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Egy évre 8  korona. Félévre t  korona. Negyedévre 2 korona.
------------------- Ü g y e s  s z á m  á r a  2 0  f i l lé r . --------------------

Hirdetések megállapodás szerint számíttatnak,
---------N y i lt t é r  d ija  s o r o n k é n t  2 0  f i l l é r . -----------

Felelős szerkesztő és laptulajdonos.

K Ö T I  I S T V Á N

Az expedíciót s hirdetéseket illető reklamációk a lupkezelő

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

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

A közgyűlésről.
Mintha Ünnephez készültünk volna.
A hangulat azonban nélkülözte azt a 

derűt, közönségünkbe nem volt meg az a 
bizalom, az ünnep sikeréhez, mely rendesen 
meg szokta előzni ünnepnapjainkat.

A beszéd tárgyát mindenütt, családi 
s nagyobb körökben is az a kérdés ké
pezte : meg fogja-e szavazni a közgyűlés 
a kormány iránti bizalmat vagy nem s a 
hívők számát ketté osztotta a kérdés meg
vitatása.

A nagyobb rész nem bízott sem a 
város tanácsában, sem a közgyűlésben s 
meg nem szűnt ebbéli kételyének nyilvá
nításával, mire a kisebb része a hívőknek 
csak azzal felelhetett, hogy az lehetetlen, 
a tanács és közgyűlés egyhangúlag fogja 
a bizalmatlanságot határozatában kimondani.

A közgyűlés napján harcias jelleget 
öltött az érdeklődők nagy csoportjában a 
hangulat és ez a tanács ellen irányult, 
melyről azt tették fel, hogy nem fogja a 
bizalmatlanság megszavazását indítványozni. 
E harci jellegnek azonban egy nagy hiánya 
volt az, hogy a harcra vágyóknak nem 
akadt ellenfele, mert a tanács indítványa 
már ekkor kész volt s az ajkakra raár-már

Népregék.
Ilont vármegyében, a szántói vízforrások 

között lugzó alaku üreg van, fölötte emberfornia 
kőszikla, alatta pedig kénes viz buzog; a néprege 
szerint lugzóval együtt kővé merült asszony az, 1 
ki Luca napján lugozni mert. Egy kemence alakú 
szikláról s a benne elszórt kövekről pedig úgyszól j 
a népmonda, hogy egy másik asszony kővé vált ' 
kenyerei azok, mert szintén Luca napján cselt rá 
a sütés. A váci kalvária-kápolna falát kívülről 
mésztufa burkolja és szépen ellenáll az a sziva
csos kőzet a légköriek romboló hatásának; de 
mivel durva Ivukacsosságával jól imitálja a rozs- 
kenyér hólyagos belél, keletkezés módja megfej- j 
tésére csakhamar kész lelt a néprege, hogy kővé 
vált kenyértészlája annak az asszonynak ki éppen 
nagypénteken akart sütni.

Gümörberi, a lipóci várrom előtt kőoszlop 
áll, a néprege szerint egy megkövült asszony a 
gyermekével karján. Szerette a várur üa a 1 
jobbágy-leányt, ele a büszke főnemes rossz szem
mel nézte és rangos menyasszonyt szerzett a fiá
nak. Nem szívesen vette az, de kellett nyugodnia ; 
az apai vasakaratba. Fölvánszorgott az elhagyott 
leány a sziklatetőre s onnan a mélybe akarta 
magát vetni a lakodalom éjjelén, árva kisdedével 
együtt, de legyökereztek a lábai a vigalom halla
tára és kővé inerevült gyermekestől a várra! 
szmnben, s mint állandó szemrehányás, ott áll 
ma is.

Hozzá hasonló Abauj-Tornában a regéci vár 
elölt álló kőasszony, s azt zengi a néprege róla, 
hogy kővé vált pórieány az, kit a várur lia csá
bított H. de a ki karján tarlót1, gyermekével

kitörésre tolult abzug helyett oly éljen ria
dalom töltötte 1 e a bizalmatlanságot kimondó 
határozat meghozatala után a tanácskozás 
termét, hogy egyszerre tisztában lehettünk 
a közhangulattal: szerte foszlott a köd, 
mely a város tanácsának szándékát, hazafias 
érzelmét oly söté'ül láttatta a kételkedők
kel, akik aztán ról is meggyőződhettek 
csakhamar az éljen elhangzása után, hogy 
olyan feje van közigazgatásunknak Lits 
Gyula főispánunk személyében, aki lángoló 
hazaszeretetével, széles látókörű tudásával 
a legválságosabb viszonyok között, is meg 
tudja találni azt az igaz utat, melyen mint 
a kormánynak bizalmasa halad, úgy irá
nyítja közigazgatásunk életét, hogy csak 
a hazát boldogítani akaró érzésével, gon
dolatának, tudásával olvad bele a kormány
zás szervébe, de különben egyéni önálló
ságát érintetlenül őrzi meg, hogy csakugyan 
őre lehessen a törvénynek ne csak lefelé, 
de fölfelé is.

A határozat kimondását követő tartal
mas nyilatkozatát, mely a megnyugvás ér
zését keltette a közönség leikébe, lelkes 
éljenzés kisérte.

Közgyűlési tudósilásunk ez:
Már dél utáni három óra előtt félig megtelt 

a tanácsterem, de nem annyira bizottsági tagokkal,

mint inkább más érdeklődő polgárokkal és külö
nösen főiskolai hallgatókkal. A midőn az elnöklő 
Lits Gyula főispán pontban 3 órakor a nevezetes 
közgyűlést megnyitotta, 70 közül összesen 29 bi
zottsági tag volt jelen: még pedig a következők: 

Állmán Imre, Arlhold Géza. Bencze Gergely, 
Boleman Ede, Fizóly Károly, Gregus Antal, Gazsó 
Mihály, Hlavathv József, Hándel Vilmos, Herr- 
mann Emil, Horváth Kálmán. Heincz Hugó, Main 
József, Király Ernő. Mendel Frigyes, Oszvald 
Gusztáv, Panek Ödön, Paulovils József, Richter 
Ede, Szitnyai Józszef, Svehla Gyula, Szél László 
dr., Schwarlz Oltó dr., Sobó Jenő, Vaigel János, 
Wankovits Lajos, Vei its György, Vörös Ferenc és 
Vojtás Mátyás. Későbben eljöttek még Csányi Ottó, 
Farbakv István és Jezsovits Károly.

Mély csendben nyitotta meg Lits Gyula fő
ispán a közgyűlést és első sorban is kinevezte 
Micsák Márton végzett jogász díjtalan közigazgatási 
gyakornokká, aki az esküt nyomban le is telte. — 
Ezután tárgyalás alá vétette a főispán a tárgy- 
sorozat ü., 7., 8. és 9. pontjait, vagyis a kormány 
változásra vonatkozó leiratokat. Nagy csendben 
és valóban méltóságteljes komolysággal hallgatták 
végig az Altraan Jinro gazdasági tanácsos állal 
fogalmazott és felolvasóit tanácsi határozati javas
latot, amelyben a tanács tagjai teljes egyetértő 
összhanggal, egyhangúlag állapodtak meg és a mely 
így hangzik:

Indítvány a törvényhatósági bizottsági 
közgyűléshez.

»A törvényhatósági bizottság a hazafias ag
godalom érzületének ad kifejezést, hogy a kor
mány nem a parlamentáris elveknek megfele-

együtt bánatában változott kővé, midőn meglátta, 
hogy a hitehagyott urfi más leánynyal meg} es
küvőre. Nem messze tőle van a Vénhanya köve 
három testvérével, kik együtt azért kövültek meg, 
hogy szőlőjükben még Űrnapján is dolgozni mer
tek, nem is terem a földjük azóta egyebet tüsök
nél és gaznál. A szádellő' völgyben Attila lova 
patkójának a nyomát látja a nép a sziklán más 
változat szerint a hun király fiától, Dengesicstől 
ered az.

Nemzeti hőseink közül kivált az óriási ere
jéről híres Toldv Miklós az. ki rendezi, hánvja- 
veti a hegyeket. Ilyen munkája a Gzoki-hegy 
megrepesztése Nógrád vármegyében. A népmonda 
elbeszélése szerint Mátyás király utazott egykor 
arra tündérszép feleségével s a lovai megállották 
a hegy előtt; éppen vissza akart a király fordulni, 
mikor odaugrott az öreg Toldi és egyetlen fejsze- 
csapással tört ösvényt a hegyen keresztül. Ezért 
a szolgálatért a királytól a legközelebbi két falut. 
Alsó- és Felső Toldot kapta ajándékba azok ina 
is az ö nevét viselik.

A tornai hegy szakadást és lópatkó- nyomot 
Tompa a néprege után úgy énekli meg, hogy 
Szent Lászlót 40 kun vette körül, de 

Földig kettéhasad h* i/.mos sziklaiéra 
Egyi)uis<"l mcsszo köiUdi*.
I\ö,:ben !'••!«/édiF űr - nn,!ys,;g levő.
Mely öt Vild iiId-"'/.óitól.
fis uug írlrtgi: I s-.-'.t liiv.'tly Maion f.d.ü'.h n <ven.
A ‘-íodániik j.*le marad ;uon helyen,
Mély löiR.tkö-nyoi.nr imgyván a inér.láöu 
A

Zemplén monok melleit magános sziklakő 
áll, párt ás leányt imitál. Tompa uvy regéli, hogy

Borka, a szürkehajú, fogatlan vénleány volt az, 
ki a fiatalok párlajáléka közben ellopta Juliska 
leánydiszét és a saját fejére lűzte. Midőn pedig 
követelték tőle és ö csküdözött, hogy váljon kővé, 
ha nem az övé, önátka fogta meg.

