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Az expedíciót s hirdetéseket illető reklamációk a lapkezelő

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

M E G J E L E N  M I N D E N  V A S Á R N A P .

Az ököljog.
Külső országokban kevés a becsületünk. 

Egy-egy magyartól úgy megriadnak, mintha 
szalonkabátban egy-egy „bakonyi betyár11 
vagy „debreceni biöskás“ volna. A külföldi 
forgalom minden magyar ember kezében 
bicskát képzel, a kik kanalazzák a papri
kát, lékelik az ember fejét, mint a dinnyét, 
összevagdalják az embert, mint a harcsát.

Barbár magyarok vagyunk. Káromko
dásunk cifra, mint a sujtásos szűr, goromba 
mint a kavicsos homok. Nyelvünk darabos, j 
a szalonban megbotlunk, színház, zene nem j 
érdekel, mindég a lóról beszélünk meg a ! 
virtusról. Égbe hatoló Petőfink zengzetes 
dallamos nyelve sérti az idegen fülét, Jászai 
Marink törpe epigon Duse mellett, újság- j 
jaink elökelőbbjei szemetek a Neue Freue 1 
Presse előtt, Ney Dávid hatalmas baritonja 
macskazene a bécsi zengerájokhoz képest, 
egy-egy államfőnk szónoklata piaci beszéd, 
a Reichsrath komédiásai mellett. Egy-egy 
osztrák piktor, ha a párisi tárlaton kudar
cot vall. arról hallgatnak, de mikor László 
Fíilöp pápákat és fejedelmeket fest és aki 
évenkint száz ezreket keres, arról úgy be
szélnek mint valami mázolóról.

Világos éjszaka.
Irta  : K e m é n y  S i m o n .

Tamás a ház előtt ült és botjával vonalakat 
rajzolt a porba. A hold erősen világított és a kis , 
ház hosszú árnyékot vetett előre. A nagy egye
düllétben Tamás beszélgetni kezdett magával.

Megint erősen előfogta a láz s a már oly 
közel álló ünnepélyes, gyászos pillanat komorsága 
szállott reá. Fásult lelkében fészket vert megint 
a sirgödörtől való nagy rettegés. Világosan látta 
e pillanatban, hogy készen várja már a gödör 
talán éppen itt, a kis ház kertjében, vagy távol a 
poros utak végén. És ennél a pontnál nagyon el- 
érzékenyedett. Fájt neki a rövid élet, amely ime 
lassan-lassan véget ér már. Tamás csak nappal volt 
cinikus hős, este gyakori vendégei voltak a könnyek.

A kert mögül kutyavonitás hallatszott. Úgy 
tetszett, hogy két kutya beszélget egymással. Az 
egyiknek szilárd, öblös volt a hangja a másiké 
ideges, visitó. Könnyelmű, türelmetlen nőstény 
édes ígéretekkel csábítja a komoly, becsületes ház
őrzőt — gondolta Tamás. A ház előtt kis kert 
volt, hasznos növényekkel teleültetve, amelyek 
azonban most, hogy virágzásban álltak sáfrányok ; 
és mákok — nagyon szerelmesek, sőt cédák voltak. 
Bóditó vérlázitó illataiktól úgy tetszett a férfinak, 
mintha a mákok nagy virágaiból mezítelen nők 
kúsznának elő, akik tömör, selymes hajukkal be
takargatják az ő lázas fejét. És ettől nagyon meg-

Van-e oka a tisztelt külföldnek mű
vészetünket annyira lesajnálni, ne firtassuk. 
A jövő azzal biztat hogy kegyes vélemé
nyük előbb-utóbb megváltozik

Egy vidéki város postáján százával 
tolongott a nép. Mindegyik azonnal akarta 
megkapni a külföld előtt annyira, lenézett 
krajeáros szemeteket, melyeket az újság
írók apja, Rákosi Jenő, az Írásban fényes 
tehetségű Bartha Miklós, az elmés Gajári 
Ödön, Herczeg Ferenc, Kóbor Tamás, meg 
a vidék számottevő jeles újságírói Írnak.

A tolongás életveszélyes. Agyon tapos
nak egy-egy gyönge nőt. Úgy kell fellő- i 
csolni.

Ülünk a kávéuázban. Egyik másik úr j 
egy egész raktár újságot rakat maga elé. ! 
Azokon kotlik. Nem lehet kivárni tőle egy 
lapot sem. A másik egy-egy érdekes szá
mot elcsen, a harmadik kitép egy-egy oldalt.

Megyünk az utcán. Egy-egy „Don 
Juau“ belénk ütközik. Megjegyzése sértő, 
kutya korbácsot érdemlő. De tűrjük: mert 
az ököljog, ha nincs is törvénybe iktatva 
nálunk, de megszokott elveit követi a csibész, 
meg az ur.

Csúnya jog. Külföldön nem élnek vele, j 
mert ez nem jog. Ez erőszak. Barbárság
ijedt, ügy, hogy a ház nyitott ablakához sietett s 
bekiáltott rajta.

— Néném lelkem, jöjjön csak k i!
Bent mozgás támadt s pár pillanat múlva 

megjeleni az ajtóban egy öreg asszony. Látszott 
rajta, hogy legédesebb álmát zavarták meg s Tamás i 
nagyon megbánta már, hogy felkeltette. Nem is 
tudta, hogy mit mondjon neki. De odament hozzá, 
megfogta a kezét s a lócához vezette. Egy darabig 
némán ültek, a fiú a ragyogó eget bámulta az 
asszony pedig álmosan bámult maga elé. Tamás 
tekintete az asszony nagy, kidolgozott barna ke
zére esett.

— Milyen nagy kezei vannak magának, né
ném. Kicsinyek lennének rájuk azok a cipők, 
amelyekben az én városi barátnőim majd a po
kolban járják a táncot. Jaj ha ilyen kezet szoron
gathattam volna mindig. Látja, csak meg kelleti 
fognom és jó és becsületes vagyok megint. Most 
nem kellenek a szagos selyemszoknyák — utálom 
őket. Most a kartont szeretem, most megcsókolom 
a maga kezét.

Az asszony elszerette volna kapni a kezét, de 
már későn volt. Szinte fuldokolva tapadt rá a férfi.

— Ha előbb kerültem volna idei
Az öreg parasztasszony semmit sem értett, 

de sejtette, hogy igen szomorú dologról van szó.
— Hát maradjon itt. Ilyen szép ilyen jó itt 

télen-nyáron. A mi fiunk lesz. Majd elbeszélget
het Erzsébettel. Okos kis leány ám az. Négy is-

és szamárság. Egész kultúránknak penészes 
gombája, mely tele árasztja a külföldi tár
sadalmat.

Karlsbadban az ivókutakhoz, hol szá
zával tódul a nép, liba sorban járulnak. 
Egy-egy királyra várás olyan csöndben tör
ténik, mint mikor a templomba az orgona 
szavára várunk. Nálunk András bácsiék 
lovakkal törnek át a türelmetlen néptóme- 
gen és kardot használnak. Szúrnak és ütnek.

Nem jól van ez igy. A társadalmi 
„8Íkkw az élethez tartozik. A perverz meg
jegyzések nem szellemi röppentyűk, hanem 
gazos szemetek. Mig a finomság imponál 
mindenkinek, mert hiszen vágyunk megis
merni, aki hozzánk a köteles udvariassság 
szavával szól.

És a míg az úr is ököljoggal élne 
szidjuk a parasztot, ha a hivatal padlójára 
köp. Tőlünk is hasonlót lát.

A társadalom érettjeinek szervezkedése 
útján minden kisebb helyen javíthatnak e 
magyaros rossz szokásokon. A pogányságból 
megmaradt szokásainkat dobjuk ki a tarsoly
ból a második ezer év utján nem jó útra való 
az. Nem a píperköcködést, nem az elegáns 
nyakkendőt ajánljuk, hanem a kiilsöségbeu 
is megnyilatkozó nyájas és másokkal tisztelő
kólát járattam vele, meg varrni is tanittattam.

— Erzsébet! — sóhajtotta a fiú s makulát
lan tiszta bibliai hangulat szállta meg. Olyan volt 
a kis szőke lány, mint egy szent. Tizenhároméves 
volt, nagy kék szemei voltak, dolgos és takarékos 
volt — s Erzsébetnek hívták.

Erzsébet! Tamás arra gondolt, hogy Pesten 
a sok fura név között sohsem gondolt erre a szép, 
tiszta névre. Erzsébet. Aztán az asszonyhoz fordult.

— Három éve nem voltam templomban. 
Már szinte nem is tudom, hogy milyen az Isten 
háza. Csak úgy, halványan emlékezem a szent ké
pekre, a tömjén illatára s az orgonabugásra.

Tamást egészen clbóditotta ez a gyenge 
visszaemlékezés. Úgy érezte magát, mintha egy 
nagy, undorító mocsárból menekült volna meg, 
amely már — már elnyelte. Nyugodtan nézett el 
a messzi távolba, ahol délceg fák ölelkeztek a 
szellővel s a nagy csöndbe ismeretlen helyről 
jövő, ismeretlen susogások vegyültek. Ettől miszti
kusboldogsággal telt meg a lelke s imádkozni próbált.

