
31. szám.XV. évfolyam._______________________ Selmecbánya, 1905. július 30.

SELM EC- ÉS BÉLABÁNYA SZ. KIR. VÁROS HIVATALOS ÉRTESÍTŐJE.
Egy évre* 8 korona. Félévre í korona. Negyedévre 2 korona.

------------------- L 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 l t t é r  d ija  s o r o n k é n t  2 0  f il lé r . ---------

Felelős szerkesztő és laptulajdonos:

K U T I  I S T V Á N

Az expedíciót s hirdetéseket illető reklamációk a lapkezelő

Jo e rg es  Á g o st ö zv eg y e  és fia
céghez intézendők, hova az összes pénzkilldemények is küldendők.

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

Folytonos munka és 
szakértelem.

Rosszul gazdálkodik itt minden társa
dalmi réteg, a gazdálkodás szelleme nálunk 
messze elkerüli a vállalkozás és a keres
kedelem szellemét.

H a  e szavakat, m elyeket a gazdasági 
iró hazai viszonyainkra vonatkoztat, k izá
rólag városunk területére alkalm azzuk, így 
is találók és kétszeresen alapos a bennük 
rejlő vád s azok igazságát akkor értjük 
m eg igazán, ha a je len t a m últtal állítjuk 
szembe, gazdasági, ipari életünk je lenét 
múltjával.

Selmecbánya városa azok közé a régi 
civitások közé tartozik — ezt írták  rólunk 
egyszer — melyek kincsekben gazdagok. 
A fold színén és bensőjében egyarán t bő
velkedik  kincsekben, ott term észeti szép
ségekben, itt nemes ércekben s népének 
hajlama, képessége, termelő ereje, üzleti 
szelleme páratlan.

Vájjon állíthatjuk-e ezt a je lenrő l?
Nem azért állítom azonban szembe a 

je len t a múlttal, hogy minden jót, boldog
ságot, érdemet erre hárítsak  s csak a roszat

hagyjam meg a je lennek, mert én abban a 
hitben vagyok, hogy azok a kincsek, me
lyekben egykor bővelkedtünk, még nem 
vesztek el.

E lsőnek említem fel a legnagyobb 
m éltatást érdemlő kincsét a föld belsejének. 
Ezek még mindig megadják a kenyerét a 
tudomány haladásával lépést tartó szaktu
dás által vezetett munkások ezreinek.

A term észet szépségeit sem irtotta ki j 
teljesen a fejsze és fűrész. Fenyveseink s j 
gyönyörű k ilátást nyújtó hegycsúcsaink, í 
völgyeink, lejtőink még mindig a mieink, ; 
újabb és újabb élvezetek forrásai, szemet í 
gyünyörkodtetők, lelket üdítők. Ne; csak 
az idegenek ezrei vallják azt, de nekünk 
sclm ecieknek is el kell ismernünk, akik 
nem kéklő homályban, de közelről látjuk 
e szépségeket mindennap.

Mielőtt a harmadik tényezőről: a né
pünk lelkében, hajlamában rejlő kincsről 
beszélnék, az általánosítást elkerülendő azt 
az észrevételt teszem a két elsőre, hogy a 
term észet szépségeit elhanyagoltuk, sokat 
tettünk abban az irányban, hogy azok meg 
is fogyatkozzanak.

Az anyaföld mellében rejlő nemes érc 
kihozatalának könnyítése, értékesítése, ter
melése körül majd csak feltalálja a szak
tudás a mentő eljárást és ismét biztosabb 
és jobb lesz a bányász kenyere, ha nem 
is olyan, mint volt régen.

E gyet azonban sajnálattal vennék, ha 
az a csiiggedés, melyet irányadó tényezőink 
némelyikénél tapasztalunk, tovább is tartana; 
mert a siker reménye nélkül végzett munka 
nem lehet hasznot hajtó, nem boldogíthat 
sem egyest, sem embcitömeget.

Ha a bevezető sorainkban idézett vádat 
alkalmazni akarnám, úgy csak lelki indí
tékokra vonatkoztatnám azt, de az anyagi 
gazdálkodásra és a szellemi vezetésre nem.

Midőn ezt teszem, újból kijelentem azt, 
hogy hiszek a természet szépségei nyújtotta 
előnyök bekövetkezésében s a bányászat 
jövőjében. Azt, ha elhanyagoltuk is, de el 
nem vesztettük, ezt meg állandóan míveltük 
s még azt sem mondhatja róla senki, hogy 
elhanyagoltuk, csak lüktető erőnket csap- 
pantották meg a közviszonyok. A rosszallót 
még nem betegség. Ha most „népünk haj
lama. képessége, termelő ereje, üzleti szel- 
lcm ére“ térek át. igazat fog adni a tárgyi-

A csonka Géniusz.(Vilinyei ős-történet.)
Hogyha nem hazudnak a hiteles akták,
A BÁBEL tornyát is nyegyven évig rakták. 
Hát egy világfürdő hány esztendőt épül? 
Kitudódik Vihnye hü történetébűi.

Mi itt következik, csak pár sora néki,_
Ahogy egy szétfoszlott papirusz regéli. 
Vihnye akkor még a mappán alig látszott; 
De »kúr-takszával« már világfürdőt játszott. 

Temérdek költséggel, még több reménységgel 
Sok új palotája már az égig ért fel. 
Fiók-Niagara, terme fotográfnak 
Messzeíátó tornyok szinte kiabáltak:

»Hej ide, csak ide beteg s egészséges... 
Gyógyulni, üdülni csak itt lehet édes!* 
Archonja meg éppen gvönyörtül eltelve 
Fohászkodott fenn a jázminos ligetbe: 

•Nimfák és Kháriszok— jertek elő, jertek— 
Míg lombjuk rengetik a vihnyei kertek; 
Rozmaring, muskátli koszorút kínálnak,
Édes ambróziát lehellnek a harsak.

Harmatos pázsiton im* nyoma az őznek,
Az iratos réten pillék korgetőznek.
Holtra fáradván a ^hosszú, méla lesbe* 
Pihenhet Diána a hűvös fenyvesbe. 

Smaragdos tükörén lenn a bűvös tónak,
Csak reátok várva reng a pici csónak,
Asszú evezői szinte hívogatnak...
Játszi kedve támad körülié a habnak.

Nincs a parton senki... Jupiter is távol...
S megvéd benneteket a grenádin fátyol;
Hadd mossa a hullám hófehér bokátok;
Bodros habja, gyöngye hadd hulljon reátok.

Csupa fény meg illat és dal itt az élet!
Jertek elő... hiszen: mindez a tiétek—
Bérc és völgy virágot mind csak néklek hoznak. 
Ajkatokon tüzel csókja Hélioszriak:

S amint ő kifáradt s a szelíd Hold feljő:
Csak veletek játszik a langy esti szellő. 
Szemetek lüzével versenybe ragyogva,
Új tündöklés árad fenn a csillagokba.

Jertek elő— jertek. Lám temérdek kincsem.
De nálatok nélkül mi értéke sincsen.
Ha meg Ti megjöttek... kerek e világon 
Vihnyének a párját sehol se találom.

Jobbra, balra dúljon az esztendős Válság, 
Egymást a kormányok — mint a zsilét — váltsák 
Szárazságra árvíz, földrengés, Krach jöjjön... 
Túltesz az én Yihnyém a világfürdőkön!!!

Mint Kárthágo romján Márius kesergett: 
Mikulás-archonnak könnye épúgy pergett.
De az csak a múltat... ez a jövőt sírta,
Mélán trillázva, mint a búbos pacsirta...

És megszánta Vénusz minden szépnek anyja — 
Krepdseín blúzára szilszkinboát kapva,
Divatos kékvókkal polkázoll elébe...
Hajh... kiderüli erre Miklósaröhon képe.

Szent bizsergést érzett a veséje-mája;
Meggyúladt magától zord britanikája.
Szólni akart... a szó elakadt a torkán,
S elbődttlt helyette, mint egy fia-orkán.

Csak a karja mozgott, mint a szélmalomnak 
Szárnya, melyet reggel a szél ellen nyomnak. 
De elérté Vénusz... mosolyogva inte...
Am komolyan kezdé a szót eleinte.

• Hívem vagy s szolgám vagy... papomnak hívnálak, 
Hajh de a papságnak hiánya van nálad.
No de akaratod a hiányt pótolja.
S a sok szép asszonynak jól megy itt a dolga. 

Elhízott karcsú lesz, karcsú megkövérül, 
Hálával emlékszik mindannyi Vihnyérül... 
Soha se jő vissza... bármennyi is hajtja... 
Yizsza hozza megint égő indulatja.

