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Az expedíciót s hirdetéseket illető reklam ációk a Inpkezelö
Felelős szerkesztő es laplulajdoaos:
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Iparosok a jövőjükért.

IS T V Á N
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Joerges Ágost özvegye és fia
céghez intézendők, hova az összes pénzküldemények is küldeudők.

M IN D E N V A S Á R N A P .

magokat kell hogy érleljen Közel huszon
egy esztendeje hirdetik az ipar sok az ipar
törvény revízióját, a szabad ipar kinövéseit,
az önálló vámterület szükségességét.
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zásra szorul, s mint osztályérdek, hisszük
és valljuk, hogy ez impozánsan megnyilat
kozott akarat mellett, meg is valósul.

Kongresszust tartanak az ország iparosai
Okosan teszi hát a szabadkai iparosSzabadkán, az élet. lüktető városában, a
A hosszú huszonegy esztendő alatt kongresszus, ha már most foglalkozik az
Kánaán földjén, a kenyeret termő szép
magyar Alföld metropolisában. Három évről még soha nem volt oly egyönretíí az ország- eshetőségekkel é berendezkedik a jövőre.
három évre rendeztetnek ez országos gyű osztályának kívánsága az önálló vámterület Nehogy váratlanul érje az átalakulás, a tőke
és az emberi erők gyűjtésére, az össze
lések, utóbb Nagyváradon volt. Most. mikor felállításáról, mint ma.
Elismerjük, hogy az önálló vámterület tartást eleve dztcsirani kell, mert az anyagi
a panaszkodás létrájának legmagasabb fo
kán vannak, mikor a politikai élet és az eszméje sem uj, a politikai világ állandó erő és az emberi elme képes legyőzni az
ezt Összetartó ipar és kereskedelem oly pro és kontra kérdése ez már a kiegyezés átalakulás nehézségeit. Es mi hisszük, hogy
zavaros, mikor az emberek létkérdését any- óta. Azt azonban, minden politikai fejte a jövő iparos-kongresszusok nem fognak
nyira mozgatja a kenyér, Szabadkán hány getés nélkül látnunk kell, hogy a vám- elégedetlen szavakban megnyilatkozni, uj
! terület felállításának kívánsága ezúttal meg uj eszmecsere viszi előre a pénzszerzés,
ják vetik meg helyzetüket az iparosok.
Mintha bizony intőimül adnák: hogy egyöntetű, az ingadozások eltűntek s a a nemzeti vagyon kérdését, melynek nyo
a panasz itt a leginkább jogosult, hol az laikus iparos is, ki a kérdés roppant elvi mában az emberek boldogsága fakad
Viharvert hazánk nagyra hivatott jö
életet Eldorádőnak nevezi a közvélemény, és érdemleges eredményét nem is ismeri,
Árva köves szegénysége nem tudná hangos szóval szól az eszme megvalósítása vőjét szolgálják tehát hathatósan az iparo
mellett : mert az uj alakulástól jobb, szebb sok : ebben a magyar sajtó őket mindenkor
o l y kirívóan festeni az iparosok roppant
támogatni fogja, mert az ügy, melyet szol
nehéz helyzetét, mint a mértföldekre ter jövőt vár.
Mi nem tárgyaljuk most az előnyöket gálnak, a legszebb eszme, mely nagygyá
jeszkedő szép alföldi város búzát termő
földje: mert a zabkenyéren tengődő silány és az önálló vámterület hátrányait. Politikai ' teszi Magyarországot az egész civilizált
rögök csak sablont nyújtanának, a kalászos nézőpontból véleményt nem adunk. Azt azon világ előtt.
És lássák be szükségességét iparosaink
rengeteg városa pcdi újat nyújt, a mire ban konstatáljuk, hogy a mai állapot az
az iparosoknak immár a s jk kongresszus elégedetlenség kora, mely az ország ipara a szövetkezésnek, lássák be annak hasz
szempontjából — tekintettel számarányban nosságát. Nem tudjuk ki fog részt venni
után szükségük is van.
A taposott mesgyén szántott eszme uj is imponáló polgártársainkra — váltó-tarto Selmecbánya iparosai közül a kongresszuŐ
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Átmenetek.

meg a feleség megy végig a szobán. Hirtelen vé
gigpillant. s friss csókkal szerzi meg az apjáéit.
— Szakasztott az apja, — merül el boldog
ságában. És ragyog a boldogságtól. Én még látom
a boldog anya feje körül az arany holdat is a
mivel a szenteket festik a piktorok.

Irta: Werner László.
Első stádium
Gizuci pompás, aranyos baba.
Kis pofók képe van. Csipkés főkötője mögül
szelíden simul ki aranyszínű haja. Sohasem sir.
Második stádium.
Mindig mosolyog. Arcán hajnalpiros sugár sűtké- i
Gizuci kibújt már a pólyából. Már ötször
rezik, mi a rácuppanó csókoktól lesz pirosabb. kapott kriszkindlit. Még mindig olyan aranyos,
Szelíd kék szeme oly szépen beszél. Ah, mily so- , sőt talán aranyosabb. Csupa ész, csupa szellem!
kát is értenek e tekintet alatt a papa meg a Iskolába jár, aztán tele rakja ott sok széppel azt
mama.
a kis okos fejét.
— Látod papus, Gizuci engem szerel jobban í
— Ah, mily szép vonásai vannak, Nézd azt
lálod, rám néz!
az á-t, mily szabályos, mily okos, édes.
— Látom. De most! Ugy-e Gizuci engem
— Nézd a kicsi kacsójál! Hogy elmaszatolta
szeretsz? Szólj! Mondd, aranyos bébé, szólj.
magát a kis malac. Csupa igyekezetből.
— Gizuci még nagyobbra tágilja mosolygó
— Gizi pompás gyerek!
szemét. Hatalmas diplomata. Egy arca felelt el
— Gizi talentum!
szánó légy után pillant, igy odázza el a választ.
— Gizi gonie!
Most a papuska babusgatja. Három szóbán
— Öröme életünknek!
sétál végig s ringatja karján a kicsi babát, a
— Oh, kedves micus, mennyire ismered!
kincset.
— Oh. pici, cukros, lehet-e más a te leányod ?
Mikor a harmadik szobába ér, elmaradt tőle j
Harmadik stádium.
a feleség. Hirtelen végig pillant aztán nagy csók- 1
Giziből Giza lett. Még jobban látszik, mily
kai zárja le kis időre a baba szemeit.
— Szakasztott az anyja, — dörmügé édes bőkezűen bánt a természet vele. Arany fürtéit
bokáig növesztette, kecses ujjai nem görbülnek el
szeretettel.
Aztán visszamegy a feleségéhez. Csöndesen a zongora billentyűin. Most már nem olyan her
éig, olyan mosolygós. Homlokáról komoly gondo
ölébe rakja a kis terhet.
—■ No legyen most a tied egy kicsit. Akkor latok nyernek kifejezést Az utcán nem bámul el
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són, de bárki legyen az. mondja el, hogy
városunkban a szövetkezés, az egyesülés
m entette meg az iparosokat a tönkremenéstől.
A szövetkezés nélkül e régi, híres ipar
városban nem volna ma iparos osztály, a
szövetkezés által ma m egint tényező kezd
lenni az iparos.
L egyen teh át jelszaza az iparosoknak
is. az. ami a k irá ly é : U nitis viribns. E je l
szóval győzni fognak, s ha ők g y ő zn ek :
erős, gazdag, független, boldog lesz az
ország.