Az asszony pedig a lánykára gondolt.
— Menjünk be; nézzük ineg Erzsébetet.
Bementek. Fehér ágyon, szétcsapott hajjal

ott feküdt a leányzó. A parasztasszony boldog 
mosolylval nézett hol rá, hol meg a fiúra. Egy
szerű fejében olyan szép gondolatok születtek, 
oly álmodások, hogy nem tudta, de nem ismerte 
volna őket kimondani. Csak néha motyogott 
valamit.
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modort, hogy amikor előttünk elmegy egy 
beteg, ne ütközzünk bele; mikor a társas- 
koesikon nincs helye egy asszonynak, ad
juk át a magunkét.

Nem kerül ez sokba és mennyit ja- : 
vultia a külföld előtt a vélemény, hol egyéb
ként elismerik, hogy a magyarok a ven
dégtől nem sajnálják se a jó bort, se a 
rostélyost, se a tüpürtyüs pogácsát.

Iparosaink műveltsége 
hiányának okai.

A cSelmecbányai Híradó* múlt heti számá
ban megjelent ‘Iparosok, művelődjetek* című 
közleményhez csupán kiegészítésül kívánom alábbi 
észrevételeimet csatolni.

A cikkíró az iparunk terén az iparosok mű
veltségének hiányából eredő s már meglevő bajo
kat vázolja, anélkül azonban, hogy a mivelődés ! 
hiányának okát kutatná, avagy módot keresne 
annak kifejlesztésére.

Ezzel sem bírálatba, sem pedig polémiába ! 
nem kívánok bocsájtkozni.

Iparunk lomha fejlődésének egyik fő oka ; 
valóban kisiparosaink kellő szakműveltségének i 
hiányában keresendő.

De itt ne állapodjunk meg, hanem haladjunk | 
tovább a fonal mentén s kutassuk a műveltség ; 
hiányának okát. S ha azt céltudatosan kutatjuk, i 
megtaláljuk azt a társadalmunk nagy tévedésében. !

Igen, főrészt társadalmunk az oka annak, j 
hogy kisiparosaink — vannak ugyan köztük is i 
fehér hollók •— nem rendelkeznek azon szakmű
veltséggel, mint a milyennel a nyugati államok i 
legnagyobb részének iparosai bírnak.

Hazánkban úgy a kereskedelemmel, mint az j 
iparral foglalkozók társadalmi lekicsinylésben ré- 1 
szesülnek. S ez az oka annak, hogy legnagyobb
részt csak az alsóbb néposztály gyermekei lépnek 
az ipari és kereskedelmi pályára, akik szülőiktől 
semmi műveltséget nem sajátíthatnak el, s igy 
már is hiányzik az alap a művelődéshez.

A műveltebb középosztály még attól a gon- i 
dolattól is irtózik, hogy gyermekeit a fent jelzett 
pályákra szánja.

Iparosaink pedig nem azon igyekeznek, hogy 
a lekicsinylést megtörve, az általuk űzött ipar s

— Varrni is taníttattam . . . iskolába is já
rattam . . ! Olyan ez mint a fehér liliom . . .

A beteg ember csak nézte, de most — cso
dálatos — nem találta az előbbi érzéseit és gon
doláit. Talán bántotta is ez a nagy, becsületes 
egyszerűség, ami itt körülvette s nem hatott reá 
az alvó kis Erzsébet tiszta, ártatlan lénye, aki 
pedig olyan volt most, mint egy szentkép. Kompli
káltabb és izgalóbb érzésekre sóvárgott már újra 
— s egy keveset szégyelte is magát, hogy az előbb 
ugv el tudott érzékenyedül. Végigsimilotta a hom
lokát és csodálkozva kérdezte magától:

— Mi történt velem?
Aztán körülnézett. És akkor látta, hogy itt 

a diadalmas, acélos egészséges hajnal, amely lei
kéből kiűzte a sápadt, babonás éjjel szentimenlá- 
lizmusát. kétségbeesését és félelmét. Az ablakon 
józan, metsző szellő fujdogált be és egy éjszaka 
pihenéséből született uj erők zsongták körül Tamás 
fáradt, beteg idegeit, amelyek most uj bátorságra 
kaptak. Nem hallotta már a parasztasszony be
szédét sem, aki boldogan rakosgatta az asztalra 
a magaszőtte szép, fehér vásznakat — az Erzsé
bet hozományát. Mikor pedig az üt órai harangszó 
tiszta, áhitatos hangja csengett be a szobába, 
Tamás idegesen kapta félre a fejét és magában 
ezt gondolta:

— Unalmas, komisz fészek. Egyebet sem tud
nak. mint harangozni.

egyéni műveltségük fejlesztésével a magokat ma
gasabb légkörben képzelők közé emelkedjenek, de 
nyugodtan bele törődnek a társadalom e ferde- 

j ségébe s ezen állapotot megváltozhatatlannak tart
ják. — Gyermekeiket dehogy is adnák iparos vagy 
kereskedői pályára. Iskoláztatják őket, ha nem is 
arra valók, s mikor ezt nagy anyagi áldozatok és 
sokszor az általuk űzött ipar fejlesztésének meg- 
akadályoztatása árán is befejezik, elérve hő vá
gyukat, nagyreményű fiuk keservesen bejut vala
mely hivatalba, s igy az elsajátított igények kié- 1 
légithetése végett a hivatalnoki fizetés mellett a j 
szülők által szerzett vagyon gyakori kikezdésével ! 
s elébb-utóbb annak elfogyasztásával folytatják 
éltüket.

Pedig, ha az az iparos az ismertté vált és 
rendes fogyasztó közönséggel biró üzletében ne
velné fiát, bele plántálva szerzett tapasztalatait 
s azok bírásával szakja hazájába, valamelyik kül
földi városba küldené el az ipari fejlődések elsa
játítása végett, hogy ezek után mint kész művelt 
iparos a megfelelő, esetleg már is eléggé jó üze
met ne csak átvegye s a régi alapon újítás nélkül 
folytassa, de szerzett tapasztalatai nyomán fej
lessze s keljen versenyre az övével hason termé
szetű üzemekkel, — az az apa büszkén vallhatná, 
hogy nem csak fia jövőjét biztositotta, de hasznos 
dolgot cselekedett az ipar s különösen a haza 
javára, mert csak úgy van létjogosultsága az ön
álló vámterület utáni óhajunknak, ha iparunk a 
külföldi iparral egy színvonalra emelkedik s azt 
nélkülözni tudhassuk.

Vétkesek a mesterek a tanoncnevelésben is.
A mesterség elsajátítása végett rájuk bízott, min
dennemű támogatásra szoruló tanoncokkal az első 
években háztartási és szolgai, sőt gyakran igavonó 
teendőket is végeztetnek s csak a felszabadulási 
évben állítják a gyalupad vagy az üllő mellé. — 
Különösen ahol több tanonc van, azokat szabad
idejükben étkezésükkor magukra hagyják, ahelyett, 
hogy őket mindegy a család tagjaiul tekintve kör- j 
nyezetükhöz szoktatnák s távol a kalapács-ütések i 
zajától némi lelki és szellemi oktatásban része
sítenék.

Ennek ellenkezője esetén a tanonc nélkülö
zésben részesül, mellőzést és lealacsonyitást érez, 
mi által megszülemlik benne a szocializmus csi
rája, mely most még csak mestere ellen irányul, 
de a csíra gyökeret kap, legénykorában kifejlődik 
s akkor nem ismerve határt, rombol, pusztít.

Az ily megmételyezett lelküekkel aztán teljes 
lehetetlen megértetni a műveltség szükségét, mert 
minden üdvös intézményt sötéten, ellenük irányuló 
elnyomásnak tekintenek s ilyen vakságban rög
zik meg bennük minden ferde gondolat s csupán 
az érzéki vágyak, evés-ivásban lelnek ürömöt.

Az ipar fellendítéséhez azonban nem elég 
csupán a gyártás, illetve termelés mikéntjének 
elsajátítása, ezzel karöltve járjon az üzleti szellem 
bírása is. Ez az ami a kisiparosainknál majdnem 
teljesen hiányzik.

Több ízben tapasztaltam, hogy a mester 
maga segített tanoncának a munkát elszállító 
kocsit óraszám tolni, minek befejeztével meg
elégedetten sóhajtott fel, hogy megtakarította a 
napszámosnak adandó filléreket, nem véve számí
tásba, hogy ha a kocsi tolást olcsó bérű mun
kásra bízza s ő maga iparának nemesebb, esetleg 
szellemi részével foglalkozik, forintokat szerzett 
volna. Az iparos egyúttal kereskedő is legyen, 
mert amit készít, azt értékesítenie is kell, s mint 
ilyen főjelszava legyen az, hogy: az idő pénz.

Hogy az iparos üzleti szellemmel rendelkez
zék. ahhoz ismét némi műveltség kell, ami nem 
a napi hírekből és a pártoskodó politikai cikkek
ből, hanem alkalmas szaklapok s közgazdasági 
közlemények olvasása utján szerezhetők meg. 
Igaz ugyan, hogy hazánkban még kevés a célnak 
teljesen megfelelő szaklapok vannak, de rendel
kezésünkre állnak a külföld kitűnő szakmunkái.