• Érdemid — mint illik — édes Mikulásom 
Fogadom Zeüszre én is megszolgálom.
Kérésed, ha lehet még ma teljesítem...
S hogy ne változtassak e néked tett hiten: 

Leküldöm hozzátok leghívebb szolgámat, 
Nézzen kissé körül, mi újat találhat.!?
Nimfák és Kháriszok, Gráciák és Faunok 
— Jó liirl, ha hoz — tüstént ide veszik utjok.*

Helikont, Parnasszúst menten odahagyják;
A Szitnyai-parkot, meg a liársak — alját 
Lepik el csapattal... Korán s alkonyattal 
Majd itt enyelegnek és itt hangzik a dal,
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lagos felfogás annak a fentebb idézett á l
lításnak. hogy rosszul gazdálkodunk, a 
vállalkozás és a kereskedelem szellemét 
messze elküldi nálunk a gazdálkodás szel
leme.

Csak futólag említem e városnak te- • 
rületén lakó kis gazdákat: ezeket igazán 
esak hagyományok vezetik a föld művelé
sénél s termékeik értékesítésénél. A mi 
hasznot elérnek, az nem jártasságuk ügyes
ségük eredménye, de városunk viszonyainak 
köszönhetik azt.

A másik osztály, iparosaink és keres
kedőink osztálya? A fényes múlt és a si
vár jelen.

Ahogy kisgazdáinkat egyik ősipar: az 
erdőgazdaság tartja fönn és támogatja, úgy 
iparunknak, kereskedelmünknek egy másik 
ős iparág: a bányászat és gyáraink az él
tetői. Ez az élet azonban csak tengés, a 
mit ezek nyújtanak : itt már tagadhatatlan 
jelei vannak a rosszul gazdálkodásnak.

Hasábokat töltenének meg ez állapotot 
ecsetelő soraim: ezek leírása helyett röviden 
csak azt hozom fel, hogy e téren meglevő 
bajaink orvoslását, egy megérdemelt jobb 
jövőt csak folytonos munka biztosításától 
és a szakértelem fejlesztésétől várhatunk.

Folytonos munka? Ki szerezze meg 
ezt az iparosnak ?

Nem akarok e kérdésre magam felelni 
mert azt szeretném, hogy az adott feleletnek 
nagyobb legyen a nyomatéka; ezért szelle
meket idézek, olyan kis és nagyiparosainkat, 
akik még nem rég költöztek cl körünkből 
mint Zipszer, Kachelmann, Bogya, Szlamka, 
Hőseitek, Hóim, Markovits, Honig, Boltin 
stb. régi jó nevű polgárelődeinket. Ezek a 
szellemek sok megszívlelni valót mondanak 
el a közel múltból, egyebek között azt is, 
hogy az iparos a folytonos munkát kifogás- : 
tálán készítményével, szorgalmával meg- , 
szerezheti s egész életére biztosíthatja is a

Mi nálunk Jupitert ringatja mámorba.
Ha kevés glicerint csöppen telt a borba 
Vagy spirituszt kapott, hogyha rumot kére 
Egy kis erőt adni rántott levesébe.*

»Agyő hát Archon úr!... szólt Vénusz mosolvgva 
Pukedlit rajzolván a sáros homokba,
S mire felocsúdott Miklós mámorából 
Csak a harangjáték csilingelt magától.

S rezgeti — mélabúsan szippantva magába 
Konyhakémény füstjét — árva aeolhárfa.
Lenn a promenádon a banda cincogott 
»Csak álom volt bizton... Vénusz se itt_se ott!!!

De utána szaladt minden pongyolának,
Miktől viharedzett férfiak megállnak 
S ijedt csettintéssel, idült sóhajtással 
Gondolatuk messze a felhőkbe szárnyal...

Ha még egyszer látná és még egyre kérje...
Ám a fürdőbiztos szegődött melléje 
S miktől az Archonnak tüzes kedve támad:
A markába nyomott némely rubrikákat.

II.
Azalatt Vénusz, hogy Ígéretét állja 
Beszólt az Olympon a tánciskolába.
Apollo, a majsztró jöttét tudakolva 
Kecsesen mutatott a plüss pamlagokra.

De Vénusz nem ült le... nyughatatlan szemmel 
Kipirult párokon gyorsan tekintett el 
Kupidót keresve... s hogy ott nem találta 
Nevelve nyitott a toalett szobába.

maga részére, de üzleti szelleme is legyen 
neki. 8 becsületes mindenek felett és úgy 
saját, mint családja igényeit túl ne csigázza 
az élettel szemben. Ez utóbbi követelmény 
tekint atében, melyet az iparossal szemben 
támasztunk, sok aprólékos dolgot beszélnek 
el üregebbjeink, olyanokat, miket itt fel sem 
említhetünk, mert erkölcspredikátornak tar
tana a mai iparos.

Az igényeknek kellő korlátok közt j 
tartása nagy előnyöket biztosit már előre j 
is az iparosnak munkája, kézimunkája ér- ! 
tékelésénél s mindeme kellékekhez még a ; 
szakértelem fejlettségeink kell járulni, hogy 
folytonosan legyen munkája.

A munka folytonossága esetén nem í 
kell alkalmazkodnia az iparosnak ama fürdő
vállalkozói elvhez, hogy két hónap alatt 
kell az egész évi fentartás költségeit elő
teremtenie, a közönség zsebéből okkal- 
móddal kivarázsolni.

A ruházati, az élelmiszerek készítői, 
az épitŐ-iparosok stb. mind esak úgy bol
dogulhatnak, ha a fenti kellékekkel ren- | 
delkeznek.

Hiszem, hogy az életviszonyok, tne- ! 
lyeknek nyomását már nagyon is érezzük, 
elsajátíttatják velők ama tulajdonságokat, 
megfognak változni sokan, máris bele lépnek 
az uj áramlatba s önmaguk sorsa és a város 
sorsa jobbra fordulásához segédkezet nyúj
tanak ők is. Már is észlelhetők egyes je
lenségek az egyesekben, a pénzintézetek 
kebelében is, az ipatos hitelszövetkezet 
kezdeményezéseiben, de hogy célt érjünk, 
az egész társadalom álljon segítségére az 
oly irányú törekvéseknek, hogy minden el
végezhető s haszonnal járó vállalatot fala
ink közt mi magunk vállaljuk s végezzük 
el s végezzük becsülettel.

Nem kizárása ez, nem üldözése más 
vidékbelieknek, hanem csak a magunk és 
a közérdeknek egyesítése és az a törekvés,

Ott ült a gézengúz . . . ceruzáját vágva 
Anzikszokat irkáit Trójába, Spárlába —
Megirt már vagy húszat, persze anonimba’
Akikre címezte lesznek azok kínba’ —

Kezén fogva Vénusz menten kivezette 
Végig cirógatva ölébe ültette 
»Elmégysz — úgymond — tüstént Vihnye

feredőbe,
S levélben mindennap hirt is adsz felőle!*

»Ahogy szükséged lesz . . . s mit az alkalom szab, 
Alakod aszerint cseréljed, válasszad.
Asszony fürdőbe mégy, én csak annyit mondok 
A többi egyformán persze a te gondod.

De, mert a fürdőbe’ mind csak szentek laknak, 
Azt mondom kalandról valahogy ne halljak!
E helyeit. . .  a koszttól görcsöt kapj vagy lázat... 
Végig jársz, kikutatsz minden szobát, házat*.

»Kitanulsz ott mindent..  . kosztot, szállást egybe 
Híven megírván mind Esti leveledbe.
Ne feledd valahogy férfit — asszonynépet: 
Magunkfajta köztük meg és hogyan é lh e t.. .?  

Pontosan számot adsz kalaprul, ruhárul;
Ki, mit takar titkon és nyíltan mit árul!
Pá... indulhatsz. ..  indulj... A szezon javába’ ... 
Mi itt leszünk együtt leveleid várva!*

Tudván, hogy hiába ühmget, himez-háinoz,
Hiába apellál akár főispánhoz . . .
Ki minden államit s vicinálist ismert 
Fölkereste búsan a vasutas-istent.

hogy a városunkban végzett munka dija 
városunkban maradjon, e város közönségé
nek növelje anyagi erejét.

Hogy e társadalom miképen vegye ki 
részét e munkából, az iparos és a város 
jólétének emeléséből, erről jövő alkalommal 
szólunk. K

— Uj politikai pát>t ala
kulás. Mint értesülünk a szabadelvű pártok 
körében az egész országban mozgalom indult meg 
hogy uj 67-es alapon álló pártokká alakuljanak 
át. A mozgalom városunkban is meg van s itten 
a BáníTy Dezső báró vezetése alatt álló uj-párt 
hívei vannak igen sokan akik már a jövő héten 
gzülést tartanak a párt szervezése céljából. A 
szabadelvű pártoknak uj alakulása lehetővé fogja 
tenni a vállságnak megoldását, amit mielőbb 
lehetővé lenni hazafias kötelessége minden magyar 
embernek.

