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Hatalmas, virágzó városok.
Széli Kálmán miniszterelnök egy év 

óta, mióta az ország- kormányrndját tartja 
kezeiben, sok szép országos jelentőségű ki
jelentést és Ígéretet tett, a mely kijelenté
seket országszerte megnyugvással, bizalom
mal kellett fogadnia mindenkinek, aki csak 
egy kissé érdeklődik az ország közállapo
tai iránt, s a mely Ígéretek örömmel töl
tötték el azokat, akik javulást várnak azok
nak teljesítésétől.

Nem szólhatunk hozzá a miniszterel
nök politikai jellegU kijelentéseihez és meg
nyilatkozásaihoz, melyeket amúgy is eléggé 
megtárgyal pro és kontra a napi sajtó, de 
szívesen és örömmel foglalkozunk azzal a 
kijelentésével, melyet a vidéki városok 
érdekében csak pár nap előtt tett egy nála 
járt küldöttség- előtt.

Ezeket mondotta ugyanis többek kö
zött a kormány elnöke, hogy most, amikor 
a rohamosan felvirágzott főváros a maga 
nagyszerűségével már hatalmas biztos vára, 
központja a nemzet erejének, szükség van 
rá, hogy vidéki centrumok is keletkezzenek. 
E centrumoknak, a melyek dominálnak az 
illető vidékeken, meg van az a szerepük

is, hogy erős kapcsokkal fűzzék a vidéke
ket a fővároshoz éz ig-y mintegy összefog
lalják az ország erejét. Hatalmas, virágzó 
vidéki városok képesek csupán a centrifugális 
törekvések para/izá/ására. És éppen ezért a 
kormány készségesen fog- minden oly moz
galmat támogatni, mely módot nyújt arra, 
hogy a vidéki városok fejlődése most már 
helyes mederbe tereitessék. Helyes köz- 
gazdasági és kulturális törekvések a leg
jobb eszközök arra, hogy a becses elem, 
melyet a vidéki polgárság nyújt, hatható
sabb részt vegyen Magyarország állami, 
társadalmi és nemzeti munkájában. A vidéki 
városokban nagy erők vannak összegyűjtve, 
melyek helyesen fölhasználva, nagy javára 
lehetnek az országnak.

Azt hisszük feltétlenül érdemes e be
széd arra, hogy a vidéki sajtó is behatóan fog
lalkozzék azzal, nemcsak azért mert Széli 
Kálmán a kormány ezidei elnökének ajkai
ról hangzott az el, hanem különösen tar
talmáért, melynek értékét minden esetre 
növeli az, hogy olyan ember mondotta, aki 
tudja, hogy mit beszél és tudja, hogy a 
mit beszél, mond, Ígér azt a beléje össz
pontosított páratlan közbizalom készpénznek

! veszi.
Mi annak vesszük, mert lehetetlen 

olyan frázisnak vennünk, mint a milyenek
kel megszoktak nyugtatni kérelmező deputá- 

j ciókat. Nem vehetjük ilyennek, mert sajnos 
nagyon ismerjük, érezzük az igazsá
gát, szükségét annak a mit a miniszter- 

■ elnök mondott, hogy itt az ideje, hogy 
a vidéki városok fejlődése helyes me
derbe tereitessék és hisszük, hogy a 
miniszterelnök tudja, hogy mit beszél.

Örömmel vesszük tehát, hogy azaz 
ember látja he végre azt a rég látható 
veszélyt, mely fenyegeti a vidéki városokat, 
aki ezt a veszélyt képes is lassan-lassan 
megszüntetni.

Mert veszély fenyegeti a vidéki váro
sokat, kivéve egy pár favorizáltabbat, az 
a veszély, hogy ha idejében nem megy se
gélyükre az állam, képtelenek lesznek tel
jesíteni azokat a feladatokat, amelyekre 
hivatva vannak a kormányelnök kijelentése 
szerint is.

Mert abban az egyben csalódik a mi
niszterelnök, hogy a vidéki városokban 
nagy erők vannak összegyűjtve. Voltak, 
vagy lehettek volna a vidéki városok nagy

A „SELM ECZBÁNYAI HÍRADÓ11 TÁRSZ A J A.
Mi lehetett? . . .

A „Selmeczbányai Híradó11 számára irta:
Váczy István.

Egyik hazai fürdőben történt.
Együtt volt a rendes társaság. Egy megyéből 

valók, össze is tartottak irigylésre méltón.
A délelőltet a fürdőzéssel, az öltözködéssel, 

a reggelizéssel töltötték el, a délutánt a tere-fere 
és a séta vette igénybe.

Ma különösen erélyes elbeszélő hangulatban 
voltak. Pásztói elmesélte azt az esetet, mikor 
egy szobornak leütötte a fejét —  zsivány helyett. 
Úgy történt a dolog, hogy valahonnan későn ’ 
vergődött haza. Söléi volt. Erősen tüzelt a feje i 
a feje a sok rémhistóriától, mit az ott hagyott 
társaságban hallott. Nagyobbrészt Katonatisztek 
voltak, adták a vitézt, mintha a háború legizgatóbb 
vészeiben nőttek volna fel. Pedig egész életüket ; 
a kávéházban töltötték, a kardot a rendes gyakor- I 
laton kívül legfeljebb a békés polgárok hátán és i 
fején próbálták ki, de ezt is csak akkor merészel- j 
tek, ha legaláb hatvannégyen voltak együtt. No j 
persze igy biztosítva érezték magukat, a polgár- i 
ember netaláni ökőlcsapásai ellen. Hiába, manap- ! 
ság ez is vitézségszámba megy másnak a hijján. 1

Szó ide, szó oda, az izgató stiklik s az erős 
szőlőlé a legfelsőbb fokban működtették Pásztói 
fantáziáját.

Ahogy igy egyedül ballag, a sötétnél még 
sötétebb alak terem előtte. Fejét előrehajtja, mintha 
kémlelné érdemes-e a megtámadásra. Karjait kitárja 
hogy magához ölelje, de mely ölelés bizonyosan 
halálos lesz. — És ilyen sötétségben megmene
kül a bitang anélkül, hogy valaki bántaná! az 
ingerelte Pásztóit legjobban.

Ökölre szorítja a kezefejét s teljes erővel 
üM főbe — a szt. János-szobrot. Szent Jánosnak 
ugyan cseppet se fájt, bár a feje aláhanyallott, 
hanem Pásztói keze megérezte jó sokáig. —

Véghlesi álmodozva hallgatta a többé-kevésbé 
romantikus történeteket. Nem szólt soha közbe, 
még csak el se mosolyogta magát, mikor a töb
biek kacagása megrezegtette a levegőt, másrészt 
a félelem legcsekélyebb jelét sem árulta el, midőn 
mások különösen a nők, iszonyodtak a hallottakra.

Most rá került a sor. Megmozdult a székén 
olyatén, mint mikor az ember nagyot akar 
mondani.

— A szomszéd községbe hívott meg egy 
rokonom, mikor X. fürdőben nyaraltam, igy kezdte 
a thémát. Ügy beszéltük meg, hogy korán ebéde
lünk és vonaton átrándulunk egy közös 
rőshöz.

Rokonomhoz gyalogosan egv óra alatt kőny- 
nyedén eljuthattam, mégis 0 órakor délelőtt már 
elindultam. Gondoltam, lizre olt leszek, tizenegy 
felé ebédelünk, a vonat délfelé indul, addig beszél
gethetünk is eleget.

Fütyörészve haladtam. Ilt-olt a merészen 
kiálló sziklatömb, majd a szeszélyesen kanyargó 
úttörő patak megállított, hogy elmélázzam a ter
mészet gönyörein.

Éppen kanyarodéhoz értem. Egyszerre mintha 
a földből nőtt volna ki, egy fiatal nő (erem előt
tem. Remek sugáralak, rózsás napernyővel, haja 
szép két vastag fonalban gömbölyű vállain húzó
dott alá jó derékig. Testhez illő lenge nyári ruhája 
kecsesen tüntette elő minden idomát.

Már csak tiz lépésre lehetett tőlem. Mikor 
mellettem elhaladt, majd elnyeltem a nézésemmel 
s akaratom ellenére Csodálattal vegyesen köszöntöt
tem. Nem ingereltem fel bámuló tekintetemmel 
mert nyájas mosolylval biczenletle meg szőke 
fejecskéjét, oly nyájasan, hogr szinte ízléstelennek 
tetszett teljesen ismeretlenek között. Kezdett 
érdekelni.