Mármarosban Majdanka küzzég területén 
kőolaj forrásra bukkantak 1897. júniusban s a jó 
ruIlién nép rögtön azt beszélte, hogy 11. Rákóczy 
Ferenc lábnyoma az a pont, hol az az uj áldás 
fakadt a munkakereső nép számára. Mutogatják 
a Gutin-hegy aljában a sziklabevágást, állítólag 
Pintve rabló dárdájától származik az, midőn ül
dözői elől meneküli.

A Tisza kettős forrásvidékén emelkedő zord 
hegység keletkezését a mármarosi ruthén csinos 
népmondával úgy magyarázza ki, hogy a gonosz 
emberiség megbüntetése végett Isten parancsára 
ördögök rakták balomba azokat a borzasztó hegy- 
óriásokat. ők alkottak közéjük isszonyu mélysé
gekéi, sötét sziklahasadékokat; de mivel a müvük 
oly rémi lő lelt, hogy magok is elijedtek tőle. 
megszánta Szűz Mária ott lakó népét és addig 
könyürgölt az igaz biró elöli, inig megengedte 
neki a büntetés némi enyhítését. Erre a Szűzanya 
kinek a képe előtt ma is lámpát gyújt a jámbor 
rulhén, betakargatta a zordon hegyoldalt szépen 
züiUelü havas: legelőkkel, a magános sziklák va
donába igéző tengerszemeket helyezett el s kö- 
rüliiltette gyönyörű fenyvesekkel; az ö parancsára 
lkai : 7 óriási fatörzsék lábánál forrás, mely 

kristálytiszta vizévei a völgyek virágos ölébe csör
gedez alá. Így leli szép a vidék, melynek tündér- 
báj; az őserdő kölcsönöz.

Hanusz István.
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lően az országgyűlési többségből alakult, de a 
képviselőházban még pártja sincsen; miért is 
kimondja a törvényhatósági biiottsági közgyűlés, 
hogy a Fejérváry Géza br. minissterelnölsége 
alatt alakult kormány kinevezéséről ós műkö
désének megkezdéséről szóló leiratot tudomásul 
veszi ugyan, de az inparlainentáris kormány 
iránt bizalommal nem viseltetik, az esetleges 
törvénybe ütköző rendeleteket végre nem hajtja, 
különösen pedig szem előtt tartva az 1886. évi 
XXI. L-c. 20. §-ának intézkedéseit, az ország- 
gyűlés által meg nem szavazott adót be nem 
hajtja, a meg nem ajánlott újoncot ki nem 
állítja. Kimondja a törvényhatósági bizottság, 
hogy e városra, mint a magyarság végállomására 
kétszeresen hárul a kötelesség, hogy az országos 
törvények s.az alkotmány védelmében rést álljon

Ezen hazafias kötelességeinek a törvény- 
hatóság, midőn a nemzet válságos helyzetbe 
jutott, régi múltjához híven készséggel akar 
megfelelni, s ezért elvárja a tanácstól s a ha
tósága alatt álló összes tisztviselőktől, hogy 
letett esküjök értelmében az esetleg kibocsáj- 
tandó törvényellenes rendeleteket végre nem 
hajtják, s az 1880. évi XXI. t.-c. 19. és 20. 
§§-ában előirt kötelességüket ingadozás nélkül 
teljesítik.

Ezzel kapcsolatosan továbbá kimondja a 
törvényhatósági bizottság, hogy a tisztviselőket, ha 
hazafias s törvényes működésükért megtámad- 
tatnának, védelmébe veszi, s nekik az esetleges 
sérelmekért erkölcsileg és anyagilag teljes elég
tételt szolgáltat.

Végre a törvényhatósági bizottság azon 
óhajának ad kifejezést, hogy a korona és a 
nemzet közötti összhang mielőbb helyreálljon, 
az országra súlyosan nehezedő válságos helyzet 
megszűnvén, a nemzet a béke áldásaitól kisérve 
háborítlanul végezze a hazának boldogulásához 
vezető fejlődés munkáját.*

Felzúgott erre a harsogó éljenzés és taps, 
amely csak akkor ért véget, amidőn az elnöklő 
főispán emelkedett hangon jelentette ki, hogy a 
tanács ezen indítványa immáron egyhangú ha
tározattá lön. A főispán a maga részéről is meg
nyilatkozott, mondván, hogy ő is abban a meg
győződésben van, hogy a mostani kormány nem 
tekinthető parlamentáris kormánynak és így hiány
zik ezen kormány és közölte azon kapocs, a 
melynek bizalmi állásából kifolyólag meg kellene 
lennie. Ezen indokból a kormánynak bejelentette 
lemondását, de az nem lett elfogadva. Ó hát ál
lását egyelőre megtartotta azon határozott feltétel 
mellett, hogy tőle sem felülről, sem alulról tör
vénytelenség végrehajtása követeltetni nem fog; 
mert letett esküjével ellentmondásba nem jöhet.
A kormány erre kijelentette, hogy törvénytelen 
intézkedést tőle követelni nem fog; a mire 
azután ő is kijelentette, hogy ha mégis törvény
elleneség tőle küveteltetnék, azt Ő végrehajtani 
nem fo g ja .-------Ebben ami ódon tanácster
münkben talán még soha sem zúgott fel oly lel
kes éljenzés és taps, mint a milyen a főispán eme
megnyilatkozását követte.-------

Következett ezután a tárgysorozat gyors le- 
tárgyalása. A polgármester, a gazdasági tanácsos, 
az erdőmester, a mérnök havi jelentései tudomá
sul vétettek.

A közgyűlés elfogadta a tanács azon javas
latát, hogy a város idegenbeli, különösen a fő
városi kórházaknak tartozó ápolási költségek ki- 
fizethetése céljából, az állam állal nyújtott 70000 
korona 3 százalékos és 30 évi anuitással tör
lesztendő kölcsönt vegye igénybe. A közgyűlés 
elfogadta azt a tanácsi javaslatot is, hogy a fel
oszló félben lévő kémle-egyesület Kálvária alatti 
nagy telkét és épületeket 20000 koronáért a város 
vásárolja meg közcélokra és oly modalitás mellett, 
hogy a vételárból 13200 korona mint özv. Vagner 
Józsefnének a város részéről ezentúl fizetendő 
évi 1000 korona nyugdíj tőke alapja levonassék 
és igy csak 6800 korona készpénz lenne a szép 
ós Sobó .lenő által 36000 koronára becsült ingat
lanért fizetendő. De ezen összeg is kisebb lesz, 
mert a város is tagja a kémle-egyesületnek és 
így körül-belül 2000 korona fog még a város 
javára esni a leszámolásnál.

A kémle-egyesület e hó 29-én tartja meg fel
oszlását célió közgyűlését. A város képviseletével 
Szitnyai Jéiief polgármester bízatott meg azzal, 
hogy a feloMláshos hoszájéruijon és as ingatlanra 
alkut a fenti módosatokkal kösse meg. — As 1906. 
évi erdészeti költségvetés le tárgyalása, valamint 
a Bukovita Istvántól megvásárlandó pajta és a 
győriek által Vihnyón létesítendő villák építési 
részleteinek megállapítása, még szükségessé vált 
előintózkedósek miatt, a napirendről levétettek.

A megüresedett honvéd hadapródiskolái vá
rosi alapítvány — más alkalmasabb folyamodó 
hiányában — Missik Istvánnak adományoztatok

A tanács többi előterjesztései egyhangúlag 
elfogadtattak. — A közgyűlés már d. u. 4 1 á óra
kor véget ért.

Evangélikus gyűlés 
Selmecbányán.

A nagyhonti ág. hitv. ev. egyházmegye vá
rosunkban tartotta meg ez évi julius hó 5-én 
közgyűlését.

Az egyházak kiküldötteinek, akik ez alka
lommal is szép számmal jelentek mee, első talál
kozási helye a templom volt. Az alkalmi ének 
eléneklése után Zsámbor Pál, helybeli lelkész lé
pett az oltár elé és emelkedett hangon elmondott 
magasszárny alásu imában kérte le a kon vént 
munkálkodására Istennek áldását. Istentisztelet 
végeztével a lyceum tanácstermébe vonultunk 
fel, ahol a gyűlés megalakulása után csakhamar j 
kezdetét vette a tanácskozás. Elnököltek: Svehla ! 
Gyula miniszteri tanácsos, helybeli egyházi fel
ügyelő, aki a közgyűlés lelkesen megnyilatkozó 
egyakaratú óhajának engedve, a távollevő espe- 
rességi felügyelőt, Laszkáry Pált. helyettesítette 
és Handel Vilmos főesperes.

A főesperes nagyszabású megnyitó beszéd
jében a fájdalom érzetével tekint vissza az elmúlt 
küzdelemleljes nehéz esztendőre, amelyet nem
csak a hazában és a társadalomban, de egyhá
zunkban is nagyon megéreztünk, azután pedig azt 
igy folytatja: «De a jó Isten nem hagyta el né
pünket, hazánkat, egyházunkat. Mintha a meg
próbáltatás közelebb hozta volna híveinket egy
máshoz! Még az idegenben, a távolban is, melyet 
a jobb boldogulás reményében felkerestek, nem 
szakadtak el az egyháztól, a hazától teljesen. 
Felkeresik övéiket verejtékes keresményük mara
dékával és sietnek Sión önálló munkásainak tá
mogatására. Adja jó Istenünk, hogy az ő segedel
mével az igazság, a megmentő és megtartó, diadalt 
vegyen a gonoszságon s egyházunknak uj és nehéz 
megpróbáltatásban leledző hívei s a szeretett 
hazánknak fiai egyiránt, boldogulást keresve, azt 
meg is találják szeretett hazánk virányainD

Mély hatást gyakoroltak a főesperes ékes 
szavai az egész konventre. Átéreztük az azokban 
rejlő mély igazságokat mindannyian s ezektől 
mintegy átszellemülve hallgattuk meg az ő évi 
jelentését.

