
Mogemlilendönek larlom. hogy az 1904. évre 1 ennek folytán löbbé-kevésbbé megritkult, csoporszóló la vág. lorvix a. amelviu k ;ai iái 1903-ban l-onkint. de csekély mennyiségben egyes csaknem
•' í'cnnáiió iák becslése alapján lellek összeállítva, i kopár lóitok támadtak.
Előzetes becslésem szerint a hólürésekből
eiöiraloil 5274 m-: fenvő épülői Iá és 1919 ümv: 1
fenyő iiíziíá. össz-sen lehál 7194 ürm2. Összeha- , nyerhető fatömeg körülbelül egy évi hozamnak
felelvén meg, azon javaslatot terjesztettem elő,
ly 6681
írsz ki. oly eredmény, mely a becslés pontosságát { hogy e rendkívüli fahasználal olykép takariltassék
■; igy a köliségvelés reálilásál fényesen igazolja. meg, hogy a jelen féifordaszak hátra lévő vágás
l. ,f‘ a /" l; körülmény. Iiogy az előirányzón 5275 m® területei ne 5. hanem 0 év alatt használtassanak
feaiyé, épületi iá heiyetl ugyanabból a faanyagból ki. viszont pedig a vállalkozó állal a hólörések
•)/80 in allitotlui!k elő a tűzifa rovására, s hogy épületi fájának vételára fejében befizetett ősza* 'T'iá ü iá sí. u-0| túlhaladja igazolja azl. hogy szeg 0 egyenlő részben használtassák fel. illetve
:iz rrlekes: esnél a lehető Igmagasabb fokot értük vétessék fel a költségvetésbe. Ennek folytán a
(,1- Mindez ' -ak ugy volt lehel .-égős, hogy először jövő féifordaszak javára 1 teljes évi vágásterületei
a vallalio'/áwi) szemben szigorúan érvényesítettük takarítunk meg, viszont pedig az erősebben meg
hogy az ezután ritkult állaboknak a jövő 10 évben való letárolá
visszamarad! faanyagot még mindig nem használ- ; sát előírni, illetve az egész üzemtervet újból be
juk fel tisztán tűzifának, hanem abból még fűrész I osztani, berendezni a 4 év múlva bekövetkező
ka.köt. -zsindelyt, koiékvetöl sib. készítünk, amely ! reviziónális munkálat lesz hivatva.
a nyert épüldi fa százalékát nagyban emeli.
A város állal felhasznált, a polgárságunk,