Megálltam. Kérdezem magamtól: ki lehet?
. . . honnan jöhetett ? . . . Ha a fürdőből való 
volna, ismerném, valamelyik szomszéd községből?
. . . Hol is teremne ilyen apró falvacskákban ily 
angyali szépség! Lehet különben, hogy a szüleivel
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erők letéteményesei, ha . . . és itt sok min
dent fel lehetve sorolni, ma azonban a vi
déki városok társadalma gyönge, Aui néz
zünk körül az országban, ne helyezkedjünk 
csak Selmecbánya álláspontjára, ne vegyen 
erőt rajtunk a lokálpairistiznms jogos ke- j 
serve, nézzük bármelyik kisebb vagy na
gyobb vidéki várost, melyiknek van olyan 
iparos és kereskedő középosztálya, mert 
hiszen a városok ereje az ő társadalmuk 
erejében van, amelyik a maga jó voltából 
képes volna betölteni a nagy nemzeti hi
vatást, a vidéke hazafias, nemzeties irányú ■ 
vezetését.

Pauperizmus s e miatt közöny és el- 1 
fásultság jellemzi a legtöbb vidéki város 
középosztályát, társadalmát.

A legtöbb vidéki város eddig nem volt 
egyébre való, minthogy adóhivatali szék- , 
hely legyen s nó meg hogy időről-időre ! 
beszálitson a kormánynak egy-egy igen-e/ő 
képviselőt.

S mentői hivebben megfelelt ennek a 
kötelességének, annál kevesebb kilátása 
volt, hogy csak valamit is kapjon abból a 
nagy erőből amit az állam az ő utján is 
összegyűjtött. Így aztán lassankint a leg
több város magára hagyva, csekély anyagi 
erővel küzdött, vergődött, s erőben, biza
lomban nagyon megfogyva küzd és vergő
dik ma is és bizony azok a nagy erők a 
miket a miniszterelnök beszédében emlit, 
csak a madártávlatból tűnhetnek fel olya
noknak s valójában nagyon nagyon rászo
rulnak a városok arra, hogy végre-vaiahára, 
ha nem is annyit mint a fővárosért, de va
lamit érettük is tegyen az állam.

Rászorulnak pedig az erősítésre és 
méltán várhatják azt épen azok a városok, 
a melyek fekvésüknél fogva magasabb ál
lami, nemzeti miszszióra hivatvák, amelyek 
a nemzetiségek lakta vidékeken bástyái, 
őrhelyei kell. hogy legyenek a magyar

rokonaival levegŐrkurán van valamely családnál. : 
Úgy is le sz ! . . . ,

Amint úgy pár pillanatig tépelödöm, a múlt
ból egy alak elevenül fel agyamban, mely azonos- ! 
nak látszott. Bizonyosan ó fel is ismert s azért 
fogadta köszöntésemet szinte a jó ízlés elleni 
nyájassággal. Avagy tévedek ? ! . . . Bántott a rövid 
emlékező tehetségem. Visszafordultam, hogy eset
leg újból szemügyre vegyem.

Hátra nézett. Tekintetűnk találkozott Utána 
mentem, mintha én is csak sétálnék. Nem mer
tem közelebb jutni hozzá. Tisztes távolból követ
tem jó ideig.

Megnézem az órámat— liz elmúlt. A vonat 
V2 12-kor indul. Még van majd másfélórám. 
Sajnáltam, hogy szavamat adtam rokonomnak, j 
Be kellett váltanom. Nincs más hátra, félbe kell ; 
szakitanom az érdekes találkozást.

Gyors léptekkel haladok célom felé. Vagy 
fél órát mentem már mikor hátra nézek. Alig 
néhány lépésre van tőlem.

De mi az? Való ez?! . . .  Hiszen hol hagy
tam el s mily gyorsan haladtam! . . . Azért is 
meglassítom a lépésemet. Hátha elhalad mellettem. 
Nem. Mind jobban elmaradt.

Kies fütty hasította át a levegőt. A vonat 
megérkezett. Lekéstem. Önkéntelenül bálra tekin
tek. Nem látom sehol. De most, éppen abban a 

ercben még mögöttem v o lt! Ég nvelte-e, föld 
P

eszmének, a nemzeti kultúrának, a milyen 
az elsők között Selmecbánya is.

Ali tehát örömmel üdvözöljük a magyar 
közélet ezidei vezérének kijelentését s kész
séggel, testtel-1 élekkel állunk szolgálatába 
a vidéki városok fejlesztésének nem könnyű 
munkájában, örömmel üdvözöljük, abban a 
reményben, hogy ez a kijelentés nemcsak 
udvarias frázisa a miniszterelnöknek, hanem 
a mely nemet) kára tetté válik ő általa.

- Ö . —

A kaszinó közgyűlése.
A selmecbánvai kaszinó ü hó 25-én vasár

nap délután tartotta meg közgyűlését, régi és 
szűk helyiségében remélhetőleg utoljára. Utoljára 
nem azért mintha szétzüllöben volna hanem azért 
mert a jövőben remélhetőleg nem lesz olyan 
már a kaszinó helyisége mint a milyen 
mostan. S ha még is ilyen maradna félő, hogy a j 
jövő közgyűlésen nagyon kevesen gyűlnének össze. 
No de erre nincs kilátás s jobban mondva nem 
kell ettől félnünk, mert hiszen a közgyűlés 
erősen elhatározta, hogy gondoskodni kell a kaszinó 
helyiségének megfelelő berendezéséről. Hát ez olyan 
eredmény, amit most cgv élve a legvérmesebb 
reformátorok sem mertek reményleni. De történ
tek még ennél szenzációsabb dolgok is a közgyű
lésen. Kimondta többek közt a közgyűlés — 
némely konzervatív tagnak szive sajgására — 
hogy a keservesen összekuporgatott kis pénzét a 
kaszinónak nem lógják tovább a ládafiában, tar
tani, hanem elfecsérlik bútorra, társalgó szoba 
berendezésre s más ilyen fényüzési cikkekre, amik 
nem kamatoznak sőt értékükből veszítenek, mert 
kopnak. Sőt uramfia még az is megtörtént, hogy 
a közgyűlés határozottan kimondta, hogy a taka
rékosságot nem kívánja szem előtt tartani az uj 
helyiségek berendezésénél.

Bizony fájdalmas lehetett arégi rendszer oda
adó híveinek hallani ezeket és a beleegyező!, ját
szani. de hát a változhatatlanba bele kelle nyu- 
godniok.

Az ő fájdalmuk csillapítására különben meg- ! 
próbálták egyes tagok a takarékoskodást, ameny- 
nyiben a szolga fizetését redukálni akarták az ' 
igaz, hogy nem takarékossági szempontból, hanem j

nyelte-e? . . . Eltűnt nyomtalan. Talán az erdő
nek vette az útját észrevétlenül. L eh et; Nem 
tudom. Elég az hozzá, hiába fürkésztem, sehol 
sem leliettem a nyomára.

A vonatról — mint mondám —  lekéstem. 
Rokonom neheztelt érte ; ez is, jobban azonban 
az bántott, hogy közös ismerősünk a vett érte
sülés után bizonyosan várt és hiába.

A háziak bámultak viselkedésemen. Maga m 
is jobb szerettem volna nem ott lenni. Nem 
tehettem róla. Minden gondolatom a titokzatos i 
találkozáson kószált. Mélázó szemeim el-elrévedez- 
tek. Csak azon vettem magamat észre, hogy 
bámészkodom a semm iségbe.

A szivem, az nem dolgozott. Hatással volt 
rám a szép ritka teremtés, nem tagadhatom, de ; 
az a hatás olyan különös volt. Szivemnek a leg
kisebb húrja se rezdült meg, de azért éreztem, 
hogy egészen rabja vagyok.

—- Hogy az ördög vitt volna el az ábrán
dozásokkal ! fakad ki a rokoi lom. Bizonyosan 
elbolonditotta valaki a fejedet. Majd megírom 
a feleségednek !

— Dehogy ! . . . De ez a dehogy akaratom 
ellenére olyan fájdalmasan esett le ajkaimról, j 
magam is megijedtem tőle.

Nem sokáig maradtam. Nem volt maradásom. 1
Mikor haza értem, kikelt arccal jöttek elém | 

a vendégek: igaz? csakugyan való?!

— horribile diktu — azért mert nem köszön elég 
alázatosan. Nó hát ez igazán rettenetes bűn, ami
ért megérdemelte volna, hogy száraz kenyéren s 
vizen vezekeljen egy évig. Nem volt jó napjuk 
azonban a takarékoskodóknak, mert nem talált 
viszhangra ez indítvány sem, sőt a közgyűlés 
nagy ujjáalakitási kedvében felemelte a tagsági 
dijat, játékdijat billiárd és kártya után.

A kaszinó régi füsttől fekete nagy termébe 
behatolt ez évben a haladás üde szellője s egész
séges, életre való határozatokat hozatott a tagok 
által.

Lehet, hogy csalódunk, de azt hisszük, hogy 
e friss szellőt a S. A. G. indította meg. Akár
hogy is van, mi őrömmel üdvözöljük a kaszinó 
múlt közgyűlésének határozatait, mint a melyek 
a kaszinó további fenállásanak s egészséges fej
lődésének biztosítékát képezik.

Ezeket a határozatokat s a közgyűlés lefo
lyását az alábbiakban ismertetjük.