A főesperesnek nagy gonddal elkészített, az 
egyházmegye életének minden mozzanát felölelő 
s tanulságos évi jelentéséből a következőket óhaj
tom rövid vázlatban közölni.

Első sorban.is kegyeleles szavakat szentel 
a jelentés a múlt évben elhalálozott egyházi 
functionáriusok emlékének és hálával s elisme
réssel emlékezik meg az egyház körül szerzett 
érdemeikről. Majd beszámol az egyes egyházi 
tisztségekben beállott változásokról s az uj munka
társakat szívélyesen üdvözli az uj munkatéren, i

Az egyházmegye népességi szaporodása a 
múlt esperességi gyűlés óta, viszonyítva hazánk 
egyéb vidékeihez, normálisnak mutatkozik; sajnos 
azonban, hogy az Amerikába való kivándorlások 
e népességi mozgalmakat helyenkint kedvezőtlenül 
befolyásolják. Pagonyáról pl. 9 egyháztag vándo-

rolt ki Amerikába és hasonló jelentésekkel talál
kozunk Bátban, Bőiden és Felsőrakonca leány
egyházában, Méznevelőn is.

A hitélet az egyházmegye területén buzgón 
ápoltatott, a hivek mindenütt kellő lelki gondo
zásban részesültek, az egyhá* céljaira szegénysé
gük mellett is szívesen hoztak áldozatokat, szű
kölködő hitsorsosaik mostoha sorsának enyhítéséhez 

| filléreikkel szívesen hozzájárultak. Akadtak to- 
| vábbá kegyes hivek, akik egyházukról hagyomá- 
' nyok és alapítványok létesítése által is megem- 
1 lékeztek.

A magyar nyelv templomainkban mindig 
nagyobb és nagyobb tért hódít. Papjaink és tani- 

| tóink közül többen az irodalmi téren is dicséretre- 
j méltóan működlek. Íme, néhány példa! Egyhá- 
] zainknak (összesen 33 anyaegyházunk van) évi 
! kiadása tisztviselőik díjazására s egyéb intézmé

nyeik fentartására 167,154 K 10 fillért tett ki.
! Az állam a lelkészek fizetésének kiegészítéséhez 

22 egyháznál 9286 K 99 f, a tanítókéhoz 10 eset
ben 4771 K-val járult hozzá; tanítói korpótlék 
címén 5350 K-t adott. Építkezésekre és az épü
letek javítására 37765 K 44 f fordittatolt. Külön
féle forrásokból híveink egyházi célokra 15,018 K 

| 54 f-t kaptak; a szűkölködőknek és segélyre szo- 
j rulóknak 2095 K 96 f-t adományoztak.

A hagyományok és alapítványok összege 
i 16,089 K 16 f-t tesz ki. Bitka nemes tett, méltó 
. a megemlítésre: özv. Jezsovics Zsuzsanna, baka- 
I bányai lakos két házát, amelynek értéke 12,000 
I K, ez egyházra Íratta át.

Magyar istentiszteletet is tartottak a követ
kező tót ajkú gyülekezeteink: Bakabánya, Berencs- 
falu, Egyházmarólh, Fehérkút, Hodrusbánya, Kis- 
csalomja, Felsőrakonca,Szurány.Herény.Udvarnok. 
Százdon két magyar nyelvű istentisztelet után 
egy tót következik. Selmecbányán a magyar és 
német istentiszteletek felváltva tartatnak.

Irodalmilag működtek: Bújna Márton baka
bányai, Holéczy Zsigmond felsőbakai, Hajdú Lajos 
báti, Bobál Sámuel egyházinaróthi, Krupecz István 
udvarnoki lelkészek; Tóth Aladár ipolyszakállosi 
tanító. E helyen említem meg, hogy Klein Mihály 
terényi tanító saját tanulmányú olvasó gépével 
oktatja a betű- és szótagfűzésre I. és II. osztály 
növendékeit.

Megnyugvással értesülünk továbbá a főes- 
peresi jelentésből, hogy az esperesség részéről is 
szeretettel gondoskodva van az elaggott egyházi 
szolgákról, papi és tanítói özvegyekről és árvák
ról. Papi segélyző intézetünk 17 félnek egyenkint 
180 K, a tanítói pedig 10 félnek összesen 401 K 
segélyt juttatott. Ezenkívül az illetők különféle 
egyházi segélyző intézetekből és alapokból is tete
mes segélyhez jutottak.

Megemlékezik a főesperesi jelentés az egyház
megye némely egyházaiban végbement püspöki 
kánonszerű egyházlátogalásról; főpásztorunk, mint 
ismeretes, útközben eljött hozzánk is. Május 22-én 
meglátogatta líceumunkat, 23-án pedig résztvett 
ennek lélekemelő zászlószentelési ünnepélyén.

A főesperesi jelentés után a többi napiren
den lévő tárgy rövid idő alatt gyors egymásután
ban nyert elintézést.

Nagyon megható aktus volt az, amidőn a 
főesperes az egyházmegye újonnan megválasztott 
fiatal papjait: Zsámbor Pál Selmecbányái, Jam- 
riska János csalli, Majer Pál börzsönyi, Bálent 
Dániel hodrusi, Bobál Sámuel egyházmaróthi lel
készeket, a közgyűlés szine előtt az esperesség 
kebelébe befogadta, miután előbb valamennyien 
kózadással ünnepélyesen megígérték, hogy úgy 
magyar hazánk, mint evang. egyházunk iránt 
való kötelességüket mindenkoron híven és lelki- 
ismeretesen fogják teljesíteni.

Örvendetes tudomásul vette továbbá az es
perességi gyűlés, hogy a körlelkészek jelentései 
szerint az iskolás gyermekek évi vizsgálatai min
denütt megnyugtató, sőt a legtöbb iskolában jeles



1906. jullus 16. S E L M E C B Á N Y A !  H Í R A D Ó

jó eredménnyel végződtek. Selmecbányán mind 
a három tanítónk jeles vizsga eredményt mutatott 
he növendékeivel.

Az egyházmegye tanítói a magyar nyelv 
tanítására kiváló gondot fordítottak; két-három 
tárgyat tisztán magyar nyelven tanítottak; sőt 
több tót ajkú iskolánkban, igy Selmecbányán is, 
a tannyelv teljesen magyar volt. Laco Dániel 
növendékei a vizsgálaton az egyes tantárgyakból 
folyékony magyarsággal feleltek.

Végül megemlítem még, hogy különösen 
minket, selmecbányaiakat, a nt. esperességi gyű
lésnek az az évről-évre megújuló és idei gyűlé
sünkön is kifejezésre jutott nagybecsű határozata: 
a mely szerint: ‘Selmecbányán önálló kerületi 
tanítóképző felállítását újból kérelmezi s ajánlja 
a közgyűlés közelebnről érint.* Adja az Ég, hogy 
az ige mennél előbb testté váljék! Kívánja ezt 
nemcsak a kerületnek, de a helybeli egyháznak, 
sőt városunknakőrdeke is.

A közgyűlés, amely az ügy méltóságának 
megfelelőleg a tagok élénk és kitartó érdeklődése 
melleit mindvégig a higgadtság és tárgyilagosság 
határai között maradt kevéssel a déli harangszó 
után az elnökség élénk éltetés mellett ért véget.

Erősen, hiszem, hogy a tanácstermet mind
nyájan azzal a megnyugtató tudattal hagytuk oda, 
hogy ismét volt egy kedves napunk, amelyen az 
együvétartozandoság testvérei érzetét újólag meg
szilárdíthatjuk; hogy a megvitatott egyházi ügyek
kel kapcsolatosan fölvetett gondolatoknak és köl
csönösen kicserélt eszméknek üdvös és terméke
nyítő hatása, egyikünknél sem fog elmaradni.

H. A.

K Ü L Ö N F É L É K .
— Személyi hir. Lits Gyula főispánunk e 

hó 11-én Selmecbányán időzött és elnökölt az 
akkori közgyűlésen. Innét 3 heti tartózkodásra 
Vihnye fürdőbe utazott.

— Esküvő. Oravecs Oclön dr. beszterce
bányai evang. gimnáziumi tanár e hó 25-én 
esküszik örök hűséget Früstök Gizella kisasz- 
szonnyal, néhai Früstök István volt uradalmi fő
erdész kedves leányával Selmecbányán.

— Eljegyzés. Bárok Ferenc Selmecbányái 
kereskedő eljegyezte Vilcsek Rezsin kiasszonyt 
Peszér barsmegyei községből.

— A bizalmatlansági indítvány. Úgy hall
juk, hogy némelyek azt hiresztelik, mintha a mos
tani kormány iránt kifejezett és a közgyűlés által 
elfogadott bizalmatlansági indítványnak tárgyalá
sakor valaki azt indítványozta volna, hogy a kor
mánynak bizalom szavaztassák. Ez merőben valót
lanság. Négy indítvány fogalmaztatott és terjesz
tetett a tanács elé. Mind a négy indítvány alap 
tenorja a bizalmatlanság kifejezése volt, csak 
tisztán irályi, jőbban mondva formai különbözet 
volt köztük. F> formulában is, mint azt a közgyűlés 
is egyhangúlag elfogadta, a városi tanács és a 
tanácskozásban résztvetlek teljes összhangzással 
egyhangúlag állapodott meg. Nem dicséretre méltó 
dolgot követ el az, a ki az ily alaptalan híreket 
szélnek ereszti.