Tiindérujjak munkája.
Ezer kiváncsi szem nézte meg a tiindérujjak
munkáit a tanév végén — a polgári, felső és
népiskolákban. Egy-ogy szép parányi olajfestésü
tájképnél, csillagos csipkeverésnél, aquarell fes
tésnél, szalondiván vánkosnál, összeverődik a csodálkozók tenyere: hogy mennyi ördüngős nehéz
munkára képesek ma megtanítani a csitri leanyokát. A tanítónők ideges mozgolódással kalauzolnak
bennünket és az elegancia szertelenségeit szapora
beszéddel fűszerezik: hogy mily nehéz volt ezt,
meg amazt megcsinálni.
Elismerjük, hogy a tanítónők valóságos rab
jai a megszokott szertelenségnek, a divatnak, kik
idegzetüket hosszú tiz hónap mellett horgoló tiik
közölt, hímző asztaloknál gyötrik és várományos
idegességgel dolgoznak a vizsgára, szakértők és
laikusok csodálkozására.
Nekünk ez a művészet nem imponál. Mert
tulajdonképen nem is perfekt művészet az, ami
fő: a divat szertelensége többször vezet a romlás
felé, mint a mily köze van e munkáknak az
élethez.
Mert mit látunk? Drága pénzen előállítanak
egy-egv diván-párnál, melyet a kereskedésben
olcsóbban kapunk és a mig vászonra fest, a
napernyőre liliomot pingál a kis gyermek, addig
a gazdasszony tüje-ollója hiányzik a kézimunkakiállításról s jó formán egy foltot sem tudnak
vetni valami elszakadt ruhaneműre, nem tudtak
kiszabni egy gyermekruhát, .'nem tudnak össze
ülni egy házi köntöst.
csacskamódra. Figyelmes, előzékeny, de ritkán
derül ki arca. Dukál is. Most jár tánciskolába, s
a héten játszott, mint műkedvelő. Sokszor k'rakar
törni kebléből a nagy boldogság egy vidám
kacajban és oly jó lenne megkönnyíteni lelkét,
de lehetetlen, mit szólnak neveléséről.
Ma-holnap hosszú ruhát ült. elvégzi a leánygimnáziumot, agyában megfordul olyan gondolat
is: bálkirályné lesz, neki tudnia kell, mit cselek
szik. S komoly marad és büszke. Iskolába jön,
iskolába megy, Nem tekint fel soha.
Ha ismerős jő, szerényen elmondja a »Jó
napoD-ját de a legtöbbször ő várja ki előbb a
másik ajakáról.
Negyedik stádium.

Ah. a legszebb stádium! Gizuci már se nem
Gizi, se nem Giza, de Gizella nagysám. Hogy az
utolsó évet a neveidében végzé, annak is kerek
két hónapja.
Azóta bosszú ruhát öltött, a szobában leg
nagyobb kedvelője az ablaknak, hamiskásan tud
kacagni, de legnagyobb mulatsága dévajkodni a
firtli urfiak bókjain. Azt sem mondhatnók, hogy
a kardcsörgést unja. De nem ám!
Hogy törnek kegyéért a férfiak. Hogy lesz
ellenséggé jó barát, ha ő valamelyikkel többet
• foglalkozott*
Neki ez olyan regényes, olyan szép.
Azok a regények, mennyi szép is van
azokban!
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A régi asszonyok tűvel, cérnával mentek át
a szomszédba, a délebód megfőzése után. Ma re
gényekkel. A tűért cérnáért ruliásboltba, meg női
szabóknak fizetünk. Még pedig sokat. Egyik ember
egy egész vagyont. A magáéi, vagy a másét, a
városét, vagy államét, idegenekét. Olyik sikkaszt,
csak hogy Ö nagysága divatosan megvarrt selyem
ruhában járhasson.
Az iskolai pepecselés azután haszontalan
kárba vész. Aki gyermekkorában hímezett, az
asszony korában megundurodik tőle. Mert agyonszekalták egy-egy keresztüllós, egy-egy ecsetvonás
miatt, mikor az iskolai padokban kétrét ülve hí
mezte a selyem zsebkendőt, a melyen egy-egy
hónapig eldolgozott és a mikor azok a szegény
varróleányok 20—30 fillérért reáfanyalodnak a
szemetronlú munkára, csakhogy élhessenek.
Az otlioni ruhavarrás hasznos s a tisztviselők
nejének szinte parancsoló. Mi azt hisszük, mikor
e tárgyról érdemesnek találtuk cikkel Írni. Az i
1 50—100 forintos hivatalnok sajgó szívvel hámoz- j
hat ki 30—40 koronát egy-egy ruhára. Ha csak :
négy ruhát csináltat egy évben az asszony, 60—80 :
forintot elfizet a szabónőnek.
Nem a monogramul hímzésnél kell takaré- :
koskodnunk. Egy szál gyufa helyeit gyújtsunk meg j
kettőt, de egy liter bor helyett, ne igyunk meg
i ötöt.
j
Elmondva-e nemzetgazdászati szempontból !
is igen fontos kérdésről véleményünket, a peda- i
gogia szempont, az életre való nevelés is azt
mondja, hogy valóban szükséges dolgokra tanítsák i
a leányokat. Elsőbb a foltozás, mint az aquarellfestés, eltekintve a művészi szemponttól.
Az élet! Ezt a sokat hangoztatott szót, ne
szolgáljuk a szertelenséggel amit művészetnek ne
veznek, mert tulajdonképen az erőlködés nem is
művészet. A művészet ambícióból fakad, már
pedig kisleányaink csömört kaptak attól a kárhozatosan unalmas munkától, mely kizárólag az
évzáró vizsgálatoknak dolgozik, évről-évre!

K Ü L Ö N F É L É K.
— Személyi hirek. Svelüa Gyula bánya
igazgató, miniszteri tanácsos a múlt héten négy
heti szabadságidejének leteltével hazaérkezett és
átvette a bányaigazgatóság vezetését. — Liha
Antal kir. járásbiró Trencsénből, hol szabadságBéla meg oly ügyes azok kiválasztásában.
Apróra ismeri az Ízlését! Azt a szelid, odaadó
szerelmet olvassa legtöbbször, melyért — ah! hi
hetőleg Béla föláldozza éleiét.
No, ezért megkinozom. S ügyesen elparirozza a Béla ostromáliaki reményt vesztve marad
el s kezdi másnak hordani a regényeket, mely
ből csakhamar, Bélára nézve, a házas élet regé
nye kezdődik — mással.
S Gizella nagysám arca elborul, szive elkezd
vergődni, mégis ő vesztett e csatában.
Hja, a csatában vannak győzők és legyő
zőnek.
Ebben a háborúban azonban tán mindkét
fél vesztett. De sebaj! Béla helyett van húsz. Dús
választék. Van köztük szőke, barna, göndör és
szöghaju, vidám és szórakozott, jó parlhie és nulla.
Csakhogy Gizella nagysám nem tudja azt, hogy
ezek egyike sem akar nősölni. Mikor kiveti a
hálót, elmenekül a zsákmány, egyre gyérül, fogy,
mint a nap melege közeledő ősszel.
Ötödik stádium.

