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Felelős szerkesztő és laptulajdonos: 
K U T l  I S T V Á N

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 N  M I N D E N  V A S Á R N A P .

Régi théma.
Ne tessék nevetni: van Magyarországon 

is virágzó ipar. Nem sok, csak egy és bár 
az se volna! Mert miatta tányér sima fe
kete földek -t, térdet verő füves réteket do- ; 
hóinak el a végrehajtók. Ez az ipar a korcsmái 
ipar. Nem a szellem fejlesztője, inkább a 
népek gyilkolója. A sűrű krajcárokból, ott 
teremtenek legkönnyebben forintosokat: a ! 
hol pálinkát mérnek. De a bűn is a beteg- ; 
ség is, a szegénység itt születik meg lég- I 
könnyebben.

Látja az állam, látják a községek, 
látják a városok, hogy népünk fizikai és ; 
erkölcsi degenerálásának oka a korcsmák 
pipafüstös, pálinkagőzös levegőjében van. j 
\  filantrópok, a humánus kriminálisták év- j 
Szedek óta a korcsmái atmoszférában ke
resik az anyagot s valamire való újságíró 
már mind megbirkózott ezzel az anyaggal, 
még sincsen javulás, sőt a statisztika ijesz
tőbb számokkal számol be évről évre, a 
pálinka fogyasztás okozta anyagi és erkölcsi 
romlásokról.

Nekünk az a véleményünk: hogy ezen 
az állapoton csakis az állam segíthet. Jó
formán belecsömörlüttek a lapok is abba, 
hogy kenetteljes prédikációkat tartsanak a

Ki volt Petőfi?
Hogy ki volt Pe'őfi?

Egész világ tudja;
Egy üstökös, mely a 

Világűrt befutja.
Világító nap volt,

A szép magyar égen 
Szétszórta sugarát

A nagy mindensógen 
Paltermó rónának 

Volt 6 fejedelme,
Kit ismer a világ 

Óra és szegénye!
Az ő szép dalait

Éneklik gunyhókban,
Erdőn, mezőn, bórczen 

És a — palotákban!
Mikor elszavalta 
E dalt: „Talpra magyar!"

Lehullott a békó
Szabad lett minden kar!

Elhagyta a paraszt:
Ekéjét, családját;

El a lelkes főúr:
Díszes palotáját!

Lelkesítő dalán 
Rohantak előre 

Bem „kedves fiai"
A vérmenyegzőre!

Rohant, mint félisten 
Tüzes dalaira 

Minden magyar honvéd 
A győztes harcokra!

pálinkáivás veszedelméről, az alkohol ellenes 
egyesületek pedig Inába tartanak népszerű 
előadásokat, hiába festik a lőre italoktól 
kapott tiidövész s őrültségben szenvedő 
ezrek élettelonségét, ha az állam egyre-másra, 
korcsmái engedélyeket ad. Hogy pedig ez 
igy van, Svédország fényesen illusztrálja 
állításunkat. Néhány évtizeddel előbb Svéd
ország fogyasztotta el a legtöbb szeszes | 
italt — egész Európában. Az állam végre 
is a lilioz aradikális orvossághoz nyúlt, hogy 
a korcsmái engedély kiadását korlátozta s 
törvényt hozott: hogy hitelben nem szabad 
egy korcsmáimnak sem italt adni. Ma már 
Svédország nem is panaszkodik azon, hogy 
sok alkoholistája van : ellenben nálunk túl
zsúfoltak az őrültek házai, kik nagy rész
ben a páliukaivás áldozatai.

Nálunk zavartalanul; kotyvasztják, — 
a korcsmárosok — a pálinkát. Nem szólja 
meg érte senki. Felelősségre sem vonják, 
ők csak pancsolnak, mérnek és gazda
godnak. Olcsó lőréjük, korcsmáknak neve
zett beköpdösött és befiistölt lebújuk után 
ugyan ki nézne ? A ki a garast összegyűjti 
aki az egészségére vigyáz, úgy sem megy 
a korcsmába, akivel meg nem lehet beszélni 
annak úgy is mindegy. Ilyenformán a korcs-

Tűzláng volt ő, a mely 
Minden szivet bejárt 

Joggal viselte ő 
A költő koronát.

„Szadadság, szerelem!"
E kettőért lángolt,

— Örült még az ég is,
Mikor erről dalolt! —

A szent szabadságért:
Szerelmét áldozta;

Vesztett szabadságért:
Életét eldobta!.. . .

Gyászba borult hazánk 
A mikor ő eltűnt,

\  kozák dárdáktól
Szive mikor kihűlt!.. .

De hisz' Petőfi él,
Él ő minden szívben 

Tengereken ép úgy,
Mint rengetegekben!

Délibábos rónán
Míg magyar dal hangzik,

Tilinkóján a inig
Magyar pásztor játszik:

Él Petőfi! — Hiszen
Most is közöttünk van;

Nem halt ő meg! óh nem, 
ilisz* ő — halhatatlan!

Réthy László.

ínáros vígan dörzsöli a kezét a söntésben, 
az olcsó ital, a zsírral itatott piszkos kártya, 
ugyancsak hoz a konyhájára, amiből vígan 
lehet fizetni adót és illetéket.

Ellenben igazi gyümölcspálinkánk, 
mely a kiviteli kereskedelem terén oly szép 
eredményekét ért el a múltban — hanyat- 
lani kezd A inig a korcsmárosok egész 
gyárilag készíthetik a pálinkát, addig a 
gazdáknak ugyancsak meg kell járni a hi
vatalokat amig drága pénzen, pálinkafőzés 
engedélyezéséhez jutnak Es ha aztán si
került is egy ilyen engedélyt kapniok, a 
fináncok szekatúrájával elveszik a kedvét 
minden pálinka fűzőnek.

Ez az abuzus állapot rendezést kíván. 
Korlátozzák meg az ital-kérési engedélyeket, 
tegyék könnyebbé a jobb, az egészségesebb 
pálinkafőzési engedélyek kiadását, a korcs- 
márosokkal pedig szigorúan tartassák be a 
zárórákat.

Egyelőre reformnak ez elég volna. Ha 
azután az orvoslás közben, az eszmélő nép 
látja a javulást, talán lehetne beszélni az 
Országos Magyar Gazdák Egyesületének 
uj gondolatáról s mostani eszméjéről, mely
ben azt mondja, hogy a korcsmáknak va
sárnapon való bezárása, a leghumánusabb

Az a másik.
(A ..Selmecbányái Hirndó" eredeti tárcája.)

— Irta: Tassonyi Ernő. —

Szántay Vica, mint a legtöbb városi leány, 
nagyon korán átesett a bárányhimlő szerelmen. 
Még alig volt tizennégy éves, amikor már elsírta 
úgy esténként az első csalódás könnyeit. Egy 
nyurga, szöszke diák sápadt arca; egy majális 
emléke; egy pár meleg kézszoritásból hátra ma
radt édes érzés, meg egy csomó zöld vers; ezek 
voltak leányszerelmének maradékai. Az emléke
zés lomtárából elő-előszedegette azokat, a heves 
vágyódások s nyugtalan sejtelmek korában, amikor 
annyit álmodik egy leány a legszínesebb, legcsa
lókább ábrándról, a szerelemről.

Ide s tova húsz éves lett. Tudjátok mi az 
húsz éves leánynak lenni? Egy őrjöngő, mohó, 
türelmetlen vágyakozás az ismeretlen gyönyörök, 
a mélázás óráiban kiszínezett egyodüli boldogság, 
a férfi után. Hiába virrasztón át Vica is annyi 
álmatlan éjszakát a szerelem gyötrő vágyakozása 
által megkínzott szívvel. Elmúlt húsz éves s a 
megváltó férfi csak nem jött. Mint a koránérett, 
lelkűkben perzselő szenvedélyeket hordozó leányok 
legnagyobb része, ő is kezdett hervadozni s sze
meiben már meglátszott a lemondás mélabúja,
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cselekedet volna: a reformok terén. Mi fé
lünk e kúrától. Előbb táp 'áljuk a beteget, , 
csak azután fogjunk a/, operációhoz, ha elég 
ereje lesz hozzá: hogy azt kibírja.

A Gedeon-tárói bánya 
Selmecbánya környékén.Irt.*: Gretzmacher Gyula nyug. in. kir. fóbányatanácioi

Motto: Ne keressük a messze távolban azt, 
ami közvetlen az orrunk előtt fekszik.

Hogy a Selmecbányái zúzóknak alig van 
mit zúzniok, azt tudjuk, de különösen a múlt év
ben (1904), a zúzóércekbeni hiány valóban már 
igen nagy lehetőit, mert megfigyelhettem, hogy 
még azok a készletek is zúzás alá kerültek, me
lyek évtizedeken át egészen félre eső helyen fekve 
maradtak, azért, m ert haszonnal már akkor, mikor 
a fém értéke jóval nagyobb volt mint most, sem 
lettek volna értékesíthetők 1

Midőn 1870-ben bányamérnöknek kineveztek 
első teendőm (mivel az én elődöm, Balázs 
Pál, éveken át a Garamberzencéről Selmecbányára 
vezető keskenyvágányú vasútvonal kitűzésén dol
gozott, tehát éveken át határozottan nem mint 
bányamérnök, hanem mint vasúti mérnök szere
pelt) az volt, hogy az üzemi térképek kiegészítése 
céljából az egyes bányatelepek bányáiban a fel
méréseket keresztül vigyem és ezeket térképezzem, 
mi melleit bő alkalmam v olt Selmecbánya és 
környékének bányászatával megismerkedni.

Hogy tehát a fentjelzett mizérián segíteni 
lehessen, én már évek előtt (1892-ben) nemcsak 
magyar és német nyelven irt szaklapokban, hanem 
még a »Selmecbányai Híradódban is, egy, a 
Selmecbányái bányászatot megillető cikksorozat
ban a szakférfiak figyelmét a »Gedeon «-tárói 
bányára bátorkodtam irányítani, mely bánya — 
szerény véleményem szerint — első sorban volna 
hivatva arra. hogy ezen a bajon segíteni lehessen.

Ezen bányáról — mely még az ötvenes évek 
kezdetén, habár csak alárendelt módon, üzemben 
állott — azt leheteti hallanom, hogy az, különö
sen a XIX. század kezdetén, a legjövedelmezőbb 
bányák egyike volt.

Az üzemi térképekből kiolvashatjuk, hogy 
ezen bánya igen tekintélyes kiterjedéssel birt, 
mert a telér csapásirányban! nyomozását (a kincs
tári bányatelken belül) 2800 méterre vitték volt 
keresztül, mely nyomozás semmiféle nehézségekbe 
vagy akadályokba nem ütközött, a mennyiben a j

hangulatán érezhető volt a vémülő leányok kedély- 
telensége.

Ekkor történt, hogy a megyebálon Haran- 
gody Tamásnak megakadt rajta a szeme. Haran- 
gody Tamás úgy harminc, harmincöt év körüli 
férfi volt, de legalább negyven évesnek látszott. 
Fáradt vonásain, erőleien mozdulatain meglátszott 
a kimerültség, melyet a legénykor tivornyái okoz
tak. Sárga, vértelen arcbőréből, gyakori kühécse- 
léséből, rekedtes hangjából sejteni lehetett gége
sorvadásra való hajlandóságát.