- -  Iskolaépület kibővítése. A paulai szent 
Vincéről nevezett irgalmas nővérek vezetése alatt 
álló s internatussal egybekötött hegybányai pol
gári leányiskola kibővítése céljából az építkezések 
serényen folynak s befejezésükhöz közelednek. Ez 
annál is inkább szükségessé vált, mert a jó hír
nevű, s úgy a leánynevelésnek, mint a magyaro
sodásnak ügyében kiváló érdemeket szerzett iskola 
épülete a mindinkább nagyobb számmal jelent
kező növendékek befogadására szűknek bizonyult; 
miért is Martiny István in. kir. bányatanácsos s 
bányahivatali főnök nagy buzgóságot fejlett ki

arra nézve, hogy az iskolaépület, melynek fenn
tartója a bányatárspénztári lisztalap, kibővítessék 
s a haladó kor kívánalmaihoz képest berendez- 
tessék. Martiny István m. kir. bányatanácsos a 
hazai közoktatásügy érdekének valóban nagy szol
gálatot tett, mert első sorban az ő fáradhatatlan 
buzgóságának köszönhető, hogy az iskolaépület a 
jövő tanévtől kezdve két teremmel kibővül, s igy 
az intézetben elhelyezett növendékek az elemi 
első osztálytól, illetőleg a kisdedóvólól kezdve 
egészen a polgári iskola negyedik osztályáig az 
épületben kényelmes otthont találnak, mely a 
gyönyörű fekvésű s fenyves erdővel környezett 
vidéken az egészségügyi követelményeknek kifo
gástalanul megfelel. Meg kell még jegyeznünk, j 
hogy az iskolát vezető irgalmas nővéreknek j  
törekvése az is, hogy a növendékek ismeret- ! 
körüket és tapasztalataikat szemlélet utján is 
gazdagítsák. Ez okból a növendékek elöljáróikkal 
együtt évenként főbb hasznos kirándulást tesznek, 
így megtekintették a hodrusbányai bányákat, a j 
szandriki ezüstgyárat a lefolyt tanévben pedig ] 
több kisebb kirándulás után nagyobb kirándulást 
tettek Körmöcbányára, hol megtekintették a gyö- j 
nyörű templomot, múzeumot, pénzverdét, a majo
lika gyárat stb. Ez intézetben egy növendéknek 
havi illetéke 28 K, a tandíj a polgári iskolában i 
egész évre 20 K, a beiratási díj 4 korona. A fel- j 
vételek augusztus végén és szeptember elején 
eszközöltetnek. Az intézet vezetője Klendorf Vin- 
cencia irgalmas rendi főnöknő.

— Aranylakodalom. E hó 10-én ünnepelte 
meg Bécsben Szeberényi János dr. volt selmeci 
ágostai evangélikus lelkész, későbben bécsi egye
temi teológiai tanár és katonai szuperintendens 
50 éves aranylakodalmát nejével, született Szomora 
Eugéniával. A ritka szép családi ünnepre eljött 
az arany lakodalmas pár leánya is férjével Low 
Henrikkel, aki Osztrák-Magyar konzul a Nikara- 
guai középamerikai köztársaságban.

— Fáklyás menet. A főiskolai ifjúság azon 
alkalomból, hogy a városi tanács egyhangú hatá
rozatával a törvényhatósági bizottság is egyhan
gúlag elhatározta, hogy bizalmatlansággal viselte
tik az inparlamentárisnak kimondott mostani 
kormány iránt, fáklyás menetet rendezett e hó 
11-én este, a városháza előtt. A főiskolai ifjúság 
köréből az elnök üdvözölte a város hazafias ér
zelmű tanácsát és az annak élén álló polgármes
tert. Erre a polgármester hazafias szellemben 
tartott beszédben köszönetét mondott a megjelent 
ifjaknak*és buzdította őket a további igazi haza
fias törekvések támogatására és az ernycdetlen 
kitartásra. Úgy az ifjúsági elnök, mint a polgár- 
mester beszéde a nagy számban megjelent közön
ség körében lelkes visszhangra talált.

— A v. kórházi kápolnára következő ado
mányok folytak eddig be: N. 2 kor. özv. Till Dé- 
nesné 20 kor., Winterstein Bernát 80 fii., ifj. 
Marschalkó Gyula 5 kor. összesen 27 kor. 80 fii. 
Ismételten kérjük közönségünket, hogy c nemes 
célra továbbra is adakozzon és ez által lehetővé 
tegye a kápolna mielőbbi létesítését.

— Óvónők cseréje. A Felvidéki Közműve
lődési Egylet helyi választmánya megengedte, hogy 
Nigriny Sándorné steffultói és Szilágyi Aranka 
hodrusi óvónők állásaikat egymással felcseréljék.

— A városi tűzoltók nyári mulatsága.
E hó 9-én a Felsőrónán kedvező időjárásban és 
mind végig pompás hangulatban folyt le a tűzoltók 
nyári mulatsága. Ez alkalomból a nagy közönség 
valósággal elüzönlötle a kies fenyves helyet és 
remekül mulatott. Kiteltek magúként derekasan a 
tűzoltó szakácsok és rendezők, úgy, hogy az egész 
kirándulás és mulatság fényesen sikerült. A ven
dégeket, kik között polgármesterünk, országgyűlési 
képviselőnk, több városi és állami főtiszt is volt, 
Csányi Olló főparancsnok és neje szeretetro méltó

nyájasággal fogadták, A tánc a késő estéli órákig 
tartott és hogy mily mérvű volt a jókedv, iga
zolja azon körülmény, hogy már álomba merült 
polgármesterünket, jóval éjfél után, a nyugodni 
nem akaró tűzoltók harsogó szerenádéval ébresz
tették fel.

— Egy példás tanító. Sokszor volt már 
alkalmunk e lap hasábjain is Kubinyi József hod
rusi tanítót megdicsérni és valóban példátlan üdvös 
tanítói és hazafias működését elismerni. Ez az 
ügy buzgó tanító s z í v ó s  kitartásával mindent el
tud érni. Hodruson alapított egy ifjúsági kört is, 
mely hazafias irányban lesz vezetvoés az önkép
zésről és művelődésről a nevezett tanító fárad
hatatlan Ugybuzgalommal gondoskodik. Van a kis 
körnek könyvtára, tart újságokat stb. legújabban 
meg e kör egy teke pályát és lövöldét létesített, 
mely utóbihoz öt flobort puskát is beszereztek. 
Mind ezt közadakozásból és a tanító fáradozásá
ból! Kubinyi József működése például szolgál
hatna valamennyi tanitó társainak.

— A hodrusi óvodák vizsgái minden te
kintetben szép sikert mutattak fel, amiért is elis
merést érdemel Wankovils Klára városi és Szi
lágyi Aranka F. M. K. E. ovodásnő. A gyermekek 
pompás egészséges külseje a vizsgákat megláto
gató polgármesterünknek egyenesen feltűnt, úgy, 
hogy ezen örömteljes megfigyelésének kifejezést 
is adott. Ekkor megtudta, hogy gyűjtés utján a 
gyermekek között naponta 20 liter tejet osztattak 
ki és az igy kiosztott és elfogyasztott tejmennyi
ség 13 hektolitert tett ki. íme mit lehet elérni 
egy kis ember szeretettel és áldozat készséggel!

— Gondatlanság okozta halál. Kapusznik 
Ferencné hegybányai lakos három hónapos cse
csemőjét erősen bepólyázva az ágya melletti két 
székre tett párnára fektette, azután elaludt. Mire 
felébredt ijedve vette észre, hogy pólyás gyermeke 
nem háttal, hanem arccal fekszik a párnán. 
Gyorsan felemelte, de már késő volt, a gyermek 
megfult. A kis holt testet a minap boncolták fel 
és az orvosok a halál okául a megfullást állapí
tották meg; a sajnálatra méltó anya ellen a fenyiló 
eljárást folyamatba tették. Ha a csecsemő lába 
és karja nem lelt volna oly erősen bepólyázva, 
mint azt — elég botorul — vidékünkön még sok 
asszony alkalmazza, a gyermek önerejéből is 
vissza vackalódhalolt és igy életben maradhatott 
volna.

— Elnémult mozsarak. (A városi lövöl
déről.) Istenem, ha visszagondolunk csak még 
nehány év előttre. a midőn vasárnaponként ha
talmas mozsárlövések jelezték, hogy e város egyik 
legrégibb sport intézményénél pezsgő, élénk élet 
folyik és vidám, lelket-tostet felüdilő jó kedvvel 
űzik ott a rangi és társadalmi állási külömbséget 
e helyen nem ismerő férfiak a nekik illő és edző 
szórakozási: akkor szomorú lehangoltság vesz 
erőt rajiunk most azon tapasztalat, hogy ezen 
egykor és sok századon ál folytatott mulatság, 
úgyszólván, végét éli. — A mozsarak elnémultak, 
de legalább megmaradt a puska ropogtatás. Hát 
ez is elnémuljon?! A jelek erre vallanak. Múlt 
vasárnapon kellett volna a városi lövész-egylet 
közgyűlését megtartani, de oly csekély számban 
jelentek meg az amúgy is megfogyott tagok sorá
ból, hogy azt megtartani nem lehetett. Kénytelen 
volt tehát a vezetőség a közgyűlést mára elhalasz
tani. Felkérjük a tagokat, hogy mentői számo
sabban jelenjenek meg és ne engedjék e derék 
egylet lehanyatlását, hanem ébresszék azt uj életre. 
Ha már elnémultak a mozsarak, ne némuljanak 
el a puskák és ne némuljon el az az igazi jó 
kedv, a melyet ily fajta szórakozás idéz elő és 
nyújt üdilést épen a mostani nehéz, deprimáló 
viszonyok között. — Kérjük, saját jól felfogott ér
dekében közönségünket is, hogy támogassa ezt 
az ősi egyletet és vegyen részt annak fentartásá-
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bán és újjá élesztősében. Hiszen ottan nincsen 
rangi és társadalmi állási kitluutbsni ez egy 
igazi jtolgári intézmény.