1905. február 5.
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hányatársulatoknak stb. eladott csekélyebb menynyiségü épületi s tűzifa anyag értéke, illetve a
befolyt jövedelmek a rendes bevételek közé soroz
attak leginkább a hótörósek folytán elmaradt A S E L M E C B Á N Y Á I K E R E S K E D E L M I É S H IT E L IN T É Z E T R É S Z V .-T Á R S A S Á G
.esetleges* használatok s gyérítések jövedelmei
helyett.
T. C. RÉSZVÉNYESEI
Előterjesztett javaslataimat úgy a törvény
hatóság, valamint a besztercebányai kir. erdőfel
A FOLYÓ ÉVI FEBRUÁR HÓ 2B-ÁN D U. 2 ÓRAKOR SELMECBÁNYÁN
ügyelőség is magáévá tevén, azt a földmiv. m.
kir. miniszter úr egyes pótrendelkezés mellett
AZ INTÉZET HELYISÉGÉBEN MEGTARTANDÓ
jóváhagyta.
Hogy előzetes becslésem helyes volt, azt
fényesen beigazolta a végeredmény, amennyiben
a selmeci erdőbirlokon 1 évre üzemtervileg előirt
fatömeg 13222 m8-t sesz ki, a hótörésekből pedig
12294: m8 épületi s tűzifát termeltünk s a szét
szórt csúcsokból mintegy 1000 ürm8-t az 1905.
TISZTELETTEL MEGHÍVATNAK.
évben fogunk termelni.
A hótörések által megrongált 1786.4 k. hold
ismét 2 részre osztandó és pedig ebből a jelen
félfordaszakra üzemtervileg gyérítésre előirt osz
Tárgysorozat:
tagok területe 892 k. hold s ezekben a gyérítést
a természet elvégezvén, azok a bajt; már fiatal
1. Az igazgatóság és a felügyelő bizottság jelentése a lefolyt üzletévről.
koruknál fogva is, könnyebben s részben teljesen
2. A zárszámadások felülvizsgálása, a mérleg megerősítése és a felmentvény megadása.
kiheverik. A másik 894’4 k. hold a gyérítésre elő
3. A tiszta nyeremény felosztására vonatkozó határozathozatal.
nem irt osztagokra esik s lehetőleg ezek közül
4. Igazgató, 5 igazgatósági tag, 3 felügyelő bizottsági rendes és 2 póttag választása.
lesz szükséges a revisiónak a jövő félfordaszakra
a vágásterületeket előírni.
5. Nelaláni indítványok tárgyalása.
Fatömeg szerint a selmeci erdőbirtokon kiAz ig a z g a tó s á g .
termeltetelt 10581 m3 épületifa s 1723 ürm3 tűzifa
s tekintetbe véve a még kitermelhető tűzifát, az
t a r t o z ik .
M É R L E G -S Z Á M L A .
követel.
épületifa 80°/o-át teszi ki körülbelül az összes
fatömegnek.
A Horn cég által befizetett 69699 korona
Ö sszeg
Ö sszeg
V a g y o n
vételár felosztásáról már előbb megemlékeztem
f
K
f
s ehhez azon megjegyzést fűzöm még, hogy ez
K
összegből 48000 korona deponáltatott a rendes
KéBzpénzinaradvány
23906
19
Részvénytőke-számla
100000
költségvetés javára, 6 évre á 8000 korona, az
Tartalékalap-számla
34000 —
V á ltó -s z á m la ......................... 682776 88 ,
idei szárazság által tönkre tett erdősítéseknek pót
Uetét-számla
902772 77
L e í r á s .....................................
470 44
682306 44
20012 26
lási költségeire 7000 korona helyeztetett letétbe,
Betéti kamat száluk
Jelzálog-számla.........................
213185 21
Osztalék-számla .
172 —
a többi 12699 koronából fedeztetnek először is a
1212 —
E lő le g -szá m la .........................
Kamatadó-számla
2001 23
hótürésekre fordított költség (mintegy 3000 ko
Birtok „
.........................
12789 23
14945 —
Hitelezők-számla
Ertókpapir-számla
.
49700
rona) s az ebből visszamaradó összeg pedig egyéb
700 —
49000 —
L e í r á s .....................................
Átmeneti kamai számla:
erdészeti célokra, de első sorban a hótürések foly
Előre felvett °/0 váltónál .
7857 70
17
Adósok-számlája
.
tén szükséges munkálatok (osztag takarítás, galy
„
„
% jelzálognál .
1425 80
L eltá r -szá m la ......................... . 790-89
s rözsefa kiszédése, elégetése stb.) költségeire fog
13
L e i r á s ..................................... . 7 9 -71) 89
„
„
°/o előlegnél .
nak forditlatni.
1
Nyereség áthozat 1908. évről
1073 47
Függő-szám
la.........................
.
2152
53
13390
98
1904. évi nyereség
A hótörések által nyert jövedelmek közül |
76-44
L e ir á s .....................................
2076 09
az 1904. évi rendes bevételek közé soroztainak.
. 49101
Ó
v
á
s-szá
m
la
........................
1. A város által felhasználva, a polgárságnak,
415 42
L e i r á s ..................................... . 75-59
kincstári s magán bányászatnak eladatott az összes
len 66
Szelvény-kamat számla
. .
erdőbirtokon 829 m 8 fenyő épületi fa átlagosan
75
Előre fizetett adó . . . .
á 5 kor. 4145 K.
2. Bányamunkásoknak eladatott 1170 ürm3
Átmeneti kamat számla
tűzifa á 56 f 655 K 20 f. Összes jövedelem 4800
4970 14
Hátralékos °/o váltóknál
K 20 f.
in
„
°/0 jelzálognál .
„
% előlegnél . .
l!
9 52
Mely az átlag számított ár mellett körül
belüli eredményt képez.
i 1097665 17
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V E S Z T E S É G - É S N Y E R E S É G -S Z A M L A .
I1 Ö sszeg