Ha a társadalom nem törekszik a fent vá
zolt kezdő bajokat elfojtani, akkor nem bizhatunk 
abban, hogy törekvő, kellő műveltségű iparosaink 
legyenek, akik az önálló vámterület létrejöttekor 
— ami csak hónapok kérdése — (?!) biitositják 
jólétüket s megóvnak attól, hogy magas vámmal 
terhelt külföldi cikkeket kényszerüljünk fogyasztani.

Nem új, de ismert tényeket soroltam fel, 
csupán az a célom, hogy a meglevő bajok ere
detének gyakori hangoztatásával az illető körök 
figyelmét fölkeltsük.

Budapest, 1905. julius 3.
Vörös Tihamér.

K Ü L Ö N F É L É K .
— Személyi hírek. Suehla Gyula minisz

teri tanácsos, bányaigazgató négy heti szabadságra 
Ebenthalba utazott. Távoliéle alatt Bárdossy Antal 
m. kir. bányatanácsos helyettesíti. — Kacheltnann 
Farkas bányatanácsos, bányaigazgatósági előadó 
tegnap utazott el hat heti szabadságra Lucsivnába.

— Kinevezés. A m. kir. pénzügyminiszter 
Fekete Zoltánt, a bányászati és erdészeti főiskola 
tanársegédét ugyané főiskolához adjunktussá ne
vezte ki.

— Eljegyzés. Stahl Béla  m. kir. pénzügyi 
számtiszt eljegyezte Leustcich Margit kisasszonyt, 
néhai Leuslach Lajos nagyszlatinai főszolgabíró 
leányát. — Raksányi Samu  líceumi tanár elje
gyezte Gracza Ludmilla  kisasszonyt Bakabányáról.

— Városi közgyűlés. A törvényhatósági 
bizottság a jövő kedden délután három órakor 
tartja e havi rendes közgyűlését. A közgyűlésen 
Lits Gyula főispán fog elnökölni. A közgyűlés iránt, 
melynek tárgysorozatában az uj kormányelnöknek 
az a leirata is benn van, amely a kormány ki
nevezését jelenti, igen nagy az érdeklődés épen 
e pont miatt. Mint értesülünk a közgyűlés bizal
matlanságot szavaz az uj kormánynak. — A gyű
lés tárgysorozatátlapunk hivatalos részében hozzuk.

— Egyesületi közgyűlés. A polgári lövölde 
tagjai ma délután tartják ez évi rendes közgyű
lésüket az ősi lövöház helyiségében. A közgyűlé
sén főlövész mestert is választanak, amely tisztet 
ideiglenesen Liha Antal kir. járásbiró töltötte be. 
Mint értesülünk a közbizalom J. Wankovits Lajos 
törvényhatósági bizottsági tag, a lövő egyesület 
eme legrégibb és igazán érdemes tagja felé irá
nyul s megválasztása valószínűleg egyhangú lesz.

— Választás. A Selmecbányái természet- 
tudományi egyesület évi közgyűlésén elnökké 
Schelle Róbert főbányatanácsos, főiskolai tanárt, 
szakelnökké Vitális István dr. líceumi tanárt, al- 
elnökké Tandlich Ignác dr. tiszti orvost, titkárrá 
Boleman Géza főiskolai tanárt, jegyzővé Farbaky 
Gyula főiskolai tanárt választották meg.

— Iparunk fellendülése. Pár év előtt, az ipa
rosok hitelszövetkezetének megalakulása előtt 
mindazok akik tovább tudnak látni a mai napnál, 
aggodalommal néztek a jövőbe, látván a Selmec
bányái iparosok rohamos hanyatlását. Egy gon
dolkozó, buzgó és önfeláldozó férfiú, aki különben 
is kiváló szolgálatokat tett Selmecbányán sok 
egyeben kívül az ipar ügynek is, ezelőtt négy 
évvel megalakította az iparosok hitelszövetkezetét 
s ezóta biztosítva van a Selmecbányái iparosok 
létezése, a Selmecbányái iparfenntarlása. Ürömmel 
és büszkeséggel is mondhatjuk el ma, hogy ipa
rosaink, kevés kivétellel, megértették a haladó 
kornak jelszavait s ma már mozgalommal és ami 
igen fontos tisztességes jó munkával igyekeznek 
visszaszerezni a Selmecbányái iparosok hajdan 
országra szóló jó hírnevét. Újból messzi vidéken 
jó hangzású lesz a Selmecbányái kézműipar Ilire, 
s messzi vidékekről fölkeresik a selmeci iparoso
kat. A múlt héten az iparszövetkezet utján a ta
tabányai bányaüzemek vezetősége tett próba meg
rendelést, háromszáz bányász egyenruhát rendel
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v£n( s amennyiben a próba be fog válni, nagyobb | 
mintegy hateaop egyenruhát rendel. Nincs kétsé
günk az iránt, hogy szabóiparosaink már a maguk 
j,M felfogott érdekében is mindent el fognak kü- 
vetni, hogy tisztességgel feleljenek meg a megbí
zatásnak. amely nemcsak anyagi haszonnal, de ; 
dicsőséggel is jár.

Erdészeti kísérletek. A központi érdé- í 
szeli kísérleti állomás folyóiratának, az Erdészeti 
Kisérlolek-nek folyó évi 1. és 2. számát kaptuk 
meg a mull héten. A Vadas Jenő főerdőtanácsos 
szerkesztésében megjelenő kitűnő szak folyóirat
ban mint rendesen, ezúttal is igen értékes cikkek 
vannak. Vadas Jenő az akácfáról ir igen érdekes 

tudományos szempontból igen becses dolgoza
tni, l’fundtner Károly az aranyfaru pille irtásá
ról, Török Sándor a tölgyfa feldolgozására irá
nyuló kísérletekről, Fekete Zoltán az erdészeti 
főiskolai növénykert kaliforniai óriás fenyőiről ir.

Köszönetnyilvánítás. A »Kolos* leány- 
novelő-intézet elemi iskolájának vizsgálatai alkal
mából Cseh Lajos bányatanácsos és iskolagondnok 
ur kegyes volt a szegény bányászok szorgalmas 
gyermekeinek jutalmazására a bányatárspénzlártól 
32 koronái kieszközölni, melyből az alant követ
kezők 2—2 korona jutalmat kaptak: Bencsay 
Borbála, Debnár Júlia, Iván Stefánia I. A) osz
tályú tanulók, Filó Mária, Vilbéber Anna I. B, 
oszt. Buzalka Katalin, Helbrich Mária, Lévák Mária. 
Trencsánszky Franciska II. oszt., Filó Margit, Ko- 
vácsik Ilona, Vilbéber Jozefín III. oszt., Ghudák 
Ludmilla, Oravocz Luiza ésSzászik Mária IV. oszt. 
tanulók. Dr. Tóth Imre m. kir. bányakerületi fő
orvos urnák, a szorgalmas tanulók jutalmazására 
szánt alapítványa kamataiból Palecsek Antónia 
II. oszt. és Neubauer Jozeíin III. tanulók mind
egyike 1050 kor. jutalmat kapott, minthogy a 
magyar nyelv megtanulásában jeles előmenetelt 
tettek. Fekete Lajosné őnagysága 2 csinos ima
könyvet adott, melyeket Pocii Anna és Slaudingcr 
Erzsébet III. oszt. szorgalmas tanulók kaptak meg 
Jákó Gyulám}, őnagysága ő koronát ajándékozott 
azon tót anyanyelvű leányka részére, ki a magyar 
nyelvet legjobban megtanulta; ezen jutalmat 
Nemcsok Ilona IV. oszt tanuló nyerte cl. Fogad
ják a nemeslelkü adakozók ez utón is az intézel : 
elöljáróságának leghálásabb köszönetét.

- Főiskolai vizsgák. A bányászati és er
dészeti főiskolán e hó elsejétől szakadatlanul foly- | 
nak a vizsgálatok úgy az erdészeti mint a bányá- i 
szali szakon. Mint értesülünk a vizsgálatok eddig i 
jó eredménynek s valószínű az, hogy az a feltűnő 
rósz vizsgaeredmény, amely pár év óta volt a j 
főiskolán, az idén örvendetesen jobb lesz.

Államsegély a selmeci városi köz- 
és múzeum számára. A könyvtárak és mú- j 
zeumok országos főfelügyelősége most értesítette 
a város tanácsát, hogy a városi közkönyvtár és 
a múzeum számára a vallás- és közoktatásügyi 
miniszter 900 korona ujabbi államsegélyt engedé
lyezett és hogy a létesítendő néprajzi osztály 
számára már a jövő évben segélyt fog kieszkö
zölni. A város közönsége ezt hálás köszönettel 
fogadni. Az államsegély mikénti felhasználására 
nézve a közkönyvtár és múzem vezetősége már 
meglelte előterjesztéséi a városi tanácshoz. — 
Itt megemlítjük, hogy a városi múzeumba a hegy- 
bányai kir. bányahivatal letétbe helyezett egy régi 
lmnbordont és egy trombitát.

