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Az expedíciót s hirdetéseket illető reklamációk a lapkezelő

Joerges Á gost özvegye és fia
céghez intézcndők, hova az összes pénzkíildcmények is küldendők.

MEGJELEN MINDEN VASÁRNAP.

Sovinizmus.
A nemzeti es irányit mozgalom egyre 

szélesebb gyűrűkben terjed tovább, mint az 
a hullámverés, melyet egy csöndes tó tükrén 
okoz a bel éj evetett kavics. Az a régi igaz
ság. hogy minden hatás vele egyenlő erős
ségű ellenhatás szülőjévé válik, ez alka
lommal sem cáfolóflott meg, de sőt ellen
kezőleg, a jelenkor történelmében talán leg
ékesebb bizonyítékát nyújtja.

A végrehajtó hatalom összeütközésbe 
került a nemzeti érzülettel — és ime, sok
kal keményebb ellenkezésre talált, mint a 
m ilye.t az eddigiekből következtethetett 
volna. Megmozdult a nemzet minden rétege, 
oly körök is, melyek eddig tunya tétlen
ségben nézték egyes lelkes hazafiak küz
delmét, süni rendben sorakoznak az igazság 
védelmére.

Es ez az a pont, melynél néhány pil
lanatra meg akarunk állam' és a melyhez 
egy-két reflexiót óhajtank főzni.

A legutóbbi néhány évtizedben Európa 
szerte igen megnövekedett a kozmopoliták 
tábora. Ekkor hangzott fel először a „so- 
vinizmus“ , mint szemrehányás, mint lailtur- 
emberliez nem méltó fogalom megjelölése.

Az újkori szociálpolitika egyes tanainak ! 
hiányos és helytelen értelmezése folytán a 
teljes egyenlőséget igen sokan úgy értel
mezték, hogy ez homlokegyenest ellenkezik 
a hazafisággal, a nemzeti érzülettel, mert 
— úgy mondották — minden oly irányú 
törekvés, mely arra alkalmas, hogy a leg
kisebb korlátot is vonaassa az emberek 
érintkezésének, kárhoztatandó és üldözendő.

Még ha e tételt abszolút igazságnak 
elfogadni hajlandók is lennénk, még ebben 
az esetben is gondolkoznunk kellene afölött, 
hogy az igazság követése még oly esetek
ben is ajánlatos-e, mikor ez évezredes szo
kásokkal, szinte vérré vált érzületekkel jut 
Összeütközésbe. Hiszen ezer és ezer szo
ciológus vonta már kétségbe egy felsőbb 
hatalom létezését és c tanait élőszóval és 
nyomtatás utján urbi ot orbi hirdették, és 
ime — megfogyott-c a  hívők száma? Nem!

Tudományos theoriák nem bírhatnak 
döntő és bizonyító erővel ott, hol az érte
lemmel érzelem áll szemben. A szív szavát 
talán rövídebb-hosszabb ideig elhallgattatja 
az értelem, az ész, de végleges, örökös

el némítására nem képes. És meddő törekvés 
marad a szociológusok azon igyekezete, 
hogy a hazafiéig érzetét elnyomják, az 
minden időkön keresztül, örökké élni fog.

Foglalkozzunk most kissé azon váddal, 
hogy a sovinizmus ellenkezik-e azzal a 
sokszor hangoztatott „nyugat európai mű
veltséggel14 ?

Az oly sokszor követendő mintaképül 
elénk állított nyugati államok politikai éle
tében két ellentétes irány viv egymással 

j élet-halál harcot •--- a modern szociolog 
| és mérsékelt konzervativizmus.

Ezt a két irányt akarták mi nálunk is 
hadba szólítani egymás ellen, e törekvés 
azonban nem já rt a kellő sikerrel.

Nem já rt pedig azért, mert a szociáliz- 
mus tudományának a haza fogalmának meg
tagadása csupán egyik .és igen jelentéktelen 

! külső tünete. De ha már egyes urak azt 
j az ambíciójukat akarják kielégíteni, hogy 
j  mindenáron újkori tanok apostolaiként sze

repeljenek, akkor feleljenek meg ennek a 
hivatásuknak lelkiismeretesen, pontosan, de 
semmi esetre sem részletekben.

Tisztelni fogjuk ezeket az urakat, ha 
majd kézzelfogható eredményeket fognak 
felmutathatni. Ne hirdessenek nagy általá
nosságban tartott igéket, hanem részletezzék 
kissé szociális program injukat cs ne feled- 

! jók, hogy tulajdon állításuk szerint a népnek 
; nem frázis, hanem kenyér kell.

A köznép védelmének ezer és ezer módja 
van. Ott van a házi tűzhely védelme, az 
adók csökkentése közmunkák megvalósítása, 
jótékony és einberszerető intézmények meg
valósítása.

Ha ezt. a programmot fogják megvaló
sítani tisztelt szociológus polgártársaink, 
akkor hasznos munkát végeznek.

Mindaddig azonban hallgassanak. Ez 
a nemzet ezer éven át megélt dicsőséggel 
szociológia nélkül, meg fog élni ezután is.

Semmiféle tudomány nem fogja elfe
ledtetni a magyarral, hogy szülőföldje van, 
melyet szeretnie, melyen élnie, halnia kell.

És mennél inkább törekednek arra,
1 hogy ezt az érzést kitépjék lelkűnkből, az 
1 annál sűrűbben fog felbui jánozni, mint a 

sarjll, mely minden kaszálás után csak annál 
! erősebben bajt ki.

Legyünk barbárok, ha barbárság a 
i szülőföld szeretet, legyünk buudaszagu

i

parasztok, ha vét a divat ellen az ősi föld
höz való ragaszkodás, de ne feledjük, hogy 
egyetlen sovinista a mai világban többet 
ér száz kozmopolitánál.

E gy  jó ték o n y  eg y e sü le t  k ö zg y ű lé se .
A selmecbánya-rovnai általános temetke

zési és segélyző egyesület folyó évi julius hó 1-én 
délután a városi vigadó nagytermében tartotta 
meg Xt-ik évi közgyűlését Szép Gábor elnöklésével.

Elnök a szokásos üdvözlés után a megjelent 
tagok nagy létszámát megállapítván a közgyűlést 
határozaL képesnek nyilvánítva megnyitotta.

Ezután az egyesület pénztárosa előterjesz
tene az 1905. évi pénzkezelésre vonatkozó rész
letei számadást és mérleget, a melyből jól eső 
örömmel látjuk ezen áldásos egyesület igazi ne
mes jótékonyságra hivatott életképességei, mert 
alaptőkéje 54026 K 42 fillérről 65341 lí 45 fillérre 
emelkedett. Ezen vagyona az egyesületnek követ
kező képen oszlik meg:
Egyesületi tagoknál értékpapírok!).

váltókban (elhelyezett kölcsön) 40532 K — f 
Takarékbelél (b.-könyvek szerint) 27000 » — » 
Készpénz és tagoknál levő hátra

lék, követelések  .................  7429 » 45 »
Leltári tárgyak értéke ..............  280 » — »

Összesen: 65341 Ív 45 f
A pénztárnok jelentését a jegyző beszámo

lása követte, arnelyból megtudtuk, hogy a folyó 
év folyamán 115 tagnak elhalálozása folytán be
állott apadással szemben 690 ujtag vétetett fel. 
Most következett az ellenőrző választmány je
lentése, a mely elismerő szavakban terjeszkedik 
ki azon önfeláldozó munka őszinte méltányolá- 
sára, melyet a tisztviselők és a bizottság fáradt
ságot nem kiméivé végeznek. Majd jelenti az 
ellenőrző választmány elnöke, hogy ők az egész 
évi kezelést lelkiismeretesen és behatóan felül
vizsgálták és azt minden tekintetben rendbe ta
lálták, miért is javasolják, hogy a tisztviselőknek 
a szokásos évi jutalom megszavaztassák és úgy 
az igazgatóság valamint a bizottság és az ellen
őrző választmány részére a felmentvény megadas
sák. Többek felszólalása után a közgyűlés a három 
tisztviselőnek a szokásos jutalmat felével felemelve 
szavazta meg," a felmenlvényt megadta úgy az 
igazgatóságnak, mint a bizottságnak, nem külön
ben az ellenőrző választmánynak önzetlen mun
kásságukért jegyzőkönyvi köszönetét szavazott meg.

Ezután tárgyallallak az indítványok melyek 
csak az elnök részéről tétetlek.

Az indítványokat a közgyűlés egyhangú lel
kesedéssel fogadta és elhatározta, hogy

• 1. A helybeli belvárosi Szt. Katalin templom 
gondnokságának azon kérelmére, hogy e templom, 
— mely a lefolyt évben újonnan renováltatott — 
díszesebbé tételéhez járuljon az egyesület is az 
állal, hogy magának a szent helyen örök emléket 
létesítve egy üvegfeslményü ékes ablak költségeit
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viselje: elhatározta a közgyűlés — elnöke indít
ványára — hogy egy ilyen ékes üvegfestményű 
ablakot legfeljebb 700 korona költséggel létesít 
és meghatározza, hogy az ablak a Kossuth-térre 
nyíló ablak legyen az üvegfestményen pedig közép 
helyen az egyesület védszentjének Szt. Gábor 
főangyal képe liliommal a kezében, továbbá az 
egyesület teljes neve és alapításának száma legyen 
megörökítve.

2. Elhatározta a közgyűlés, hogy az alap
szabályok értelmében a befolyó temetkezési tag- 
járulékból az esetleg fennmaradó többleteket bár 
az alaptőke már a 60000 koronát meghaladja, 
ezentúl is az alaptőke gyarapítására fordítja egy
ben azonban emelni kívánja a tagoknak (illetve 
örökösöknek) kifizetendő temetkezési járulékokat 
is és ezért kimondja: hogy minden 1904. év január 
elsejétől belépett tag, aki az uj alapszabályok értel
mében 150 korona befizetésére vállalt kötelezett
séget, temetkezési járuléka jövőben az elhalt tag 
elhalálozási napján létező összes fizető tagok lét
számának figyelembe vételével következőleg álla- 
pittatik meg:

Ha a tagok száma 3000-et meg nem 
haladja a temetkezési segély mint eddig 200 K 
Haalagok száma 3001—3300atemetk.seg. 220 »
» > » » 3201—3400»
» » » » 3401—3600*
» > » » 3601—3800 »
» > » > 3801—4000*

240 * 
260 »
280 * 
300 »

lesz. Minden esetre üdvös határozat ez, amelyet 
a magunk részéről is csak helyeselni tudunk és 
amelyre az érdeklődők figyelmét ezen egylet iránt 
táplált bizalmunkból kifolyólag különösen felhívjuk, 
mert ezen határozattal maguk a tagok tehetik 
lehetővé az által, hogy saját egyletünkbe állan
dóan uj és uj tagokat szereznek a létszámot tehát 
igy állandóan 3801-en felül tartják és igy 200 
korona helyett, amelyet eddig élveztek az örö
kösök, a tagok hátra liagyotlaiknak 300 korona 
temetkezési segélyt biztosítanak. Ami annyival is 
könnyebben elérhető, mert a hozzájáruló tagok 
száma ma is meghaladja 2800-at.

3. Elhatározta és kimondotta a közgyűlés 
az elnök indítványára, hogy a temetkezési járu
lék befizetésével hátralékban lévő tagok részére, 
hátralékainak befizetésére még két havi halasz- I 
tást engedélyez azzal a határozattal, hogy akik 
hátralékaikat folyó évi szeptember 5-ig be nem 
fizetik az egyesületből az alapszabályok érteimé-

S E L M E C B Á N Y Á I  H Í R A D Ó

bon minden további igény és jog elvesztése mellett 
kizárandók lesznek.

Ezen immár tizenegy év óta fennálló egye
sület, tizenegy év alatt bebizonyította áldásos 
jótékony hatást okozó működését. Kívánjuk, hogy 
jövőre is hasonló eredménynyel gyarapodjék 
anyagilag és erkölcsileg, hogy ily céljának továbbra 
is minél nagyobb kiterjedettségben megfeleljen 
és épen azért pártatlanul ajánljuk mindenkinek 
a legőszintébben, hogy az egyesület tagjai közé 
magát felvétesse.

Az ellenőrző választmány kiegészítése után 
a felvett jegyzőkönyv hitelesítésére Niki János 
és Pruchnitzky Miklós tagok felkéretvén, elnök a 
gyűlést, mely ez idén a legpéldásabb rendben 
folyt le berekesztette.

A bolgár fejedelem  látogatása  
Selm ecbányán.

Ferdinand bolgár fejedelem nem első 
ízben járt városunkban, de oly hosszasan egyszer 
sem időzött itt, mint e hó 2-án amikor inkognitó 
óhajtotta városunk közintézményeit megismerni. 
Kíséretében voltak: Koburg Fülöp és Lipőt kir. 
hercegek, Fleischmann György titkos tanácsos, 
Markov tábornok adjutáns, Sztojanov őrnagy. 
Délután 2 óra után érkezLek Ó kir. fenségeik a 
gyorsan száguldó gépkocsin a városháza elé, ahol 
Szitnyai József kir. tanácsos polgármester, Hor
váth Kálmán rfőkapitány, Richter Ede levéltáros 
és Vörös Ferenc várta () fenségeiket, hogy isme
reteik, tudásukkal rendelkezésükre álljanak abban 
a kutató munkában, melyet a tapasztallak alap
ján a szó szorosabb értelmében tudományosnak 
mondhatunk. Legelőször a városi levéltárba ki
sérték magas vendégeinket, miután a tanácster
met s a polgármesteri szobát az ezekben levő 

I látnivalókat megtekintették. A levéltárban szá
mos érdekes adatot talált a bolgárok tudós feje
delme ahhoz a tanulmányhoz, melyet évek óta oly 
alaposan végez: a Koháry család történetéhez. 
Ez adatokat Richter Ede levéltáros figyelmesség
ből gondosan csoportositotta s érdekes tömött 

j előadás kíséretében mulatta be a mindvégig élénk 
| érdeklődéssel figyelő fejedelemnek s egyes fonlo- 
! sabb aktáknak másolatával tisztelte meg Ő kir. 

fenségét. De látott itt egyebet is ő kir. fensége 
s csodálattal tapasztaltuk azt, hogy ami mellett 
a legtöbb látogató közönynyel megy el, ő kir.