Uj működési tér kereskedőknek.
Kereskedő körökben nem néniül el a panasz, 

hogy az üzletek konokul pangnak. Nem éppen 
jogtalanul, a mostoha viszonyokat okolják ezért. 
Ám ez a panasz és vád mégsem segít rajtuk, s 
az élelmes kereskedő kötelessége, hogy számolva 
az adott viszonyokkal, azokat tőle telhetőleg ki
aknázza.

Nem lesz érdektelen a külföld példáit, me
lyek igazolják, hogy rosszabb gazdasági viszonyok 
közt is van tere a leleményességnek, — sőt éppen 
ilyenkor fokozottabb mértékben, — kissé szem
ügyre venni.

A külföldön elsőrangú cégek, melyeknek jó 
hírnevük a vevőközönség pártolását biztosítják, 
mindenféle kísérletet lesznek, hogy üzletüket ma
gas színvonalon tartsák, esetlek inég emeljék is. 
Ilyen uj utakat, hogy a régi vevőket megtarthas
sák és újakat szerezzenek, többnyire azok a cégek 
választanak, melyeknek voltaképpen nem is volna 
szükségük, írtig ezzel ellentétben a kisebb és kö
zépnagyságú üzletek tulajdonosai félnek minden 
újítástól. Minthogy azonban ezeken az utakon so
kat lehet keresni, egyes ilyen külföldi példát meg
említünk, talán ez ami kereskedőinknek is hasz
nára válhatik.

Egy lakberendezési vállalat vezetőre észre-

• Kis öcsém — szólt Merkúr — nagyot nőlsz
Te addig,

Mire a vonatod Vihnyéig iramlik!* . . .
S unottan mutatott a báréi vonatra 
Kupido hát felült majd sirva fakadva.

Szinte lekötözve barsi vicinálon 
Alig várta végre Szénásfalun álljon . . .
Lévén szokás szerint a fiákéi* kevés,
Lön előtte kedves, áldott keveredés.

Valami gyik nyelven kocsisok tárgyaltak 
S nevettek édesen alkunak panasznak;
Vendég, mi jött, erős lett légyen vagy gyönge, 
Felült; úgyis agyon lévén már gyötörve.

Még a postakocsi állt ott szerencsére 
Azon kapott helyet pár baksist ígérve.
Hálás pillantással tekintve az égre, 
ügy fél három táján bejutott Vihnyére.

Szive úgy dobogott, mint pöröly a gyárba,
Ha nagyokat zuppan acélt kalapálva.
»Vihnyei tündérek asszonyok, leányok . . .
Az Olymptól addig mind felélek vágyok!*

Szóla és megindult. A díszlépcsők alján 
Fogadta pár kofa s két bazáros tálján . . .
• Följebb . . .  mond epedve . . .  hej azonnal látok 
Egy darab igazi földi mennyországot!*

S nyúlt a noteszéhez . . . Hát amint fölére 
Ismeretes hangok ütődtek fülébe:
• Vannak,kassza!* »Kontra.. .Uhu,gromobojjal!« 
Kaszinó-e, börze, azt se tudta hol van!
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vonni vélte, hogy vevői antik ezüst-tárgyak iránt 
érdeklődnek; különítsen amaz ezüst-ibrikek iránt 
melyeket egykor domborművűkkel láttak cl. Kz 
a kereskedő azonban nem elégedett meg azzal, 
hogy a nehezen található, drága ibrikeket össze
vásárolta volna, s ezeken bizonyára csak keveset 
kereshetett volna, hanem érintkezésbe lépett egy j 
Ötvössel, aki egyes, általa szállítóit mintadarabok 
nyomán, minden mennyiségben állítja elő az 
ilyen antik-ibrikek bű másolatát tiszta ezüstből.
A kereskedő, nemcsak a legutóbbi karácsony al
kalmából ért el ezen szívesen vásárolt és addig, 
ritka cikkben óriási forgalmat, hanem a vele 
összeköttetésben lövő ötvösnek is lehetővé lelte, 
hogy jövedelmező cikkel állíthat elő. melyet min
den arany- és ékszerkereskedő) és órás szívesen 
vásáról tőle, mert ezek az ezüst-ibrikek minden 
nagyságban kerülnek a kereskedelembe, s az ezüst 
olcsóságánál fogva mindenféle áron kaphatók.

Uj működési teret nyitott magának az a j 
kereskedelmi cég is, mely egyes előadási osztá
lyokat ad bérbe a legkülönfélébb szakmája keres
kedőknek, s ezeknek az egy épületben egyesitett 
kereskedőknek vovőközünséget szerez. A fő cég j 
égisze alatt található itt: kölcsönkönyvtár, állás
os közvetilőintézet, színházi jegyiroda és sok más ! 
vállalat.

Ha »uj működési lér*-ről beszélünk, úgy ez 
alatt természetesen nem azt értjük, hogy minden 
kereskedőnek megmutathassuk azt az utat, melyen 
éppen ő sikeresebben vonzhatja üzletébe a vevő- j 
két, hanem csak arra akaiunk utalni, hogy ez 
lehetséges és külföldi cégek már is megteszik.

Az »uj utaknak* nem kell éppen olyanok- ; 
nak lenniük, melyekre csak gazdag vevőket lehel 
vezetni mint például az antik ezüst-ibrikek ese
tében; szabási minták eladása, kész bélés- deiékek 
vagy félig elkészített luhák árusítása például 
minden konfekció-üzlet részére jövedelmező. Fii- ! 
szerkereskedőnek ajánlatosak: tisztított, sütésre ! 
kész nyulak és csirkék, szépen körített tálak, 
csemegékkel töltött kosárkák tartása, ami üzle
tüknek uj irányt adhat és uj vevőközönséftft te
relhet hozzájuk.

Uj tereket a kereskedőnek magának kell 
kitalálnia, mert ha sok más is ösmeri azokat és ; 
jár rajtuk, úgy megszűnnek újaknak lenni.

K Ü L Ö N F É L É K .
— Házasság-. Ballon hívein bélabányai 

rendőrbiztos ma vasárnap délután vezeti oltárhoz j

'Bizonnyal tévedtem, nem jó helyre jöttem, 
Asszonynak, leánynak Ilire sincs köröttem* . . . 
Nyögte elalélva. de jókor fölrázta 
Az asztalok közül égbe törő lárma.

Úgy félig kábullan neki indult mégis 
Keresni a fürdőt akármilyen mély is.
Kijutott nagy lassan a lónak partjára 
»F,z lesz az, itt lesznek!« ujjongott magába.

Leült egy rekettye hűvös sátorába,
Kecses földi nimfák' epedéssel várva.
Várt rájuk estéiig . . .  de hiába várta . . .
Se Juci, se Duci, se Manci, se Márta . . .

Pici békafiak úszkáltak helyettük —- 
Édes bús nótára kerekedvén kedvük,
Néhány pák ősz kacsái sikerüli meghalva 
Maguk után csalni a zöldes babokba.

»Ah — irta noteszbe — langy a vize tónak . . . 
Rékák bölcsőjének, kacsa uszlatónak 
Rőgöly palotának pompásan beválik;
De meg nem kívánják se Bellák se Szülik . . .

De meglelem őket, akárhol is vannak 
Ezzel larlozom is Vénusznak s magamnak!* 
Szúnyogtól — bögölytől szépen tetoválva 
Beállított fönn az ebédlő szobába.

Gyanús szemmel nézték végig a pinezérok 
Hiába kiáltott: 'étlapot . . . sört kérek!*
Várt egy jó félórái s tovább tessékelték:
'Keressen más asztalt, . . . lefoglalva ez rég!*

(iohlfvsz Ilonái Goldfusz Mihály Selmecbányái 
földbirtokos leányát.

— Boleman emlék. A viliméi fürdővendé
gek a fürdő nagyhírű régi orvosának Dr. Boleman 
Istvánnak emlékalapja javára e hó 28-án szépen 
sikerült hangversenyt rendeztek, mely ül K-val 
gyarapította a Boleman emlék alapját. A felül- 
fizeíők névsorát alábbiban adjuk: Kormos István 
0 K. Dr. Gábor Izidor *’» K, Strausz S. Aurél 1 K. 
Ráüli Izaiás 1 K. N. N, X. Y.. / .  /., K. K. 1-1  K.. 
Dr. Déesey István 10 K. Nedeczky 20 K. Wan- 
kovits L. 0 K-t adott, összesen tehát ül koronát.

— Nyug'almazás. Fanok Ödön aselmecbányai 
rém. katli. nagygimnázium igazgatója és a kegyes
rendi társház főnöke e tanév végével, negyven j 
évi tanároskodás után, nyugalmazását kérte. A 
rend méltányolván a kérést nyugalmazta Fanok 
Ödönt, aki a jövő hó közepén hagyja el Selmec- ! 
bányát s Magyaróváron telepszik meg. Fanok Ödön 
majdnem kél évtizeden ál működött Selmecbányán, 
mint a kegyesrendi társház főnöke és a nagygim
názium igazgatója s működése áldásos és hasznot- : 
hajló volt mindkét intézetre. Állandóan érdeklő
dött a város közügyéi iránt is s már igen régen 
megtisztelték őt a választók bizalmukkal s bevá
lasztották a törvényhatósági bizottságba, amely- j 
nek szorgalmas tagja volt. A társadalmi élet is 
vészit Fanok Ödön távozásával, mert valamennyi 
társadalmi és humánus (egyesületnek tagja volt. 
Távozása lehál határozottan veszteség városunk 
köz és társadalmi éleiére nézve.