Tamás az első találkozásnál nem igen telte 
Vicára azt a hatást, amelyet azoknál az embe
reknél szoktak a leányok érezni, akikbe megal
kuvás nélkül lesznek szerelmesek. Unottan, kellet
lenül ment vele Vica az első fordulóra, de amikor 
megtudta, hogy kerek ezer hold, teliennenles, 
tiszaháti föld egyedüli tulajdonosa, kezdett vele, 
azaz jobban mondva az ezer holddal kacérkodni.

Harangody Tamásnak nem sok biztatgatás 
kellett. A beteges, gégesorvadásos emberek mind 
mohón, türelmetlenül szeretnek. így szeretett ő 
is. Talán a szervezetben öntudatlanul is benne 
van a halál közelségének a tudata, ezért sietnek 
ők mindannyian szeretni. Lehet, hogy e miatt az 
ok miatt, vagy azért, mert túl volt már a meg
hódításra törekvő udvarolgatás édes bolondságain, 
harmadik látogatásnál megkérte Vica kezét. Vica

terepviszonyok oly annyira kedvezők, hogy a telér 
aránylag igen rövid tárók segítségével megköze- . 
Üthető volt.

A sok táró között elég lesz két nagyobb j 
jelentőséggel bíró táróra, t. i. a Felső- és az Alsó- 
Gedeon-táróra szorítkozom, melyek egyszersmind ! 
alkalmasak arra is, hogy azokkal ezen bánya fő- j 
feltáró és szállító szintjeit jelezni lehessen. Ezen 
szintek talpkülömbsége 293 métert telt ki. A 
Felső-Gcdoon-tárói szint a telér lefejtését a külig, 
az Alsó-Gedeon-tárói szint pedig az ezen szintek 
között fekvő leleprésznek a lefejtését tette lehetővé.

Hogy egy uj teleprészt fejtésre előkészíteni 
lehessen, lett az Alsó-Gedeon-tárótól 62 méterrel 
mélyebb szintben az Ignác-táró egyenes irányban 
820 méterre u hegységbe hajtva, melvlyel azon
ban a lejtésre való előkészítés nem igen sikerült, 
mert egy, ezen táróval keresztezett duzzadó agyag
réteg ezen táró nyitva tartását hosszabb időre 
lehetetlenné tette, miért is ezen táró a térképeken 
mint »Bedőlt Ignác-táró* szerepel. Hiszen magába 
véve ez az egy körülmény, hogy elődeink egy uj 
telérköz alávájhalása végett magukat egy 820 
méter hosszú meddő vágat hajtására elszánták, 
leginkább a mellett szól, hogy a telér anyaga 
(tölteléke) kitűnő lehetett!

Ha azonban a Gedeon-tárói bánya hely
színi és terepviszonyait közelebbről vizsgáljuk, 
akkor csakhamar beláthatjuk, hogy az egy elszi
getelt helyen fekszik, melyet télen, a nagy hó 
miatt megközelíteni sem lehet; beláthatjuk továbbá 
azt is, hogy az értékesíthető fejtmény elszállítása 
igen nagy nehézségekbe ütközik, mert úgy a Sel
mecbányái, valamint a hodrusbányai ércelőkészítő 
műhelyek tőle távol esnek, az erdei utak pedig ; 
igen rosszak és minthogy egyáltalában nem hall
hattam, hogy a Gedeon-tárói bánya tulajdonké- 
peni zúzóércei a fentjelzett zúzókhoz fuvaroztat
tak volna, a tárók közelében oly létesítmények- ; 
nck, melyek a közép- és a zúzóércek feldolgozá
sát lehetővé tették volna, még nyomát sem találni 
avval az alapos gyanúval kell élnem: hogy ezen 
bányában csak a dusérc lett termelve! De miután 
ami érces ereink mind olyanok, hogy azok tölte
lékében a dusércen kívül még közép- és finoman 
behintett (a tulajdonképeni) zúzóércek is előfor
dulnak, nékem még avval a gyanúval is élnem 
kell, hogy a sok közép-, valamint a zúzóérc lelér- 
hagvalék vagy berakat gyanánt a bányában meg
maradt.

Hogy elődeink az épp tárgyalt viszonyokkal . 
számollak és a bajon komolyan segíteni akarlak, j

legjobban bizonyítja az a vésett munkában meg
lévő vágat, melyet a Schmiederin-táró szintjén, a 
Therez-telérfedüjébe 315 méterre a hegységbe haj
tottak és amely vágat vájatvégett még csak 220 
méterre kellene előrehajtani, hogy vele a Gedeon- 
tárói vagy Ochsenkopfi telért megütni lehessen:

Ezen feküvágat magassági kótája 564 m. és 
ha azt a bedőlt Ignác-táró magassági kótájával, 
mely 656.868 m. összehasonlítjuk, akkor azt ta
láljuk, hogy a szintbeni külömbség csekély, miért 
is elődeink Ignác-táró helyeit a Schmiederin-táró 
szintjét igen alkalmasnak ismerték fel arra nézve 
hogy vele egy uj telérküzt, melynek pillérmagas
sága 60 métert tett volna ki, fejtésre előkészíteni 
lehessen, de elérték volna evvel még azt is, hogy 
a Gedeon-tárói telér fejtményét, igen rövid utón 
a Selmecbányái zúzókhoz szállíthatták volna, a 
mennyiben a Schmiederin-táró és a Selmecbányái 
Szt.-Háromság guritókkal közlekedett (jelenleg is 
közlekedik!), tehát a fejtményt egyszerűen ezen 
utóbbi táró szintjére (mely jelenleg is mint fő- 
szállitótáró szerepel) zuhinlani és a külre szállí
tani lehetett volna.

Hogy miért veszett kárba ezen terv, azt nem 
lehetett megtudnom, de azért fentartom kombi
nációm helyességét, melyekkel fentebb a leléreink- 
beni ércelőjövetelt jellemeztem volt és a melyből 
az a biztos következtetés vonható, hogy a fejtésre 
méltó tellérhagyatékok bizonyára igen nagy kiler- 
terjedésüek lehetnek! Egy pár év előtt azon voltam 
ugyan, hogy ebbeli kombinációmat megbízható 
alapra, t. i. azokra a hétforrásokra fektessem, 
melyek az itteni bányaigazgátósági levéltárban: 
irományok, térképek, jelentések, véleményadások 
és jövedelmi ivek alakjában bizonyára bőven 
megvannak, de sajnálattal legyen mondva: ezek
hez nem volt szabad nyúlnom!

Ha tehát talán utódaink valamikor ezekkel 
a viszonyokkal komolyabban akarnának számolni 
és a Schmiederin-táró feküvágat vájatvégét tovább 
hajtanák, akkor evvel nemcsak egy tekintélyes 
kiterjedésű uj telérköz volna fejtésre előkészíthető 
hanem a volt művelési területekbe felkapaszkodva 
a fejtés, mindenekelőtt az olt előtalálhaló telér- 
hagyatékok lefejtésével fogja kezdetét vehetni.

Midőn elvégre még azokra a viszonyokra is 
tekintettel volnék, melyek elérhetők, ha netalán 
idővel a Pacher-tárói bánya Szt.-Háromságaltáró 
szintjén meglévő Schmiederin-tárói feküvágat, 
mely jelenleg egyenes irányban a Therez-lelérig 
terjed, tovább hajtatnék, akkor figyelembe veendő, 
hogy ezen vágat irányát továbbra is betartva, az

az ősi kúriára, az ezer hold áldott földre, meg a 
szép hat almásszürke lóra gondolva egy tizenhat 
éves leányhoz illő megilletődéssel igent mondott.

Ki tudja hogy élt volna együtt a viruló, 
gyönyörökre vágyó asszony, meg a roskadozó 
férfi, ha Harangody Tamás ott valahol a tenger 
partján, pálmák és agavék árnyékában egy szép 
októberi napon el nem szén derül örökre. Talán 
Vica is úgy járt volna, mint legnagyobb része 
azoknak a leányoknak, akik nem igazi szerelem
ből mennek férjhez . . .  Az élet és a szerelem 
édességének kiolthatatlan vágya egy a férjénél 
erősebb, hatalmasabb férfi karjába dobta volna 
őt is, lett volna az ő élete is, mint a félrelépett 
asszonyoké rettegés, meghasonlás, jólleplezett, 
ügyesen takargatott szenny.

Harangody Tamást hazahozták s eltemették 
az ősi kúria sírból íjában a százados bokrélafák 
árnyékába. Vica pedig siratta, szoinorkodott utána 
egy pár hónapig. Nem lehet mondani, hogy nem 
volt őszinte a bánata. A temetés után föltette 
magában, hogy egész életéi itt fogja tölteni falusi 
birtokán, ura emlékének áldozva, csöndes lemon
dásban.

j

Hiszen a szándék* szép, de hányszor eltér 
az ember attól. Özv. Harangodyné is csak meg 
volt valahogy a csegeri pusztán, öreg kasznárjá- 
nak parancsot osztogatva, ura emlékének élve, az

ősz levélhullása meg a tél fergelegének idején. 
De a mikor színével, illatával megjött a május; 
a tavaszi szelek, mint duhaj legények végig nyar
gallak a rónán; kinyitotta kelyhecskéjét az ibolya 
és a kankalin; a levegőt betöltötte az orgonák 
illata és a madárdal; a méhek édes zümmögéssel 
hagyták ott a kaptárt; az öreg udvarház ablakán 
bekandikált a kékvirágú folyandár: nem tudott 
többé nyugodni. A tavaszi langyos esték szivébe 
lopták újra a leányálmokat. . .  A szelíd, holdvi
lágos éjszakák gyötrő nyugtalansága kiolthatatlan 
vágyakat ébresztett lelkében a természet Ősérzése, 
a szerelem után. Parancsolón, nyugtot nem hagyva, 
hatalmas erővel éledt újra szivében a férfi utáni 
örök sóvárgás.

Nemi Azzal a ruganyos termettel, azzal 
a dús, leomló, hullámos, fekete hajjal, azok
kal a rejtelmesen mély szemekkel a huszonhar- 
inadik évben lemondani még nem lehet! Meg
vetni az élet kínálkozó gyönyörét csak kiváltságos 
lelkek tudják nagy önmeglagadás árán, de soha 
sem egészséges testtel.

Özv. Harangody Tamásnó nem volt éppen 
kiváltságos lélek. Valamivel fölül volt ugyan az 
átlagon, de szilaj, lázongóvérű . . . Egy mámoros, 
szerelmi vágyakat szülő napon, belefáradva a 
szerelem áhitozásába, sutba dobta a lemondás 
nemes, a vénség idejére való szándékát. Befogatta
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Ociisenkopfi- vagy Gedeon-tárói télért 400 méter 
távolságban elérni lehetne egy olyan közben, mely 
talán kevésbbé fejtésre méltó amennyiben a tér
képen e tájon, kint a külön ugyan kutatásokat 
látunk jelölve, de nem látjuk a volt mivelések | 
nvonlát bent, e bánya belsejére vonatkozó részé- ; 
ben: hogy ha azonban a Kiinger- vagy Istenál- j 
dás-tárói bányamezőben a Szt.-Háromság-alláró 
pollókeresztjéből kiindulva, egy beható vágat iné I 
rélegesen az Ociisenkopfi (Gedeoni) telér csapá
sára hajtatnék, akkor ezen telér már 330 méter 
távolságban volna elérhető, egy olyan ponton, 
melyben a magasabb szintekben nemcsak fejtések 
voltak, de amelyben az érchozó Philippi- és Ja- 
kab-erek az Ociisenkopfi lelérrel találkoznak I

Befejezésül csak azt kívánhatom, hogy azok ; 
az idők messze ne álljanak, melyekben utódaink 
az általam jelzelt biztos nyereséghez vezető uta
kat követni fogják!