Gizella még mindig szépség. Ünnepelt bálki
rálynő. Szerepel mindenütt, a hol szerepelni lehet,
de már ismeri, milyenek azok a naiv lánykák. A
milyen ő volt hajdan. Hogy mosolyog ehhez.
Mikor a regények nyomán érezte, hogy hótiszta a
szerelem, hogy az a föld menyországa, hogy a
nélkül sivár az élet, hogy mulékony minden él
vezet.
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idejét töltötte, a mull szerdán hazaérkezett. —
Vadas Jenő főerdő tanácsos a bányászati és erdé
szeti főiskola prorektora Szegedről, ahol az orvo
sok és természettudósok nagygyűlésén vett részt
és tartott előadást, — tegnap hazaérkezett.
— Kinevezés. A király Erdély Gyula kir.
aljárásbirót törvényszéki bíróvá nevezte ki az
aranyosmaróthi kir. törvényszékhez. A megérde
melt kinevezés alkalmából számosán üdvözölték
Erdély Gyűl ’-.t, aki bét esztendeje igen szorgalmas
és igazságos bírója a Selmecbányái kir. járásbíró
ságnak. Az uj törvényszéki biró e hó folyamán
foglalja el állását.
— Áthelyezés. A vallás- és közoktatásügyi
miniszter Arthold Erzsébet dunabogdányi tanító
nőt, Arlhold Géza városi tanácsos, polgármester
helyettes leányát, az isaszegi állami elemi isko
lához helyezte át.
— Uj tanárok. A róm. kath. nagygimná
ziumban az uj tanévben újólag van a tanári kar
ban. A nyugalomba vonult Panek Ödön igazgató
helyét, mint már említettük Rauchbauer József
tölti be. Uj tanárok még Gsenky Ágost, aki a ter
mészetrajzot és földrajzot és Perhács Sándor aki
a u.agyar és latin nyelveket fogja tanítani.
— Válaszirat. A főiskolának Selmecbányá
ról áthelyezése tárgyában közzétett emlékiratra,
amelyet egész terjedelmében lapunk is közölt
Selmecbánya város közönsége válaszirattal felel.
A válasziratot Richter Ede városi levéltáros irta
meg s a múlt közgyűlés által kiküldött szerkesztő
bizottság a múlt csütörtökön délután állapította
meg annak végleges szövegét. A válaszirat a jövő
hét elején fog megjelenni lapunk e munkát is
egész terjedelmében közölni fogja, hogy a nagy
közönség az egész ügyet teljesen megismerhesse
és megalkothassa véleményét az oly nagy fontos
ságú mozgalomról.
— Az Országos Magyar Bányászati és
Kohászati Egyesület ez évi közgyűlését folyó hó
24-én és 25-én tartja Budapesten. Mint értesülünk
e közgyűlés foglalkozni fog a bányászati és erdé
szeti főiskolai tanároknak a főiskola áthelyezése
tárgyában közzétett memorandumával és Selmec
bánya város közönségének a memorandumra adott
válaszával. A közgyűlésen a város közönsége ne
vében Szitnyai József kir. tanácsos polgármester
és Heincz Hugó országos képviselő vesznek részt.
— Ah, mily naivitás és mennyire visszakivánja. De nem jön . . . !
A platonikus szerelem déli bábos költői agy
rém, melyről beszélhetnek ők is, de nem tudja
hinni.
— Nem hiszem, nem hiszem toppant lábá
val, mikor végig fut tekintete egy idilli képen,
melyet egy fiatal élvez át a bál töinklegében.
Csak egy elmerülés van szemükben, nem beszél
nek semmit, mégis oly igen feszíti keblüket e sej
telmes boldogság
Nem hiszem, nem hiszem! Azok nem bol
dogok! Azok is csak játszanak!
Hatodik stádium.

Gizella nagysám már felett* bosszús. Alapo
sabban ügyel a tükörbe és több rút ráncot vesz
észre arcán, ezüst hajszálat fésülés közben.
Szive elszorul, aztán hangosan dobog.
Hogy tetézze a sors szenvedéseit, gyermek
mulatság hangzik az udvarról. Mindég jobban ka
varog ereiben a vér, ezt a keserűséget nem lehet
elfullaszlani, szinte a düh könnyezi. Reszketve
szakítja fel az ablaktáblál; szeme szikkrázik, ajka
vonaglik:
— Elhordjátok magatokat!
A bádogosék Ödönkéje kérőre fogta a dolgot.
És szól a naiv hang csengve:
— Tűrjön meg bennünket Giza néni!
Hetedik stádium.

Egy világgyülölő öreg kisasszony.

.
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Külföldi tanulm ányút. Schelle Róbert
. sobó Jenő főbányalanácsosok, a bányászati és
erdész0'* főiskola tanárai ma indulnak el külföldi
tanulmány útjukra a külföldi egyetemeken és főis
kolákon levő vegyészeti tanszékek berendezésének
tanulmányozása céljából. A két tudós tanár Né
metország és Francia ország összes egyetemeit
meglátogatja, hogy a Selmecbányái bányászati és
erdészeti főiskolánál felállítandó vegyészeti tanszék
■i legtökéletesebb berendezésű lehessen.
— Halálozás. Tuka Mihály magyar királyi
álkunvasuti ellenőr múlt hó 25-én elhalt Kolozs
várott. A megboldogultban Tuka Antal tanító
öcscsét gyászolja.
Elmentek a k ato n ák . Nyolc napi itt
tartózkodás után a besztercebányai ni. kir. 10.
Iionvédgyalogezred múlt kedden reggel eltávozott
.Selmecbányáról s távozásával elmúlt az a kedves
élénkség, amelyben egy hétig részünk volt. —
Kalonáék, mint alkalmunk volt többször meggyő
ződni, igen jól érezték magukat Selmecbányán.
Kmellett bizonyít az a meleghangú, szives köszönőirat. is, amelyet az ezrednek kiváló parancsnoka,
Krieger Kálmán honvédezredes intézett a város
tanácsához. E köszönő irat a következő:
»A lek. Polgármesteri hivatalnak
Selmecbánya.
Azon alkalomból, hogy Selmecbánya szab.
kir. város és közönsége az itt fegyvergyakorlalok
végeit tartózkodó ezredet, annak tisztikarát, mint
legénységét oly kiváló előzékenységgel fogadta és
látta el egész idő alatt, indítva érzem magamat,
Selmecbánya szab kir. város Tekintetes Taná
csának s a város hazafias közönségének őszinte
köszönetéinél nyilvánítani. Kérem a Tok. Polgármesteri hivatalt, hogy ezen köszönetéinél úgy a
város Tekintetes tanácsának mint hazafias közön
ségének tudomására hozni méltóztassék.
K r i e g e r , s. k.
ezredes. “