— Tanulótársak találkozója. A helybeli 
líceum azon tanulói, kik 1895. júniusában tellek 
érettségi vizsgálatot, megállapodásukhoz hivon fo
lyó évi június hó 29-én találkoztak a Bogya-féle 
vendéglő Yiráglermében, felelevenítve és megnyitva 
a régi barátság érzelmeit s örülve a 10 év utáni 
viszontlátásnak. Nem jöttek el valamennyien, 
mert 36 közül csak 16 jeleni meg; de az eddigi 
10 éves találkozásokat tekintve ez is szokatlan 
nagy szám. A többiek levélben, sürgönyben men
tenék ki távolmaradásukat s üdvözölték egybo-

gyült társaikat. A líceum tanári karából ott volt 
Jezsovics Károly, kir. tanácsos, az akkori igaz
gató, Király Ernő, a találkozók egykori osztályfője 
Hiindel Vilmos főesperes, Fekete István, Loncsó 
János tanáraik; azonkívül a vendégek sorában: 
Dr. Vitális István, ifj. Oszvaldt Gusztáv, Hiindel 
Béla és Hararák Béla. A tanulótársak közül meg
jelentek Bauiminn Miklós mérnök, Budapest; Brez- 
nyik János tanár, Selmecbánya; Csiainpor Vinco 
tanitó, Felsőpalojta; Füstös István kohómérnök, 
Zólyombrézó; Hajdú Árpád gazdatiszt, Gyál: 
Heincz Iván gazdatiszt, Gödöllő: Klímáim Samu 
tanitó, Sollvadkerl; Krizs Béla körjegyző és neje. 
Litva; Hőnek Ignác segédmérnük, Budapest; Mar- 
gótsy László vasúti mérnök és neje, Ruttka; Niki 
Róbert postatiszt, Selmecbánya: Singer Lajos 
ügyvédjelölt, Selmecbánya; Suhajda Lajos tanár 
Selmecbánya; Szandtner Aladár törvényszéki al
jegyző, Pozsony; Wágner József tanitó, Bálkaapáti; 
YVisnyovszky Károly kohómérnök, Kudzsir. — A 
megjelentek a találkozás emlékére s hogy hálá
jukat az iskola iránt loróvják, megalakították a 
«Tanulótársak egyesületéi*, annak alapját az egy
más közt gyűjtött 120 koronával vetve meg; 
egyben elhatározták, hogy megszerkesztve az egye- 
sőlet alapszabályait, felszólítják a líceum összes 
volt tanítványait a mozgalomhoz való csatlako
zásra s a csekély 1 —2 koronányi évi tagdíjból 
befolyó összeget, illetőleg annak kamatait szegény 
és szorgalmas tanulók jutalmazására és segélye
zésére fogják fordítani. Megjegyzendő, hogy az 
egyesület megalakulása Lencsó János lic. tanár 
érdeme, amennyiben az ő indítványára történt. 
Majd egy újabb találkozás céljából a megjelentek ! 
Broznyik János elnöklete mellett újból kiküldve 
a régi bizottságot elhatározták, hogy 1915. június 
29-én ismételten összejönnek.

Turista kirándulás. A Szitnyaoszlály jövő ; 
héten nagyobb kirándulást rendez a zólyomi ha- i 
vasokra. A kirándulási Pallér Károly bányataná
csos, főiskolai tanár vezeti. A rendkívüli érdekes | 
kirándulásra már is többen jelentkeztek.

— Az ipar köréből. A mull hóban a sol- ! 
mecbányai iparűzésben a következő változások j 
történtek. Iparigazolványt váltottak kereskedő űz- : 
letre: Csoltkó Lajosné, Sleiner Kálmán és Reif 
Miksáné. Iparengedélyt nyerlek vendéglő üzletre j 
Pilcz Manó Selmecbányán és Spilz Márk Béla- | 
bányán. Fölszabadultak: Makövinyi József Baranka ! 
József cipészmeslernél, Flaulner József Bukovics 
István mészárosnál.

— Álllategészségügyünk. Fodor József 
városi m. kir. állatorvos erélyes kezekkel vezeti 
városunk állategészségügyét s ezért nagy ritkaság 
az, hogy Selmecbánya benne lenne a Füldmivelés- 
ügyi Értesítő ama rovatában, amely a ragadós 
állati beteg miatt zárlat alatt levő városok és 
helységek neveit tartalmazza. A mull héten azon
ban, dacára a nagy ügyeletnek és elővigyázatnak 
mégis előfordult StelTultó külulcában.

— A börze áldozata. Porubszky Árpád 
Thurn-Taxis gróf alsószölönki uradalmának főer
désze Alsószőlőnkön e hó 4-én agyonlőtte ma
gát. Az öngyilkos főerdész Selmecbányái születésű 
volt s itten rokonai is vannak. Általánosan ked
velt, igen jó tisztviselő volt, utóbbi időben azon
ban anyagi zavarokkal küzdött s valószínűleg ezek 
kergették a halálba. — Az öngyilkos főerdész 
nőtlen ember volt, igen rendesen élt s igv roko
nai azt hiszik, hogy a börzén játszóit s igy jutott 
rósz anyagi viszonyok közé.

— Himlőoltás. Az első oltásra kötelezett 
gyermekek oltását e hó 9-én, ma vasárnap dél
után három órakor kezdi meg dr. Tandlich Ignác 
tisztiorvos a városi kórházban. Ma délután az I. 
és II. kerületben lakó gyermekek oltása fog meg- ! 
történni.

— Bakamajális. A mull hó 4-iki «Baka ! 
majálisának nagy erkölcsi sikere mögött nem j 
marad az anyagi eredmény sem. — A sok utó- I 
lagos elszámolás miatt a rendezőség csak most ;

van abban a kellemes helyzetben, hogy a főiskolai 
házalap javára ez alkalommal bcgvűlt összegről 
elszámoljon. A felülfizetésokot többek kívánságára 
névszerint nem nyugtázzuk. Befolyt: belépti je
gyekből 337 K 97 f: felülfizetésekből 49 K; ren
dezői díjakból 150 K; vegyes bevételek 47 K 10 
f. Összesen 584 K 13 f. Kiadások összege 442 K 
50 f. Tiszta maradvány 141 K 03 f, moly összeg 
a főiskolai házalapot kezelő bizottságnak átadatott. 
A n. é. közönségnek hálás köszönetét mondva a 
szives adományokért, kérjük a nemes célnak tá
mogatását a jövőben is. A rendezőség.

— Vihnye fürdő vendégei. Vilinyo fürdő
ben teljes már a fürdőidőny s e hó elejétől fogva 
már az összes városi és magánlakások el vannak 
foglalva. Junius hó elejétől a következő vendégek 
vannak a fürdőben:

Dr. Egressy Sánclornó ügyvéd neje Nyílra, 
báró de Pont IAjka Júlia Tolna, Rösch Frigyesné 
gyári igazgató neje Krompach, Kürlhy Pálné va
súti hiv. özv. Selmecbánya, Szodlák Károlynó 
Szeged, Eckstein Dezsőné izr. kántor neje Selmec
bánya, Molnár Károlynó máv. hivatalnokné Buda
pest, 1). LázárImreorvosHódmezővásárhely, Roluios 
Ödönné néptanító neje Csánk, özv. Braunsloiner 
Jánosnó keroskedőné Nyílra, özv. Herverth An- 
talnó háztulajdonos Nyílra, Faschler Feroncné 
polgármester neje Nyílra, Hello Józsa m. kir. távb. 
kezelő Hudaposl, Dreiszker Józsefné vasúti von- 
déglősnő Győr, Zatykó Jánosné ág. ev. lelkész 
neje Pongyelok, Linderfeld Ignácné fűszerkeres
kedő Budapest, Andrássy Endréné irodatiszt neje 
Pozsony, Clair Vilmos és neje a F. M. K. E. fő
titkára, a Budapesti Napló munkatársa Nyílra, 
Boros Géza és Boros Pálné áll. népisk. igazg.. 
Lovászpotona. Truszka Edené jár. számvevő neje 
Ajgyarmat, Herczeg Adolf nyug. erdész Zólyora- 
bucs, Beke Károlynó máv. hiv. neje Nagybittse, 
Vajda János postalakarékpénztári igazgató Buda
pest. özv. Schmelczer Pélerné főbiztos neje Léva. 
Pallya Flóra posta- és távirda kezelő Temesvár, 
Hangya Lajosné földmives Főimül, Bollka József 
neje és lia járásbir. tisztviselő Korpona, Izoha 
Endre és neje szűcs Kassa, Debreczeny Lajosné 
Békéscsaba, Pállya Károly festőművész Újpest, 
özv. Pállya Gyuláné Újpest, Oszvald Katalin föld- 
míves Nagyfalu, Rónai Józsefné főjegyző neje és 
Muhoray Olga tanítónő Jákóhalma, Schmidt 
1 lenni n és Borsiczky Mariska Selmecbánya, 
Winter Zsigmondné iparos neje Érsekújvár, Dr. 
Hupka Lajos nyug. kir. löiv. bíró Zólyombucs, 
Műnk Sándorné napidijas neje és gyermeki! Er- 
zsébelfalu, Homa Jralovánszky Hona magánzó 
Budapest, Kormos Jakab és családja magánzó 
Budapest, Abonyi Árminná kereskedő neje és cse
lédje Budapest, Winter Zsigmondné szerelő neje 
es leánya Győr, Fuchs Mórné korcsmárosné Ma
dár, Eisele József és családja gépgyáros Budapest, 
Szabó Károlynó és nővére Böck írén, min. titkár 
neje Budapest, Dr. 1 íoillor llugóné és családja 
ügyvéd neje Budapest, Gsáky Róbertné kereskedő 
neje Budapest, özv. Gsáky Illésné magánzó Buda
pest, Barth Ignácz kereskedő Pozsony, Ruszkay 
Pál nyug. tanitó Heőpapi, Korányi Sándorné ke
reskedő neje Zombor, Dcschenszky Jánosné taní
tónő Szt. György, l)r. Gábor Izidorné nyug. pénz. 
s. titkár neje Zombor, Spilz Józsefné és leánya 
Budapest, lászlófalvi Volils Zoltánná és családja 
földbirtokos neje Mezőörményes, Braunsteiner 
Janka Nyílra, özv. Kapitány Gyuláné pénzügyi 
főbiztos özvegye Nyitni, Gcrbst Sándorné keres
kedő neje Budapest, Schlesinger Berta, fűszerko- 
reskedő és leánya Folsőszirnye, Mailálh Albertnó 
magánzónő Budapest, ideiglenes vendégek 47, 
Wiener Sarolta és anyja gópfelvigyázó neje Zsolna, 
Esclier Ferencné vasúti tisztviselő neje Budapest, 
Kovács Gyuláné, anyja és leánya Selmecbánya, 
jánoshegyi Wankovils Lajos és neje Selmecbánya, 
Dr. Begéczy N. Andor neje és családja kir. jbiró 
Budapest, Gaál Istvánná állami tanár neje Késmárk
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Mérey Adolfné a Kiv. színház rend, és hírlapíró 
neje Budapest. Fényvessy Margit és gyermeke 
opera énekesnő Bmla|**st. Méhelyi József és neje 
nyug. posta* és táv. főtiszt. Budapest. KnöpHer 
Klza földbirtokos és gyártulajdonos leánya és kí
sérője Matyasovszky Róza Kokavn, Ariéi Jakabné 
bádogosnó Miskolc. Fround I.ajosné kereskedő al
kalmazott neje Miskolc, llirschl Adolfné Selmec
bánya. Pischl Sainunó és leánya földbirtokos neje 
Kel8Ö-Zsember,SchulzIgnác,néanyjaésfia kereskedő 
neje Léva, (íroszhausz Hermin és fia hiv. özv. Bpest, 
báró Jeszenák Istvánné és Komlóssy Margit Eszter- 
gom, Kuli Istvánné Selmecbánya, Szeniczey Emma 
Budapest. Blum Margit kereskedő leánya Léva, 
ifj. Pollák Jakabné és két gyermeke keresk. neje 
Budapest, Baranyai János és neje főv. tanító 
iparisk. tanár, Aranyosy Maliid és Horverth Krnő 
Nvitra, Schvalm Ödönné és Krischlei Bódognó 
Budapest. Holotta Lajosné, kalapos neje Érsekúj
vár. Karlieb Józsefné és Ha pékmester neje Kör
möcbánya. Löwy Mórné és leánya magánhiv. neje 
Budapest, Dr. Kellner Ármin és neje ügyvédjelölt, 
Budapest, Mixkovszky Frigyes és leánya pénzügyi 
tisztviselő Pozsony, Steiner Henriknó vendéglős 
neje Léva. Reichenthal Krnesztin divatárusnő Er- 
sekujvár, Bienet Aranka kereskedő neje Érsekúj
vár. Mendl Kezsőné hajóz, felügy. neje leánya és 
dadája Budapest, Pipi Károlyné és leánya Bpest, 
Honik Istvánné igazgató neje és leánya Budapest, 
Mendl Gyuláné igazgató neje fia és leánya Buda
pest, Szarnék Dávid Adriai bizt. társ. vezérügyn. 
és családja Pozsony. Lamos Elemér kir. aljárás- 
biró Sárbogárd, Kemény Istvánné honvédhadbiztos 
neje Székesfehérvár, Núzny Andrásné kéményseprő 
mesterné Aranyos-Maróth, Allóni Gyuláné máv. 
művezető neje Érsekújvár, Schulc Ignácné keres
kedő alkalmazott neje Léva, Breyer Adolfné ma
gánhivatalnok neje Budapest, Dr. Vágner József 
orvos és neje Kis-Kún-Halas, Pázsit Irén földbir
tokos Kis-Kún-Halas. Jeszenszky Frigyesné kör
jegyző neje és leánya Arvanagyfalu, Sobó Jenőné j 
főbányatanácsos, főiskolai tanár neje és két fia 
Selmecbánya, Tóth János népbanki pénztáros 
neje és anyja Mezőkálonv. Winlcr Zsigmondné 
szerelő neje Blum Margit és Abonvi Aranka Győr, 
bibiti Horváth Gábor földbirtokos Győr, Fürst 
Izsóné kereskedő neje Bisztricsány, Bieceni Ágos
tonná vizmeslcr neje Bisztricsány, Dr. Basi Jenő 
orvos és neje Budapest, Hittrich Emma keresk. 
alkalmazollnő Selmecbánya, Zsoldos Sebőné fod
rász neje Selmecbánya, muraszombati Koczor 
Jánosné rendőrfőkapitány neje és leánya Szeged, 
Zorkóczy Saniuné gyári igazgató neje és gyermekei 
Ózd, Koczó Pálné, leánya és sógornője Adda Ist- í 
vánné l jpcst, lványi Anna szabó neje Esztergom, 
özv. Tralhncr M.-né ny. főerd. özv. és Gerzsó Ilonka 
Selmecbánya, Lung Ottilie bányaigazgató leánya 
Drezda. Összesen 270.

Népdalok. Irta Pósa Lajos. E címen 
Vágvölgyi Béla ismer nevű zeneszerző 10 szépen 
megkomponált népdala jelent meg Rózsavölgyi 
és Társa kiadásában. Pósa Lajos zengő dalainak 
válogatott gyöngyeit zenésiletle meg művészi ér
zékkel és tőről szakasztott magyarsággal. A fülbe
mászó melódiák hamar meg fogják hódítani a 
dalos közönséget és remélhető, hogy mint Pósa 
számos költeményét, szóltében-hosszában fogják 
énekelni. A zongorarósz nem egyszerű kiséret, 
hanem brilliánsan játszható zeneköllemény mind
egyik darab, elegáns modorban letéve. A zenélő 
világ ligyelméde ajánljuk a füzetet, melynek ára 
2 korona.

- Tiindérkert Besztercebányán. A »Kraján« 
hazafias olvasmányokat terjesztő újság javára 
folyó hó 9-ikén este rendezendő népünnepély al
kalmával a besztercebányai elektromos telep eddig 
még nem látott és ezentúl nem látható lündéri 
díszvilágítást rendez A városban és az ünnepély 
helyén körülbelül 1500 izzólámpa és 05 briliáns

W.

fényű ivlámpa terjeszti majd vakító fényét és tün
dérkertet varázsol le a földre. Az Árpád-téren 
ahol az ünnepélyt rendezik a fák és bokrok le- , 
velei között 100 és 100 izzólámpa fog vetélkedni 
a csillagok ragyogásával és a fák fölött elhelye
zett ivlámpák mind megannyi nap szórja aranyos 
sugarait az alant mulatókra. Az elektromos telep 
Budapestről hozatott transformot, mely az óriási 
nagy torhelés elbírására szolgál. Az ünnepélyre 