Jó szerencsét!

Színházi mizériák.
(Beszélgetés Bogyó Zsigával.

A városi vigadó tágas és oly sokat ócsárolt 
éttermében kerestem fel Bogyó Zsigát a jelenlegi 
színtársulat tehetséges tagját és fáradhatatlan 
rendezőjét. Beszélgetésünk folyamán alkalmam 
volt megtudni, hogy hogyan vélekedik ő a selmeci 
viszonyokról a szülészeti ügyeket illetőleg:

Én: Nehéz-e a rendezés, a melyet magára 
válalt ?

Ö: Nagyon nehéz — de csak Selmecen, s ’ 
biztosíthatom Uram, ha ez mindenütt ilyen nehéz 
volna, megszökném.

Én: Miért éppen Selmecen?
Ö: Csak! Képzelje el uram, hogyan tudna 

egy szabó ruhát várni — ha nincs hozzá szövete? 
— hogyan tudjak én színdarabot rendezni, ha ; 
nincs színpadom?

Én: D e ............
0: Hogy talán ez színpad! azt óhajtja mon- j 

dani ? Ha-ha-ha-, nem színpad ez Uram. még 
csak nem is egy valamire való katedra — pusztán 
egy nagy korcsma legnagyobb szobájának egy el
választott szűk kis helye.

En: De mikor a selmeci közönségnek úgy I 
látszik ez is jó — mert nem tesz komoly lépé- ; 
seket másnak a megszerzésére.

0: Nem lesz — meri nem kezdeményezi senki 
komolyan, egy-egy szó: sző marad! Tett kell ide, : 
az első kezdeményező lépés ne legyen szó, hanem 
telt. Hiszen önök nein is képzelik, hogy milyen

a négy almásszürke lovat, elhajtatott a legköze- | 
lebbi állomásra s jegyet váltott az ország leglá- 1 
logatollabb fürdőhelyére . . .

A csegeri udvarház pedig álmodhatott tovább j 
üresen, elhagyottan. A kasznár meg gazdálkodott 
tovább a maga szakállára.

A fürdőn akadt elég udvarlója a szép özvegy
asszonynak. Akiket nem vonzott a szépsége, von
zotta az ezer hold, tiszaháti, acélos, piros búzát 
termő, kövér föld, amely néhai Harangodv Tamás 
után maradt reá. És hogy-hogy nem Vicát a sok 
udvarló közönbösen hagyta. Mennél jobban tette 
neki a szépet egyik másik, annál jobban unta. , 
Sokkal szívesebben látta volna a sok udvarló 
ugrálása helyett a Siposs Balázs érdeklődését.

Siposs Balázs festő volt. Hajánál talán csak j 
az anyagi viszonya volt rendezetlenebb. Az őszi i 
tárlaton kellett föltünést a képeivel. Vérbeli festő 
volt. Egész nap bújta, az erdők árnyas homályát, j 

Az asszonynépséggel nem igen sokat törődött.
A szűz természet álmodozó csendjének, az ember 
nem járta vadonnak volt ő merengő lelkű festője. 
Minden képe csupa színes álom, csupa mélázó 
hangulat. Amilyenek voltak a képei, olyan volt a 
lelke. Ragyogó szin. merengő álom, andalgó mé- 
lázás. Szóval nem közönséges ember. Vica az első 
találkozás után azt mondta rá, hogy érdekes em
ber. Akiről pedig az asszonyok ezt mondják, abba
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tudat egy színészre, aki önérzetes az, hogy ő 
nem színházban, hanem csak egy nagy korcsma 
termében játszik; az aki ez irányban fáradságot 
nem vett magának, hogy minő külömbség szín
padon vagy egy egyszerű emelvényen játszania 
egy művésznek, az nem tudhatja, hogy mi az.

Sok művész inkább nem játszik mint 
hogy ne alkalmas helyen játszók, és ha kérdi 
miért, hát körülbelül azt a választ kapja minde- 
niktől a mit én most mondok. Az első kellék a 
szinész jó játékához: az illúzió! Az első kellék a 
néző igaz művészeti élvezetéhez: az illúzió! Itt 
Selmecen ezt az illúzió érzetet a mostani szín
padnak csúfolt emelvény sem a színészben sem 
a közönségben nem ébreszti fel, mert a milyen , 
igazán nem tudja a szinész elnyomni azt az ér
zést, hogy ő csak a nagy korcsmában játszik, ép 
oly jól érzi az a közönség is, hogy ő tsu k  a 1 
korcsma teremből nézi. Pedig az illúzió fontos, 
nagyon fontos tényező. Látja, hát miért vannak 
az előadások este, lámpa fénynél? Tudja-e azt, 
hogy egy nappali próbán a szereplő háromszor j 
úgy megerőlteti magát és még sem tudja feladatát 
úgy megoldani mint este. A lámpa fénynél ki- 
gvulad az arca, megszállja egy neme az ihletnek 
— másnak látja a közönség várakozó tekintetéi 
és mintegy átszellemülve játszik, . . . játszik, ha 
van hol játszania, ha van kinek játszania, de ezen 
a színpadon a hol a nagybőgős örökké mozgó öt 
ujja úgyszólva mindig az orrom előtt, alkalmat
lankodik. hol a karmester kimagasló alakja és 
folyton taktust verő karja állandóan zavarja a 
játszói is a nézőt is! Itt tessék elhinni nehéz ját
szani, s ahol játszani is nehéz, ott még nehezebb 
rendezni.

Egészen aprólékos dolgokra kell itt kiter
jednie a figyelemnek, így például számot kell 
vetnem egy csoportnak felállításánál, hogy milyen 
széles a karmester válla, milyen, ha a taktust 
mindkét karjával egyszerre veri — hogy e szerint 
a közönség érdekét a főszereplő érvényesülését 
egyaránt figyelemre méltathassam, vagy például 
ha a darabban a szerző azt írja, hogy fényesen 
berendezett szalon a színpad — ezl úgy kell 
rendeznem, hogy egyetlen asztalka egyetlen szék i 
alkossa az egész fényes szalont mert máskép nem j 
férnek maguk a szereplők el a színpadon, ami a j 
szereplőket illeti azoknak meg kell mulatnom, 
hogy melyik ponton fordulhat meg, melyiken sza- j 
bad megállania, nehogy egyik-másik uszályát le- j  
tapossa és ez által az egész darab hatását tönkre 
vagy nevetségessé legye. Nem ritka eset az is, |

előbb, vagy utóbb bele is szerelnek. Az asszonyi, : 
lehetetlen után futó lelket mindég valami különös 
izgatja . . .  S olyan kevés a különös, érdekes ember.
A legtöbbje közönséges, szürkelelkű. Csak abban j 
különböznek egymástól, hogy egyik unalmasabb, 
szürkébb, mint a másik.

Vica mindjárt a második, vagy harmadik 
napon megismerkedett Siposs Balázszsal. A festő 
nem igen kereste a szép asszony társaságát. Ha 
találkozott vele véletlenül, udvarias, közömbös 
volt vele szemben, mint a többivel. Az asszony . 
egyre jobban vágyott utána. Megesett nem egyszer, 
hogy fölkereste a vadonban képeinek festése köz
ben. Elárulta többször Sipossnak mély rokon- 
szenvét, de az csak maradt udvarias, mint aki 
nem vágyik semmire és nem akar semmit. Ha 
Vicának lelt volna már egyszer kalandja, egy kis 
ügyességgel csakhamar megtalálta volna a festő 
szivéhez az utat. A félrelépett asszony ujja köré 
tudja csavarni még a legineghódithatatlanabb 
férfit is. Minden férfival könnyű elbánni, csak 
tudni kell a módját. Egyiknél a szerénység, má
siknál a kacérság. a fitogtató kinálgalás a lép. 
Harangodv né még egy kicsit lányos is volt. meg 
egy kicsit rátartás is, így hát hasztalanul epedt 
a festő csókjáért.

Csaknem egy hónap múlott már el Vicának 
a fürdőn való tartózkodása óta. Sípossal gyakrab-

hogy valamelyik szereplőnek be kellene szaladnia, 
vagy ki kellene szaladnia — de nem lehet mert 
az emelvény birodalma oly kicsiny, hogy az első 
merészebb kisérlel után már arról leesne és nya
kát törhetné. Nem túlzások ezek, hanem a szo
morú való.

Én: Elhiszem, hisz semmi túlzás nincs benne
— de ezt a közönség mind nem méltányolja és 
ezért mindent a régiben hagy — már pedig egy 
színház építése ezeken a közönségre nézve köz
vetett okokon Kívül közvetlen előnyüket is tartal
mazna.

Ü: Éppen arra akarok reá térni; egy szín
pad építésével az előbb felsorolt bajok meglenné
nek szüntetve és a közönség tökéletesebb előadá
sokban gyönyörködhetne. Egy néző-tér alkotásával 
pedig sok olyan dolgot lehetne megszüntetni, a 
mi most szinte önön magától — kényszerültén
— áll fenn!

Pl. Ön előtt érthetelen volt, hogy a »Bor« 
népies előadásán — mikor minden hely potom 
áron volt kapható — szinte üres ház előtt ját
szottunk — pedig higyje el, hogy megmagyaráz
ható. — A köznép nem inért elmenni mert attól 
féli. hogy valamely kabátos ember mellé kerül a 
ki őt feszélyezné, a kabátos félt jegyet váltani 
abban a hiedelemben, hogy egy szurtos maszatos 
polgártársa mellé kell majd ülnie — s sajnos így 
van ez nem csak a népies előadással, de majd 
nem minden előadással — mikor a szoba nincs 
tele. Pedig hát — és ezl dicsekvés nélkül mond
hatom — van közöttünk olyan erő, akinek min
den szerepét érdemes a legnagyobb kritikus sze
mével megnézni — a hány szerepe, annyi ember
nek fogja őt tartani bár ki is és direktorunk is 
a társulat minden egyes tagja is át van halva 
azon óhajtól, kogy úgy játszunk — játékunkban 
olyan tökéletes legyen az összhang, hogy min
denki itt létünk alatt nyugodt lelkiismerettel mond
hassa rólunk: Selmecen ez ideig ez volt a legjobb 
társulat — s még is egyrésze éppen a legtekin
télyesebb uraknak, családoknak távol tartja magát, 
nem miattunk, hanem a nézőtér nyomorúságos 
volta miatt!

Mint ha csak a legerősebb kaszt rendszer 
uralkodna itt — hát ha már úgy van, tegyünk 
valamit, hogy ezt az osztályt is menverjük a 
művészetnek. Színházat kell építeni, ncin mondom 
hogy három emeletes palotát hanem egyszerű kis 
színházat, melyben színpad sülyesztett orchester 
legyen! A színpadon legyen két sülyesztö a néző
téren 10— 12 páholy, támlásszék, zártszék és kór

ban találkozott, de az csak nem akart vele, amint 
a fiatal asszonyok szokták mondani, kikezdeni. 
A szép asszony gyötrő vágyódásába kezdett bele 
sápadni. Akarta azt a férfit minden áron.

Ha a vágynak akadályai vannak, az nem 
olyan égető. De, ha nincsenek akadályok s az 
még sem teljesül be, százszorta égetőbb.