— Főlövészet. A főiskola III. éves erdő- 
mérnök hallgatói múlt hó 25-én tartották meg a 
régi jó szokások betartása mellett a főlövészetet. 
Heggel 5 órakor vonultak ki a Hubertus hívei 
vig zeneszó mellett, fölfegyvorkezve Kisiblyére. A 
lövészet az egész délelőttöt betöltötte s a követ
kező eredménnyel végződött. Céllövészetnél: 1 
Nagy Imre: 2. Benkő Rezső; 3. Hernárd József; 
4. Yéssey Ferenc; 5. Mue.k András. Gömblövé- 
szetnél: 1. Papp Sándor; 2. Kakody Dániel; 3. 
Petricsek István; 4. i/ostorfer Rezső. — A hagyma- 
koszorút Eeitner Endre vitte el. A dijakat szép 
beszéd kíséretében adta ál Téglás Károly erdő- 
tanácsos, főiskolai tanár a nyerteseknek. Ezután 
víg muzsikára gyújtott a «gemeri cigány* s késő 
estig tartó magyaros tánccal lelt el a nap. Az 
idő is kedvezett a lövészeknek s csak az volt a 
kár, hogy a délután kissé beborult s a dürgedező 
égbolt sokakat tartott vissza a Kisiblyére készü
lődő közönség köréből. .Mindazonáltal akik ott 
voltak, jól mulattak s mindenesetre, ha többen 
lellek volna, jobban mulattak volna. A főlövész- 
mester, Muck András, ügyes és tapintatos rende
zéssel ugyancsak hozzájárult a nap sikeréhez. 
Beesleledvén, víg zeneszó mellett dalolva, s egy 
kellemesen eltöltött nap emlékével tértek haza a 
lövészek és vendégeik.

— A városi zenekar Cziczka Sándor kar
nagy szakavatott és kitűnő vezetése alatt nem 
csak tűzoltó őri és templombeli működésében 
fejt ki nagy buzgalmat és ért el szép eredményt 
hanem haladásának és zenei képességének újabb 
tanujelét akarja adni a nagy közönség előtt is. K 
végből jövő szombaton, e hó 22-én az esteli órák
ban térzene lesz a szentháromság-téren és ez a 
nyár folyamán még néhányszor ismétlődni fog. 
Teljes elismeréssel adózhat közönségünk a jeles 
karmesternek úgy a hegybányai bányász, mint a 
selmeci városi tűzoltói zenekar fejlesztése körül, 
áldozatkészséggel szerzett érdemeiért. A térzenék 
behozatalával egy évtizedek óla szünetelő régi 
jó szokás elevenítetnék újból fel.

Katonák városunkban. Élénk világ lesz 
Selmecbányán és környékén folyó évi augusztus 
hó 23-tól 30-ig, amidőn is a m. kir. 10-ik hon
védezred fog itt ezredgyakorlalokat tartani. Ide 
jön 5 törzstiszt, 02 főtiszt. 21 hadapród és 1458 
főnyi legénység. Kiváncsiak vagyunk azonban arra. 
hogy miként fogja majd a hatóság a sok katonát 
•elszállásolni;« mert bizony városunkban nem 
igen vannak üres lakások!

— Piaci mizériák. Hogy hová fog vezetni 
a folytonos drágulás, azt nem tudjuk, de hogy a 
szegény tisztviselők lassan nem lesznek képesek 
fizetésükből az élelmezésüket sem fedezni az 
a mai állapotok szerint — csak rövid idő kér
dése. Egynéhány szemelvényt közlünk piacunkról, 
igy például a tojás ára most, midőn a legolcsóbb 
szokott lenni, darabonként 0 -8  fillér; a borjúhús 
kilója 2 korona; a legolcsóbb marhahús kilója 1 
K 28 f; sertéshús kilója 1 K 60 f; zsír kilója 1 
K 84- fillér: egy pár rántani való csirke 2 K 10 
fillér; vaj 2 K; a lej literje 18—20 fillér: a 
krumpli ára éppen kétszerese a múlt tavaszi 
áraknak; egy liter élvezhető bor minimálbér 80 
fillér slb. De ez még hagyján, mert hiszen ezek 
a legalacsonyabb árak. akkor l. i. ha piacunkra 
a fenti árukat behoznák, — de legújabban az a 
divat (!), hogy kezdenek semmit sem behozni, 
hanem leadják az árukat a közbeeső fürdőkben 
és nyaralókban, mi selmeciek pedig az üres piacon 
számíthatjuk azt, hogy: »ugyan hogyan is volt az 
a régi jó időkben!' Szomorú idők! és úgylál- 
szik még szoborúbbak is lesznek! Kérdjük: nem 
lehelne-e itt valahogyan segíteni ? Sok okos em
ber van városunkban, nem volna-e jó ezen okos
ságot a felesleges vitatkozások, torzsalkodások,

nagvzolások slb. helyett egyetértő segítő akcióra 
felhasználni ?

Helyreigazítás. A bankai tanítói állásra 
vonatkozó pályázati hirdetésbe, a bányalárspénz- 
tár évi járuléka tévedésből forintokban lelt ki
tüntetve. koronák helyett; amit ezennel helyre 
igazítunk.

Éjjeli csendzavarások. Előbbi napok
ban megint nagy éjjeli csendzavarások voltak vá
rosunkban: különösen a főtereken és utcákon lakó 
békés polgárok panaszkodnak, hogy éjjel igen sok
szor vannak nyugalmukban zavarva az éktelen 
ordifozás, ajtók és redőnytik döngelése folytán - 
Kérjük a rendőrséget, hogy nem lehelne-e az ide
vonatkozó törvényszakaszokat úgy alkalmazni, 
hogy az illetőknek, az ordilozáslól végre elmen
jen a kedvük ?

— Vihnye fürdő e heti kurlisztája.
Zólomy Imre városi erdőmester Selmecbánya, 
Claál Eorencné vasgy. lisztv. neje és 2 fia Zólyom. 
Koszó Istvánná dr. ügyvéd neje Szeged, Geöreögh
l. ajosné Csacsó (Nyitramegyo), Sztankay Farkasné,
m. kir. állami tiszlv. neje Gölnicbánya, Schmidl 
Károlyné m. kir. áll. vasúti tiszlv. neje Fenyőháza, 
Slrammer Józszefné székesfővárosi tanítónő, 2 fiú 
és cseléd Budapest, Dukesz Adolfné és leánya 
Dóc-i Károlin Budapest, Polilzor Viklorné vasúti 
hiv. neje és testvére Miskolc. Noszlopi Henrik 
nagyiparos, családja és egy gyormeklcány Bpest, 
Mendl L Gyula igazgató Budapest, Holland Gusz
táv városi erdőmester Szenlgyörgy, özv. Gorzsó 
Jánosné Selmecbánya, Scrédi Lajos dr. főgimn. 
tanár és családja Budapest, Falndi Mariska és 
Breuer Éva magánzók, Budapest, Kassa, Kellőit 
Hóbort kereskedő neje és Lendvai Gizella Szeged, 
Lakatos Sándor zenekarvezető Léva, Hubinstein 
Adolfné keresk. segéd neje Nagyvárad, Kammer 
Árpád műegyetemi halig. Budapest, Darvas Jenő 
műegyetemi halig. Budapest, Yelzer István telek
könyvi átalakító Csáca, Bocsey Hugó nyug. Liszt
viselő Nagyvárad, földeáki Návay Imréné megyei 
főjegyző özv. és leánya Szeged, Lils Gyula főispán, 
Hóka József huszár é.-> neje Ipolyság, Akács 
Istvánná m. utibizlos neje és fia Verebély, Tó
völgyi Margit színésznő Kolozávár, Fiala Fáni 
korcsmárosné Nyitni, Haver Károlyné iparos neje 
és fia Esztergom, Moskovits Szeréna varrónő 
Nagyvárad, ifj. Havas Jakabné fakereskedő neje 
és családja Budapest. Összesen 581.

— A József kir. herceg- Szanatórium gya
rapodása. Bégen mutatott társadalmunk olyan 
érdeklődést emberbaráti mozgalmak iránt, mint 
most, amikor arról van szó, hogy a népsorvaszlő 
betegségei a tüdővésznek borzalmas pusztításait, 
enyhítsük. Városunk több lelkes hölgye lelte ma
gáévá az ügyet s úgy értesülünk, hogy az egye
sületbe már eddig is több tag belépett. Tudvale
vőleg az alapszabályok akként intézkednek, hogy 
ahol legalább tiz tag jelentkezik, olt a bizottságot 
megalakítják. Ez a tiz szám nem azt jelenti, hogy 
városunkban és megyénk nagyobb községeiben 
csak tiz tag iratkozzék be, ellenkezőleg azt hisszük, 
hogy e szép célban találkozók mindenki, akik
nek érző szivet adott a jó Isten. Minél többen 
leszünk együtt, annál többet tettünk a népsor- 
vaszló betegség ellen.

— Uj nyomda. Bölényi Mátyás nyomda tu
lajdonos »1 haladás* címen uj könyvnyomdái ala
pított a Szí. Háromság-téren fekvő Kachelman-féle 
házban.

