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Ne további
Egy néhai való miniszterelnök mon- 

dotta azt. egyszer, — még akkor, amikor 
nem akarta megölni egy néhány magyar (?) 
a magyar alkotmányt szent jeligék hangoz
tatásával és a szabadsággal való vissza
éléssel, — hogy az a célja, hogy az 
országban hatalmas, virágzó gócpontok le
gyenek, hatalmas, virágzó városok, amelyek 
ütőerei legyenek a nagy testnek, az 
országnak.

Örömmel üdvözöltük akkor a szép sza
vak nagymesterének kijelentését, de némi 
tapasztalattal bírván az e fajta kijelentések 
értékét illetőleg, már akkor megmondottuk, 
hogy az Ígéret szép szó, ha megadják úgy jó.

Egy pár évig vártunk aztán az 
ígéret beváltására, ám az Ígéret csak 
Ígéret maradt. Elmúlt mint szappanbu
borék a J. T. I. jegyében fogant kor
mány. Nem maradt utána egyéb mint 
egy könyvtárra menő szép szó és maradt 
egy szomorú ország, amelyben saját magát 
öli, pusztítja a magyar.

A legkártékonyabb belkáboru dúl már 
egy éve az országban s e bábomban gyön
gülnek a városok, ahelyett, hogy erősöd
nének , virágoznának.

Kiszámíthatatlan az a kár, amit az az

egy éves belháború okozott az országnak 
és a magyar városoknak. Pang az ipar, a 
kereskedelem s a városok polgársága alig- 
alig tudja viselni a terheket, amlyeket rá 
ró a városokra nehezedő kulturális és más, 
különösen állami adminisztracionális teen
dők végzése.

A mostani kormány úgy nemzeti mint 
közgazdasági szempontból igen jelentős 
törvényjavaslatokat terjesztett be a múlt hé
ten a képviselőház elé.

Az égész ház, leszámítva egy pár el
lenségét az igazi közérdeknek, örömmel 
fogadta e javaslatokat.

Örömmel üdvözli a javaslatokért Tisza 
István miniszterelnököt és kormányát az 
egész nemzet is és hisszük és reméljük, 
hogy megmozdul most már az egész or
szág véleménye, hogy elhallgattassa azt a 
pár embert, akik a leghivatatlanabb védői 
a magyar nemzet igazi érdekeinek.

Itt az ideje, hogy a magyar alkotmány 
védőbástyái, a megyék és városok védjék 
meg az alkotmányt, a nemzetet az ország- 
háboritók kártékony munkája ellen.

Amint megmozdult az ország annak 
idején a nemzeti jogos követelések érde
kében, még hatalmasabban lépjen fel mostan 
azok ellen, akik erkölcsileg, anyagilag 
csődbe akarják juttatni az országot.

Az országnak, a nemzetnek békére és 
munkára van szüksége, a melyek nyomában 
erő és megelégedés jár s egy ország, mil
liók érdekének teljesítése előbb való dolog 
mint egy nehány embernek fixa ideája 
avagy helyesebben mondva önérdeke.

Mozduljanak meg a városok, legyenek 
igazi gócpontok, melyektől példát vegyen 
a vidék, s feliratokkal, küldöttségekkel 
tüntessenek a munka tisztességes emberei 
mellett.

Mozduljanak meg első sorban a váro
sok, mert ezek érzik leginkább hátrányát 
az áldatlan s reménytelen guerilla harcnak.

Selmecbánya város, a kultúra, a munka 
városa, elülj árt mindig hazafiság tekinteté
ben. Járjon elül most is s e havi közgyű
léséből írjon fel erélyesen az országnak 
megrontása ellen. Hívja fel csatlakozásra 
az ország összes városait, vái megyéit, hogy 
feliratokkal, küldöttségekkel, az igaz haza
fiság minden megnyilvánulható érzésével 
támogassák azokat, akik nemcsak szavak
kal, de tettekkel is az ország javáért akar
nak dolgozni.