: felránduló közönségnek a gépház és zsilip megte
kintését az elektromos müvczotősége vasárnap 
és hétfői nap folyamán megengedi, melyre előző
leg az irodában kell engedélyt kérni. Az érdeklő
dés e téren oly nagy, hogy már 200-nál többen 
jelenkeztok és kértek engedélyt a megtekintésre, 

i azért ajánlatos az üzemvezetőséget távbeszélőn ér
tesíteni. Különös nagyszerű látványt fog nyújtani 

j a nagy terhelés alatt görnyedő a 600--000 lóerős , 
j két gép. A telep vezetősége utasította az ez alka- |
; lomra megketlöztetolt személyzetei, hogy minden : 
i látogatónak kimerítő felvilágosítást és magyará- i 
! zalot adjon a gépek működéséről, hogy a szem- 
j lélő tiszta képet nyerjen az egész telep nagysze- 
! rüségéről. Az ünnepély programmját külön falra- ; 

gaszok hirdetik.
— A „Zenélő Magyarország" Zongora és hegedű 

zenumiifolyóirat most megjelent XII. óvfolyami 1:! füzetének 
tartalma: I. „Kis kettőmben újra nyílott mindonik virág11 és 
„Magyar főidőn magyar anyaszült engoui a világra11 legújabb 
népszerű baka nóták Bogdán Istvántól'. II. Holemann A. 
„Tüzelj! “  (Blaze Away) angol induló Ős-Budavára közkodvolt j 
műsoráról. III. Dr. Schwiuuner Aurél „A méhecske" — Dos : 
Bienelein — Dalkoringő — Wulzorlicd. K minden zenekodv- 
lőnok kiváló fontosságú zonemiifolyóirut minden egyes füzete j 
hasonló gazdag tartalommal jelenik meg, úgy, hogy olőfizetői ■ 
a legújabb — jelesebb zonotennékokot kapják a havonta két
szer — mindenkor 12  oldalon — megjolenó füzetekben. 
Előfizetési ára: egész évre (24 füzetre) 12 korona félévre 
(12 füzetre) ti korona negyedévre ( 6  füzetre) 3 korona. 
Egyes füzet ára (K) fillér! Elólízottetni az e számmal megin
duló III évnegyedre, valamint az olózó évnegyedre is a , 
„Zenélő Magyarország11 (Klőknor Ede) zenemű kiádóhivatalá- 
ban Budapest Vili. József-körút 22—24. l'gyanitt jelent meg 

j a népszerű „Banzájl11 japán győzelmi induló, Togó admirális 
I hírneves indulója Sattelmuyor Jenőtől. A ritka hatásos induló 

a mindenütt megnyilatkozó japán syiupáthia folytán és a 
legtöbb európai zenekarok logkivántabb iniisorszama — bo- 
lőlo 3 hetes uiegjelenéso óta 10 ezor példányon felül fogyott 
cl. Ara 1 kor. 80 fillér és Klőknor Ede budapesti zonoinii- 
kiadóhivntalától megrendelhető.

Közönség köréből.

előbb méltoztassanak obbeli óhajukat velem kö
zölni, nehogy — miután már többek által arra 
felkérettem — ezen kínálkozó kodvező alkalomból 
elessenek.

4-szer. Felnőtt urakat és hölgyeket is akik 
inkább otthon mint a nyilvános előadásokon sze
retnék ezen világnyelvek egyikét vagy mindakeltőt 
elsajátítani, igen örömest tanítom — amint teszem 
már eddig is több házban. Az érte járó dij pedig 
az anyagi körülményekhez mérten közmegegye
zéssel határoztatik meg.

Jelentkezhetni lakásomon is, napontaH—10 jg 
délelőtt és 3—5-ig délután Zsigmondy-utea 71 -ik 
szám alatt.

Selmecbánya, 1905. július 3-án.
Fénykövi Jakab

nyelvmester.

NYILT-TÉR.
E rovat alatt közlőitekért nem folelős a szork.

Köszönetnyilvánítás.
Fogadják ez utón hálás köszönelünket mind

azok, akik nagy fájdalmunkat igaz részvétükkel 
törekedtek: némileg enyhíteni, s drága szeretőit 
halottunkat az utolsó útra elkísérni.

Schmutzer család

Köszönetnyilvánítás.
A három főiskolai hallgató urnák is hálás 

köszünetünket fejezzük ki, hogy szívesek vollak 
szeretett hallottunkat utolsó útjára eljöni.
____ __________________ Schmutzer család.

SELMEC- ÉS BÉLABÁNYA SZ. KIR. VÁROS

HIVATALOS KÖZLEMÉNYEI.
Az anyakönyvi hivatalok bejügyzásei.

l90f>. évi julius hó 2 -tól julius 8 -ig.

SzUletés.
Balázs János és Némoth Anna, fiú Selmecbánya 
Boleman Géza és Tóth Ilona leány „
Schnoidor János és Vojtús Mária fiú Bélabánya 
Dubrauszki János és Paksznor Mária leány Bélabánya 
Javorszki Mihály és Petiik Katalin „ „
Szliaczki János és Melieh Mária
Kuezej György és Foltén Verőn fiú „
Lajosiak János és Lupták Mária leány ,,
Gciueinor Ármin és Szurán Gizella loány „

_____  1905. július 9.

Értesítés.
Van szerencsém a nagyérdemű közönséget 

arról értesíteni, miszerint a nagy szünidő alatt, 
t. i. folyó év julius hó 10-étől fogva augusztus 
hó 31-ig minden nap folytatom nyilvános elő
adásaimat a francia- és a németnyelvből; amiért 
is kérném a tanulni vágyókat, szíveskednének 
folyó hó 9-ig bezárólag a róm. kath. elemi is
kola I-ső osztályában délutánonként 2—3-ig nálam 
jelentkezni, annál is inkább; mivel a kitűzött határ
időn lul netán jelentkezni óhajtók az előadásokon 
való megjolonhetósre igényt nem tarthatnak.

Az órarend julius hó 9-én 2 —4-ig meg fog 
állapíttatni.

Továbbá hajlandó vagyok ezen másfél hó 
alatt a délelőtti órákban 8—12-ig a fent jolzelt 
helyiségben:

t-szür. A IV-ik elemi osztályt elvégzőit ta
nulókkal (fiuk vagy leányok) a feldolgozott tan
anyagot átismételni és egyúttal őket a középiskola 
első osztályára előkészíteni.

2- szor. Mindazon fi- vagy leány növendéke
ket, kik egy vagy kél tantárgyból elégtelen osz
tályzatot kaptak, a pótvizsgák sikeres letehetésére 
oktatásban részesíteni.

3- szor. Azon t. szülők pedig, akik gyerme
keiket saját házuknál kívánnák általam oktattatni, 
vegyék szives tudomásul, hogy ezen a háznál tel
jesítendő privát tanításáért a lehetőleg csak el
képzelhető legcsekélyebb tisztelot-dijjal is ineg 
fogok elégedni. Megjegyzem azonban, hogy minél

Sztraka Cyril és Palatínus Mária fiú ilodrusbánya 
Sztraka Emil és Lipniczky Katalin loány „

Kihirdetés.
Stahl Béla és Lonstoeh Margit Selmecbánya
Haksiinyi Samu Selmecbánya és Graoza Ludmilla Bakabánya
Baiubula Imre és Bartos Irma Selmecbánya
Potrih Lihor Selmecbánya és özv. Ilenniger Percenő Hegyb
Pisch József Sleffullő és özv. Sbirka Mályásnó Selmecbánya

Házasság*.
Kovécsik Sámuel és özv. Ilrcsko Jánosnó Selmecbánya

Halálozás.
Sztancsok Károly 38 éves hátgerincsorvadás 
özv. Kucsera Jánosné (if> éves szervi szívbaj 
Mozola János ll> éves görvélyes csontlob 
Kneszko András 79 éves vízkor 
l ’anák István 82 éves végelgyengülés 
Nouhauer Mária lf> éves tiidőgiimókór 
Jányi József 7 éves tüdőgyulladás

Meghívó.
Selmoc- és Bélabánya szab. kir. bányaváros tör
vényhalósági bizottságának 1905. évi julius havi 
közgyűlését ezen hó íl-énak délutáni 3 órájára 
meghirdetvén, arra a t. c. bizottsági tagokat ezen

nel meghívom.
Ipolyságon, 1905. évi julius hó 2-án.

Lits Gyula főispán. 
Tárgysorozat:

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

2. — A gazdasági tanácsnok, az erdőinester
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és a mérnök jelentése múlt havi működésükről 
s julius havi teendőikről.

3. A fürdőgondnok jelentése a vihnyei fürdő 
házi kezelésénél f. é. junius hóban elért ered
ményről.

4. 4259. A számvevőség jelentése a városi 
adósságok konvertálásának és a városi törlesztési 
alap junius havi állapotáról.

5. — A jövedéki hivatal jelentése a fogyasz
tási adók, adópótlékok és egyéb jövedékek junius 
havi forgalmáról.

6. 5024. A «Belügyi Közlöny* 26. számának 
előterjesztése annak közlése tárgyában, hogy Tisza 
István gróf miniszterelnöki és belügyminiszteri 
állásától felmentetett és belügyminiszterré Kris- 
tóffy József kineveztetelt.

7. 4992/5025. Átirata a volt földmívelésügyi 
és a volt vallás- és közoktatásügyi miniszternek, 
melyben nevezettek búcsúzóul köszönetét monda
nak a város támogatásáért.

8. 5122. Fejérváry Géza bárói. é. 2626. sz. 
körlevele, melylyel miniszterelnökké s pénzügymi
niszterré való kinevezését s a Gabinet többi tag
jának kinevezését közli, s a közönség támoga
tását kéri.

9. 5026. és 5101. Hason körlevele az uj 
kereskedelemügyi és belügyi minisztereknek.

10. 4794. A m. kir. belügyminiszter folyó évi 
44.596. sz. rendelete a házi pénztár 1903. évi zár
számadásaira tett észrevételek tárgyában.

11. 5131. Ugyanannak folyó évi 47,214. sz. 
rendelete a szék- és fővárosi közkórházakkal szem- = 
ben a várost terhelő tartozás fedezetére kért 70,000 
kor. kölcsön engedélyezése tárgyában.

12. 4759. Ugyanannak folyó évi 54,042. sz. j 
rendelete a budapesti mensa academica segélye- 1 
zése iránt hozott közgyűlési határozat jóváhagyása 1 
tárgyában.