Fatime.
Irta: Lévai/ Mihály.

Alkonyodóban volt már a mórok csillaga.
II. Fülöp katonái pusztítva, rabolva járták be 
Spanyolországot s a merre jártak, letarolva maradt 
mögöttük a mező. A szép odaliszkok, a földre 
cseppent hurik otthagyták a barnafürtü mór ifjak 
ölét, hogy azok el mehessenek a hitetlenek ellen 
harcolni bátran és vitézen. Áruló nem akadt 
közöltük, mind a csataréten esett el, karddal a 
kezében és bátran odaállhatott Allah itélőszékc 
elé, hogy felvegye földi vitézségének jutalmát. A 
haltyutestü bajadérok, a háremek bűbájos virágai 
pedig ledobták arcukról a fátyolt, átköltöztek a 
délceg spanyol vitézek karjaiba s azoknak ajkáról 
szívták tovább a csókok mézét.

Már Granada körül jártak a spanyolok, az 
volt az utolsó menedéke a vitéz mór hadnak, 
amelynek mindent elpusztított maga mögött, hogy 
megnehezítse a zsoldosok útját. Házat, viruló 
mezőt, már napok óta nem láttak, a gyümölcsöst 
lelégették, a szarvasmarhát elhajtották a vonuló ! 
sereg utjából. Egyszer csak hirül hozták a spanyol i 
hadak fővezérének az előőrsök, hogy a hegy I 
mögött látható elhagyott házak, de nem mertek 
hozzá közel menni, mert féltek, hogy mórok 
rejtőzködnek benne. A fővezér pedig rögtön meg
bízta vitéz hadnagyát dón Rodrigo delos Menares, 
hogy 500 jó vitézzel induljon el a magánkástély 
felé és ejtse hatalmába.

Don Rodrigo pedig eleget tett a megbíza
tásnak és magához véve 100 stájer vitézt és 400 
granadai vadászt, elindult, hogy elfoglalja a titok
zatos házal. Elindult, kardcsapás nélkül. A kastélyt 
szépen ápolt kert vett körül, amelyben ott illa
tozott a világ minden virága, tulipánokat, játszói
tokat, rezedákat, rózsákat termett a sokat öntözött 
kert földje s a belépőt szinte elkábitolta az erős illat.

Az útról nagy szörnyas kapu vezetett a 
kertbe s innen fákkal szegélyezett széles kocsi ut 
a kastélyhoz. Mikor Don Rodrigo hada a kerthez 
ért megkellett állniuk, mert a kapu nem fogadott 
be többet hátuknál egyszerre. Ez azonban nem 
igen volt innyére a hátuljövőknek, mert áltól 
féltek, hogy mire beérnek a kastélyba, addig az 
előbbi sorok harcosai már összerabolnak mindent 
és elkezdtek előre tolakodni. Az elülsők nem 
hagyták magukat és egyszeribe véres verekedést 
rendeztek, úgy hogy mire Don Rodrigó, aki tiszt
társaival hátul jött, odaért, már hatalmasan ko
pogtak a dzsidák meg a kardok, volt dolga a 
puskatusnak. Don Rodrigo azután röviden végett 
vetett a csetepaténak és a maga mellé rendelt ; 
20 stájer vitézzel egyszeribe közbe lövetett a tö- j 
megnek.

Ennek pedig első sorban is megvolt az a , 
hatása, hogy a lökdösködők közül vagy tizen a 
földre estek, a többiek meg annál nagyobb erővel 
törtek előre, hogy irhájukat megmentsék. A tolon
gás akkora Lelt, hogy a kert vaskerítése recsegve

fensége a legnagyobb érdeklődéssel ismerte fel 
annak becsét, értékét. Megfigyelt itt mindent a 
céhek remek pecsétnyomóitól kezdve az értékes 
incunanubuluin példányokig, még a könyvszek
rényt s a bútordarabot is figyelmére méltatva 
azonnal leolvasta róla készítésének idejét. In
nen a köz-és népkönyvtárba, majd az óvári múze
umba kisérték ő fenségeiket. Itt volt csak igazán 
élvezetes a kir. fenségek társalgása, kérdéseit és 
tiszteletteljes kérdéseinkre adott alapos magyará
zataik. Amit mi tudtunk, azt mi adtuk elő, ami
ről ő fenségeik tudtak többet, kegyesen készek 
voltak azonnal a legérdekesebb magyarázatokat 
adni. Az itt gondosan és szakszerűen elhelyezett 
okmányok, a különféle történelmi emlékek bő 
anyagot adtak az eszmecserére és folyt is a szó 
bőven az archeológia, a családtörténet nemzeti 
történelem kiemelkedő mozzanatairól átcsapva a 
szobrászat, festészet, egyes iparágak, a numisma- 
tika stb. terére, amint egy-egy múzeumi tárgy 
a figyelmet megragadta s más-más irányba te
relte. Egy-egy kiválóbb tárgyra maga a fejede
lem figyelmeztette kísérőit s ekkor mindnyájan 
egy csoportba verődve szólaltunk a tárgyhoz, ha 
még hagyott valami mondani valót a tudós feje
delem alapos magyarázata. Levéltárosunk kime
rítő bőséggel igyekezett mindent ismerletni, de 
azért mindig talált a fejedelem vagy Fülöp kir. 
herceg is kibővíteni valót s igy joggal mondhat
tuk el a hosszú látogatással, hogy az felette él
vezetes vala. Amikor a fejedelem és kíséretének 
figyelmét az egyes tárgyak különböző helyen le 
kötötte, akkor a kalauzok illő figyelemből szintén 
szétoszollak s az egyik csoportjuk Richter levél
táros, a másiknak Szitnyai József polgármester, 
a harmadiknak Vörös Ferenc tb. főjegyző szol
gált magyarázattal. A fejedelem és a kir. herce
gek állandóan magyarul beszéltek velünk, csak 
kísérőik iránti figyelemből ment ál a társalgás 
német és franciára, különösen mikor a fejedelem 
egész hévvel, feltűnő élénkséggel csoportositotta 
a világtörténelem s a nemzeti történelem rokon 
vonatkozásait egybetartozó, egy időbe eső tényeit 
beleillesztve e ragyogó keretbe a kisebb kori csa- 
ládtörténelmct s városunk s vidéke életéből is 
egy-egy mozzanatot. A múlt idők emlékeinek 
csarnokát elhagyva egy uj csarnokot a Selmec
bányái iparosok hitelszövetkezetének iparcsarno
kát látogatta meg a bolgár fejedelem és kísérete 
a hol Vörös Ferenc a szövetkezet egykori ala-
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ropogva bedőli és a tolongók mind előre estek. 
A hátulsók pedig belegázoltak az elől fekvők tes
tébe és ezeknek testén át jutottak be a kertbe és 
porba tiporta a nyíló rózsákat, feltúrta a süppedő 
füvet a szilaj hadsereg.

A kastélyban pedig nem volt senki s a ka
tonák ugyancsak hozzáfogtak, hogy mindent a 
mit csak lehet elraboljanak. Egyikük egyszeriben 
felfedezte, hogy az utolsó szobában rejtőzködik 
valaki. Feltörték az ajtót és ott találtak egy csoda
szép feketehaju, tüzes szemű odaliszkot. A katonák 
gúnyos röhejjel rohantak a leánynak és vadul 
ölelgetni kezdték. Letépték róla a ruháját s csak 
az oda siotő Don Rodrigó mentette meg katonái 
körmei közül s reá terítette a maga köpönyegét. 
Azután kivallatta a hölgyet, aki remegő hangon 
elmondta, hogy Falimcnak hivják a kastély 
urának Mehemednek az odaliszkja, Mehemed aga 
nem rég’ elment a csatába s hű eunuchjaira 
bízta kedvenc hölgyét. A cselédek azonban mind 
megszöktek a spanyol sereg közeledtére, egyedül 
hagyták Fatimet a kastélyban. A szép mór leány 
megígérte, hogy ki nem mozdul onnan, a inig az 
ura vissza nem tér s megakarja larLani szavát.

Don Rodrigo katonáit kiparancsolta a puha 
asszonyi szobából s megkérte Fatimet, hogy vegye 
át újra háziasszonyi lisztét, lássa vendégül őt és 
embereit, vacsora után tovább vonulnak és haja- 
szállál sem görbíti meg.

Fatime pedig ruhát váltott, előszedte a kul-
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pitó elnöke szolgált magyarázatokkal. Különösen j 
tetszettek a fejedelemnek Krause József oltára s j 
festett templomi szobrai s kellemesen lepte meg j 
ő kir. Fenségét az, hogy a Tirolban annyira vi
rágzó templomberendezósi iparágnak Selmec- I 
bányán ily méltó párját találta. A hegybányai 
faragó iskola cikkei, kárpitozásának munkái, 
Krause József diófából készült szobabútorai s 
különösért Fizély Károly műlakatos műipari cik 
kei tetszőitek. A hitelszövetkezet szervezete iránt 
a fejedelem titkos tanácsosa kiválóan érdeklődött, 
innen a Katalin templomba vonult a fejedelem 
kíséretével, melynek díszes berendezése s egyál
talán az egész templom szépsége fölött többszö
rösen fejezte ki tetszését. Innen a Boldogasszony 
templomba szándékozott menni a fejedelem, de 
útközben két üzletben tett vásárlásokat: Joarges 
Ág. könyvkereskedésében számos képcsleveloző- 
lapot, Dukasz C!y. porcellán-kereskedésében érté
kesebb virágvázákat. A Boldogasszony templom 
bejáratánál Podhragyay Pál prépost plébános 
üdvözlő beszéddel s áldással fogadta a fejedelmet, 
a kire nagyon kellemesen hatolt e fogadtatás. A 
templomban azonnal kezdetét vette a vecsernye 
melynek végeztével a kriptába szállott le a feje
delem, melynek hosszú folyósóit végig járva min
den egyes sirfeliratot figyelmesen tekintett meg. 
Egyik őse itt van eltemetve. A kriptából kijövet 
bemutatta segédlelkészeit és Gziczka karnagyot 
ki előtt ’elszésének adott kilojezésl kél lányának , 
a szép templomi éneke fölött.

A bányaigazgutósági épületben a kamara
grófok képcsarnokában hosszabb időt töltött a 
fejedelem valamennyi képet megtekintve s egyik- 
ről-másikról történelmi, családi, művészeti szem
pontból véleményt nyilvánítva. A kegyelettel egv- 
begyüjlött képek tára kellemes benyomást telt a 
látogatókra. József császárnak egy állítólag liata- 
labbkori képe fölött a fejedelemnek eltérő volt a j 
nézete Svchla Gyula miniszteri tanácsos adatai
tól s e nézetének támogatására oly alapos okokra 
hivatkozott, hogy a kép azonossága nem mond- l 
haló oly biztosnak, mint ahogy a hivatalos ada
tok mondják.

A képcsarnokból lejövet a fejedelem búcsút 
volt selmeci kísérőitől s gépkocsijára szállva hat 
perc alatt alatt Szenlantalba érkezett a Kobnrg 
kastélyba.

Úgy a bucsuzás szívélyessége, mint egyál
talán egész ittléte alatt a velünk való érintkezése

csait, felnyitotta a kastély öblös pincéjét, egymás 
után gurította (el a tüzes borokkal toll hordókat, 
melyekkel messze földön kereskedett Mehemed aga.

Maga nem ivott belőlük, mert ezt tiltotta 
vallása. A hordókat csapra verték s az udvarban 
meg a kertben megkezdődött a vad tivornya a 
tis/lok felvonullak a kastélyba ott mulattak a szép 
odaliszkkal. Fatima meg odabujla megmontőjének, 
Don Bodrigonak a mellére, onnan osztogatta a 
csókját . . .

Hajnalra horkolva aludl az egész spanyol 
sereg . . .

Május 22 én nagy napra virradt Spanyol- 
ország. II. Fülöp a diadalmas hóditó király neve- 
napját. ünnepelte. A büszke spanyol grandok mind 
elősereglottek, hogy ajándékot vigyenek hatalmas 
uruknak. Többek között tiz hatalmas társzekeret 
is hajtott elő tiz szemesen kocsis. A király maga 
lement, hogy megtudja ki az a bőkezű adakozó, 
aki ilyen fejedelmi módon ajándékozza meg az 
ő urát. Az egyik kocsis mélyen meghajolva jelen
tette a felségnek, hogy Kálimé, Mehemed aga 
odaliszkje küldte az ajándékot a nagy királynak. 
Ivzzcl lerántotta a kocsiról a takarót s megmutatta 
a borzadó uraknak 499 spanyol vitéznek levágott 
fejét, szépen sorba rakva . . .

. . . Csak Don Bodrigo delos Menares fejét 
nem találták sehol.

a fejedelemnek lekötelezőén kedves volt, hogy 
pillanatra sem feszélyezett s csak a nagymüvelt- 
ségü urat láttuk magunk előtt, a léleknek szel
lemnek műveltsége, méltósága feledtette velünk 
az uralkodói méltóságot, ami oly érdeme a bol 
gárok iejodelmének, hogy ezelőtt még a legszél
sőbb demokratának is meg kell hajolni,

Kunok az érdemnek hódolunk részben azért 
is, hogy ily szeretettel foglalkozunk e látogatás
sal; de másrészt azért is, mert jól esik tudnunk 
nekünk magyaroknak, hogy arra Rodostó felé van 
egy ország, melynek trónján olyan ember ül, aki 
a nyugatműveltségének átplárilálása közben a 
magyar kultúrát is figyelmére méltatja, a magyar 
nemzet iránt a századokon át (fialtatva volt ro- 
konszertvet fölkelti, magyar nyelvünket érti s 
beszéli, e nemzet múltjába alapos tanulmányával 
rég behatolt, jelenét állandóan figyelemmel kiséri 
9 magyar származását meg nem tagadja a magyarok 
koronás királyával a legjobb viszonyt törekszik 
mint államfő is fentartani.