Tudom, hogy szép, kívánatos vagyok — 
mondogatta Harangodvné magában — szegény 
sem vagyok, tehát nincs semmi akadály, hogy az 
enyém no lehetne. Látom az érdeklődését és még 
sem közeledik hozzám. Hátha nem mer? Fél ta
lán a visszautasítástól ? Hátha azt gondolja, hogy 
csak kacérkodom vele ? Megadom neki az alkal
mat félreérthetetlenül. Azt mondják, legjobb kerítő 
az alkalom . . .

És május végén, mikor a vágyakat még 
jobban tüzelő június hevével közeledett, agyon 
csigázva a szerelmi vágytól, belefáradva a vára
kozásba, a szép asszony levelet irt a festőnek.

Kedves Siposs! Vártam, hogy maga föl 
fog keresni lakásomon. Gondoltam, hogy óhajt 
velem zavartalanul, kettesben beszélgetni, amit 
a nyilvános séták alkalmával meg nem lehe
tünk. Nagy örömet okozna nekem, ha ma öt 
órakor föl jönne hozzám. Elbeszélgetnénk. A 
naplemente olyan szép innen az én villám ab
lakából nézve . . . Olyan gyönyörű, amint a
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szók ós megfogja látni, hogy a sulineci közönség 
özönleni fog a színházba. Az épületet magát pedig 
lent egy kávéházi vendéglői helyiséggel 3 — Ü bolt
tal kell ellátni, úgy hogy ezek bérjövedelme be
hozná a beépített tőke kamatait. És végül pénz 
sem kellene olyan nagyon sok hozzá mert hisz ! 
ilyenmozgalmat, a felvidéken különösen, a kormány 
is pártol — csak megkezdeni kellene a mozgalmat 
nem szóval — de tettel! És szent meggyőződésem, 
hogy ha nem akad egyén aki kezdeményezzen — 
nem fog e társulat úgy elmenni Selmecről, hogy 
az első követ az alapkövet le ne helyezze! — és 
majd ...eglátom lesz-e, aki nem követ r1!

Én: Azt hiszem csalódni fog, mert Seime- 
cen nem csak a házak, de az emberek is ósdiak.

Ü: Nem csalódom — nem csalódhatom, 
meg fogja látni, hogy — — de most Isten önnel 
a viszont látásra, rendezni kell mennem. - / .

Színházi levél.
Selmecbánya, 1905. május 6.

Szerkesztő Űr! Évek óta megfigyelem a 
selmeci közönség lélektanát. Minden rosszakarat 
nélkül mondhatom, hogy nehezebben megmoz
dítható közönséget alig láttam még valahol. A 
színi előadások első napjaiban azt gondoltam, 
hogv a közönség elmaradásának az oka az uj 
társulattól való idegenkedés. Most azonban a 
második hét végén sajnálattal kell kijelentenem, 
hogy a közönségnek az a közönye nem az uj 
társulattól való bizalmatlanságban, hanem sokkal 
mélyebb okokban rejlik. Megállapított tény az, 
hogy városunk részint az országos forgalomtól 
való távol esése, részint más még napvilágra nem 
jött bajok miatt, ha vissza nem esik is, de előre 
semmi esetre nem megy. Az általános fejlődés
nek ez a megakadása magával vonja a szellemi 
élet visszamaradását. Az egyén szellemi vágyaira 
kiterjed az általános fejlődés ellankadása. Nem 
érez többé szellemi éhséget, csak él egykedvűen 
és közömbösen.

Hogy a színi előadásokat gyéren látogatja 
a közönségünk, annak oka is az általános tespe- 
désnek az egyén szellemi kívánalmaira gyakorolt 
zsibbasztó hatásában rejlik. Ez szigorú természet- 
törvényeken alapuló jelenség. Selmecbányának 
van annyi inteügens közönsége, hogy ha annak 
minden tagja egy színi idény alkalmával legalább 
három előadásra elmenne — a vigadó szűkös 
terme bizony minden áldott este zsúfolásig volna. 
Három színdarab megnézése egy esztendőben pe
dig nem valami szellemi dobzódás. Tehát nem az 
anyagiak hiánya, nem is a vigadó helyiségének 
alkalmatlan volta, hanem az általános fejlődés 
megakadásával járó szellemi étvágytalanság az 
oka a színi előadások üres padjainak. Ennek a 
legnagyobb s még más kicsinyes okok következ-

távoli kék hegyek fölött az ég bággyadt viola 
színe beleszürkül az esthomályba. Jöjjön föl. 
Holnap korán utazom. Nem akarok csak magá
tól búcsúzni.

Kéri és elvárja 
özv. Harangodyné.

Esze ágában sem volt Vicának elmennie, j 
de úgy gondolta, hogy ez hatni fog.

Siposs Balázs nem kis megillelődéssel olvasta j 
el a levelet. Mindég tetszik az nekünk, hogy kel
lünk valakinek. Vica pedig ugyancsak volt valaki, 
úgy semmi nélkül is, hát még ezer hold tiszavi- 
déki földdel ? . .

A festő megingott erre a gondolatára egy 
kicsit. Az ember ezer hold földdel a háta megett 
mainapság bizony sokra viheti. Milyen nagyot al
kothatna akkor menten minden anyagi gondtól! 
Nem kellene tehetségét megemésztenie a minden
napi megélhetésre szükséges gyári munkák má
zolásával . . . Egy ideig még tusakodott önmagá
val, aztán elővette a papirt s Írni kezdett.

Asszonyom! Nem csekély lelki erőmbe 
került, hogy meghívását visszautasítsam. Amit 
eddig csak sejtettem, leveléből most nyíltan 
látom, hogy Ön engem szeret. Amint én Önt 
megismertem, nem múló kalandot, hanem egy

lében l)r. Farkas Ferenc jólszervezett társulatá
nak eddig még Selmecen igazán páratlanul álló 
előadásai aránylag csekelv számú hallgatóság előtt 
folynak le.

Higyje meg szerkesztő úr, hogy az ember 
igazán nem tudja dühüsküdjék-e, szomorkodjék-e 
látva az üres padokat? Karzat, diákpublikum még 
csak akad, de bizony az első sorok ülő helyei 
ritkán telnek meg. Az előadáson jelenlevő közön
ség tapsol, lelkesedik, inegelégedten távozik haza, 
mégis két hét leforgása aiatt csak a János vitéz 
tudott két teltnek mondható házat vonzani. A 
Drótostól vasárnap délutáni, A bajusz hétfői, keddi, 
1̂ föld szerdai, továbbá a Doktor úr csütörtöki 

s végül A postás fiú és a húga pénteki előadá
sain volt ugyan közönség, de korántsem annyi, 
amennyit méltán elvárhatott volna az ember 
Ezek közül az előadások közül nem tudnám me
lyiket kiemelni. Valamennyi egyformán jó. a vi
déki színpad szegénységének tekintetbe vételével 
művészi színvonalon állónak mondható volt.

A darabok szereplői közül legelői és a leg- 
őszintébb elismerés hangján Baróthy Antalról 
kell szúlanom. Ihletett művészlélek, gazdag, színes 
alakitó és jellemző képesség, megkapó, lebilincselő 
drámai hévvel és megrázó erővel. Alakításai: 
Gíinlher, Kozáry József, Dr. Sárkány mind-mind 
odaillettek volna akármelyik nagy színpadra. Dobos 
Kovács Józsefje pedig a telhetetlen, a föld utáni 
mohó vágyában mindenre képes, kapzsi, erősza
kos ember mesteri alakítása volt. A lelkiállapotok 
hol finom, hol erős, megrázó voltának változatos 
ecsetelése, az ábrázolás biztossága, a szenvedély 
és indulat viharok érzékilése igazi üntudatosságot 
s az emberi lélek mélyére ható megfigyelést árulják 
el Baróthynái. Szinte álmélkodva kérdezzük, ilyen 
kvalitással hogy van ő itt ? Bogyó Zsiga minden 
alakjában, új, eredeti, meglepő. Alakításaiban hu
mor, eredeti ötlet, megkapó jellemzetesség jelzik 
mély megfigyelését. Pfeíl'erkorn, János. Puzsér, 
Marossi, Felhő Muki mind-mind uj oldalról mu
tatta be Bogyó művészetének sokoldalúságát, 
gazdag erejét. Bár szerepeihez mérten mindég a 
legfinomabb eszközökkel dolgozik, mégis őt aján
dékozta meg a közönség általános, őszinte rokon- 
szenvével. Mint rendezői, nem kevesebb elismerés 
illeti meg, mint színészt. Tukoray Rettegi Fridolin 
szerepében ért el másodszor is igen nagy hatást. 
Többi alakítása közül jellemzetesség szempontjá
ból Báró Szaláncyl s Bodza Jánost kell kiemel
nem. Különösen ez utóbbit, mely az élet közvetlen 
hűségével hatolt. Fodor Oszkár Placlnvitz, Vékey 
Gedeon, Dr. Csipkés Csaló ábrázolásában volt 
igen jó. Csáky Ferencnek nagy terjedelmű, szép 
bariton hangjában, hatalmas alakjában különösen 
Kozári Gábor, Milos, Vékey Barnabás szerepeiben | 
gyönyörködött a közönség. Farkas Ferenc igen , 
ügyesen ajakítolla Marossi Bódog huszárhadnagyot, j 
Réthy íjászló, mint Pityke volt ügyes s keltett I 
derültséget. Herceg, mint Cseresnyés volt jellemző.

Honthy Rimának kedves, kellemes, vonzó j 
játékában Stolzenberg Matild szerepében gyönyör- ;

egész életre tarló szerolmet követelne tőlem- 
Ön meg fog engem érteni. Alakja, egész lénye 
megfelel főbb vonásaiban annak a női eszmény
képnek, amelyet gyermekkorom óta a lelkem 
mélyén hordozok. Mégis nem tudom Önt sze
retni asszonyom! Egy bolond ábránd él a keb
lemben, egy ostoba illúzió. Úgy érzem, hogy 
csak azt a nőt tudnám igazán szeretni, akit én 
tanítok meg az első szerelmes csókra . . . 
Asszonyom! Önt. az a másik, a férje tanította 
meg erre. Soha sem tudnám ezt Önnek meg
bocsátani. Lehet, hogy az eszménykép utáni 
fulkosásba belefáradok valamikor s bánni fo
gom, hogy az Ön személyében talán a legmeg
felelőbbet taszítottam el magamtól, de most 25 
évvel, álmokat kergető szívvel megyek balga 
ábrándképeim után. Ne várjon asszonyom öt 
órakor. Majd, ha a naplementének szolid szin- 
összhangja álmodásra készti, emlékezzék meg 
rólam szeretettel s bocsásson meg nekem. Ha 
fölmennék, talán az estének méla hangulata, 
talán az Ön szépsége lázba hozná párja után 
epedő lel komét s egy pillanatra megbocsátanám 
Önnek azt a másikat, de egy egész életre nem 
tudnám azt tenni. Sokkal jobban becsülöm Önt, 
semhogy egy múló pillanat gyönyöre után mél
tatlanul bánjak vei- Értsen meg asszonyom és 
bocsásson meg nekem. Azt a másikat, akinek

ködtünk. Szélesen csengő, szép hangja, ügyes, tem
peramentumos. bájos játéka általános s igen nagy 
hatást keltett. Dalszámait kétszer, háromszor meg- 
ujrázták. A Drótostótban Zsuzska alakját állította 
elénk kedves naivitással, meglepő eredetiséggel. 
Thomay Ella A bajuszban Ilona szerepében volt 
vonzó, kedves jelenség. Figyelemre méltó drámai 
erővel állította elénk Kovács Klári büszke, dacos 
alakját. Sárkánvnéban hűen rajzolta a tetten ka
pott asszony zavarát. Előbbi alakítását a közön
ség igen nagy tetszéssel fogadta. D. Kovács Kor
nélia kedves, vonzó alakban domborította ki 
Zsuzsa személyében Dobos Kovács szívtelen alakja 
melleit a jólelkű feleség képét. Erdős Alice az 
átvedlelt Marossi Susanneban talpraesett jukker 
leányt ábrázolt. AzalTektáló.szertartásoskodó Amália 
grófnőt nem kissebb ügyességgel alakította. Barna  
Ilona mint Marosiné s mint Bájkerli Lili volt 
igen jó. Gáspár Málika Rosetle szerepében ját
szott hatással. Általában játékában mozgásában 
van sok ügyesség, de néhol természelellenesség.