— Panasz. I ray dr. esztergomi főkapitány, 
Hüttner esztergomi káptalani föszámvevö és báró 
Jeszenák főispáni titkár Yihnyéröl ellátogatlak Sel- 
meebanyára.hol megtekintették a városi múzeumot, 
mely nagy tetszésüket nyerte meg. Az akadémiai, 
pardon főiskolai gyűjteményeket is megakarták te
kinteni, de ottan egy főiskolai tanár állal e szándé
kuk teljesítésében meg lellek akadályozva. E 
tanár JJuck Hugó dr. volt. Ezt elpanaszolták

az idegenek hozzá léve. hogy e főiskola elvégre 
is állami intézmény és annyira bir a hűi: jelle
gével, hogy annak gyűjteményeit nemcsak szíves
ségből. hanem egyenesen kötelességből igenis meg 
kell mutatni az érdeklő idegeneknek is.

Könyvek utcai árusítása tilos. A 
belügyminiszter több felmerült esetből kifolyólag 
akként intézkedett, hogy a különféle füzetek és 
könyveknek utcai elárusitása nem engedélyezhető.

E iü iiC N o k  S í u U t í  I t iH tn p c N tc i i .  Soha zólo- 
tömbön sak nőin hittem volna, hogy abba a /országos szép 
nagy városba valaha bolo juthatom magamat. - De hát sak 
szegény jó József főhercegünknek muszáj volt meghalló i 
hogy temotíshoz zablegátnak kiildgyenok zengemet és kel 
kamaráitól. Voltunk /.is ottan miénk szép bányászati /unifor
misban és mindgyArt pozoráliain, hogy tetszünk gyászoló 
publikumnak. Sak zenyini szivem fájt miénk dőlni főhereo 
cogiinkórt, ki zitt Stynvnicában zis sokszor volt és bányákban 
is járta és banyikoluiak jó szót és /.ajándékot is /.adta. 
Mikor /.eltemettük, povedálom kamarátoknak: sak /asztal hi
szem /.ilyen főhercegünk többet nem lesz. — Potom mentünk 
nézni királyi palotát. Cső /se je nás kammerhof zeliez kipest' 
Mint zonyim kis halupúm a fóziskoiai legnagyobb palotához. 
— De /üres volt kralovszki kvartir. I’an Kral már zelmonte 
magát. -  /okoskodtunk: Nem fáj szivo zitton hagyni /üresen 
(aki pekni palotát ? — llát sak bemontem másik nagy kam- 
morházba, /.ottan még zoszvieeni punoknál is nagyobb pánok 
ziilnek hivatalban — a fináncminisztériumba. — Volt nálam 
/.instancia, hogy bányákat bcsziintotnyi nem szabad .
Hát sak mibiil lógunk megélni? — Jövök zinstaneiámmal a 
finánc miniszter zűr /.előszobájába; zottan povedálják nekem, 
hogy nem lehet bemennyi, mert finánc miniszter zűr zolnök 
is, meg más mindenféle miniszter zűr is, hát sak mennyek el 
a — minisztránshoz. — Zengodolincskcdnyi zilyen nagy pan- 
velkomozsniknak sak muszáj, hát /.elmentem minisztránshoz 
valami Popo vagy — I’eeso — vits nevű államtitkár zűrhöz — 
„Gliick auf"! povedálom, oszvieeni pán velkomozsni! tessik 
•/.elolvasni zonyim /.instanciát és styavnici bányákat tovább 
műveltetnyi. — Ale eső zse sztaló?.. Az oszvieeni pán velko
mozsni mérgesen povodálta: styavnici bányák ki vannak 
züritvo .és ahol nincs semmi, /.ottan keresni sem kell; ke
ressenek /emberek máshol, ahol van mit keresni. — Ale pán 
moj niiíi, mondom zen e: hat sak hol lehet még /.országban 
keresni valamit úgy. hogy találjanak is. Talán sehol, llát 
sak zamerikába muszáj nekünk kivándorolnyi? Mennyetek hová 
/.akartok, povedálja Popo vagy — I'eeso — vits, zén niflzolnyi 
többet nem fogok. A „iri králi od Vihodu" szagbizotlság /.is 
zas/.tat povedáltii, hogy öt évnél tovább styavnici bányászatot 
nas krajnának zúzni nye szlobod. — Szmiilno és nem „(Miiek 
auf"-fal hagytuk el a ininisztranst És amikor a gúzsiklói) 
lefelé juíotliink, azon /.okoskodtam, hogy jutunk lefelé min
denben : lebo nem inudri miniszterek, hanoin mulicski nii- 
nisztránsok csinálnák, vagy /.akarnak esinálnyi -  nemzet 
boldogitasl.

1‘rauda, ale szmutnó!
Jobb a provízió!
Ezt vagyok én mondo,
Szegény Klincsok Na'ckó!

Los von Selmecbánya.
"Los von Selmecbánya!* 
Hangzik olyan körbül,
A mely a jóléttől,
Egy szólván, meggörbíti. —
Mit akar e német 
Bőre szálló ige'?
Magyar szólamot kell 
Tenni a helyibe.
Félre minden scliwarlzgelb 
Némoles mondással; 
Ilonunknak tartozunk 
Áldozat hozással. —
Ila nincs is itt színház,
Nincs orfeum, capric . . .
Ilyek után vágyni 
Isten ucso nem vicc. — 
Mondják: nem tanul az 
llijuság itten . ..
Hál miből tanuljon,
Ha tankönyve nincsen V!
De tudják meg, hogy itt 
Magyar bástya vagyunk;
Jó magyar hazánkért 
III élünk és halunk! —
Kinek meg ez nem kell 
Jaj be nagy e gömb sár. 
Menjen hová tetszik,
Nem lesz érte nagy kár. —
De hát voltaképen 
Mi képezi célját 
Annak, aki ilyen 
»Los« szóval ad példái?
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Azt hiszi nagy dolgot 
Mivel e mozgással?
Ne hidje, jobb volna 
Foglalkozni mással. — 
Magyar szaktankönyvek 
Váljon meddig késnek? 
Szakirodalmunknak 
Könyvtárt mikor vésnek? — 
Maradjatok békén, —
Az egekre kérlek —
Oly urak nem lesztek 
Sehol, mint itt — félek. — 
Erdésznek, bányásznak 
Kicsi hely a fészke . . . .  
Nevelni akartok,
Kinek csak nagy kéne?!
Az ebugatát is 
Csípje meg a kánya,
Ki még szóba hozza:
»Los von Selmecbánya!!*

1 P05.juliu8 16.__

Kanikulás hírek.

S E L M E C B Á N Y Á I  H 1 R A D O

Továbbá tudatom, hogy azok, kiknek felszó
lalása vagy észrevótelo felett a központi választ
mány határozatot hozott, annak közszemlére tör
tént kitételét követő 10 nap alatt; azok pedig, 
kiknek az 1874. XXXIII. t.-c. 49. $-ában elősorolt 
határozatok kézbesittettek, a kézbesítéstől számí
tott 10 nap alatt a kir. Kúriához intézett feleb- 
bezésüket a központi választmány olnökéhez (vá
rosi polgármesterhez) benyújthatják. A fellebbezé
sek Írásban nyújtandók be s ahhoz uj bizonyítékok 
is mellókelhetők.

Selmecbányán, 1905. évi julius hó 13-án 
Szitnyai József,

kir. tanácsos, v. polgármester.

62992.
III a sz. körrendelet.

A „Cunard Steatn Ship loiupany Ltd.“ részéröl szállítási 
szerződősek megkötése Góljából alkalmazott meghatalmazottak

ban beállott változás.

Valamennyi törvényhatóságnak.

L
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P ctőf i -kert !
A z idegeneknek legkedve

sebb találkozó helye a Petőfi
kért, a hol nemcsak szép kerti helyiség, 
melyből gyönyörű kilátás nyílik, hanem 
teke-pálya és más szórakozás is áll a n. 
ó. közönség rendelkezésére.

Előzékeny kiszolgálás, kitűnő minő
ségű ételek és italok nyújtásával teljes 
törekvésem oda irányul, hogy művelt kö
zönségünk igényeit minden tekintetben 
kielégíthessem.

Nyári helyiségem különösen a hölgy
közönségnek is kellemes és kedves szórako
zási helye s miután semmi áldozathozás- 
tól nem riadtam vissza, hogy vendégeim 
igényeit kielégíthessem, tiszteletteljesen 
kérem a nagyrabecsült pártfogást.

A közgyűlés bizalmatlanságot szavazott a kormánynak. 
Nem jól tette. Mert ha bizalmat szavaz, egy hét múlva már 
nem volna inparlamentáris kormány. A múlt bizonyítja.

Vihnyén sok a panasz a matracok ellen, de hogy is ne 
lenne, mikor hűvös időbon azokkal szoktak takaródzni.

Az is panasz, hogy kevés a tükör. Lám milyen jó lett 
volna szabadalmunkat alkalmazni: a csizma-húzókba tükröt 
vágatni.

A győri urak az építendő vihnyei villákhoz száraz fát 
kértek. A közgyűlés elhatározta, hogy a jövő közgyűlésen 
tárgyalni fogja a kérelmet és bizottságot küld ki, amely az 
őszi közgyűlésig tanulmányozni fogja a kérdést, hogy miként 
lehet a fát aszalni, mert száraz fa nálunk nincs.

A közgyűlés új kölcsönnel ismét emeli a pótadót. Erre 
a hírre egy kivándorlási ügynök letelepedési engedélyért 
folyamodik. Szerkesztőnk a múlt héten Budapesten járván 
kijárta, hogy az akadémiákat csak széles vágáuyon járó ko
csikban viszik el.

ü j lap készül megindulni, melynek előfizetői esak 
Tiszapartiak lehetnek. Mivel ilyen honosok nagyobb számmal 
vannak, a litp szép jövő elé néz.