Farbaky István orsz. képviselő a kaszinó 
elnöke délután 3 órakor megnyitván az ülést 
kezdetét vette a tárgysorozat tárgyalása s ez 
tarlóit egyfolytában esti 9 óráig. Hosszú időt 
vett igénybe az alapszabályok módosításának meg
tárgyalása, melyei pontról-ponlra megbeszélés 
tárgyává tett a közgyűlés. A Goldstücker Márk 
ügyvéd által nagy lelkiismeretességgel kidolgozott 
tervezet azonban csekély lényegtelen változtatá
sokkal elfogadtatott s a Goldstücker Márk drnak 
munkájáért jegyzőkönyvi elismerés szavaztatott

A költségvetés tárgyalásánál, melynek során 
a havi tagsági dijat felemelte a közgyűlés 80 krról 
1 frt. 20 krajcárra, a billiárd játék után 24 kr. 
nappali és 30 kr. esti dijat, a kártyajáték után átját
szott kártyáért 10, uj kártyáért 20 krajcár dijat 
állapított meg.

A kaszinó helyiségének kérdése közmegelé
gedésre nyert megoldást. A takarékpénztár a 
kaszinó kérésére ez év május elsejétől átengedte 
a kaszinónak az egész emeletet s igy négy szép 
helyiséggel lesz az tágasabb. Élvezettel hallgatták 
végig a tagok Sobó Jenő javaslatát, hogy miképen 
akarja a kiküldött bizottság lakályosabbá tenni 
és a kor igényeinek megfelelően berendezni a 
kaszinó helyiségeit. F elhatalmazta a választmányt 
hogy a kaszinó meglevő tőkéjét erre fordíthassa 
s hogy ne takarékoskodjék a berendezésnél, lévén 
a fődolog a kényelem és a csin.

Ez az ideges kérdezgetés kihozott a sodron- 
ból. Mii. hát ők is tudnak valam it! Vagy más 
is történt!

— Mi az ? mi az ? kérdezem én még kiván- 
csiabban.

— Hát vasúti szerencsétlenség! Hiszen ön 
is azzal a vonattal utazott/ Hogyan mene
kült meg.

Száz kérdés egyszerre.
A dolog veleje pedig az, hogy az a vonal, 

amelyiken közös ismerősünkhöz kellett volna 
utaznunk, összeütközött egy tehervonatiul s az 
utasok nagy része megsérült, ki könnyebben, ki 
halálosan.

No lám! ha le nem késem a vonatról, még 
ott hagytam volna a fogamat!

A fürdőben kutattam, kérdezősködtem Oda- 
vclőleg, a kínálkozó alkalmakat felhasználva tel
tem kutatásaimat, nehogy valamit eláruljak és 
esetleges célzások céltáblája legyek. Ez mint afféle 
jó férjet zavarba ejtett volna és kellemetlenné 
lehetett volna.

Megt udtam hogy a környéken vidéki nem 
tartózkodik s hogy az egész vidéken nincs vala
mire való női személy.

Hát akkor honnan jött? hová tűnt? hol 
tartózkodik ? kicsoda leheti ? . . .

• Folytató köv.)



Hándel Vilmosnak, mint a magyar olvasó-
tár-M'á' elnökének azt a bejelentését, hogy a 
magyar olvasó-társaság 1600 műből álló könyv
tárát a kaszinónak ajándékozza éljenzéssel fogadta 
a közgyűlés s jegyzőkönyvbe rendelte vonni, hogy 
annak fejlesztésére gondot fordít.

A számvizsgáló bizottság tagjaivá Koslenszky 
Adolf, Plafzer Jenő és Fiedler Gyula tagok válasz 
tattak meg.

A lisztujitás során elnökké újólag egyhan
gúan Farbaky István, alelnökké Hándel Vilmos, 
igazgatóvá Sobó Jenő, jegyzővé Krausz Kálmán 
könytárossá Suhajda Lajos, gondnokká Pachmayer 
János választatott meg.

A választmány tagjai lettek titkos szavazás 
utján: Fekete Lajos, Wankovics Lajos, Jezsovits 
Károly, Goldslüeker Márk dr. Király Ernő, Svehla 
Gyula, Liba Anlal, Szitnyai József, öszvaldt 
Gusztáv, Krbek Ot okár és Lencsó János.

Á r. ke nöegylet álarcos bálja.
Már hetekkel ezelőtt készült a város közön

sége ezen bálra, és pedig egyik rész gunymosoly- 
lyal azon hiszemben, hogy felsülés lesz a vége, a 
másik rész pedig különös tekintettel a jótékony 
colra is igaz lelkesedéssel és örömteli reménnyel. 
Örülünk, iiogy ez utóbbiak óhaja teljesült, mert 
bizony a t. hó 24-én a városi vigadóban megtar
tott álarcos bál fényesen sikerült és objektív ítéletek 
szerint is ritka szép bál volt. Este 9 órakor 
a mikor a bál kezdete jelezve volt, már tele volt 
a karzat és a báli terem elegáns, distingvált 
közönséggel, a mely várakozással nézte az ajtót, 
melyen át az álarcosok voltak bejővendök. Pont 
9 órakor jelent meg a bejárónál Krausz Kálmán 
főrendező; kinek intésére ráhúzta Laci a Rákóczy 
indulót és ekkor kezdődött a bál látványossága: 
a szebbnél-szebb álarcos menetek felvonulása. 
Elöl jöttek a nöegylet választmányi tagjai festői 
magyar jelmezben, de álarc nélkül, miután ők 
voltak a rendezőség tagjai; rögtön utánuk a lő 
tagból álló bygofonbanda komikus álarcokkal ; 
ezek után a kedves póstagalamb-raj ék alakjában 
a levélhordóklól környezve; ezeket követte a 
különböző nemzetiségek és allegorikus alakok 
festői csoportja; majd a bosnyákok külön menete. 
A csinos és kedves póstagalambok átvevén fess 
vezetőjüktől (a fekete galambtól) az utasításokat 
a báli postahivatalhoz és a levélszekrényekhez, 
mentek, a honnan kivevén az összegyűlt levelező- 
kártyákat megkezdték jótékonyan ható ügyes 
munkájukat: a levelek szétbomlását (és zárjelben 
mondva a fillérek gyűjtését).

A bosnyákok a szép Darinkával élükön szin
tén hódi ló körútjukra keltek és a kitűnő hangulat
ban levő közönség szívesen vásárolta holmijukat. 
Majd a virágárus leányok is feltűntek a látóhatáron 
és friss virágaikat kínálva nem egy nyugodt férfi 
szivet (no és nyugvó zsebeket is) hoztak gyorsabb 
mozgásba és gyarapították a jótékony célra szol
gáló jövedelmet.

Hirtelen változik azonban a zene és Szöllősy 
bácsi nemes inteniióju impressárió vezelése mel
lel beugrat az 5 tagú szerecsen társaság és a 
közönség frenetikus tapsaitól kisérve pompásan 
ellejti a kókuszláncot. Alig ocsúdtunk fel ezen 
uj élvezet szülte csodálkozásunkból, Laci bandája 
bele kezd egy uj francia vig zenébe és mi ismét 
egy uj és fényes bevonulást látunk : 9 pár XV. 
Lajos korabeli gazdag kiállítású jelmezes jön be 
a terembe: általános csodálkozás és igazi élve
zettel nézzük a szép menetel, folyik a kérdezös- 
ködés: „kik ezek*1 „ejnye de elegáns menet" 
„idegenek" „Budapesti vendégek" s tb.az elegáns 
jelmezek elszóródnak, mindegyikük k r il kör 
támad, élcelődni k, nevetnek, találgatnak :s< 
koznak; — de hallgat a zene ismét uj irányt 
vesz: olasz népének hangzik lel és a terembe 
lejt a 8 tagú Jambo társaság vígan énekelve; 
mindenek feléjük fordulunk és élvezzük a fülbe 
mászó olasz dalt, csodáljuk a szép jelmezeket és 
körülvesszük a tüzes, szép olaszunkét, a kik an
dalító kedves énekük mellett bájosan lejive jár
ják körül a termet

Egyszerre csak felhangzik a „csárdás" kiál
tás, Laci belekezd egy ropogós csárdásba és mi 
csak azon vesszük észre magunkat, hogy ime a 
•-ok külünböző nemzetiségek, rokokók, galambok, 
bygofonisták, levélhordók stb. mint a Laci emelt, 
vénye körül vannak és járják magyaros tűzzel a világ
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egyik legszebb láncát: a magyar igazi csárdás
igo és ezzel megkezdődött a bál, a mely foko

zódó kedélyesség és valódi ju kedvvel más nap 
reggeli 6 óráig tartolt. A 4-ik négyest reggel ó 
órákkor kezdték, a mi tudomásunk szerint — i 
Selmecen még meg nem történt, miután a 4-ik 
négyes eddig csak a táncrenden szerepelt. J a ! 
igaz! táncrend! majd elfelejtettem! szemben a 
bejárattal diszlett az alkalmi hatalmas és szép 
táncrend, mely Zsitvay János gymnásiumi jeles 
rajztanár müve volt és a mely méltó feltűnést 
keltett.

