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A S. A. C.
Selmecbánya társadalmi életéről liosz- 

szasan beszélni nem lehet, amiképen hogy 
nem lehet olyan érdemet méltatni, ami nincs. 
Hálátlan foglalkozás volna a ml társadalmi 
életünk méltatásába fogni, mert szürke, 
egyhangú volna az is, mint a tárgya. Kevés 
vidéki város, sőt a lakosság intelligens 
részének nagy számát tekintve, bátran el
mondhatjuk, hogy széles ez országban egy 
város sincsen, ahol vigasztalanabb, sivárabb 
lenne a társadalom élete, mint Selmecz- 
bányán. Pedig hát egyesületeink — tudo
mányos, hazafias és jótékonyak, ez utóbbiak 
különösen szép számmal — vannak, ám 
ezek nagyon kevéssé képesek megélénkí
teni a társas életet.

Ámde nem társadalmi életünk egy
hangúságával akarunk foglalkozni, hanem 
azzal, ami egy kissé megmozgatta azt a 
szürke rendet, ami olyan jellegzője a mi 
társadalmunknak, mint a fekete szin a 
gyásznak.

Nemrégen említettük, hogy egy uj tár
sadalmi mozgalom indult meg öelmeczbányán 
egy uj társas kör alakítása iránt. Ez a moz
galom. ha nem is mondhatjuk, hogy forron-

A „SELM ECZBAN Yál HÍRADÓ" TARCzI j T
A veterán leánya miatt.

A „Selraeczbányai Híradó'* * számára ir ta :
Sipulusz.

(Utánnyomás tilos.)
A Florián-ulcza egyik földszintes házában, 

egy tisztességes polgári berendezésű szobában egy 
úri ember fekszik felkötött orral.

A Puturluk-köz egyik kélemeletes házának 
nem tudom milyen berendezésű szobájában egy 
másik úri ember fekszik, felkötött füllel.

Az első én vagyok, a második nem tudom 
kicsoda; de az bizonyos, hogy ha az elsőnek nem 
volna felkötve az orra, a másodiknak nem volna 
levágva a füle.

Röviden: ő lenyesto az én orromat, én le
szeltem az ő fülét. Meg is orrolt erősen, a miért 
én lefüleltem őt.

Nagy históriája van ennek a dolognak. Az 
orrok és fülek tragédiáját a kezek és lábak ko
médiája előzte meg.

Úgy történt a dolog, hogy barátaimmal el
mentünk mulatni a Radetzky veterán-egyesület 
nyári mulatságába. Önök azt hiszik, hogy ez nem 
mulatság ? Nagyon tévednek. A veteránok belát
ják, hogy súlyos dolog veteránnak lenni, s azért

gásba hozta a mi társadalmi életünket, de 
megmozgatta azt, egy kis életet öntött belé.

S részünkről már ezt is eredménynek 
tekintjük. Es örvendünk neki, mint a szél
csendben örvend a hajós a legkisebb szellő
nek is, mert ez a mozgalom, liiszsziik, az 
elposványosodástól menti meg társadalmi éle
tünket s egy kis forrás, átalakulás és át- 
szüremkedés után, miként a mustból lesz 
a bor, e mozgalomból is társadalmi életünk 
mégélénkitője lehet.

A S. A. C. (Selnreczbányai Athletikai 
Club) alakulási mozgalma az, arai egy kis 
életet hozott a társadalmi életbe; egy kis 
mozgást, egy kis forrongást idézett elő, 
amely feltétlenül üdvös lesz.

Üdvös lesz, mert meg vagyunk győ
ződve, hogy amikép a mozgalom megindu
lása óta is hova-tovább életre valóbb lett, 
úgy megalakulása után még inkább simulni 
fog ahoz a társadalomhoz, amelyben alakul.

A S. A. C. megalakításának első moz
galmát, a mozgalom irányát nem mondhatjuk 
szerencsésnek. És tán épen ez a szerencse. 
Az, hogy nem a rendes, megszokott, sablon
szerű utón haladt ez a mozgalom, az okozta, 
hogy tényleg mozgalmat keltett az egész

mindegyik hord magával enyhítő körülményül egy 
csinos ifjú leánykát, a ki oly édesen nevezi az 
öregei papának, s oly édesen mondja nekünk 
uram !

.Uram !u Ez az egész, ennél tovább nem 
megy. A veteránok teánvai katona-gyerekeknek 
tartják magukat (otthon is csupa csalaképeket 
látnak a falon!) nem bizalmaskodnak senkivel 
és ök so tűrnek bizalmaskodást.

Én mégis bizalmaskodtam Annával. Annyira 
mentem, hogy limonádét hoztam neki és a mit 
benne hagyott, azt megittam. Sokat tánczoltam 
vele s elloptam virágját Huzamos ideig karon
fogva sétáltam vele s legyeztem őt.

Ilyen stádiumban volt az udvar ás, mikor 
egy plisszirozofl ingű, vörös szalagos rendező meg
fog és ezt mondja:

— Mi czélja van önnek azzal a fiatal 
lánynyal?

— Mulattatni akarom őt.
—  Figyelmeztetem önt, hogy Anna meny

asszony.
— Köszönöm. Hát aztán ? Az ön meny

asszonya ?
— Nem. Egy jó barátomé, a ki nincs jelen. 

Utazik.
— És önre bízta a menyasszonyát?
— Rám.

társadalmi életben, hogy érdeklődés és pro 
és kontra való beszéd tárgyát képezte.

Szerencsésebb, jobb irányt vett azon
ban a mozgalom, a mi viszonyainkhoz al- 
kalmazkodóbbat a társaság megalakulásakor 
és ez a mozgalom szerencséje, mert azzal 
a felfogással és iránynyal, a melylyel a 
közbeszéd szerint megindult, nem hisszük, 
hogy megalakulhatott volna a S. A. C., 
már pedig megalakult és hisszük, hogy tel
jesen be fog illeszkedni a Selmeczbányán 
fennálló társadalmi körbe s akkor egyik 
erőteljes, életképes tényezője lesz a mi tár
sadalmi életünknek.

A mozgalom különben ártalmas semmi- 
esetre sem volt s ha egyéb haszna nem is 
lesz, mint az, hogy egy kissé megmozgatta 
a társadalmat, egy kis életet hozott bele, 
már ez is valami. Használt úgy mint az 
orvosság használ, és hatását okvetlenül látni 
fogjuk nemsokára más társadalmi intéz
ményeink körében is, amelyeket a mozga
lom megmozgatott s a melyek a köz érde
kében szintén tenni és cselekedni fognak.

* **
A S. A. C. alakuló közgyűlése.

Folyó hó 16-án délután az uj bányász aka
démia egyik termében gyfillek össze azok, akik

— Hát akkor miért nem udvarolt neki ?
— Jó barátom menyasszonyának ? Soha.
— De mikor a leány unatkozik.
— Joga van hozzá mert már menyasszony.
— Ha láttam volna, hogy foglalkozik vele 

valaki, nem udvaroltam volna neki. Sokkal mesz- 
szebb mentem, semhogy visszaléphetnék.

— Micsoda ? Ön nem lép vissza ?
— Nem. Csak hat órákkor reggel, a mikor 

haza megyek.
— Az késő. Ez utolsó szava ?
— Utolsó.
A plisszirozott inges fiatal ember meghaj

totta magát és igy szólt:
— Fogadja őszinte részvétemet.
— Miért ?
— Mert a ma esti kidobásnak ön lesz a 

tárgya.
Úgy beszélt, mintha a kidobást mar előre 

fölvették volna a bál programmjába. Azonnal érte
sítettem barátaimat, a kik körülvettek. Én Anná
hoz léptem, megfogtam kezét s szólék :

— Bocsásson meg kisasszony, ha nem le
helnék azon helyzetben, hogy a második pohár 
limonádét is ón hozzam becses ajkainak megned- 
vesitésére,

Ó iám emelte szemeit s remegő hangon 
felelt .
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a S. A. G. megalakítását óhajtották, mintegy 
őt vénén. Korelnökké Heincz Hugó városi tiszti- 
úgyeszt választották meg, akinek elnöklete mellett 
aztán meg is alakult a S. A. G. A megalakulás 
s illetőleg a közgyűlés lefolyása azonban nem 
volt egészen csendes. Az elnök ugyanis mindjárt 
a gyűlés kezdetén arra kérte föl a jelenlevőket, 
hogy előzetesen jelentsék ki határozottan, hogy a 
szervező bizottság által megállapított alapszabály 
tervezet szerint óhajtanak-e, nem-e a club tagjai 
maradni és illetőleg lenni.

Szokatlan és akárhogy is magyarázzuk a dol
got, indokolatlan és tendenciózus volt e kívánság, 
amelynek az lett a következménye, hogy tizen 
azok közül, akik megjelentek az alakuló közgyű
lésen el is távoztak arról.

Szitnvai József kir. tanácsos, polgármester, : 
Krausz Kálmán rendőrfőkapitány, Kachelmann 
Farkas bányatanácsos ugyanis ama indokolt óha
juknak adtak kifejezést, hogy először tárgyaltassék 
le az alapszabálytervezet, s ne oktrojáltassék rá 
az en biok a tagokra.

Jezsovics Károly lyceumi igazgató azt sze
rette volna tudni, amit az alapszabálytervezetből 
nem tudott kivenni, hogy vájjon tisztán testedző, 
spori-egylet lesz-e a S. A. G., vagy egyúttal tár
sas kör is. Ha az előbbi lesz, azt szívvel-lélekkel 
pártolja, ha azonban az utóbbi lenne, azt káros
nak. ártalmasnak látja Selmeczbánya társadal
mára nézve, mert szerinte az a kasztrendszert 
létesítené Selmeczbányán, ami eddig nem volt 
meg s amit létrehozni társadalmi bűnnek tart s 
amiért nem is pártolná az uj mozgalmat, ha tény
leg disszoluciót akarna behozni a társadalomba.

Sobó Jenő szintén ez irányban szólalt föl 
s hozzá akartak még többen is szólani a kérdés
hez az elnök azonban bezárta a vitát s föltette j 
a kérdést, hogy igen — nem.

Megindult a névszerinti szavazás, amelynek 
eredménye az lett, hogy Szitnvai József, Jezso
vics Károly, Scholz Vilmos, Gséli Ottó, Sobó Jenő i 
Krausz Kálmán, Kachelmann Farkas, Bárdossy 
Antal, Sztancsay Miklós és Kuti István nem-mel 
szavaztak, kijelentvén ezzel, hogy nem akarnak 
igy az alakulandó társaságnak tagjai lenni s a 
teremből ezután el is távoztak.