13. 5156. A földmívelésügyi m. kir. miniszter ] 
folyó évi 51,091. sz. rendelete az o helyütt létesít- j 
lelni kért egészségügyi vizsgálati állomás rendsze- j 
resítésére vonatkozólag.

14. — A városi közigazgatási bizottság és | 
a város tanácsának előterjesztése a városi útfen- ; 
tartás s útadó alap 1903. és 1904. évi számadásai- j 
nak meg- és felülvizsgálása ügyében.

15. 5225. A számadásokat felülvizsgáló bizott
ság s a város tanácsának előterjesztése a házi 
pénztár, a letéti és az alapítványok pénztáráról
1904. évre szerkesztett zárószámadások felülvizs
gálása tárgyában.

16. 3260. A város tanácsának előterjesztése 
a városi útadó alapot terhelő 13,000 K házi pénz
tári előleg visszatérítésére felveendő kölcsön tör
lesztési tervének bemutatása tárgyában.

17. 5192. A város tanácsának előterjesztése 
a kér. szt. János tárói telep házának javítására 
szükséges 843 kor. 85 fdl. költség engedélyezése s 
fedezetének megállapítása tárgyában.

18. 5226. Ugyanannak előterjesztése az alsó
magyarországi kémlő intézeti egyesület választ
mánya által folyó évi junius hó 24-én tartott 
ülésében hozott határozatok bejelentése s ezzel 
kapcsolatosan az egyesület kálváriái birtokának 
megvétele iránti tárgyalás eredményének bejelen
tése tárgyában.

19. 5231. A város tanácsának előterjesztése 
az alsómagyarországi kémlő intézeti egyesület 
ajánlatára az iránt, hogy Wágner Józsefné özve
gyi nyugdiját a város vállalja el és ennek váltság 
összege a külső birtok vételárába betudassék.

20. 4993. Ugyanannak előterjesztése a stef- 
fultói róra. kath. iskolaszék tagjainak sorában 
beállott üresedés betöltése iránt.

21. 5198. Ugyanannak előterjesztése az 1906. 
évre megszerkesztett és megvizsgált favágatási 
terv megállapítása iránt.

22. 4691. Ugyanannak előterjesztése az 1906. 
évi erdészeti költségvetés megállapítása tárgyában.

23. 5179. Ugyanannak előterjesztése Hatadán 
Vincze részére 9Ö G-ölnyi terület eladása ügyé
ben elvileges határozathozatal céljából.

24. — Ugyanannak előterjesztése Bukovits 
István pajtájának megvétele iránt elvileges hatá
rozat hozatal céljából.

25. 3941. Ugyanannak előterjesztése a 
Cserhla István és neje steíTultói lakosok részére 
átengedett városi telek kiegészítése ügyében má
sodízben való tárgyalás céljából.

26. 3672. Ugyanannak előterjesztése Hőnek 
János részére 9 5 m8 köztérnek átengedése iránt 
másodízben való tárgyalás céljából.

27. — Ugyanannak előterjesztése elvileges 
határozathozatal céljából a győriek által Vihnyén 
létesítendő villák építési részleteinek megállapí
tása iránt.

28. 5236. Ugyanannak előterjesztése Töttössy 
Ede selmeczbánvai lakos kérvényére a megüre
sedett honvéd hadapródiskolái városi alapítvány
nak Aladár lia részére való adományozása iránt.

29. 5126. Borsodvármegye megkeresése az 
esetleg kibocsátandó törvényellenes rendeletek 
végrehajtásának megtagadása tárgyában hozott i 
határozata értelmében hasonló szellemű határo
zatnak hozatala iránt.

30. 5204. Pest-Pilis-Solt-Kiskun megye meg
keresése az alkotmányellenes kormányzati rend- ; 
szer elleni tiltakozás, — a meg nem szavazott 
ujonczjutalék s adó megtagadása — a tisztvise
lőknek alkotmányellenes cselekedetek elkövetésétől 
való eltiltása s az ezért sérelmet szenvedő tisztvi
selők megvédése tárgyában a képviselőházhoz 
intézett feliratának pártolása iránt.

Selmecbánya, 1905. évi julius hó 2-án.
Szitnyai József, s k.

kir. tan. polgármester.

4256. rkp. 1905.

Hirdetmény.
Az ebtartásról szóló szabályrendelet 2. §-a 

alapján közhírré teszem, hogy folyó évi július 
hó 11-től kezdve 8 nap alatt kötelesek az eb- 1 
tartók a birtokukban levő ebeket, azok számának | 
és minőségének megjelölése mellett a belvárosban 
a rendőrkapitányi hivatalnál, a kiilutcákban pedig 
az illető rendőrbiztosnál bejelenteni és illetve az 
e célra szolgáló űrlapot kitölteni és sajátkezüleg 
aláírva beterjeszteni.

Az így bejelentett ebek után kivetett adó 
kimutatásba foglalva folyó évi július hó 22-étŐl 
kezdve 3 napon át lesz közszemlére kitéve hiva- : 
talomnál, mely idő alatt azt az érdekeltek meg
tekinthetik és netáni felszólalásaikat előadhatják 
a midőn is úgy a kivetés, mint a felszólamlások 
számvevői átvizsgálás után végeldöntés végett a 
városi polgármesterhez lesznek felterjesztve.

Végül figyelmeztetem az ebtartókat, hogy a 
szabályrendelet 18. 19. §§-ai szerint 100 koronáig 
terjedhető pénzbüntetés róható ki azokra, akik > 
ebeiket be nem jelentik, részükre bárcát nem 
váltanak és akik ezen bárcákat ebeiken nem vi
seltetik.

Selmecbánya, 1905. július hó 1-én.
Horváth Kálmán,

rfökapitány.

H I R D E T É S E K .

1281. szám. 1905. tkv.

Árverési hirdetmény kivonat.
A kir. járásbíróság mint telekkönyvi hatóság 

közhírré teszi, hogy Yeresik József végrehajtató- 
nak Zubka Ferenc végrehajtást szenvedő elleni 
80 K tőkekövetelés és jár. iránti végrehajtási 
ügyében a Selmecbányái kir. járásbíróság terüle
tén fekvő Zubka Ferenc tulajdonául bejegyzett 
a Selmecbányái 620. sz. tlkjkvb. a 976. hrsz. 
157/IV. népössz. sz. ház és kertre az uj utcában, 
ezennel adószerint 1656 kor.-ban megállapított 
kikiáltási árban az árverést elrendelte, és hogy 
a fentebb megjelölt ingatlan az 1905. évi augusz
tus hó 3-ik napján délelőtti 10 órakor az ezen 
kir. járásbíróság telekkönyvi hivatalos helyiségé
ben megtartandó nyilvános árverésen a megálla
pított kikiáltási áron alul is eladatni fognak

Árverezni szándékozók tartoznak az in
gatlan becsárának 10 °/0-át készpénzben vagy 
az 1881. évi LX. t.-c. 42. §-ában jelzett árfolyam
mal számított és az 1881. évi november hó 1-én

Felhívás pályázatra.
Vihnye fürdő vendéglői bérletére!

Selmec- és Bélabánya sz. kir. város közön
sége a Vihnye fürdőben 1906. év január illetve 
május hó 1-étÖl megürülő vendéglői bérletre 6 
esetleg 10 évre nyilvános pályázatot hirdet.

A házi kezelés eddigi 2 éveben az állandó 
vendégek létszáma következő volt:

1903. évben 925, 1904. évben 1144.
Julius és augusztus hónapokban becslés sze

rint átlag 5—600 ember szokott a fürdővendég
lőben étkezni.

Pályázni óhajtók legcélszerűbben ez év július 
havában 10—25.) között személyesen is meggyő- 
zőphetnek a vendéglő forgalmáról, főleg ez okból 
rendeltetett el, hogy a kellően felszerelt és 300 
K óvadékkal biztositott ajánlatok folyó évi 
augusztus hó 25-ig adandók be közvetlenül a 
városi tanácshoz Selmecbányára.

A nyilvános szóbeli árverés folyó évi 
augusztus hó 26-án délelőtt '/a 12 órakor fog 
Selmecbányán v. tanácsteremben megtartatni, 
mikor már csak az aznapi délelőtti póstával ide
gen helyről érkező Írásbeli ajánlatok fogadtatnak el.

Egyéb részletes feltételeket a szerződés tar
talmaz, melynek szövege minden pályázni óhaj
tónak kívánságára megküldetik.

Selmecbányán, 1905. évi junius 23.
Szitnyai József,

kir. tanácsos, polgármester.

1038./D05. sz.

Árverési hirdetményi kivonat.
A Selmecbányái kir. járásbíróság mint telek

könyvi hatóság közhírré teszi, hogy özv. Megyeri 
Vilmosné végrehajtatnak Donoval János és neje 
Rácskor Ilona végrehajt, szenvedő elleni 565 K 
90 f tőkekövetelés és 88 K 30 f költség jár. iránti 
végrehajtási ügyében a selmecb. kir. járásbíróság 
területén levő a Selmecbányái 1693. sz. tljkvben. 
A. -f- 1. ssz. 537. hrsz. 151.. I. népsorsz. Donoval 
János és neje Bacskor Ilona nevén álló házra és 
kertre az árverést 1542 K ezennel megállapított 
kikiáltási árban elrendelte, és hogy a fentebb 
megjelölt ingatlanaz 1905. évi augusztus hó 
14—ik napján d. e. 10 órakor a Selmecbányái 
kir. jbiróságnál (I. em. 1. ajtó) megtartandó nyil
vános árverésen eladatni fognak.