Örömmel állapítjuk meg ezek után, hogy
Selmecbánya város szives látásának meg van az
eredménye s most. csak azt szeret nők, ha az illő
tékes tényezők mielőbb megtennék a szükséges
lépéseket, hogy városunk állandó állomáshelye
legyen egy-két gyalog zászlóaljnak.
— Elhalasztott közgyűlés. Lits Gyula fő
ispán a város törvényhatósági bizottságának e
havi közgyűlését, melynek e hó 12-én kellett
volna lennie, elhalasztotta e hó 15-re. Az elha
lasztásnak oka az, hogy Nagyszócsényben épen e
hó 12-én tartják a Rákóczy ünnepélyt, a nagyszécsényi országgyűlés kétszáz éves emlékezetére,
s e hazafias ünnepen Hontvármegye és Selmecés Hólábánya sz. kir. város küldöttsége élén Lits
Gyula főispán is meg fog jelenni.
A „Beszterce—Selmecbányái Társas
kör Budapesten" az 1005. év októberével fenn
állásának 27. évébe lép. Az 1904/5. évi működé
séről annak idején a titkári összjelentés adatai
számolnak be a testvér vármegyék közönségének.
A kör 25 éves múltjáról. „A Beszterce—Selmec
bányái Társaskör . . . története c. kiadványa szá
mol be Travnyik tag tollából, amely kiadvány
Tomcsányi Gyula e. i. háznagynál kapható. (Lakik
e. i. sz. Besztercebányán). Az 1905/(>. évet meg
nyitó alakuló közgyűlés napja e lapokban is kö
zölve lesz. Már ez alkalommal is felhívjuk az
illető egyetemi és a budapesti főiskolákra készülő
ifjak figyelmét körünkre, melynek felvirágoztatása
jótékonycél előmozdítása s különösen a jelenben,
az egyetemi egyesületi élet szervezetlensége ide
jében, fontos és mindnyájunkra háramló köteles
ség. Travnik Jenő, a társaskör e. i. alelnükc f.
évi szeptember 3. óla Budapesten tartózkodik
(Üllői-úl 22. sz. a.) s az érdeklődő ifjaknak a
társasköri s az egyetemi dolgokban készségesen
szolgál fel világosi lássál. Ilnsonlóképen Selmec
bányán ottléte idején Sobó Jenő ifj. tanárjelölt,
társasköri titkár s a fent nevezett kiadvány egyik
hivatalos bírálója is.
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— Búcsú Bankán. Mull vasárnap ünnepel- 1
Szombaton ápril 4. a törökök megtámadták
lék Bankán a templom szentelés évfordulóját; s ; a legénységet a sáncokban, és lm bár a törökök
ugyanekkor mutatkozott be az újonnan mogvá- ! először visszavoreltek, mégis, miután a huszárok
laszlott kántorlanitó Csorba Ödön. A szentmisét i futásnak eredtek és Kruzsics úr nagy iparkodás
prédikáció előzte meg, amelyet Podhragyay Pál I sál és munkával a huszárokat mégsem tarthatta
prépost-plébános tartott, majd ezután bemutatta í meg és a futástól vissza nem tarthatta, a sán
a híveknek az uj tanítót s a népet iránta való ! cokban volt katonaság Balassa úr táborába lelt
tiszteletre intette. A délutáni istentisztelet után űzve és erre midkettő közül, a törökökből és a
pedig a falu lakói mély tiszteletüket nyilvánítót- j keresztényekből sokan elestek és a csatározás
ták az uj tanító iránt; u. i. küldöttség tisztelgett j Balassa táborában éjfélig tartott, azután mindkét
nála, fölkérve arra, hogy körükbe menjen és inu- j fél csendben maradt.
lalságukat vezesse. — A tanítói lakból el is indult !
Vasárnap reggel ápril 5. a törökök ismét
a menet, elől nemzeti színű zászlóval, zeneszó } támadlak és nem tágítottak inig az egész kato
mellett. A menetet az ez alkalomra feldiszilett téren j naság széjjel nem bontatolt, megnem futott, agyon
már várta az egész falu népe, sőt idegenek is. nem ültetett és el nem fogatott. Mondják is mind
Megérkezve, egy ifjú lelkes szavakkal üdvözölte nyájan egybehangzóig, hogy ha a huszárok nem
az uj tanítót, amire ő röviden felelt, megköszönve futamottak volna meg, a törökök nem ártottak
a meghívást és vázolta egyúttal jövendő munkás volna semmit.
ságát. Ö nemesíteni akarja a népet, a vallásos ér- ;
Limperk Jakab még azt is mondja, hogy
zelmekel, a jó erkölcsüket szándékozik terjeszteni; a ! Balassa úr szájából hallotta magyarul mondani,
magyar hazaszeretetei erősíteni; a király, a nem- j hogy mivel Szécsényi felgyújtani szándékolták,
zot iránti tiszteletet és a közügyek iránti lelke- j ezt ne tegyék, mert sok kincs, jószág és ló van
sodést becsüpüglelni a gyermek fogékony leikébe. | ott, azt is mondta, hogy a kapitányok panasz
Oktatni akarja a gyermekeket az általános isme- j kodtak. hogy a legénység nagyon is engedői mellen
retekre, nevelni pedig úgy, hogy az éleibe kilépve és semmiféle rendhez nem akar alkalmazkodni;
vallásos, hazafias, erkölcsös, a küzügyek iránt még az is ezt mondta, aki az egész katonaság
lelkesedő honpolgárjai legyenek a magyar állam- j zsoldját fizeti.
Sneider Mátyás mondja, hogy Balassa úr
nak. Jutalmul megelégszik azzal a tudattal, hogy
ő lelte magyar községgé Bankát. — Beszédje oly I szombaton, amidőn az első támadás történt, a
meghaló volt, hogy több idősebb felsóhajtva igy i sáncokba jött és a katonaságot vigasztalta (báto
kiáltott fel: »Kár, hogy már öreg vagyokU Ez- | rította) és kívánta, hogy a teendőkre nézve neki
után a hymnuszt és több magyar dalt énekelt az i tanácsot adjanak.
Smidthak Benedek és Bretsneider Kristóf,
ifjúság, miután láncba foglak, amely reggelig el- j
tartott. Ezzel elmúlt a nap, de azért örökké em akik vasárnapig Balassa úrnál voltak, mondják,
hogy
Balassa úr mindenképen iparkodott a legény
lékezetbe tartja ez ünnepet, úgy a nép, mini a
tanító, aki lelkes magyar, s ilyenné akarja nevelni séget rendben tartani és elvezetni.
Sőt a fölött keservesen sirt volna is, de
a népet is. A kezdet jó volt s reméljük, hogy az
semmit sem ért el és csak kevéssel menekült el.
eredmény még ennél is jobb lesz,
Eisele Sebestyén, hogy ő maga hallotta
— A szécsényi csata leírásáról, mely csata ;
a török háborúban vivalott, érdekes oklevelet talált Kruzsics úrtól, midőn a német katonák felgyúj
Richler Ede levéltáros a városi levéltárban. Az tani akarták, kijelentette, hogy nincs hatalma
oklevél német nyelven van írva és szószerinti hozzá.
Kívülről az oklevélén ez van Írva: »Selinec
magyar fordítása ez:
*Ezek a következő és megbízható selmeci város értesítése azon emberektől, akik a szécsényi
személyek Limperk Jakab, Cseh Vencel, llanuska csatából hazajöttek és kötelosségszerüen eskü
János, Smidthak Benedek, Bretsneider Kristóf, alatt bevallották, hogy mit látlak ott és miről van
Eisele Sebestyén, Sneider Mátyás, Wolfsíák Fü- tudomásuk.«
Dijtekézés. A Selmecbányái Tekéző-Egylet
löp, Szlraka Miklós, Dromelslak Jónás, Hlalky
János, Wranowszky Mátyás, Talafuss Mátyás, őszi nagy dijlokézését e hó 9-én, jövő szombaton
Balovszky István, Polák István, Ruszka István délután 5 órakor tartja meg a Baumann-féle kerti
és Illedniczky György, akik a szécsényi csatában helyiségben levő pompás tekepályáján. A dijtekézés
voltak és onnét .haza jöttek egybehangzókig a iránt a tagok közölt igen nagy az érdeklődés,
mivel az egylet agilis vezetősége különféle dijak
következőket mondják:
Hogy az összes nép (katonaság), mely Ba ról gondoskodott, melyek élvezetessé teendik a
lassa János és Kruzsics János melleit volt. hús verseny-tekézést.
Erdészeti középiskolák fölállítása. A
vél keddjén, vagyis március 31-én Szécsény elé
érkezeit és miután a kapitányok és mások ta Hontmegyei Gazdasági Egyesület föliratot intézett
a
földmivolésügyi
miniszterhez erdészeti közép
nácskozást tartottak, hogy gályákból és fából való
csomókat a tűzhöz jól előkészítsék, akarván ezzel iskola fölállítása érdekében. Hazánkban a hetvenes
Szécsényi felgyújtani. Ez azonban elmaradt, és években, mondja a fölirat, nagy mértékot öltött
ezen nap estéjén a nép (katonaság) két táborba az erdők pusztítása, hogy a törvényhozás szük
oszlatott, Kruzsics úr a bányavárosi legénység ségesnek látta erdőgazdasági viszonyainak szabá
nagyobb részével közvetlenül Szécsény mellett lyozását. Ennek következtében hozták az 1879.
egy sáncot csinált és oll maradlv.Balassa úr in évi XXXI. törvénycikket, a máig is érvényben levő
nen körülbelül kél pusknlövésnyire a parasztokkal erdészeti alaptörvényt. Ez a törvény kimondja,
hogy a szakszerű kezelés csakis szakképzett egyé
és többi legénységgel táborozott.
Szerdán azaz ápril 1. Fülek Jelöl bizonyos nek állal történhetik, hogy csakis magyar honos,
számú törököt lehetett látni és Szécséiiyböl is magyar erdészeti főiskolát, végzett, és államvizs
mintegy 50 ló (lovas katona) rontott ki. de a gával bíró erdőliszlok alkalmazhatók. Magánegyé
mieink is velük szemben szinlén®mulátták magu nek tulajdonában lévő erdőbirtokokra nőve a
kat s igy nem tartottak tőlük, a fülekiek ismét törvény semminemű korlátozást nem tartalmaz.
visszavonultak, a többiek Szécsénybo vonullak. A legutóbbi időkben történt birtokvásárlásokat
Csütörtökön ápril 2-án különféle fegyve figyelve, szomorúan kell tapasztalnunk, hogy
rekkel és ütegekkel, amelyek épen kéznél voltak erdőink dús vadállományai által ingerelve, ide
Szécsényre folytonosan lövöldözlek, de kevés kárt genek nagy számban vásárolnak meg néha igen
nagy kiterjedésű erdőbirtokokat. Ez erdőbirlokokon
tellek.
Pénteken Aprii 3-án a sáncokba ostromra azután kivétel nélkül idefjen liszteket alkalmaz
lellek küldve és egymásután, majdnem az egész nak, kik a magyar állameszmét soha sem kép
éjjelen át ostromollak, a midőn sok legény el viselhetik. sőt sajnos, nem egy esetben annak
pusztult és megsebesült és mégsem végeztek semmit. ellenségei.
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— Női gyakorló iskola. Kapunk mai szá logban rászorulnak a jóindulatú útbaigazítására és közben
Erdőtiszlek nevelésére csupán egy intézettel
rendelkezünk, a selmeci erdészeti és bányászati mában tündérujjak munkája cimü cikknek kiegé járásra. tízen az. égető hiányon kivan segíteni a Magyar
forgalmi intézet, mely hatósági engodélylyul liuszítője
a Cziczka Sándorné. női gyakorló iskolá amerikai
faiskolával. Hz kevés. Azért az erdészeti közép
dapeston megkezdte működésűt. Az intézet kiterjeszti figyel
iskolák felállítását nemcsak hézagpótlónak, liánom jából kapott alábbi értesítés:
mét a kivándorlók és hozzátartozóik összes ügyeire, tehát
»A női gyakorló iskolát, amelynek létjogo- j eljár katonai dolgokban, megszerzi a házassági és születési
sürgősen szükségesnek tartjuk, annál is inkább,
mert az erdészeti főiskola tanulmányi idejének sultságáról és hasznosságáról pár évi fennállása i bizonyít)ányokat és egyéb okmányokat, elvállalja az öriikségi
a múlt évben egy évvel való meghosszabbítása óla igen sokan meggyőződhettek — újra megnyi- i és a válóperük vitelét, rendezi az ingatlan tulajdonosok jel
zálog és egyéb adósságait, közbenjár birtokok parcellázásánál
és tudományos színvonalának emelése követkéz- : tóm. Mint eddig, ezután is arra törekszem, hogy ; és földek bevásáikásánál és a visszatelepitésnél, azonkívül
lében hallgatóinak száma az eddiginél is jobban hasznos, a háztartásban nélkülözhetetlen tudni va- j közvetít mindenféle árumegrendelést és elvállalja Amerikába