A diszidensek távozása után kezdetét vette 
az alapszabály tervezet tárgyalása, amely jó két 
óra hosszát eltartott különösen Krbek Ottokárnak 
a dohánygyár uj igazgatójának számos módosító 
javaslata következtében, melynek nagy részét 
elfogadta a közgyűlés.

Az alapszabálytervezet letárgyalása után 
kezdetét vette a tisztikar és választmány megala
kítása. — A választás a már elfogadott alapsza
bály szerint titkos szavazással történt és igy soká 
eltartott. Fel kilenczre járt az idő mikor.az elnök 
kihirdette a választás eredményét, mely a kővet
kező :

Elnök : Heincz Hugó
alelnőkük: Vadas Jenő

Fodor László dr.
Titkár: Tuzson János
Háznagy: Böckh Hugó 
Pénztáros: Zalányi János 
Orvos: Tóth Imre dr.

Választmányi tagok: Svehla Gyula rendes tag. 
Krepuska Lajos alapitó tag, Faller Károly alapitó 
tag, Vitális István rendes tag, Gsiby Lőrincz rendes 
tag, Schwartz Ottó alapitó tag, Liba Antal rendes 
tag, Hándel Vilmos rendes tag, Litschauer Lajos 
alapitó tag, Kachelmann Károly alapitó tag, Pa- 
nek Ödön rendes tag, Heigel Albert alapító tag. 
Póttagok: Hernnann Miksa rendes tag, Pauer 
János alapitó tag, Fekete Dezső rendes tag.

A felsőbb népnevelés.
Egy éve, hogy az ifjú Esterházy Miklós her- 

czeg, Edelstetten fejedelme, átvette száz négyszög- 
mértfőldre terjedő birtokait, melyek a jövő évben 
szabadulnak fel a közel ötvenéves zárgondnok- 
ság alól és roppant jövedelmükkel Európa első 
fejedelmi családjaival helyezik egy sorba az ötven 
éve visszavonult herczcgi családot. Vagy kétszáz 
év óta az Esterházy herczegek külföldön nevel
kedtek és mindenkor külföldi fejedelmi családok
ból házasodtak, dr. Esterházy Miklós herczeg az 
első, ki a budapesti egyetemet végezte, az állam
tudományokból letette a doktori vizsgát és magyar 
leányt, Cziráky grófnőt vett nőül. Erős magyar 
érzés jele ez, s ennek ad kifejezést a fiatal her- 
czeg első nyilvános fellépése is. A herczeget 
ugyanis elnökévé választotta egy kulturegylet, a 
nagy elterjedési! „Orsz. Nemzeti Szövetség". A 
herczeg elfogadta a választást, de kijelentette, 
hogy munkát kíván, és abból ki akarja venni a 
részét. E rövid, de villágos programúi eredménye 
egy felhívás,melyet a herczeg Kismartonból deczem- 
ber 6-án bocsátott ki az ország összes úri kaszi
nóihoz és közép- valamint polgári iskolai taná
raihoz több ezer példányban. E felhívás a felsőbb 
népnevelésnek országszerte való szervezésére hívja 
fel a nevezetteket, azonképen mint ahogy Angol

országban, Amerikában, sőt Ausztriában is az 
előkelők társadalmi egyletei tették magukat érint
kezésbe a népolvasókörükkel és ezekben az alsóbb 
osztálybeliek számára szórakoztató előadásokat 
rendeztek. Kezdetben mindenütt zenével és dallal 
vegyes ingvenes felolvasásokból állottak ezek,
2— 3 évtized alatt azonban odáig fejlődtek, hogy 
ma már a szórakoztató részt teljesen kiszorították 
belőlük a tudományos jellegű sorozatos előadások, 
melyeket tömegesen látogat a nép és pedig belépti 
dijak mellett s igy az előadók tiszteletdijál teljesen 
megtéríti. E felolvasásokat mindenütt a hazafias 
és nemzeties irány jellemzi, miért is a társadalmi 
békének egyik hathatós eszközévé váltak. Ilyen
nek óhajtja azokat herczeg Esterházy Miklós is, 
ki mint az ország első nagybirtokosa a szocziális 
kérdés megoldására saját birtokain anyagi áldo
zatok kíséretében teszi meg a szükséges intézke
déseket, birtokai határain lul pedig egy oly intéz
mény ajánlásával, mely Angliában és Amerikában 
csodákat müveit. Előkészítette t. i. az University 
Extension-t, melynek hallgatóságot nevel a mun
kások közül, s ez az iskolázatlan hallgatóság e két 
államban állandóan 100,000 főre rúg, melyből 
5000-en tesznek évenkint sikeres felvételi vizsgát az 
egyetemre.Ez egyik fő oka,hogy a szoczializmus sem 
Amerikában, sem Angolországban nem sodorta 
válságba a társadalmat, és távolról sem oly vesze
delmes, mint Franczia- és Németországban. Ester
házy Miklós hg. nemcsak kitűnő hazafinak bizo
nyult e körlevele kibocsátásával, de praktikusan 
gondolkodó, államférfim hivalásu politikusnak 
is, kire ügyieket nemcsak születésénél, hanem 
tudásánál és képességeinél fogva is jelentékeny 
szerep vár a közéletben. A fiatal herczegnek e 
körlevele mindeneseire fordulópontot képez az 
„Országos Nemzeti Szövetség" életében, melynek 
kiterjedt szervezete kétségkívül meg fog felelni 
tudni a nagy kulturterv életbeléptetésével járó 
óriási munkának.

Felhívásából közöljük a következőket:

Felhivás Magyarország fő- és középiskolai 
tanáraihoz,

Önökhöz, hazánk művelődésének nagyérdemű 
és tudós harezosaihoz fordulunk, mentsék meg 
a létezésében fenyegetett nemzeti társadalmat! 
Nincs hatalom, amely bírni tudna a nemzetközi 
és nemzetiségi igazgatókkal, — csak ha azokkal 
a fegyverekkel áliunk eléjük, amelyekkel ők tör
nek reánk.

— Uram!
Ennél többet egész este nem hallottam még 

tőle. Nem volt nagyon szellemes, de minek is ?
A szellem a csúnya lányok kiváltsága.

Csakhamar megtudtam, hogy miért remeg 
a hangja.

Az ajtóban két óriás jelent meg. Eddig 
nem láttam őket a mulatók között. Úgy látszik 
alantas rangot viseltek a veterán világban. Nagy 
illendőség tudással levetették a fekete kabátjukat 
s az ajtónál egy székre tették. Ing ujjban még 
félelmesebbek voltak.

— Ösmercm őket, — szólt Tamás barátom ! 
— ezek a veterán-egyesületnek illetlen vendé- i 
gek kidobására szerződtetett inasai. Egyszer már < 
kidoblak a régi polgári lövőházból. Minden ellen- 
tállás hasztalan. Ök szakemberek, mi csak mű
kedvelők vagyunk a verekedés terén.

A zenekar abbahagyta a keringöt, a vete- | 
ránok összegyűltek, kárőrvendezni. Még egyszer 
kezet csókoltam Annának s azzal megkezdődött ; 
az elvonulás Jellasics hasznos elvei szerint. Az 
ajtónál az óriások utolértek és kézzel lábbal segí
tettek bennünket kifelé.

így végződött a mulatság.
Pár napra rá, hosszú fekete kabátban, há

rom fiatalember állít be a lakásomra, köztük a

már ismert plisszirozott inges. Láttam már én 
sokszor ilyen alakokat, csakhogy többnyire hang
versenynyel és tánczvigalommal voltak összekötve. 
A plisszirozott inges bemutatja magát, hogy ő 
Bertiani magánhivatalnok és tartalékos dalár- 
dista.

— Tartalékos dalárdista ? Hogy érti ezt ? 
kérdem nem csekély bámulattal.

— Hát úgy hogy a tenorprimet énekelem 
a Pakfonhang dalárdában, de csak akkor, ha Svarc 
ur beteg.

— És Svarc ur most egészséges ?
— Nem a, most épen beteg.
— Hát akkor mért nem megy tenorprimet 

énekelni ?
— Uram ! Nem erről van szó. Mi azért 

jöttünk, hogy öntől Anna vőlegénye nevében 
elégtételt kérjünk.

— Hárman?
— Talán nem elég?
— Sőt sok is. Nincs itt szó váltóról.
— Hajlandó ön bocsánatot kérni ?
— Soha. Minek utazik az az ur, ha vőlegény?
— Tehát mikor legyen a kardbárbaj ?
— Türelem, majd megnevezem a segédeimet.
— Megmondták, hogy hova küldjen Hental- 

lereimet és el akartak menni.

Az ajtóban megfogtam a dalárdár kabátját1
— Hogy hívják kérem az ellenfelemet?
— B író Péter.
— Köszönöm. Még ma intézkedem.
Két jó barátomat el is küldtem és sikerült 

is másnap délelőtt kilenc/ órára a fegyveres 
találkozót megállapítani.

így keverik az embert párbajba egy ismeret
len magánhivalalnokkal a miért az utazik, holott 
menyasszonya van. Én nem is tudom, mert nem 
adnak több dolgot és kevesebb fizetést a magán
hivatalnokoknak. Akkor nem lenne idejük és 
pénzük utazni.

Másnap királyi pontossággal megjelentünk 
a párbaj színhelyén, Szlrakay vívótermében. 
Sztrakay bevezetett a nagy terembe, ő pedig 
félrevonult verset Írni. Odabent már várt négy 
teljesen idegen ur, kik közül három elénk sietett. 
A plisszirozot ingü nem volt köztük. Bemutatták 
magukat s a harmadikat. Az utóbbiról feljegy
zem, hogy állatorvosnövendék volt. Ez volt a 
párbaj orvos.

— Bocsánat uraim! kezdek; a segédek 
visszaléptek, mi ma reggel vállaltuk el az ügyet. 
Remélem, nem lesz kifogásuk.

— O világért sem.
Tehát kezdjünk.
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Az igazi tudomány erejével kell mesdflnteni 
az ö hamis tanaikat. És ha önok akarják, ha 
ezt elvállalják: nincs hatalom, mely Önöknek 
ellenállani tudna.

Külföldön, hol a néplötnegeknek nyújtott 
politikai joguk már korábban gondolkodóvá tették 
a társadalom vezetőit, a felső népnevelés nagy 
feladatát az egyetemek vállalták magukra, azt : 
teljesen lefoglalták, sőt monopolizálják. Ott az a 1 
merőben téves felfogás terjedt el, hogy a felsőbb 
népneveléssel csak az egyetem foglalkozhat s!ke- j 
résén, amely kijelentésben az akadémiák és kö
zépiskolák bizonyos mértékű kizárásának gondo- j 
lata lappang.