A terem egyik szögletében elhelyezett „báli 
pósla-hivalal* állandó ostromnak volt kitéve külö
nösen a szép nem részéről a mely szellemesen Írott 
levelező lapokkal bosszantotta és örvendeztette 
meg az amúgy is jó kedélyben levő férfiakat, és 
lángoló sziveiket. A báli postánál kitűzött 2 dij 
közül az egyiket Csiba Istvánná úrnő, a másikat 
Kampós János gyrnn. tanár nyerte el előbbi 02 
utóbbi 41 kapott levelező lap alapján.

Az első négyest 120 pár a negyediket 22 
pár tánczolta; ritka és e mellett tekintve a je 
lenlevő közönség kiválóságát, rendkívül fényes 
eredmény!

A mulatság ezen szép erkölcsi sikerén kí
vül az anyagi siker is fényes volt, a mennyiben 
összesen 1014 Kor. 75 fillér folyt be. (Részletes 
számadás a hírek között.)

A rendezőség méltán büszkén pihenhet ba
bérjain valamint az ott mulatott közönség kedves 
és szép emlékekkel eltelve gondolhat e kiváló 
és minden tekintetben sikerült mulatságra!

Az álarezosok névsorát, a mennyire sikerült 
megtudnom (miután sok álarcos időközben átöl
tözött) következőkben állítom össze: Hölgyek: 
Ács Józsefné (magyar nö), Árkossy Béláné (török 
no), Aczél Mariska (bébe), Bincler Marosa (pósta- 
galamb), Bachraty Józsefné (magyar nö), Csiba 
Istvánná (dominó), Gsányi Ott óné (Olasz nő), 
Gsiby Leone (Oláh leány), Cicka Sándorné (ma
gyar nő), Dohnánvi Jenöné Besztercebányáról 
(Poslillon), Eckert Dismasné (magyar nö), Filkorn 
Ella (Alom-tündér). Fekete Dezsöné (pósiagalamb) 
Galiuovszkv Berta Budapestről (Olasz nő), Hittrich 
Emma (thornekói menyecske), Dr. Hittrich Ödönné 
Budapestről (Pók), Joerges Agostonné (domino), 
Jocrges Gizella (kertésznő), Kantner Emma Ma
gáikéról (havasi tündér), Kantner Hurtense Ma- 
gurkáról (Vadrózsa), Kern Eizsike Léváról (da- 
rinka). Krausz Vilmosáé (rokokó), Longauer Guszti 
(csipkerózsa), Mihalik Istvánné (magyar nö), Obe- 
íüigner Oszkárné Zsarnóczáról (csillag), Ocsovszky 
Emma (Olasz nő), Papp Istvánné Zsarnócáról 
(Nap), Plalzer Vilma (ezüst), Rennert Gyuláné 
(magyar nö), Schmidt Ella '(Regatta), Schulcz 
Emma Egyház-Maróthról (Pierelte), Surjánszky 
Etel (virágárusleány), Surjánszky Sárika (pósta- 
galarnb), Storch Jánosné (magyar nö), Sugár 
Gyuláné (pósiagalamb), Sziankay Lenke (pósla- 
galamb), Topercer Sziankay Margit (póstagalamb), 
Tiefcnlhalcr Elei (Satanella), Veszten Mid (rokokó) 
Veszten Lujza (sváb menyecske). Vágner Józsefné 
(magyar nő), Vankovits Lucic (Harlekin).

Urak: Ács József (bosnyák), Allneder Ferenc 
(angol utazó), Bachraty Józsel (Jambo), Csányi 
Ottó (Olasz népénekes), Cicka Sándor (bosnyák), 
Czobo^ Gyula (postás) Günther Frigyes (domiiup, 
Ileim Antal (domino), Krause Dezső (rokokó), 
Ívűre Gyula (török), Lábay Józseí (postás), Puskás 
Jenő (rendőr), Quirin József (rokokó), Ili!tér Fe
renc (Pierott), Richter József (mefistó), Sciinetzer 
János (Olasz népénekes), Schveiger Jenő (dominó), 
Suhajda Lajos (Olasz népénekes), Sugár Gyula 
(postamester), Sümrgh Józsel (bosnyák), Szont- 
istványi Gyula (rendőr), Szlujka Pál (rokokó), 
Wlísz Károly (Olasz népénekes) és 15 álarcázott 
bygofonista.

A nem álarezos jelen volt hölgyek közöl a 
következők neveit sikerült feljegyezni.

Bedross Erzsiké, Berks Leó p old iné, Bem 
Jánosné, Borsiczicky Zsófi és Miéi, Dózer Karólyne, 
Bózer Mariska, Gsiby Lörinczné, CsopelUi Berze- 
vicy Margit, Cseh Viktória, Ernst Zsigmonduó, 
Fekete Lajosné, Fekete Emruiko, Finka Etel, özv. 
Pinka Maria, Dr. Fodor Laszlóné, Fodor Anikó, 
Geist Jakabné, Gallé Anna (Hegybanya). Ilerrmann 
Aliksáné, Heine Uugoné, özv. Hajdú Béláné, Hóit- 
mann Irma (Köpatukról) Hándel Vilniosné, Hándel 
Vali, Huszágh Zsuzsanna, Heönsch Ilona, Hannák 
FerencnO, Ilolesch Ilona (Zólyom), Illés Vilmosné, 
(Hodrusról), Kantner Jánosné (Magurkáról), Krausz 
Kálmán né Krausz Gézáué, Kis l'rigyesné, Krbek 
Ottokárné, Koslenszky Ella, Dr. Kapp Jakabné, 
Kürthy Pálné, özv. Kubacska Hugón*, Kubacska
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Aranka, Jolán és Margit, Knezovics Aranka, Kőrös 
Vali, Kőrös Laszlóné, Krausz Manya, Ketterer 
Anna, özv. Klement Gyuláné, Kleraent Emma és 
Erna, Lindmayer Ilona (Hodrus), Liba Antalné, 
Liba Böske, Lencso Jánosné, Lugosi Erna, Mihalik 
Laura, Metzky Jánosné (Hodrus), Manner Lajosné, 
(Stefiidtől, özv. Manner Mária, Manner Ilonka, 
Mendl Frigyesné (Bélabányáról), Micsinay Jánosné, 
Micsinay Erzsi, Micsinay Margit, Margótsy Gizi, 
Margótsy Marcsa, Nyitray Lászlóné, Okányi Pálné, 
Okányi Ilona, Öszvaldt Gusztáváé, Öszvaldt Sárika, 
Pauer Jánosné, Pálya Zsiginondné (Szent-Antal), 
Puskás Józsefné (Hodr.) Plalzer Sándorné, Papp 
Györgyné, Rosenfeld Józsefné, Rosenfeld Hermin, 
Ravasz Hermin, özv. Beisz Józsefné, jReisz Ella, 
Schelle Röbertné, Simoncsics Irma (Szent-Antal) 
Schmidt Martiny Irma, Dr. Schwartz Ottóné, 
Schwartz Lipótné, Schmidt Margit (Bélabánya), 
Svehla Gyuláné, Sziankay Ilka, Dr. Sztankav Abáné 
(Bát) Sztancsay Miklósné, Szitnyai Józsefné, Szent- 
istványi Gyuláné (Hegybánya), Schmidt Ftrencné, 
Dr. Tandlich Ignácnó, Tuka Antalné, Dr. Tuzson 
Jánosné, Veigl Samuné (Bakabánya), Velics 
Györgyné, Vinkler Benőné, Vojtás Mátyásné, özv. 
Veszten Jánosné, özv. Wankovits Klára, Zsitvay 
Jánosné. Krepuska L.-né Vörös F.-né és Marcsa.

Levéi a szerkesztőhöz.
Tisztelt Szerkesztő u r !

Ön feiszólitott, hogy Írjak valamit, Írjak va
lamiről, és azóta nap-nap után quasi szemrehányó
ing kérdi: kész-o már a cikk; ina pláne záros 
határidőt tűzött ki, t. i. holnap reggelre, melyen 
túl a „legjobb akarattal" sem veheti már fel még 
ezután megírandó cikkemet, minthogy azután már 
nem lehetne kiszedni. Hát Isten neki, neki gyür- 
kőzöm és Írok egy „levelet a szerkesztőkhöz. Az 
ilyen levélnek t. i. az a jó tulajdonsága van, hogy 
összehordhat henne az ember alkalmas tárgy hiá
nyában hetet-havat, és mégis még mindig elég jó 
laptölteléknek.