V e s z t e s é i

r
Lei rá: a váltó-számlánál
az értékpapír számlánál
„ a függö-szamlánál
„ az óvás
„
„ a leltár
Betéti kamat számla .
Bélyegilletók
Állami és egyéb pótadók
Kamatadó-számla
Fizetések-számlája .
Napi biztosi dij számla
Váltó bírálati számla .
Lakbér-számla .
Jótékonyáéi számla .
Kezelési költség-számla
Egyenleg mint nyereség

. .
. .

összeg

N y e |r e s é g
r

”[ f

k

470 44
700 76 44
75 159
79 —
40862 58
64 42
5691 96
4025 97
4502 902 ! —
390 1252 66
86 1262 51
14464 45
74406

02

Nyereség áthozat az 1903 évről
Váltókamnt-számla .
Jelzálog kainat-s/.áuila .
Előleg
Különfélék számlája
Szelvény kamat számla
Birtok jövedelmi számla
Részvény átiratási dij sz.

.
.
.
.
.
.
.
.

k

.
1073
. , 52872
.
14204
. ;
134
. 1 3287
. ,
2000
.
796
.
38

ir
47
49
08
78
17
—

08

i

!

74406

02

Köhögés, rekedtség és hurut ellen nincs jobb n
R É T H Y - f é le

pemetefű cukorkánál!
Vásárlásnál azonban vigyázzunk és
határozottan RÉTHY-félét kérjünk,
mivel sok haszontalan u tán zata van.

Deák Fenenc-utca 17. sz.
(Sóltz-féle) háziban egy toolthelyiség és kétszobás lakás
május 1-től kiadó.
Bővebbet: Dp. Fodor* L.
F e ls ő

I d o b o z 6 0 fillé r.

Csak RÉTHY-félét fogadjunk el!

a la tt

R ó z s a -u tc á b a n

121.

sz ám

3 szobás lakás azonnal

kiadó.

Je lm e z b á lr a
vonatkozó legújabb gazdag tartalm ú képalbum ot ingyenesen bocsájtok becses vevőim
rendelkezésére.
Jelm ezekhez szükségeltető bárm ely
különleges kellék beszerzésére legjutányosabb áron és feltétlen titoktartás m ellett
vállalkozom

G o l d n e r A d o lf.

S E L M E C 13 A N V A I H Í R A D Ó
Pályázati hirdetmény.
A Selmec-

és

Bélabányai iparosok hitelszövetkezeténél

megüresedett k ön yv elői á llá s betöltésére az igazgatóság
pályázatot hirdet, mely állásra kereskedelmi végzettséggel és
nemi könyveiéi jártassággal bíró egyének pályázhatnak. A
jelzett állás h a la d ék ta la n u l betöltendő, miért is az esetle
ges bizonyítványokkal ellátott pályázatok sürgősen külden
dők be a fenti hitelszövetkezet igazgatóságához, ahol is a
feltételek megtudhatók
Selmecbányán, 1905. február 8.

Ax I g iiz g iité s á i;.

Kollbász
azonnal ehető vagy főzni való 168. pörkölt bőrű szalonnák
elsőrendű zsírnak 128, sós fehér vbstag 128, vékony 128,
füstölt vastag 140, vékony 140 debreceni paprikás szalonna
148. pácolt foghagymás füstölt paprikás szalonna 200 pácolt
sovány szalonna nélküli sonka, karmonádli. oldalas 186 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.
melyek gyakran változók e helyen minden számban k o l l»rt*x cint alatt találhatók. Szállítja: ItA I.C X Á K kiviteli
üzlete Nyíregyháza.

Minden vasár- és ünnepnap

fris s fa rs a n g i fánk és
= hasche kapható =
B o r h e g y i Is tv á n ,
cukrász üzletében.
Ezüst-utca 14. szám.