Önöktől, Magyarország fő- és középisko'á- 
inak tanári karától függ most, a világszerte elter
jedt téves felfogást megczáfolni, és mint korsza
kalkotó tényt megmutatni*: hogy Magyarországon 
a felsőbb népnevelés országszerte való szervezése 
s ez állal a tömegeknek nemzeti és hazafias 
szellemben való irányítása, és állampolgári köte
lességeikben való kioktatása az akadémiáknak és 
a középiskolának sikerül.

Vlassics miniszter ő exc, az egyetemek 
tanári karához többször intézett már ez irányú 
felszólítást, az eredmény azonban még mindig 
késik. Az élet pedig halad, s a társadalom oelső 
ellenségei napról-napra szaporodnak és már is 
félrevezették 'nemcsak az ipari munkást, de a 
földmivesek millióit is.

Ne csak rendőri intézkedéssel akarjuk eze- j 
két a káros befolyásoktól megóvni, de liberális ' 
fölfogással keljünk szabad versenyre a lázilókkal ; 
és az ő tanaikkal, melyekből eddig a nép lelke ! 
táplálkozom, ösmeretekel közöljünk a munkással, | 
melyek a nemzeti eszme mélységének és magas
ságának titkait megnyitják szemei előtt. Tegyük 
lehetővé, hogy a munkás mérlegelni és választani 
tudjon a hitéhez való ragaszkodás, a hazaszere
tet és ezek megtagadása közt, s akkor a társa
dalmat, az állami és a gazdasági rendet nem kell 
többé féltenünk tőle.

Ezt a nagy, dicsőség és hazafiasság tekin
tetében szintepáratlan feladatat, Uraim ! vegyék 
önök a vállaikra.

Megvelósitásának nincsenek nagy akadályai 
mert az ország tele van olyan társulásokkal, 
melyekben csak meg kell jelenniük a tudomány 
és a hazaszeretet fáklyáival kezűkben, és kész 
követőkre találnak.

Felolvasó egyesületek és polgári olvasó
körök ezrével vannak a hazában. De vannak föld-

Nekivetkeztünk. Én ezalatt Báró Pétert 
fixiroztam. Gyönge kis figura volt. Nem méltó 
Annához.

— Rajta !
Összecsaptunk. Ő behunyta a szemét, kitá

totta a száját s úgy vagdalózott, min Kinizsi a 
kenyérmezei ütközetben. Egyszer aztán én is 
nekieresztettem a kardomat. A kővetkező pilla
natban én elvesztettem az orrom hegyéi, ő meg 
a füle végét. Véresek voltunk. Az állatorvosnö
vendék röglön egész szakszerűen kezelés alá vette 
Báró Pétert. Én felkötöttem az orromat.

Ekkor Sztrakay Róbert ujjabb csoportot 
vezetett a terembe. Közlük a plisszirozott ifjút.

—  Hát maga mit keres itt? mondám neki 
a zsebkendő alól.

—  Mit? Hát hozom Báró Pétert párbajra.
— Micsoda, hát nem az az, a kivel én 

megverekedtem ?
— Majd csak ezután verekszünk — mordul 

egy mély basszus — mely nem magán, hanem 
egy közhivatalnoknak is becsületére vált volna.

— Köszönöm, nincs több orrom, de annak 
az urnák van még egy fél füle. Próbáljon annál 
szerencsét.

Ezzel a fülellen ur segédeihez fordultam.

mives és iparos tanfolyamok is, gazdasági egye
sületek is az állam által fentarlva, melyekben 
tér nyílnék önök előtt, mert e tanfolyamok eddig 
még kizárólag csak szakképzést nyújtottak.

Az állam számos olyan tanfolyamot tart 
fenn továbbá, melyek elvégzése a képesítéshez 
kötött iparágakban kötelező. E tanfolyamok végén 
a tanulók vizsgálatot tesznek és bizonyítványt 
kapnak, amellyel existencziájukat alapítják meg. 
Ezek a munkásosztály éitelmiségének kiválasz
tottjai, és valljon helyes dolog-e, hogy ez a jelen 
tékeny számú fiatal iparos csak szakképzettséget 
tanul, és a vizsgálatokon állampolgári kötelessé
geik ösmeretének bizonyítását nem követelik tőlük

E fiatal emberekből pedig a hazafias szellem 
és nemzeti érzület lég lángolóbb szavú apostolait 
nevelhették volna, és nevelhetik önök ezentúl 
uraim, ha megjelennek közöttük és előadják I 
nekik azokat az ösmereleket a hazai történelem
ből, művelődésünk és alkotmányunk történetéből, , 
amely ősmeretek nélkül a nemzeti érzés csak 
öntudatlan homályos sejtelem lehet, mely bármely 
irányú, pozitivabb befolyás előtt hamarosan elpá
rolog a szivekből és fejekből.

Nincs müveit állam, mely kultúrpolitikájá
nak ezt a hézagát be nem töltötte volna; nálunk 
most érkezett el ennek az ideje, és most érkezett ! 
el az ideje annak, hogy Magyarország fö- és közép
iskoláinak tanári kara meginduljon erre a kultur- 
misszióra.

Vegyék kezükbe e dicsőséges feladatot Uraim 
melyhez foghatót e nemzedék életében nem talál
nak. És ha megoldották : a nemzet hálás lesz 
önökhöz és unokáink áldani fogják az önök nevét, 
kik egy uj századba a megmentés biztató remé
nyével vezérlik át a szorongatott nemzeti társa
dalmat.

Kismarton, 1899. deczember 6.

Herczeg Esterházy Miklós
az Országos Nemzeti Szövetség társelnöke.

Aktuális kérdés.

A kereskedelmi és ipari életnek legkínosabb 
oldalát ragadom ki jelen czikkem számára.

A tisztességtelen versenyt.
Ezt is, mint sok más roszat, a létért való 

küzdelem, a súlyos megélhetési gondok hozták 
létre a miből bőven kijut úgy a kereskedő, mint 
az iparos osztálynak.

— Hogy jöhettek én hozzám azzal, hogy a 
segédek megváltoztak?

— De kérem, tényleg megváltoztunk, teg
nap Grosz és Solymári voltak, mi csak ma reg
gel álltunk be.

— Hajlandó ön bocsánatot kérni ? mondá 
a fodros ingü.

— Soha. Majd ha megnő az orrom, verek
szünk.

— Ezzel kivonultunk barátaimmal. Az ajtó
nál újabb csoporttal találkoztunk, mely befelé 
igyekezett, ez volt a fedetlen ur ellenfele. Kérdezték 
hogy be lehet-e már menni ?

Csak tessék. Van még egy ép ember
odabent.

Hazamentem. És most itt ülök a Flórián 
ulczai polgári berendezésű szobában, tanakodva 
azon, hogy 1. kinek vágtam le a fülét, 2. ki vágta 
le az orromat. 3. miért vágták le egyáltalán az 
o romát és 4. miért vágtam én le az ismeretlen
nek a fülét?

Tanulság: Veterán leányának csak akkor 
udvarolj, ha a vőlegénye itthon van.

’W

Sajnos, hogy a mai korban, igen sokan talál 
koznak különösen ebből osztályból: kik félre 
teszik, nem kímélik legnagyobb vagyonukat a 
tisztességet, a becsületet, ha ennek fejében csekély 
an vagi haszon van kilátásban, sőt, hogy eme czél- 
jukat minél biztosabban érhessék el, még a fele
baráti tisztelet szent paragrafusát sem tartják 
szem előtt.

Az üzlettárs megrövidítését értem ez alatt 
elsősorban; erről a szomorú állapotról óhajtok 
jelen soraimban egyet-mást elmondani, mely a 
vevő közönségnek egyúttal iránytűül is szolgálhat. 
E végből egyenesen thémám közepébe, a legter
mészetesebb pontba nyúlok.

Gyakran tapasztalhatják azok, kik a kereske
désekben megfordulnak, hogy az egyik üzletben lát
szólag ugyanazt az árut olcsóbban kaphatják meg, 
sőt még kedvezményekben is részesülnek, inig a 
másik ezt nem teszi. A laikus szentül megvan róla 
győződve, hogy a másik, a drágább, az ő neki ela
dott portékán akar meggazdagodni. Értem e helyen 
különösen a népet, melyet leginkább és legkönyeb- 
ben lehet ily hangzatos Ígéretekkel és kézzellog- 
ható előnyökkel félrevezetni, pedig nem egyéb, 
csak egy kis konzekvenczia kell hozzá, hogy az 
ember átlásson a szitán és megcsípje a tulolcsó 
kereskedőt turpisságán. Mert egy műveltebb egyén 
kérdezni fogja önönmagától, hogy pl. A. B. keres
kedő ezt vagy amazt az árut mért adja sokkal olcsób
ban, mint pl. X. Y. és a mellett még kedvez
ményben is részesít. Hogy élni ennek is kell, 
amannak is, az természetes! Ennélfogva be kell 
látnia, hogy A. B. vagy a minőségben, vagy a 
súlyban vagy niás egyébben rövidíti meg, mit 
X. Y. csupán azért nem tesz és drágább, mert 
nem fér a lelkiismeretéhez, a becsületéhez, hogy 
vevőjét ily alattomos módon megrövidítse.

Manapság pedig nagyon elharapódzott a 
versenynek ez a nem éppen tisztességes neme, 
mely csakis a vevőt rövidíti meg.

Okát kell keresnünk ennek a kereskedő
osztálynak napról-napra való szaporodásában és 
az ebből folyólag növekvő kenyérgondban. Pe ig 
Magya rország kereskedelem és ipar tekintetében 
még meglehetősen távol áll a nyugati kulturálla- 
inok bármelyikétől. Képzelhetjük tehál, hogy 
mennyire van ott a verseny kifejlődve.

Mondom, a verseny mert a tisztességte
lenség fogalma a verseny fogalmával összenőve nin
csen, mert kereskedő vagy iparos versenyezhetik, 
ha elég leleményességgel bir hozzá a tisztesség ha
tárai közt. Tehát azértmerl X. Y. versenytárs,tartoz- 
hatik a legbecsületesebb a legjellemesebb emberek 
közé. Itt tehát külömbségel kell tennün<, ha szá
mos tisztességes kereskedőt becsületében megtá
madni nem akarunk.