De hát min kezdjem? A farsang elmúlt,báli 
krónika-iró sohasem is voltam, nincs meg bennem 
a hozzávaló sine qua non ; azlán meg megéne- 
kellék a lefolyt farsang vigalmait és — sőt venia 
verbo — borzalmad, — mert elhigyje t. szer
kesztő ur, ilyenek is voltak, — megírta mondom 
az cnyimnél avatottabb toll; hacsak arra a mond
hatnám érthetetlen sztrájkra nem akarok utalni, 
melyet akadémikusaink ez idei farsangon produ
káltak, elmaradván a táncvigalmakról és ezáltal 
sok-sok táncra vágyó hölgynek legalább is kelle
metlenné, ha nem boszantóvá tették az idei far
sangot. Én is voltam egyetemi hallgató, m égpe
dig egy aránylag kicsiny egyetemi városban — 
melyben körülbelül olyan forma viszony volt a 
diákság és polgárság közölt, mint itt nálunk, de 
bármi történhetett is volna, azt már nem tettük 
volna meg, hogy a polgársággal, a közönséggel 
szemben sztrájkoltunk volna, még pedig a saját 
jól felfogott érdekünkben ; hisz a fiatalság mulatni, 
szórakozni vágyik; és pedig lehetőleg a másik 
nemmel, ezt pedig leginkább a táncvigalmakon 
találja lel, ott érintkeznek ngymással vigadhatnak 
kedvük és tehetségük szerint a kedves mamák 
félig behunyt szemei előtt szabadjára. Remélem 
t. szerkesztő ur osztani fogja ebbeli óhajtásomat, 
hogy a jövő farsangon a sztrájknak már nyoma 
se legyen.

Ejnye, de nehezen akarnak a gondolatok 
toliam alá sorakozni; ahán ! megvan, rá kell gyúj
tani egy cigarettára.

No de ez mégis pluszqua . . .! és ezt nevezi 
a m. kir. államkincstár dohánynak ? ezért a por
éri, fizettet velem 100 grammonként 1 kor. 7G 
fillért? és ezt nevezi m. kir. különlegességnek? 
Különben igaza van, mert ugyancsak különleges
ség a nálunk drága pénzen árult dohány fajták 
legtöbbje, de különlegesség a silányság terén, nem 
pedig a jóságén, igen jól emlékszem arra az időre, 
mikor apám az érettségi vizsga sikeres letété után 
megajándékozott néhány csomag Purzicsánnal; 
akkor még puha kék papírba volt csomagolva és 
kibontva a dohányos szive repesett a gyönyörű 
finom vágatu. szálas és zamatos nicotia tartalom 
láttára; pedig akkor 125 grammos csomag ára, 
ha jól emlékszem, 92 krajcár volt; attól fogva ár
ban legalább is 50%-kal drágább, de ezért aztán 
100%-kai silányabb lelt a dohány. Hja kell a 
kincstárnak a pénz és pedig mentül több; azért 
aztán húzza az embert, a hol lehet; tehát „vakulj 
magyar* és fizess, mint a köles.

Különben nemcsak a dohánnyal vagyunk 
ilyen formán; azaz dehogy ilyen formán, mert



hisz amit a kincstár nekünk ad, habár silány is 
azért mégis csak dohány; hanem amit a selmcci 
heti vásárokon és azonkívül naponként is, a vidéki 
termelők különösen tej- és tejkészitmények neve 
alatt itt méregdrágán a közönség nyakába sóznak 
és amit a közönség, jobb Inján, kénytelen meg
venni, az már csakugyan nem tej és tojkészit- 
mény. Ha a tehenek azt tudnák, hogy a kürnyék- 
oeli kedves tót nép mit csinál az ö legjobb tu
dásuk és tehetségük szerint leadott tejjel és 
tejből, hát bizony Isten állati becsületük megóvása 
céljából felmondanák a további tojelést ; és talán 
akkor jobban el volnák látva tejjel és tejkészit- 
ményekkel, mert akkor aztán ezeket egészen 
hamisítani kellene; hisz tudvalevő dolog, hogy 
minél teljesebb valamely munka, eredménye annál 
jobb. De hát van piaczi vizsgálat, élelmi és élvezeti 
cikkek vizsgálata — papiroson; mert lássa t. szer
kesztő ur, ma a 20. század elején már annyira 
kifejlettnek kellene lenni minden érzéknek, odáig 
kellene terjedni a tudásnak, hogy puszta ráné
zéssel kétséget kizáró módon meg lehessen ál
lapítani minden turpisságot úgy az élelmi szerek, 
mint az italok hamisítása körül. Legalább erre 
vall az, hogy a vizsgálatot teljesíteni köteles ható
sági közegtől a vizsgálatot megkívánják, de esz
közöket hozzá ments Isten, hogy adnának.

Hogy el ne feledjem! Itt szokásban van, hogy 
a vidékről borjut, disznót, kecskét, iyen apróbb 
állatokat levágva, leszúrva hoznak a huscsarnokba 
a vidékiek eladásra. Hoznak ezek a vidékiek ma
gukkal szaktekintélyek —  falusibiró, stb. — által 
lormaszerü kifogásolhalatlan bizonylatokat a le
vágott állat egészséges volta felöl; de hogy ezek 
mennyit érnek, azt könnyű kikalkulálni. Eddig 
ezeket az állatokat a városi állatorvos vizsgálta és 
bizony elégszer talált közöltük beteg a közfogyasz
tásra nem alkalmas húst, mely aztán megsemmi- 
sittetett. Legújabban ezt a vizsgálatot a tiszti or
vosra bízták; hisz annak közfelfogás szerint, min
denhez kell érteni, értsen hát az állat betegsé
gekhez is, akár tanulta, akár nem. Hogy majd 
nem áll-e be az az eset, hogy a tiszti orvos egész
ségesnek jelent ki egy állatot, mely pedig élvez
hetetlen, az mellékes, fődolog az, hogy a szabály- 
rendelet holt betűjének elég legyen téve, mely azt 
mondja, hogy a piaczi élelmi cikkeket a tiszti or
vos vizsgálja.

Most azonban már a „különlegesség8 füstje 
sem ad több pletykálni valót, azért is ez alkalom 
mai cikkem véget ér.

A szerkesztő urnák tisztelője 
Igazmondó.

H Í R E K .
— A városi közigazgatási v iz sg á la ta  

Mull számunkban említettük, hogy a városi köz- 
igazg. vizsgálata végett febr. hó 24. Selmecbányára 
érkezett a belügyminisztérium vizsgáló bizottsága 
és pedig Marok Ede osztálytanácsos, Mennyey 
István segédtitkár és Dessauer Lipót miniszteri 
számellenőr. A bizottság a mull hét egész folya
mán beható vizsgálatot tartott a városi közigaz
gatás egész menete fölüli. Megvizsgálta a pénztári, 
számvevőséget, a tanácsi, árvaszéki, községi bíró
sági hivatalok működését és a rendőrkapitány, 
hivatalt. A vizsgálat mostan még nincsen befe
jezve s igy az eredmény nem tudható, de hisszük, 
hogy teljes megnyugvással nézhet eléje annak a 
város tisztviselői kara.

— Házasság’. Wagner Kálmán állomás főnök 
tegnap vezette oltárhoz Torger Friderikát, Torget 
Emil gázgyári igazgató bájos leányát.

— Számadás. A róm. kath. nöegylet múlt 
szombati álarcos bálján befolyt összesen 1014 kor. 
75 fillér, melyből levonva a mintegy 300 korona 
kiadást, marad tisztán a jótékony célra mintegy 
700 korona. — Felülfizetések: Dr. Schvarc Oltó, 
Wágner Józsefné, Krausz Kálmánné és Kaclielman 
Farkas 10— 10 Koronát, Eckert Diszmasné és Dr. 
Sztankay Aba G—G Koronát, Urbán Gyula akad. 
ifj. köri elnök 5 Koronái, Dr. Goldstücker Márk, 
Roscnfetd József, Heine Hugó, Vaigl Samu, Far- 
baky Istvánná, Panek Ödön, Krbck Ottokár, és 
Vankovits Lajos 4—4 Kor. Takáls Miklós és Fizéli 
Károly 3— 3 Kor. Tauber Ödön, Hlavaty József, 
Halkó József, Hojszik János, őzv. Miludik Istvánná, 
Velics György, Leslyánszky József, Jákó Gyula,

4 _________  ___ ____ S

1 Platzer Jánosná, ifj. Sobó jenő, Dr. Sós Antal 
i  Rémiért Gyulám*. Storeh Jánosná, Schvarc Lipót, 

id. Marschalkú Gyula, és Gond a Ján sné 2 —2 
Kor. Tiefenlhaler János, Krausz Pál, és Paulik 
Jozefa 1 — 1 Kor. és Kapsz István 80 íill. Továbbá: 
Surjanszky Etel (virágárulás) 6 Kor. 80 íill,. Ács 
József (narancsárulás) 3 Kor. 40 íill, A jatnbó 

í  társaság 8 Kor. G4 íill. Póstagalambok (kézbesítés) 
| 38 Kor. 43 fill. Cicka Sándor (narancs és csecse- 
: becsék) 20 Kor. 88 fül. Sümegh József (virágárus)
* 4 Kor. Fogadják a nemes szivü adakozók, és 

azok, kik tényleges közreműködésükkel ezen 
szép siker elérését biztosították az egylet hálás 
köszönetéi.