meg fog csappanni, s még jobban fokozódik az a lókra tanítsam növendékeimet. Szabászat, ruha és I folytatandó kártérítési pörök vitelét. Az. intézet köbölében
sajnálatos körülmény, hogy kivéve az államot, fehérnemű varrás tanítása és megtanítása a fő külön jogügyi-osztály van, a főváros egyik tekintélyes ügy
mások szakerőket kapni egyáltalában nem fognak. célja iskolámnak s emellett megtanulható min- j védének vezetése alatt s imgbiz.ollakkal bir Amerika minden
részében. Amikor sajnálattal tapasztaljuk, hogy a kivándorlás
Hímek pegig a legkárosabb küvetkezménvei lehel denféle női kézi munka is. Hz évben a szabásza- ' minden inlés ellenére fokozódik, némi megnyugvással szolgál
nek. Az erdőbirtokosok kénytelenek lesznek vagy 1 tót Margitay Mária fővárosi tanintézetének egyik ! ennek az. intézetnek a létesiilcso, mely az amerikai m agya
meg nem felelő erőket, vagy pedig idegeneket kitűnő tanítónője fogja tanítani s ha növendékek j rokat és itthon levő hozzátartozóikat megmenti attól, Imgy
alkalmazni. Az erdészeti középiskolák fölállításá kellő számban jelentkeznek, azonnal elfoglalja ál hogy lelkiismeretlen emberekhez kényszerüljenek ügyes bajos
val száz és száz ifjú találna tisztességes megél- i lását a kecskeméti országos hifii ipariskola egyik ; dolgaikban fordulni. A M agyar- amerikai forgalmi intézet
hetésl, alapiihatna családot és válhatna a haza legjelesebb tanítónője, aki többszörösen ki volt j kizárólag honfitársaink érdekeit tartja szom elolt és arra tö
rekszik, hogy előmozdítja a kivándorlónak visszatérését.
tiszteletreméltó polgárává. Hz iskolának azonban tüntetve munkáiért, Miliő Rózsa tanítónő.
Márki fordul hozzá kérdéssel az országból, készségesen szolgál
nemcsak egyedül az erdész-képzés volna föladata.
Hz évben bővítettem is iskolámat s az uj j felvilágosítással. Az iigyvivöséo eiine: Ülőlapéul, IV , Koron Az erdészet ikertestvére a vadászat, nálunk is tanteremben teljesen díjtalanul tanítom úri csa- j eiolc-loro 2
A z o n g o r a h a n g o lá s k é z ik ö n y v e . Hasznos és
fontos közgazdasági tényezővé emelkedett és szám ládok árva leányait a ruha szabásra és varrásra, j
talan embernek ad foglalkozást. Mivel azonban i
Az iskolába járhat minden intelligens úri nélkülözhetetlen kis kézikönyv minden zongorázónak a Lengyel Miska szerkesztésében most megjelent zongorahaugolás
hazánkban szakszerű vadászokat képző intézet nő és leány.
kézikönyve, melynek segítségével mindenki képos zongoráját
nincs, a vadászszemélyzet kivétel nélkül idegenek- |
Beiratási dij 5 korona, tandíj havonként 6 vagy pianinoját uinghangolni és a gyakran előforduló kisebb
bői kerül. Kívánatos volna tehát, ha ezek a közép korona. Fizetni utólagosan is lehel. Akik hat hét j hibákat megjavítani, minden más előtanulmány nélkül. fO/ a
iskolák egyszersmind vadászképző-intézetek is len- j alatt, óhajtják elsajátítani a szabást, ebből külön I kis könyv tárgyalja azon kiviil a zongoravásárlásnál szüksé
ges és hasznos tudnivalókat is. Lengyel Miska igazán has.
nének. Azért az egyesület kéri, hogy 1. mentül órákat kapnak fi bélre 40 koronáért.«
nos és dicséretes munkát végzett e mii megírásával akkor,
előbb erdészeti és vadászati középiskolák állíttassa- j
Szives jóindulatát kéri a müveit közönségnek i midőn egy olyan munka megírására vállalkozott, a milyen
nak föl, 2. a magánerdőtisztek jogviszonyai az 1900.
még eddig m agyar nyelven nem létezett. A könyv ára :i
Cziczka Sándorné
évi XXVII. törvénycikknek megfelelőieg szabályoz:i n.'ii gyakorló iskola vozetöjo j hangjegy-táblázatul 1 K. Az összeg előlegei beküldése után
bérmonlvo küldi meg Szegő Jenő zeneműkiadó hivatala, Mutassanak. 3. az 1879. évi XXXI. törvénycikk küszö
Póruljárt vadorzó. Hgv györgytárói bá
bön álló módosítása alkalmával kimondassák, hog\ nyamunkásnak. aki mellékfoglalkozáskép nagy elő- j dapest, IV , Eskii-út f>. (klotild-palota.)
— Egy szalmaözvegy nyári éjszakája, a
minden 1000 kát. holdnál nagyobb erdőbirtokon, szeretettel űzi a titkos vadászatot is, a mull héten
cime egy pompásan sikerült zenei egyvelegnek
tekintet nélkül annak jogi természetére, csupán nyúlpecsenyérc fájl a foga s a városi erdőkben Heidlberg AlbeiTlöl. A perzselő nyári melegben
magyar honos, magyar főiskolai vagy erdészeti | le is terített egy nyulacskái. Nem zavarta eddig í csakis az éjjeli órákban üdül és lélekzik az itlközépiskolai képzettséggel bíró egyének legyenek semmi a mulatságát sőt tovább is rendben ment honfeledelf szegény fővárosi szalmaözvegy, akinek
egy görbe éjszakát a most legújabb zenedarabok
alkalmazhatók.
a dolog. A nyíllal hazavitle, megnyuzla, megsü
Állatorvosi kongresszus. Ma kezdődik tötte. de a megevésre már nem kerüli a dolog, szellemes összeállításával illusztrálja a feni cimzetl mü. A Vampelicsnál katona-zene mellett elBudapesten a nemzetközi állatorvosi kongresszus, mert amint képzelhető élvágygyal neki ült az ízes köllöll vacsora után, gümmirádlison az Emke ká
a melyre külföldről mintegy 300 képviselő jelent falainak, nagy mohón lenyelt egy csontot is, amely véházba hajlat és Farkas Pali cigányzenéje melleit
kezett. A kongresszusra, amely e hó 9-éig tart. megakadt a torkában s kilyukasztotta a gégéjél. mulat. Onnan hova menne máskova, mint Ősvárosunkból Fodor .lózsef városi m. kir. állat Most súlyos betegen a városi kórházban fekszik Budavárba. Előbb a nagy Variele, hol néger da
lok s különféle zenei előadások végig élvezése
orvos utazott el.
s bizonyára fogadási lesz. hogy többé rá se néz után »Folies Gapriceban« Sleihard kitűnő kupiéi
Alkoholellenes kongresszus. Az alkohol- a nyulra.
szórakoztatják, ezután csak a »Moulin Hongé«
ellenes mozgalom híveinek nemzetközi kongreszTűz. Mull pénteken éjjel tizenkét óra , kövelkezhetik. IIt néger táncok, Gake-Walkok,
szusa e hó 12-én lesz Budapesten. A kongresszus
Cancánok látása hevítik, mely ulán már derüli
iránt az egész földkerekségen nagy az érdeklődés illán tüzel jelző trombilaszó és rémes »lűz« kiál hangulatban jótékony lehűlést a pezsgős |>avilIo
s minden állam küld képviselőke1. Selmecbányá lások verték föl a város lakosságát. Az első kerü nok bchülöll palackjainál és cigány mellett ke
ról Kapp .lakab dr. t. főorvos vesz részt a kon letben, a »Resz!án<- volt a tűz. Lócsai Józsefi resve. élvezi a hajnal pirkadásál. — Az idény
gresszuson, amely majdnem egy hétig eltart.
minők — Traumideale
bányásznak égett el a háza. A tűz, mivel a ház legszebb zencszámaiból
— Gyufagyár Hegy bányán. Emii leltük ;
teljesen magánosán és fák között állott, nem : keringő, Salome, Hiawalha néger inlermezzók.
Banzaj, El Kapiliin, Náni, Smoky mokes, Adóm
már, hogy Szlankay Aba dr. kezdeményezésére i
terjedt tovább. Az önkéntes tűzoltóság megint I stb. indulók, Navajo, Cupidó néger láncok, a leg
Hegybányán egy gyufagyár felállítására mozgalom j
igen szép jeléi adta buzgalmának, mert életveszélyt j újabb magyar nóták. Tom-Piek. Senki dala János
indult meg. A gyár részvénytársasági alapon fog í
megvetve, földdel, csákánynyal oltotta a tüzet s | vitéz, Bock-Bock lo Balti more néger lánckupié.
létesülni s az értekezlet e hó 1-én volt Hogy- ;
később kézi erővel messziről szállítón vizet, hogy i Moin Glranl stb. Sleinhardt-kuplék, Maiisi sói süss
bányán a kaszinó tanácstermében. Az értekezlet
kioltsa a lüzet, ami rendkívül nehezen ugyan, de Wer kein Geld Imt, s Korhely-induló stb. slbből
van ötletes ügyességgel összeállítva ez a maga
iránt igen nagy volt az érdeklődés és a m. kir.
sikerült is. A tűz keletkezésének okát eddig nem ! nemében páratlan zeneegyvoleg, mely diszes párisi
bányakincstár is képviseltette magát Jákó Gyula í
sikerült, megállapítani.
— Bród Ernő rajzolta — címlapjával 14 oldal
bányahivatali h. főnök személyében. Ott láttuk 1
Gondoljunk legnagyobb veszedel- í terjedelemben Klökner Ede budapesti zeneműmég Hontvármegye képviseletében Nándory Pál j
kereskedő
kiadásában jelent meg s 3 koronáért
főszolgabírót, akinek szintén nagy érdeme van az ' m űnkre. Még ha egyesek közönnyel siklanának is megrendelhető. A »Zenélő Magyarország* cimü
eszme propagálásában. Jelen voltak az érlekez- i el azokon a közleményeinken, amelyekkel a tüdő- | havonla kétszer s évi 12 kor. árral megjelenő
leien a Selmecbányái pénzintézetek: a Selmeci ; betegség elleni küzdelem társadalmi munkáját j zenemüfolyóiral előfizetői o müvet, mint ez évi
minden külön dij nélkül - - rend
Takarékpénztár és a Selmeci Népbank, valamint szóbahozzuk, még akkor is teljes lélekkel és szív- ' 17-ík számot
kívüli számképen kapják, aminővol hasonló terje
a Kereskedelmi és Hitelintézet is. Szép számban vei kérnénk olvasóinkat, hogy ezt a nemzeti ügyel delemben, aktuális ülleszerii albumok alakjában
volt képviselve a megyei birtokos-osztály is. Az ! segítsék. De nincs ez irányban közöny. A társa- , ozenlul minden évnegyedben fog kedveskedni elő
értekezleten Szlankay Aba dr. részletesen ismer dalmi tevékenységnek nem kedvezett a nyár és fizetőinek a *Zenélő Magyarország.«
tette a tervet, mire az értekezlet egy szőkébb ' tisztán ennek tulajdonítjuk, hogy a József királyi
— Fontos rendelet. A kereskedelemügyi
körű bizottságot küldött ki az előterjesztett tervezet Herceg Szanatórium Egyesület faggyüjlö moz- j minisztérium rendeletben kimondotta, hogy nap
galma
városunkban
nem
volt
oly
inlonsiv,
a
mi,
tanulmányozására. Az értekezleti tagok a leg
tárat, füzetet, könyvel, és képos levelező-lapot,
nagyobb lelkesedéssel fogadták az eszmét s mivel lyen lesz most, midőn azok a jó szivek leljes ! hetilapot s kizárólag hirdetéseket tartalmazó lapot
erővel
veszik
kezükbe
a
dolgot,
kik
egész
jelen
általános az érdeklődés az uj és életre való ipar
utcán árusítani nem szabad. A miniszter azzal
vállalat iránt, nincs kétség abban, hogy közelebb tősége szerint átérzik, hogy a pusztító kór ellen okolja meg határozatát, hogy a könyv, naptár s
ről létesülni fog. annál is inkább, mert biztos a | minden emberszerető szívnek leljes szívvel és l képes levelező-lap boltokban kapható és ezeknek
kilátás, hogy a befektetendő tőke búsás hasznot I lélekkel sorakoznia kell.
utcai árusítása nem olyan közszükséglel, mini az
hoz kockáztatás nélkül. Midőn ezúttal röviden
Gondoskodás a kivándorlottakról.gTiidvalovő újságoké. Viszont a nyomda útján sokszorosítod
megemlékezünk ez ügyről, a legnagyobb elismo- hogy Amerikába kivándorol: lioiUitárs.-iinkkal eddig senki som képeknek házalás útján való árusítását megengedi
réssel vagyunk Szlankay Aba dr. iránt, aki nagy tőrödön A inúgyar kormány gondoskodása ős ellenőrzése j a miniszter, de csak polgármesteri engedély mellett.
véget ér, amint honfitársaink ódnál parira s/.állannk. Mason- !
ambícióval, tudással és szorgalommal fáradozik lókép magukra vannak hagyva a kivándorlók itthon maradt
az eszme megtestesítésén.
családtagjai, hololt úgy azok, mint emezek száz és szász do- j