Ezeknek a fejedelmi tulajdonoknak hódol
tunk a bolgár fejedelem itt léte alatt úgy is mint 
selmeciek, úgy is mint magyarok, akik csekély 
ismereteinkkel szolgálatára állottunk.

K keretbe, melyben a bolgár fejedelem láto
gatásáról röviden beszámoltunk, bele kell illesz
tenünk azt a jelenetet, mely a cseresznyés asszonyok 
szorosan zárt sorai előtt játszódott le.

A fejedelem megszólít egy cseresznyés 
asszonyt, azt kérdezve tőle tótul, hogy hová való?

Zsibrilói vagyok, feleli a lót. asszony, 
onnan hoztam e cseresznyéi

— A minap ott voltam Falatokban.
- ismerem én magát, maga a bolgárok 

királya Feleli mosolyogva a tót asszony s fölkelve 
kosara mellől, szép cseresznyéből szívesen meg
kínálta a bolgárok fejedelmét.

K Ü L Ö N F É L É K .
Városi közgyűlés. A törvényhatósági 

bizottság jövő kedden délután fi ólakor túrija e 
havi közgyűlését.

— Eljegyzés. Orbán Károly m. kir mérnök, 
felsőbányái bányaiskolai tanár a mull héten el
jegyezte Szepesi Máriát, Szepesi János in. kir. 
bányakerilleti nyugdíjazott Főpénztári ellenőr ked
ves leányát.

- Tiz évi találkozó. Tiz esztendő lelt el 
1896. óta, mily hosszúnak látszik s mégis mily 
gyorsan mull el ez az idő. Negyvenhét ifjú leste 
várta, tiz évvel ezelőtt a matúra eredményét, s 
mily büszkén sétáltak végig Selmec utcáin az 
érettnek nyilvánítottak. Talán soha sem is tölti 
az embernek szivét a megelégedettség s önbecs- 
érzel annyira, mint a mikor eszének érettségét 
végre a tanár s kormánybiztos urak is elismerik, 
csak most ismerik el holott ő régen meg volt 
felőle győződve, hogy mint kész, komoly férfiú 
tapossa ezt a szép világot. Bármilyen boldogan 
hagyták itt a líceum négy falát, rosszul esett bú
csút venni egymástól a jó pajtásoknak, elgondol
ván váljon látják-e még valaha egymást. Aláírták 
a szokásos 10 éves találkozói fogadalmat, szép 
rímekben megénekelve az elinalt esztendők viselt 
dolgait. 1906. június 25-ikéro tűzték ki a neveze
tes nagy napot s bizonyára mindazon erős el
határozással vált meg a jó barátoktól, hogy a 
kitűzött időre minden bizonyuyal megjelenik; s 
mily kevésuek engedte a sors, hogy a fogadott 
ígéretet beválthassa. Hivatalos kötelesség tartotta 
vissza legtöbbjét. 8 mily sokan költöztek el kö
zülök a más világra rövid Liz esztendő alatt; 
szegény reménnyel teljes ifjak, mily rövid volt pá- 
lyafuláslok. Hét férfi utazik Selmec felé telve 
kíváncsisággal, váljon a sok társ közül melyiket 
látja viszont? az asszonykák csak azon tűnődnek 
magokban, - akad-e nekik is társuk? — vagy 
csak egyedül az ő éilük párja vette nyakába a 
házasság rózsaláncát ? A hét férfi itt akadt még 
két társra, s a bájos fiatal menyecskék is meg 
lehetlek elégedve, a társnőkkel jó barátságot 
kötve vigan mulattak az itt töltött néhány nap 
alatt. Nagy változáson ment keresztül a líceum, 
a 10 év előtti tanárok közül sokat hiába keres

tek már itt a régi diákok; a még itt lévőket nagy 
örömmel üdvözölték s végtelenül örültek annak, 
hogy régi kedves igazgatójukat Jezsovits Károly 
kir. tanácsost friss jó erőben s egészségben ta
lálták. Bogyánál a virágteremben tartották meg 
a bankettet, melyre az egész liceumi tanári kart 
s kedves nőikkel együtt meghívták; sajnos, hogy 
nem teljes számmal jelenlek meg a tanárok, vég
telen sajnálatára a jubiláló társaknak, kik név 
szerint a következők voltak: Dérer Béla segéd
mérnök nejével Zólyombrézó, Erdélyszky Zsiga 
bányaszám liszt nejével Selmecbánya, Fejes Árpád 
bíró nejével Bétság, Fejes Béla dr. ügyvéd Bpest., 
Kosztolányi Imre vasúti hiv. nejével TápióGyörgye, 
Kimeth Győző szolgabiró Pécs, Móczár Géza 
bank hivatalnok nejével Budapest, Szever Pál 
liceumi tanár Selmecbánya, Szkalos Emil ev. 
lelkész Süvete. Az Ízletes lakomát fűszerezte az 
általános jó hangulat, s a fülköszöntők, melyek 
jó kedvbe hozták az egész társaságot. Legelőbb 
Szkalos Emil köszöntötte fel a tanárokat s haj
dani iskolatársait; erre Jezsovits Károly kir. tan. 
válaszolt ritka jó humorral megemlékezve a jelen 

j volt hölgyekről is. Ezután Stromp kormánybiztos 
s Király igazgató beszéltek szintén hasonló jóizü 
hangon. Valóságos élvezet volt. hallgatni a sikerült, 
rögtönzött szónoklatokat. Mindvégig derül jó kedv 
uralkodott a társaságon, nagy mulatságot szerzett 
a diákköri élmények s emlékek Felelevenítése. Ki 

! ne emlékezne vissza szívesen a diákcsinyekre. 
Szkalos Emil volt a krónikás ő adta elő, kitűnő 
modorban a tiz év előtti eseményeket, melyet 
Jezsovits Károly kir tanácsos is megtoldott egy 
tiz év előtti jó izü vissza emlékezéssel, elmondván, 
hogy egyike az akkor érettségizetteknek már ifiju 
korában hajlott a kártyázás csalogató játékaira 
és a gusztálás már annyira szokásává vált, hogy 
a kihúzott maiurai thesist is összegöngyöíte és 
lassan! int kinyitva guszlúlt. Ekkor odaszóltam 

mondja Jezsovits fucsf Az illető azonban 
magát nem zavartatva tovább gusztált, majd de
rült arccal felnézett, és Örömteli suttogó hangon 

í telte vissza: resto ’ Az egész társaság jó izüen 
! mulatott ezen, olyan jó volt a hangulat, hogy 

bizonyára táncra kerekednek, ha oda vetődik egy
két szál cigány legény. Három óra Felé kezdett 

1 csak oszladozni a társaság megfogadva és ez 
alkalommal már igazi barátnőkké lett kedves kis 
feleségek voltak a legnagyobb fogadkozók, hogy 
tiz esztendő múlva ismét találkoznak ugyanitt. 
Adja Isten, hogy sikerüljön s nagyobb számmal 
jelenjenek meg, mint ez alkalommal.

Halálozás. Kapsz István főiskolai fő
kertésznek szép reményű fia Dezső, a liceum VII. 
osztályának jeles tanulója a múlt hó 30-án hosszas 
szenvedés után meghalt. Temetése nagy részvét 
mellett e hó 2-án volt.

Fényes esküvő. Kövest Antal főiskolai 
rendkívüli tanár mull hó 21-én tartotta esküvő
jét Nagybecskereken Oldal Antal takarékpénztári 
igazgató nevelt leányával Margittal. Az esküvőről 
a Toronlál cimü napilap a következőkép emlék
szik meg:

«Régen láttunk Nagybecskereken fényesebb 
esküvőt, mely iránt a közönség oly élénken ér
deklődül! volna, mint junius 22-én amikor Kövesi 
Antal Selmecbányái főiskolai tanár oltárhoz ve
zette a nagybecskereki hölgy koszorú egyik legmű
veltebb és legrokonszenvesebb tagját Schwarcx 
Margit urhölgyet. Oldal Antal bankigazgató mos
toha leányát. A polgári esketés délben ment végbe 
a városi anyakönyvi hivatalban, hol Pachtenkirch 
Oszkár báró adta össze a fiatal párt. Délután 6 
órakor a róm. kath. plébánia-templomban volt az 
egyházi esküvő, moly ez alkalommal zsúfolásig 
meglelt előkelő közönséggel. A nagy érdeklődés 
egyaránt tanúsítja a bájos menyasszony közked
veltségét, valamint azt az általános tiszteletet, 
melynek az örömszülők o városban örvendenek. 
Az eskelést Magyary Pál pápai kamarás-plébános 
végezte, ki a fiatal párhoz emelkedett szellemű, 
szívhez szóló beszédet intézett. Násznagyok voltak 
llaidegger Ödön magánzó és Benkovics Miklós 
bankpénztáros. Este a «Korona*-szálló díszter
mében lakoma volt, melyen a mátkapár szülein 
és rokonain kívül számos itteni barátja, körül
belül 60-an vetlek részt. A pompás vacsora alatt 
mely Winklor szállodásnak jó Ízlését és ügyessé
gét dicséri, számos sikerült Felköszöntőben ünne
pelték a málkapárt. az örömszülőkot és a meny
asszony nagyanyját. A jókedvű társaság a hajnali 
órákig maradt együtt, amikor az ifjú pár Selmec
bányára utazott.
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gőzfürdő, kényelmes iszapfürdők, uszodák-, török-, kő- és már- 
ványfürdók: hölég-. szénsavas- és villamosviz-fürdök. Ivó- és be- 
égzési kúra. 200 kényelmes lakószoba Szolid kezelés, jutá

nyos árak.
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A „ P E S T I  N A P L Ó “  uj karácsonyi ajándéka.
A Pesti Napló karácsonyi albumainak sorozata a magyar géniusz javakincseinck gyűjteménye. Jiodaírnunk és 

művészetünk hatalmas alkotásait méltó, nemesen díszes formában mutatták be a Pesti Napló előfizetőinek. Valamennyi 
eseményszámba ment a magyar könyvpiacon. Náluk szebb, előkelőbb, értékesebb díszmunkák nem igen jelentek meg. 
S a Pesti Napló az ó albumait ajándékul adja előfizetőinek.

A Pesti Napló idei ajándéka az 1906. évi karácsonyi albuma meg fog felelni a Pesti Napló díszmunkái 
hagyományainak. .Meg fog felelni nekik abban is, hogy kiállítása fényével felül fogja múlni a megelőző évi ki- 
állványokat. Minden kötetjo kiilömb volt az előzőnél, pedig azok az előző kötetek is ogytől-egyik remek diszmüvok 
voltak. — A Pesti Napló idei ajándékkönyve

Z E S á L i l s ó c i z i - s - r T o n a . a ^ C L
lesz. Nem tudományos, csak a történelem kutatásaiban gyökerező irodalmi és művészeti d szmnnka lesz. Ismertetni 
fogja a nagy kor hőseit, ünnepnapjait és izgalmas hétköznapjait Izzó törekvéseit, lobogó indulatait, mélységes han
gulatait. dicsőségét és szenvedéseit. Javai rák fogják megírni a  nagy szabadságharc eleven krónikáját. És meg 
fog szólalni ebben a kötetben a kor költészete és izzó muzsikája. A dalnokot és a tárogatóit is tanúságba idéz
zük. S a képzőművészetet is. Az egykorit és az újat, hogy képben, rajzban ábrázolja azt a szentséges hőskort.

Nagyszabású festmények, első rangú illusztrációk, kiváló mesterek alkotásmi áiszitik  majd c müvet. S 
a ülőlapokon kívül a sokszorosító művészet egész sor többs z í n n y o m á s ú  k épbe n
fog remekelni. E díszes tartalomhoz méltó lesz a keret. Bekötését a magyar iparművészet elsőrangú mesterére bízzuk. 
Hadd feleljen meg a remekmű nemes tartalmának a külső mogjelonése is.

Ezt az uj páratlan diszmű ajándékot megkapja karácsonyra a Pesti Napló állandó előfizetőin kívülminden u j e l ő f iz e tő  is
aki mostantól kezdve egy évre megszakítás nélkül a Pesti Naplóra előfizet, illetve aki karácsonyig legalább egy fél
évi dijat befizet és egy további félévi előfizetésre magát kötelezi. Az előfizetés lel- és negyedévenként, sót havonta is 
eszközölhető s kívánatra külön értesítést küld a módozatokra vonatkozólag a

„P E ST I N A PLÓ ” kiadóhivatala, BU D APEST, Andrássy-ut 27. szám.
E L Ö P S K E T É N E  Á S S : E g y  é v r e  2 S  t i ,  f é l é v r e  1 4  !v . n e g y e d é v r e  7  ü ,  é g y  l i ó n t  

2 ‘I<> K .  — M u t a t v i i i i y s z á m o l  s z í v e s e n  k ü l d ü n k .

W  A szépség egyik főkelléke a szép arcbőr. "W
Minden h ö lg y n ek  m ód jáb an  v a n  e z t  m e g sz e r e z n i, 

a  FÖLDES-féle

cso d á s h a tá sú  a r c k e n ö e s  h a sz n á la ta  á lta l .