— Az önkéntes tűzoltók bálja múlt hó
26-án, a farsang utolsó előtti napján volt a városi 
vigadóban. A mulatságon nem voltak sokan, de 
akik otf voltak annál jobban mulatlak.

— A F. M. K. E. Selmeci választmánya 
február 26-án Farbaky István országgyűlési kép
viselőnk elnöklete mellett népes gyűlést tartott, 
melynek főtárgyát az 1899. évi zárszámadás föliil- 
vizsgálása s az 1901. évi költségelőirányzat meg
állapítása képezte. A zárszámadás szomorú képét 
nyújtja annak, hogy mily nehézségekkel küzd az 
itteni választmány, hogy kél óvodáját, a felső- 
hodrusbányail és a steífultóit fenlarthassa. Az 
elmúlt évben nem is volt az másként lehetséges, 
mint hogy régebben megtakarítóit tőkéjéből a 
választmány 201 fit. G8 kr. fogyasztott el, s igy 
ezen tőkéje most már csak 175 Irt. 38 kr. teszem 
S magunk erejéből nem vagyunk képesek a két 
óvoda fentartására szükséges 1000 frtot előterem
teni. De bátorítólag hat, bog egyrészt a központ 
is bclátva^ezen'' állapot tarthatatlanságát, már a 
folyó évre megád 370 koronanyi segélyt, másrészt 
újabban többen léplek be az egyesületi tagok 
sorába, hogy a magyarosodás zászlaját bukni ne 
engedjék. Ismétetlen felhívjuk polgártársainkat, 
hogy kövessék azok hazafias áldozatkészségét. 
A szent ügy előmozdítására évi 4 korona valóban 
nem olyan' nagy összeg, melyei miden jo magyar 
meg nem vonhatja magától A tagok névsorában 
különösen iparosaink s kereskedőink vannak cse
kély számmái képviselve, pedig választmányunk 
szívesen szolgál nekik nagyon csinosan kiállítóit 
oklevelekkel is, melyek üzleti helyiségeiknek igazi 
díszei volnának.

— Városi közgyűlés. A tövényhalósági bi
zottság e havi közgyűlése 13-án, kedden lesz. A 
közgyűlésen Horváth Béla főispán fog elnökölni.

— A foíografozásról fog előadást tartani 
a természettudományi egylet mai Ülésén Szvoboda 
Zenó akadémiai tanársegéd. Az előadás fél hat 
órakor kezdődik és az ujakadérniai épület 10. 
számú termében lesz.

— Acetilén világítás Bélabányán. Béla- 
bánya megelőzte Selmecbányát a legújabb és 
legszebb világító anyag alkalmazásában. — Mendl 
Frigyes jó nevű vendéglős és kereskedő ugyanis 
nemcsak üzlethelyiségeit világítja acetilénnel, de 
üzlete előtt a főtéren is felállittatott két utcai lám
pát, melyek estenként messze bevilágítják az egész 
főieret Az acetilén gáz világa jóval kevesebbe 
kerül mint a petróleum világítás.

— A polgári kör közgyűlése ma vasár
nap délután lesz X  kör helyiségében. Felhívjuk 
az’ érdeklődő lagok figyelmét.

— , ,Kérés a nem esszivü em berbarátok- 
hoz“ cimü felhívásunkra a lefolyt héten a követ
kező ^adományok érkeztek a rendőrséghez a 
szegény' iskolás gyermekek részére, u. m. Schvartz 
Lipólnétól 4 pár cipő és G ruhadarab.

— 45 000000 szivar. Érdekes kimutatást 
kaptunk a Selmecbányái dohánygyár igazgatósá
gának szívességéből. E kimutatás a Selmecbányái 
dohánygyár múlt évi gyártási munkálkodásáról 
szól s igen érdekes az alábbi része amely azt 
mutatja, hogy hány szivar került ki a múlt évben
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1 a gyárból és mennyi dohányt dolgoztak fői. Az 
! érdekes statisztika a kővetkező:

rcgalitas szivar készült 389 000 drb
trabucco , n 425 000 ,
brittanika „ n 2 507 000 „
kuba „ „ 13 633 000 ,
portorikko „ „ 4- 04-3 000 r
b r a z í l i a i  V i r g i n i a  „ „ 293 000 ,
vegyes k ü l f ö l d i  „ „ 21 129 000 „
rövid magy. „

összesen:
1 821 000 „ 

44. 905 000 drb
kerekszámban negyvenöt millió szivar. A melynek 
érléke 1474319 forint. Feldolgoztatott pedig:

G00 mélermázsa Java—sumatrai,
090 „ Manilái,
110 „ Havanna és Kuba

1050 „ Brazíliai
3082 n Belföldi dohány.

A gyárban a mull évben átlag 9G8 munkás 
foglalkozott.

— A „Magyar szó" cimü politikai napilap 
pályafutásának első havában immár meghódította 
az egész magyar olvasóközönséget. Szószólója ez 
a lap a tiszta és valódi liberalizmusnak s kímé
letlen ostorozója a liberalizmus köpenyébe bujt 
reakciónak. Bátor és szókimondó, megmondja az 
igazat fölfelé és lefelé egyaránt. Pártoktól teljesen 
függetlenül irányitója egyedül a legtisztább szabad
elvűsé". Politikai cikkeit a legfényesebb lollu 
publicisták, tárcáit pedig a magyar belletriszlika 
elismert kitűnőségei Írják. Vidéki és külföldi tudó
sítói kara révén gyors és megbízható értesüléseket 
közöl s minden közleményének az aktualitás, 
eredeliség és érdekesség ád a napibecsü dolgok 
közül magasan kiemelkedő erléket. Méltányolta 
ezt a közönség is, mely a „Magyar szó “-bán friss, 
változatos, eleven tollal megirt érdekes újságot 
kapott, mely újság külső beosztásában is lerázta 
magáról a rég megunt sablonok nyűgét. Nagy és 
becses erő, munkájában buzdítása az a hatalmas 
közönség, mely mindjárt megindulása napján mel
léje szegődött, jeléül annak, hogy szavát megér
tette s az lelkében visszahangra talált. A „Magyar 
szó" előfizetési ára egész évre 28 korona, félévre 
14 korona, negyedévre 7 korona, egy hónapra 2 
korona 40 fillér. A „Magyar szó" kiadóhivatala 
Budapesten, Sarkanlyus-ulca 3. szám alatt van.

— Véres verekedés. Farsang utolsó napján, 
illetve éjjel 1 órakor vörösre festette vérével a 
szélaknai kapualját a „Zöldfa"-bői hazafelé menő 
egyik társaság, a mennyiben egymás között össze
veszvén Drasner János péksegédet botokkal össze
verték, mire ő egy éles késsel füllövön szúrta 
Burda János cipészsegédét, kit a rendőrőrjárat 
talált meg vérbe fagyva az ui melletti árokban 
és Dr. Moller Miklós azonnali kezlése mellett a 
kórházba szállította, a lettes pedig rövid nyomo
zás ulán letartóztatva lelt. Most folyik a rendőri 
nyomozás a részleiekre nézve.

Rendőri hirek. Lopás. Kőrös László 
kincslári’íöerdészl akásának mosó-konyhájából mull 
hó 20-án^éjjel eddig ismeretlen tettesek egy nagy 
üstöt és több rendbeli ruhaneműt loptak el. A 
nyomozási eljárás folyamatban van. — Hűtlen 
cseléd. Schneider Józsefné bélabányoi lakos észre
vette, hogy a megtakarított, kis pénze, melyet 
ruhája közölt a szekrényben tartott, sehogysem 
akar szaporodni, sőt folyton fogy; — gyanúja 

! cselédjére irányult, mely gyanúját panasz alak- 
| jában közölte az ottani rendőrbiztossal, ki is 

azután megindítván a nyomozást kiderilelte, hogy 
; csakugyan a cseléd a tolvaj, k i‘.rövid [vallatás 

után teltét be is ismerte. M. F. cseléd átadatott, 
a bíróságnak.

E ltem etett város. Nckizudult a Vezúv 
1 forrt, főtt, sustorgott. Es lerohanó lávája clte- 
! illetett 3 várost. Nem most, hanem az ókorban. 