Egy törzs uiameluk beszéli, hogy amidőn a közgyűlé
sen a bizalmatlansági szavazat lelkes egyhangúsággal meg
történt, a terem falain lógó főispán! arcképek egy pillantra j 
ijedten összenéztek. Ő látta, tehát igaz!

SELMEC- ÉS BÉLABÁNYA SZ. KIR. VÁROS

HIVATALOS KÖZLEMÉNYEI.
UlZOl.

— B. M. sz. körrendelet.
19ÜO.

A Cunard Steam Ship Company Ltd.“ részéről szállítási 
szerződések megkötése céljából alkalmazott meghatalmazottak

ban beállott változások.

Valamennyi törvényhatóságnak.
Hivatkozással 60.881/1904. sz. körrendel

temre értesítem, hogy az alább megnevezett egyé
neknek a tengerentúli kivándorlók szállítására 
engedélyt nyert »Cunard Steam Ship Company 
Lld« livorpoli hajótársaság által az 1903. IV. t.-c. 
15. §-a értelmében meghatalmazottakul történt 
alkalmaztatást jóváhagytam'

N é v Foglalkozása Székhely Működési terület

Lederer Jenő kereskedő Újvidék Üjvidók sz. k. v
Kohn Henrik nagykeresk. Túrócszentm. Túrócvármegye
Pados Béla tkp. tisztviselő Győr Győrváruiegye

László Fülöp kassai lakos meghatalmazott- 
Szepes vármegye területére történt felmentését 
jóváhagyólag ludomásul vettem.

Budapesten, 1995. évi junius hó 24-én
A miniszter meghagyásából: 

Sélley, s. k.
miniszteri tanácsos.

18 SZ./1905. kpv.
Hirdetmény.

Vonatkozással az 1899 évi XV t.-c. 148 §-ra 
ezennel közzéteszem, hogy a központi választmány 
azon határozatai, melyeket folyó évi julius hó 7-én 
tartott ülésében

Mihalovics János dr. főiskolai hallgató 
Michnay Árpád dr. » »

továbbá Kápolnai Jenő ra. kir. segédmérnők, 
Strausz Sándor bádogos Selmecbányái lakosok és 
Kőgler Ignác nyug. m. kir. bánya altiszt felső 
rónai lakos felszólalására hozott a folyó évi julius 
hó 20—30-ig a jegyzői irodában közszemlére lesz
nek kitéve.

Hivatkozással 60,881/1904. számú kürrende- 
letemre értesítem, hogy Payer János kereskedő 
poprádi lakosnak a tengertuli kivándorlók szállí
tására engedélyt nyert »Cunard Steam Ship Com
pany Ltd.« livorpoli hajótársaság által az 1903.
IV. t.-c. 15. $-a értelmében Szepes vármegye 
területére terjedő hatáskörrel meghatalmazottul 
történt alkalmaztatását jóváhagytam.

Budapesten, 1905. évi junius hó 25-én.
A miniszteri meghagyásából: 

Selley, s. k.
miniszteri tanácsos.

30024. sz.
------ --- -------  Kereskedelemügyi in. kir. miniszter.

Körrendelet
valamennyi magyarországi törvényhatóságnak.

Tapasztaltam, hogy egyes hitelesítői munkák 
végzése halasztást szenved egyrészt amiatt, mert 
azon törvényhatóság területén ahol a munka vég
zendő az illető hitelesítési ágra felszerelt hivatal 
nincs; másrészt azért, mert az a hitelesítő, akinek 
működési körébe az illető terület tartozik, vala
mely okból akadályozva van a munkának kellő 
időben elvégzésében, mely esetekben a helyette
sítés csak miniszteri engedélyivel történhetik. Az 
ügymenet gyorsítása céljából tehát az eddigi el
járástól eltérőleg ezennel feljogosítom az állami 
központi mértékhitelesítő m. kir. bizottságot, hogy 
ilyen esetekben közvetlenül intézkedhessék. Neve
zetesen feljogosítom a bizottságot, hogy ha bár
mely közhatóságtól avagy közvetlenül érdekelt 
magán féltől e tárgyban hozzá kérelem intéztetik 
és a tényállás kellő módon igazoltalik, a hitele
sítés elvégzésére, a közérdek és a takarékosság 
szem előtt tartásával a viszonyokhoz képest akár 
ugyanezen törvényhatóság területéről, amelyben 
a munka végzendő akár más törvényhatóság te
rületéről hitelesítőt küldhessen ki. Ha a fél a 
költségeket fedezi az intézkedés esetleg távirati 
utón történhetik.

Budapest, 1905. június hó 29-én.
Széli, s. k.

H I R D E T É S E K .

N lűhim zés
az eredeti Slnger "Ceutrai BobW»” családi varrógépen!

A szép és hasznos hazai miihimzés érdekében, a női 
ipar emelése és fejlesztése, vnlatnint uj iparág létesítése iránti 
ösztönből

jú l iu s  h ó  17-ón S e lm e c b á n y á n  
a  női gyakorló  iskolában (Magas-ház)

1 4  n a p r a  i e r j e d f t  i n g y e n e s

műhímzési tanfolyamot
nyitunk.

A tanfolyamon elsajátítható a legkiilönböző munkák készí
tése. úgymint:

ta rka  hímzések, csipke, smyrna, perzsa, 
point-lace stb.

Az oktolást, egy vizsgázott tanitónfi eszközli. 
T a n fo ly a m u n k ra  való szives je len t
kezéseket szóval vagy írásban h ím - 

zési helyiségünkbe kérjük  intézni.
Kiváló tisztelettel

Singer Co. varrógép Ĵ észvércYtársaság
Besztercebánya, Kossuth Lajos-utca 14. sz. 

B 0T SZABAD BEMENET!

Mély tisztelettel *“  
'Jj Daubner János
^  vendéglős.

Kifogástalan  k o n yh a !
:q> > > i <>1q :o : o : : o Io : o :o : o : o Io Io : o :

Tudomásul!
Van szerencsém a mélyen tisztelt közön

ségnek tudomására hozni, hogy a Zsigmondy- 
utcában fekvő házamban, hatósági engedélyijei, 
lepecsételt fél és egy literes üvegekben, valamint 
nagyban is kitűnő jó minőségű, hamisítatlan ma
gyar boraimat árusítom.
1 liter asafali bor . . .  . 56 fillér.
1 liter visontai asztali bor . ?2
beregi rózsás......................  88
1 9 0 0 . évi Iinbaehi . . . .  160

Hivatkozva régi vendéglősi m inőségemnek 
kifogástalan hírére, rem ényiem , hogy ezen újabb 
válla la tom m al a t. c. közönség nagyrabecsült 
pártfogását és teljes m egelégedését e lérhetnem  
szerencsés leszek.

Selm ecbányán, 1905. évi ju lius havában.
Teljes tisztelettel

Lestyánszky József.

H ird etm én y .
Van szerencsóm  a n. é. közönség szives tu 

dom ására  hozni, hogy az alsó E rzsébet-u lcai kis 
v ásártéren  lévő és sok év ó ta  fennálló „Eichel 
utóda és Geig,e r”-féle üzletet m egvettem  és azt 
a m ai kor igényei és követelm ényeinek m egfele
l ő ig  a  legjobb m inőségű uj árukkal felszerelve 
m egnyito ttam .

Az üzleti téren szerze tt tapasztala ta im , kellő 
forgalmi tőke birtoka, nagy és előnyös üzleti 
összeköttetéseim  révén az á ru k a t a  legjobb for
rásokból és a legelőnyösebb m ódon szerzem  be. 
Ennek folytán azon kellem es helyzetben vagyok, 
hogy kitűnő m inőségű á ru im at szolid és előzékeny 
kiszolgálás m ellett igen olcsón árusíthatom .

A rak tá ro n  lévő cikkeket —  mig a  készlet 
ta r t  —  a  bevásárlási áron  alul árusítom .

A m időn teh á t ezen uj ü z letem et a n. é. 
közönség szives pártfogásába aján lani bátorkodom , 
egyben megjegyzem, hogy levelező-lap vagy telefon 
u tján  in tézett rendelm ényeket is elfogadok és 
nagyobb m ennyiségű á ru k a t díjm entesen házba 
szállítok.

Selmecbányán, 1905. julius havában.
Mély tisztelettel 

E r n s z t  Zs ig m o n d .

K  o l b á s  m ~
dobreceni kolbász azonnal ehető vagy főzni való 176. pörkölt bőrű 
szalonnák elsőrendű zsírnak 144, sós fehér vastag 138, vékony 
138. füstölt vastag 148, vékony 144, debreceni paprikás szalonna 
152, pácolt fogliagymás füstölt paprikás szalonna 200 pácolt 
sovány szalonna nélküli sonka, kurmonádli. oldalas 160 fillér 
A fönti áruk szállító levele és csomagolása ingyen. Elsőrendű 
házi zsir 166 hozzá szelencék: 5 kgros 110, 10 kgros 140. 
26 kgros 2.80: az árak fillérekben értendők. Áruiul árai. 
melyek gyakran változók e helyen minden számban k o l 
b á s z  óim alatt találhatók. Szállítja: H A L C 'K .iK  kiviteli 

üzlete Nyíregyháza.
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N y a v a ly a tö r é s !
Ki nyavalyatörés. görcs es más ideges állapotban
szenved, kérjen Íratott, ingyen és bérmentve
kapható a szabd, h a tty ú  g yógyszertár által 

Majna, F ran k fu rt.

Üzleti értesítés.
Tisztelettel adom tudomására a n. é. közön

ségnek. hogy

divatáru üzletemet,
gyári vállalatom miatt, kénytelen vagyok felhagyni
1906. január 1-én.

A midőn megköszönöm tisztelt vevőimnek 
üzletem iránt eddig is tanúsított bizalmát, felké
rem. hogy ezen kedvező alkalmat arra használják 
fel. hogy a raktáromon lévő divatáru cikkeimből 
szükségleteiket beszerezzék.