7T  *N/Tovrn 1 4 P r A w r o  GS.v rendkívül finom, kellemes sikosságu szer. mely már az 
J Ywcu y  A c  L/IKL ^1̂ 0 kísérlet alatt mintegy bekizelgi magát; a bőrnek rögtön 

kellemes puha barsonyszerű tapintatot ad, 1 0 -2 0  nap alatt teljesen átalakítja a bőrt, nyomtalanul 
eltüntet szeplőt, májfoltot és mindennemű bőrtisztátlanságot.

E lőnyös tu la jd o n sá g a  ezen erőmnek, hogy a bőrt nem teszi zsíros tapinfatuvá, fényessé, 
mint más kenőcs, sőt ellenkezőleg, annak fényét, mint a púder elveszi, minélfogva nappal is 
alkalmazható. A bort táplálja, mitől az gyermekded iideséget, teltségot, bársonyszerű puhaságot 
és kellemes tapintatot nyer.

Leglényegesebb előnye, hogy h ig a n y t, ó lm o t n em  ta r ta lm a z  és így teljesen ártalmatlan.

Ára egy tégelynek 2 k, Kis tégelyiieK 1 K, Margit-szappau 70 r, Margit-puder K 1*20 Margit-iogpép 1 K. Arc-víz 1 K.

Készíti: FÖLDES KELEM EN gyógyszerész ARADON.
6  k o r o n á s  r e n d e lé s e k  b é r m e n t v e  k ü ld e t n e k .

.Kapható JVtargótsy örökösök gyógyszertárában Selmecbányán.

Valóban nagyszerű és 
elérhetetlen

«rovarirtó.»
Csak palackban vegye.
M e lii ie c liá n .v á n :  Fngel Zsigmond, Ernst 
Zsigmond, ifj. Marschalko Gyula, Weisz Ignác 

és Weisz Samu fűszerkoreskedőknél.
H ó d  m is  b á n y á n :  Kukueska József és 

Weisz Jakab fűszerkereskedóknél.
I p o ly  s á g o n  s Berczoller M., Bolner Pál. 
Dotnbo Károly és Rűniann Lajoiné fűszer- 

kereskedőknél.
í v o r p o n á n  : Blaskovics Lajos 
U ü r m ö c b H i i y á n :  Preud Manó, Gazdik^ 
János, F W. Horn, Klein Hormann és Riti.-r y-.'ift 

Leopold J. fűszerkcreskedóknel.

Nyon:a:ntl os Ágost özv. tfs fia könyvnyomdájában Selmecbányán. 1906
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VEGYES TARTALMÚ HETILAP
SELMEC- ÉS BÉLABÁNYA SZ. K1R. VAROS HIVATALOS ÉRTESÍTŐJE.

Egy évre 8 korona. Félévre 4 korona. Negyedévre 2 korona.
_________ E g y e s  s z á m  á r a  20 f i l l é r . ----------------
Hirdetések megállapodás szerint számíttatnak.
____ N y ilt t é r  dija s o r o n k é n t  20 f i l l é r . --------

Felelés szerkesztő és laptulajdonos: 
I Í U T I  I S T V Á N

Az expedíciót s hirdetéseket illető reklamációk a lapkezelő
Joerges Á gost özvegye és fia

-  - MECJELEN MINDEN VASÁRNAP.

Sovinizmus.
A nemzeties irányú mozgalom egyre 

szélesebb gyűrűkben terjed tovább, mint az 
a hullámverés, melyet egy csöndes tó tükrén j 
okoz a beléjevetett kavics. Az a régi igaz
ság. íiogy minden hatás vele egyenlő erős
ségű ellenhatás szülőjévé válik, ez a lk a
lommal sem cáfolódott meg, de sőt ellen
kezőleg, a jelenkor történelmében talán leg
ékesebb bizonyítékát nyújtja.

A végrehajtó hatalom összeütközésbe 
került a nemzeti érzülettel és ime, sok
kal keményebb ellenkezésre talált, mint a 
milyent az eddigiekből következtethetett 
volna. Megmozdult a nemzet minden rétege, 
oly körök is, melyek eddig tunya tétlen
ségben nézték egyes lelkes hazafiak küz
delmét, sűrű rendben sorakoznak az igazság- 
védelmére.

És ez az a pont, melynél néhány pil
lanatra meg akarunk állani és a melyhez 
egy-két reflexiót óhajtank fűzni.

A legutóbbi néhány évtizedben Európa j  
szerte igen megnövekedett a kozmopoliták 
tábora. E kkor hangzott fel először a „so- 
vinizmus“, mint szemrehányás, mint kultur- ; 
emberhez nem méltó fogalom megjelölése. I

Az újkori szociálpolitika egyes tanainak j 
hiányos és helytelen értelmezése folytán a j 
teljes egyenlőséget igen sokan úgy értei- j  
mezték, hogy ez homlokegyenest ellenkezik 
a hazafisággal, a nemzeti érzülettel, mert ] 
— úgy mondották — minden oly irányú j 
törekvés, mely arra alkalmas, hogy a lég- ' 
kisebb korlátot is von aassa az emberek 
érintkezésének, kárhoztatandó és üldözendő. !

Még ha e tételt abszolút igazságnak 
elfogadni hajlandók is lennénk, még ebben 
az esetben is gondolkoznunk kellene afölött, 
hogy az igazság követése még oly esetek
ben is ajánlatos-e, mikor ez évezredes szo
kásokkal, szinte vérré vált érzületekkel ju t 
összeütközésbe. Hiszen ezer és ezer szo- 

4 ciologus vonta már kétségbe egy felsőbb 
hatalom létezését és c tanait élőszóval és 
nyomtatás utján urbi et orbi hirdették, és 
ime — megfogyott-e a hivők száma? Nem!

Tudományos theoriák nem bírhatnak 
döntő és bizonyító erővel ott, hol az érte
lemmel érzelem áll szemben. A szív szavát 
talán rövidebb-hosszabb ideig elhallgattatja 
az értelem, az ész, de végleges, örökös

elnémitására nem képes. És meddő törekvés 
marad a szociológusok azon igyekezete, 
hogy a hazafiság érzetét elnyomják, az 
minden időkön keresztül, örökké élni fog.

Foglalkozzunk most kissé azon váddal, 
hogy a sovinizmus ellenkezik-e azzal a 
sokszor hangoztatott „nyugat európai mű
veltséggel “ ?

Az oly sokszor követendő mintaképül 
elénk állított nyugati államok politikai éle
tében két ellentétes irány viv egymással 
élet-halál harcot •— a modern szociolog 
és mérsékelt, konzervativizmus.

E zt a két irányt akarták mi nálunk is 
hadba szólítani egymás ellen, e törekvés 
azonban nem já rt a kellő sikerrel.

Nem já rt pedig azért, mert a szociáliz- 
mus tudományának a haza fogalmának meg
tagadása csupán egyik .és igen jelentéktelen 
külső tünete. De ha már egyes urak azt 
az ambíciójukat akarják kielégíteni, hogy 
mindenáron újkori tanok apostolaiként sze
repeljenek, akkor feleljenek meg ennek a 
hivatásuknak lelkiismeretesen, pontosan, de 
semmi esetre sem részletekben.

Tisztelni fogjuk ezeket az urakat, ha 
majd kézzelfogható eredményeket fognak 
felmutathatni. Ne hirdessenek nagy általá
nosságban tartott igéket, hanem részletezzék 1 
kissé szociális prograiumjukat és ne feled
jék , hogy tulajdon állításuk szerint a népnek 
nem frázis, hanem kenyér kell.

A köznép védelmének ezer és ezer módja 
van. Ott van a házi tűzhely védelme, az 
adók csökkentése közmunkák megvalósítása, 
jótékony és emberszerető intézmények meg
valósítása.

Ha ezt a programmot fogják megvaló
sítani tisztelt szociológus polgártársaink, 
akk or hasznos munkát végeznek.

Mindaddig azonban hallgassanak. Ez 
a nemzet ezer éven át megélt dicsőséggel 
szociológia nélkül, meg fog élni ezután is.

Semmiféle tudomány nem fogja elfe
ledtetni a magyarral, hogy szülőföldje van, 
melyet szeretnie, melyen élnie, halnia kell.

És mennél inkább törekednek arra, 
hogy ezt az érzést kitépjék lelkűnkből, az 
annál sűrűbben fog felburjánozni, mint a 
sarju, mely minden kaszálás után csak annál 
erősebben hajt ki.

Legyünk barbárok, ha barbárság a 
szülőföld szeretet, legyünk bundaszagu

parasztok, ha vét a divat ellen az ősi föld
höz való ragaszkodás, de ne feledjük, hogy 
egyetlen sovinista a mai világban többet 
ér száz kozmopolitánál.

E gy jó ték o n y  eg y e sü le t  k ö z g y ű lé s e .
*•1 selniecbánya-rovnai általános temetke

zési és segély zÖ egyesület folyó évi julius hó 1-én 
délután a városi vigadó nagytermében tartotta 
meg Xl-ik évi közgyűlését Szép Gábor elnöklésével.

Elnök a szokásos üdvözlés után a megjelent 
tagok nagy létszámát megállapítván a közgyűlést 
határozat képesnek nyilvánítva megnyitotta.

Ezután az egyesület pénztárosa előterjesz
tette az 1905. évi pénzkezelésre vonatkozó rész
letei számadást és mérleget, a melyből jól eső 
örömmel láljuk ezen áldásos egyesület igazi ne
mes jótékonyságra hivatott életképességet, mert 
alaptőkéje 54026 K 42 fillérről 65341 K 45 fillérre 
emelkedett. Ezen vagyona az egyesületnek követ
kező képen oszlik meg:
Egyesületi tagoknál értékpapirokb.

váltókban (elhelyezett kölcsön) 40532 K — f 
Takarékbelét (b.-könyvek szerint) 27000 » — » 
Készpénz és tagoknál levő hátra

lék, követelések ...................  7429 » 45 »
Leltári tárgyak értéke .............. 280 * — »

Összesen: 65341 K 45 f 
A pénztárnok jelentését a jegyző beszámo

lása követte, amelyből megtudtuk, hogy a folyó 
év folyamán 115 tagnak elhalálozása folytán be
állott apadással szemben 690 ujlag vétetett fel. 
Most következett az ellenőrző választmány je
lentése, a mely elismerő szavakban terjeszkedik 
ki azon önfeláldozó munka őszinte méllányolá- 
sára, melyet a tisztviselők és a bizottság fáradt
ságot nem kiméivé végeznek. Majd jelenti az 
ellenőrző választmány elnöke, hogy ők az egész 
évi kezelést lelkiismeretesen és behatóan felül- 

| vizsgálták és azt minden tekintetben rendbe ta- 
| lálták, miért is javasolják, hogy a tisztviselőknek 
' a szokásos évi jutalom megszavaztassák és úgy 
j az igazgatóság valamint a bizottság és az ellen

őrző választmány részére a felmentvény megadas
suk. Többek felszólalása után a közgyűlés a három 
tisztviselőnek a szokásos jutalmat felével felemelve 
szavazta meg," a felmenlvényt megadta úgy az 
igazgatóságnak, mint a bizottságnak, nem külön
ben az ellenőrző választmánynak önzetlen mun
kásságukért jegyzőkönyvi köszönetét szavazott meg. 

Ezután tárgyal látták az indítványok melyek 
| csak az elnök részéről léteitek.

Az indítványokat a közgyűlés egyhangú lel
kesedéssel fogadta és elhatározta, hogy

• 1. A helybeli belvárosi Szt. Katalin templom 
gondnokságának azon kérelmére, hogy e templom, 
— mely a lefolyt évben újonnan renováltatott — 
díszesebbé tételéhez járuljon az egyesület is az 
állal, hogy magának a szent helyen örök emléket 
létesítve egy üvegfestményü ékes ablak költségeit
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viselje: elhatározta a közgyűlés — elnöke indít
ványára — hogy egy ilyen ékes üvegfestményű 
ablakot legfeljebb 700 koron költséggel létesít 
és meghatározza, hogy az ablak a Kossuth-térre 
nyíló ablak legyen az üvegfestményen pedig közép 
helyen az egyesület védszentjének Szt. Gábor 
föangyal képe liliommal a kezében, továbbá az 
egyesület teljes neve és alapításának száma legyen 
megörökítve.

2. Kihatározta a közgyűlés, hogy az alap
szabályok értelmében a befolyó temetkezési tag- 
járulékból az esetleg fennmaradó többleteket bár 
az alaptőke már a 60000 koronát meghaladja, 
ezentúl is az alaptőke gyarapítására fordítja egy
ben azonban emelni kívánja a tagoknak (illetve 
örökösöknek) kifizetendő temetkezési járulékokat 
is és ezért kimondja: hogy minden 1904. év január 
elsejétől belépett tag, aki az uj alapszabályok értel
mében 150 korona befizetésére vállalt kötelezett
séget, temetkezési járuléka jövőben az elhalt tag 
elhalálozási napján létező összes fizető tagok lét
számának figyelembe vételévei következőleg álla- 
pittatik meg:

Ha a tagok száma 3000-et meg nem 
haladja a temetkezési segély mint eddig 200 K 
Ha a tagok száma 3001—3300 a temetk.seg. 220 » 
» » » » 3201—3400* » > 240 »
» » » » 3401—3600* » » 260 »
* » » » 3601—3800 * » » 280 »
, » » » 3801—4000* » » 300 »

lesz. Minden esetre üdvös határozat ez, amelyet : 
a magunk részéről is csak helyeselni tudunk és j 
amelyre az érdeklődők figyelmét ezen egylet iránt 
táplált bizalmunkból kifolyólag különösen felhívjuk, 
mert ezen határozattal maguk a tagok lehetik 
lehetővé az által, hogy saját egyletünkbe állan
dóan uj és uj tagokat szereznek a létszámot tehát 
igy állandóan 3801-en felül tartják és igy 200 
korona helyett, amelyet eddig élveztek az örö
kösök, a tagok hátra hagyotlaiknak 300 korona 
temetkezési segélyt biztosítanak. Ami annyival is 
könnyebben elérhető, mert a hozzájáruló tagok 
száma ma is meghaladja 2800-al.