Barna Erzsiké igazi subret. Felhő Klári 
szerepében annyi vonzó bájjal olyan játszi kedv
vel pajzánkodolt. A múlt heti félénk lluska szilaj 
tarantellában mutatta be alakjának rugékonyságát 
könnyedségét, kecses libegését. Temperamentu- 
ban van valami lebilincselő erő, hangjának lágy 
zengésében van valami kedves báj. Hangjának 
teljes színe, melegsége, technikájának precizitása 
a francia dal eléneklésével nyilvánult legjobban. 
A közönség egy része eleinte tartózkodással fo
gadta Barna Erzsikét, pénleken azonban annyira 
fölmelegedelt játékán, hogy minden dalát, minden 
láncát inegkellett ismételnie. Hiába aki negyedik 
föllépése után annyi kecsesei, annyi bájjal játszik, 
annál nem mindennapi tehetségről van szó. A 
Drótostótban a kis Gáspár Juliska  zsenge kora 
dacára olyan szépen játszott s énekelt, hogy meg 
kell róla emlékeznem.

A társulatról megint csak azt mondom amit 
a múltkor. Dr. Farkas Ferenc lársulataugy a tagok 
tehetségét, komoly összhatásra való törekvését 
tekintve igen jó társulat. Az előadások nívója 
még a kényesebb izlésüekel is kiégitheli. A mi 
közönségünk nagy része pedig nem áhítozva ma
gasabb élvezetre távoltartja magát az előadások
tól sokszor azért, mert az első sorokban talán 
nem jut hely neki. Meggondolhatnánk pedig hogy, 
a színészet ezen a vidéken kulturinissziót teljesít 
könnyebbé tehetnénk a munkáját. Annál is inkább, 
mert mig más sokkal kisebb város anyagi támoga
tást is ad a színészetnek, ami sz. kir. városunk 
nem adott semmit. Bocsánat, tévedtem I Mégis 
adott valamit . . . egy darab ócska lécét.

kész hive 
T—ö.

K Ü L Ö N F É L É K .
— Kinevezés. A m. kir. pénzügyminiszter 

Szmolka Nándor bányagyakornokot a selmecbá-

Ön először hódolt meg, aki férje volt, soha 
sem tudnám Önnek megbocsátani.

Kezét csókolja 
Siposs Balázs.

A szép Vica édes reménységgel várta az öt 
órát. Sírt, dühösködütt, mikor a levelet megkapta. 
Majd erőt vevén önmagán, szégyelve gyöngeségét 
előkelő, lenéző hanglejtéssel mondta a levelet 
dirib-darabra tépve: Képzelgő bolond! . .  S hogy 
hazugságban ne maradjon az előtt a férfi előtt, 
csomagoltatott.

Másnap, amint az induló gyorsvonat ablakán 
kinézett, meglátta a köszönő Siposst. Méltóság- 
teljes fejbólintással, mosolyt erőszakolva ajkára 
fogadta a köszönést s dühösen mondta: Ostoba 
álmodozó! . .

Majd hirtelen befutott a kocsi belsejébe s 
szomorúan, vágyakozva felsóhaj lőtt. Ebben a só
hajtásban benne volt az ember elérhetetlen utáni 
hiú vágyakozásának minden szomorúsága, amely 
mindnyájunkkal közös. Mert egyikünk sem ér el 
mindent ebben a tűnő életben, hanem mi embe
rek, férfi és nő egyaránt a boldogságot hasztalan 
keresve, gyönvüréhesen. kielégítetlenül botorkálunk 
a sírig . . .
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nzai bányászati és erdészeti főiskolához ideiglenes 
minőségben tanársegéddé nevozte ki.

— Esküvő. Fényes esküvő volt e hó 2-án 
kedden városunkban. Ungár Kálmán dr. ügyvéd 
a kereskedelmi és hitelintézet ügyésze tartotta 
esküvőjét Mell Ernával, Hell Jakabnak és nejének 
leányával. A polgári kötést Horváth Kálmán 
rendőrfőkapitány, anyakünyvvezető végezte dísz- 
magyarban, s az egyházi kötést pedig az izraelita 
templomban óriási közönség jelenlétében Welwart 
Jakab  rabbihelyettes végezte. Esküvő után gazdag 
lakom a volt a fiatal asszony szüleinek házánál, 
niely után az uj pár nászúira ment a Riviérára. 
— Lestyánszky József polgártársunk törvényha
tósági bizottsági tag és a szabadelvű párt alelnöke 
e hó 1-én kötött házasságot Besztercebányán 
Jeránek Amália úrnővel.

— Városi közgyűlés. A város törvényha
tósági bizottsága holnapután, kedden délután 
tartja május havi rendes közgyűlését. A gyűlésen 
melynek tárgysorozatát lapunk hivatalos részében 
hozzuk, Lits Gyula főispán fog elnökölni.

— - Tavaszi búcsú. A kálváriái tavaszi bú
csúra ez évben szokatlanul sok nép özönlött vá
rosunkba. Már csütörtökön érkeztek kisebb cso
portok s pénteken, szombaton tele volt a város 
idegen, közeli s távoli vidékekről idesereglett aj- 
tatos népekkel. A búcsúnak ma lesz vége s estére 
már eloszlik bucsusok nagy tömege.

Templomszámadás. A belvárosi róm. 
kalh. egyházi vagyon kezelést a múlt héten vizs
gálta meg Litlassy János kerületi esperes elnök
lése mellett, Szitnyai József kir. tanácsos polgár- 
mester és Csányi Ottó főszámvevő. A számadá
sokat és vagyonkezelést minden tekintetben rend
ben vezetetnek találta a bizottság. A vizsgálat 
befejezése után Podhragyay Pál prépost-plébános 
mint házigazda vendégül látta a vizsgáló bizottság 
és a patronus tagjait.

— Tűzoltók ünnepe. Múlt csütörtökön volt 
a tűzoltók védőszentjének Szent-Floriánnak név
ünnepe, mely napot az Önkéntes Tűzoltó Egye
sület szépen ünnepelt meg. Reggel kilenc órakor 
isteni tisztelet volt a plébánia templomban. A 
hova a tűzoltók zászló alatt, zeneszóval testüle
tileg vonultak le a városi hatósággal együtt, a 
hálaadó isteni tisztelet a hymnusz éneklésével ért 
véget, mire a tűzoltók a városháza elé vonultak. 
Este társas vacsora volt a Hoschek János étter
mében a melyen az egyesület tagjai teljes számba 
megjelentek s részt vett azon igen sok vendég is, 
mintegy jeléül annak, hogy reorganizált egyesületet 
a legnagyobb rokonszeuvvel támogatják. Itt öröm
mel jegyezzük föl, hogy az egyesület az utóbbi 
időben tényleg igen előnyös változáson ment át, a 
a belviszályok megszűnése már külsőleg is meg
látszik a tagokon s számban is megerősödött az 
egyesület s igy nehéz, de magasztos, szép hiva
tását most már valóban sikerrel szolgálhatja.

— A Felsömagyarországi szinikerület 
ügyvivő alelnöke Neogrády Antal szepesmegyei 
alispán arról értesít, hogy Festetich Andor gróf 
a vidéki színészet orsz. felügyelője, Münnich Kál
mán, Andaházy Kálmán és Reisz Aladár színügyi 
választmányi tagok e hó 14-én, jövő vasárnap 
ide érkeznek, hogy Farkas Ferenc dr. színtársu
latának szervezetéről, játékáról személyes tapasz
talatokat szerezzenek.

— Pénzintézeti közgyűlés. A kereskedelmi 
és hitelintézetnek múlt vasárnapra hirdetett köz
gyűlése nem volt megtartható, mivel a részvé
nyesek nem gyűltek Össze kellő számban. A rend
kívüli közgyűlést most harminc napon belül fog
ják megtartani, melyen a megjelenő tagok, tekintet 
nélkül a megjelentek számára, dönteni fognak az 
alapszabályok tervezett megváltoztatása tárgyában.

— Gretzmacher Gyula ny. főbányatanácsos 
igen érdekes cikket írt A Gedeon-tárói bánya 
Selmecbánya környékén címmel a »Bányászati 
és Kohászati Lapok* utolsó számába, mely cikket 
közérdekű volta miatt egész terjedelmében át
vettünk.

— Szoborleleplezés. Ma délután 5 órakor 
lesz a Petőfi-kertben Petőfi (l/2-sz.eres életnagy- ! 
ságú és a budapesti technológiai ipariskolában 
készült) mellszobrának ünnepélyes leleplezése. 
Örömmel vesszünk tudomást róla, hogy a leleple
zés fényét jelenleg városunkban időző derék szín
társulat közreműködése is emelni fogja. Hisszük, 
hogy a leleplezés igen nagy számú közönség jelen
létében fog megtörténni. Egyben közöljük a hoz
zánk beküldött műsort is:

Műsora a folyó évi május hó 7-én délután 
5 órakor tartandó Petőfi szobor leleplezésnek.
1. Himnusz: énekli a helybeli színtársulat.
2. .Megnyitó beszed: tartja Vörös Ferenc.
3. Petőfi nóták: előadja Farkas Lojzi zenekara
4 Ki volt Petőfi? irta Róthy László, szavalja Baróthy Antal 

szintársulati tag.
5. Népdalok: énekli az énekkar.
ti. Szoborátadása: beszéd, taitja Mánk József.
7. Szózat: énekli az énekkar.
8 . Cigányzene reggelig.

7 óra 30 perckor fényes tűzijáték.
Este 8 órakor a vigadóban díszünnepi elő- í 

adás általános közkívánatra ez idényben utólszor j 

»János vitéz*.
— Szent Antal perzselyének jövedelme.

A Szent Antal perzselyébe a múlt 1904. esztcn- 
gőben 1467 K. 20 fillér folyt be s ez összegből ■ 
3590 darab kenyeret osztott ki a perzselyt kezelő 
róm. katholikus plébánia.

— A Selmecbányái Athletikai Club évi ; 
rendes közgyűlését holnap, hétfőn délután tartja ! 
meg Heincz Hugó orsz. képviselő elnöklése mel- , 
lett. A közgyűlést társas vacsora követi.

— A takarékpénztár rendkívüli közgyű
lése. A tervbevett épilkezések, tárgyában holnap 
délután három órakor lesz az intézet helyiségé- j 
ben, a meghatalmazásokat holnap déli 11 óráig 
kell beadni az intézethez. Mint értesülünk s a ; 
részvényesek hangulatáról egyhangúan el fogja 
fogadni a közgyűlés Sobó Jenő főbányatanácsos ; 
számításai és tervezetei alapján azt a tervet, j 
hogy egyelőre hat lakóházat építsen a Zlinszky- j 
féle telken.

