
XVII évfolyam. 28. szim.Selmecbánya, 1907. julius 14.

VEGYES TARTALMÚ H ETILA P
SELM EC - É S BÉLABÁNYA SZ. KIR. VAROS HIVATALOS ÉRTESÍTŐ JE.

Egy évre 8 korona. Félévre 4 korona. Negyedévre 2 korona.
------------ E g y es sz á m  á r a  2 0  f i l lé r .-------------
Hirdetések megállapodás szerint számíttatnak.
------N y llt té r  d ija s o ro n k é n t  2 0  f i l l é r . -------

Felelés szerkesztő és laptulajüonos: 

K U T l  I S T V Á N

Az expedíciót s hirdetéseket illető reklamációk a lapkezelő

Jo e rg e s  Á g o s t ö zv eg y e  és fia
céghez intézendők. hova az összes pénzküldemények is küldendők.

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

Fogy a munkaerő.
Évröl-évre hangosabb a panasz az egész 

országban, hogy fogy a munkások száma 
s egyes vidékeken, különösen az ország 
felső részén s Erdélyben parlagon állanak 
a földek, mert nincs ki megművelje azokat.

Az uj kivándorlási törvény nagyon 
megkönnyítette a hazai föld elhagyásának 
lehetőségét; a szocialisták lelketlen veze- í 
tőinek tanai pedig szinte eltüntették a nép 
szivéből a hazaszeretetei, s agy állunk 
már, hogy népünk könnyedén, minden ag
godalom nélkül hagyja el a hazai földet, 
amelyet nem is lát többé soha, ha csak 
valamennyire boldogul is az uj világban.

Szomorú jelenségek ezek, olyanok, 
amelyek pótolhatatlan veszteséggel, kárral 
járnak, mert tudnivaló, hogy az eleven 
izomerő alig-alig, sőt egyáltalán nem pó
tolható géperővel. Gazdasági életünket tehát 
megbénítja s lassan teljesen tönkreteszi a 
kivándorlás.

A veszélyt észrevette már a kormány i 
is s Andrássy belügyminiszter tervbe vette, 
hogy legközelebb módosítani fogja a kiván
dorlási törvényt.

Lapunkban állandóan foglalkozunk az
zal a veszteséggel, amely városunkat, éri 
azzal, hogy lakóinak egy része, az erősebb, 
a munkabíróbb, kivándorol.

Az uj kivándorlási törvény életbe lé
pése óta mintegy kétszáz selmeci lakos j 
vándorolt ki Amerikába s ezek közül ez 
ideig még egy sem tért haza.

Négyszáz erős, munkabíró, munkáskéz 
hagyta itt városunkat s c munkaerő hiánya 
nagyon is érezhetővé vált az utóbbi időben. 
Vagy ki nem vette észre azt az általános, j 
rohamos drágulást, amely az utóbbi évek- | 
ben olyan feltűnő városunkban.

A férfi és cselédbérek rohamosan emel- i 

kedtek, a napszám bér űi egy-két év alatt ■ 
kétszeres-háromszoros nagyságot értek el.

A munkaerő folytonos fogyása emeli 
árát a fának, az élelmi szereknek s majd
nem minden fogyasztási cikknek, úgy, hogy 
az élet pár év alatt szinte ötven százalék
kal drágább lett s ha a kivándorlás oly 
méretekben fog tartani tovább is, pár év 
alatt lehetetlen lesz megélni városunkban, 
de nemcsak itt, hanem az egész ország
ban is.

Minket természetesen elsősorban ami 
városunk érdekel, s a mi közönségünk bajai 
érintenek legközelebbről.

Nem régiben arra a fenyegető ve
szélyre hívtuk fel a figyelmet, amely a tü
zelőfa hiányával fenyegeti a közönséget. 
Nálunk, amint jól tudjuk szinte hét hónapig 
tart a tél, rettenetes volna tehát az a ve
szély, ha tüzelőanyag nélkül mennénk neki 
a hideg időszaknak.

Felszólalásunk következtében meg is 
indult a mozgalom, hogy a fahiányon se
gítsenek. Részben a városi hatóság, részben 
magán vállalkozók tettek lépéseket, hogy 
a hideg beálltával tüzelőanyagban ne legyen 
hiány.

Újabban a munkáskéz hiánya okozza 
azt a drágulást, amelyet a tüzelőfa felvágá- 
gásánál észlelhetünk. Eddig rendes ára volt 
egy szekérfa felvágásának két korona negy
ven fillér, most, dacára annak, hogy nyár 
van, már három koronát kér az a pár em
ber. aki a fának fel aprózásával foglakozik 
s biztosra vehetjük, hogy a hideg idő be
álltával, amikor nagyobb lesz a szükséglet 
s valószinUleg még kevesebb a mun káskéz, 
négy, sör öt koronába fog kerülni egy sze
kér fa felvágása.

Olyan drágulás ez is, amely nagy- 
részben tisztviselő közönségünket nem kis 
mértékben fogja terhelni s amely, tekin
tettel az általános drágaságra, még nehe
zebbé fogja tenni a megélhetést.

Talán lehetne ebben az irányban is 
tenni valamit. Mi ezúttal fel hívjuk a figyel
met erre a biztosan beálló esetre, hogy 
legalább készületlenül ne találjon az a kel
lemetlen körülmény, amelynek elébe nézünk.

Városi közgyűlés.
A város törvényhatósági bizottsága mull 

kedden tartotta meg e havi rendes közgyűlését 
Lils Gyula főispán elnöklete mellett. A nyári 
szünidő, meg részben a tárgysorozatnak érdek
telensége is okozta, hogy a gyűlésen a rendesnél 
kevesebben veitek részi. Jelenvoltak különben Ács 
Ferenc, Ács József, Állmán Imre, Arthold Géza, 
Boleman Kde. Csányi Olló, Dalos József. Farbaky 
István, Hlavalhy Józszef, Horváth Kálmán, Kapp 
Jakab dr., Lestyánszky József, Oszvaldl Gusztáv, 
Sclnvarlz Ottó dr.. Székely Vilmos, Szél László 
dr., Velics György, Vojtás Mátyás. Vörös Ferenc, 
Weisz Ignác, W'eisz Jakab, Zóloray Imre bizott
sági tagok.

A polgármester havi jelentése részletesen 
beszámol a városi háztartás és a közigazgatás 
júniusi állapotáról. A közgyűlés megnyugvással 
vette tudomásul az állapotok rendes voltát igazoló 
jelentést s megbízta a tanácsot, hogy a paradicsom- 
hegyi uj erdősítések megóvása céljából a legmesz- 
szebb menő óvóintézkedéseket legye meg.

Nagyvár ad város megkeresésére felír a tör
vényhatósági bizottság a képviselőházhoz a ház
adé törvény megváltoztatása, Arad város megke
resésére pedig a magyar ipari áruk védjeinek 
egységesítése tárgyában.

Csere utján megszerzettaközgyülésazErzsébet- 
kápolna telkének kikerekitése és szépítése céljá
ból a Spelt családtól 12 r]-öl területet.

A városi tanács .szabályrendeleti tervezetet 
dolgozott ki a fegyvertartásra valamint a robbanó 
szerek vásárlására és tartására nézve. A közgyű
lés a jogügyi és rendészeti bizottság által letár
gyalt szabályrendeleti tervezetet elfogadta. E sza
bályrendelet szerint, amelyet jövő számunkban 
részletesen fogunk ismertetni, bárminő lőfegyvert 
csakis hatósági engedélyivel lesz szabad tartani.

Fontos tárgya volta közgyűlésnek a pálinka
mérésekről és a pálinka kiméréséről szóló sza
bályrendelet megalkotása is. A pálinka túlságos 
fogyasztása és az ebből származó rendkívüli er
kölcsi és anyagi kár csökkentését célozza a sza
bályrendelet, amelyet a bányamunkások egy ré
szének kérésére terjesztett elő a városi tanacs.

A közgyűlésen W'eisz Jakab, Weisz Ignác 
és Székely Vilmos bizottsági tagok, annak az 
aggodalmuknak adtak kifejezést, hogy a szabály
rendelettel s azzal, hogy a város területén a pá
linkamérést vasár- és ünnepnapokon betiltjuk, 
nem érjük el a kiránt célt, mert városunk fek
vése olyan, hogy a szomszéd községekkel össze 
van építve, igy SteíTultó—Szilnyatővel, Felső- 
rovna—Hegybányával, 11xlrusbánva—Alsóhámor
ral s igy a nép ott ilialik vasárnap.

A célt lehál csak akkor érhetnők el, ha a 
szomszéd megyék is hasonló szabályrendeletet 
hoznának.

A közgyűlés a felszólalások ellenére elfo
gadta a szabályrendeletei.

Az erdőinesler javaslatára kimondta a köz
gyűlés, hogy tekintettel a munkabérek emelke
désére, a zsindely egységárát az erdőn 15 koro
náról 20 koronára, s a raktáron 20 koronáról 
25 koronára emeli. Ugyancsak felemelte a köz
gyűlés az összes fanemek árait a következő képen: 

Fenyő hasábfa köbmétere — 4*00 K 
Tölgy 9 » — 5‘60 »
Cser' » » — 560 »
Bükk * * — 6 20 »
Fenyő, nyár, nyír dorongfa... 4-— K 
Tölgy, cser » — 440 »
Bükk, gyertyán * — 5’— »
A közgyűlés ezzel délután féiüt órakor véget ért.
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A kis ember.
Végre megtörténtek az első intézkedések, 

melyek a kis ember exislenciáját biztosítani vag\ : 
legalább lehetővé lenni alkalmasak. Nem a inun- 
kásbiztositó intézetről szólunk, mely szintén kor
szakos alkotás, hanem azokról a törvényjavasla
tokról, melyek legközelebb fognak tárgyalás alá 
kerülni és melyek közül a legfontosabb a végre
hajtási törvény reformja.

Ami nyomorúság csak elképzelhető, az mind 
nyomában járt eddig a végrehajtónak. Ez korlátlan 
ur volt, bátran és szabadon intézkedett a máséval, 
humanizmus, emberséges eljárás merőben isme
retlenek voltak előtte, csak egyetlen szempontot 
ösmerl, lelteinek, eljárásának csak egyetlen ru- i 
gója volt, a holt törvény, rideg kíméletlen betűje.

Polgári jogunknak egyetlen jelszava volt 
eddig, az, hogy «adós fizess!* Mindig és mindenben j 
a hitelező védelmét tartotta kötelességének, és j 
rettenetes megtorlás érte azt. ki fizt*' ■ : kötelezettsé
geinek meg nem felelt.