3. Elhatározta és kimondotta a közgyűlés 
az elnök indítványára, hogy a temetkezési járu
lék befizetésével hátralékban lévő tagok részére, 
hátralékainak befizetésére még két havi halasz
tást engedélyez azzal a határozattal, hogy akik 
hátralékaikat folyó évi szeptember 5-ig be nem 
fizetik az egyesületből az alapszabályok értelmé

ben minden további igény és jog elvesztése mellett 
kizárandók lesznek.

Ezen immár tizenegy év óta fennálló egye
sület, tizenegy óv alatt bebizonyította áldásos 
jótékony hatást okozó működését. Kívánjuk, hogy 
jövőre is hasonló eredménynyel gyarapodjék 
anyagilag és erkölcsileg, hogy ily céljának továbbra 
is minél nagyobb kiterjedettségben megfeleljen 
és épen azért pártatlanul ajánljuk mindenkinek 
a legőszintébben, hogy az egyesület tagjai közé 
magát felvétesse.

Az ellenőrző választmány kiegészítése után 
a felvett jegyzőkönyv hitelesítésére Niki János 
és Pnichnitzky Miklós tagok felkéretvén, elnök a 
gyűlést, mely ez idén a legpéldásabb rendben 
folyt le berekesztelte.

A bolgár fejedelem látogatása  
Selmecbányán,

Ferdinand bolgár fejedelem nem első 
ízben járt városunkban, de oly hosszasan egyszer 
sem időzött itt, mint e hó 2-án amikor inkognitó 
óhajtotta városunk közintézményeit megismerni. 
Kíséretében voltak: Koburg Fülöp és Lipót kir. 
hercegek, Fleischmann György titkos tanácsos, 
Mcirkov tábornok adjutáns, Sztojanov őrnagy. 
Délután 2 óra után érkeztek Ő kir. fenségeik a 
gyorsan száguldó gépkocsin a városháza elé, ahol 
Szitnyai József kir. tanácsos polgármester, Hor
váth Kálmán rfőkapitány, Richter Ede levéltáros 
és Kórós Ferenc várta Ü fenségeiket, hogy isme
reteik. tudásukkal rendelkezésükre álljanak abban 
a kutató munkában, melyet a tapasztaltak alap
ján a szó szorosabb értelmében tudományosnak 
mondhatunk. Legelőször a városi levéltárba ki
sérték magas vendégeinket, miután a tanácster
met s a polgármesteri szobát az ezekben levő 
látnivalókat megtekintették. A levéltárban szá
mos érdekes adatot talált a bolgárok tudós feje
delme ahhoz a tanulmányhoz, melyet évek óta oly 
alaposan végez: a Koháry család történetéhez. 
Ez adatokat Richter Ede levéltáros figyelmesség
ből gondosan csoportosította s érdekes tömött 
előadás kíséretében mutatta be a mindvégig élénk 
érdeklődéssel figyelő fejedelemnek s egyes fonto
sabb aktáknak másolatával tisztelte meg Ö kir. 
fenségét. De látott itt egyebet is Ő kir. fensége 
s csodálattal tapasztaltuk azt, hogy ami mellett 
a legtöbb látogató közöny nyel megy el, ő kir.

fensége a legnagyobb érdeklődéssel ismerte fel 
annak becsét, értékét. Megfigyelt itt mindent a 
céhek remek pecsétnyomóitól kezdve az értékes 
incunanubulum példányokig, még a könyvszek
rényt s a bútordarabot is figyel mérő' méltatva 
azonnal leolvasta róla készítésének idejét. In
nen a köz-és népkönyvtárba, majd az óvári múze
umba kisérték ő fenségeiket. Itt volt csak igazán 
élvezetes a kir. fenségek társalgása, kérdéseit és 
tiszteletteljes kérdéseinkre adott alapos magyará
zataik. Amit mi tudtunk, azt mi adtuk elő, ami
ről ő fenségeik tudtak többet, kegyesen készek 
voltak azonnal a legérdekesebb magyarázatokat 
adni. Az itt gondosan és szakszerűen elhelyezett 
okmányok, a különféle történelmi emlékek bő 
anyagot adtak az eszmecserére és folyt is a szó 
bőven az archeológia, a családtörténet nemzeti 
történelem kiemelkedő mozzanatairól átcsapva a 
szobrászat, festészet, egyes iparágak, a numisma- 
tika stb. terére, amint egy-egy múzeumi tárgy 
a figyelmet megragadta s más-más irányba te
relte. Egy-egy kiválóbb tárgyra maga a fejede
lem figyelmeztette kísérőit s ekkor mindnyájan 
egy csoportba verődve szólaltunk a tárgyhoz, ha 
még hagyott valami mondani valót a tudós feje
delem alapos magyarázata. Levéltárosunk kime
rítő bőséggel igyekezett mindent ismertetni, de 
azért mindig talált a fejedelem vagy Fülöp kir. 
herceg is kibővíteni valót s igy joggal mondhat
tuk el a hosszú látogatással, hogy az felette él
vezetes vala. Amikor a fejedelem és kíséretének 
figyelmét az egyes tárgyak különböző helyen le 
kötötte, akkor a kalauzok illő figyelemből szintén 
szét oszoltak s az egyik csoportjuk Richter levél
táros, a másiknak Szitnyai József polgármester, 
a harmadiknak Vörös Ferenc tb. főjegyző szol
gált magyarázattal. A fejedelem és a kir. herce
gek állandóan magyarul beszéltek velünk, csak 
kísérőik iránti figyelemből ment át a társalgás 
német és franciára, különösen mikor a fejedelem 
egész hévvel, feltűnő élénkséggel csoportosította 
a világtörténelem s a nemzeti történelem rokon 
vonatkozásait egybetartozó, egy időbe eső lényeit 
beleillesztve e ragyogó keretbe a kisebb kori csa
ládtörténelmet s városunk s vidéke életéből is 
egy-egy mozzanatot. A múlt idők emlékeinek 
csarnokát elhagyva egy uj csarnokot a Selmec
bányái iparosok hitelszövetkezetének iparcsarno
kát látogatta meg a bolgár fejedelem és kísérete 
a hol Vörös Ferenc a szövetkezet egykori ala-

Fatime.
Irta: Lévau Mihály.

Alkonyodóban volt már a mórok csillaga.
II. Fülöp katonái pusztítva, rabolva járták be 
Spanyolországot s a merre jártak, letarolva maradt | 
mögöttük a mező. A szép odaliszkok. a földre 
cseppent hurik otthagyták a barnafürlü mór ifjak 
ölét, hogy azok plmehessenek a hitetlenek ellen 
harcolni bátran és vitézen. Áruló nem akadt 
közöltük, mind a csataréten esett el, karddal a 
kezében és bátran odaállhatolt Allah itélőszéke 
elé, hogy felvegye földi vitézségének jutalmát. A 
hattyutestü bajadérok, a háremek bűbájos virágai 
pedig ledobták arcukról a fátyolt, átköltöztek a 
délceg spanyol vitézek Karjaiba s azoknak ajkáról 
szívták tovább a csókok mézét.

Már Granada körül jártak a spanyolok, az 
volt az utolsó menedéke a vitéz mór hadnak, 
amelynek mindent elpusztított maga mögött, hogy 
megnehezítse a zsoldosok útját. Házat, viruló 
mezőt, már napok óta nem láttak, a gyümölcsöst 
felégették, a szarvasmarhát elhajtották a vonuló 
sereg utjából. Egyszer csak hírül hozták a spanyol 
hadak fővezérének az előőrsök, hogy a hegy 
mögött látható elhagyott házak, de nem mertek 
hozzá közel menni, mert féltek, hogy mórok 
rejtőzködnek benne. A fővezér pedig rögtön meg
bízta vitéz hadnagyát dón Rodrigo delos Menares, 
hogy 500 jó vitézzel induljon el a magánkástély 
felé és ejtse hatalmába

Don Rodrigo pedig eleget tett a megbíza
tásnak és magához véve 100 stájer vitézt és 400 
granadai vadászt, elindult, hogy elfoglalja a titok
zatos házat. Elindult, kardcsapás nélkül. A kastélyt 
szépen ápolt kert vett körül, amelyben ott illa
tozott a világ minden virága, tulipánokat, já tsz i
tokat, rezedákat, rózsákat termett a sokat öntözött 
kert földje s a belépőt szinte elkábitotlaaz erős illat.

Az útról nagy szörnyas kapu vezetett a 
kertbe s innen fákkal szegélyezett széles kocsi ut 
a kastélyhoz. Mikor Don Rodrigo hada a kerthez 
ért megkellett állniuk, mert a kapu nem fogadott 
be többet haluknál egyszerre. Ez azonban nem 
igen volt innyére a hátuljövőknek, mert attól 
féltek, hogy mire beérnek a kastélyba, addig az 
előbbi sorok harcosai már összerabolnak mindent 
és elkezdtek előre tolakodni. Az elülsők nem 
hagyták magukat és egyszeribe véres verekedést 
rendeztek, úgy hogy mire Don Rodrigó, aki liszt- 
társaival hátul jött, odaért, már hatalmasan ko
pogtak a dzsidák meg a kardok, volt dolga a 
puskatusnak. Don Rodrigo azután röviden végett 
vetett a csetepaténak és a maga mellé rendelt 
20 stájer vitézzel egyszeribe közbe lövetett a tö
megnek.

Ennek pedig első sorban is megvolt az a 
hatása, hogy a lökdösködők közül vagy tizen a 
földre estek, a többiek meg annál nagyobb erővel 
törtek előre, hogy irhájukat megmentsék. A tolon
gás akkora lett, hogy a kert vaskerítése recsegve

ropogva bedőlt és a tolongók mind előre estek. 
A hátulsók pedig belegázoltak az elől fekvők tes
tébe és ezeknek testén át jutottak be a kertbe és 
porba tiporta a nyíló rózsákat, feltúrta a süppedő 
füvet a szilaj hadsereg.

A kastélyban pedig nem volt senki s a ka
tonák ugyancsak hozzáfogtak, hogy mindent a 
mit csak lehet elraboljanak. Egyikük egyszeriben 
felfedezte, hogy az utolsó szobában rejtőzködik 
valaki. Feltörték az ajtót és ott találtak egy csoda
szép feketehaju, tüzes szemű odaliszkot. A katonák 
gúnyos röhejjel rohantak a leánynak és vadul 
ölelgetni kezdték. Letépték róla a ruháját s csak 
az oda siető Don Rodrigó mentette meg katonái 
körmei közül s reá terítette a maga köpönyegét. 
Azután kivallatta a hölgyet, aki remegő hangon 
elmondta, hogy Fatimenak hívják a kastély 
urának Mehemednek az odaliszkja, Mehemed aga 
nem rég’ elment a csatába s hű eunuchjaira 
bízta kedvenc hölgyét. A cselédek azonban inijid 
megszöktek a spanyol sereg közeledtére, egyedül 
hagyták Fatimet a kastélyban. A szép mór leány 
megígérte, hogy ki nem mozdul onnan, a inig az 
ura vissza nem tér s megakarja tartani szavát.

Don Rodrigo katonáit kiparancsolta a puha 
asszonyi szobából s megkérte Fatimet, hogy vegye 
át újra háziasszonyi tisztét, lássa vendégül őt és 
embereit, vacsora után tovább vonulnak és haja- 
szállát sem görbíti meg.

Fatime pedig ruhát váltott, előszedte a kul-
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pitó elnöke szolgált magyarázatokkal. Különösen ! 
tetszettek a fejedelemnek Krame József oltára s 
festett templomi szobrai s kellemesen lepte meg 
ö kir. fenségót az, hogy a Tirolban annyira vi- : 
rágzó templomberendezósi iparágnak Selmec
bányán ily méltó párját találta. A hegybányai . 
faragó iskola cikkei, kárpitozásának munkái. | 
Kranse József diófából készült szobabútorai s | 
különösen Fizély Károly míilakatos műipari cik- I 
kei tetszettek. A hitelszövetkezet szervezete iránt j 
a fejedelem titkos tanácsosa kiválóan érdeklődött. j 
Innen a Katalin templomba vonult a fejedelem J 
kíséretével, melynek díszes berendezése s egyál- ; 
talán az egész templom szépsége fölött többszö- ; 
rösen fejezte ki tetszéséi. Innen a Boldogasszony j 
templomba szándékozott menni a fejedelem, de | 
útközben két üzletben tett vásárlásokat: Joerges ■, 
Ág. könyvkereskedésében számos képeslevelező- i 
lapot, Dukasz Gy. porccllán-kereskedésében érté- l 
kosebb virágvázákat. A Boldogasszony templom 
bejáratánál Podhragyay Pál prépost plébános 
üdvözlő beszéddel s áldással fogadta a fejedelmet, 
a kire nagyon kellemesen halott e fogadtatás. A 
templomban azonnal kezdetét vette a vecsernye 
melynek végeztével a kriptába szállott le a feje
delem. melynek hosszú lolyósóit végig járva min
den egyes sírfeliratot figyelmesen tekintett meg. 
Egyik őse itt van eltemetve. A kriptából kijövet 
bemutatta segédlelkészeit és Cziczka karnagyot 
ki előtt tetszésének adott kifejezést két lányának 
a szép templomi éneke fölött.

A bányaigazgatósági épületben a kamara
grófok képcsarnokában hosszabb időt töltött a 
fejedelem valamennyi képet megtekintve s egyik- 
ről-másikról történelmi, családi, művészeti szem
pontból véleményt nyilvánítva. A kegyelettel egy- 
begyüjlötl képek tára kellemes benyomást tett a 
látogatókra. József császárnak egy állítólag íiata- 
labbkon képe fölött a fejedelemnek eltérő volt a . 
nézete Svehla Gyula miniszteri tanácsos adatai
tól s e nézetének támogatására oly alapos okokra 
hivatkozott, hogy a kép azonossága nem mond
ható oly biztosnak, mint ahogy a hivatalos ada- j 
tok mondják.