j
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Apróságok.
Közélelmezés.
Színhely: Budapest, de lehot más város iá.
polgármester a fogalmazóhoz: Kedves Polifka úr, ón
*azin nem tudom mit csináljak özekkel az emberekkel?
Folyton jajgatnak, hogy drága a hús Nincs valami jó esz.. au)ivel be lehetne tömni a szájukat?
Fogalmazó: Betömni a szájukat? Talán hússal? . . .
Polgármestor: Hallja Polifka úr, ha maga azt hiszi,
hogy nekem kedvem van viccelni, akkor nagyon téved. Itt
komoly dologról van szó. Erőltesse meg egy kissé azt a csöpp
é' Ze

F o g a lm a z ó : (Megerőlteti egy kissé a csöpp eszét).
Polgármester: Elvógro már mindent megtottünk, amit
csak lehet: és mondhatom oly üdvös újításokat léptettünk
életbe, hogy magam is bámulok. (Maga is bámul.)
F ogalm azó: (Szintén bámul).
P olgárm ester: Itt van egy példa: lóvágóhid. Képzelje
csak el, minő élvozot lehet egy olyan lócomb pácolva, vagy
egv pata aszpikkal, vagy egy Jókaraj uborkával . .
Fogalm azó: (Kikópzoli).
P olgárm ester: Olcsóvá tettem a tengeri halak felhoza; tálát. Holnaptól kezdve minden polgári család asztalán helyet
foglalhat a tengeri pók, és büszkén mondhatom, hogy minden
budapesti polgár sem fogja nélkülözni vasárnaponként a maga
I borjú fókáját. Do mindez még nem elég ezeknek a telhetetlen
; anarchistáknak. Valami uj, eredeti ötlet kellene ide.
Fogalmazó: Mi lenne, ha például az állatkert . . .
Polgármester: Nem, nem édes Polifka úr, tudom hogy
mire gondol. De ezt csakugyan nem lehet megtenni. Egy
részt. mert az állatkertben már csak három állatunk van
összevissza és azok is már olyan vének, hogy legföljebb kétszersiiltnek lehetne őket felhasználni.
Fogalmazó: Hót talán a városligeti hatytyúk?
Polgármester: Lássa öregem, erről már lehet csevegni,
csakhogy attól tartok, hogy a városligeti tó halaival együtt
a hatytyúkftt is kilopták.
Fogalmazó: Hm, hm, ez már baj. Hogy lenne ha talán
i a gyepmester . . .
Polgármester: Ugyan kérőm ne izetlenkedjék. Ide va
lami igazan üdvös, nagyarányú reform kellene.
Fogalmazó: Hopl Megvan!
Polgármester: Mi?
Fogalmazó: Hatósági mészárszéket fogunk létesíteni.
Polgármester: Pszt! pszt! nem hallgat maga szeren
csétlen! Tön m ű akar tenni? Inkább haljon éhen az egész
város, csak Podlipip mészáros meg ne haragudjon. Hiszen
annak huszonöt barátja van benn a közgyűlésben. Maga talán
azl hiszi hogy Becsben vagyunk? Pfuj, szégyelje magát!
Fogalmazó: (Szégyonli m agát).