— Rendkívüli közgyűlés. A polgári lövölde 
folyó hó 14-én, jövő vasárnapon, délután 5 óra
kor a lüvőházban rendkívüli közgyűlést tart, a 
melynek az az egy fontos tárgya van, hogy az 
egyesület továbbra is fennmaradjon-e, avagy fel
oszolják. Valósággal szomorúan vesszük tudó 
másul és adjuk közzé e hirt, mivel a polgári 
lövölde városunk legrégibb egyesülete, melynek 
több mint 400 éves szép múltja van. Módot kel
lene lalálniok az egyesület és a város vezetőinek, 
hogy ne| szűnjék meg városunkban ez egyesület 
épen most, amikor a férfias sportok s ezek közölt 
a lövészet sportja is az egész világon divatban van.

— Halálozás. Bózer Károly m. kir. bánya
hivatali főnök helyettes múlt szombaton Hegybá
nyán meghall. Temetése hétfőn volt s a végtisz- 
tességadáson sokan vettek részt városunkból is. 
— Gubriánszky Jáaos bankai tanító e hó 3-án 
65 éves korábn elhalt. Negyven esztendeje épen, 
hogy Bankára került mint tanító, nehéz hivatását 
mindvégig ritka lelkiismeretességgel végezte. Te
metése pénteken délelőtt volt s megjelentek azon 
az elhunytnak összes kartársai.

— A fürdő idény Vihnyén. Vihnye für
dőben megkezdődött már a fürdőidény s május 
1-én már két vendég érkezett. Teljes erővel foly
nak most a tavaszi rendezési munkálatok s az 
uj étteremben és a régi fürdőházban több hasznos 
és a közönség kényelmét szolgáló álalakitás tör
ténik. A fürdő orvosa Décsey István dr. Selmec
bánya város tb. tiszti főorvosa e hó 10-én érkezik 
állandó tartózkodásra Vihnyére s e hó 15-én a 
fürdő gondnoka Sztancsay Miklós városi főjegyző | 
is kimegy Vihnyére, mivel már most naponta je- ; 
lentkeznek a vendégek s igy szükséges, hogy ! 
állandóan künn tartózkodjék a gondnok.

— Hivatalos órák az ipolysági pénzügy
igazgatóságnál. Az ipolysági m. kir. pénzügy
igazgatóság arról értesít, hogy a nyári időszakban :

május 1-től további ^intézkedésig, hivatalos órái 
reggeli 8 órától délutáni 2 órág tartanak.

— Rendőri hírek. Öngyilkosság. Weisz 
Antalné született Ambróz Mária, Weisz Antal 
bányász fiatal neje múlt csütörtökön délután az 
Ottergrndi-tóba ugrott s ott veszett. Hulláját csak 
harmadnapra sikerült a tó vizének leeresztésével 
megtalálni a nem nagy, de igen mély tóban, ön- 
gyilkosságának oka, mint hírlik az, hogy férjével 
aki állítólag részeges ember, sok civódása volt. 
— Megvadult háziszolga. Kubányi Ferenc gyógy
szerész házi szolgája Kassiár Márton múlt pén
teken a pálinkától teljesen elvesztette eszét s 
gazdája laboratriumában tört, zúzott s majd kés
sel és pisztollyal felfegyverkezve be akart hatolni 
gazdája lakásába. A dühöngő legényt csak több 
rendőr volt képes megfékezni és ártalmatlanná 
tenni. Naponta vannak hasonló esetek, miket 
mind a pálinka idéz elő.

— Pályázati hirdetés. A znióváraljai állami 
elemi iskolai tanítóképző intézetnél az 1905/6. 
tanévre az i. évfolyamba felvétetik 30 növendék. 
Ezek közül 10 egész ingyenes ellátásban, 15 fél
ingyenes ellátásban fog részesülni, 5 pedig fize
téses helyre vétetik fül. A kedvezmények a közép
iskola vagy polgári iskola IV. osztályát végzett 
kitűnő és jeles előmenetelő növendékeknek fognak 
adományoztatni. A pályázati kérvények folyó évi 
május hó 31-éig az intézeti igazgatósághoz nyúj
tandók be.

— Tizenötéves fürdőzés és különféle hir
detett szerek voltak eredmény nélkül számos 
csuz és köszvényes betegeknél, kik végre is a híres 
Zoltán-féle kenőcs használata által teljesen meg
gyógyultak. Ára 2 K Zoltán Béla gyógvlárában, 
Budapest, V., Sűabadságlér.

— Kiss szerencséje Nagy. Valóban bámu
latos, hogy a magy. kir. szab. osztálysorsjegyeket 
mennyire kedvelik, de érthető is ez, ha tekintetbe 
vesszük, hogy a kibocsájtolt 110.000 sorsjegy 
közül 55.000 nyer, tehát biztosan minden máso
dik sorsjegy. A nyeremény-esélyek páratlanok és 
ez az oka, hogy a lakósság minden rétege kipró
bálja szerencséjét. Ezer meg ezer ember lelt ily 
módon szegényből i?gyszerre gazdaggá. A nagy 
közönség legnagyobb része Iviss-féle sorsjegyeket 
vesz, mert a Kiss bankház (Budapest, Erzsébet- 
körut 19) azonnal leközölteti minden egyes hú
záskor több napilapban üzletfeleinek nyeremény 
eredményeit és igy a leggyorsabban és legkényel
mesebben láthatja mindenki, nyert-e és mennyit. 
Ezenkívül minden vevőnek a hivatalos nyeremény
jegyzéket is ingyen beküldik és a kihúzott nye
reményeket azonnal kifizetik. Megbízható és pontos 
működésnél fogva ajánlatos e szerencsés bank
háztól sorsjegyeket venni és ma már közismerj, 
hogy Kiss szerencséje Nagy!

— 203. millió 895.000 korona. Ezt az 
óriási összeget fizette ki a m. kir. osztálysorjálék 
nyolc esztendős fennállása alatt. Ha a magyar 
sorsjáték tervezetét másokéval összehasonlítjuk 
ell kell ismernünk, hogy ami sorsjátékunk az 
egész világon leggazdagabb. Nemcsak azért, mert 
itt találjuk a legnagyobb nyereményt és mert oly 
nagyok a főnyereményei és mert szerencsés eset
ben egy milliót is lehet nyerni (ilyen esélyeket 
a világ egyetlen sorsjáléka sem nyújt), hanem 
főleg azért, mert tervezete valóban zseniálisan 
van kidolgozva. A 1472 millió koronányi óriási 
pénzösszeg lehatol a nép legalsó rétegéig. Nyolcz 
évi fennállása alatt az osztálysorsjáték szerencse- 
intézménynyé lelt, mely nagy hivatást teljesít. 
Egy pillantást kell osakavetnünk a XVI. sorsjáték 
ma közzétett tervezettre, hogy meggyőződjünk 
róla, mily előnyös az ezen sorsjátékban való 
részvétel.

NYILT-TÉR.
E rovat alatt közlőitekért nem felelős a szcrk.

Köszönetnyilvánítás.
Özv. Bózer Károlyné és gyermekei mély 

megindulással hálás köszönelüket fejezik ki mind
azoknak, kik feledhetetlen férjének, illetve hőn 
szeretett apjuk gyászos elhunyta alkalmából rész
vétnyilatkozataikkal fájdalmunkat enyhíteni töre
kedtek.

Hegybánya, 1905. május 3-án.
Bózer Jenő.
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SELMEC- ÉS BÉLABÁNYA SZ. KIR. VÁROS
HIVATALOS KÖZLEMÉNYEI.

Az anyakönyvi hivatalok bejegyzései.
190Ü. évi április hó 2íMfll május G-ig.

Születés.
Freneel Mihály, Cseh Maliul leány Selmeebácvu 
I.nczko János Cziglán Pranoiska tiu 
Kovacsik János. K rirgar .Maria 
Knlélyuki Zsiguiond, L .su g  Jolán leány „

Pitlnor Mária űu
Kihirdetés.

Kováesik Kde l'olakovies Maria Selmecbánya 
Eekstein Mór, Lövingar .Malvin 
Kristóf János. Thol Mária

Házasság-.
Misut János özv Migut Kelemenné Selmecbánya 
Adamccz István Gnbrinnszki Anna 
U ngir Kálmán Hell Ernesztina „

Halálozás.
Petnisek János öG éves szivszélhiidas 
ózv. űóiini Gottliebnc 81 éves végelgyengülés 
Bózer Karoly GO éves íitérelinmesedés 
Popjacz Uvórgöno 3.) éves hatgorinosorvadás 
Trcnesans/.ki József 10 eves tüdőgtimókór 
özv. Bordányi Józsefné 38 eves tüdögiimikór 
Gnbrianszki János Gö éves vízkör 
Prokai János 18 éves tüdógiimőkor

28833 H. M. számhoz XIV. 1905.
Pályázati hirdetmény.

Gróf Reíchenbach-1 Essonitz Vilmos által rokkant 
tengerészek segélyezésére létesített alapítványra.

A trieszti cs. és kir. tengerész kerületi pa
rancsnokság pályázatot hirdet a fentnevezett ala
pítvány jövedelméből 1905. évi január 1-től szá- 
mitandólag adományozandó egy évi 100 kor. se- 
gélydij élvezetével járó alapítványi helyre.

Ezen alapítványra első sorban az 1864-ik 
évi május 9-iki helgolandi tengeri ütközetben 
rokkanttá váltak, valamint az ugyan ezen alka
lommal elesettek özvegyei és árvái — ilyenek j 
hiányában valamely későbbi tengeri ütközetben 
rokkanté váltak, illetőleg elesettek özvegyei és ■ 
árvái bírnak igény nyel.

Felhivatnak tehát az igény jogosullak, hogy 
a szükséges igazoló okmányokkal felszereli pá- ' 
lyázati folyamodványaikat folyó évi május hó ; 
lö-iy a trieszti cs. és kir. tengerész kerületi pa
rancsnokságnál nyújtsák be.

A folyamodó szegénységi, vagy helyhatósági j 
bizonyitványnval tartozik igazolni, hogy vagyon- J 
tálán szegény és segélyre szorul.

28SS3 H. M. számhoz XIV. 1905.
Pályázati hirdetmény.

Báró Wüllersdorf-Urbair Bernát ellentengernagy 
áltál két szegény beteg tengerész katona segélye

zésére letesitett alapítványra.
A >Mária Anna Császárné* alapítványi bi

zottság pályázatot hiroet a fent nevezett alapít
vány jövedelméből két szegény beteg tengerész 
katona között az 1905. évben kiosztásra kerülő 
140—140 koronás segélyre.

Az alapítványra oly tengerész katonák bír
nak igénynyel, kik a cs. és kir. hadi tengerészet 
kötelékéből tényleges katonai szolgálatuk alatt 

•keletkezett betegség miatt, ellátási igény nélkül 
bocsátaltak el.

Az alapítványi segély a folyamodók közül 
a két legérdemesebbnek egy évre adományozta- 
tik és aégusztus hó 10-én, mint az alapitó halá
lának évfordulóján fizettetik ki. Azon kürülmévv 
hogy valaki ezen alapitüány jótéteményében már 
részesült, a segélydijnak újbóli elnyerését nem 
zárja ki.