A képcsarnokból lejövei a fejedelem búcsút 
vett sclmeci kísérőitől s gépkocsijára szállva hat 
perc alatt alatt Szenlantalba érkezeti a Kolmrg 
kastélyba.

Úgy a bucsuzás szívélyessége, mint egyál- 
talán egész ittléte alatt a velünk való érintkezése J
csait, felnyitotta a kastély öblös pincéjét, egymás ; 
után gurította fel a tüzes borokkal telt hordókat, 
melyekkel messze földön kereskedett Mehemed aga. I

Maga nem ivott belőlük, mert ezt tiltotta 
vallása. A hordókat csapra verték s az udvarban ! 
meg a kertben megkezdődött a vad tivornya a l 
lisztek felvonultak a kastélyba ott mulatlak a szép 
odaliszkkal. Katimé meg odabujt a mogmentőjének, 
Don Bodrigonak a mellére, onnan osztogatta a , 
csókját. . .

Hajnalra horkolva aludt az egész spanyol | 
sereg . . .

Május 22 én nagy napra virradt Spanyol- ' 
ország. 11. Fülöp a diadalmas hódiló király neve- j 
napját, ünnepelte. A büszke spanyol grandok mind I 
elősercglettek, hogy ajándékot vigyenek hatalmas : 
Hi úknak. Többek között tiz ha! imas lárszokercl. j 
is hajlott elő tiz szerecson kocsis. A király maga j 
lement, hogy megtudja ki az a bőkezű adakozó, j 
aki ilyen fejedelmi módon ajándékozza meg az 
ő urát. Az egyik kocsis mélyen meghajolva jelen
tette a felségnek, hogy Kálimé. Mehemed aga 
odaliszkje küldte az ajándékot a nagy királynak. | 
Ezzel lerántotta a kocsiról a takarót s megmutatta ! 
a borzadó uraknak 499 spanyol vitéznek levágott , 
fejét, szépen sorba rakva . . .

. . . Csak Don Bodrigo delos Menares fejét ! 
nem találták sehol.

a fejedelemnek lekötelezőén kedves volt, hogy 1 
pillanatra sem feszélyezett s csak a nagymüvell- 
ségü urat láttuk magunk előtt, a léleknek szel
lemnek műveltsége, méltósága feledtette velünk 
az uralkodói méltóságot, ami oly érdeme a bol 
gárok fejedelmének, hogy ezelőtt még a legszél
sőbb demokratának is meg kell hajolni.

Ennek az érdemnek hódolunk részben azért 
is, hogy ily szeretettel foglalkozunk e látogatás- ' 
sál: de másrészt azért is, mert jól esik tudnunk j 
nekünk magyaroknak, hogy arra Rodostó felé van ! 
egy ország, melynek trónján olyan ember ül, aki 
a nyugatmíiveltsógőnek átplánlálása közben a j 
magyar kultúrát is figyelmére méltatja, a magyar ' 
nemzet iránt a századokon ál elaltatva volt ro- i 
konszenvet fölkelti, magyar nyelvünket érti s ! 
beszéli, e nemzet múltjába alapos tanulmányával j 
rég behatolt, jelenét állandóan figyelemmel kiséri 
» magyar származását meg nem tagadja a magyarok 
koronás királyával a legjobb viszonyt törekszik , 
mint államfő is fentarlani.

Ezeknek a fejedelmi tulajdonoknak hódol
tunk a bolgár fejedelem itt léte alatt úgy is mint 
selmeciek, úgy is mint magyarok, akik csekély : 
ismereteinkkel szolgálatára állottunk.

E keretbe, melyben a bolgár fejedelem láto
gatásáról röviden beszámoltunk, bele kell illesz
tenünk azt a jelenetet, mely a cseresznyés asszonyok 
szorosan zárt sorai elölt játszódott le.

A fejedelem megszólít egy cseresznyés 
asszonyt, azt kérdezve tőle tótul, hogy hová való?

Zsibrilói vagyok, feleli a tót asszony, 
onnan hoztam e cseresznyét.

•— A minap ott voltam falatokban.
- Ismerem én magát, maga a bolgárok 

királya feleli mosolyogva a lót asszony s fölkelve 
kosara mellől, szép cseresznyéből szívesen meg- 
kínálta a bolgárok fejedelmét.

K Ü L Ö N F É L É K .
Városi közg-yülés. A törvényhatósági 

bizottság jövő kedden délután 3 órakor túrija e 
havi közgyűlését.

Eljegyzés. Orbán Károly m. kir mérnök, 
felsőbányái bányaiskolai tanár a múlt héten el
jegyezte Szepetii Máriái, Szepesi János m. kir. 
bányakerületi nyugdijázotl főpénztári ellenőr ked
ves leányát.

— Tiz évi találkozó. Tiz esztendő telt el 
18'Jö. óta, mily hosszúnak látszik s mégis mily j 
gyorsan mull el ez az idő. Negyvenhét ifjú leste | 
várta, tiz évvel ezelőtt a matúra eredményét, s 
mily büszkén sétállak végig Selmcc utcáin az : 
érettnek nyilvánítottuk. Talán soha sem is tölti 
az embernek szivét a megelégedettség s önbecs- 
érzel annyira, mint a mikor eszének érettségét 
végre a tanár s kormánybiztos urak is elismerik, 
csak most ismerik el holott ö régen meg volt 
felőle győződve, hogy mint kész, komoly férfiú 
tapossa ezt a szép világot. Bármilyen boldogan 
hagyták itt a líceum négy falát, rosszul esett bú
csút venni egymástól a jó pajtásoknak, elgondol- ' 
ván váljon látják-e még valaha egymást. Aláírták j 
a szokásos 10 éves találkozói fogadalmat, szép ! 
rímekben megénekelve az elmúlt esztendők viselt j 
dolgait. 1900. junius 25-ikére tűzték ki a neveze- j 
tes nagy napot s bizonyára mindazon erős el
határozással váll meg a jó barátoktól, hogy a 
kitűzött időre minden bizonynyal megjelenik; s 
mily kevésnek engedte a sors, hogy a fogadott 
ígéretet beválthassa. Hivatalos kötelesség tartotta 
vissza legtöbbjét. S mily sokan költöztek el kö
zülök a más világra rövid tiz esztendő alatt; 
szegény reménnyel teljes ifjak, mily rövid volt pá- i 
lyafuldslok. Hét férfi utazik Selmcc felé telve 
kíváncsisággal, váljon a sok társ közül melyiket : 
látja viszont? az asszonykák csak azon tűnődnek | 
magokban, - akad-e nekik is társuk? — vagy 
csak egyedül az ö éltük párja vette nyakába a 
házasság rózsaláncát ? A bét férfi itt akadt még 
két társra, s a bájos fiatal menyecskék is meg 
lehellek elégedve, a társnőkkel jó barátságot 
kötve vígan mulatlak az itt töltött néhány nap 
alatt. Nagy változáson ment keresztül a líceum, 
a 10 év előtti tanárok közül sokat hiába keres

tek már itt a régi diákok; a még itt lévőket nagy 
örömmel üdvözölték s végtelenül örültek annak, 
hogy régi kedves igazgatójukat Jezsovits Károly 
kir tanácsost friss jó erőben s egészségben ta
lálták. Bogyónál a virágteromben tartották meg 
a bankettet, melyre az egész líceumi tanári kart 
s kedves nőikkel együtt meghívták; sajnos, hogy 
nem teljes számmal jelentek meg a tanárok, vég
telen sajnálatára a jubiláló társaknak, kik név 
szerint a következők voltak: Dérer Béla segéd
mérnök nejével Xólyombrézó, Erdély szky Zsiga 
bányaszámtiszt nejével Selmecbánya, Fejes Árpád 
biró nejével Rétság, Fejes Béla dr. ügyvéd Bpest., 
Kosztolányi Imre vasúti liiv. nejével TápióGyörgye. 
Kimeth Győző szolgabiró Pécs, Móczár Géza 
bankhivatalnok nejével Budapest, Szever Pál 
líceumi tanár Selmecbánya, Szkalos Emil ev. 
lelkész Süvote. Az Ízletes lakomát fűszerezte az 
általános jó hangulat, s a felköszöntők, melyek 
jó kedvbe hozták az egész társaságot. Legelőbb 
Szkalos Emil köszöntötte fel a tanárokat s haj
dani iskolatársait; erre Jezsovits Károly kir. tan. 
válaszolt ritka jó humorral megemlékezve a jelen 
volt hölgyekről is. Ezután Stromp kormánybiztos 
s Király igazgató beszéltek szintén hasonló jóizü 
hangon. Valóságos élvezet volt hallgatni a sikerült, 
rögtönzött szónoklatokat. Mindvégig derül jó kedv 
uralkodott a társaságon, nagy mulatságot szerzett 
a diákköri élmények s emlékek felelevenítése. Ki 
ne emlékezne vissza szívesen a diákcsinyekre. 
Szkalos Emil volt a krónikás ő adta elő, kitűnő 
modorban a tiz év előtti eseményeket, melyet 
Jezsovits Károly kir. tanácsos is megtoldott egy 
tiz év előtti jó izii vissza emlékezéssel, elmondván, 
hogy egyike az akkor érettségizetteknek már ifiju 
korában hajlott a kártyázás csalogató játékaira 
és a gusztálás már annyira szokásává vált. hogy 
a kihúzott maturai thesist is összogöngyölte és 
lassankint kinyitva guszlált. Ekkor odaszóltam 

mondja Jezsovits - fucs! Az illető azonban 
magát nem zavartatva tovább guszlált, majd de
rült arccal felnézett és örömteli suttogó hangon 
lelte vissza: réstől Az egész társaság jó izüon 
mulatott (ízen, olyan jó volt a hangulat, hogy 
bizonyára táncra kerekednek, ha oda vetődik egy
két szál cigány legény. Három óra felé kezdett 
csak oszladozni a társaság megfogadva és ez 
alkalommal már igazi barátnőkké lelt kedves kis 
feleségek voltak a legnagyobb fogadkozók, hogy 
tiz esztendő múlva ismét találkoznak ugyanitt. 
Adja Isten, hogy sikerüljön s nagyobb számmal 
jelenjenek meg, mint ez alkalommal

Halálozás. Kapsz István főiskolai fő- 
kertésznek szép reményű fia Dezső, a líceum VII. 
osztályának jeles tanulója a múlt hó 30-án hosszas 
szenvedés után meghalt. Temetése nagy részvét 
mellett e hó 2-án volt.

Fényes esküvő. Köucsi Antal főiskolai 
rendkívüli tanár műit hó 21-én tartotta esküvő
jét Nagybecskereken Oldal Antal takarékpénztári 
igazgató nevelt leányával Margittal. Az esküvőről 
a Torontói cimü napilap a következőkép emlék
szik meg:

* Régen láttunk Nagybecskereken fényesebb 
esküvőt, mely iránt a közönség oly élénken ér
deklődött volna, mint junius 22-én amikor Kövesi 
Antal Selmecbányái főiskolai tanár oltárhoz ve
zette a nagybecskereki hölgykoszoru egyik legmű
veltebb és legrokonszenvesebb tagját ScJuvarcz 
Margit urhölgyel. Oldal Antal bankigazgató mos
toha leányát. A polgári esketés délben ment végbe 
a városi anyakönyvi hivatalban, hol Pachtenkirch 
Oszkár báró adta össze a fiatal párt. Délután ö 
órakor a róni. kalh. plébánia-templomban volt az 
egyházi esküvő, mely ez alkalommal zsúfolásig 
meglelt előkelő közönséggel. A nagy érdeklődés 
egyaránt tanúsítja a bájos menyasszony közked
veltségét, valamint azt az általános tiszteletet, 
melynek az örömszülök e városban örvendenek. 
Az esketést Magyary Pál pápai kamarás-plébános 
végezte, ki a fiatal párhoz emelkedett szellemű, 
szívhez szóló beszédet intézett. Násznagyok voltak 
Haidcgger Ödön magánzó és Llcnkovics Miklós 
bankpénztáros. Este a *Korona*-szálló díszter
mében lakoma volt, melyen a mátkapár szülein 
és rokonain kívül számos illeni barátja, körül
belül öO-an vetlek részt. A pompás vacsora alatt 
moly Winkler szállodásnak jó ízlését és ügyessé
gét dicséri, számos sikerült felköszöntőben ünne
pelték a mátkapárt. az örömszülőkot és a meny
asszony nagyanyját. A jókedvű társaság a hajnali 
órákig maradt együtt, amikor az ifjú pár Selmec
bányára utazott.
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— Tűzoltók nyári táncmulatsága. Az 
önkéntes tűzoltók múlt vasárnap nyári táncmu
latságának nem kedvezett az időjárás, mert majd
nem egész nap esett az eső. Ámde nem rontotta 
kedvét a rósz idő az egyesület lelkes híveinek s 
délután mégis zeneszóval vonultak ki a Felsőró
nára, ahova közönség is igen szép számmal vo
nult ki. A mulatság tehát dacára a kedvezőtlen 
időjárásnak igen jól sikerült.

— A Selmecbányái tulipánkert. A Tulipán- 
kert szövetség ország központja fölkérte volt özv. 
Ocsovszky Yilmosné úrnőt, hogy Selmecbányán 
a Tulipánkert megalakítását vállalja el. A fölkért 
úrnő meg is tette az előkészítő lépéseket s a 
múlt hónap közepén igen látogatott gyűlést tartott 
ez ügyben Selmecbánya közönsége. Időközben 
azonban a szövetség központjától megérkeztek az 
alapszabályok, amelyekből azt látta özv. Ocsovszky 
Yilmosné úrnő, hogy a szövetség helyi fiókjának 
megalakítása újabb terhet róna Selmecbánya 
amúgy is megterhelt közönségére s igy a meg
alakítástól viszszalépett. Elhatározását a következő 
levélben jelentette be Balthány Ti vadamé gróf
néhoz, a szövetség elnökéhez.