Már maga a peres eljárás is iszonyú bűn- j  
tetése volt a kötelesség eln-ulasz ásának. Nem 
ritka olyan eset, araikor két-háromszorta nagyobb 
a költség az eredeti követelésnél, úgy, hogy iga
zán többe jön a mártás, min1 a pecsenye. De ez 
még eltörpül a behajtással járó kellemetességek . 
mellett, a beteg alól kirántják az utolsó párnát, 
a gyermek alól a bölcsőt, kíméletlenül, lelketlenül, 
irgalmat nem ismerve.

Ezeken a mizériákon fog legalább némileg I 
az uj végrehajtási törvény segíteni. Sarkalatos j 
pontjai: Negyedévi lakásbért feltétlenül meg kell j 
hagyni az alperes kezében, az életfentarlásáhozszük- ; 
séges eszközök, gazdásági felszerelések, tíz holdnyi i 
föld megműveléséhez szükséges termőmag, egy i 
tehén, négy kecske tartásához megkívánt takar- ■ 
mánv mind olyan kincsei a szegény embernek, 
melyekhez ezután még a legravaszabb ügyvéd j 
sem furakodhalik.

Ép olyan fontos pont az is, mely a kis Ili- I 
vatalnok exislenciáját akarja biztosítani olvképen, j 
hogy a letiltási minimumot 1699 koronáról 2000 
koronára emeli fel.

Ezen törvényjavaslatnak két szemmellátható 
előnye van. Különösen fontos ezek közül az, hogy

I
Ir ta :  T a s so n  g i  E r n ő .

Nagy, szeglettor nyos, fényes palota  
pincezugában zúg, kattog a g é p . 
a m it á lm o d ik  a lázadók lelke, 
rányom ja hosszú, papiros nyelvekre ; 
az Igét k ü ld i , szórja szerteszét . . .

A  rézfődelcs bértömlöc körül 
fojtott lélekkel m in d en n a p  járok.
Korán renget m ár arra felé tartok .
Ott já rn á l: el n korgágyom rú barm ok  
húzn i-vo n n i a recsegő járniot.

Eszre sem veszem, hogy megállók olt.
A  hályogos ablakszem betörve.
A  lelkem m élyén va la m i m egrezdül. 
hogy m a jd  bebújok, úgy nézek keresztül 
a  k is  lyukon a  görnyed! gödörbe.

A sok robotba menő rabszolga 
csikasz csontjával meg-m cytassigdl.
Úgy látom, m in th a  bentröl m á r intene  
a z  ólomszcnnyes legények nagy szeme — 
a csattogó gép meg rám  k ia b á l:

— Ugyan, há t m eddig a lsz ik  a lelked? 
m in t kerge birka egy helyben forog, 
pedig h i  lánggal a z új szenthegy orm a: 
m ás törvényi k ín á l kőtáblára róva
Uj m egváltás ke ll: új apostolok!

— Fényéves rétre vert embercsorda 
bögre köretei ú j im á d sá g o t; 
kenyérért o rd ít:  nem éri be üdvvel, 
jogot kiabál véresszemü dühhel, 
fu ss  közéjük, gyú jts  Világosságéit! .

* .4 m trtuvek ■ sajtó fl<i k'rtuC  tivUUlfa. S ín k .

sokkal szükebb modorre szabja, de sőt lehetet
lenné teszi a nyomorult koronaszövetkezetek ga
rázdálkodását, mert ezek áldozataikat ép abból a 
csoportból szedték, melynek ugyan volt annyija, 
hogy magát valahogy fen tarthassa, de annyira 
már nem jutott, hogy tisztességes takarékpénztár 
hitelét vehesse igénybe. Az uzsoraszövetkezetek 
persze szívesen adtak bánták is ők, hogy köve
telésük majdani érvényesítésével lehetetlenné te
szik áldozatuk további exislenciáját. Nos, ezeket 
a megélhetés legszélső határán levő alakokat 
most magas sánccal veszi majd körül a törvény 
védelme, és nincs az a szövetkezeti vezérigazgató, 
nincs az a hárompróbás hyéna-ügyvéd, a ki akár 
kereskedelmi szelemmel, akár ügyvédi (bikával e 
sáncot bevehesse. A ki pedig már túl lesz ezen a 
megélhetési minimumon, az már kemény ellen
fél, az nincs kiszolgáltatva az üzérek kénye-ked- 
vének, az már nem Írja alá egy pár garasért ha
lálos Ítéletét.

így tehát már csak azért is komolyan üd
vözölhetjük az uj törvényjavaslatot, mert végét ; 
veti a jelenkor leglelkelienebb, legszebb uzsorás- 
ságának.

De azután még valami az, mi rendkívül 
figyelemre méltó a novellában. Az t. i. hogy 50 
koronán aluli tőkekövetelésért semmi esetre sem 
számíthat felperes végrehajtási dijat, mivel az 
ilyen kis tételek behajtása hivatalból megy. Csak 
az érti ennek mérhetetlen fontosságát, ki némileg 
járatos az eddigi behajlási praktikában, aki tudja. ; 
hogy hány száz végrehajtást tűznek foglalást esz- i 
közölnek, hány végrehajtást tűznek ki csak azért j 
hogy a megrettent alperes könyörgésére azt vála
szolhassák, no, nem bánom, ha most lefizeti a 
költségeket, az árverést elhalasztóm és aki azt is 1 
kiszámította már. hogy ilyen halasztási költségek 
gyakran jóval felülmúlják az összes hátralékos | 
követelést.

Meg kell azonban jegyeznünk azt, hogy bár
mily örömmel üdvözöljük is ezeket az ujjilásokal, 
mégis nem mulaszthatjuk el, hogy egy aggályunk
nak kifejezést ne adjunk. Mint fennebb már ki
mutattuk, az uzsoraszövetkezetek megfogyatkozása 
melyet az ujjitás okvetlen előidéz, örvendetes je- j 
lenség ugyan, de viszont azt sem szabad elfeled
nünk, hogy a kisember hitele most már még

— E reszd  s zá rn y á ra  gondolatodat, 
dagadó kebled láncolt só lyo m u l: 
érces szavadda l k iá lts  a  pusztába, 
vakm erő  lelked elszánt bátorsága, 
az emberlmrmokha h a d d  folyjon á t!

— A d d  ide nekem p ró fé ta  lelked, 
hadd m érjek a  B á lvá n y o kra  csa p á st!  
F irk á k  helyett, m ik  m ost bennem  terem nek, 
hadd jövendöljek a  jogéheseknek
ú j h ite t: új k in y ila tk o z ta tá s t!

Zúg. pattog a  gép: félve hallgatom  
a szem rehányást, b iz ta tá st, vádat.
Nagy Kendbomlások bús sejtelme f u t  á t:  
va la m i más, jobb, boldogabb K en d  után  
bennem is mohó sóvárgás tám ad.

Látom  — a Föld sz ikes  legelőjén 
egy táborba gyűl a  csorda, n nép . . . 
Éhesen a kövér fü ve kre  m ennek, 
gázolnak benne m a g u k n a k  új K endet , . . 
Érzem nagy harcok eljövetelét . . .

Ragad engem is a z  örök érzés ; 
villogó szemmel közé jük fu to k :  
hitben, lélekben velük egybeforrva 
ott kiáltozom a  legelső sorba'. 
több jogot -, m ás e v a n g é liu m o n  . .

Onkényltlenül u tá n a m  rohan 
az egész csiirhe zagyva  fu tá s a . 
a vad iram ban elfú l lélekzetem, 
a csordát mégis lihegve vezetem 
uj legelőkre: új m egváltásra.

De egyszer csak egy aggódó hang  
a harci zajból fülem be csendül:
Vigyázz m agadra, a z  örvények nagyok:  
egyetlenem. én csuk  a  tied  vagyok, 
és te a z  enyém vagy m in d en estid  . . .

csekélyebb lesz az eddiginél, pedig igen sok olyan 
pálya van, melyen még a legdolgosabb, a legta
karékosabb ember sem tud hitel nélkül megélni.

Ezek a negatív, védelmi intézkedések tehát 
még nein elegendőek, posiliv, hatásos intézkedé
sek nélkül a törvényjavaslat csonka marad. Nem 
szabad olyképen rendet csinálnunk, hogy vala
mely földterület ivóvizéül szolgáló szennyes és 
egészségtelen forrását egyszerűen betemetjük, ha
nem ugyanakkor arra is kell gondolnunk, hogy 
tiszta, egészséges vízzel lássuk el a fertőzött vidéket.

És itt most megint csak elérünk ahhoz a 
ponthoz, melyet oly gyakran fejtegettünk és a 
mely arról szól, hogy a gazdasági viszonyok ész
szerű javítása nem a kiadások csökkentéseben, 
hanem a bevételek, a jövedelmi források fokozá
sában rejlik.

Hogy ennek mi az útja módja, én édes iste
nem, minek azt újra és újra feszegetni? Nem 
tudatlanságunkban, de nemzeti lomhaságunkban 
rejlik az, hogy minden jó tanács ellenére is nem 
törekszünk a belterjességre, a háziipar fejleszté
sére, szóval oly jövedelmi források megnyitására, 
melyekből a külföld már évtizedek óta merít.

Reméljük azonban, hogy ez nem fog már 
soká elmaradni. Biztató jeleit látjuk annak, hogy 
ebben a tekintetben is uj áramlatok kerekednek 
fölül és azt hiszem, ezen uj áramlatok tartósak 
is lesznek.

A kitűzött céltól inég nagyon messzire va
gyunk mikor már azt hittük, hogy csak a kezün
ket kell utána kinyújtanunk, akkor kellett csak 
látnunk, hogy mennyi nem várt akadály tornyo
sul elénk. De munkakedvüuket, erőnket méltán 
fokozhatja az a tudat, hogy nincs olyan akadály, 
mely legyőzhetetlen lenne, és igy, ha talán ma 
nem, de holnap, vagy holnapután célunkat min
den esetre elérjük.

Azaz ut, melyen kormányunk most haladt, 
feltétlenül helyes, reméljük, hogy nem is fog róla 
letérni, mielőtt el nem érte az ígéret földjét.