— A városi múzeumról. Városi múzeu
munkat az idén is igen sokan, különösen idege
nek, látogatják meg. Sőt vannak szép számmal 
olyanok is, akik külön csakis e mindinkább növe
kedő hírrel dicsekedhető uj kultúrintézményünk 
megtekintése miatt jönnek Selmecbányára. A 
múzeumok és könyvtárak országos főfelügyelő
sége ez évben is 910 korona államsegélyt enge
délyezett a közkönyvtár és a muzeum számára. 
Ezen összegből első sorban is a könyvtár 
részére könyvszekrények fognak beszereztetni, 
úgy. hogy a közel 80(0 kötélből álló közkönyvtár 
is a közönségnek már legközelebb ingyen fog 
rendelkezésére állani. A népkönyvtár talán kellő, 
de bizonyosan egy könyvszekrénynyel fog gyaia- 
pittatni szintén az államtól. Do( a legnevezetesebb 
dolog az, hogy az óvárnak muzeum és levéltári 
célra való*átépítése immár bizonyos és elfogadott 
ténynyé lelt. A múlt napokban ugyanis ilt járt 
dr. Fejérpataky László és dr. Vosinszky Mór. 
mind kelten múzeuma felügyelők és kijelentenék, 
hogy az óvár átépítése már jövő év tavaszán 
megkezdődik és egy-kél év alatt befejeződik. Az 
állam a 401(0 korona előirányzott költséget relé
ben előlegezi, másik felében maga viseli. Az elő
legezendő 2t(CO kólónál a váios kamatmentesen 
évcnkinli 1 ((0 koronával törleszti 20 év alatt. 
Mind két felügyelő a könyvtár, a levéltár és

Éhesen, szomjasan üldögélt a parkba 
Minden asszonyt — leányt bokáig kutatva.
* Legalább a szemem jóllakhatnék. Addig,
Migí- vacsorát kapok, akár meghajnallik!

Jöttek rendre s eltek . . . persze, akik kaplak;
A többiek addig kórusbajünoroglak.
7,ligás, zajgás, lárma lüllé be a termet,
De a tűi elem-fa rózsái itt nem termett.

S akik kaplak, azok még jobban évődlek: 
'Micsoda porció!* . . . *Sülellen az étek!* 
Hangzott össze-vissza. Kupido jegyezte: 
'Mondhatom — lokiá meg — kellemes egy este.*

Benn a terem sarkán zenekar is játsza
Modem operettel, avult operákra — -------
Néha 'nemzeti* is felsírt hegedűjén 
No nem a hegedű, csak a nóta volt vén.

Ali, a lányért hordják . . . vajh mi hull beléje ... 
Kupido a partról nagy kíváncsian nézte . . .
De amint a prímás sötét búját látta:
Tudta, koronáknak nagy ott a hiánya!

Vacsorának vége . . . llát most mit csináljon, 
Fönn a padláson vagy egy Kabinban háljon V. . .  
Gondolta Kupido . . . Kjh. alakot váltok:
Ez a cibil ruha ma úgyis csak átok.

Körülnézett kissé s rá gondolt a lóra 
»Az lesz legalkalmasabb s modern is a gólya . . . 
Asszony fürdő címer vagy jó Géniusznak, 
Kifelé menyecskék égő vágyi úsznak!

muzeum ügykezelése fölött legteljesebb elisme
résének adott kifejezést és ismételten hangoz
tatták. hogy ha az óvár Aigner Sándor tervei 
szerint renoválva lesz és a gyűjtemények eddigi 
arányukban fognak gyarapodni, ez a muzeum lesz 
az ország vidéki múzeumai közölt, már kereténél 
fogva is. a legérdekesebb. Mennyivel fog ezen 
érdekesség is növellotni akkor, ha — mint az 
tervbe van véve — sikerül egy speciális bányá
szati múzeumi osztályt létesíteni, a minek léte- 
silhetését a főfelügyelőség teljes erejéből fogja 
előmozdítani és már legközelebb fog lépéseket 
tenni a pénzügyminiszternél, hogy a kamaraház
ban zárt, úgyszólván senki által hozzá nem férhető 
régi dolgok, pecsétnyomók, ruházatok stb. ezen 
bányászati osztályba helyeztessenek letétbe és 
Így a közönség által mogszemlélhctők legyenek. 
Szóval ezzel a kezdetben némelyek állal lekicsinyelt 
múzeumunkkal egy oly alkotást érünk el, amelyre 
o város minden jóravaló gondolkozású polgára és 
lukósa büszkén fog tekinthetni. A csöndes mun
kálkodás és alkotás ez esetben is megmutatta, 
hogy többel ér az üres nagyszájuskodásnál.

Áthelyezés. Král Károly m. kir. dohány
gyári lisztet a dohányjövvdéki központi igazgató
ság a fiumei m. kir. dohánygyárhoz helyezte át.

Színészeinkről. Dr. Farkas Ferencről 
és színtársulatáról igen elismerőleg nyilatkoznak 
azokban a városokban a helyi lapok, ahol a tár
sulat a mi szinliázévadunk óta megfordult. Egye
bek között a Zólyom városában megjelenő Zólyom- 
megyci Hírlap ezeket Írja: Immár előttünk is két
ségtelen. hogy Dr. Farkas Ferencben az 'Észak
magyarországi szinikerület* igazgatójában tetőtől 
talpig művész embert, magyar nemzeti eszmékért 
lelkesedő színigazgatót s kullurharcost üdvözöl
hetünk. E véleményünket nem előlegezzük neki. 
Ezt tőlünk már kiérdemelte. Szerénysége csak 
lassan engedi szavakban kifejezni azokat az esz
méket. szép törekvéseket, amelyek az ő ideális 
szivét betöltik. A merre eddig járt, a közönség 
fokozódó lelkesedése s az osztatlan elösmerés 
kisérte utjain. Es méltán, mert ő boldog annak 
tudatában, hogy bár anyagi áldozatok árán, de 
már eddig is szép, magasztos munkál végzett. így 
ír róla szomszédos városunk lapja. Mi ürülünk 
ennek az eredménynek, mert tudjuk, hotry ily 
előzmények után a nagy nemzeti művelőd*' szol
gálatában fokozottabb buzgalommal nagy sikere
ket fog a jeles igazgató felmutatni. Mi e sikereket 
egyébiránt íészben megjósoltuk itteni működése 
idején, a mikor Dr. Farkas Ferenc igazgatónak 
nemes szándékait, lelkes ügyszeretetét megis
mertük.

Nini — szólt nevelve — a szökőkút mellett 
Látóim madara vígan kelepelget;
Azaz kelcpelnc, ha nem volna öntve 
Gipszből meg csirizből összegyömöszölve

Hali — s mint Fedák Sári — homlokára vágott 
Ebből figyelem meg ilt a társaságot.
S ami effektus van innen Iesvc-várva 
Egy-kettőre benn volt az üres gólyába.

S mintha eleven vón’ pislongalott szinte.
Hogy egy-egy tüzesebb mamzellrc tekintő;
Azok is reménnyel kacsingattak rája,
Végig cirógatva ültek le alája.

Sűrűn sóhajtgatlak mélyebb szúszl eresztve, 
Kupidónak ott benn széles lelt a kedve;
Édes borzongástól kiverte a rizli . . . .
De az mkognilót mcgkcllell őrizni.

Sötét lelt a park is . . . De hangos a szála; 
Vilinyc Jupiterje vigadozik máma.
Jó balkai borral élesztgeti kedvéi,
Dali táncba viszi a legszebb menyecskét . . .

És ha mennydürgelős, szilaj kedve támad: 
Karcsú kis lányt, azt a jajvörös ruhásat.
Mini édes cukedli úgy vagyon pólyázva—
Hej sok ifjú s üreg bomlik is utána.