Méltóságos asszonyom!
Nagybecsű felhívását, hogy Selmecbányán 

és vidékén a «Tulipánkert mozgalmat* megin
dítsam, mint magyar honleány a legnagyobb 
örömmel fogadtam és készséggel kezdtem az 
előkészítéshez. Nem lévén azonban egészen 
tisztában azzal, hogy mi a teendőm, a központ
hoz fordultam utasításokért. A központból épen 
az nap érkeztek meg az utasítások és alapsza
bályok, amely napra én Selmecbánya hölgy
közönségét értekezletre hívtam össze. Meglepe
téssel láttam a központ által küldött alapsza- ; 
bályokból, hogy azok a tagokra a tagsági dijak 
kiszabásával anyagi áldozatot is rónak. Mivel 
Selmecbányának közönsége amúgy is túlontúl 
meg van terhelve helyi és országos kulturális , 
és jótékony egyesületek kiadásaival s mivel az 
a nézetem, hogy minden környék és város kö
zönsége első sorban odahaza erősödjék s mivel 
úgy hiszem, hogy a Tulipánkert szövetség ha- 
zafias célját anélkül is támogathatja Selmec- ; 
bánya közönsége, ha nem fizet ezért külön 
adót, tagsági dijat a központnak, én a megala
kítástól visszaléptem.

Teljes tisztelettel kérem tehát engemet a 
különben igazán megtisztelő megbízástól föl- 
menteni s esetleg máshoz fordulni a megala- I 
kitás iránt. Kiváló tisztelettel özv. Ocsovszky 
Vilmosné szül. Markovils Mária.

— Irodalmi estély. R. Kovács Laura az 
országszerte ismert, sőt a külföld metropolisaiban | 
is kiválónak elismert jeles reeilalornö tegnap j 
este igen sikerült irodalmi estélyt rendezett a vi
gadó nagytermében, amelyet igen előkelő közön
ség töltött meg. Mivel a művésznő neve mint 
elsőrendű művésznőé volt ismerős az érdeklődő 
közönség előtt, fölcsigázotl igényekkel jelenlek 
meg sokan, de csalódottan nem távozott senki. ; 
mert a művésznő kellemes,csengő orgánuma, kitűnő 
arcjátéka, rendkívül kifejező és disztingvált elő- i 
adása valóban ritka élvezetet szerzett a közön- : 
ségnek. A művésznő ma vasárnap Vihnyén tart 
előadási s hiszszük, hogy vihnyei előkelő közön
sége is megérdemelt pártolásban részesíti az iga- i 
zán nagy tehetségű művésznőt.

— Adókivetés. Múlt csütörtökön délelőtt ; 
kezdette meg az adókivető bizottság munkáját 
Wankovits Lajos bizottsági elnök vezetése mellett. I 
A bizottság a jövő hét közepefelé fejezi be mun- > 
kaját.

— Tűz. Mull pénteken délelőtt meggyulladt i 
a város központján, az apácazárda mellett Csornák i 
György bázafödele. A tüzel szerencsére hamar | 
észrevették és sikerüli is eloltani mielőtt elhalal- | 
modhalott volna. A rendőrség, tekintettel a szá
razságra.

— A szegény iskolás gyermekek felru
házására Chilkó Nándor és Rcliich Károly főis- ! 
kólái hallgatók az általuk a volt jóléti bizottság 
részére összegyűjtött 44 K 02 fillért átadták a { 
főkapitánynak.

Sárba nyúló. Aki sárba nyúl. hogy azzal 1 
mást megdobjon, vagy másnak házát bepiszkítsa, 
az, első sorban a maga kezét piszkolja be. Az 
Alsó-Rózsa-ulcában a mull héten egy polgártár
sunk házának falát nem sárral, hanem más 
anyaggal és más alkalommal ismét tintával I

rondították be. Az illetőknek intelligenciája, tár
sadalmi felfogása felett hozzon Ítéletet a nagy 
közönség. A rendőrség a feljelentés folytán meg
teszi intézkedését.

Munkakimutás. A női gyakorló-iparis
kolában az 1905/0. tanévben október 1-étől jú
nius 29-ikéig a következő munkákat készitotle 22 
növendék:

Zsebkendő 14 darab, szalvéta 12, kötény 
22, Alsó-nadrág 14, mellényke 20, lepedő 12, 
párna huzat 42, paplany lepedő 14, dunna 0, 
női ing 50, hálókabát 06, fésülő köpeny 10, Hiba
javítás 15, fürdő ruha 2. férfi ing 10, gyermek- 
köpeny 1, alsószoknya 18, blúz 70, gyermek ruha 
22, női alj 31, magas ővek 10, gallér 10 női ruha 
kosztüm 10. figaró 12, tavaszi kabát 10, kosztüm 
sapka 0, Szalma kalap 10 darab. Kézimunkák: 
hímzett esik 14 méter, hímzett férfi mellény 0 
darab himzel asztalfutó 8, hímzett bili. takaró 1, 
hímzett nyakkendő 10, hímzett diváuypárna 8, j 
hímzőit blouz 2. Pointlaco párna 12, dívány párna j 
bársony égetés 3, Ima zsámoly huzat égetés 1 
asztal terítő bársony égetés 4, zongorapad fába- i 
égetés 1 darab. Kilenc hó alatt tehát 22 nővén- | 
dék összesen 590 darab munkát készített A nö- i 
vendékek közül 10 növendék egész iskola éven 
át járt, a többiek 2—3—4 hónapig. A következő 
tanév szeptember elején kezdődik. Beiralási dij 
5 kor. Havi tandíj 0 kor. Magántanulók 6 heti 
szabás tanulásért 10 koronát fizetnek. A tanítást 
Oláh Jolán ka. végezte, ki szeptemberben ismét 
átveszi a tanítást.

Fürdőmeg’nyitás. Korpona sz. kir. város 
tanácsa. — élén Hollady Nándor polgármester
rel ... Korpona város közönségének egy a kor
igényeinek minden tekintetben megfelelő uszodát 
építtetett s azt e hó 4-én ünnepélyesen átadták 
a használatnak. Az uszoda a város északi részén 
van az úgynevezett «Korpona» (Krupinica) vize 
partján úgy van építve, hogy a felső részén be
vezetett v í z  az uszoda vizét folyton felfrissíti, mig 
a fölösleges viz alsó részén kifolyik úgy, hogy az 
az alább levő malom hajtására használlatik fel 
Az uszoda hossza 10, szélessége 10, mélysége 
140—l'OO méter; gyermekek részére külön el- 
rekcsztett hely van. Az uszoda mellett iroda, 
kényelmes öltöző szobák és öl külön kis tükör 
fürdő van, melyekben egész családok kényelmesen 
fürödhetnek. A fürdő létesítése állal a közönség 
egészségi szempontból igen sokat nyert, hisszük 
is, hogy azt a szó szoros értelmében ki is fogja 
használni. A fürdő tájékának lombos fákkal való 
befásilása úgy a közönségre, valamint a fürdő 
vizének hűvösen tartására fölötte kívánatos.

A közönség köréből.
Válasz.

Herrmann Miksa főiskolai tanár urnák.
Ismervén a sportok iránti nemes kedvtelé

seidet, természetesnek találom a klingertárói 
uszoda miatti felszólalásodat.

Yiszont azonban nagyon kellemetlenül érin
tene, ha az ebből keletkező esetleges ódium sze
mélyemre is háramlanék. Ez okból kénytelen 
vagyok szintén ez utón becses tudomásodra hozni, 
hogy azon információ, mintha az uszoda elkészí
tése azért késnék, mert én a fát nem szolgálta
tom ki, teljesen téves, a mennyiben először az 
uszoda helyreállításához: szükséges faragott épü
leti fát és deszkaárut nem az erdőhivatal állítja 
elő és másodszor a faanyag kiszolgáltatására uta 
silást nem kaptam és nem is kaphattam. Tudo
másom van azonban arról, hogy a szükséges 
anyag már mind beszerezve lett és remélhetőleg 
az uszoda rövid időn belül készen lesz.

Legnagyobb mértékben helyeslem a főka
pitány úrhoz intézett abbeli kérelmedet, hogy a 
javítások elkészültéig más tavakon is lehessen a 
fürdési gyakorolni.

Légy kegyes azonban megszívlelni azon elő
zetes figyelmeztetésemet, hogy a vihnyei lóra 
valahogy ne tévedj mert olt van ugyan több rend
beli csólnak, fölvigyázó, úszómester, sőt kitűnő 
karban tartott kabinok is, csak egy nincs — a 
a lóban viz.

(Hl, bármennyire óhajtanánk is, nem a nagy 
közönség fog úszni hanem csak kelten — a mér
nök barátom és csekély személyem, amelyhez az 
úszómestert a Sclmeei Népbank fogja hivatalból 
kiküldeni.

Selmecbánya. 1906. julius 6.
Tisztelő híved: 

Zólomy Imre.

NYILT-TÉR.
K rovat alatt kö/.löttokért nőm felelős a szuik.

Köszönetnyilvánítás.
Szeretett és felejthetetlen Dezső fiunk halála 

és temetése alkalmával az irániunk tanúsított s a 
j mély fájdalmunkat enyhítő nagy közönség rész- 
j vétóért őszinte köszönetét mond.

Kapsz István és családja.
Van szerencsém a nagy érdemű közönség 

becses tudomására adni, hogy a Szent- Iláromság- 
! téren volt asztalos műhelyemet Bélnbányára he

lyeztem át.
Elvállalom a szakmámba vágó mindenféle 

l asztalos munkák elkészítését, az általam elkészített 
| munkák jóságáért jótállók.

Bélabánya, 1906 évi julius fi.
Pruchniczky Miklós 

asztalosmester.
Nagyon alkalmas utazásoknál. — Nélkülözhetetlen rövid használat után.

F e r tő t le n ítő  h a t ó s á g  á lta l m e g v iz s g á lv a

A fogak tisztán tartásához fogviz nőm elcgamlő. 
Eltávolítása a foglius köriil'akaratlanul képződő ártal
mas anyag, csakis mechanikai tisztítással egyesített 
egy felélesztő és antiseptikus hatással bíró fog-Crém- 
mel elérhető. A ,,KALODONT“ használata az 
összes kuli urát lomokban a leghatásosahbnak l»o-

bizonyult.

SELMEC- ÉS BÉLABÁNYA SZ. KIR. VAROS
HIVATALOS KÖZLEMÉNYEI. 

Meghívó.
Selmec- és Bélabánya sz. kir. bányaváros törvény
hatósági bizottságának folyó évi julius havi 
rendes közgyűlését ugyanazon hó 10-ének d. u. 
3 órájára lűzöm ki, sálihoz a bizottság tagokat 

ezennel meglövöm.
Ipolyság, 190(3. junius 20.

Lits Gyula, főispán.
Tárgysorozat:

1. — Polgármesteri jelentés a közigazgatás 
és háztartás folyó évi április havi állapotáról.

2. — A főjegyző mint fürdőgondnok jelen
tése a vihnyei fürdő körül f. é. május havában 
felmerült munkálatokról.

3. — A gazdasági tanácsnok, az erdőmester 
és a mérnök jelentése folyó évi ápril havi mű
ködésükről

4. — A számvevőség jelentése a v. konver
tálási és városadósság törlesztési alap folyó évi 
junius havi állapotáról.

5. A városi jövedéki hivatal jelentése a 
fogyasztási adók, adópóllékok és egyéb jövedékek 
folyó évi ápril havi forgalmáról.

fi. 4404. A m. kir. belügyminiszter folyó évi 
53444. sz. rendelete a városi kertész fizetésének 
ujabbi rendszeresítésére vonatkozó közgyűlési ha
tározatnak jóváhagyása tárgyában.

7. 4497. Ugyanannak folyó évi 56013 sz. 
rendelete a «Stepnica> telekből 2230 m2 toriilet- 
nek özv. Szigelhy Anlalné részére ingyen átenge
dése iránt hozott közgyűlési határozat jóváhagyása 
tárgyában.

8. 4630. Ugyanannak folyó évi 65724. sz. 
rendelete a flolmbacher-féle villalolck kibővíté
sére átengedett lelek örökáron (109 kor. 50 (il.) 
való eladására vonatkozó közgyűlési határozatnak 
jóváhagyása iránt.

9. 4528. A kereskedelemügyi m. kir. minisz
ter folyó évi 34070. sz. körrendeleté a közüli költ
ség előirányzatnak kellő időben való lelárgyalása, 
szabályszerű felszerelése s ideje korán való fel- 
terjesztése iránt.

10. 4551. A város tanácsának előterjesztése 
Árkosi Béla kir. bányamérnöknek és családtagjá
nak a város kötelékébe való felvétele iránt.

11. 4500, A város tanácsának előterjesztése 
a törvényhatósági m. kir. városok polgármes
terei által Kassán tartandó értekezleten való 
képvise11elés Iárgyában.

12. 4263. Ugyanannak előterjesztése a folyó
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évi 120/3448. sz. határozattal a vihnyei berende
zési alap terhére engedélyezett s a pénztár által 
fedezeti többlati költségnek fedezetére 10000 K 
kölcsönnek felvétele iránt.

13. 4708. A honvédhadapród iskolában léte
sített városi alapítványra benyújtott pályázati 
kérvények előterjesztése.

14. 4571. A város tanácsának előterjesztése 
a kémlőintézettől megveti telken levő tiszti lakó
ház bérbeadása iránt.