Kerti ünnepély Selmecbányán.
A cim után bátran kérdőjelet lehelnék — 

meri szinte önmagunk előtt hihetetlen, hogy egy 
nagy sikerű fényes kerti ünnepélyt Selmecbányán 
létesíteni lehetett. Nem tagadjuk, hogy aggódva

H irtelen e ltű n ik  a  látom ás . . .
Nézem a  gépet tévéieg szón  ni el. — 
Lelkem ben eszm ék hiába lángolnak, 
gyönge vagyok én  harcos apostolnak; 
a szivem  tele v a u  szerelemmel . . . 

K ngtasson m ás a  ditlds élére!
E n bús, szerelmes, álmodó vagyok . . .
1Maga elölt m in d en t összetipnrva. 
ha clvágtat a  ta jtékzó  csorda  — 
virágseodve u tána  ballagok . . .

Míg d u la ko d ik  éhes, jóllakott 
egym ás testét, lelkét a g yo n m a rva : 
én ábrándozva  egy lányszivhcz állok, 
mellette jobbnak festem  a  világot 
egy szép mesébe,', egy m é la  dalba' . . .

Ila d d  legyen m ás nagyképu  apostol; 
én egy hűséges s z ív  mellé állok, 
s m ig  ő k  egym ással rú t versenyre kelnek, 
én álm odok a  sz iveknek  szerelmet, 
az á lm odóknak ragyogó á lm ot . . .

Csalfa beszéddel m arasztga t a gép  . . . 
E lin d u lo k  nem  hallgatva  rája.
Megyek tovább a  csöndes gyaloguton, 
m elyen m íg  élek, k isérn i fog tudom  
szerelm es szivein  epedéi pórja .

Já ro k  m in d en n a p  kenyérrobotba 
a  lázadók tervéről letéve.
Szün te lenü l csak őrölő á lm odva . . .
Úgy n é h a  mégis a  szű k  pinccodva  
m agához csábit titkos beszédre . . .

De győz a s z iv e m : s  ahogy elmegyek 
dohos verm éből fölcsattog a  gép.
Betti fogáva l fe s té k  ingét rágva, 
utánam  k iá lt mérgelődve: gyáva  ! 
s rá m  öüögeti p ap iros nyelvét . , . 

B udapest, 1007.
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néztük ogy néhány lelkes ember önfeláldozó mun
káját — és nem bi/.lunk egyáltalán abban, hogy 
e fáradság itt termő talajra találhat; s imo örven
detes csalódás éri: sikerről és pedig nem remólL 
sikerről kell beszámolnunk.

De tartsunk sorrendet. A kerti ünnepélyt 
megelőzőleg egész héten át verőlényos szép napok 
virradlak Selmecbányára, szombaton este azonban 
sötét felhők tornyosultak az égboltra, éjjel már 
haragos volt az ég. Dörgölt, villámlott és hajnali 
A órakor már javában őseit az eső. Az idő reá 
ijesztett a rendezőkre és nem ogy könnyes szem
mel kérdezte: «mi lesz most?* Vasárnap egész 
délelőtL szitált az eső és az égbolt komor volt; 
a déli órákban inegkönyörüll a jó Isten és a sze
gény gyermekek érdekében hatalmas parancs sza
vával eloszlatta egy pillanat alatt a felhőket. A 
nap mosolyogva sütött a szépen feldiszilett kertre 
és délután egy órakor a képzelhető legszebb időnk 
volt. Az eső, mely annyira megijesztette a rende
zőséget, jótékonynak bizonyult, mert az egész kert 
pormentes, a levegő pedig ózondus és üde volt. 
Fél keltőre a rendezőségnek óriási munkája volt, 
halomszámra szállították a jótékony célt szívből 
előmozdítani kívánó emberek az étel- és italno- 
inükel.

Szinte képtelenek voltak jegyezni a nagy 
sokaságban, hogy ki mit küldött. Tudósilónk is 
megkisérletto az étel- és italnemüekel küldötteket 
feljegyezni, azonban erről csak igen hiányos jegy
zékei készilhotett, mindazonáltal a mennyiről 
tudunk, azt a késő utókornak lejegyezzük. Dús 
rakoinányu tálakat, tálcákat és kosarakat kül
döttek:

Áts Feronené, Baán Elememé, özv. Balás Ernilné, Ba
lassiié, Bárdossy Antalné, Barlai Béla dr.-né, Barlha Béla 
dr.-né, Barth László, ifj. Baumerl Dánielné, Boleman Edóné, 
Bolenian Gózánú. Jhossimm Jenőrié, ( ’sányi Ottóuó, Cseh 
Lajosné, Gziezka Sándorné, Diniák Gyuláné, Eckcrt Dissmannó, 
Erdélyízky Zsigáné, Fallernó, Farbaky Istvánnö, Feketo La- 
josné, Fiodler ííyuláné, Fizóly Karolyné, Groguss Antalné, 
ürohmann Jenőiig, ilándul Vilniosnó, Hűnk Jó/scíné, llartiuann 
Edéné, Herkely lm róni, Horváth Józsefnó, Horváth Kálmánnó, 
Joergesné Jankó Sándorné, Knclielmann nővérek, Kapp dr.-né, 
Kellnei' Aurélné, Király Kinőné, Kinél/. István, Kollár (Jyil
lanó, Kóvesi Anialné, Kövcsi Ferenc dr.-né, Kovács Gyuláné, 
özv. Krausz tíézáné, özv. Kuntzl Babomé, Kupeez Gyuláné, 
Kiinsztlor Jánosne, Liba Antalné, Limlmajor Jánosné, 
Litschiuier Lajosné, Muzsnay Gózáiió, Niki Jánosné, Niki 
Kóbertné.Nittinann Bianka Niltinann Károly n i, özv.Oesovszky 
V'iluiüsné.Oszvaldt Gusztáváé, Platzer Gizella, Sehuiidt Ferenc, 
Schwartz Józsefnó, Schwartz Oltó dr.-né, Stiilil Béláné, Klnller 
Gyula dr.-né, Suhajda Lajosné, feurjanszky Sári, Szép Sun- 
dorné, Szolár Lajosné, Szlankay Forenoné, Tandlicli dr.-né, 
Tóth luiro dr.-né. Titka Antalné, özv. Unger Józsefnc, Úrban 
Antalné Vadas Jonőné, Veress Jnzaoíné, Visnyovszky Dánielné, 
Vojtás Mátyásné, özv. Wagner Józsefiül, Wikiszaly Józsefnó, 
Zólomy lm ró né.

Virágban is bőven volt része a kerti ünne
pélynek, különösen sok virágot küldtek:

Horváth Kálmán polgármester, Vadas Jenő l'óerdóta- 
r.áesos, Tóth Imro dr bányakor, főorvos, Vojtás Mátyás giimi. 
tanár, Niki János bányáig, irodavezető, Veress József fő
mérnök, K dlnur Aurél ziizómiiintéző, Kapsz Jstván főisk. 
kertész, Zubka József ny. bányaintézíí, Z»euila Márton mii- 
vezető, Óváry Dezső jb. végrehajtó, Slullor Gyula dr. kír. 
bányafőorvos, K upoez Gyula dohánygy. osztály vezető, Grolnuann 
Jenő számellenör.

Két órakor már mind együtt voilak az el
árusító úrnők és urleányok, serény munka folyt 
a sátruk berendezése körül is úgy, hogy három 
órára végre minden elkészüli. Ünnepi pompái öl
tött a kert. A mosolygó szép arcok, a csínnal és 
Ízléssel diszilell sátrak, az egyenruhás portások, 
az elárusítandó tárgyak meglepő kirakata, a csak
nem félszáz virágkosár tele szebbnél-szebb rózsá
val mind arra szolgáltak, hogy elfelejtessék az 
emberrel, miszerint csak a vigadó hepe-hupás, 
girbe-gürbe kertjében vagyunk. Valóban mindez 
olyan látványt nyújtott, melyben Selmecbányán 
ember emlékezel óta uem volt részünk. Délután 
három órakor nehány porc alatt tele volt a kert 
közönséggel; nem becsüljük túl a jelenlevők szá
mát, ha 2500-ra tesszük. Ekkor megkezdődött a 
vásár, de minő vásár volt ez!

Mindenki versenyzett azért, hogy valamit 
vásárolhasson!

Szép leányok csengő hangon kínállak áruikat. 
Mindennek szabott ára volt. Jól esett szemünknek 
látni, a mint egy-egy adag pecsenyéi, libát, kacsát 
csekély 30 fillérért árusítottak, bor, sör bőven 
volt, valóban egy mesés oldorádonak tűnt fel az 
egész kert és e nap örök emlékezetű marad. Meg
kíséreljük az ünnepély lefolyását is leírni. Kezdjük 
a sátrakon. A sátrakon. A sátrak mint már em-

litettük, meglepően, egyik-másik pazarul volt di- 
szitve, persze nem hallgathatjuk el, hogy ez már 
nem a rendezőség —- hanem maguk az elárustói 
hölgyek érdeme. Egyik-másik sátort a hivatottak 
már vasárnap délelőtt elfoglaltak és munkát, fá
radtságot nem kiméivé láttak hozzá sátruk fel
díszítéséhez. Többek között igen csinosan nézett 
ki Suhajdáné cukrász sátora, Sztancsay Miklósné : 
pezsgős pavillonja, Kupeez Gyulám’ hideg buíTeljc, 1 
Joergos Ágoslné borsátora, Niki Jánosné sörcsar
noka slb., mint a melyeket az elárusítók már a 
délelőtt folyamán disziteltek fel. Csinosan díszített 
sátrak voltak Dr. Tóth Imrédé cukrázdája, Scholle 
Róberlné borcsarnoka, Platzer Sándorné hideg 
hüllője és Zsámbor Pálné játéksátora.

Nagy igyekezettel működött közre mindenki, 
hogy a siker fényét emelje.

Ezt legjobban bizonyítják a következő adatok, 
melyek a bazár elárusilásánál befolyt összegeket 
tüntetik fel.

I. A pezsgős pavillori: Sztancsay Miklósné és 
Wanknvits Klára, Balázs Ilona, Surjánszky Sarolta 
92 04 K-t.

II. Hideg buíTu: Bárdossy Anialné, Platzer 
Sándorné és ílolczer Anna, Schmidt Eta, Onczay 
Aliz, Dórer Viola 14566 K-t.

III. Hideg buliét: Kupeez Gyuláné és Ncu- 
hauser Erzsi, Platzer Gizi, Vojtás Bözsike 85 40 K-t.

IV. Cukrázda: Dr. Tóth Imréné és Hoznék 
Erzsi, Veres Gizi, Tóth Aranka ósPvózsika 67'18 K-t.

V. Cukrázda: Suhajda Lajosné és Schwartz 
Iloné, Fizóly Ilka, Fidler Alexa 8414 K-t.

VI. Borcsarnok: Schelle Róbert né és Ku- 
bacska Aranka, Schwartz Truzsi, Schelle Ilonka 
130”— K-t.

VII. Borcsarnok: Joerges Ágostné és Schulcz 
Ida, Meskó Ella BI OS K-t.

Vili. Sörcsarnok: Niki Jánosné és Tuka Ella, 
Kellner Aranka, SzenesFrida, Eugosillka 357 21 K-t.