Hajahaj!... I 'jra.! Hopp!... hangzik ki az éjbe 
Sok nyavalyás vendég hálás örömére.
Szívből sajnálván, hogy köztük nem lehetnek: 
Kúrál, rendet, törvényt, csöndőrt emlegetnek.
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— Köszönetnyilvánítás. A hcdrusbányai 
róm. ka 111. ifjúsági egyesület állal Faja', alapja 
a vára icri’iJ ilt nná iis  alki linnal nagyobb ösz- 
Fzigi l adaliFiak «;t L: Nyílra I' 1 K IVloika J. 
3 K J í i h .m I o u j I y 120 K Snbnl K 1 K Muk- 
íráyrr N. 2 1 l teás .1, 4 K Rá dl 1 2 K Yalaska 
F. 3 K Jenesek I M. 1 K Sim án 1 K özv. Szabó
N. K Jrrcsck M. 1 K FYvol N. K Vilin n M. 1 K 

Sztraka J. 2 K Sz tu-ka E 1 K Tumán M. 1 K 
Egresay I né 2 K Mii i ik Micike 2 K Soll J. I 20 

K Fiaskó J. 1 $0 Rátáik N. mészáios) 3 1\ Bácsik
J. (Gemész.) 2 K Pilo .1 3 K Muzsik lesi véiek 2 K 
Kubinyi Viki 1 K Kcsik J. 1 20 K Az’iner .1 2 K 
Prepelik .1. 2 K Hlásznik N. 1 K .lakubffz N 1 K 
Vo jnarovfzky A 1K Kalkovics N 1 K Kulcsok 
N. 1 K Slraka R. 1 K Ken 11 A. 1 K Molnár A 
1 K Yérlis A. I K Huba A 1 K D u m ák  11.4 
K Macanpa B. 1 K Boly ke M. és M. 2 K li ing 
.V 1 K Sprinyszfeld J. 1 K Kocsis .1. 1 K Jakuhccz 
N. 1 K lliring P. ás M. 1 K Eusck .1. 2 K Szalaj 
j; P40 K Suba L. és .1 I K Horváth .1. P20 K 
llric B. 1 K Hiedl F. 2 K N. N. 1 K Dvojicska 
N. 1 K Malula F. 1 K /n a  raj M. 1 K Ismeret
len 6 K. Ilmáiéi 110 K. kiadás 52 K maradi 

egylet javára 58 K. Fogadják a jótevők egylet fink 
hálás köszönetét. / maraj József

pénztáros
-  Vihnyr fürdő utolsó vendégnévsora, özv. 

Bak Ignácné dr. lapkiadónő és családja Budapest, 
Szenlgyörgyi Lajos százados Budapest. Weisz 
Hedvig fodrászné Budapes. Adám Adolfné (ízleli 
alkalmazóit neje és családja Budapest, Tondi 
Horlensine Eger, Hússzá Ilona Nyílra, Frank 
Izsák né cipész neje és leánya Érsekújvár. Heckl 
Ágoston droguista üzletvezető és neje Szeged. 
Dusán Tiborné főhadnagy neje Budapest, Valló 
Albert né főginin. tanár neje Szegszárd, Harlmann 
Henrikné keresk. neje, özv. Reichard Hermáimé 
és cselédje Mándok, Gaidosi Gerőné káutor-laníló 
neje Tajsz, Weisz Ignácné kisiparos neje és Weisz 
Irma Budapest, Novák Dezső magánhivatalnok 
Zlalnó, Martinecz Józsefné posta- és távirda fő
tiszt neje Budapest, Székely Gyula színész Nagy
várad, Méhes József pénzügyi tanácsos és neje 
Arad, Dómján Jenő dr. ügyvéd Kúnszentmárlon. 
Wertheimer Samu magánhivatalnok Budapest, 
Ernsl Miksa bankhivatalnok és családja Budapest, 
Benedek Jánosné hírlapíró neje és 2 gyermeke 
Budapest, Schachler Mórné ügynök neje Nagy
szombat. Sipos Zoltánná Öapali, Darvas Móricné 
dr. szolgálattételre beosztott igazgató neje és csa
ládja Budapest, Beisz Regina kereskedő neje és 
leánya Zólyom. Frisser Adolfné szabó neje, Wein- 
berger Mórné és Neuspiller Aranka Ipolyság,

De hát a szálába a zokszó nem haitik.
Ugrálnak a párok szinte a padmallyig,
Lent a kávéházba mintha földrengés vón‘: 
Dobog a liz-pár fönn a’ parkeltes pallón.

Tetszett a mulatság a pajkos istennek.
Hallván mily taktusban s vígan énekelnek:
Anyai intését Vénusznak'feledve.
Neki is lumpolni, mulatni jött kedve.

Pörgetni, forgatni, magához szoritni.
Azt a barna kislányt, ki ép most*jő itt ni. 
Biborszin az ajka, hófehér a válla,
Gráciák közt sincsen szebb menyecske nála.

Mint mikor a gőzös vakon neki indul 
Rohamva tilalmas jelzők határin túl 
Emberben állatban, akármiben kárt tesz . . . .  
Nem tudván Kupidó, milyen szörnyen árt ez 

Neki lódult vakon, feledve, hogy gólya 
Isteni valóját, mely reggelig óvja:
Meglódult, aztán puli... isszonyatost csőr re nt... 
S a szökőkút alján cserépbe hevert lennt.

Esti csillag-székén Vénusz épen nézte,
Hogy rohan Kupidó bizonyos vesztébe.
Nosza lengult érte ezüstös sugáron...
S ő kelme nem vett részt a vihnyei bálon.

Sírva ért szegényke föl az Olympusra.
Kereste noteszét a cekkerbe nyúlva,
De azt még röptébe Zelirosz elkapta; 
Garamvölgyi felhők négy nap sírtak rajta.

Kralzinger Henrikné Nyílra, Kratzingcr I.ajosné 
házaló neje Nyílra, Neubiunn Lipótné és leánya 
Budapest. Emonuel U'záné gyógyszerész neje 
Pőslyén. Schmelich Bódogné mozdony vezető neje 
és leánya Érsekújvár, özv. lloinyánszky Vikloiné 
magánzónő Budapest, Hornyánszky AlaJárné theol. 
tanár neje Pozsony, özv. Giün I.ajosné szatócs 
neje ózd, Benner Miklósné m. hivatalnok neje és 
leánya Budapest, Goldlinger Adolfné kávémérés 
tulajdonos neje Léva. Fchwarcz Lipótné kereskedő 
neje Budapest, Patsi h Józsefné kéményseprő neje 

j és leánya Budapest. Ascheimann Inna tanítónő 
Zsombolya, F< rch Páni áll. helyettes lanitónő 
Zsombolya. özv. Trux Lajos birtokos, Trux Jenő 
dr. min. segédfog. és Trux Lajos dr. kincst. jog- 
ügyigazg. fogaim. Budapest, Slciner Júlia házaló 
Nyílra, Pinka Elel Selmecbánya, Adamik Ignácné 
nyug. hivatalnok neje és leánya Nyílra, Lüvy 
Pálné bérlő neje Udvari!, Schöpliin Györgyné jog
tanácsos neje 2 gyermeke Bécs, Wégh Jenő pénz
intézeti osztályfőnök Budapest, Andrássy János j 
Eszlergom váimegye alispánja, kir. tanácsos, fele
sége és leánya Esztergom. Szilassy Zoltánná orsz. 
képv. neje és családja Budapest. Mendl Rezső 
hajózási felügyelő Budapest, Weismandl S.-né 
könyv, neje Bécs és Pisili Ilona Bpest, Andrássy 
Józsefné nyug. kir. járásbiró neje és leánya Szolnok, 
Magyar István dr. budapesti kir. ügyész neje és 
leánya Budapest, Btikács Kálmán kereskedő és 
neje Budapest. Jávorka Mihály bányatiszt Dorog, 
Ascher Antalné hivatalnok neje és leánya Bpest, 
Mindcr Adolfné mérnök neje és anyja özv. Pro- 
chászka Ignácné Budapest. Hofl’mann Simonné 1 
szállító neje és leánya Budapest. Wollák Béla 
kereskedő és neje Budai est. özv. Rieser Antalné 
m. hivatalnok özvegye Soroksár. Összesen: 737.

— Változás a gimnázium tanári karában.
A jövő tanév elejétől a róm. kalh. nagygimnázium 
tanári karában a következő személyi változások ; 
történtek: Kelemen Kálmán h. tanár helyett, akit 
a kogyes tanító rend elbocsátott, Papp K. János ! 
1 egyesrendi tanár, Balogh Dezső h. tanár helyeit 
pedig, akit a rend Privigyére helyezett át Perhács 
Sándor h. tar ár jön ide.

— Hangverseny a F. M. K. E. javára . A 
jövő héten több fővárosi elsőrendű színművész 
hangversenyt rendez a városi vigadóban a F. M.
K. K. javára. A társulatnak tagjai: Kcnedich Kál
mán, Solymossy Elek. Bolgár Nelly a népszínház 
tagjai: Ujváry Károly, Sziklay Blanka a magyar 
színház tagjai és Gyarmalhy Rózsa zongoramű
vésznő. Az élvezetes hangversenyre eleve felhív
juk városunk müveit közönségének figyelmét.

— A gimnázium uj igazgatója. A Punok 
Ödön nyugalomba vonulásával megüresedett róm.