évi V. 358/1. számú végzése következtében Dr.
Ungár Kálmán ügyvéd által képviselt Kosénak
Ezennel a t. hölgyeknek tudom ására
Ignác javára Csajka Róza ellen 360 K 10 f s
hozom, hogy f o ly ó é v i s z e p t e m b e r
járulékai erejéig 1905. évi julius hó 26 fogana
- - h ó 1 5 -tö l kezdve 6 hónapi - tosított kielégítési végrehajtás utján le- és felül
foglalt és 1324 K 45 f-re becsült következő ingó
ságok, u. m.: rövidáruk, kötőgépek és bútorok
nyilvános árverésen eladatnak.
nyitok, mely idő alatt a t. hölgyeket
Mely árverésnek a selmeci kir. járásbíróság
a szabászatra és ruhavarrásban ala1904 évi V. 348/2. számú végzése folytán 360 K
.. posan k ita n ito m ... . \
.'.
10 f tőkekövetelés, ennek 1905. évi junius hó
Tisztelettel
22- ik napjától járó 6% kamatai. */s°/o váltóoij és
SCH ÖN FELD SZIDI
eddig összesen 91 kor. 70 fillérben biróilag már
---------- Péch Antal-utca 22. sz.
megállapított költségek erejéig, Selmeczbányán
Óváry Kálmán raktár helyiségében leendő meg
tartására 1905. évi szeptember hó 7-ik nap
já n a k délutáni 2 órája határidőül kitüzetik és 1275. szám. 1905.
ahhoz a venni szándékozók ezennel oly meg
Árlejtési hirdetmény.
jegyzéssel hivatnak meg, hogy az érintett ingó
A nagytekinlelű m. kir. doh. jöv. köz. igaz
ságok az 1881. évi LX. t.-c. 107. és 108. §-ai gatóság f. é. augusztus hó 21-én kell 14910/VI.
értelmében készpénz fizetés melleti, a legtöbbet sz. magas felhatalmazása folytán a következő
ígérőnek, szükség esetén becsáron alul is elfog szertári cikkek u. m.:
nak adatni.
12.000 db. puhafadeszka 13 mm. vas ag 211 mm. széles
Amennyiben az elárverezendő ingóságokat
8.000 „
13 ,
„ 263 „
„ 1
8.000 „
.. 316 „
,
13 ,
mások is le és felülfoglal tat ták s azokra kielégítési
„
2.500
„
J
,
20 ,
„ 211 „
jogot nyertek volna, ezen árverés az 1881. évi LX.
4.900 „
„ 253 „
,
20 ,
S
t.-c. 120. §-a értelmében ezek javára is elrendeltetik„
•|
2.000 „
20 ,
316 „
Kelt Selmecbányán, 1905. évi augusztus hó
n
300 „
,
25 ,
* 263 n
c©
Í-.
„
100 „
23- ik napján.
,
33 ,
„ 263 ..
Ováry Dezső.
„
200 „
,
40 ,
„ 263 „

Isaabászati tanfolyamot

frtwx>

kir. bír. végrehajtó.

400 „
12 000 „

K olbász
dobroceni kolbász azonnal ehető vagy főzni való 192, pörkölt
bőrű szalonnák elsőrendű zsírnak 160, sós fehér vastag 160,
vékony 160, füstölt vastag 163, vékony 168, debreceni papri
kás szalonna 184, pácolt foghagymás paprikás szalonna 200,
pácolt bőrös sonka, karmonádli, oldalas
pácolt sovány
szalonna nélküli sonka, karmonádli, oldalas 160 fillér. A lönti
áruk szállító levele és csomagolása ingyen. Elsőrendű házi
•zsír 176 Hozzá szelencék: 5 kgros 110. 10 kgros 140, 95
kgros 280. Az árak fillérekben értondök. Áruim árai, melyek
gyakran változók e helyen minden számban k o l b á s z cint
alatt találhatók.
Szállítja: B A L C K Í U kivitoli üzlete, Nyíregyháza.

SELMEC- ÉS BÉLABÁNYA SZ. KIR. VÁROS

HIVATALOS KÖZLEMÉNYEI.
Az anyakönyvi hivatalok bejegyzései.

vevőknél való működésre, ki a magyar
német és tót nyelvet tökéletesen bírja,
jó bizonyítványokkal rendelkezik, első
rendű eégnél rögtöni alkalmazást nyer.
JVCegbUhatósága esetén nincs kixárva,
hogy vidéken fióküzlet vezetésével lesz
megbízva. Csekély óvadék.megkivántatik.
Ajánlatok „életfentartás" jelige alatt Léva
poste restante kéretnek.

1905. évi augusztus hó 27-tól szeptember 2-ig.