IX. A jáléksálor: Zsámbor Pálné és Baán 
Iza, Bar is Marika, Fizóly Martba, Baros Mariska, 
Bánik Eta 123'— K-t, végül

X. A világposla: Zólomy Imréné póstames- 
lernő. Tuka Antal póstamosler. Lindmayer Margit, 
Cziczka Angéla főellenőrük. Matejka József, Ma- 
schek István főtisztek. Cziczka József szállító pósta- 
mesler. Zsurilla József előlogatos. Ágfalvi Ipoly 
levélhordó főnök. Herkely Sándor ügyeletes. Jurcsó 
István, Machács Ferenc, Murányi Gyula, Stedron 
Vilmos, Tekus Flóris, TölLüsy József, Vokurka 
.lózsof, llrbanszky József levélhordók. Wébcr Ká
ról z, Pacs Gyula sürgöny hordók. Körinek Imre 
dobos. I lliebaj .lózsef trombitás. 122'82 K-t adott ál

Továbbá befolyt a virág, levelezőlap, legyező 
és confélti darusításából és pedig:

Agfalvi Ilonától 18.40 K. Böllger Linkedtől 2095 K, 
liánik Kiitioátől D.20 K, Glcuiont Ernától 21.(54 K, ('lement 
El/.útól 18.5 K, Fischer Irmától 13 20 K, Orohmann llnskal.il 
4 K, Groszinann Jolántól I(j2 K, Gulrieli Ilonától 20.40 K, 
llorvátli Klotildtói IS K, llorceg írünkétől 8.4 K, Kollár 
Vilmától l;» K, Linduiayer Idától 8 K. Laczial; Ulgát-d 11 13 
K, Lacziak Angélától 17.10 K. Nit:maiin Biankától 15.10 K. 
Niltmami Mádikától 8.20 Is, Nittmann Klustól 3(10 Is, Nitt- 
niann Anicától 4 Is. S.is Piroskától 8.5(5 Is, St4ilézinger 
lto/eiutói 21.7 K. Titzo Loonától Ö.CO Ungor Arankálól 8.80 
K, Vikiszaly Juliskától 11.5(5 K, Vörös Etától 15.12 K, Weiez 
Jolán kától 10.20 K, W esten Erid ától 4(50 K.

Az ünnepély pompáját emelte a meglepően 
szépen leldisziLelt hói virágos kerékpár. Schneider 
József dijat nyert, még pedig egy üveg pezsgőt 
és egy szép faragott pipát.

A kerékpár körmencLet ;i léggömbök felbo
csátása követte. A négy léggömb közül azonban 
kellő megsérült és lenni maradt.

Ez után újabb szórakozása akadt a közön
ségnek a sikerüli konfetti csatában, mely számos 
humort idézett az ajkakra sajnos, hogy konfetti 
csak 120 csomag volt, mert 1000  is eldobáltak 
volna.

Este lélnyolc órakor vette kezdetét a kert 
középső lerrassán lelállilolL és művésziesen dí
szített színpadon az előadás; ezzel egyidejűleg 
az alsó lorassou Platzer Sándorné sálra előli. 
Fiodler Jenő ügybuzgó rendező által vezetett derűs 
hangulat u árverés. A szabad színpad előadásáról 
magáról hasábokat lehetne Írnunk azonban csak 
nagy vonásokban emlékezünk meg erről. Felölte 
tetszett a közönségnek a dalárda, Tuka Ella bá
josan és nagy gonddal nem kevesebb rátermett
séggel előadott magánjeleneie, Poók János szóló 
éneke a vonós qimrlell, a kupié énekek a táro
gató szóló mely a maga nemében utolérhetetlen 
művészetet rejtett magában, a szemesen derült
séget kellő ének számai, melyet Sarkady József 
adott elő, az erőmulalványokat bemutató zsidó, 
kiben senki sem volt képes Kahle Frigyes kohó
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mérnököt felismerni. Bergfest Árpád és Poók János 
énok diiottja és végül a csárdajelenet keltett óriási 
hatást, mely Potőfi egyik legszebb költeményét 
elevenítette meg és a molyhez a rendezőség költ
séget nőm kiméivé a jelmezeket Budapestről sze
rezte be, különösen kedves volt e jelenetben 
Weisz Jolán mint korcsinárosnó csinos magyar 
öltönyben. A női szereplői a szabad színpadnak 
pestről hozatott szép csokrokat kaptak emlékül.

Midőn már mind ezek szemléletétől kifáradt 
a közönség, akkor következőit az ünnepély egyik 
ujabbi fénypontja a tűzijáték. A tűzijátékot 
Kmerling Adolf műtűzijáték gyárának budapesti 
pyrotechnikusa mutatta be — s bár a várakozás 
a tűzijáték iránt talán nagyobb volt mint a meny
nyit e mutatvány kielégitett, mégis az igazság 
kedvéért meg kell jegyeznünk, hogy az ezreket 
meghaladó közönség ajkán számos rakéta után 
előtört a meglepetést is tetszést kifejező «Ahl» 
felkiáltás.

A tűzijáték után bevonult a közönség egy 
nagy része a terembe, ahol reggelig tartó tánc 
volt. A teremben hirdették ki a világposta által 
lebonyolított levelező-lap versenyt, melynek erep- 
ménye szerint az l. dijat egy rendkívül szép üveg 
etage-t 336 levelező-lappal Baán Iza a II. dijat 
egy ízléses csinos fali kulcs tartót 142 levelező
lappal Lacziak Angella és a 111. 140 levelező-lappal 
Schwartz Benó nyerte meg.

Egyszóval ez a mulatság szép és nemes volt 
a rendezőség mind azt amit ígért — be is vál
totta sőt még többet, mert a legszebb erkölcsi 
siker mellett a szegény gyermekek részére anyagi 
sikert is biztosított; mint értesülünk a tiszta jö
vedelem 1500 koronát eredményezett — bizony 
erre még álmunkban sem mertünk volna gondoln i, 
nem hogy ébren meg éljük.

A Gyermekbarát Egylet elnökétől a követ
kező sorokat vettük:

A Gyermekbarát Egyesület választmánya 
Hátik József m. kir. számellenör urnák az egye
sület pénztárába befolyt ilyen nagyobb összegért 
hálás köszönetének ad kifejezést; mert a kerti 
ünnepély eszméjét ő pendítette meg, ő vette ke
zébe a főrendezést, az ő rendkívüli munkássága 
és valóban emberi erőt felülmúló tevékenysége 
eredményezte a fényes sikert, amelynek gyümöl
csét, városunk szegény és elhagyott gyermekek 
fogják majd élvezni. Továbbá fogadják ezúton is 
mindazok kik az ünnepély sikerében közreműköd
tek a választmány legőszintébb háláját, addig is 
inig ezt az egyesület az egyeseknek külön-külün 
is megköszöni.

Stuller Gyula dr.
hányafóorvos, mint a Gyermekbarát 

Egylet olnöko.

Ili adunk számot azon adományokról, me
lyek az egyesület pénztárába befolytak.

Pénzadományok:
Adainotz Emil 20 K, Baliga Aurél 5 K, Beregi Samu

1 K. Bánik Lajos 3 K, (Isányi Ottó 2 K, Demarcsok Károly 
5 K, Fodor László dr. 15 K, Farbaky Gyula 10 K, Flórián 
János I K, Goldmann Jakab 1 K, özv. Hull Jakabné 10 K, 
Jterrmann Miksa 10 K, Kacholiuunn Farkas 10 K, Krutkovszky 
Károly 10 K, Lostyánszky József 2 K, Margótsy fólc gyógy
tár 20 K. Millonovich Ferenc 3 K, Podhragyay Pál 10 K, 
Poseh Adolf 3 K, Selmoei cipőgyár Brettschneider Vilmos 
10 K, Soltz Sándor 4 K, Szpiska Mihály 1 K, Sajboly Sdionia
2 K, Tulokén Lajosné 5 K, Téglás Károly 5 K, Ungár Kálmán 
dr. 22 K, Waukovits Lajos 20 K

Feliilnzetésck: Horváth Kálmán. Heine Hugóné 10 10 
IC, II orr maii n Emil !H 0 K, Bradotfka Frigyes 8 8 0  K, 
Winkler Buiiómu 8 K, Ságliy Kálmán, Zólyomi Imre, özv. 
Wagner Józsefnó és Feketo Lajosné 5 5 K, Oulrirh Jánosné, 
Gros/.ujanii Vilmosáé 111) 140  K, Hókért Dismasné 4 K, 
özv. Milialusz K.-né, N. N. 3-10 -3 4 0  K, Singer Miksa, 
Kolosi János 3 3 K, Kupeez Gyula, Miltonovies F.. Kollár 
Ignác, Ilink Márk, Szép Gábor, Bor hogy i Istvánná és Bársony 
Árpád 3 K, Farbaky István 1 80 K, Marosok Juliska és 
Weisz Ignác 1 (10 - 1*60 K, Pogány Béla, Panlik János, Su- 
hajilii Lajos, Szegedi Sándor dr., llonnann Jézsol dr., Volies 
György, Farbaky N. dr. 140 -P 40  K, N. N., Plűbulelpby 
Mór Puskás Józsid, Adamncz Emil, Balázs Hugó dr., Niki 
J.mos b. tanácsos P20 120 K, Szép Sándor, ifj. Hornyaesek, 
Grűnliut tanársegéd, Buxbaum J.-né, Vlkolinszky K -né, özv. 
Richtor G.-né, ifj. Bzpiska Mihály, Platzer Jenó.^rauin János, 
Leskó Béla 1 I K, Makó Mihály, Weisz Dezső, ifj. Marechalko 
Gy., Bergfest Árpád, ilj Weisz és neje, TiBné, Magdics J úiiob, 
llitrieh Ödön, Kóvesi Antal, Pálya Zsigmond, Muzsnay Géza, 
Dzsida József, Rogy a János, Singer Lajos, Cseh Lajos, Varga 
Sándor 80—80 f, N. N., Szartőrisz N., N N , Mogor LajoH, 
Zsemlye János, VVeinort Lipót N. N. 60—60 f, Monea Pál 
50 I, Balázs Imre, Kiss Frigyes, Tomcsala Ernő, Guba Pál, 
Kórós László, Platzer Sándor, Schmidt Ferenc, Belaj N.,