Azért tehát mert egyes kevésbé szolid keres
kedők a gyors meggazdagodásra vezető eszközök
ben nem igen válogatósak, magát a versenyt 
elitélnünk még sem szabad, mert a verseny 
szabályozója a kereskedelemben a kereset iránt 
folytatott tevékenységnek. Ez a kereset iránti 
tevékenység ösztönzi a kereskedőt arra, hogy a 
vevőkőzÖnség igényeit és érdekét minél jobban és 
julányosabban elégítse ki. Az iparban pedig ége
tően szükséges tényező a verseny.

Mert az iparos, a gyáros a versenyben meg
feszíti minden erejét, csakhogy készítményei jósá
gával és olcsóságával a többieket felülmúlja, e 
czélból újabb és újabb javításokat eszközöl és a 
munkaeszközöket, gépeket czélszerűbbé teszi. A 
verseny ilyen körülmények közt meg is óvja a 
fogyasztó közönség érdekét, mert a lehetőségig 
mérsékli az árakat, magát a termelést pedig a 
tökéletesség magas fokára emeli. A verseny tehát 
az ipari és kereskedelmi haladás legfontosabb 
tényezője.

De miként minden, úgy a verseny sem ment 
az elfajulástól, s azt sokan, magán érdekeiktől 
vezéreltetve, bizony nem a legtisztességesebb mó
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dón űzik, a mi — mint fentebb említettem, — 
nagy hátránynyal van nemcsak a tisztességes 
kereskedőkre és iparosokra, de magára a vevő 
közönségre is.

Hogy mi minden fajtája a tisztességtelen 
versenynek kapott lábra, azt mind részletesen 
felsorolnom lehetetlen, de törekedni fogok az alább 
felsorolt tényekkel egy általános képet nyújtani. 
Legmindennapibb dolog az áru minőségének 
elpalástolása és a mennyiségbeli megrövidítés. 
Fi. durva osztrák szövetet valódi angol szövet 
gyanánt, közönséges sablonnal elkészített vázá
kat, majolika gyanánt, répaczukrot nádezukor 
gyanánt, lisztnél silányabbat finomabb gyanánt 
is szoktak elárusítani a nem reális kereskedők.

Legnagyobb visszaélések történnek azonban 
a mennyiségbeli tévútra vezetés által.

Igen sok áruezikk ugyanis bevett szokás 
szerint egy megbatározott súlyban és alak
ban kerül a forgalomba, mely helyzetet a nem 
reális kereskedők oly módon használják ki. hogy 
ugyanoly csomagolású csak menynyiség tekinteté
ben kisebb csomagokat árusítanak, miáltal képe
sek az illető czikket jóval olcsóbban adni, hogy 
a vevőket üzletfelüktől elhódítsák. így pl. a liszt
0— 6. számig 85 kgros zsákokban kerül a forga
lomba, de vannak kereskedők, kik ezt kihasználva 
7 0 -  75. kgros zsákokat árusítanak a rendes súlyú 
gyanánt.

Nagyon divatos módja az inszolid eljárásnak 
a hirdetésekkel való szédelgés. A hirdetések, melyek 
a mai viszonyok közt annyira szükségesek és oly 
jó szolgálatot tesznek a kereskedelemnek és ipar
nak, sajnos — gyakori esetekben szédelgéssé fa
julnak. Pl. az egyik kereskedő azt hozza tudo
mására a közönségnek, hogy „átköltözés miatt áruit 
mélyen leszállított áron," a másik gyári áron alól, 
egy harmadik pedig a ház lebontása miatt adja 
el félig ingyen árukészletét. Gyakran olvashatjuk 
az újságokban, hogy egyik-másik ezég 5 koroná
ért 56 tárgyat (köztük, órát, lánczot, nyakkendő*, 
melltüt stb.j ad, vagy aki ha 20 korona értéküt vásá
rolnak nála 20%-ot készpénzben visszafizet, aján
dékokat ad bizonyos összeget meghaladó vételnél 
és még ezernyi fajtája az olyan hirdetéseknek, 
melyeknek czéljuk a vevő közönséget tömegesen 
odavonzani.

Nagy visszaélés történik a végeladásoknál 
is. Ma már bármelyik kereskedő rendezhet azon 
ürügy alatt, hogy üzlete végképp feloszlik végela
dást, pedig nagyon is távol áll szándékától az, hogy j 
üzletét megszüntesse, ennek is egyedüli czélja a i 
versenytársak rovására a vevőket magukhoz édes
getni, pedig áruikat nemhogy csak nem mérsékelten, i 
hanem napi rendes áron felül árusítják el, mivel a 
naiv vevők az ilyen hirdetések folytán jó hisze- 
müleg mennek be az illető üzletbe.

Az itt felsoroltakon kívül a tisztességtelen j 
versenynek még számos válfaját találhatjuk meg ! 
a mindennapi életben, ezekből a leggyakoriabha- ; 
kát tehát kiválasztom és a legközelebbi számban j 
felsorolom Addig is kérem tisztelt olvasóim 
szives figyelmét.

(Folyt, köv.t

Levelek.
— Felvilágosítás, helyesbítés. —

Szívesen adunk helyet az alábbi két 
levélnek.

I .

Tekintés Szerkesztő Űr!
Becses lapja folyó évi 2. számának. 

„Az első közgyűlés" czimli czikke ama 
részére, melyben Krausz Géza erdőmester 
megjegyzi, hogy : „a lúczfenyőveli erdősítés 
az erdész akadémiai tanári kar tanácsára 
történt (derültség11), kötelességemnek tartom

kijelenteni, hogy mióta szerencsém vau 
akadémiánkon tanári minőségben működni, 
a „tanári kartól" sem Krausz Géza t. ba
rátom, sem pedig a város törvényhatósága 
avagy tanácsa, erdősítési vagy másféle 
szakkérdésekben tanácsot nem kérhetett s 
Így a „tanári kar“ ilyet természetesen nem 
is adhatott, mert erről nekem, mint a „ta
nári kar" egyik tagjának talán szintén 
volna tudomásom, annyival inkább, mert 
éppen én működöm azon a tanszékén, amely
hez az erdős ítés  kérdései tartoznak.

Abban a reményben, hogy t. Szerkesztő 
úr, felvilágosító soraimnak becses lapjában 
helyet ad, maradtam

kitűnő tisztelettel
Vadas Jenő,

ni. kir. főerdőtanácsos, akad. tanár.

II.
A S e lm eczbánya i H íra d ó  t is z te lt  S ze rkesztő 

ségének ..

Szíveskedjék becses lapjának legkö
zelebbi számában a következő soroknak 
helyt adni.

A kaszinó jövője ozim alatt a Selmecz
bányai Hiradó múlt évi deez. 31-én kiadott 
számában a kaszinó választmányának ülé
séről egy kis tudósítás jelent meg, mely
nek az uj társas körre vonatkozó pontja 
némi rektifikációra szorul, amennyiben az 
; lakuló félben levő atbletikai clubbnak 
ügye sem az elnöki előterjesztésnek, sem 
a választmány tanácskozásának programm- 
szerü tárgyát nem képezte, és így a ka
szinó választmánya arra vonatkozólag semmi 
nemű határozatot sem hozhatott és nem is 
hozott.

Kiváló tisztelettel

Farbaky István,
mint a kaszinó egyesület 

ez idöszerinli elnöke.
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H Í R E K .

— Személyi hirek. Farbaky István orsz. 
képviselő e hó 17-én Budapestről a kaszinó választ
mányi ülésére hazaérkezett. — Szitnyay József kir. 
tanácsos, polgármester és Gsányi Ottó városi 
főszámvevő e hó 16-án hivatalos ügyben Buda
pestre utaztak, honnan 19-én érkeztek haza.

— Megérdemelt kitüntetés. A hi-
talos lap tegnapelőtti számában örömmel 
olvassuk, hogy a király kegye S ch w a rtz  
O ttó  dr. főbányatanácsost, a selmeczbányai 
bányászati és erdészeti akadémia tanárát, 
ebben a minőségében szerzett érdemei el
ismeréséül a harmadosztályú vaskorona 
renddel tüntette ki. Azt, hogy igazán meg
érdemelt ez a kitüntetés, hogy köztünk 
kitűnő, egész embert emelt ki a király 
kegye, jól tudjak mindannyian, akik ismer
jük őt. Szerezzen neki ez a kitüntetés olyan 
igaz örömet, mint a minő örömmel vették 
polgártársai a kitüntetéséről szóló hirt.

— József főherezeg és a F. M. K. E. A 
Felvidéki Magyar Közművelődési Egyesület elnök
sége, több oldalról hozzá intézett kívánságra, a 
századforduló alkalmából, az egyesület összes in
tézményeinek : a lörvényhatósógi választmányok

nak, az irodáknak, iskoláknak, menedékházaknak, 
daloskürőknok. nép, köz- és vándorkönyvtáraknak 
emlékül megküldötte József főherezeg főudvar- 
mesteri hivatalának még az egyesület megalaku
lásakor az elnökséghez intézett átiratát, mely 
tudatja az örvendetes hirt, hogy a főherezeg az 
egyesület védnökségét elfogadta. Az átirat így 
hangzik:

f") Császári él Királyi Fensége József Főherezeg 
főudvarmestm hivatala.

181.
1884. SZam'

Főméltóságu Herceg O d e s c a l c h i  G y u l a  
urnák, mint a .Felvidéki Magyar Közművelődési 
Egyesület" elnökének

N y i t r a.
Főméltóságu Herczeg I
A „Felvidéki Magyar Közművelődési Egye

sület* nevében Ó Császári és Királyi Fenségéhez 
intézett kérelemre vonatkozólag, van szerencsém 
Főméltóságodat, mint az egylet elnökét értesíteni, 
miszerint Ő Császári és Királyi Fensége, áthatva 
ezen egyesület nemes feladatától, annak védnök
ségét legkegyelmesebben elfogadni s az egyesület 
czéliai előmozdítására 300 frt alapítványi összeg
gel hozzájárulni méltúztatott.

Midőn ezen alapítványi összeget ide zárva 
megküldeni szerencsém volna, fogadja mély tisz
teletem őszinte nyilvánítását.

Budapest, 1884. május 24-én.
A főudvarmester: 

Báró N yáry s. k. 
tábornok.

— A nyakön yvvezetői k in evezések . A m. 
kir. belügyminiszter kinevezte anyakönyvvezetőkké 
Metzky János rendőrbiztost Hodrusbányára, Man- 
ner Lajos rendőrbiztost Steffultóra, továbbá anya- 
könyvvezető-helyettessé Lindmayer János rendőr
fogalmazót a selmecz— belvárosi anyakönyvi 
hivatalhoz.