15. 3750. A gazdasági bizottságnak és a vá
rosi tanácsnak előterjesztése Aranyosmaróth váro
sának kérvényére a garamberzencei—lévai h. é. 
vasútnak Kovácsi községből kiágazólag a a ne
vezett várossal való összeköttetése s hozzájáru
lásnak ez oldalról való megállapítása iránt.

16. 4562. Ugyanannak előterjesztése ‘Ma
gyarország vármegyei és városai Monographiája* 
szerkesztőségének megkeresésére az ezen város 
történetének megírásával járó kiadásokhoz K 
8000 segélynek engedélyezése iránt.

17. 4382. A nyugdijintézeti bizottság és a 
tanács előterjesztése Niki Ilona hodrusbányai szü
lésznő nyugdíjaztatása iránt.

18. 4431. A város tanácsának előterjesztésé 
Budai András bélabányai lakos tulajdonát ké
pező erdei belzetnek megvétele iránt 1-ső Ízben 
való tárgyalás céljából.

19. 4432. Ugyanannak előterjesztése 638 
□ -öl területnek Gröhner Mihály és neje hodrus
bányai lakosok részére való eladása ügyében 
1-ső ízben való tárgyalás céljából.

20. 4438. Ugyanannak előterjesztése a vihnyei 
kötenger alatti telekből 4451/2 Q-Ö1 területnek 
500 K árban villaépitési célokra Helmbacher 
Nándor részére való eladása iránt 1-ső Ízben 
való tárgyalás céljából.

21. — Ugyanannak előterjesztése az 1907. 
évi favágalási terv megállapítása iránt.

22. 4661. Borsúdmegye megkeresése a Bécs- 
ben székelő cs. és kir. katonai földrajzi intézetnek 
ketté választása és Budapesten egy m. kir. ka
tonai földrajzi intézetnek felállítása iránt a kép
viselőházhoz intézett feliratának pártolása ügyében.

Selmecbánya, 1906. julius 3-án.
Szitnyai József, s k. 

kir. tan. polgármester

4422 rkp./1906.
Hirdetmény.

Az ebtartásról szóló szabályrendelet 2 §-a 
alapján közhírré teszem, hogy folyó hó 10-től 
kezdve nyolc nap alatt kötelesek az ebtartók a 
birtokukban lévő ebeket, ezek számának és mi
nőségének megjelölése mellett, a belvárosban a 
rendőrkapitányi hivatalnál, a külutcában pedig 
az illető rendőrbiztosnál bejelenteni és illetve az 
erre a célra szolgáló űrlapot kitölteni és saját
kezűig aláírva beterjeszteni.

Az igy bejelentett ebek után kivetett adó 
kimutatásba foglalva folyó hó 20-tól kezdve 3 
napon át lesz közszemlére kitéve hivatalomnál, 
mely idő alatt azt az érdekeltek megtekinthetik 
és netáni felszólalásaikat előadhatják, amidőn is 
úgy a kivetés, mint a felszólamlások számvevői

S F. 1. M F. C B A N V A I H J  R A D Ó

átvizsgálás után végeldöntós végett a városi pol
gármesterhez lesznek felterjesztve.

Végül iigyelmeztetem az ebtartókat, hogy a 
szabályrendelet 18. és 19. {jjj-ai szerint 100 ko
ronáig terjedhető pénzbüntetés róható ki azokra, 
akik ebeiket be nem jelentik, részükre bárcát 
nem váltanak és a kik ezen bárcákat ebeiken 
nem viseltetik.

Selmecbánya, 1906. julius 1-én.
Horváth Kálmán,

rendőrfőkapitány.

1026 szám szv. 1906.
Hirdetmény.

Mely szerint közhírré tétetik, hogy a folyó j 
évi földadó, házbéradó, országos betegápolási pót- i 
adó, általános jövedelmi pótadó, IV. oszt. kereseti : 
adó, hadmentosségi dij. tőkekamat adó, I. és II. j 
oszt. kereseti adó kivetési lajstromok az ipolysági 1 
m. kir. pénzügyigazgatóságnak érvényesítési zá- ! 
radékával ellátva a városi adóhivatalnál folyó évi 
julius hó 2 ától folyó évi julius hó 10-éig terjedő 
nyolc napi közszemlére kitétetnek azon figyel
meztetéssel, hogy az adókötelesek netáni felszó
lamlásaikat megtegyék és pedig:

a) azon adózók, kik a fentérintett kivetési 
lajstromban tárgyalt adónemmel már a múlt év
ben voltak megróva, a lajstrom kitételének napját;

b) azon adózók, kik a kivetési lajstromban 
megállapított adóval a kivetés évében első Ízben 
rovattak meg, adólartozásukuak az adókönyvecs
kébe történi bejegyzését követő 15 nap' alatt 
közvetlenül az ipolysági m. kir. pénzügyigazgató
sághoz annál is inkább nyújtsák be, mert ezen 
határidőn túl oda beérkezett felszólamlásaik az 
1883. évi XLIV. törvénycikk §-a értelmében figye- j 
lembe nem vehetők, egyszerűen visszautasittatnak.

Selmecbányán, 1906. junius 26-án.
Városi adóhivatal.

H I R D E T É S E  K.

RIADÓ ÜZLETHELYISÉG! . . . . . . . . . . . . . .  ' . . .
Selmecbánya legelőkelőbb helyen, a 
■ —  Terrasse-on levő — ■

je len leg  üresen álló  
Ü 2 l e t h e l y i s é g e m

lakással együtt bórbeadandó; az egész 
ház esetleg eladó is.

A lakás négy I-sö emeleti szobából 
am és összes hozzátartozókból áll. — i

S te ine r  Be rná t
rőföskereskedő.

5

744/190).
Hirdetmény.

Közhírré tétetik, hogy Hegybánya község 
vadászterülete folyó évi julius hó 16-án délután 
3 órakor Hegybánya község házánál a kikiáltási 
áron alul is bérbeadatni fog 1906. évi augusztus 
hó l-lől 6 évre.

Az árverési feltételek a körjegyzői irodában 
megtekinthetők.

Utóajánlat nem fogadtatik el.
Hegybányán, 1906. julius 1.E lö ljá ró sá g .

Van szerencsém a nagyérdemű közönség 
becses tudomására adni, hogy a városház

alatti épületben lévő

c x p é s s  ü z l e t e m é t
junius 10-től áthelyeztem CSERN ÁK GYÖRGY
volt cipész üzletébe, amelyben közösen bőr

kereskedést folytatjuk.
A nagyérdemű közönség szives pártfogását 

továbbra is kérve, maradok
♦

JFIóro János •
tisztelettel

cipész.

N in c s  többé iszá k o ssá ^ !
K íván atra  b á rk in ek  b érm en tesen  k ü l
dünk  eg y  p ró b á t a  C ozaporból K ávé, 
tea , ótel v a g y  szeszes ita lb a n  e g y fo r 

m án ad ható  az ivó  tu d ta  n élk ü l.

 ̂ A COZAPORNAK a/, a csodálatos hatása, 
hogy ellenszenvessé teszi az iszákosnak a 
szeszes italt A COZA oly csendesen és biz
tosan hat, hogy azt feleség, testvér avagy 
gyermek egyaránt, az ivónak tudta nélkül 

. adhatja és az illető mégesak nem is sejti mi 
1 okozta javulását.

COZA a családok ezreit békitette ki s 
sok ezer fórlit a szégyen és becstelenségtől 
megmentett, kik később józan polgárok es 
ügyes üzletemberek lettek. Temérdek fiatal 
embert a jó ntra, és szerencséjéhez segített 
és sok embernek életét számos évvel meg
hosszabbította.

Az intézet, mely a valódi, világhírű Coza- 
por tulajdonosa, mindazoknak kik kívánják, 

egy próba adagot és egy köszönő Írásokkal telt könyvet dij 
és költségmentesen küld. A C ozapor teljesan ártalmatlan 
voltáért szavatolunk. Magyarul levelezünk.

Egy cég az újságokban hirdetéseket közöltét, melyek 
szövege ami hirdetésünk puszta utánzata; sőt nem éribe ez
zel sem, hanem utánozza törvényes védjegyünket is (palack 
és kéz). Kétségkívül felesleges a t. közönséget arra figyel
meztetni. hogy említett eég semminemű összeköttetésben sem 
áll velünk és hogy a por, melyet elad sem a valódi, világ
hírű Cozapor.

COZA IN S T IT U T E , ug |iDc5aníl? y,^ ^ k , .
Levelik lő  i el. lapok 10 fillérrel bc:rmenlesitcnd(jk.

C  A  M  4  1 SPoRT eszközök és kötélgyártó i fartelepe
3  C T I C r  / \ n  1 S l  1 BUDAFfST, IV.,KAROLYuTCZA Bo l t s z á m  •

V . . ------------ ---------

T E L E F 0 I V : 1 5 ‘ 5 0 .  (gÁrjegyrék kívánatra ingyen ésbérmentve.Vidéki megrendelések pntosan foganatositatnak^£) ALAPITTAT0TT:1878.
_ — . ' M indennem ű k ö té lá r uG) 1 ' r  b o s s z ú  s iá /ü  k e n d e rb ő l Osuetejt/titotnm lássze'k: .

c s ík o s  v itorla  v a n  io n n a l d rb  3 6 0 f i i  tOÍ
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'/ Y I A G Y A R O R S Z A G I  K 0 Z P 0 N T - .ETERNIT MÜVE fi
IATSCHEK LAJOS

BUDAPEST. a n d r á s s y - ú t 3 3 .

CLAYTON & S H U T T L E W O R T H ®
B u d a p e s t ,  V / i o z i - l c ö r ú t  Ö 3 t

által a Itgjutányosabb árak mellett a jánltatntki

Locom obil és gőz cséplőgépek,
»zalmakazalozók, Járgány-cséplőgépek, lóhere - cséplők, 
tisztitó-rosták, konkolyczók, kaszáló- és aratógópek, 

szónagyUjtök, boronák, sorvetőgópek, Plánét Jr. 
kapálók, szecskavágók, répavágók, kukorlcza- 

morzsolók, darálók, őrlőmalmok, egyetemes 
aozél-ekék, 2- és 3-vasu ekék és minden  

egyéb gazdasági gépek.

Elárusító  hely: özv. Sághy jFüIöprté Ipolyság

Jó5ZÉNA5Y.
a r P Á D D.M.E.

R
. [ ft LEG -
' I JOBBAK.RAJZtfö

|l 5oer9es fl. özu. és fiánál.

vas- és bádoghengerlö, valamint 
kályhamunkás, forrasztó, gene
rátor és kazánfűtő azonnali föl

vételre kerestetik.

NADRÁG! VASIPAR TÍ'RSASÍGNÍl,
N A D R Á G ,  Krassószörény megye

ahová ajánlatok intézendők.

400 mm. szalonna
fehér sós, esqnfnólküli, szép tiszta, pörkölt böiú, bár

minő (-észlelőkben, k g - ja ...............................................

6 NAP
Á L  í  J . r V ' 1 ' TAMERIKÁBA
személyszállítás

Kanadába és Argentínába

, \  kérjen utasítást 
levelezö-lap is elég.

p a l k  é s  J á r s a

magyar osztálya  

HAMBURG
Roboisen 30. szám.

nélkül ne együnk levest.

■periYképészeti gépek 
J é s  kellékek □  □ □

első és mindig friss minőségben 
(hitelképes egyéneknek részlet-
-----------fizetésre is .)------------

Kaphatók: Joerges Ágost özv. és fiánál
Terasseon.

136 
144

Füstölt vastag sza lon na........................................................ 144
„ vékony „   144

Debreceni paprikás sza lon na ................................................ 160
Füstölt kolüász sertés hősből, azonnal ehető v tűzni való 184
Pácolt fokhagymás paprikás szalonna..................................  200
Pácolt bőrös sonka, karmonádll, o ld a la s .......................... —
Pácolt sovány, szalonna nélküli sonka, karmonádli, oldalas 160

A fonti áruk szállító lovele cs csomagolása Ingyen.
Elsőrendű liáziz& ir  k g . - j a ...............................................  148
Hozzá szelencék: 5 kg-os 120, 10 kg-os lf>0. 25 kg-os 300 f 

100—200 k g .  v é te ln é l  In g y e n  h o rd ó .

Tormás virsli párja 10 f, 50 pár vételnél 8 f. Szakaiadé darabja 
10 f, 50 pár vételnél 8 f.

----------  A z Arak f i l l é r e k b e n  é r t e n d ő k .  ----------
Áruim Arai, melyek g y a k r a n  v á lto zó k , e helyen minden 

számban „400 mm.' szalonna’* eim alatt találhatók. 
Szállítja

B a lc z á r  L ajos  k iv ite li  ü z le te  N y ír e g y h á z a
T e le fo n  134. s z . S ü r g ö n y e im : B a lc z á r  h e n te s  N y íre g y h á z a . 

f f  ' ' P .. J  >r H u«Ií» |K ta (e i* . Nyári és télib saszanuroos«>i,ci»'»tulajdona. Elsőrangú kenés hevvizü 
: gyógyfürdő : modern berendezésű 

gőzfürdő, kényelmes iszapfürdők, uszodái.-, török-, ki- cs már- 
ványfürdök; liclég-. szénsavas- és villamosviz-fürdők. Ivó- és be- 
égzési kúra. 200 kényelmes lakószoba Szolid kezelés, jutá

nyos árak.
. küldProspektust ingyen és i

A z Iffazf/atósáí/.

E g y s z e r i  á t s i m i t á s

SCHI CHT
szap pan n a l(Szarvas vagy kulcsszappan)

pótol

j / ’AfQ -vnpv  á t s i m i t á s t  k ö z ö n s é g e s  
xv t?L b Z j t /1 1 s z a p p a n n a l  -

Schicht-szappan a legjobb és használatban a legolcsóbb !
Nyomatott Joerges Ágost özv. és fia könyvnyomdájában Selmecbányán, 1908
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