Jónás N., Klein Jakab, Kemény Mór. Baolirati József. N N . 
Szeőkéné, N N., N N'., N. Y , N. N., N. N . N. Y . Kény- , 
kövi József, Friebert Ferenc, N N , Scbrauiek Iiajos, Zubka 
Ernó, liauiner Rezső, ifj. Nemes József, Grauaz Milka, K/ep 
János, Ckrien Gyula, ifj. Surjanszky Kálmán. Grosi: Bertalan. 
Matejka Gyula, Immerblum Ignáené, Erdei Dénes, Hullai 
Mergit, Rigler Dezső, Uranyis Vilma, Popper Adolf. Dossowfíy 
Elek, Wagner József. Mark. A . N. N . Eizne.t N , Báláz, 
János, Altmann Imro, Gverk Mihály, üverk Károly, Weisz N 
Belivarez Izidor, Fiiékor Hamu, Y  N., Wagner Hajós, 11murák 
Ferenc, Tornya Béla, Mikalusz Ede, Kiíjípán János, Platthy, 
Strbik Géza, Andreidesz József. Stajezár Ferón, Tőrök Aladár 
40— 4 0  f, N N., Pischl László 80—80 f, Treiter János. Y  N  , j 
Nics Vilmos, Töttö8sy Ede. Baoskor József, Maro-i Mihály, 
tíutfreund tíamu, N. N., Patta Gyuláné, özv. Fronczl Ferencné, j 
Hiha Vilmos, Weiner Dávid, Kunzl Aladár es Vikiszaly József I 
20—20 f. Baeskor Gusztáv 10 f.

Áru adományok: Az edddig már közlőit ke- | 
reskedőkön kívül adakoztak: Weisz Ignác. Dukász 
Gyula, Marschalkú Gyula, Goldncr Adolf. Magdics 
János, Márkus Zsigmond 100 adag fagy la ll. Engel j 
Zsigmond, Ernszt Zsigmond, az áll. alkut, fogyasz
tási szövetkezete 300 darab gyertyái, Walli-esdot-fn 
és Markward, Sípos Ferenc, Kiss Ernő bankháza 
(Budapest), Hecht bankháza (Budapest), Brázay j 
Kálmán (Budapest) slb.

Itt kell megemlítenünk azt a derokas mun
kát, melyet a kert berendezése körül fáradtságot j 
nem ismerve Tömösközy Jenő és a főkapu diszél ! 
képező kél eredeti szerecsen kép készítésével 
Hreblay László főiskolai hallgatók végeztek.

K Ü L Ö N F É L É K .
— Anna-bál Vihnyén. A vihnyei Anna-bál 

rendezői a következő meghívó küldték szél.
Meghívó. Az egyetemi ifjúság „Besztorce-SeluiocbAnyai | 

Társasköro Budapesten" folyó évi július hó 28-án, vasárnap 
Vihuyefürdön H orváth  Kálmán Selmec-Bólabánya sz kir. 
város polgármesterének védnöksége alatt Anna-bált rendez, 
melyre kívül cimzott urat es családját tisztelettel megliivja 
a rendezőség. Bólépti-dij: Személyjegy 2 K. Családjog)- :i 
szem. b K., 4 szem 6 K. A tánc kezdete este 8 és fél óra
kor, A tiszta jövedelem jótékony célra fog fordittatni, mire 
való tekintettel fel ül fizetéseket köszönöttel fogadunk és hir- 
lapilag nyugtázunk. Jegyek előre válthatók: Joerges A özv. 
ól fia Selmecbányái és vibnyofiirdői üzleteiben Vigalmi el
nökök: Balás Hugó dr. Martos Sándor dr. Rendezők; Ágoston 
Ferenc, Badmy Gyuta, Balás Imre, Bársony Árpád, üsipkay 
János, Dohnányi Dohnúnyi Dezső, Dorn Benő, lAvrnszky 
Lajos, Űroó Géza, Hegedűs Gyula dr., floincz Pál, Kadielmami . 
Viktor dr., Kliment Béla, ifj. Kőrös László, Konkoly Tliegu , 
Zoltán, Kun Ferenc, Longauer Nándor, MűllerMiksa, Ocsovszky | 
Vilmos. Pilez József, ifj. Póhly János, Priviezky Ernő, Selnnidt j 
Imre, Svehla Ervin, Székely Ferenc. Székely László, Szlra- | 
koniczky Károly, ToincsáHyi Gyula, Vudy Oszkár, Wagner I 
Géza, Weisz Árpád.

A rendezőség felkéri azokat, kik tévedésből 
meghívót nem kaptak és arra igényt tartanak, 
hogy ezt közölni szíveskedjenek. Azt hisszük nem 
lesz érdektelen ha megemlítjük, hogy már 1878-ban 
alakult a B. S. T. B. a két megye ifjúságának 
consolidálása céljából. Feladatául tűzte ki iro- j 
dalmi- és társasestélyekkel ápolni a hazafias ér
zést, baráti összetartást, küzdeni a pánszláv túl- j 
kapások ellen, támogatni tagjait jó tanácsosai. a ! 
a szegénysorsuakat pénzsegéllyel. E nemes feladatá- ! 
nak azonban állandó helyiség illetőleg köri otthon j 
hiányában teljesen nem felelheti meg. Ennek a 
létesítésén fáradoznak most a B. S. T. kör tagjai 
s e célra rendezik a vihnyei Anna-bált, amely 
iránt három megyében igen nagy az érdeklődés 
s amely kétségen kívül kitünően fog sikerülni.

— Meghívó. A «felső-rónai és hegybányai* 
ifjúság, műkedvelő hölgyek szives közreműködésével 
1907. évi julius hó 21-én (vasárnap) Felső-Hónán, 
a Róza-szálló éttermében a -Gyermekvédő Liga* | 
javára tánccal egybekötött műkedvelői szini-elő- ' 
adást rendez. Belépti dij: Ülőhely I. 11. III. IV. sor
l K 20 fillér; V. VI. sor 80 fillér; a többi sor ! 
60 fillér; Állóhely; 40 fillér. A zenét Záchej János j 
zenekara szolgáltatja. Kezdete délután fél 4 órakor.
A szives felülfizetéseket, tekintve a nemes célt. 
köszönettel fogadja és hirlapilag nyugtázza a ren
dezőség. Színre kerül; Holtai Jenő által magyaro
sított; Blumenthal Oszkár és Kadelburg Gusztáv 
háromfelvonásos bohózata: Mozgó fényképek. 
Rendezők: SchtnicU Károly és Vidó József. Sze
mélyek: Kapor Kálmán Schmidt Károly, Mariska, 
a felesége Stefanka Margitka k. a., Güncs Bálint’ 
az apósa Vidó József, Róza, a felesége Petemák 
Anica k. a., Kazár Vilma Dzsbánek Gabika k. a., 
Kaján Tóbiás Novák József, Menszky Borisz Gállá 
Géza Julis, szobaleány Vidó Anica k. a., Gombos 
könyvvezető Weisz Árpád, Ladányi Szép Győző.

J k _______ ___ _

Kápolna-épités. A bankai völgyben 
újonnan épülő Nepomuki szí. János kápolnára 
adakoztak: II. számú gyüjtő-ivben Mikisza József 
3 K, Szászik Éva, Prainuka Libor, Donoval Márton, 
Ilrncsiar György, Krieger Mária, Nanácsik Béla, 
Groszmann Auguszt, Stubnya István, Grets Ignác, 
Csornák József, ifj. Brodnyanszky János, Hralszky 
János, Bebolaqua József. Haladok .lózsef ifj. Grets 
József, Chladny Vendel, Vancso Antal 2--2 K.
1 ráz János, Szászik Mária, Hromada János, 
Szarlorisz J. Grüneiinel József, Vlcsurek János, 
Bohóc József, Pramuka Józsefnó, id. Brodianszky 
János, Pelrinecz Anna, IIősz Károly, Haladék 
Ferenc, Szlabi Anna, Ilrncsiar József, Donoval 
Anna, N. Mária, Badazi Katalin, Slrenger Anna, 
Nanácsik István, Grets János, Stőhl Anna, Slóhl 
Irén, Sirkl József, Muszil József. Hösz Lajos, ifj. 
Grets János, Adanieez Teréz, Cseránk Erzsébet,
('.liladui József. .JókI József, Váginger Mária, Poliak 
János, .löki Ferenc 1 I K, Muranesan 90 f, 
Stáhl Péter HU f, Smi Magdaléna, Vágne^ Károly, 
llekl Erzsébet, Javorszky Ignác, Haladék Ignác 
60 -60 f, Zachar Anna. Lászik Pál 50—ö(J f, 
Grüneiinel Eleonóra, Szloboda János, Vágjjer 
János, Pramuka Rozália, Kicska András, Andridesz 
Zsuzsanna. Slajner József, Friska Z. Grets József 
40 - 40f, N. N., Hugyocz József, Riha Vilmos 
20 20 f, Feidruk Anna 8  f, l.ani János 4 fillér.
A nemes adakozók ezúton fogadják a leghálásabb 
köszönetéi a kápolnát épillető bizottság nevében. 
(Folytatjuk.)