E célból meghívom a n. é. közönséget üz
letem meglátogatására.

Kelt Selmecbányán, 1905. évi julius havában.
Kitűnő tisztelettel

W E IS Z  A D O LF.

Árlejtési hirdetmény.
A nagylekinletü in. kir. dohányjövedéki köz- 

ponti igazgatóságnak folyó évi május hó 16-án 
923. szám alatt kelt magas rendelete folytán a 
Selmecbányái m. kir dohánygyár gyártási épüle
tén felfekvően alkalmazandó ereszcsatorna létesí
tésének biztosítása iránt 1905. évi augusztus hó 
7-én délelőtt 10 órakor alólirott m. kir. dohány
gyári igazgatóságnál ajánlati versenytárgyalás fog 
tartatni.

A meglevő haszonvehetlcn ereszcsatorna le
szedése, horganybádogból készült mintegy 222 
folyóméter, a régi szerinti kivitelben előállított 
uj ereszcsatorna felillesztésének, Bessemer festék
kel való kétszer festésének, összes munkálatai j 
után, a lünkre ment alátétlemezek kicseréléséi 
beleértve az előirányzati összeg 1260 korona.

Az ajánlatban az egységár folyóméterenként 
az összes munkák után egy összegben számokkal 
és betűkkel világosan kiteendő.

A bánatpénz az ajánlati költségösszeg 5 %- 
ában állapittatik meg, mely bánatpénz készpénz
ben vagy állami letétre alkalmas értékpapírokban 
valamely m. kir. állampénztárnál, adóhivatalnál 
leteendő és a letétre vonatkozó nyugta a boríték 
alá zárt ajánlathoz csatolandó.

Ajánlattevők ajánlataikban kijelenteni tar
toznak, hogy úgy az általános szerződési feltéte
leket, mint a vállalati részletes feltételeket isme
rik és ezeknek magukat alávetik.

A teljesítendő munkálatokhoz csak belföldön 
termelt anyag és gyártmány használható fel.

Az ivenként 1 koronás okmánybélyeggel el- ! 
látott, magyar nyelven szerkesztett írásbeli aján
latok lepecsételte!) »Ajánlat a Selmecbányái m. 
kir. dohánygyár gyártási épületén felfekvő eresz- 
csatorna leszedése és ujjal való pótlásának mun
kálataira* címezve legkésőbb folyó évi augusztus 
hó 7 napján délelőtt 10 óráig alulírott dohány
gyári igazgatóságnak áladandók vagy beküldendők.

Az odaítélés iránti határozat a nagytekin- 
tetii m. kir. dohányjüvedéki központi igazgatóság 
jóváhagyása után fog az érdekeltekkel küzöltetni.

Ezen feltételektől eltérő, elkésetten benyúj
tott. távirati utón tett. vagy oly ajánlatok, iné- i 
Ivekhez a letelt bánatpénzről szóló nyugta csa
tolva nincsen, vagy készpénz van csatolva, ügye- ; 
lembe vétetni nem fognak.

A lelett bánatpénz az ajánlat elfogadása 
esetén, kellő kiegészítés mellett a kötendő alku 
óvadékaként fog szolgálni.

Egyéb tudnivalókról az alulírott igazgatóság
nál a hivatalos órák alatt értesítés szerezhető.

Selmecbánya. 1905. évi julius hó 9-én

ihlet-áhniell'
Tisztelettel értesítem a n. é. közönséget, hogy 

WEISZ ADOLF jó hírnévnek örvendő

divat-árú üzlet helyiségét
1906. évi január hó 1-én átveszem és a mai kor
igényeinek megfelelő legfinomabb és legjobb mi
nőségű férfi- és női divat-áru cikekkel újonnan 
berendezem.

Felkérem ennélfogva a n. é. közönségei, 
hogy a jelenlegi üzletemben lévő és elárusitás alá 
kerülő divat-árukat igénybe venni és üzletemet 
szives látogatásával megtisztelni kegyeskednék. 

Kelt Selmecbányán, 1905. évi július havában.
Mély tisztelettelWEISZ SIMON

GLÜCKSTHÁL GYULA
utóda

Ni ncs  többé i szákossá^!
K ívánatra  bárk in ek  bérm entesen kül- 

.-i. > dünk egy p ró b á t a  Cozaporból Kávé,
■ ^  - tea . étel vagy szeszes ita lban  egyfo r

m án adható  az ivó tu d ta  nélkül.

A Oozapor többet ér, mint it világ minden 1 
szóbeszéde a tartózkodásról mert esoduliafása ] 
ellenszenvessé teszi az iszákosnak a szeszes j 
italt. A Coza oly c-sendesen és biztosan hat, i 
hogy azt feleség, testvér avagy gyermek ! 
egyaránt, a/, ivónak tudta nélkül adhatja és i 
az illető íuégcsak nem is sejti mi okozta ja 
vulását.

Coza a családok ezreit békitette ki ismét. ' 
sok ezer férlit a szégyen és becstelenségtől i 
megmentett, kik később józan polgárok és ! 
ügyes üzletemberek lettek. Temérdek fiatal j 
embert a jó útra. és szerencséjéhez segített j 
és sok embernek életét számos évvel meg- I 
hosszabbította.

Az intézet, mely a Cozapor tulajdonosa. ; 
mindazoknak kik kívánják egy próba adagot dij és költség- i 
mentesen küld. hogy igy bárki is meggyőződhessen bizto- | 
hatásáról. Kezeskedünk, hogy az egészségre teljesen ártal- ! 
mattan.

COZA INSTITUTE j
(Dept. 171.)

62, Chancery Lane, 
London, Anglia.

INGYEN PHÓBA 171. SZ.
Vágja ki ezen s elvényt és

küldje meg ma az intézetnek.
(Levelek 25 fillér le clezől.ipok
10 fillérrel bérűién esi tömlők. 1

S Z É N A 5 Y .

A R R Í,cM A G Y A R

RAJZ K Ö R Z Ő I D

Árlejtési hirdetmény.
A selmeci takarékpénztár Selmecbányán 

108,000 korona előirányzott költséggel
9  fö ld sz in te s , v illa sze -  

i-ii c sa lá d i la k ó h á za t
szándékozván építeni, fölhívom mindazokat a vál
lalkozókat, akik ezt az épitő-munkát elnyerni 
óhajták, hogy szabályszerűen kiállított, zárt Írás
beli ajánlatukat Ajánlat a Selmecbányán épí
tendő családi lakóházakra felirattal és a költ- 
ségüsszeg 5 0 0-ának megfelelő bánatpénzzel föl
szerelve folyó évi julius hó 24-én déli 12 óráig 
a takarékpénztár igazgatóságához nyújtsák be.

Később érkezett, távirat utján küldött vagy 
utóajánlalok nem vétetnek figyelembe.

Ajánlatok csak az Összes munkára tehetők.
A beérkezett ajánlatok folyó évi julius hó 

24-én deli 12 órakor fognak felbontatni.
A munkára vonatkozó tervek és költségve

tések. valamint az általános és különleges fölté
telek a takarékpénztárban a délelőtti hivatalos 
órákban megtekinthetők.

A takarékpénztár fenntartja magának a jogot, 
hogy az ajánlattevők közölt, tekintet nélkül az 
ajánlati összegre, szabadon választhasson, esetleg 
az összes ajánlatokat elutasíthassa.

Selmecbánya, 1906. julius hó 10.
Hornyacsek István

igazgató.

Felhívás pályázatra.
Vihnye fürdő vendéglői bérletére!

Selmec- és Bélabánya sz. kir. város közön
sége a Vihnye fürdőben 1906. év január illetve 
május hó 1-étŐl 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 fürdő vendég
lőben étkezni.

Pályázni óhajtók legcélszerűbben ez év július 
havában 10—25. között személyesen is meggyő
ződhetnek a vendéglő forgalmáról, főleg ez okból 
rendeltetett el, hogy a kellően felszerelt és 300 
K óvadékkal biztosított 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 1/3 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.

joerges j í .  özv. és fiánál. Szitnyai József,
kir. tanácsos, polgármester.

V o v á n c r r k  -  .Minden darui) szappan a SCHICHT névvel. 
V  e z e p s z o  .  tiszta és ment káros alkatrészektől. -

S e h i e h t - s z a p p a n !
(..szan v as” -vagy „Kulcs” sza p p an t)

a legjobb és h aszn á la tb an  a leg- 
.. olcsóbb, m inden r u h a n e m ű  és .. 
.. .. mosási  m ó d sz e r  r é s z é r e .........

M. kir. dohánygyári ig-a igatóság-. " j ó t á l l á s  ! 26-000 koronát fizol Schicht György cég Aussigban bárkinek aki bebizonyítja 
(Utánnyomás nem dijaztatik.) --------------hogy szappana a Schicht névvel, valamely káros keveréket tartalmaz.keserüvíz, reggel fél pohárral IiasználYa,

jelenleg a legjobb természetes gyomor-, bél- és véríísztitó, mint 
ivó kúra a Karl&bcidi és Jlaricubfldi gyógymód meg

lepően gyors és sikeres helyettesítője. — Az első magyar ásványvíz, a melyben R A D 1 X J M  fedeztetett fel. G -y ö g jy -  
er*eje ren d k ív ü li. — Kapható: gyógyszertárakban és Ernszt Zsigmond ffíszerkereskedőnél kis és nagy Üvegben. 

Fő szétküldés a forrástulajd« nos: Schmidthauer Lajos gyógyszerésznél Komáromban.
Nyomatott .loio-or -4 özv. és fia könyvnyomdájában Selmecbányán. 1905
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