Nem modern városok voltak, felfedezésük sem 
most történt, csak a magyar irodalomban. Tom
péi házsorai!, városrészeit egymásután kutatta 

i ki az archeológia, s az ókori életnek hű képét,
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az archaikus művészetnek nem egy kincsét hozta 
napvilágra. Gyönyörű freskók rejlettek a láva 
alatt, most tele van velők a nápolyi muzeum. A 
viskók után palotákat fedeztek fel, s lassan kitűnt 
a láva hamuja közöl egy-egy műremek, egy-egy 
megkövesült hulla. S a mint a hullák lassankint 
kibontakoztak az alaktalanságból, vonalaik kifej
lettek, úgy bontakozott, úgy fejlett ki lassanként 
a holtak alakjával együtt életök. S ma élet él ez 
sivár döledékek között; fényes éjjel kisértetek sora 
száll át Poinpei üres utcáin. És nappal csendes 
a világ nagy múzeuma, ez a kihalt, meghalt város, 
s az utazók kegyelettel, megindullan nézik c 
kétezeréves megkövült hullákat az üveg bura alatt: 
a fiatal leányt, ki talán vőlegényéről álm odott; 
a péket, kit a dagasztószék mellett ért a halál; 
a kutyát, mely kétezredig guggolt gazdája elpusz
tult házának küszöbén. Ezt a kihalt várost kelti 
uj eletre Geréb József munkája, a Nagy Képes 
Világtörténet III-ik kötete, melynek immár 56-dik 
füzete jelent meg. A 12 kötetes nagy munka szer
kesztője Marcali Henrik, egyetemi tanár a római
akról szóló kötet szerz ője dr. G eréb József. Egy 
egy kötet ára díszes félbőrkötésben 8 írt; füze
tenként is kapható 30 krjával. Megjelen minden 
héten egy füzet. Kapható a kiadóknál (Révai 
Testvérek, írod. Int. Rt. Budapest, VIII., Üiloi-ut 
IS.) s minden hazai könyvkereskedés utján.

NYILT-TÉR*

Nyilatkozat.
A Gerő János és Dr. Kapp Jakab 

urak között felmerült becsületbeli ügy előt
tünk a lovagiasság szabályai szerint elin
tézést nyert.

Selmeczbányán, 1900. februárius hó
27-én.

Krausz Kálmán, 
Kuti István,

mint Dr. Kapp Jakab úr 
megbízottai

Miehnay Árpád, 
Sehvarcz Lajos.
mint Gerő János úr 

megbízottai.

F f l i i ! a r J - S B l y e i w i l i 3 « i i u o i n i i
feljebb — 14 méter! pöstabér és vámmentesen 
szállítva! Minták postafordultával küldetnek; nem
különben fekete, fehér és színes „Henneberg- 
selyenU 45 krtól 14 frt 65 krig méterenkint. 
Hennebepg Gr., se lye m g yá ro s (cs. és kir. 
udvari-szállitó) Zürichben.

*) E rovat alatt közlőitekért nem felelős a Szerk.

)OOOOOOOOOOOGOOO<
F. é. május hó 1-én a posta 

szomszédságában levő T a u i l l e r -  
féle házba helyezem át üzletemet 
tisztelettel értesítem a n. é. kö
zönséget, hogy
2  huKNzu l io l tu sz t i i l ,  (pudli)
valamint áruraktáramat tultümütt- 
sége miatt

niin<l^iii i«‘iu ü  k^ sz

úri-, női- íi m m

nagyim jutányos áron adok ez í it-  
k ü i t ü z k ö i i e s  a! k a i m  f i i tó l
kérve minél számosabb t. láto
gatást.

O  Kiváló tisztelettel0 özv. Langauer Józsefné. 

O O ©  * 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

HIVATALOS RÉSZ.
-----■ " Kereskedelemügyi m. kir. minister.

VIII. 99.

Valamennyi törvényhatóságnak.
A vendéglőkben, korcsmákban és egyébb 

nyilvános helyeken a bor és sör kimérésére hasz
nált üvegpalackok és üvegpoharak koronabélyeg
gel hitelesittelten való kötelező használatának 
a pálinka, azaz égetett szeszes italok kimérésére 
használt üvegpalackok és üvegpoharakra való 
kiterjesztése tárgyában, kiadott rendeletemet meg
telelő módon való azonnali közhirrététel végett 
a törvényhatóságnak idecsatolva megküldöm.

Budapest. 1900. évi február hó 1-én.

Heg;edüs s. k.
*

84905. sz. . . . . .  , • • • ,Kereskedelemugvi m. kir. minister.
VIII 99.

Rendelet
a vendéglőkben , korcsm ákban és egyébb n y il
vános helyeken a bor és sör kim érésére hasz
nált üvegpalackok és üvegpoharak korona
b élyeggel h itelesíte tten  való kötelező hasz
nálatának a pálinka, azaz az ég e te tt szeszes 
italok k im érésére használt üvegpalackok és 
üvegpoharakra való k iterjesztése tárgyában

1899. évi március hó 15-én 6523. szám alatt 
kiadott rendeletemben kötelezővé tettem, hogy 
vendéglőkben, korcsmákban s egyébb nyilvános 
helyeken a bor és sör kimérésénél mértékként 
használt üvegpalackok és üvegpoharak kizárólag 
korona bélyeggel hitelesítetten használhatók s 
egyáltalában megállapítottam a hitelesítő üveg
palackok és üvegpoharak általános kellékeit.

Tekintettel a közönség nem különben az 
állami italmérési jövedék érdekére, szükségesnek 
találom, hogy a fent jelzett rendelet hatályát a 
pálinka, azaz az égetett szeszes italok kimérésé
nél mértékként használt üvegpalackokra és üveg
poharakra is kiterjeszszem, minél fogva ezennel 
elrendelem, hogy 1900. évi julius hó 1-étöl kez
d ő d ő ig  a pálinka, azaz az égetett szeszes italoknak 
nyílt edényekben, avagy poharakban való kimé

rése kizárólag korona bélyeggel hitelesített üveg
palackok és üvegpoharakban eszközöltessék.

Egyebekben fentidézett rendeletem intézke
dései nem változnak és ennek büntető határoz- 
mánvai a jelen rendeletben foglaltak ellen vétőkre 
is alkalmazást nyernek.

Budapest, 1900. évi febráár hó 1-én.

Hegedűs s. k.

44744. sz. Kereskedelemügyi in. kir. minister. I
. VIII. 899.

Rendelet
az összes II. fokú iparhatóságfokhoz, a kézi 
zálog;ok k iváltása, vag-y a lejárt kölcsönök  
m eghosszabitása alkalm ával nyugtató  kiszol

gálta tása  iránt.

Panaszok merültek a:ra nézve, hogy egyes i 
zálogüzlet tulajdonosok a zálogtárgy kiváltása 
alkalmával magasabb kamatot szednek, mint a 
mekkorára az 1881: XIV. t. c. 11. §-a értelmé
ben jogosítva vannak. Ezen törvénytelen eljárás 
bizonyítását azonban megnehezíti, sőt sok esetek
ben lehetetlenné teszi azon körülmény, hogy az 
elzálogosító fél a zálogtárgy kiváltása, vagy a 
lejárt kölcsön meghesszabitása alkalmával nem 
kap elismervényt a teljesített fizetésekről, a 
mely elismervénynyel kétségtelenül igazolhatná, 
hogy a lejárt kölcsön meghosszabilása, vagy a 
zálogtárgy kiváltása alkalmával a zálogüdet tu
lajdonosának ininö címen minő dijakat fizetett.

Hogy tehát egyfelől a közönséget a megen
gedettnél magasabb, vagy meg nem engedett 
címeken szedett dijak fizetésétől megóvjam, vi
szont azonban másfelől kizárjam azt is, hogv a 
közönségnek a zálogkölcsön dijak magasságával 
tisztábban nem levő része áltál emelhető pana
szok alapján a zálogüzlet tulajdonosok netaiám 
elaptalan zaklatásvkcan tétessenek ki, ezennel 
elrendelem, hogy minden zálogüzlet tulajdonos a 
lejárt kölcsön meghosszabitása, továbbá a zálog
tárgy kiváltása alkalmával az illető félnek teljesített 
fizetésekről nyugtát kiszolgáltatni tartozik. Ennek 
folytán a zálogüzlet tulajdonosokat megfelelő s

az iparhatóság által hitelesítendő szelvény (joxta) 
könyv beszerzésére kötelezem, a melybe a nyug
tató oly módon helyezendő be, hogy annak egvik 
fele az elzálogosító fél részére könnyen kiszakít
ható s a félnek kézbesíthető legyen, inig a másik 
fele, az 1881 : XIV. t. c. 10 §-a alapján fogana
tosítani szokott iparhatósági ellenőrzés céljaira, 
az illető szelvény könyvben bennhagyandó, a 
szelvénykönyv pedig az abban foglalt utolsó 
nyugta tó kiszolgáltatásának napjától számítandó 
6 hónapon keresztül a zálogüzlc-t tulajdonos ál
tal megőrzendő.