Születés.
I

Roscnfeld József Sehenfeld Róza tiu Selmecbánya
Majdtich János Kovác-sik Anna
„
„
Lintlioffer József Mandalik Em ilia leány
„

Házasság.
Földosi Károly Múlik Zsuzsanna Selmecbánya

Halálozás.
Oesenás Istvánná 30 éves tüdőgüinőkór
özv. Szlezák Mihályné 74 éves béieizárodás
Dicsik Margit 2 éves bélhurut

h i r d e t é s e k

J QrüIeti képviselő “

,

50 ,
20 ,

„
„

320 „
53 „

„ 4 in. hosszá
„ 3'S „ „

szállításának 3 évre és pedig 1906. január 1-től
1908. december hó végéig terjedő időre leendő
biztosítása iránt. f. év szeptember hó 25-én d. e.
10 órakor versenytárgyalás fog tartatni.
Erről pályázók azon hozzáadással érlesíttetnek, hogy 1 korona bélyegjegygyel és az ajánlati
összegnek 5 %-nyi bánatpénz letételéről szóló adó
hivatali nyugtával ellátott zárt ajánlataikat, me
lyekben a deszkák és lécek ára a fennli méretek
szerinti darabonként szóval és számmal kiírva
iegyen, a versenytárgyalás napján délelőtt 10 óráig
alulírott igazgatóságnál annál is inkább nyújtsák
be, mivel elkésett ajánlatok figyelembe vétetni
nem fognak.
Az ajánlatban a szállítandó cikk beszerzési
forrása (hazai termény) világosan megnevezendő,
s hogy azokat vállalkozó saját üzemében fogja
előállítani, vagy ha nem, kitől fogja azt beszerezni.
Vállalkozó köteles az anyagot az ajánlati
árban a helybeli m. kir. dohánygyár udvarába
szállítani.
Az általános és a különös szerződési felté
telek a dohánygári igazgatóságnál a hivatalos órák
alatt megtekinthetők és pályázó ajánlatában ki
jelenteni köteles, hogy azoknak magát aláveti.
Selmecbánya, 1905. augusztus hó 25-én.
M. kir. dohánygyári igazgatóság1.
Utánnyomás nem dijaztatik.

.

N A G Y J Ó Z S E F mü-kötara*0

s z é n As y .

DAK.E.
EG-

R A JZK Ö R ZŐ lJoo BflR.
joerges f i . özv. és fiánál
023. szám 1905.

Árverési hirdetmény.
Alulírott birósági végrehajtó az 1881. évi
LX. t.-c. 102. §-a értelmében ezennel közhírré
teszi, hogy a selmeci kir. járásbíróságnak 1905

| f|áh
f l l l w l M*

SELMECBÁNYÁN.
gyári

ÁRAKI

n

Honvéd-utca

Elvállal bel- és külföldi nemes kőfajokból

sírkövek készítését

i
>v<

szállítását, közvetítését gyár>i árakon.
Továbbá te m e tő k b e n javításokat, bettivésést,
aranyozást, festést, úg-y helyben m int vidéken.
A nagyérdemű közönség további pártfogását kérve,
maradtam kiváló tisztelettel

Nagy József.

0

S E L M E c n A X Y A I H l R A 1) Ó

1005. szeptember 3.

T ánctanitási jelentés! Üzleti értesítés.
Alulírott tisztelettel értesítem a n. é.
közönséget, hogy
f. évi szeptem ber hó 4-én hétfőn

a Városi Vigadó nagytermében

MM

ü fllíill

nyitok.
Oktatásom tárgyát a legdivatosabb
- - társas- és niütáneok, ú. m. - -

Boston, Palotás, Körmagyar,
Graeiosa (uj) Menüett, Gavotte
stb., valamint a szépészeti testgya
korlatok, ide értve:
— helyes állás, járás és testmozgás —
— — — is képezendik.
——

Tisztelettel adom tudomására a n. é. közön
ségnek. hogy

d iv a tá r u ü z le te m e t,
gyári vállalatom miatt, kénytelen vagyok felhagyni
1906. ja n u á r 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

H áz elad is.
Egy jó karban lévő I. emeletes
ház kerttel együtt igen jutányos fel
tételek mellett Selmecbányán I. kér.
Honvéd-utca 57. a. alatt sza ba d
k é zb ő l e ladó. — Bővebb felvilágo
sítással szolgál a háztulajdonos.

Ny a v a ly a t i s r á s S
Ki nyavalyatörés, görcs és inas ideges állapotban
szenved, leérjen Íratott, ingyen és bérmentve
kapható a sza b d , h a t t y ú g y ó g y s z e r t á r állal
M ajn a, F r a n k f u r t .

W E IS Z A D O L F .

E g y s z e r i átsim itás

A tanórák délután 6 órakor, felnőttek
részére este fél 9 órakor kezdődnek.
Előjegyzések a Városi Vi.. gadóban eszközölhetek ..

’ SCHICHT-

A n. é. közönség becses pártfogását ezidén is kérve maradok
kiváló tisztelettel

szappannal

GUTTMANN SAMU
oki. tánctanitó.

(S z a r v a s v a g y k u lc ss z a p p a n )

Árverési hirdetmény.

pótol

717/lMOű. fégreh. sz.

Alulirt bírósági végrehajtó az 1SSI. évi LX.
t.-c. 102. í;-a értelmében ezennel közhírré teszi,
hogy a Selmecbányái kir. járásbíróságnak 1905. évi
Sp. 166/5. sz. végzése következtében Dr. Wagner
László ügyvéd által képviselt Kakara György ja 
vára Feuerzeug Lajos ellen 70 K s jár. erejéig
1905. évi augusztus hó 17-én foganatosított ki
elégítési végrehajtás útján le- és felülfoglalt és
1200 Iv-ra becsült következő ingóságok, u. m.:
Kalásziban a Talán János Hozni-féle erdőben lévő
800 méter bükk tűzifa nyilvános árverésen el
adatnak.
Mely árverésnek a selmcci kir. járásbiróság
1905. évi V. 383/2. számú végzése folytán 70 K
tőkekövetelés ennek 1904. évi április hó 6-ik nap
jától járó 5 % kamatai, V, °/0 váltódij és eddig
összesen 59 K 74 f-ben biróilag már megállapított
költségek erejéig. Kalásziban a Talán János Hozniféle erdőben leendő megtartására 1905. évi szep
tem ber hó 21-ik napjának d. e. 10 órája határ
időül kitüzetik és ahhoz a venni szándékozók
ezennel oly megjegyzéssel hivatnak meg, hogy az
érintett ingóságok az 1881. évi LX. t.-c. 107. és
108. §-ai értelmében készpénzfizetés mellett, a leg
többet Ígérőnek, szükség esetén becsáron alul is
el fognak adatni.
Amennyiben az elárverezendő ingóságokat
mások is le- és felülfoglaltatlák és azokra kielé
gítési jogot nyertek volna, ezen árverés az 1881.
évi XL. t.-c. 120. S-a értelmében ezek javára is
elrendeltetik.
Kelt Selmecbánya, 1905. évi aug. hó 31-én.
Óváry Dezső

I / ' A f c t Pi p Í á ts im it á s t k ö z ö n s é g e s
I v c L o A ö I 1 s z a p p a n n a l.
"■
S c h i c h t -s z a p p a n a le g jo b b és h a s z n á la t b a n a le g o lc s ó b b !
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T. c.

H
Tisztelettel értesítem .a nagyérdemű közönséget, mi■ szerint a legújabb divatáru cikkek az őszi- és téli idényre
■ már megérkeztek, úgy szintén női- és gyermek felöltők a
" legújabb kivitelben, melyeket

üdét áthelyezés miatt
igen kedvezményes árban
a tisztelt vevő közönségnek rendelkezésére bocsájtom, ami
ről szives meggyőződésüket kérem.
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Mély tisztelettel

WEISZ gIMON
(GLUCKSTHAL GYULA utóda.)

kir. bir. végrehajtó.

A raiio-acliv

keserűYíz, reggel fél pohárral használva,

jelenleg a legjobb természetes gyomor-, bél- és vértísziitó, mint
I ivó kúra a Karlsbadi cs Maricnbadi gyógymód meg
lepően gyors és sikeres helyettesitője. — Az első magyar ásványvíz, a melyben RADIXJM fedeztetett fel. G y ó g y ereje rendkívüli. — Kapható: gyógyszertárakban és Ernszt Zsigmond fttszcrkereskedőnél kis és nagy üvegben.
Főszétküldés a forrástulajdonos: Schmidthauer Lajos gyógyszerésznél Komáromban.
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Nyomatott Joerges Ágost özv. és lia könyvnyomdájában Selmecbányán, 1905.