OLCSÓ CSEHORSZÁGI
ÁGYTOLL!
5 kilo uj fosztott !i'60 kor., jobb minő
ségű 12 kor., fehér fosztott puha párna
toll 18 — és 24 — kor. hófehér fosztott
puha párna toll 80 — és 86‘— kor. Szétküldés bórmentve
utánvéttel Átcserélés és visszavétel a portóköltség meg
térítése mellett.

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

FARSANGI HIRDETÉS.
Tisztelettel értesítem a m. t. közönséget, hogy jelmezeket a következő árak mellett szállítok:
„Dominó44 férfi- és nők részére 4’— K-tól 12'— K-ig ésföljebb minden színben.
„Glovn44 inkább férfiak
* 4‘—
» 12‘— » »
»
*
»
„Pierott44 férfi- és nők
» 51—
» 14'— » »
»
»
»
„Csikós44 férfiak részére (gatya, mellény,ing és nyakkendő) 14‘— K-tól följebb
„Kéményseprő44 férfiak részére 2 0 — K-tól följebb.
„Hold44 (glovn) férfiaknak, (dominó) nőknek) 7—15 K-ig és följebb 1 „ hold fejrészei arany-sárga színben.
„Chinfii44 férfi vagy női 81—10— K-ig és följebb.
„Hó em ber44 férfi- és nők részére 1'50—14'— K-ig és följebb fehér színben.
„Ördög44 férfiak részére fekete v. vörös színben 9'— K-ól 16 K-ig.
„Legújabb hirdetés44 (dominó v. glovn) tetszés szerinti szöveggel nyomva.
„Pokol44 női 10’— 20-— K-ig és följebb.
„Spanyol nemes44 férfiak részére 30-— K-tól följebb.
„Tengerész44 férfiak- és nők részére 12-— K-tól följebb,
„Török44 férfiak v, nők részére 12-— K-tól följebb.
„Gigerli*4 férfiak részére 12— K-tól 30 K-ig és följebb.
„Japán44 férfiak vagy nők részére 15— K-tól följkbb valódi japán szövetekből készítve.
„Szerecsen44 férfiak részére (aruha trikóból) 10— K-tól 28-— K-ig.
„Balerina44 férfi- v. nő részére 16— K-tól följebb (trikóval).
„Pólyás baba44 férfi v. nő részére 10— K-tól följebb.
„Tiroli44 férfi vagy nő
»
20-— »
*
„Tűzoltó44 nő v. férfi
»
16'— »
»
„Indián44 férfiak
»
16'— »
»
„Parasztviselet44 férfi v. nő (magyar, sváb, tót, oláh, stb. 24— K-tól följebb.
„Jokei“ férfiak részére 14— K-tól följebb.
„Bebe44 férfiak v. nők részére 15'— K-tól följebb.
„Meflstó44 férfiak részére 24'— K-tól följebb.
„Fregoli44 3—4 jelmezből összeállítva női és férfi
„Iskolás gyerek44 férfiak részére 8-— K-tól följebb.
Bűvész (férfi), Mákvirág (női), Truladur (férfi v. női), Napraforgó (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!

3-ÜLrarLe^Ibu T á n o s

A leghíresebb k ö t ő g é p e k

házi és ipari célra

I, styriai kötőgépgyár
magyar képviselete

Budapest, VIII. Erzsébet-körút 23.
------ Részletfizetésre is kapható.------^ Árjegyzék ingyen és bérmentve.
V arrógép ek és k eré k p á ro k ra k tá r a .

d iv a tá ru -k e re s k e d ő .

CSERMÁK GYÖRGY
---------

tetneke lap kiadó- j
=: hivatalában. =

„ K e is e r-fé le

IELL-CAM IELL“
cu k ork ákat

Raktár:

M á rk u s M .
cukrászata S i ' l n i c c b á n y á i i
Deák-Feronc-utca 7. 1. saját ház
.. .. A l a p l t t u t o t t 1 8 3 0 ..........

S z c lh a j tóG ö p c s c s illa p ltó

Hódepe-csöppek.