Kupido egyetmást mégis csak elmondott 
Nem egy istenkének okozva sok gondol; 
Kgy-némely közülük titkon földre szállott—
Hogy Yihnyére jutott, arról jót nem állok.

Pedig Kupidó ott szörnyű kárt csinála,
Nagyobb akkoriban nem is történt nála.
Szegény fürdő majdhogy hitelét vesztette.-. 
Géniusza letört s nem volt uj helyette.

Gyászruhát öltének rögtön a menyecskék 
Palronusuk fejét, hogy letörve lelték:
Mérhetetlen lángu keservvel jajgatva 
Állították vissza fejetlen a parkba.

Reményvesztett lelkűk pakolásra gondolt 
Sírva szólongalták a bánatos archont;
Hanem az akárhogy kértek, peroráltak 
Váltig azt hajlá, hogy »nem állhat gólyának!*

S mivel úgy sejté, hogy az asszonyi résziül,
Ha nem segít bizton, forradalom készül... 
Telegrafált tüstént városi tanácsnak.
Ott aztán nagy seblén ily végzést diktálnak:

»Ha lehet... a régit menten megfejeljék.
Ha nem... plakátokon közhírré tétessék:
Yihnye feredőre. persze több szezónra 
Kerestetik egy hü és tapasztalt gólya!*

Jöttek is. mentek is; leventék meg vének,
A kondíciónak ha megfelelnének...
Papiruszunk végén de már nincs megírva:
Ezt a díszes állást ki és meddig bírta! ?

kath. nagygimnáziumi igazgatói állásra a kegyes
rend Rauchbauer József trencséni igazgatót he
lyezte ál. aki egyúttal az itteni kegyesrendi társ- 
ház főnöke is lesz. Az uj igazgató augusztus hó 
közepén veszi ál a vezetése alá kerülő intézeteket.

— Továbbképző tanfolyamok. A közokta
tásügyi m. kir. kormány az ország fő- és szék
városában ez idén tanfolyamokat rendezett, ame
lyeken az elemi-, gyakorló- és polgári iskolai 
tanítók és tanítónők körülbelül 200-an vetlek 
részt. A hallgatók több csoportba osztva külön

| félő tárgyakból az előadásokat hallgatták s minden 
nap az önként vállalkozók egyes tantárgyakból 
tanításokat mutattak be, melyek után kiki saját 

i észrevételét megtehette, szóval a módszerre vo- 
| natkozó eszméiket a hallgatók kölcsönösen kicse- 
! vélhették. A szemléltetés lehetőség szerint a ter

mészetben történjék, a melyre a gyakori kirán
dulások igen hasznosak, valamennyi tantárgy 
tanításánál a gyakorlati életre való nevelés és 
tanítás érvényesüljön, a régi pontozott irkába 
való rajzoltatást a természet utáni rajzolás váltsa 
fel. Kéz és szem ügyesitő gyakorlatokul a slöjd 
szolgáljon, itt a gyermekek a tárgyakat nem fából, 
de agyagból készítik, amelyek földrajzi, beszéd
értelem gyakorlatok, számtan és más tárgyak 
tanításánál nagy haszonnal alkalmazhatók. A 
slöjdnek ily irányú alkalmazása néhány ügybuzgó 
budapesti tan férfiú kezdeményezése folytán szépen 
bevált, igen szép kiállítás volt az Arena-uli küzs 
polgári- és elemi iskolában, ahol a gyermekek 
ebbeli kéz- és egyéb ügyességében volt alkalma 
a hallgatóknak gyönyörködni. A városligeti ipar
csarnokban, népiskolai rajzkiállitást rendeztek, a 
hol a japán, észak-amerikai, német-, franciaországi 
és a budapesti községi iskolákban máris életbe
léptéiéit uj rajztanitás lelt bemutatva, a mely 
felelte tanulságos és bámulatot keltő elért ered
ményére nézve s a mely minden téren, de külö
nösen ipar terén jótékony és hasznos hatását a 
közel jövőben éreztetni fogja. A 10 év óta készülő 
uj tanterv, amelyet a közoktatásügyi m. kir. kor
mány most adott ki, a fent vázolt módszerek 
alkalmazását az állami és a községi népiskolákban 
Írja elő. A hallgatók Aquincumba, Esztergomba 
és Balalonfiircdre kirándulást rendeztek. Végül 
őszinte hála és elismerés illeti az előadó nagy- 
tudományu tanár árakat, akik fáradtságot nem 
ismerve, kartársi szeretettel nehéz hivatásuknak 
kiváló módon megfeleltek.

Egy volt hallgató.
—- 2000 bakancs a Selmecbányái cipé

szeknek. A Selm ecbányái iparosok hitelszövet
kezete útján 2000 p á r bakkancs e lkészítését kap
ták meg a Selmecbányái cipészm esterek.

— Kevés a születés és sok a haláleset.
A folyó év első feléről állítjuk ezt. Élve született 
ugyanis városunkban 284, meghalt 287 egyén; a 
mull év első felében élve született 318 és meg
halt 255 egyén. A tiszti főorvosi jelentés szerint 
nem egészségügyi rendelotek kibocsátása és vég
rehajtása által segíthetünk e bajon, hanem mé
lyebbre menő és életbevágó speciális bajok kikü
szöbölésével. A jelentésből azt is megtuojuk, hogy 
7 éven fölüli 29 gyermeket tart el a szegény alap 
inig a hét éven aluli elhanyagollag kizárólag a 
gyermekek menhelyekben vannak elhelyezve.

— Elveszett index. László János másod éves 
erdészeti főiskolai hallgató e hó 28-án este el
vesztette főiskolai indexét. A megtalálót kéri, hogy 
a főiskola titkári hivatalához adja be.

— Humoros művészi házi-estély. Horváth 
Kálmán a budapesti kir. színház elsőrendű tagja. 
Jeszenszkyné Csáder Irénnek a debreceni színház 
elsőrendű művésznőjének közreműködésével Vih- 
nyén f. évi aug. 1-én kedden esti 9 órai kezdettel 
a fürdő gyógylermében a Boleman emlék javára 
humoros előadásokkal egybekötött művészi házi
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estélyt rendez, melyre a t. közönséget ezúton 
hívja meg. Ülőhely 2 K, álló- és gyermekjegy 1 K. 
jegyek a fürdőirodában előre válthatók. Felül- 
fizetések köszönettel fogadtatnak. Részletes műsort 
az előadás napján adjuk ki.

— Főiskolai negyed. A takarékpénztár 
által tervbe vett villa negyed építési munkála
tokat az e hó 24-én megtartott árlejtésen a leg
kedvezőbb ajánlatot tevő cég a Selmecbányái 
Iparosok Hitelszövetkezete kapta meg. A szövet
kezet már a jövő héten megkezdi a munkálatokat 
úgy, hogy az épületek már az ősszel tető alá 
kerülnek.

— Talált tá rgy . Folyó hó 25-én este egy 
napernyő találtatott a Kálvárián. — Tulajdonosa 
átveheti a rendőrségnél.

— Az áruló háztető. A helybeli vasúti 
állomás területéről e hó 5. és 6-án virradó éjjelen 
egy csomag kátránypapirost lopott el valaki, me
lyen W. D. jelzés volt. A nyomozó rendőrük egy 
szeletke ugyanolyan minőségű kátránypapiót sze
rezve szorgos kutatás után ráakadtak a tolvajra. 
Házateteje ugyanolyan jelzésű kátránynyal volt 
befedve s így a házfedele lett a tolvajnak árulójává.

— Ékszer lopás. özv. Wavrusek Vencel né 
úrnőt e hó 19-én meglopták, mely alkalommal 
1 drb arany női egyfedelű óra, 1 drb fekete nickel- 
óra, 2 drb arany mellgomb (kék kővel), 2 drb 
arany női karperec (1 láncz- és 1 csavaralaku), 
3 drb aranygyűrű (l gyémánt, 1 vörös kővel, 1 
gyöngyei), 2 drb sima ezüstkarperec veszett el. 
A nyomozás folyik s hihető, hogy pár nap múlva 
sikerre vezet.

— Tolvaj gyermek. E hó 22-én délután 
Andreidesz József 11 éves bankai fiú a vöröskuti 
téglagyárba behatolt az ablakon ál az ottani 
őrnek Sebó Ignácnak lakásába s több drb ruha
neműt lopott el. A ravasz tolvaj kétféleképen 
vallott a rendőrségnél a lopott tárgyak hollétére 
nézve, miáltal csak késleltette a nyomozás sikeréi, 
de azt nem tehette már lehetetlenné, mert az 
orgazdák is előkerülnek lassanként a nyomozás 
során.

— Uj temető. A városi hatóság e hó 29-én 
nyitotta meg a Honvéd-utca fölött fekvő úgyne
vezett régi Lázáreth-temetőt, mely római katho- 
likus temető lesz, mivel az újvár alatti temető 
teljesen megtelt. Az uj temető a város belterüle
tén fekszik, ami az általános közegészségügy sza
bályainak kevésbé felel meg. alkalmas helyet 
azonban a városon kívül lehetetlen volt találni s 
igy kénytelen volt a hatóság e régi temetőt újból 
megnyitni.