— A hazai ipar tám ogatása . A kereske
delmi miniszter átiratot intézett valamennyi minisz
tériumhoz, a melyben felhívja a figyelmüket a 
hazai gyufaipar kedvezőtlen helyzetére és e nem 
kicsinylendő iparágnak saját hatáskörükben leendő 
támogatására. A minisztériumok erre most felhív
ják összes alantos hivatalaikat, hogy magyar 
gyufaárut használjanak azzal a megjegyzéssel, 
hogy ez iparág támogatása csak akkor lehet ered
ményes, ha az illető kereskedőktől — a kiktől a 
gyújtókat vásárolják — mindenki részéről erélye
sen és következtésen mogköveteltetik, hogy hazai 
gyújtót adjanak, mert igy a kereskedő a követe
lés elől nem térhet ki s lassankint úgy a keres
kedők, mint a vásárlók annyira hozzá fognak 
szokni a magyar gyújtóhoz, hogy annak kelendő
sége természetes utón biztosítva lesz. Nem régen 
mi is felhívtuk figyelmét kereskedőinknek és a 
nagy közönségnek az E. M. K. E. gyufára, sajnos 
azonban Selmeczbányán egy kereskedésben sem 
kapható még E. M. K. E. vagy egyáltalán magyar 
gyártású gyufa. Hát ez egyszerűen szégyen a 
selmeczbányai kereskedőkre nézve. Szégyen!

— A vöröskereszt e g y le t  k özgyű lése . A 
vöröskereszt egylet selmeczbányai választmánya 
évi rendes közgyűlését f. évi január 25-én, csü
törtök d. u. 4 órakor a városháza tanácstermé
ben tartja, melyre a tagokat és mindazokat, kik 
ezen egylet tevékenysége iránt érdeklődnek, ez 
utón is tisztelettel meghívja az Elnökség.

— Újból a vörheny. Selmeczbánya bel
városban megint fellépett a vörheny betegség. A 
múlt héten pénteken egy családban két megbe
tegedés történt. A hatóság a legmesszebb menő 
intézkedéseket megtette, hogy a veszélyes kór ne 
terjedjen tovább.

— B etiltott szánkózás. Miként múlt szá
munkban is említettük, a megengedett szánkózás
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miatt sok volt a panasz, a mennyiben a szúnká- j 

zók nem vigyáztak a járó-kelők testi épségére* l 
sőt késő éjjel a csendet is zavarták. Ennek foly- j 
tán a rendőrfőkapitány a belváros területén, a 
kapukon belül a kézi szánkózást egészen betiltotta. 
Lapunk hivatalos részében olvasható az ide vo- 
natkozó hirdetmény. Kár ugyan, hogy a testedző 
mulatság megszűnt, de hiába! nem tudtak az ; 
engedély korlátain belül maradni egy nehányan 
és igy most valamennyinek szenvedni kell!

— Bányász — dr. A bányászati akadémia 
egyik törekvő hallgatója Cotiofán János c hó 13-án 
jogtudorrá avattatott föl a Kolozsvári m. k. Fe- 
rencz József tudomány egyetemen. Őszintén gra
tulálunk ;Selmeczbánya legfiatalabb tudorának 
komolyságához és kitartásához s kívánjuk, hogy 
előmenetele megfeleljen szorgalmának ésatnbició- 
jának.

— Farsang, A következő tánczmulalságok- 
ról vettünk hirt a mai napig és pedig február 1-én 
lesz a polgári dal- és zenekörnek tánczczal egybe- I 
kötött hangversenye; február 4-én a magyarországi . 
munkások munkások nyugdíj- és rokkant egylete | 
javára tánczmulatság; — február 10-én a hely
beli ág. evang. főgymnásium tánczczal egybekö
tött hangversenye; — február 18-án a helybeli 
ipartársulat tánczmulatsága ; — és február 24-én 
a helybeli róm. kath. nőegylet álarczos bálja; 
mindánnyi a városi vigadóban.

— Álarczos bál. A helybeli r. kath. nőegy
let javára f. évi február hó 24-én megtartandó 
álarczos bálra a rendezőség nagyban készül; a 
meghívók e napokban lesznek szétküldve és a 
mint halljuk a bálon a közönség különféle 
kellemes és szép meglepetésekben fog részesülni; 
hogy minőkben? ezt a rendezőség titokban tartja.

— „Kérés a nem es szivü em berbarátok- 
hoz“ czimü felhívásunk folytán a lefolyt héten 
a következő adományok érkeztek a rendőrséghez 
a szegény iskolás gyermekek részére: u. m. Till 
Károlyné 16 drb. ruhadarab, Gziczka Sándorné 
2 pár czipő, Steiner Bernátné 23 ruhadarab. Ed
dig már 87. gyermek lett felruházva és most vígan 
járnak az iskolába és óvodába.

—  Furcsa. A selmeczbányai ágostai hitval
lású evangélikus egyház magát magyar-német 
egyháznak nevezi. Hogy miért azt nem tudjuk, 
még csak nem is képzeljük, de hogy furcsa ez, 
az tagadhatatlan. Még furcsább azonban az, hogy 
a tolyó 1900 esztendőre megállapított isteni tisz
telet rend szerint 34 német és csak 29 magyar 
isteni tisztelet fog tartatni. Ezt még kévésbé ért
jük, mert Selmeczbányán tudtunkkal nagyon-na- 
gyon kevesen vannak olyanok, akik c.-ak németül 
tudnak és az ág. hitvallású evangélikus egyház 
hívei között pedig igazán egy-kettő ha van, aki 
nem értené meg magyarul is az isteni tiszteletet 
s ezért az egy pár németért pedig kár harmincz- 
háromszor németül dicsérni az Istent Magyar- 
országon.

— Egy régi óhaj te ljesü lése. A kincstár
nál alkalmazott bánya és erdőmunkások a XV-ik 
század végén társládát létesítettek, mely a se
gélyre szorult, elöregedett munkásokat gyámolított. 
A 400 éves intézmény sok válságon ment keresz
tül és a mutatkozó szükséghez képest a kincstár 
is hozzájárult, nem volt képes nemes rendeltetését 
teljesíteni. Utoljára 1881-ben a pénzügyminiszter 
a közösen kezelt bányászati és erdészeti társpénz
tárak alapszabályait módosítás alá vette a helye
sebb alapra. Ámde az uj rendelkezések kedvezé
seit ez erdőmunkásokra nem terjesztették ki.

A szolgálatképtelenné vált erdőmunkás ma 
is nyugalombér fejében naponkint csak 40 fillért, 
az özvegy 8 fillért, az árva nem egészen 4 fillért kap.

Majdnem két évtizedig tartottak a tárgyalá
sok, hogy az 1881-ik évi módosítás kedvezését 
ne csak a bánya-, hanem az erdőmunkásokra is 
kiterjesszék. Végre is a földmivelésügyi miniszter

közbelépésére a silány könyüradománynak minő
síthető csekély segélyt a változott viszonyokhoz 
képest fölemelték.

A kincstári erdőmunkások egy régi vágya 
teljesült ekként.

Uj erdészeti társpénztár szerveztetett, mely 
a szolgálatképtelenség beálltával teljes nyugdijat 
juttat. A szolgálati idő nem 45, hanem negyven 
év. A teljes nyugdíj összege nem 71 frt 69 kr> 
hanem 180 frt, a munkás özvegyének segélypénze 
nem 14 trt, mint eddig, hanem 45 frt, az árvák 
neveltetési járuléka pedig nem 7 frt 30 kr, hanem 
36 forint.

Ezenkívül betegségük idejére a kincstári 
erdőmunkások alapbérük hat tized részét kitévő 
napi segélyben, ingyenes gyógykezelésben része
sülnek s orvosságot is ingyen kapnak. Az erdé
szeti társpénztár indokolt esetben olcsó kölcsönt, 
temetési járulékot ad. S a nyugalomban lévő, 
régi nyomorúságos segélyben részesülőknek egy
szerre 100 százalékkal emelték nyugdiját.

— Tiszti orvosi helyiség:. Nagy hiány volt 
eddig az, hogy a város tiszti orvosainak nem 
volt hivatalos helyiségük úgy, hogy a nagy közön
ség az a része, amely a hivatalos orvosok segé
lyét szokta igénybe venni, nem tudta, hogy hol 
kaphatja meg az orvost. E hó 1-töl a rendőrkapi
tányi hivatalban a kapu alatt balra levő szobá
ban rendeztetett be a tiszti orvos részére hivatalos 
helyiség a hol naponta reggel 8 órától 9 óráig 
rendel Dr. Moller Miklós tiszti alorvos, halottkém.

—  Halva ta lá lták . A városi sötét istállóban 
halvatalálták e hó 18-án délután Ivanics János, 
33 éves, csavargó napszámost. Halálát a megej
tett orvosi vizsgálat szerint szivszélhüdés okozta. 
A szomorú véget ért Ivanics János valaha deli 
hús: árlegény volt, erős, szép szál legény, a katona
ságtól kiszabadulva azonban nem tudott rendes 
munkához szokni s többet pálinkázott mint dol
gozott. A sok pálinka aztán beteggé tette s most 
meg is ölte.

—  Talált tárgy . E hónap elején egy zseb
kendőbe kötve pénz találtatott a főtéren; igazolt 
tulajdonosa átveheti a rendőrkapitányi hivatalban.

— Uj rend a korcsm ákban, Január else
jével életbelépett az uj italmérési törvény, amely
nek végrehajtására különös szigorú rendeletet 
adott ki a belügyminisztérium. A terjedelmes ren
delet intézkedik a felügyeletet gyakorló hatósá
gokról, közegészségügyi és orvosrendőri tilalmakról 
a közerkőlcsiségi és rendőri felügyelet terjedel
méről és a kihágások szigorú büntetéséről. A 
legkisebb büntetés 200 koronáig terjedhet. Ezen
kívül a korcsmáros italmérési jogosítványát is elve
szíti. A részegesség meggáUása és a korcsmái 
hitelről szóló törvény megtartása iránt különösen 
kötelezve vannak a korcsmárosok. Szerencsejá’é- 
kot nem szabad űzni a korcsmában, valamint 
Széli Kálmán rendelete értelmében a pinczérek 
és pinczérnők a vendégekkel szemben illedelme
sen tartoznak viselkedni. A női alkalmazottak ha 
erkölcstelen életet folytatnak, az italmérésből 
kitiltandók. Ezen kívül legkevesebb 40 koronáig 
terjedő pénzbírsággal sujtandók. Az egészségtelen 
ételek és hamisított borok miatt szintén elveszti 
a korcsmáros jogosítványát.