Ei nyavalyatörés, görcs és más ideges állapotba

NŐI- és férfi-lábbeli, legfinomabb bel- és külföldi an yag
ból a legújabb divat szerint.
. . . . K é s z c i p ö r a k t á r ...................

Hirdetések í'elvé- i

í ) 7 1 | \ közjegyzőileg hitelesített
/C i
okirat eléggé bizonyítja,
mennyire beválnak és biztos si
kerrel hatnak ezek a cukorkák
rekedtség, hurut és elnyálkosodás ellen
Ha hasonlót kínálnak utasítsuk
vissza és óvakodjunk hamisítások
tól. Csak,,három fenyő" valódi véd
jegygyei. Csomagja 20 és 40 fillér.

N y a v a f y a t ö r é s!

C I P É S Z Ö Z L E T E ------------ ----- '
SE L M E C B Á N Y Á N , K O S S U T H -T É R .

jFogl József Lajos.

használja a régóta bevált és jó izű

1905. február 5.

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.

szenved, kérjen iratot, ingyen és bérmentve kap.
szabd, Hattyú gyógyszartár által Majna Frankfurt.

Nincs többé iszákosság !
K íván atra b á rk in ek b érm en tese n k ü ld ü n k e g y c so m a g C ozaport
K ávé, te a , é te l v a g y sze szes ita lb a n e g y fo rm á n a d h a tó a z iv ó tu d ta n élk ü l.
A Cozapor többet ér, mint a világ minden szóbeszéde a tartózkodásról
mert csodahatása ellenszenvessé teszi az iszákosnak a szeszes italt, A Coza
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 oknzta javulását.
Nem régiben egy fiatal assáony nekünk körülbelül a kővetkezőt mesélte:
..Igen cn is használtam ezt a remek szert a féljem tudta nélkül és
hála Isten teljesen segített rajta. Jó férj volt józan állapotban, de sajnos,
majd mindig részek volt. Folytonos félelem, aggodalom és kétségbeesés,
szégyen, becstelenség és szegénység közepette éltem ! De minek is meséltem
volna el másoknak? Nem csodálatos-e igazán, hogy egy asszony a dolgot
saját maga ekképen irányítsa és otthonát, gondterhes tűzhelyét öröiupalotává tudja varázsolni ?“
Coza a családok ezreit békitetto ki ismét, sok ezer tértit a széyycn és
becstelenségtől megmentett, kik később józan polgáiok és ügyes üzletem
berek lettek. Temérdek fiatal embert a jó útra, és szerencséjéhez segített
és sok embernek életét számos évvel meghosszabbította.
Az intézet, mely a Cozapor tulajdonosa, mindazoknak kik kívánják egy
próba adagot dij és költségmentesen küld, hogy igy bárki is meggyőződ
hessen biztos hatásáról. Kezeskedünk, hogy az egészségre teljesen ártalmatlan

COZA INSTITUTE (Dpt. 171.), 71, High Holborn, London, W.C., ANGLIA.
(Levelek 25 fillér levelezó-lapok 10 fillérre bóruiontesitendök.)

MUHLE VILMOS

Magvakból és virághagym ákból a legjobbat.
A legnemesebb gyümölcs-, disz- és sorfákat.
A legszebb í’enyöféléket és cserjéket.
Képletekkel bőven ellátott leíró katalógusok ingyen.
Postaszállilinányok magvakkal 5 kor. felül bér
mentve.

cs. és kir. udv. szállító T e m e s v á r o n
Étvágy gerjesztő emésztést segítő háziszer.
JVtag-, növény, rózsa-, fák- stb.
Egy üveg ára 1 kor. Két üvegnél kevesebbet
nagyíenyészet.
(2*50 K utánvéttel) nem küldünk.
Minden egyei /.állítmányhoz „Mühle ta n á csa d ó ja a
m ivelésben' a legjobb kertészeti kézikönyv, ingyen
Kapható: B i t t n e r G y u l a gyógy
(Menyészterület: 62 hold - 37 hektár.)
keltetik.
szertárában Gloggnitz (Alsó-Auszlria.i
Nyomatott Joerges Ágost özv. és fia könyvnyomdájában Selmecbányán, 1905

k e r tmellé