Vihnye-fürdő vendégei. Vihnye-fürdőbe 
junius hó 25 tői kezdődőleg julius 2-ig a követ
kező vendégek érkeztek:

Zinger Fülöpné utazó neje 2 leánya és fia ■ 
Budapest, Kellner Gyula orvos neje fia és cselédje ! 
Mezőkövesd, Székes Béláné máv. ellenőr neje j 
Szomolnokhuta, Téri József magánhivalalnok neje ! 
és 7 gyermeke Budapest, özv. Koszlela Lajosné j 
és Lojzi Kisgaram, Kormos Jakab magánzó neje ! 
és leánya Budapest, Dobó Sarolta tanító neje i 
Oszlány, Rác Kálmán dr.-né minisleri segédfogal
mazó neje Budapest, Kerpcly Antal, ny kir. mi- i 
niszleri tanácsos és leánya Budapest, Magymássy j 
Károly kir. közjegyző és neje Paks, Pekanovils | 
Dánielné igazgató főmérnök neje Paks, Jelűnek ! 
Páni kereskedő neje Zsarnóca, Wohlslein Józsefnó 
uszlalossegéd neje és leánya Budapesl, Schlésinger | 
Józsefné gazdász Örmény, Libertényi Arzénné I 
titkár neje és Lakatos Bálintné Nyílra, Zsolnay j 
Imre dr. pü. titkár neje és 2 gyermeke Budapest, ! 
Lichlinann Ignácné kereskedő neje Pirnitzer Edilh ; 
leánya és gyermekloány Budapest, Marlinecz Jó
zsefné posta és lávirda főtiszt neje és leánya 
Budapest, Deulschliiiidei* Nándor kereskedő neje 
és 2 gyermeke Budapest, Jászay Andorné hiva
talnok neje Hcrnádzsádány, Tauz Vilmos lakatos- 
segéd Budapest, Szántó Manó dr. neje lia és dada 
Budapesl, Gyulai Andor pénztáros és neje Buda
pest. Hofhauser Ferenc szék. főv. műszaki liszt
viselő Budapesl, Führer Adolfné keresk. alkalma
zott neje és leánya Budapest, Klein Gyuláné kis
kereskedő Türökszentmiklós, Noszlopi Henrikné 
kereskedő neje és lia Budapest, Kósch Sándor 
kir. közalapítványi felügyelő neje lia és leánya 
Budapest, gelsei Bíró Etelka szék. főv. gépirónő 
és anyja Budapest, Reintz Ödön mérnök Buda 
pest, Bcrzák Zsófia tanítónő Radosna, Kiss Lajos 
rcf. főgimnáziumi tanár és neje Niskolc, Budaváry 
Ferencné vizmöster neje és fia Léva, Vass István 
m. kir. pénzügyi számcllenőr és neje Esztergom. 
Üravetz Béláné kir. törvényszéki elnök neje, 
Ipolyság, Helmbachor Nándor kir. törvényszéki 
elnök Ipolyság, Gáldy Mariska községi lanitónő 
Buják, Sz.üls Sámuelné kis földbirlokos özvegye 
Szüts Ella unokája és özv. Marci Lajosné Miskolc, 
Szalóczy Pálnó ref. lelkész neje Tiszavalk. Schön- 
mann Henrikné kiskereskedő neje Budapest, Géczy 
Károly né közs. főjegyző neje Buják, Nemes Jcnőné 
ig. neje és HoiTmann Johanna Budapest, Békés 
Vilmos bankhivatalnok Budapest, Achtzehner Jó
zsefné kereskedő neje 2 fia és Ivigenhoffer Luiza 
Budapest, Thur&nszkyné Nádi . Lívia dohány- 
beváltótiszt neje Arad, Thuránszky Károly ra. 
kir. sótárnok és neje Losonc, Belcsák Kálmán, 
bankhivatalnok és neje Budapest, Isaak Mártha 
írónő és Isaak Anna Nagyrédo, Faludy Mariska 
orvos leánya Budapesl, Ditlinaun Katica magánzó 
Budapest, Spitzer Mórné orvos özv., Mellei1 E.riié
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és Feigol Nunu Budapesl, Escher Ferencné máv. 
lisztv. neje és Escher Margit Angyalföld, Lipport 
Teréz magánzó és Lipport Cilii Budapest, pigi 
Károlyné áll. tisztviselő neje és Pigl Erzsébet 
Budapest, Grolnnann Henrikné hivalalnoknő és 
leánya Fiume, Czurda Ernő m. kir. honvéd- 
hadnagy neje leánya és dada Újvidék, Bosenfeld 
Sándor dr.-né ügyvéd neje Gödöllő, Elek Tibor 
ügyvédjelölt Szolnok, Fekete Berta fővárosi la- 
nitónő Budapost, Kölni Dávidné korcsmárosné 
G a ram lekér, ifj Jaksics Miháiynó szabó neje és 
fia Érsekújvár, Kelemen Tivadarnó állomási főnök 
neje és fia CelldömOlk. Szűcs Ernő dr.-né ügyvéd 
neje fia és leánya Budapest, Hause Ignác főgimn. 
tanár neje és leánya Nagykikinda.

— Halálozás. Súlyos csapás érte hot tói 
Nagy Géza honvédhuszár ezredest, a szegedi huszár
dandár parancsnokát és nejét született Muszka 
Margitul. Két szeretett kedves gyermekük közül 
az egyik, a kis Brigitta e hó 2-án hosszas szen
vedés után elhunyt. Betegsége, horvadása hosszas 
volt a kedves kis lánynak. Évekkel ezelőtt itt 
Selmecen lett beteg, a gyermekek gyilkos beteg
sége a vörheny támadta meg. Felgyógyult ugyan, 
de egészségét teljesen sohasem nyerLe vissza s 
most, dacára a szerető szülők önfeláldozó ápolá
sának kimúlt, elhervadt mint egy kis virág, át
költözött az angyalok országába. Legyen az ő 
pihenése olyan csendes, mint amilyen ártatlan 
volt élete, s a szerelő szülőknek pedig adjon vi
gasztalást a jó Isten.

A „Besztercebányai kereskedelmi és 
iparkamara" közgyűlése. A besztercebányai 
kereskedelmi és iparkamara junius hó 28-án tar
tottul ifj. R osenauer  Lajos alelnök elnöklete alatt 
a szokásos nyári szünet előtt utolsó közgyűlését. 
A régi kamara megbízatása f. é. julius hó 31-én 
lejár. Elnök örömmel jelentette, hogy az uj kamara 
megalakulása a rendes időben lesz keresztül ve- 
zelhő, mert eddig Hont megye kivételével az 
összes alkerületekben a tagok megválasztatlak s 
igy nem iog megismétlődni az 5 év előtti állapot 
mikor másfél éven át a régi kamara megbízatás 
nélkül működni volt kénytelen. Jelentette továbbá az 
elnök, hogy újabban ismét 6  kisiparos részesült 
ingyen állami munkagépekben, melyek értéke 1 0 0 0 0  
korona. A tisztességtelen versenyről szóló törvény
tervezet tárgyalásán a titkár vett részt, s olt a 
kereskedelmi osztály észrevételeinek és óhajainak 
kifejezést adott. Úgyszintén képviseltette magái a 
kamara a gyáriparosok orsz. szövetsége által a ki
vándorlás kérdésében megtartott lanácskozmányon. 
Elnök jelentéseinek helyeslő tudomásvétele után 
a napirend tárgyaltától!. Turdosin község piaci 
helypénz szabályzatának teljes átdolgozását ja
vasolta a közgyűlés. A törvényjavaslatok és indo
kolásainknak a kamarákkal való közlését helyeselte 
s a kolozsvári társkamara ez irányú fel terjesztéséi 
támogatni rendelte a kamara. A miskolci társ- 
kamarának a progresziv adóztatásnak a realadók- 
nál való alkalmazása érdekében telt felterjesztése 
holycslőleg tudomásul vétetett. A vusárnapimun- 
kaszünelnek a karácsony és újév előtti vasárna
pokon való állandó ielfüggeszlésél kívánatosnak 
tartotta a közgyűlés s ez értelemben felír a kor
mányhoz. A vasúti szállításoknál tapasztalt gon
datlan kezelés és áruhiány megszüntetése érde
kében a kamara támogatja a miskolci lárskamara 
felterjesztéséi. A fürdőhelyek vasárnapi inunka- 
sziinelo tárgyában kibocsátott miniszteri rendelet 
ellen észrevétel nem merült lel, s tudomásul vé
teleit a kassai társkamaránuk annak visszavonása 
iránt lett felterjesztése. A kerület vasúti hálóza
tának tervszerű megállapításánál a kamara s az 
érdekelt törvényhatóságok azonos kívánságokkal 
léplek fel s az uj vonalak iránya ehhez képest 
inegállapiltatott. Különös súlyt helyez a kamara 
a Vác-, Ipolyság-, Korpona-, Besztercebánya és 
RuLLka közölt épilendő fővonalra s ennek meg
valósítása érdekében mozgalmat indít. Tárgy á l
latott a kerület 1906 évi közgazdasági viszonyai
ról szóló jelentés s elfogadtatott. Az iparleslülelek 
országos nagygyűlésén a kamara részt vesz, s 
arra képviselőül az iparosztál y el nőkét ifj. Rosenauer  
Lajost és D ienes Emil másodlilkárl küldte ki. 
Két felső kereskedelmi iskolai tanulónak 200—200 
koronás ösztöndíj szavaztatott meg. Az ipari raun- 
kásjutalmak kiosztására nézve a jelölés megejtő- 
lett, s különös tekintettel arra, hogy a kerület 
minden megyéje s ezen felül oly ipartelepek, me
lyeken még jutalom nem került kiosztásra, része
sedjék a jutalmakban, első helyen a következő

1907, julius 14.
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munkások jollllteltek: Takács Ferenc Szécsény; 
Iluszágli János Zólyom; Kubossák József Námesstó; 
Stricz József Hermánd; Dórján János Uptószcnl- 
miklós; Lénárd János Nagymaros és brajcziár 
Antal Vihnye.

— A felvidéki osipkeverés kérdéséhez.
Lapunk folyó évi 26. számában a Hont! Lapok 
egyik cikkelyére reflektálva (ízt fejtei!lük ki hogy 
íxH on li L apok  értesülése, s így közleménye téves, 
mert a hodrnsi csipke házuparszerü meghonosi- 
tásával nem C3 iczka Sándornó úrnő női gyakorló 
iskolája foglalkozik, mint őzt a I io n ti L apok  kö
zölte hanem Vörös Ferenc tb. főjegyző, aki hosz- 
szu évek sora óla fáradozik városunkban minden
nemű háziipar megerősítésén s most is ő tartja 
fönn Hodrusbányán a csipkeverő iskolát minden 
segély nélkül. Lapunk múlt számában Cziczka Sán
dorné úrnő kifejtette, hogy a Honli Lapok közlése 
annyiban tényleg téves, hogy ő még csak szán
dékozik foglalkozni a felvidéki csipkeverés liázi- 
iparszerü üzésével s e célból 60—80 nőnek óhajt 
foglalkozást adni. Ennyiben tisztázva lévén az ügy, 
részünkről ürömmel látjuk, hogy szegény népünk 
érdekeit Gziczka Sándorné úrnő is szivén viseli s 
azt szeretnők, ha az ő példáját mentői többen 
követnék, mert önzetlen munkásai közéletünknek 
manapság bizony kevesen vannak s városunk sze
gény lakosságának pedig igazán szüksége lenne 
arra, hogy ne csak Vörös Ferenc és Gziczka Sán
dorné, de mások is önzetlenül munkálkodjanak a 
nép javán. — A magunk igazolására különben 
csak azt hozzuk föl, hogy cikkünkkel az igazságot 
akartuk kideríteni, aminthogy ez sikerült is nekünk, 
mert maga Gziczka Sándorné beismeri, hogy a 
Mónii Lapok közleménye téves.