Felhivatnak tékát azon igény jogosultak, j  
hogy a szükséges igazoló okmányokkal felszerelt 
pályázati folyamodványaikat folyó évi hó július  
J-iy a trieszti cs. és kir. tengerész kerületi pa- j 
rancsnoksághoz nyújtsák be.

A folyamodó által igazolandó.
1. hogy a cs. és kir. haditengerészet köte

lékéből tényleges katonai szolgálata alatt kelet
kezett betegség miatt ellátási igény nélkül bocsát
tatott cl.

2. hogy vagyontalan szegény és segélyre 
szorul.

Ezen utóbbi körülmény szegénységi vagy 
helyhatósági bizonyitványnval igazolandó.

Julius 1-én túl beérkező folyamodványok 1 
nem vétetnek figyelembe.

Hirdetmény.
Ezennel közhírré tétetik, hogy a rétek s 

vágások fü-sarlózási joga a következő helyen s 
időben fognak elárvereztetni:

folyó hó 8-án hétfőn reggel 9 órakor Hacher 
János lakásán Hodrusbánván;

folyó hó 9-én reggel 8 órakor Nemcsok József 
lakásán s délelőtt 10 órakor Hacher Gyula laká
sán Yihnyén;

folyó hó 13-án a városi erdőhivatalban, a 
selmeci, rovnai s bélabányai kerületekre reggel 
8 órakor.

Selmecbányán, 1905. évi május hó 4-én.
Szitnyaí József,

kir. tanácsos, polgármester.

Meghivó.
Selmec- és Bélabánya szab. kir. bányaváros tör
vényhatósági bizottságának 1905. évi május havi 
közgyűlését ezen hó 9-ének délutáni 3 órájára 
meghirdetvén, arra a t. c. bizottsági tagokat ezen

nel meghívom.
Ipolyságon, 1905. évi március hó 20-án.

Lits Gyula, főispán.
Tárgysorozat:

1. — A polgármester jelentése a közigaz
gatás és a háztartás f. é. ápril havi állapotáról.

2. — A gazdasági tanácsnok, az erdőmester 
és a mérnök jelentése mull havi működésükről 
s május havi teendőikről.

3. — A v. számvevőség jelentése a konver
tálási s törlesztési alap ápril havi állapotáról.

4. 3594. A jövedéki hivatal jelentése a fo
gyasztási adók, adópótlékok és egyéb jövedékek 
ápril havi forgalmáról.

5. 3495. A in. kir. belügyminisztérium f. é. 
2890. eln. sz. rendelete az iránt, hogy a llont- 
megve s az ezen városi törvényhatóság területén 
működő adófelszólamlási bizottság elnökévé Luka 
Pál s helyettes elnökévé Tolovich Kálmán nevez
tetett ki.

6. 3048. A város tanácsának előterjesztése 
a Honvéd-ulat tartó támfal sürgős helyreállításá
nak elrendelése és az ezzel járó 1704 K 55 f 
költség miképeni fedezése iránt.

7. 2944. Ugyanannak előterjesztése a Ka- 
chelmann-féle vihnyei vízvezeték áthelyezéséből ! 
eredt 500 K költség megállapítása s fedezésének : 
engedélyezése iránt.

8. 25(56. Ugyanannak előterjesztése a Kachel- 
mann cég által a múlt évben létesített építke
zésekhez szállított tárgyakért felszámított 521 Ki 
(51 f rendkívüli kiadás megállapítása s kifizetésé- j 
nek engedélyezése iránt.

9. 2820. Ugyanannak előterjesztése a béla- ! 
bányai ágost. hitvallású evang. egyház kérvényére 
a bélabányai ágost. hitv. evang. tanító számára 
lakbérátalány rendszeresítése iránt.

10.3011. Ugyanannak előterjesztése a Czerhla 
István s neje steffullói lakosok részére átengedett 
városi teleknek 500 [j-ölre való kiegészítése s , 
illetőleg pótlása iránt.

11. 3608. Ugyanannak előterjesztése a Vihnye- ' 
füiuőben létesítendő fényképészeti műteremhez 
szükséges terület átengedése s az erre vonatkozó ' 
szerződésnek megerősítése iránt.

12. 3624. Ugyanannak előterjesztése a Kupec- 
féle telek felelt levő kőgörgeteg malom kőfejlésre 1 
való felhasználásának engedélyezése s az erre j 
vonatkozó szerződésnek megerősítése iránt.

13. 3154. Ugyanannak előterjesztése a Helm- 
bacher Nándorné részére Yihnyén villa építés- | 
hez szükséges városi telek átengedése s az áten
gedés feltételeinek megállapítása iránt 2-od ízben 
való tárgyalás céljából.

14. 3531. Ugyanannak előterjesztése a Czug- 
rnantcl városi birtok haszonbérbeadási iránt 
megtartott árverés eredményének bejelentése tár
gyában.

15. 3270. Augusta József és Olga kérvénye 
a községkölelékbe való felvételért megszabott díj 
leszállítása iránt.

16. 3034. A város tanácsának felterjesztése 
az országgyűlési képviselőház működésének tá
mogatása céljából intézendő felirat tárgyában.

Selmeczbánya, 1905. évi május hó 2-án.
Szitnyai József, s k.

kir. tan. polgármester

h í  r  e> e t é  s e k .
a délutáni 
órakra fel

vétetik, 
Í r á s b e l i  

a helybeli cipőgyárba inté-
.................. zendők.....................

Sitiinél1

szerencséje

NAGY!
Ki még eddig soha szerencsekisérletet nem 
telt az osztálysorsjátékban, vegyen egy 
szerencsesorsjegyet KISS bankházában,

mert

szerencséje NAGY!
Kinek még eddig az osztálysorsjátékban 
e r e d  m é n y e nem volt, tegyen kísérletet 
KISS bankházában, mert

szerencséje
Több ezer fél nyert a lefolyt sorsjátékokban 

nagyobb nyereményeket 
KISS bankházában.

Az eddigi húzásoknál 
szerencsénk volt már

Háromszor a ju ta lm at

600.090
és egy nagy nyereményt

400,000
Ö s s z e s e n
4 sorsjegyre UA

koronát t. vevőinknek kifizetni.

Minden egyes húzás után közzétesszük a 
legnagyobb budapesti hírlapokban a nálunk 
nyert sorsjegyek jegyzékét úgy, hogy min
denki meggyőződhetik, miszerint t. vevő
inknek különösen kedvez a szerencse.

Ki í rni !  nyereinenyek azonnal liiflzettmiií.
Kísérelje meg szerencséjét KISS bank

házában, mert

KISS szerencséje
A XVI. sorsjáték I-sö osztályának 
húzása május 2 5  és 26-án lesz.

Az /. osztályú sorsjegyek árai:
Egy nyolcad 1K 50 f [ Egy fél . . .  . 6 K 
Egy negyed 3 K — f | Egy egész... 12 K

Kiss Károly és Tsa
a magy. kir. szab. osztály
sorsjáték föelárusitó helye

Bu da pe s t ,  V I I .  E r z s é b e t - k ö r ú t  19 .
KtSS-féle sorsjegyek kaphatók 

G eiger M á rk  éz K r a u s z V .G y .  

u ra k n á l S e lm e czb á n yá n .
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T I  ■=
Jó karban lévő

■ L j

megvételre kerestetik.
Cím a kiadóhivatal.

Ügynököket és képviselőket
a legmagasabb jutalék mellett keres a 
Zittaui ablakredőny és fagőrfüggöny- 

gyár

M e g h í v á s .
Az 18í>8. XXIII t.-c. alapján alakúit „Országos Központi 

Hitelszövetkezet1* kötelükébe tartozó

ín ja i Iparosok H itelszövetkezete
mint az Országos Központi Hitelszövetkezet tagja 

1905. évi május hó 14-ón d. u. 2 órakor a saját 
helyiségben

RENDES KÖZGYŰLÉST
tart, melyre a tagok az alapszabályok 35. §-a 

értelmében meghivatnak.

N a p ir e n d  :
1. Múlt évi üzleteredményről szóló jelentések 

tárgyalása.
2. Zárszámadászok megvizsgálása és a fel

mentvény megadása.
3. Mérleg megállapítása.
4. Tiszta jövedelemről való rendelkezés.
5. Az igazgatóság és felügyelő-bizottság vá

lasztása.
ü. Netaláni indítványok.
A felügyelő-bizottság állal megvizsgált évi 

mérleg a szövetkezet helyiségében kifüggesztetett 
és mindenki által megtekinthető.

Kelt Selmecbánya, 1905. május hó 1-én.

Az igazgatóság.
322. szám. 1905. tkv.

Árverési hirdetmény kivonat.
A kir. járásbíróság mint telekkönyvi hatóság 

közhírré teszi, hogy selmeci népbank végrehajtat
nak üzemmel György és neje végrehajt, szenvedő 
elleni 900 K tőkekövetelés és jár. iránti végre
hajtási ügyében a Selmecbányái kir. járásbíróság 
területén fekvő Üzemmel György és neje Schvarc 
Paula tulajdonául bejegyzett a Selmecbányái 215. 
tlkjkvb. a +  490. hrsz. a. 111./II. népüsz. sz. pol
gárház és kertre a Zsigmondi-utcában ezennel 
adószerint8410 kor. megállapított kikiáltási árban 
az árverést elrendelte és hogy a fentebb megjelölt 
ingatlan az 1905. évi május hó 29-ik napján 
délelőtti 10 órakor az ezen kir. jbiróság tlkvi 
hivatalos helyiségében megtartandó nyilvános ár
verésen a megállapított kikiáltási áron alnl is el
adatni fog.

Árverezni szándékozók tartoznak az in
gatlan becsárának 10 %-át készpénzben vagy 
az 1881. évi LX. t.-c. 42. §-ában jelzett árfolyam
mal számított és az 1881. évi november hó 1-én 
3333. sz. a. kelt igazs. miniszteri rendelet 8. §-ában 
kijelölt óvadékképes értékpapírban a kiküldött 
kezéhez letenni avagy az 1881. LX. t.-c. 170. §-a 
értelmében a bánatpénznek a bíróságnál előleges 
elhelyezéséről kiállított szabályszerű elismervényt 
átszolgáltatni.

Kelt Selmecbányán, 1905. évi február hó 
19. napján.

Liha, kir. járásbiró.

INGYEN PEÓUA 171. SZ.
Vágja ki ezen szelvényt és

küldje még ma az intézetnek.
(Levelek 25 fillér levelezőlapok
10 fillérre bérmentesitendók.)

C0ZA INSTITUTE
(Dept. 171.)

62, Chaneery Lane, 
London, Anglia.

r
Z E T 'ig ' 3?”e l e 2 ^ .  1
Megbízható l e g j o b b  minőségű 
hírneves valódi szepességi

lenvászon és 
d a m a s z t á r ú

m i n d e n  n a g y o b b  ü z l e t b e n  
kapható.

A késmárki gyár bejegyzett védjegye: 
i iV O i S Z E ^ .  "

* C/iT  Z I P S Í ^

H A Z A I  I I

Cp* K ésm árki gyárt
mány csak az, mely 
ezen védjegygyei 

van ellátva.

• A T I !

A

(Csehország.)

Főcikk: kiállítási ablakokra való fa- 
redőnyük finoman festett párkányokkal.

Ni n c s  többé i szákossá^!
Kívánatra bárkinek bérmentesen kül
dünk egy próbát a Cozaporból Kávé, 
tea, étel vagy szeszes Italban egyfor

mán adható az ivó tudta nélkül.