Úgy a fél részére kiszolgáltatandó, mint a 
szelvény könyvben megőrzendő elismervényen 
a következő adatok tüntetendők fői, es pedig:

1. a nyugtató folyószáma,
2. az elzálogosítás napja,
3. az adott zálogkölcsön ősszege,
4. a kiváltás, vagy meghosszabbítás napja,
5. a fél által tényleg fizetett kőlcsőndij (ka

mat) összege.
6. a zálogüzlet tulajdonos aláírása.
Azon zálogüzlet tulajdonos, a ki a fentiek 

értelmében vezetendő szelvénykönyvét nem vezeti, 
vagy nem ezen rendeletben körülirt módon vezeti ; 
továbbá a szelvénykönyvet az előirt ideig meg 
nem őrzi, végül .azon zálogüzlet tulajdonos, a ki 
a fel részére akár kívánja a nyugtató kiszolgál
tatását, akár nem. a nyugtaiét az előirt módon 
kitöltve, ki nem szolgáltatja, kihágást kővet el s 
az 1879: t. c. 10. és 22. §-aira való tekintettel 
200 koronáig terjedhejő pénzbüntetéssel, nem fi
zetés esetén pedig 10 napig terjedhető elzárással 
büntetendő.

A jelen rendelet szerint minősülő hihágások 
elbírálására az ls8 4 : XVII t. c. 166. §-ában 
megjelölt ipaihatóságok illetékesek. Ezen rende
letem 1900. évi március hó 1-én lép életbe s 
kiterjed a törvényhatóságok és szövetkezetek ál
tal folytatott kézizálog üzletekre is oly rnódosi- 
jássál, hogy az annak, a most ernlitett záloginté
zetek részéről történő betartása feletti ellenőr
zést magamnak tartom fenn.

Budapest, 1900. évi január hó 19-én.
Hegedűs s. k.
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H1 BDITÉS1 H. A Selmeci Takarékpénztár
ViHgyon.

í»  í»  X ■*<-**'*€-**•.**-* >|

Puha padlóknak
legkitűnőbb ás elismert legjobb fénymáz a valódi

A Linóleum padló zománc 
eg y  óra a latt kem ényre 
szárad, bám ulatosan szép 
fénynyel bír és tartósság: 
tekintetében eddig föliil- 
mulhatatlan. A küvelkezö 
változatokban kapható: 1. 
sz. sárgásbarna, 2. sz. sötét
barna és 3. sz. mahagóni- 

barna.
Nagy ellerjediségénél fogva

Linóleum padló zománc-̂
[különböző hasonhangzású 
nevek alatt értéktelen után
zatokkal hamisítják, miért 

is kérjen mindenki kizárólag csak 
Eisenstadter-féle Linóleum padló zo
máncot, a lörv. bejegyzett „vas lovag"  

védjegygyei

Eisenstadter Testvérek
lakk és festékgyára, Bécs. 

Kapható:
Eichel Sándor özv., Engel Zsig- 
mond, Krausz V. G. és Takács 

Miklós cégeknél.

VédJ.jy 
„Vas lovaa*

I <?-*; » vr > t t í. 3 t-r-J i  $ H

)XXXXXXXOXXXXXXXXO

Pénztári maradvány 1899. dec. 31-én
J e lzá lo g -k ö lc sö n ő k ............................
Ezek kam at-hátra lék a ......................
Váltó-kölcsőnők . . . 1111405 68
L eírás ............................  170* —
Ezek kamat-hátraléka . . .
Kézi zálog előlegek . . . .
Ezek kamat hátraléka . . .
Folyó-számla adósok . . .
Ezek kamat hátraléka . . . 
Értékpapírok 1899. dec. 30-iki tőzs

dei árfolyam szerint . . .
Ezek kamat hátraléka . . . .  
Más pénzintézeteknél elhelyezve .

„ „ kamat-hátralék
Osztrák-magyar bank girószámla
Intézeti h á z .......................................
2/1. számú bérház . . . .
2/1. számú bérház hátralékos bére
Felem elések.......................................
P erköltség-elő leg ............................
Jótékony adományok előlege . . 
Letéti dijak hátráiéka . . . .

30112 34
2474 930 76

I, 78355 94

1111235 08
711 74

141592 98
3860 22

65070 42
1227 74

229455 40
4123 58

1 31405 94
411 68
409 02

32000
56182 50

i 50 —
1220 94
558 04

71 00
I 247 00
14263240,72

T e h e r ,

R é sz v é n y tö k e ........................................
„ k a m a t a i .......................

T a r ta lé k a la p ........................................
Külön ta r ta lé k a la p ............................
N yugdíjalap.............................................
B e t é t e k ......................  35036S222
Árva és szeretelház-alap 10403 32 
Előre fizetett jelzálog-kőlcsön ka

matai .......................................
Előre fizetett váltói . . . .

„ „ kézi zálog előleg
Zálog t ö b b le t e k ......................
10% betétkamat adó-hátralék 
Előre fizetett letéti dijak . .

Előre fizetett házbér a 2/1. számú
b é r h á z n á l ............................

Fel nem vett osztalék . . .
Függő s z á m la ............................
Nyereség- és vesztes.-számla

áthozat az 1898. évről 13557.6G 
1899. évi nyereség . . 5452408'

240000 
14400 

200000 
91227 i 8 
9802560

351408554

14991 
1321080 

391 92 
1598 70 
6664 46 

2 7°>
I "

133 32 
136 
291 68

68081 74

4263240 72

»sik. Nyereség- és veszteség-számla 1899. dec. 31-én •  M ö v o t o l

ü j
Van szerencsém a t. c. közönség 

tudomására hozni, hogy én a Pleva örö
kösök szipész üzletéből — a hol évek 
óta mint üzletvezető működtem — kilép
tem és a főtéren a városház épületében 
a róni. kath. tót templom átellenében feb
ruár hó 19-én uj

cilpéu-iilite
nyitottam és azt a mai kor igényeinek 
megfelelőleg berendeztem. H

Minden e szakba vágó munkákat ^  
fővárosi minták szerint jutányos árak mel- 
lelt készítem. — Javítások pontosan és 
g;yorsan eszközöltetnek.

Midőn a mélyen tisztelt közönséget S  
és volt rendelőimet erről értesíteni sze- J  
rencsém van, kérem továbbra is becses 
pártfogásukat.

Mély tisztelettel

X F lo i* 6  . l i i n o s ,  X
S  úri és női cépész. f i

©XXXXXX XOXXXXXXXO
xxxxxxxxxx<xxxxxxx
X  Saját termésű jg
X fehér és vörös X

fborokj
H  fajok szerint, szűrve hcktolite- ^
X renként eladók — LÉVÁN X 
Íj H o lló  S á n d o r  X
f i  tkpénzlári igazgató
ü  pincéjéből. &xxxxxxxxxxxx>xxxxx ____

Nyomatott a ladtulajdonos Joerges Ágost özv. és fia kőnv

Leírás a szerelvényeknél . . . 135 66 Nyeremény-ál hozat 1^98. évről . . 1355760
Leírás a válló-kőlcsönöknél . . . 170 Jelzálog-kölcsönők kamatai . . . 150244 80
Leírás az ipolyság—selmeci vasúti Váltó-kölcsőnök kamatai . . . . 77035 26

tra cen á l............................................. 600 — Kézi zálog előlegek kamatai . . . 9519 16
Részvénytöke kamatai . . . . 14400 — Értékpapírok k a m a t a i ....................... 8141 :g«
Nyugdíjalap kamatai . . . . . . 5019 42 Más pénzinlézetektőli kamatok . 2074 68
Betétek k a m a ta i ..................................; 137295 70 Késedelmi kamatok . . . . . 7700 04
Állami és községi adók . . . . 16953 56 Részvény átíratás! dijak . . . . 28 —
lO°/0-os betét kamat-adó . . . . 13729 58 Letéti d ija k ............................................. 357(86
Jelenléti j e g y e k ................................. 4525 — Különféle d i j a k .................................. 722 70
Tiszti fizetések....................................... 15000 — Intézeti ház jö z e d e lm e ....................... 2690 —
Kezelési költségek............................ 1963 94 2/1. számú bérház jövedelme . . . 4404 80
Intézeti ház költségei . . . 188,90 Folyó számla adósok kamatai . . 2530 22
2/1. számú bérház költségei . . 483 30 Leirt követelésre befolyt . . . . 2001—
Mérlegszámla: áthozat 1898. |

é v r ő l ............................ 13557 06
1899. évi nyeremény 54524-08 i 68081 74

279206 80 279206 80

Selmecbányán, 1S99. december 31-én. 
W ankovits Lajos s. k,

igazgató.
Sehmidt Ferenc s. k. Fiedler Gyula

pénztáros. i. könyvelő.
s. k.

H ornyacsek István s. k.
ig. tag.

Dimák Gyula s. k. Baumerth István s. k.
_____ II. kon) velő. számvizsgáló.

Jelen zármérleget az alulirt felügyelő-bizottság megvizsgálván, a társulat főkönyveivel és 
számadásait tartalmazó segédkönyveivel összehasonlította, azt ezeknek minden tételeivel egyezőnek 
s a kereskedelmi törvény és alapszabályok érleimében í-elállitottnak találta.

Selmeczbányan, 1900. évi február 20-án.
Muszka József s. k. K ostenszky Adolf s. k. Dr. Tóth Imre s. k.

f. b. tag. 1'. b. elnök. f. b. tag. Pachm ajer János s. k.
f. b. jegyző.

nyomdájában öelmuczbanyán, 1‘j UO.
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