SELMEC- ÉS BÉLABÁNYA SZ. KIR. VÁROS

HIVATALOS KÖZLEMÉNYEI.
Az anyakönyvi hivatalok bejegyzései.

1905. évi julius hó 24-tól julius 29-ig.

Születés.
Flóro Samu, Hessel Róza fii, Selmecbánya 
Tóth János Rotlechner Adél leány „
Iván János Komora Verőn fin „

— Schvarcz Emília fiú Selmecbánya 
Faludi Mihály Friebert K«rolin leány „
Chrien Károly Dchlbetz Mária fiú
Ilngyec Vince Toki Mária leány Steffultó
Kubás István Ivanics Anna leány
Ladzianszky József Benedikti Mária leány Steffu|tó

Házasság.
Bambula Imre Bartos Anna Solmocbánya 
Oravocz Ödön Fröstök Gizella „
Pis József özv. Sbirka Mátyásnó Steflfü[tó

Halálozás.
Szentinek Anna b hónapos gyengeség 
Mácsay Ludmilla 10 hónapos tiidőgyullaűás 
Prokaz Ferenc 11 éves physis pulnonuui 
Stahl Margit 5 éves vörheny 
Faludi Anna 2 óra gyengeség 
Czoresek János 21 éves tüdőgnmökór 
Kácha Antónia 1 hónapos heveny bélhurut

Pályázati hirdetmény.
Selmec- és Bélabánya sz. kir. város rend

őrségénél nyugdíjazás folytán megüresedett köz- 
rendŐri állásra pályázatot hirdetek és felhívom 
azokat, akik ezen állást elnyerni óhajtják, hogy 
pályázati kérvényüket kellőleg felszerelve folyó 
évi szeptember hó 15-ig a városi rendőrfőkapi
tánynál nyújtsák be.

Selmecbánya, 1905. évi július hó 30.
Szitnyai József,

kir. tanácsos, v. polgármester.

i 4921./rkp. 1905.

Hirdetmény.
Az ebtartásról szóló szabályrendelet 3 §-a 

j  alazján közhírré teszem, hogy az 1905/6 évi ebadó 
! kivetés elkészült s hivatalomnál megtekinthető; 

az ellen folyó évi augusztus 3-ig felebbezéssel 
lehet élni.

Selmecbánya, 190o. julius 25-én
Horváth Kálmán,

r  főkapitány.
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egybekötött teljesen berendezett

f ü s z c r ü z l e t  
1905. november 1-étöl k i a d ó .  
Bővebbet ERDÉLY GYULA ház

tulajdonosnál.

A
Önkéntes árverés.

A nyert megbízás alapján közhírré teszem,
| hogy: a Selmecbánya i685. számú telekjegyzőköny- 
! ben özv. Urszinyi Jánosné Selmecbányái lakos tu- 
i  lajdonául felvett 244/1V. számú alsó utcai házat 
j  és kertet.
j a Selmecbányái 532 számú telekjegyzőkönyv- 
! ben felvett fele részben a Selmecbányái ág. ev. 
i egyház felerészben pedig fent nevezett tulajdonául 
i  felvett 6 hold 670 ölnyi területű kálváriahegyi [ 

szántót és rétet.
a  Selm ecbányái 2055. szám ú telekjegyző- | 

könyvben ugyanazok té la jdonául felvett 1469 öl : 
lerületü kalváriahegyi réte te t.

1905. augusztus 6-án délelőtt 10 órakor iro
dámban önkéntes árverés utján a legtöbbet igé- 1 
rőnek eladom a tulajdonosok jóváhagyásának ki
kötésével.

Bánatpénzként a selmeci takarékpénztárnál 
betétkönyvre 400 korona helyezendő el.

A szerződés a tulajdonosok jóváhagyása után 
fog megköttetni.

Az átiratás tehermentesen történik.
A vételár a szerződés aláírása után fize

tendő le.
Vevő a ház félévtéke és a feldek */s értéke 

erejéig jelzálog kölcsönt kap a selmeci takarék- 
pénztárnál.

Utóajánlatok a szerződés aláírásáig bármikor 
elfogadtatnak.

A ház teljesen jó karban van, a földek első 
osztályúak.

Selmecbányán, 1905. julius 28-án.
Wagner László dr.

ügyvéd.

1051. tíkv. sz. 1905.

Árverési hirdetm ény kivonata.
A Selmecbányái kir. jbiróság mint telekkönyvi 

hatóság közhírré teszi, hogy selmeci népbank 
végrehajtalónak Marunyák János végrehajt, szen
vedő elleni 388 K tőkekövetelés és 128 kor. 24 
fill. költség iránti végrehajtási ügyében a Selmec

bányái kir. jbiróság területén levő a magaslaki 
27. sz. tjkvben A I. 1. sorsz. 32. hrsz. alatt fel
vett 21. népsorsz. ház, udvar és kertből ifj. Ma
runyák Jánost V* részben illető jutalékra 277. 
kor. az ottani 95. sz. tjkvben A +  1. sorsz. 250. 
hrsz. a. felvett szántóból és rétből, ifj. Marunyák 
Jánost 1 18 részben illető jutalékra 116 kor. Az 
ottani 107. sz. tjkvben A -f- 1. sorsz. 245/b. hrsz. 
a. felvett ifj. Marunyák János nevén álló szántóra 
és rétre 186 kor. az ottani 44. sz. |tjkvben A I.
1—46. sorsz. alatt felvett közös legelő és erdőből 
B) 82. szerint ifj. Marunyák Jánost 3/s, telek után 
járó illetőségre 40 kor. ezennel adószerint meg
állapított kikiáltási árban az árverést elren
delte, és hogy a fentebb megjelölt ingatlan az 
1905. évi augusztus hó 22-ik napj'án d. e. 10 
órakor Magaslakon a községi biró hivat, hélyisé- 
gében megtartandó nyilvános árverésen a meg
állapított kikiáltási áron alól is eladatni fognak.

Ar verezni szándékozók tartoznak az ingat
lanok becsárának 10 “ „-át készpénzben vagy az 
1881. évi LX. t.-c. 42. §-ában jelzett árfolyam
mal számitutt és az 1881. évi novemb. hó 1-én 
3333. sz. a. kelt igazs. miniszteri rendelet 8. 
§-ában kijelölt óvadékképes értékpapírban a ki
küldött kezéhez letenni, avagy az 1881. LX. t.-c. 
107. §-a értelmében a bánatpénznek a bíróságnál 
előleges elhelyezéséről kiállított szabályszerű elis
mervényt átszolgáltatni.

Kelt Selmecbányán, 1905. évi hó május 24. 
napján. Liha, kir. járásbiró.
684/1905. végreli. sz.

Árverési hirdetm ény.
Alulirt bírósági végrehajtó az 1881. évi VY. 

t.-c. 102. £-a értelmében ezennel közhírré teszi, 
hogy a Selmecbányái kir. járásbíróságnak 1905. évi 
Y. 290'1. sz. végzése következtében I)r. St. Dali' 
Ásta ügyvéd állal képviselt fiumei cacao és cso
koládé gyár javára Geiger Márk ellen 94 K 63 f 
s jár. erejéig 1905. évi julius hó 3-án foganatosí
tott kielégítési végrehajtás útján le- és felülfoglalt 
és 678 K-ra becsült következő ingóságok, u. in.: 
bútorok nyilvános árverésen eladatnak.

Mely árverésnek a selmeci kir. járásbíróság 
1905. évi Y. 290/2. sz. végzése folytán 94 K 63 f 
tőkekövetelés ennek 1905. évi ápril hó 13-ik nap
jától járó 5° „ kamatai, '/s % váltódij és eddig 
összesen 27 K-ban biróilag már megállapított költ
ségek erejéig Selmecbányán alperes lakásán leendő 
megtartására 1905. évi augusztus hó 17-ik nap
jának  d. e. 10 órája határidőül kittizetik és 
ahhoz a venni szándékozók ezennel oly megjegy
zéssel hivatnak meg, hogy az érintett ingóságok az 
1881. évi LX. t.-c. 107. és 108. §-ai értelmében 
készpénzfizetés melleit, a legtöbbet Ígérőnek, szük
ség esetén becsáron alul is el fognak adatni.

Amennyiben az elárverezendő ingóságokat 
mások is le- és felülfoglaltatták és azokra kielé
gítési jogot nyertek volna, ezen árverés az 1881. 
évi XL. t.-c. 120. $j-a értelmében ezek javára is 
elrendeltetik.

Kelt Selmecbánya, 1905. évi julius hó 21-én.

Óváry Dezső
kir. bir. végrehajtó.