—  Uj m arhalevelek. Legkésőbb folyó évi 
ápril hó 1-től uj filléres bélyeggel ellátott kincs
tári marhalevél-űrlapok fognak forgalomba ho
zatni. Hogy az uj űrlapok forgalomba hozatala 
alkalmával a most forgalomban levő űrlapokból 
nagyobb készlet ne maradjon, a kir. adóhivatalok 
utasitattak, hogy ezen marhalevél-űrlapokra vonat
kozó megrendeléseiket úgy eszközöljék, hogy a 
felmerült szükségletet folyó évi ápril hó 1-ig a 
most forgalomban levő űrlapokkal fedezhessék és 
hogy ezen időpontban a most forgalomban levő 
űrlapokból lehetőleg kevés készlet maradjon fel.

V I D É K .
— Nyugdíjazott árvaszéki elnök. A

hont megyei árvaszék elnöke Laszkáry Pál e hó
1-én nyugalomba vonult. A nyugalomba vonult 
árvaszéki elnök még java férfi korában van, ötven
egy éves, és a nagvhonti ág. hitv. evangélikus 
egyházmegye felügveiője s mint ilyen nem vonult 
még vissza teljesen a köztevékenység téréről.

— Hang-verseny Korponán. A korponai 
„Széchenyi Társaskör“ f. hó 7-én tartotta a far
sang első mulatságát. Tudósítónk szerint az estén 
nagy szánni közönség jelent meg, mely nagy tet
széssel élvezte a mulatságot bevezető műsort, 
melynek minden pontja kiváló volt, s a közönség 
nem győzött eleget tapsolni az egyes szereplők
nek. Közreműködtek : Szlrakovics Aranka és Mal
vin, Albert Gizella Martincsük Szidi és Eisert 
Esztike; Szmetana Szaniszló a konczert rendezője, 
Fabó Zoltán dr. és Halmágyi Zoltán. Martincsük 
Szidi és Albert Gizella urhölgyeknek ének kettő
süket meg is kellett ismételni; ugyszinte Halmágyi 
Zoltán művészi czimbalomjátékát. Kiválóan tet
szett Eisert Esztike urhőlgy kitünően előadott 
monológja is. A táncz a korai órákig vígan folyt.

KÜLÖNFÉLÉK.
— Régi erdélyi lakodalm ak. Az Erdélyi 

Kárpát Egyesület legközelebb néprajzi bált rendez, 
a melynek egyik érdekessége a régi erdélyi főúri 
lakodalom bemutatása lesz. Szádeczky Lajos dr., 
kolozsvári egyetemi tanár ebből az alkalomból 
ismerteti az erdélyi lakodalmi szokásokat, úgy a 
mint ezek a főuraknál voltak divatosak. A leány- 
nézőn ismerkedett meg a legény és leány. Egy
mással szembe ültették őket s éjtélig is ittak, 
mert úgy találták, hogy borban az igazság s boro
zás közben jobban megismerkednek. A kézfogón 
a legény „czifrán, kardosán az közinek első végé
vel megüttötte az leányasszony keze ujjúinak a 
végét" s aztán utána küldte a jegygyűrűt. A főúri 
családoknál a kézfogás és györüváltás annyira 
kötelezett, hogy a visszalépés megbocsáthatatlan 
sértés volt az egész családi a. A lakodalom előtt 
a menyasszony és vőlegény házánál sirató estét 
rendeztek. A régi krónikák csak egy ilyen sirató 
estéről tudnak, a mely igazán szomorú volt. Pelki 
Farkas csikcsicsai főember leánya éppen a sirató 
estén szökött meg egy oláh juhásszal, a ki az 
apja nyáját őrizte. „A kisasszony, mondja a kró
nika, a ház ablakából sokszor nézvén és hallgat
ván az oláh ifjú legény furulyázásál, igen meg
szerette a pakulárl. Ilyenféle balesetek persze 
nem igen történtek s a sirató is mindenhol 
vidám volt. A lakodalomnál a vőlegény és a 
násznépe úgy intézték az Htjukat, hogy megszól
tak az egyik szomszédos faluban. Innen követsé
get küldtek a menyasszony házához, a hol a gazda 
köszöntötte a násznagyot s megizente, hogy jó 
szívvel várja a násznépet. A vőlegény az utolsó 
szállóhelyig" szerszámos paripán s tollasán ment, 
de e lakodalom napján a főurak rendszerint 
hal lovas hintóbán vitték a menyasszonyukat. II. 
Apafi Mihály aranyos, üveges hintóbán hozta 
Becsből Kolozsvárra a mátkáját, Báthory Zsigmond 
pedig nyolcz fehérlóval vontatott pompás kocsin 
vitte a választottját Gyulafehérvárra. A menny
asszony falujának a határán a fiatal főnemesek 
lóversenyt is rendeztek, a melyben az első dij a 
menyasszony rokonai részéről adott gyűrű volt. 
A mikor a vőlegény násznépe a menyasszony 
házához ért, a násznagy a leányt haza kérte a 
vőlegénynek. Akkor aztán a főgazda, a meny
asszony apja valami tisztességes úri tréfát igyeke
zett a násznagyon, vőlegényen ejteni, melyet a 
násznagy is azonképpen igyekezett visszaadni. 
Szokott tréfa volt, hogy a menyasszony helyett 
más leányt hoztak ki, a násznagy az igazi meny
asszonyt követelte, a minek nagyon mulatott 
az úri nép. A lakodalmas ebéden a násznagynak 
kellett legtöbbet inni s a bornemissza Bethlen 
Miklós, a ki Bethlen Sámuel lakodalmán 1684-ben 
násznagy volt, bizonyos elégedettséggel jegyzi 
meg: én is csak félrészegségre sem ittam, hogy 
a búcsúztatásra eszemen legyek. Természetesen 
a főur nem feledkezett meg a falu népéről sem. 
Három napig tartott a mulatozás a menyasszony, 
három napig a vőlegény házánál. Hogy aztán az 
uj házasok a vidám napok után miképp éltek, 
arról Apor Péter igy ir : Az uj házasok úgy élté
nek a mint lehetett. Némelyik igen jól, csendesen, 
mások heregve, morogva, koezódva, hogy több 
vig napjuk sem volt talán az Iakodalmok napjánál 
azok közül is, akik ilyen nagy pompával háza
sodtalak. ■
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HIVATALOS RÉSZ.
A lévai m. kir. pénzügyigazgatóságtól. 

45.34-1 sz.
ív. 1899. Hirdetmény

a föld- és házbirtok után 1900. évre járó ál
talánosjövedelm i pótadónál szám ításba veendő 

kam atterherhek bevallása tárgyában.
Általános jövedelmi pótadó fejében fizetendő:
a) a földbirtokra, a házbér alá eső házbir- 

lokra az 1900. évre kivetett állami egyenes adó
nak és főldtehermentesitési járuléknak 30 százaléka;

b) a házoszlályadó alá esó házbirtokra az
1900. évre kivetett állami egyenes adónak és 
főldtehermentesitési járuléknak 40 százaléka;

c) végül az ideiglenes adómentesség kedvez
ményében részesített föld- és házbirtoknál 20 
százalék azon összeg után, mely az illető föld
vagy házbirtokra állami adó és földtehermentesi- 
tési járulék czimén az 1900. évre kivettetett volna, 
ha a föld- vagy házbirtok adómentes nem lett 
volna.

A kölcsönnel terhelt ház- és földtulajdono
soknak az 1883.: XLVI. t.-cz. 13. §-a által az a 
kedvezmény adatott, hogy

a) a föld- és házbirtoknál általános jövedelmi | 
pótadójából levonandó az illető tulajdonost beke
belezés által is terhelő kölcsön után az adóévet 
megelőző év végéig tényleg le nem rovott tőke- j 
maradék egy évi kamatainak 10 százaléka; feltéve, 
hogy a tőkével kamatok is vannak bekebelezve ;

b) hitelüzlettel foglalkozó pénzintézettől fel
vett és bizonyos évek alatt törlesztendő kölcsönök 
évi kamatának változatlanul a tőrlésztési idő 
egész tartamára vétetik azon összeg, mely a köt- 
ványbeu megállapított kamatláb szerint a kölcsön 
vett tőke után egy évre esik: ha a kölcsön tör
lesztéssel nem az év első napján, hanem évköz
ben veszi kezdetét, a törlesztési idő első és utolsó 
évben az évi kamatnak csak aránylagos része 
vehető számításba az adóköteles jövedelem meg
állapításánál.

A telckkönyvileg bekebelezett közadók és 
kincstári bérhátralékok után járó kamatok nem 
képezik levonás tárgyát. (1883.: XLVI. t.-cz. 
10. §•)

Az a) alatti bekezdésben foglalt intézkedés
ből világosan kitűnik, hogy a levonás alapját 
képezi az az évi kamatösszeg, mely az adóévet 
megelőző év végén fennmaradt tőkemaradék után 
jár. Ha tehát valamely földbirtokos 1899. évi ja
nuár hóban 100.000 koronát vett fel magánhite
lezőnél és ‘ebből ugyanazon évi deczember hó 
15-ig 60.000 koronát visszafizetett, a levonás 
alapját az 1900. évre az 1899. évi deczember hó 
végén fennmaradt 40.000 korona tőkemaradék 
évi kamatjának 10 százaléka fogja képezni.

Ez eljárás azonban csupán az a) alatti be
kezdésben említett közönséges kölcsönökre vonat- 
ki zik, mert ezektől a kölcsönöktől a jelzáloginté- I 
zetektól felvett törlesztési kölcsönök a b) alatti 
bekezdésben világosan megkülömbözletnek.

Ugyanis hitelüzletekkel foglalkozó pénzinté- | 
zetektól felvett kölcsönökre nézve az általános | 
jövedelmi pótadó kiszámításnál:

aa) a bizonyos évek alatt törlesztendő köl
csönök évi kamatának változatlanul a törlesztési : 
idő egész tartamára vételik az az összeg, mely a 
kötvényben megállapított kamatláb szerint a köl
csönvett töke után egy évre esik :

bb) a kölcsön után nem a megelőző, hanem 
a folyó évre járó kamatnak 10 százaléka veendő 
tekintetbe, s igy a levonás kedvezménye azokia 
a kölcsönökre alkalmazandó, melyek az adóév fo
lyamán következnek. (1891.: 41.187. P. M. 1L, 
1891.: 13. P. K.)