— Súlyos sérülés a bányában. E hó 10-én 
a Ferenc József-aknai bányában súlyos sérülést ; 
szenvedett Kubola András 34 éves illési bánya- j 
munkás. Nevezett bányász délelőtt 11 órakor 
S im ítsá k  József. K olpaszky  István, Koleda József ! 
és Csapiák Mihály társaival a bánya egyik részé- ! 
ben dolgozott, fúrt és ércet válogatott. Műszak | 
végén a fúrólyukakat megtöltötték és meggyujtva , 
a közeli biztos helyre mentek felöllüzés végett. | 
Öltözés közben szokás szerint számolták a fel- 1 
robbant fúrólyukakat s megállapították, hogy azok 
egyike nem sült el Simusák és Kolpaszky állí
tása szerint több mint egy negyed órát vártak s

Aiíljúk, Csak elsőrendű szer örvend ilyen olterjeotsógnek. A 
Glóbusz tisztítószer kivonatot a legjobb nyersanyagokból, j 
különösön neuburgi komokkrótából állítják ölő, auiely párat- í 
lan jó minőségben csakis a Fritz Scliulz jun r.-t. bányáiban i 
találtató és azt góziszapgyárakban legújabb gépekkel legfi- j 
nouiobb ininÓBégro dolgozzák le!.

NYILT-TÉR.
E rovat alatt közlőitekért nem felelős a szetk. I

Nyers Bastselyem teljes ruhához, 
fi t !lo kitől 43 

Irt 25 krig. — Port - és v ám m en te se n  házhoz szál
lítva. Minták — nagy választókban — postafordulatlnl 
küldetnek. H e n n e b e r g  s e l y e m g y á r a  Z ü r i c h .

AB r á z a y  s ó s b o r s z e e s z
F Q G K R É 1 - / Í  A L E S J O B B  A-A

te öeassaj caul’ü v;

K i s í m  a i i a l i i s  a t a z á s c í n á l .  -  S f l S ü l M i t e i l i ü  rö v id  l a s i n á l a i  M i n .t» .ertü tlenltö  h a tó s á g ' á lta l m e g v iz s g á lv a .
Attcst Bocs, I8$7. julius a.

A fogak tisztán tartásához fogv:/. nem elegendő. —. 
Eltávolítása u foghus kői ül akarati.inni képződő árral- 
mas anyag, csakis mechanikai tisztítással egyesitett 
egv felélesztő és aot'septikns halassal biró iog-Crviu- 
mel elérhető. \  , ,K A L O D O N T “  hasznaíara uz 
összes kulUirálliMiiokban :i leshatásofabbnak be-

Közönség köréből.
A «Selmecbánvai Híradó* lek. Szerkesztőségenek 1 

Helyben. í
ekkor Kolpaszky a fúrólyukakhoz ment megnézni, 
hogy melyik nem sült el. Visszament megint tár
saihoz. uj töltényt készített cl s azzal ismét vissza
akart menni a fúrólyukakhoz, de Kubola elkérte 
tőle azt, hogy ő helyezze el. Amint a fúrólyukak
hoz ért. abból fúrólyukból, amely nem robbant 
föl, ki akarta venni a kiégett gyujtózsinórt, a töl
tés azonban ekkor felrobhant s a közvetlen kö
zelben levő Kubola rettenetes sérüléseket szen
vedett arcán, fején és felsőtestén. A szétrobbantott 
kőzet egészen kiütötte balszemét, eltörte jobb 
karát s jobb kezét s több súlyos sérülést okozott j 
koponyáján. A szerencsétlen embert a bányász- , 
kórházba szállítói Iák.

— M ikén t j u t h a t u n k  n a g y  jö v e d e le m h e z ?  Két- ' 
ségtcloA, hogy ma, amidőn a husdrágaság nnpi'ól-nupra foko- j 
zódiií. a legjövedelmezőbb gazdasági foglalkozás a marha és j 
a burómlitcnyészles. Azonban szarvasmarhát nem mindenki 
tenyészthet s ha nem is tenyészti azt tojásból, tarthat, azaz 
csibe korában pár fillérért veszi azt s otthon hulladékokon 
nagyra neveli s így olcsón finom és tápláló húshoz, tollhoz 
és tojáshoz juthat. Kőként a pulyka tartása és nevelése jőve- 
mező. Maga a miniszter 8 év előtt országos felhívást intézett  ̂
a közönséghez, hogy karoljak lel jobban a jövedelmező pulyka- 
tenyésztést. ICs van is ennek a felhívásnak hatása. Ma sokkal 
nagyobb arányú ntár e tenyésztési ág, mint 8 óv előtt volt. 
Most Hreblaij E m il  Hllaltenyés-tési ív. kir. felügyelő, régi 
és közkedvelt gazdasági Író tollából megjelent a „Puhjka- 
tenyésetése és értékesítése"  oiinfi 140 oldalas 3 4íl képpel 
díszített munka, melynek megszerzését es uz abban kitűnő 
magyarsággal adott tanácsokat és útmutatásokat mindenkinek 
a legmelegebben ajánljuk. Megrendelhető o munka 3 korona 
20 fillér időleges beküldése mellett a szerzőnél Budapest, 
Városliget, M ezőgazdasági m. k ir . m uxeum .

— M inden p r a k t ik u s  h á z ia s s z o n y ra  n éz v e  nagy 
nyereség, ha a Glóbusz tlsztitókivonatot használja, melyet a 
Eritz Schulz jun . r.-t. gyárt Lipcsében, Nouburgban, Egerben 
es Lincolnban New-yorlc melleit. Évente több mint 70 millió 
Glóbbsz tisziitó-kivonntot küldenek szét ami bizonyítéka annak, 
hogy ez a féintisztitószer ástalános és megérdemelt figyelem
nek örvend, és hogy több millió háztartásban, műhelyben, 
üzletben, katonaságnál vasútnál és szallitótársoságnál hasz-

Folyó iió 7-iki számú becses lapjában ‘Tűz
oltó közgyűlés* cint alatti hírnek egy része nem felel 
meg a valóságnak, sőt a már felkorbácsolt, ugvne- ; 
vezett békés egyetértésnek még inkább utjai, álianá | 
mivel a főparancsnok makacsságát és a közaka
rattal való szembe helyezkedését hangoztatja ho
lott arról tényleg szó sem volt, kérem jelen so- ! 
raimnak szives közlését.

Elsőben is kijelentem, hogy nem helyezked
tem a közakarattal szembe a zenészek elbocsátása j 
miatt, mert a közgyűlés kimondotta, hogy a jelen 1 
állandó őrség embereit helyezik el az őrianyáról 
— ez ellen nem volt kifogásom, de oda állandó | 
őrséget és pedig hat embert tegyenek, ehez pedig j 
én igenis ragaszkodom és ragaszkodni logok, mert i 
kötelességet teljesítek akkor, amikor saját és pol- j 
gártársaiin vagyonát a lehetőség határain belül ; 
védeni kívánom, s nem tudom magamnak elkép- | 
zeltii, hogy egy oly lűzfészek város mint a miénk í 
állandó lűzőrség nélkül lehessen, s nem is szabad ■ 
lennie, mert akkor még annál is alacsonyabbra I 
esnénk mint ami azelőtt 25 évvel már meg volt 
városunkban, a régi éjjeli tűzőrség, amit holmi 
napszámosok és inasok végeztek.

Én tehát makacsul ragaszkodtam és ragasz
kodom az állandó őrséghez, s ez irányban engem 
a század le nem szavazott, s hiába látta a hir 
közlő a nem épületes látványt, do ezt álmodta 
talán, mert az állandó őrség fenntartását sőt két 
emberrel való szaporítását kimondták, s így ellen
vetés nélkül elfogadtam e határozatot, s ha ez 
így nem történt volna, meg lehet győződve a hirt j 
szolgáló ur, hogy ez irányban ellentétes határozat ! 
meghozatalát, az egész századdal együtt nem j 
fogadtam volna el.

Azt, hogy egyéb ellentétek léteznek nem 
tagadom, de nem köztem és az egylet közölt, de í 
egyesek izgatásai magában a században hozzák 
ezeket létre, s előre látom azon időt, amikor ez : 
izgat ók igen fognak csalódni, s én csak arra tö
rekszem, hogy sok évi fáradozásommal ily szép 
fejlődésnek indult munkám ne úgy döntessék ha
lomra, mint ez a múltban megtörtént.

Nincs ugyan miért ragaszkodnom e fárasztó 
és izgalmas hivatalhoz, mint a t. ü. parancsnok

ság, de nem akarok bonyodalmat okozni még 
többet mint a mint van, ha azonban a jelen iz
galom leül, úgy szívesen bízom ifjabb kezekre 
azt. amit hosszú fáradságos munkával megalkot
tam, s talán öregségemben nem elég erólylyel 
bírok vezetni. — Áin megmutatja a jövő.

Tisztelettel 
Csányi Ottó.

SELMEC- ÉS BÉLÁÉÁNYA SZ. KIR. VÁROS

HIVATALOS KÖZLEMÉNYEI.
44(51 sz/l!i07. vt. Hirdetmény.

Az 1886 XXI. l. c. 7 §-ának rendelkezéséhez 
képest közhírré teszem, hogy a városi törvény
hatósági bizottság 1907. évi junius hó 11-én nap
ján tartott közgyűlésében 128. közgy. sz. a.

Vihnyeíűrdöiiek közvetítők és ügynökök be
vonásával és díjazásával leendő eladását rendelte 
el azzal, hogy ha az eladás nem sikerülne a für
dőt a fejlesztés biztosításával hosszabb (50—60 
év) időre bérbeadja.