Árverezni szándékozók tartoznak az ingatlan 
becsárának 10°0-át készpénzben vagy az 1881. 
évi LX. t.-c. 42. §-ában jelzett árfolyammal szá
mított és az 1881. évi november hó 1-én 3333. 
sz. a. kell 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.

Selmecbányán, 1905. évi május hó 22-ik 
napján.

A kir. jbiróság mint tlkvi hatóság.
Liha, kir. jbiró.

N y a v a ly a tö r é s !
Ki nyavalyatörés, görcs és más ideges állapotban
szenved, kérjen íratott, ingyen és bórmentve
kapható a szab d , h a t ty ú  g y ó g y s z e r tá r  állal 

M ajna, F r a n k f u r t .

3333. sz. a. kelt igazs. miniszteri rendelet 8. §-ában 
kijelölt óvadékképes értékpapírban a kiküldött 
kezéhez letenni avagy az 1881. LX. t.-c. 170. §-a 
értelmében a bánatpénznek a bíróságnál előleges 
elhelyezéséről kiállított szabályszerű elismervényt 
átszolgállatni.

Kelt Selmecbányán. 1905. évi junius hó 
26. napján.

Liha, kir. járásbiró.

5Z6NASY. ^  *•
á r P A D *
fAl V MAGYAR

RAJZ KÖRZÖ Lobwk.
Joerges jt. özv. és fiánál.
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.á jgüti ÖSSi ’M  ‘ö fö£5l & Q . fa.
|  Egy szarvasagancs |
;s? költözködés miatt eladó, &; 
| |  megtekinthető
^  JVtakónyi P á l
g j üzletében. jgf

\% @  \% &  g j  W  W Í  S ®  F

llbász
debreceni kolbász, azonnal ehető vagy fózni való 176, pörkölt bőrű 
szalonnak elsőrendű zsírnak 144, sós fehér vastag 138, vékony 
13$. füstölt vastag 14$, vékony 144, debreceni paprikás szalonna 
152. pácolt fogó agy más füstölt paprikás szalonna 2 0 0  pácolt 
sovány szalonna nélküli sonka, kartuonádli. oldalas 160  fillér 
A fonti áruk szállító levele es csomagolása ingyen. Elsőrendű 
házi zsir 156 hozzá szelencék: 5 kgros 110. 10 kgros 140. 
9 5  kgros 2.80: az árak fillérekben értendők. Áruim árai, 
melyek gyakran változók e helyen minden szántban kot* 
l t a a z  >-im alatt találhatók. Szállítja: I I . Í I jC X .IK  kiviteli 

üzlete Nyíregyháza.

Ni ncs  többé i szákossá^!
K ív á n a tra  b á rk in e k  b é rm e n te s e n  k ü l-  

-i d ü n k  eg y  p ró b á t  a  C o zap o rb ó l K ávé,
tea , é te l v ag y  szeszes i ta lb a n  e g y fo r-  

iy  v "■— • m án  a d h a tó  a z  ivó t u d t a  n é lk 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 feleseg, testvér avagy gyermek 

. egyaránt, az ivónak tudta nélkül adhatja és 
i  az’ illető mégcsak nem is sejti mi okozta ja- 
|  villását.

Coza a családok ezreit békitette ki ismét, 
sok ezer férfit a szégyen és becstelenségtől 
megmentett, kik később józan polgárok és 
ügyes üzletemberek lettek. Temérdek fiatal 
embert a jó útra, és szerencséjéhez segített 

1 /  és sok embernek életét számos evvel meg-
SL hosszabbította.

Az intézet, mely a Cozapor tulajdonosa, 
mindazoknak kik kívánják egy próba adagot dij és költség
mentesen küld, hogy igy bárki is meggyőződhessen bizto- 
hatásarol. Kezeskedünk, hogy az egészségre teljesen ártal
matlan.

E g y s z e r i  á t s i m i t á s
m f ia k  a M M a u * a 8 a u a » .-9  h b w

SCEIGHT
(S za rv a s  v a y y  k u lcssza p p a n )

pótol

á ts im i tá s t  közönséges  
__________ szappannal .  —
S ch ich t-sza p p a n  a legjobb és haszn á la tb a n  a legolcsóbb !

Kétszeri

INGYEN PRÓBA 171. SZ. 
Vágja ki ezen szelvényt és 

küldje még ma az intézetnek. 
(Levelek 25 fillér levelezőlapok 
10  fillérrel berinentesitendók.l

COZA INSTITUTE
(Dept. 171.) 1 I

62, C h an ee ry  Lane, 1
London, A nglia.

J

£ L A P  KIADÓ- 
HIVATALÁBAN.

A Földes-féle 
MARGIT-CRÉM 

A Földes-féle 
MARGIT-CRÉM 

A Földes féle 
MARGIT-CRÉM 

A Földes-fele 
MARGIT-CRÉM 

A Földes-féle 
MARGIT-CRÉM 

A Földes-féle 
MARGIT-CRÉM 

A Földes-féle 
MARGIT CRÉM 

A Földes-féle 
MARGIT-CRÉM 

A Földes-féle 
MARGIT-CRÉM 

A Földes-féle 
MARGIT-CRÉM

H ölgyek ré s z é re
n é lk ü lö zh e te tle n !

LEGJOBB SZEPim
pár nap alatt eltávolít szeplőt, májfoltot, 
pattanást, bőratkát, (Milesser) és minden 
más börbajt. Kisimítja a ráncokat és az arcot 
fehérré, simává varázsolja, üdít és fiatalít! 
Ára: kis tégely 1 korona, nagy 2 korona. 
MARGIT-HÖLGYPOR (3 színben) kor. 1*20 
MARGIT-SZAPPAN 70 fill., MARGIT-FOGPÉP 
(Zahnpasta) 1 kor. MARGIT-ARCVIZ 1 kor. 
Postán utánvéttel vagy a pénz előleges be

küldése után küldi a készítő:

s Kelemen sí;
Kapható minden gyógyszertárban, 

drogériában és illatszer-kereskedésben. 
F ő r a k tá r  S e lm ecb á n y án :

Margótsy János örökösei gyógytárában.

Arai

A Földes-féle 
MARGIT-CRÉM 

A Földes-féle 
MARGIT-CRÉM 

A Földes-fele 
MARGIT-CRÉM 

A Földes-féle 
MARGiT-CRÉM 

A Földes féle 
MARGIT-CRÉM 

A Földes-féle 
MARGiT-CRÉM 

A Földes-féle 
MARGIT-CRÉM 

A FUldes féle 
MARGiT-CRÉM 

A Földes-féle 
MARGIT-CRÉM 

A Földes-féle 
MARGIT-CRÉM

Valóban nagyszerű és 
elérhetetlen 

p o  v a r i r t ó . ”

Csak palackban vegye.
Selmecbányán: Gciger Márk, Engel 
Zsigmond, Ernst Zsigmond, ifj. Mar- 
schalko Gyula, Weisz Ignác és Weisz 

Samu füszerkereskedőknél. 
^fodrusbányán: Kukucska József 
és Weisz Jakab fűszerkereskedőknél.i 
Ipolyságon: Berczeller M.. Bolner 
Pál, Dombo Károly és Rumann 

Lajosné fűszerkereskedőknél. 
jCörmöcbányán: Freud Manó, Gaz-! 
dik János, F. W. Horn, Klein Her-I 
mann és Ritter Leopold J. fűszer

kereskedőknél.

i cs. és t ir . osztrák-magyar kizárólag szab. Yibarmentes.
n

H om lokzat-festékre hatóságilag
védve.

KRONSTEINER KAROLY
B É C S , III . Haupstr. 12 0 . saját házában.

Kronsteiner-féle 
uj zománc.

öt ven különböző minin, vízzel keverhető, mosható, viharinentes, tűzálló, zománcozott, csak egy
szerű mázolás. Jobb, mint nz olajfesték. Évek során szállítja cs. es kfr. uradalmak, katona- és 
eivilintézöségnek raguinknak stl>. M inden r é s z tv e t t  k iá l l í tá s o n  e lső  d íjja l ju ta lm a z v a . 
Legolcsóbb festék homlokzatokra, belterületre, különösen iskolák, kórházak, templomok kaszárnyák
hoz itb . es mindenféle más tárgyhoz. Egy n é g y z e tm é te r  á r a  6  fillé r. Meglepő eredmény. 
HOM LOKZAT-EESTÉK viharinentes. mészben oldható, 4!i minta oUjíeslékkeJ azonos Kg.-ja 

24 f illé r tő l följebb.
Kívánatra ingyen próba, mintakönyv prospektus.

Nyomatott Joerges Ágost özv. és fia könyvnyomdájában Selmecbányán, 1905
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