455. A. 1905. számhoz.

Hirdetmény.
Az ipolysági kir. államépilészeti hivatal fő

nöke jelen szám alatt a budapest—besztercebánya— 
krakói állami közút 73—74 km. szakaszán levő 
159 sz. és a 84—85 km. szakaszán levő 203. sz. 
átereszek helyreállítását 2909 kor. 91 fill. összeg 
erejéig engedélyezte.

A fenleinlitett munka kivételének biztosítása 
céljából az 1905. évi augusztus hó 12-ik nap
jának d. e. 12 órájára az ipolysági kir. épit. 
hivatal helyiségében tartandó zárt ajánlati ver
senytárgyalás hirdetik.

A versenyezni óhajtók felhivatnak, hogy a 
fentebbi munkálat — végrehajtásának elvállalására 
vonatkozó zárt ajánlataikat a kitűzött nap d. e. 
12 órájáig a nevezett hivatalhoz annyival inkább 
igyekezzenek beadni, mivel a későbben érkezeitek 
figyelembe nem fognak vétetni.

Az ajánlatba az általános feltételekben elő
irt, az engedélyezett költségösszeg 5 %-ának meg
felelő bánatpénz csatolandó.

A szóban forgó munkálatra vonatkozó mű
szaki művelet és részletes feltételek a nevezett 
m. kir. államépitészeti hivatalnál a rendes hiva
talos órákban naponkint megtekinthetők.

Kelt Ipolyság, 1905. július 20-án.
M. kir. államépitészeti hivatal.
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l i b á i
debreceni kolbász a/onnalehetó vagy tírnivalö 176. port511 bőrű 
sislonnák elsórondű zsírnak 148. S"g fehér vastag 146. vékony 
J40. füstölt vastag 154, vékony 154, debreceni paprikás szalonna 
160, pácolt fokhagymás füstölt paprikás szalonna 2U0 pácolt 
sovány szalonna nélküli sonka, kanuonádli. oldalas 160 fillér 
A fonti áruk szállító letelő és csomagolása ingyen. Elsőrendű 
házi zsir 156 hozza szelencék: 5 kgros 110. 10 kgros 140. 
85 kgros fe.80: a* arak fillérekben értendők. Amim árai, 
melyek gyakran változók e helyen minden számban l i o t -  
b i \ * z  cím alatt találhatók. 8zá!litja: I M I , < /  >.!£ kiviteli 

tizlete Nyíregyháza

Arlejtési hirdetmény.
A nagylukintelü m. kir. dohányjövedéki köz

ponti igazgatóságnak folyó évi május hó 16-án 
923. szám alatt kelt magas rendeleté folytán a 
Selmecbányái m. kir. dohánygyár gyártási épüle
tén felfekvően alkalmazandó ereszcsatorna létesí
tésének biztosítása iránt 7,005. éri augusztus hő 
7-én délelőtt 10 órakor alólirott m. kir. dohány
gyári igazgatóságnál ajánlati versenytárgyalás fog 
tartatni.

A meglevő haszonvehetlen ereszcsatorna le
szedése, horganybádogból készült mintegy 222 
folyóméter, a régi szerinti kivitelben előállított 
uj ereszcsatorna felillesztésének, Messemer festék
kel való kétszer festésének, összes munkálatai 
után, a tönkre ment alátétlemezek kicserélését 
beleértve az előirányzati összeg 1260 korona.

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

A bánatpénz az ajánlati köllségösszeg 5 %- 
ában állapit tátik 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 ugv az általános szerződési feltéte
leket. mint a vállalati részletes feltételeket isme
rik és ezeknek magukat alávetik.

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

Az ivenként 1 koronás okmánybélyeggel el
látott, magyar nyelven szerkesztett Írásbeli aján
latok lepecsét-'Uen »Ajánlal 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 átadandók vagy beküldendők.

Az odaítélés iránti határozat a nagytekin- 
tetü m. kir. dohányjövedóki központi igazgatóság 
jóváhagyása után fog az érdekeltekkel küzöltelni.

Ezen feltételektől eltérő, elkésetten benyúj
tott, távirati utón tett, vagy oly ajánlatok, me
lyekhez a letelt bánatpénzről szóló nyugta csa
tolva nincsen, vagy készpénz van csatolva, figye
lembe vétetni nem fognak.

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

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

Selmecbánya, 1905. évi julius hó 9-én

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

ségnek. hogy

divatárú  üzletem et,
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

WEISZ ADOLF.

K y a v a ly a tö ré s !
Ki nyavalyatörés, görcs és más ideges állapotban 
szenved, kérjen Íratott, ingyen es bérmentve 
kapható a szab d , h a t ty ú  g y ó g y s z e r tá r  által 

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

__________  1905. julius 30.

D.M.H.E.

Ház eladás.
Egy jó karban lévő I. emeletes 

ház kerttel együtt igen jutányos fel
tételek mellett Selmecbányán I. kér. 
Honvéd-utca 57. sz. alatt szabad  
kézből e ladó. — Bővebb felvilágo
sítással szolgál a háztulajdonos.

Nagyobb mennyiségű

használt sin
éő mm. magas, 7 kg-os,olcsón eladó.

Leveleket: »Faipar 10206« jeligévelSCH W A R Z JÓZSEF
hirdetési irodája,

B U D A P E S T ,A N D R Á SSY -Ú T  9. továbbit.

SZÉNASY. ^

a r r & S *RAJZ K O  R  Z Q 1 jobbak.
joerges jt. özv. és fiánál

A t í o n i w  C r e i n e
rövid idő alatt veszély nélkül eltávolít minden 
szepiöt, még legmakacsabb esetekben is. Leg
egyszerűbb használati műd mellett is a legbiz
tosabb eredmény. Egész tubus ára ára 3 korona. 
Valódi csakis zöld tubusokban. S chw anen  

A p o th e k e  F r a n k f u r t  a/M.

ihleí-áífícfcí?
Tiszteletid értesítem a n. é. közönséget, hogy W EISZ A D O LF jó hírnévnek örvendő

diYaí-árii üzlet helyiségét
1906. évi január hó 1-én átveszem és a mai kor
igényeinek megfelelő leglinomabb és legjobb mi
nőségű férfi- és női divat-áru cikekkel ú jo n n a n  
berendezem.

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

Kelt Selmecbányán, 1905. évi július havában.
Mély tisztelettelWEISZ SIMONGLÜ CK STH ÁL G Y U LA

V e z é r s z ó :

S e h i e h t - s z a p p a r c í
(„ sza rv a s” v a g y  „ k u lcs” szap p an t)

a  le g jo b b  é s  h a s z n á la t b a n  a  le g -  
.. o lc s ó b b , m in d e n  r u h a n e m ű  é s  .. 
.. .. m o s á s i  m ó d s z e r  r é s z é r e ..........

M. kir. dohánygyári igazgatóság. jótállás : f 5-000 kor™ «  r' f ' - Schicht György cég Aussigban bárkinek aki bebizonyítja,
ö ■ -  -------- — hogy szappana a »Schicht« névvel, valamely karos keveréket tartalmaz.

('Utánnyomás neui dijaziatik.t

á r r t K l i v i kesertlvlz, reggel fél pohárral használva,
jelenleg a legjobb természetes g y o m o r -, b é l- é s  v é r t ís z t itó , mint 
ivó kúra a K a r l s b a d i  és M a r i e n b a d i  gyógymód meg

lepően gyors és sikeres helyettesítője. — Az első magyar ásványvíz, a melyben RÁDIUM fedeztetett fel. G yógy- 
e r e je  r e n d k ív ü li. - -  Kapható: g y ó g y sz e rtá ra k b a n  és E rnszt Zsigmond fíiszcrkereskedőnél kis cs nagy üvegben. 

Föszétktildés a foirástulajdonos: Schmidthauer Lajos gyógyszerésznél Komáromban.

ir-iele = Igmándi

Első cs. és Mr, o sz tr íh n a e a r  hzáröiaa: szab. víliarmeutc.

S l - S í í l ’
Kronsteiner-féle 

uj zománc.
ven különböző minta, vízzel keverhető.

H om lokzat^fostékre hatóságilag’
védve.

KRONSTEINER KAROLY
BÉCS, III. Haupstr. 120 . saját házában.

íosliató, vihnrmentes, tűzálló, zománcozott, csak egy
szerű mázolás. Jobb, mint uz ólai lesték. Evek során szállítja cs. és kir. uradalmak, katona- és 
civilintézőségnek vasiaknak síi. M inden r é s z tv e t t  k iá l l í tá s o n  első  d íj ja l  ju ta lm a z v a . 
Legolcsóbb festek homlokzatokra, belterületre, különösen iskolák, kórházak, templomok kaszárnyák
hoz stt>. es mindenfele más tárgyhoz. Egy n é g y z e tm é te r  á r a  5 f illé r . Meglepő eredmény. 
H O M L O K Z A T - E E S T É K  vihannentes, més/.lu n oldható, 4!) minta olajfestékkel 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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