Erről a közönség oly figyelmeztetéssel érte- 
s'llclik, hogy az J8 8 6  XXI. t.-c. 8  §-a értelmében 
az ellen kihirdetése napjától számított 15 nap 
alatt az ezen sz. kir. város kötelékébe tartozó 
bármely polgár és azok, kik a városban vagy ha
tárában (külutcában) ingatlan vagyonnal birnak 
— a v. polgármosLorhez benyújtandó iélebbezéssel 
élhetnek.

A határidő a kihirdetést követő naptól szá
míttatván, kiemeltetik hogy jelen hirdetmény a 
hirdető-táblára 1907 évi junius hó 19 napján ren
delletett kifüggeszteni.

A közgyűlési határozat és a tárgyalási iratok 
a v. főjegyző hivatalos helyiségében (Városház II. 
8 .) tekinthetők be.

Selmecbányán. 1907, junius hó 19-én
Horváth Kálmán

polgármester.

É s z a k -a m e r ik a i  E g y e sü lt  Á lla m o k b a n  szé k e lő  k o n 
zu lt k é p v ise lő sé g h e z  in té z e t t  p é n z k ü ld e m é n y e k .

Valamennyi 'örvényhatóság első 
t i sz tvi se lőj én e k. *

A new-yorki cs. és kir. főkonzulálus ismé
telten panasz tárgyává lelte, hogy a Magyaror
szágról címére érkezett pénzküldemények rendel
tetése iránt a legtöbb esetben csak hosszadalmas 
levelezés utján tud tájékozást nyerni. Az észak
amerikai Egyesült államokban ugyanis a posta
utalványokat a félnek nem kézbesítik, hanem a 
postahivatalok azokat maguknál tarlják. a posta
utalványon levő közleményeket és a pénz rendel
tetésére vonatkozó netáni feljegyzéseket pedig 
figyelembe egyáltalában nem veszik. Felhívom 
ennek következtében a Címet miszerint hírlapok 
utján és más alkalmas módon figyelmeztesse a 
nagyközönséget, hogy saját érdekében cselekszik 
ha az Egyesült-Államokban székelő cs. és kir. 
konsuli képviselőséghez intézeti kissebb összegű 
pénzküldeményeket levélbélyegekben, a nagyobb 
összegű pénzküldeményeket pedig bankutalványok
ban (magyar bankoknak oltani bankintézetekre 
szóló schequekben) és pedig olyan ajánlott zárt 
levelekben küldi, melyekben a pénzküldemény ren
deltetése pontosan le van Írva.

Budapesten, 1907. évi junius hó 25-én.
Andrássy s. k.

* Ez a körrendelet Ki urnára is kitörjed.

3396 sz. 1907.
Hirdetmény.

Mely szerint közhírré tétetik, hogy a folyó 
évi III. oszt. kor., bánya és nyilvános vállalatok 
adójára vonatkozó kivetési lajstromok az ipoly- 
sági ni. kir. pénzügyigazgatóságnak érvényesítési 
záradékával ellátva a városi adóhivatalnál folyó 
évi julius hó 1 0 -től folyó évi julius hó 18-ig ter
jedő nyolc napi közszemlére kitételnek azon figyel
meztetéssel, hogy az adókötelesek netáni felszó
lamlásaikat megtegyék, és pedig:

a) azon adózók, kik a fen lórin lett kivetési 
lajstromban tárgyalt adónemmel már a mull év
ben voltak megróva, a lajstrom kitételének napját;

b) azon adózók kik a kivetési lajstromban 
megállapított adóval a kivetés évében első Ízben 
rovattak meg, adótartozásuknak az adókönyvecs
kébe történt bejegyzését követő 15 nap alatt köz-
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vétlenül az ipolysági ni. kir. pénzügy igazgatósághoz 
annál is inkább nyájtsák be, mert ezen határ
idón túl oda beérkezett felszólamlásaik az 1883. 
évi XLIV. törvénycikk értelmében mint figyelembe 
nem vehetők, egyszerűen visszautasittatnak.

Selmecbányán, 1907 julius hó 8 -án.
Városi adóhivatal.

H RDETÉS EK.

I ^̂ Isö-Rózsa-utca 84, számú hóz-
ImI 11VI lhJ . bán négy szoba és konyhából
álló lakás f. é. augusztus 1-étől kiadó. 

Bővebbet: özV. CjyurkoVits /Indrásnénál,

l í i a d ó  látván.
Deák-utca 17. sz. alatt (Sóltz-féle) házban

a z  e m e le t i  la k á s ,
mely jelenleg a „Főiskolai Kör“ helyisége, 

kellő helyreállítás után 

f. é. nov. l-tol kiadó.
Bővebbet: Fodoi» L. di>.

2  drb. Selmeci, 2 drb. Barsszent- 
kereszti és 1 drb. Zólyomi takarék- 
pénztár részvény jutányos áron eladó. 

Bővebbet a Selmeci Népbankban. 
Egy jó házból való fiú tanulóid 

felvétetik teljes ellátással
Waltersdorfer és Markward

könyvkötészetében.
XXX>0<X>0<XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX X g

g Ezüst-utca I. kerület 14. szám alatti

h á z
sz a b a d  kézbő l jutányosán e ladó . 

Bővebben:BORHEGYI ISTVÁN
c u k r á s z n á l .

Eziist-uku I. kér. 14.

Fajszinbarack, csakis ananászfajok 
elsőrendűtek 5 kilós postakosaran- 
kent, 1 fr*t. 20 , zöld ringló és zöid 
dió nemes fajtákat 1 f*>t. 20 kr.-ért 

szállítja:
Szabó 169 gyümölcs ltfviiel Gsongráciról.

Ház e la d á s .
Selmecbányán a Szt.-háromság-téren 

I llő . szánni kétemeletes ház, melyben a ' 
földszinten * egy régi jú hírneves vendéglő 
van haláleset miatt szabad kézből azonnal 
eladó.

Bővebb felvilágosítást ad Selmecbányán 
É r t i  V i lm o s  városházon 2 . sz. alatt és a 
tulajdonos öze. B o g ija  J á n o s n é  Losoncon 
Jókai-utca.

Maggi Gyula és Társa.
Iroda: Wien, IV 1. Gyár: Bregenz.

CZUNA-féle házban 
lévő első emeleten 
3 szobából, konyha, 

pince és éléskamrából. A másik két szoba, 
konyha és éléskamra

=  augusztus hó fi-étől k iadó . =

L a k á s  k ia d ó ! ;

| Í4  S ü á d p a í r i p a -  

L ii io n E te js a a p p & n

Bergm ann t-s tá r sá tó l Drezda és T etschen  a E
Marad a naponta beérkező ••üimtő nyila:\w/.a:<ik szó- 
rint a loghathatósiibh minden gyó jys/.appunok közt 
szeplők ellen is. Használata az a: puha bárso

nyossá teszi és r/iz.-ásíziiit idéz. elő 
| Kapható 80 liV-rcs rlarnl.okban mmd-u gy.i; 

bnn, drogimria-, pariin-, szappan- «-s fodrász-üzletben-

és bérmeatve magyar nyelvű, gazdagon illusztrált főá .rjegyzéke- 
m e t, 3000-nél több rajzzal, mindennemű n ik k e l-, e z ü s t-  é s  

a ra n y o ra k , valaniintmindeiincmü szo lid  aran y  
é s  e z ü s tá ru k . h a n g s z e re k ., .c é l-  é s  b ő r

á ru k  Btb.-röl e re d e ti  g y ári a r b a n
Nikkel rcinontnir ó r a .......................  K
System Roskopf j>.

. eredeti system Roskopf patent . 
Ueitfcyzett -Sas Roskopf- nikkel lem . 
..........................  i «Glór'

Természetes ezüst üst
ben mindenkor

frissen befózött
kiváló finom

málnaszörpöt
szállít

Gessler Siejied
ALTVATER likűrü-yár

csász. és kir. udvari 
szállító és Ö csász. és 
kir. Fensége József 
főherceg k a m a r a i  

szállítója

3 t i s z t .

KI

Hirdetmény.
A Selmeci Népbank tulajdonát ké

pező Nyitray-féle házban lévő 8 szobá
ból, konyha, éléskamra, istálló kocsi
színből álló lakás; a kopogó melletti 
Hirschner-féle házban pedig két 4 szo
bás lakás kerttel s a hozzá tartozó 
mellékhelyiségekkel együtt fi907. aug> 
h ó  l-tőí bérbe adó.

Mindkét ház el is adó.
Bővebbet: a Selmeci Népbankban.

Roskopf 
tűst romontior óra «fll<

Ezüst rvmonloir óra fcdéllul . . . .
Ébresztőóra K. - io. Konyliaóra . .
Kchwarzwalili óra K. Kakukóra . ...
Minden óráírt a övi jótállás. - N incsen  k o c 
k á z a t:  B e c se ré lé s  m e g e n g e d v e  vagy a 

p é n z  v issza !
E lső  ó r a g y á r  Brftx

K O N  R Á D  J Á N O S
cs. ós kir. udvari szállító.

Brüx 1258. szám . tCsuhorszAg..) '

Szélhajtó, csömörcsillapitó

J^ódepeesöppek.
G tz 1 8 4 4 * évtől bevált liáziszer, 
amely étvágyat gerjeszt és az  
.Y .Y. em észtést elősegíti. .Y.Y.

1  MI p ta la c lk o iT L  l e i n t
3 üregnél kevesebb (utánvéttel 
2'3C K  csom agolással) postán

I Y .Y.Y nem szálliítatik . Y.Y.Y

K a p h a t ó :

•  S IT T N E K  9 Y U L A  t J t a í S M t t l t t t t  &LOtf&NlTZ
í Alsóausztria.

N o ln io t 'h á n .v á it  :
ifj. Mnrsehalko Gyula, 
Engel Zsigmond,
Ernst Zsigmond.
Weisz Ignáo,
Weisz Samu.

tüoilrushiiii' Un ;
Kukucska József,
Weisz Jakab.

’ Elüt falülm ulliatlatl „rovar- 
i r t ó “  M á l t á s  seg ít.

( i t a k i s  p a í a c k o b f c a n  k é r j e  !

K u r p o z s s i i i :
Blaskovics Lajos

kKttritlÖObsi; U.'i Uii:
Freud Manó,
Gazdik János,
Honi F. W.,
Klein Hcrmann 
R itter Lipód J.

E p o l y ^ á g A t i .
Berezeller M.,
Holnoi" Pál. 
l'ombo Károly utóda 

Hrsek Ignáe 
Rumann Lnjosné.

Nyomatott Joerges Ágost özv. és lia könyvnyomdájában Selmecbányán, 1907.
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