A Cozapor többet ér, mint a világ minden . 
szóbeszéde a tartózkodásról mert csodahatása í 
ellenszenvessé teszi az iszákosnak a szeszes , 
italt A Ooza oly csendesen és biztosan hat, í 
hogy azt feleség, testvér avagy gyermek 
egyaránt, az ivónak tudta nélkül adhatja és 

illető mégesak nem is sejti mi okozta ja- j 
asát.

Co/.a a családok ezreit békitette ki ismét, 
sok ezer tértit a szégyen és beestelensógtől j 
megmentett, kik kesébb józan polgárok és 

V /  ügyes üzletemberek lettek. Temérdek fiatal 
rp r-'"  embert a jó útra, és szerencséjéhez segített I
Ü és sok embernek életét számos évvel ineg- |
v  hosszabbította.

Az intézet, mely a Cozapor tulajdonosa, 1 
mindazoknak kik kívánják egy próba adagot dij és köllseg- 
mentesen küld, hogy igy bárki is meggyőződhessen biztos 
hatásáról. Kezeskedünk, hogy az egészségre teljesen által- I 
inatlan.

használja a régóta bevált és jó izű
„K eiser-féleIELL-CAMMELL“

cukorkákat
9 7  J A  közjegyzőileg hitelesített 
“  * okirat eléggé bizonyítja, 
mennyire beválnak és biztos si
kerrel hatnak ezek a cukorkák 
rekedtség', hurut és elnyálkoso- 

dás ellen
Ha hasonlót kínálnak utasítsuk 
vissza és óvakodjunk hamisítások
tól. Csak ,,három fenyő“ valódi véd- 
jegygyel. Csomagja 20 és 40 fillér. 

Kakiár •
Márkus M.

cukrászata K flin e c h á iiy i i i i
Deák-Ferone-utea 7,/L saját ház . .  . .  A l fc i p i t l t t t o t  1 8 3 0 ..............

-  Jt» r e k l á m  $$

• " é s  C ' v  f - f r A '- • ? •

: ' f  <Hr,

' !  —  ~V;m  Állandó, észszerű és ügyes reklámozás minden '-j 
gyári, kereskedelmi, ipari vállalatnak, üzletnek y j  
a lelke, rugója, az éltető eleme.

Hogyan, hol és mikor hirdethető a legsikero-
J  • sebben, legjobban és legolcsóbban, uiegtudnató az , (

Általános  Tudós i tó

Szélhajtó-
Göi’cscsillapitó

Hódepe-csöppek.
Étvágy gerjesztő emésztést segítő háziszer j 

Egy üveg ára  1 kor. Két üvegnél kevesebbet 
(2-50 K utánvéttel) nem küldünk.

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

ÚJ
^  í i i n l H é H l  o s z t á l y á n á l  /p
i,y tulajdonos L E O P O L D  G Y U L A  szerkesztő

U J3pest, YII., Erzsébet-körúi 54. ,
sjv ahol kiváló szakértelemmel, odaadó lelkiismero- 
• a. tességgel, pontossággal és olcsón eszközölnek ,. j , 
^  • hirdetéseket es reklámokat az összes budapesti,
.eV vidéki és Külföldi lapokban éj naptárakban.

’í ’:
r%-

K ö l t s é g v e t é s e k  

é s  t e r v e z e t e k  i n g y e n  ! “

• : K

U , I !  I J . I  JCOOK & JOHNSON
amer. szabadalmazott tynkszemgyűrűje.

A jelenkor legjob b és legb iztosabb  sz er e , nagyszerű  h a tá ssa l és 
azonnal c silla p ítja  a  fá jd a lm at. — Kaphat " Osztrák-Magyar monar
chia minden iryógyszertáraiban. — 1 drb. boritékhan 20 Átfér, 6 darab 
kartonban 1 korona, postai kflldés esetén 2>> liDérrel több. — Főraktár 
M agyaromén rcsztr, .- Török J ó z se f  gyógyszertára B u dap est, VI., K irály- 
u tc a  12. — hötponti raktár Magyarorsiag-Auntria rtiitre :  „A sz a m a r l-  

tánushoz", Grac.

K olbász
azonnal ehető vagy főzni való 168, pörkölt ború szalonnák 
elsőrendű zsírnak 140, sós fehér vastag 136, vékony 136, 
füstölt vastag 144, vékony 144 debreceni paprikás szalonna 
152, pácolt foglugymás füstölt paprikás szalonna 200 pácolt 
sovány szalonna nélküli sonka, karmonádli. oldalas 152 fillér. 
A fonti áruk szállító levele és csomagolása ingyen Elsőrendű 
házi zsir 152 hozzá szelencék: 5 kgros 110. 10 kgros 140. 
25 kgros 2.80: az árak fillérekben értendők. Áruim árai, 
melyek gyakran változók e helyen minden szambán k o l 
b á s z  eim alatt találhatók. .Szállítja: I I A L C K Á l i  kiviteli 

üzlete Nyíregyháza.

keserűYlz, reggel fél pohárral használva 3

I jelenleg- a legjobb természetes gyomorbél- és vértisztitó, mint 
1 ivó kúra a Karlsbadi és Mavlenbadi gyógymód meg

lepően gyors és sikeres helyettesitője. — Az első magyar ásványvíz, a melyben RÁDIUM fedeztetett fel. Gyógy- 
er»eje pendkiviili. — Kapható: gyógyszertárakban és Ernszt Zsigmond füszerkereskedőnél kis és nagy üvegben. 

Főszétküldés a forrástulajdonos: Scnmidthauer Lajos gyógyszerésznél Komáromban.
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Első cs. és kir, osztrák-magyar kizártnál szab. vibarmeutes.

KRONSTEINER KAROLY
B E C S , III. Haupstr. 1 2 0 . saját házában.

Kronsteiner-féle 
uj zománc. Homlokzat-festékre hatóság-.

védve.
Ötven különböző minta, vízzel keverhető, mosható, viharmentes, tűzálló, zománcozott, csak egy
szerű mázolás. Jobb, mint az olajfesték. Évek során szállítja es. es kir. uradalmak, katona- és | 
eivilintézőségnek. vasiunknak stb. Minden résztvett kiállításon első díjjal jutalmazva. 
Legolcsóbb festék homlokzatokra, belterületre, különösen iskolák, kórházak, templomok ka.szarn.vak- | 
hoz stb. es mindenféle más tárgyhoz. Egy négyzetméter ára 5 fillér. Meglepő eredmény. 
HOMLOKZAT-EESTÉK vibannentos, mészben oldható, 4:i minta olajfestékkel azonos Kg.-ja 

24 fillértől följebb.
Kívánatra ingyen próba, mintakönyv prospektus.

Valóban nagyszerű és 
elérhetetlen 

„ r o v a r i r t ó . ”
Csak palackban vegye.
Selmecbányán: CJoiger Márk, Kngel 
Zsigmond, Ernst Zsigmond. ifj. Mar- 
schalko Gyula, Weisz Ignác és \\ cisz 

Samu fűszerkereskedőknél, 
^odrusbányán: Kukucska József 
és Weisz Jakab fűszerkereskedöknél 
Ipolyságon : Berczeller M .
Pál, Dornbo Károly és Kumann 

| Lajosné fűszerkereskedöknél. 
Körmöcbányán: Kreml Manó. Gaz
dik János, F. \Y. Horn. Klein Her
máim és Bittér Leopold J. fűszer- 

kereskedőknél.

M  i r d e t  m  é  n  y .
Ezennel közhírré tétetik, hogy miután a Magyar Királyi Pénzügyminisztérium ellenőrző közegei a Magy. 

Kir. Szab. Osztály sorsjáték (XVI. sorsjáték) I. osztályára szóló sorsjegyeket felülvizsgálták, azok a főárusitóknak árusítás végett kiadattak. 
— A Magyar Kir. Pénzügyminisztérium által jóváhagyott sorsolási terv itt következik:

A Magy. K ir. Szab. Osztály sorsjáték Sorsolási Te rv e .
Tizenhatodik Sorsjáték. 1X0,000 sorsjegy. 55 ,000  nyeremény.

Első osztály osztály Eiut-itiudik oüxtAly
Betét 12 korona Betét 20 korona Betét 32 korona

Húzás: HMJó. május 2ó. és 2l> Húzás: 190ö június 20. cs 21. Húzás: 11*05 július 18., 11* és 20

Nyeremény Korona Nyeremény Korona Nyeremény Korona
1 á 60000 1 á 70000 1 á 80000
1 á 20000 1 á 25000 1 á 30000
1 á 10000 1 á 10000 1 á 20000
1 1 5000 l á 5000 1 á 15000
3 á 2000 HÜOO 3 á 3000 9000 3 á 10000 30000
6 á 1000 5000 5 á 200( 10000 5 á 5000 25000
8 á 50q 4000 8 á 1000 8000 8 á 2000 16000

30 á 300 9000 20 á 50C 10000 10 á 1000 10000
100 á 100 10000 110 á 30C 33000 120 á 500 60000

3350 á 40 134000 4354 á 80 348000 4850 á 130 630500
3500 nyer. Kor. 263000 4500 nyer. Kor. 528000 5009 nyer. Kor. 926500

Negyedik osztály Ö tödik  osztAly
Betét 40 korona Betét 32 korona

Húzás: 19U5. szeptember fi és 7 Húzás: 1!)05. augusztus 14. 1 1. és 17.

Nyeremény Koiona Nyeremény Korona
1 á 90000 1 á 100000
1 á 30000 1 á 30000
1 á 20000 1 á 20000
1 á 15000 1 á 15000
3 á 10000 30000 3 á 10000 30000
5 á 5000 25000 5 á 5000 25000
8 á 2000 16000 8 á 2000 16000

10 á 1000 10000 10 á 1000 10000
4120 á 500 60000 120 á 500 60000

850 á 170 824500 3850 á 200 770000
5000 nyeremény Korona 1.120,500 4000 nyeremény Korona 1.076,000

S!ii to<9ik o s z t á l y
Betét 24 korona

Húzás- lí>0.r) szeplember;27-t< 1 október24-ig

Legnagyobb nyeremény szerencsés esetben
Korona 

1 . 0 0 0 .
(  X C g -y m i l l i ó )

1 Tutal. 600000 600000
1 400000 400000
1 á 200000 200000
1 á 100000 100000
1 á 80000 80000
1 á 60000 60000

E 1 50000 50000
= 1 á 40000 40000
* 2 á 30000 60000

2 ü 250Ü0 50000
•* 4 á 20000 80000

5 a 15000 75000
25 á 10000 250000
50 á 5000 250000

405 á 2000 810000
760 a 1000 760000
140 k 500 570000

30600 á 200 6120000

33,000 nyer. ás jutalom, korona 10.555,000

Az I. osztály húzása 1905. május 25. és 26-án tartaiik meg. A húzások a Magyar Királyi állami ellenőrző 
hatóság és királyi közjegyző jelenlétében, nyilvánosan történnek a Huzási teremben (IV.. Eskű-tér, bejárat a Duna-utca felől) — Sorsjegyek a 
Magy. Kir. Szab. Osztály sorsjáték valamennyi árusítóinál kaphatók.

Budapest, 1905. évi április hó 30-án.
Magy. Kir. Szab. 

Osztálysorsjáték Igazgatósága.
------------------------------------------------- -------------------------------- -------- Gróf  Telek i.____ H a za i.

Nyomatott Joerges Ágost özv. és fia könyvnyomdájában Selmecbányán, 1905.
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