Itt megjegyeztetik, hogy ezen, az általános 
övedlmi pótadónál számításba veendő kamat alatt

értendő az az összeg, mely az eredetileg kölcsön 
vett tőkeösszeg után a pénzintézetek által kiállí
tott kötvényben meghatározott kamatláb szerint 
kamat fejében fizettetik, ellenben az évi törlesz
tési összegből a tőketartozás apasztására, valamint 
a kezelési költségekre fordított összeg az általá
nos jövedelmi pótadó megállapításánál levonás 
alapját nem képezheti. (1893.: 28.0Ö8 P. M. R., 
13. P. K.)

A vallomás az adóév január hó 1—31-ike 
közötti időben adandó be a községi ̂ elöljáróság
nál (városi adóhivatal).

E határidő lejárta után és jelesül október 
hó 15-ig érkező vallomások az 1897. márczius 
hó 23-án kelt és a „Pénzügyi Közlöny“ 10. szá
mában megjelent 21.275 számú rendelet szerint 
már csak igazolási kérvény utján és abban az 
esetben fognak figyelembe vétetni, ha hiteltérdem- 
lőleg igazoltatik, hogy e késedelem elhárithatlan 
akadály miatt történt.

A benyújtott vallomásról elismervény adatik, 
mely a vallomás kellő időben történt benyújtá
sának igazolásul szolgál.

Kivételt képeznek a b) alatti bekezdésben 
említett esetek, mert azok az adózók, kik a 
kölcsönkamatokra vonatkozó vallomások benyúj
tására kitűzött határidő letelte után valamely 
pénzintézeteknél telekkönyvi bekebelezés megtör
téntét követő 30 nap alatt benyújtandó vallomás • 
alapján a rajok az ez adósság felvétele előtt ki
vetett általános póladó mérvének helyesbítését 
az illetékes kir. pénzügyigazgatóságnál kérni.

Mindazon adózók, kik az államkincstár 
megkárosítására irányzott szándékból az általános 
jövedelmi pótadónak jogosulatlan apasztása czél- 
jából telekkönyviig be nem kebelezett adósságot 
vallanak be, az 1883. évi XLIV. t.-cz. 100. §-a ér
telmében büntetendő jövedéki hihágást követnek el.

Kelt Léván, 1899. évi deczember hó 26-án.
M. k ir. p énzügyigazgatóság.

Ujabbi felhívás
az adózó közönséghez.

Ismételve felhivatnak mindazok, kik a tőke
kamatadójukra vonatkozó vallomásaikat a már 
közzétett határidőben be nem adták, hogy ezt a 
vallomásukat 8 nap alatt annyival inkább adják j 
be, mivel ellenkező esőiben adójuk a törvényben 
meghatározott súlyos következmények terhe alatt 
—  hivatalból fog megállapít látni.

Kelt Selmeczbánya, 1900. évi január hó 15. í 
Murányi Károly. j

A lévai m. kir. pénzügyigazgatóságtól. 
45336. sz.
IV. 1899.

Hirdetmény
a III. osztályú kereseti alá tartozó jöved el

mek bevallása tárgyában.
A folyó 1899. évben kivetett III. oszt. ke- 

resetiadók az 1900. és 1901. évekre is érvénynyel 
bírnak. Ebből kifolyólag 1900. évben újabb meg
állapítás alá csak az eddig adóztatva nem volt, 
tehát újonnan keletkezett adótárgyak, valamint a 
fonálló törvények és szabályok szerint, újabb 
megállapítást igénylő személyváltozási esetek 
kerülnek. A mennyiben valamely megadóztatott 
adótárgy időközben végleg megszűnt volna, az 
érdekelt adózók azt szabályszerűen bejelenteni 
tartoznak.

Ezek szerint tehát vallomást csak az uj 
adózóknak illetőleg az eddig adóztatás alá nem 
vont adótárgyak után kell benyújtani.

Ezen adózók kötelesek 1900. évi január  
hó 20 á ig  üzletük, vállalatuk vagy egyéb

haszonhajtó foglalkozásuk után, az annak  
m egkezdetésétöl szám ítandó, ille tő leg  fen n 
állása idejére eső kereseti v a g y  üzleti tiszta  
nyerem ényt bevallani.

Évi tiszta nyereménynek vétetik az üzletből 
vagy foglalkozásból eredő összes jövedelemnek 
az a része, mely az üzlet, vagy foglalkozás foly
tatásához szükséges kiadások levonása után fenn
marad; az üzlettulajdonosnak s általában az adó 
fizetésre kötelezettnek oly kiadásai azonban, me
lyek nem az üzlettel vagy foglalkozással járnak 
hanem akár magának, akár pedig családjának 
és hozzátartozóinak fentartására szolgálnak, a 
jövedelemből, keresményből le nem vonhatók.

A ki több vállalatból, kereset illetőleg jö 
vedelemforrásból húz jövedelmet köteles minden 
egyes vállalatról, üzletről vagy keresetről külön 
vallomást adni.

Azok az adókötelesek, kik segédekkel dol
goznak, tartoznak a vallomáshoz segédmunkásaik 
jegyzékéi csatolni, mely jegyzékben a segédek 
nevei, az üzletbe vagy foglalkozásba belépésük
nek ideje, havi vagy évi fizetés pontosan ki- 
teendö.

Az az adózó, a ki az adókötelezetlek és 
adótárgyak összeírása után lép a III. oszt. kereset
adókötelesek sorába, adóköteles üzletének meg
nyitása napjától számított két hó alatt köteles 
vallomást adni.

A III. osztályú kereseti adó alá eső jöve
delemnek bevallására, valamint az üzletben alkal
mazott segédek bejegyzésére szolgáló űrlapok az 
adózóknak a községi elöljárók (váiosi adóhivata
lok) által ingyen szolgáltatnak ki.

A bevalló az űrlap egyes rovatait kitölteni, 
s annak bizonyításául, hogy az adatokat saját 
tudomásához képest pontosan és lelkiismeretesen 
közölte, eskü helyett polgári becsületszava zálogául 
nevét, valamint a bevallás napját és helyét alá
írni köteles.

E vallomás fentebb kitűzött határidő alatt 
a községi elöljáróságnál (városi adóhivatalnál) 
nyújtandó be.

A III. osztályú  keresetiadó alá tartozó  
üzletnek, válla latnak, keresetnek v a g y  bár
m ily ez adó alá tartozó jövedelem forrásnak  
az állam kincstár m egrövid ítésére irányzott  
szándékból történ t valótlan  bem ondása jö v e 
déki k ih ágást képez, m elynek b irsága 1—8 
annyi m int az az összeg, m e ly lye l az á llam - 
kin cstár m egkárositt itott. K árösszegnek v é 
tetik  az az összeg, m elyet a közadók k iv e 
tésére a törvény  által illetékesnek ism ert 
közegek  jogérvén yesen  m egállap ítottak .

Kell Léván, 1899. évi deczember hó 24-én.

M. kir. pénzügyigazgatóság.

A lévai m. kir. pénzügyigazgatóságtól. 
45406. sz.
Tv. 1899.

Hirdetmény
a IV. osztályú kereseti adó a lá  tartozó j ö 

vedelm ek bevallása tárgyában .

1900. évi január havában az állandó fi
zetési, nyug-, kegy- vagy tiszteletdijat húzó állami, 
törvényhatósági, közalapítványi, községi, egyházi 
társulati és magántiszlek, tisztviselők, hivatalno
kok, közegek, nyug- avagy kegydijai huzó özve
gyek, állandó alkalmazásban levő üzletvezetők, 
felügyelők, kezelők, könyvivök, pénzlárnokok s 
általában 80 koronánál több havi dijt huzó se
gédek, segédmunkások, állandó fizetést élvező 
lelkészek, tanárok, tanítók, nevelők, írók, művé
szek, hivatalszolgák stb a kereseladó negyedik 
osztálya alá tartozó keresményüket —  az alább
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említendők kivételével — a részükre ,ingyen ki
szolgáltatandó vallomási iveken bevallani tar
toznak, azonkívül a vállalatok és intézetek igaz
gatósága, elöljáróság, pénztár, földbirtokos vagy 
üzlettulajdonos, a kitől vagy a melytől az adó
köteles fizetését húzza szintén kötelezhető arra, 
hogy nála, illetve üzletében állandó fizetés mel
letti alkalmazott egyének név- és fizetés-jegyzékét 
az adókivető hatóságnak nyújtsa be.

Az adókötelesek az összes rendes fizetést, 
nyug-, kegy- vagy tiszteletdijat, szóval mindazokat 
a járandóságokat, melyeket az állásukkal egybe
kötött bármily néven nevezendő szolgálatuk lejé
ben akár készpénzben, akár termesztményekben, 
akár egyéb járulékokban élveznek, — a folyó 
évi, vagy ha az a folyó évre megállapítható nem 
volna, az előző évi állapot szerint a vallomásba 
felvenni tartoznak.

Ezen keresmények bevallása alól azok az 
illetmények sem vétetnek ki, a melyek adóztatás 
tárgyát nem képezik, mert annak elbírálására: 
vájjon valamely készpénzbeli vagy termesztmény- 
beli járandóság, avagy egyéb járulék a keresetadó 
negyedik osztálya alá esik-e vagy sem kizárólag 
az adó kivetésére illetékes közegek vannak hivatva.

A IV. osztályú keresetadó alá tartozó  
járan d óságok n ak  az állam kincstár m egrövi
d ítésére irányzott szándékból történt valótlan  
bem ondása vag y  be nem vallása (1875. évi 
XXIX. t.-czikk 31. §.) jövedék ih ágást képez, 
m elynek birsága 1—8. annyi m int az az összeg I 
m elyet a közadók kivetésére illetékes köze- : 
gek  jogérvén yesen  m egállap ítottak .

A nyilvános számadásra kötelezett vállalatok j 
és egyletek tisztviselői vallomást nem adnak, j 
ezeknek illetményeit az illető vállalatok és egy- ; 
letek kötelesek bevallani, a kivetett keresetadót j 
tőlük beszedni és az állampénztárba évnegye- j 
denkint beszolgáltatni.

Tisztek, tisztviselők és hivatalnokok, kik 
fizetéseiket állami vagy államkezelés alatt álló 
közalapítványi pénztárból húzzák, vallomást adni 
nem kötelesek, ezen adókötelesek keresetadóját 
a pénzügyi hatóság szabja ki és havi levonások 
utján a közpénztár szedi be.

Ha valaki a IV. osztályú kereseti adó tár
gyát képező több rendbeli illetményt élvez, ilyen 
esetben a IV. osztályú keresetadó az illetmények 
összevont összege után vettetik ki.

Kelt Léván, 1899. évi deczember hó 26-án.

M. kir. pénzügyigazgatóság .

Hirdetmény.
A városi magánkórházban több fehér- s 

ruhanemű, u. m. lepedő, férfiing, lábra való, nőing 
alsó szoknya, háló köntös, perkál kendő, zseb
kendő, párnahéj, papucs, törülköző, pohártörlő 
szalmazsák, vánkos (afrik) slb. vált szükségessé’ 
Felhívom a szállítani kívánókat, hogy az arra vo
natkozó részletes ajánlataikat, az áruezikkek min
tájával hozzám legkésőbb f. é. februárius 1-ig 
terjesszék be.

Selmeczbányán, 1900. jan. 18.

Dr. Kapp Jakab,
tiszti főorvos.

345./rkp. 1900.

Hirdetmény.
Miután az utóbbi időben több panasz me

rült fel, hogy az utczákon a kézi szánkókkal 
szánkázók a járó kelő közönségre nincsenek te
kintettel. sőt vigyázatlanságukkal többeknek testi 
sérüléseket, is okoztak, éjjel pedig a szánkózás 
alkalmával az éjjeli csendet zavarják, a korcso
lyázást és a szánkázást a belvárosban a ka
pukon belül ezennel e ltiltom  és figyelmeztetem 
a közönséget, hogy ezen tilalmam ellen vétők a

S E L M E C Z B Á N Y A I  H Í R A D Ó

fennálló törvények és szabályok értelmében szi
gorúan lesznek büntetve.

Selmeczbányán, 1900. január 16-án.

Krausz Kálmán, r.-főkapitány.

Az anyakönyvi hivatalok bejegyzései.
1900. január 12-től 19-ig.

Kihirdetések.

s

jjj A kihirdettek nevei.
O

03 :

Lakóhelyo.

1 Zahorjanszky István 
Liska Jozefa

2 Neinecz István 
Truban Veronika

3 Maeúr Antal 
Lieszkovszky Mária

4 Bronis Lukács 
Midiár Anna

5 Jelenffy Mihály
özv. Tury Mártonné

Házasság.

Seimeczbánya

V

n •

"

a•ős
8  Az egybekeltek  nevei Lakhelye

“  1

1 Piroha József SLeffulló
özv. Zachar Józsefné

r aatuBan— na—caaBBnm

Születés.

a *r, a
A szülők neve. Lakóhely.

o
■J.

1 Svehlik Mária
Simonidesz Mária fiú Seimeczbánya
Lupták Márton
Farbiak Anna eány

3 Paskay Ferencz
Visnyovszky Anna „

4 Stellek András
Ivóry Emília • •

Halálozás.

a

o
03

Az elhunyt neve. K
or

a

A halál oka

1 „ Oszlanecz Mária 3 é. tüdőlob
2 Karnek János 56 é. tüdőgümőkór
3 Grécs Ignácz 59 é. szivbellentyü
4 Susovicza Mária 7 h. tüdőgümőkór
5 özv. Fa bér Jánosné 71 é. szerviszivbaj
G özv. Szép Ferenczné 41 é. heveny vesel.
7 Térdy Mária 26 ó. lüdővész
8 Neuschl István 14 h. veselob
9 Jelen ív Mária 35 ó. sorvadás

10 Simkay Jenő 53 ó. agyszélhüdés
11 Kovács József 39 é. hagy máz
12 Tokár Sándor 2 é. hökhurut
13 Ivanics János 33 é. szivszélhüdés

H i r d e t é s e k .

I Kéá-sálog penskolcsoii-iatézot
§  megnyitás Zólyomban.
®  Zólyomban 1900. évi január hó 15-én nyílt meg' e városban eddig nem létezett, 
®  hatóságilag engedélyezett s hatósági felügyelet alatt álló

•  k é z i - z á lo g  p é n z k ö l c s ö n - in t é z e t .
®  Ezen miniszteri engedély, illetve utasítással ellátott, törvény által megkívánt 
®  óvadékkal biró pénzkölcsön-intézet kölcsönt ad törvény által megszabott jutányos 
®  kamatra: arany- ezüst- ékszerekre, minden néven nevezendő ingóságokra a leg- 
®  kisebb összegtől a legnagyobb összegig.
0  (A kölcsöutigénylőknek teljes titoktartás biztosittatik.)
®  Ezen kézizálog pénzkölcsön-intézet
®  S ú l y o m b a n  F ő t é r ,  b e j á r a t  W e l l i k - t c l e  h á / .  k a p u  a l a t t  b a l r a
•  é s  K á b a  M á r t o n  ó r á s  é s  é k s z e r é s z  ü z l e t é b e n  v a n .

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
Vau szerencsénk a n. é. közönségnek azon kedvező alkalmat nyújtani, 

miszerint most nagy készlet miatt üzletünkben mindennemű M

kárpitos munkák
éspedig: garnitúrák, ebédlő és Kisebb stilii 

díványok

j  u  t  á  i x  y  o  s  á  r  o  n

kaphatók, valamint e szakba vágó munkák a  l e g r ö v i d e b b  id ő  a l a t t  
és l e g ú j a b b  d i v a t  s z e r i n t  eszközöltetnek.

Kérjük a u. é. közönség szives látogatását

teljes tisztelettel R o ü &Í T G S tv é rö k
kárpitosok, Ezüst-utcza 13. sz.

tXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXKXXXXXXXX)
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V e s z te s é g - és n y e r e s é g  s z á m la .
Veszteség _________________________Nyereség

“  A számlák megnevezése 
£  }

Összeg A számlák megnevezése Összeg

frt kr frt kr

86 79 77 V altó-kam at........................ 35461 68
2980 31 102 Jelzálog-kamat.................... 3057 35

17853 79 69 Előleg ............................. 76 20
32 93 91 Visszatáritott kamat . . . . 6 80

2111 03 93 Beszedési i l le té k ................ 2 50
1771 18 64 Különfélék............................ 66 51

19 79 105 Birtok-jövedelmi számla . . 620 —
40 88 63 liészvény-átiratási-dij . . . 10 50

2467— 90 Késedelmi-kamat................ 29 30
89 Különfélék........................... 31 11 85 Nyereség áthozat 1898. . . 480 82
96 Betegsegélyző pénztári jár. 20 78
951 Napibiztosi-dij....................i 427 50
65 Lakbér ............................... 194 16
94 Váltóbirálási-dij....................■ 193 —
67 Kezelési k ö ltsé g ................ 556 19

I06j Átmeneti-kamat................... 897 04
li Bruttó nyeremény . . . . 10138 18 \
1 Ü53T7 66 39811 661

Geiger Zsigmond s. k. Krausz Kálmán s. k. Dr. Stuller Gyula s. k. W ankovlts Lucie s. k. Havas Gyula s. k.
pénztáros. elnök. igazgató. II. könyvelő. könyvelő.

Jelen mérleg, veszteség és nyereség számla általunk 1900. évi január hó 1G-és 17-én megvizsgáltatott, a segédkönyvekkel 
és a főkönyvvel összehasonlittatott, s minden tételében helyesnek találtatott.

Tuka Antal s. k.
felügyelő biz. tag.

Platzer Jenő s. k.
felügyelő biz. elnök.

Puskás József s. k.
felügyelő biz. tag.

Az intézet a nála elhelyezett betétek után 5°|0 kamatot fizet és a kamatadót sajátjából fedezi.

Esemény 
a magyar 
irodalomban IJVfagy J<épes
Világtörténet e r e

AZ EGYETEMES TÖRTÉNELEM
k la ssik u s  k ö n y v e , a lÍ g^
GAZDAGABB TÖRTÉNELMI 
KÉPTÁR

Tizenkét kötetben.
F d d i j j e l é  l iA r o m  k ö t e t  j e l e n t  
m e g .  — X í r j  h a v o n k i n t  jö n  e g y -  

e g y  k ö t e t .

Bővebbet a prospektus, melyet mindenki Ingyen kap.

i  ára

Szerkeszti a legkiválóbb m agyar  
Írók közrem űködésével:

A Nagy Képes Világtörténet
azért eseménye a magyar irodalomnak, mert az 
első teljes, tökéletes, minden igényeknek megfelelő 

világtörténelem.

A Nagy Képes Világtörténet
megjelenésével minden más világtörténeti mű elavult 

és értéktelenné vált.

A Nagy Képes Világtörténet
.AS— az élet bibliája és nélkülözhetetlen mindenkinek,

a ki művelt ember akar lenni.

A Nagy Képes Világtörténet
az a mű, melyből az egyén, a család, a társadalom 

hazaszeretetei és összetartást tanul.

A Nagy Képes Világtörténet
fejleszti a uiüizlést, táplálja a tudást, nemesiti a 

lelket.

Marczali Henrik. A Nagy Képes Világtörténet

y s f

<\ u
(V f aw

íMegrend élhető
3  koronás

c s e k é ly  H avi
e rendelőlap segélyé
vel, mely Kivágandó 
és levelezőlapra ra
gasztva. hozzánk be
küldendő.

R é v a i T e stv é r e k
Iro d a lm i In té ze t 

Részvénytársaság 
Budapest 

Vili.. Ullői-ut 18.

brilliáns stílusával és pompás illusztráczióival nem
csak tanít, hanem oktatva gyönyör, ödtet is és a 

legnagyobb szellemi élvezetet nyújtja.

Kelt-
Név : 

Állás:

Ezennel megrendelem a Révai Testvérek Irodalmi Intézet Részvénytársaságtól 
Budapesten a

Nagy Képes Világtöpténet
cziinii művet 12 kötetben 192 koronáért, tudomásul vevén, hogy eddigelé három 
kötet jelent meg s a további kötetek 4 havonkint jelennek meg. Kötelezem 
magam a társaság pénztárába Budapesten a szállítástól kezdve 3 koronát ha
vonkint mindaddig befizetetni, inig a mű teljes vételára törlesztve nincsen. 
Az esetleg elmaradó részletek költségemre postai megbízás utján szedhetők be 
és ennek be nem váltása esetén a mű teljes hátralékos vételára esedékessé 
válik. A mű további kötetei a megjelenéshez képest és fizetései arányában 

szallitandók.

Nyomatott a laptulajdonos Joerges Ágost özv. és fia könyvnyomdájában Selmeczbányán, 1900.
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