A városok most mutassák meg, hogy 
valóban vezetői az igaz magyar hazafiság- 
nak, a vármegyék most igazolják be, hogy 
bástyái a magyar alkotmánynak.

Petőfy és a  sz ab ad ság h arc  költészete.
A nagy idők szelleme kélségkiviil megihleti 

a ieket, innen van, hogy a nemzeteknek legnagyobb 
költői a nemzet kritikus korában éltek. A politi
ka viszonyok változása változást teremt az iro
dalomban, különösen annak költészeti ág; bán. A 
nagylaiíirekvés, a harc a szabadság, az ideálok, 
mikért a csatamezein vér foly, lázba hozzák a 
fantáziái, hogy teremtse i, hogy lelkesedve lelke
sítsen, hogy virág, hogy győzelem fakadjon a ki
öntött vér nyomán. Ha veszély fenyegeti a hazát, 
a politikus nyomában vigv előtte megszólalnak a 
költők. Nem véletlen az, hogy Széchényi, a nagy 
államférfin és Petőfy, a nagy költő voltak az el
sők, kik megjósolták a szabadságharcot: a politi
kusok és az ihlett költők szellemi rokonságban 
élnek.

Ilyen nagy idők voltak nálunk a 48—49-es 
napok. Dehogy hagyhatták érintetlenül azokat, 
hilv< t a Múzsa homlokon csókolt! Az akkori iro
dalom vezetője: Petőfy Sándor, a szabadság kül-

kinek irodalmi működése nyomon kisérte az 
°"ész harcol. A kor minden hullámcsapása vissza- 
tükröződik művein, szinte megérezhető bennök a 
("■'-var föld lázas lélegzése. Csak 1848-ből 101, 
íd-ből 31 olyan költeménye van, melyek valóban 
a:', azon idők különböző fázisainak igen hü tükre, 
története, s melyeket bírva, bírjuk a szabadság
harc költészetét. Kgyéb Íróinknak: Táncsics, Irinyi 
\ achot. Vörösmarty. Eötvös, Tóth Kálmán s még 
néhánynak a szabadságharc napjaiban kifejlett 
versezetes munkája szinte számba sem vehető,

az e szellemű költeményeik a későbbi idők szü
leményei.

Pelőfynek hazafias Ivráján a jövendő sej
telme már 1844-cn étzik ki a »Lant és kard< 
című versében, hol

„Felhős az ég hazámon,
Alighanem vész lesz",

viharljelző igéivel prófétai ihletlséggel látja lelke 
előtt a bekövetkező fordulatot, mit az Európa- 
szerLe néha még lappangva bujkáló szabadság- 
áram lat csak siettetni lóg.

Lelke eddig s még most is ol-elpróbál me
rengeni a  múlton, de most ott neki kevés a vi
gasztaló, az ősök hírneve most nem kellő anyag 
az ő nagy szellemének táplálására, nem szereti 
az elődök vitéz tetleiv. 1 való kérkedést, a nemzet 
sülyedése feletti bősz haragjában, mibe a régi 
pártos viszály és a nehézkes mozdulás dönti, 
szinte tusát viv a kételkedés lelkében a nemzet i 
életrevalóságban, jövőjében; de hogy lehet az? I 
mintegy igy beszél önmagával, avagy:

„Oly rég olkervadt a Pallér 
A magyaroknak jomlokán,
Hazám oly rég voltál (o nagy, hogy 
Nagyságod híre csak mese talán."

Neki a jelen kell, melyen a jövő nagyságát 
a mai nemzedék vívja ki.

Rendületlenül hisz egy nagy fordulatban, 
megjósolja a forradalmat s már nem is marad 
meg szűk hazájában, valami kozmopolita vonás 
játszik lantjának húrjain s mint a világkültők, 
m ár 1846-ban a világszabadság eszméjéért lelke
sül anélkül, hogy minden izében lörül-metszelt 
magyarsága csak egy íznyit is szenvedett volna;

az ő versezete a magyar Táj temperamentumából, 
leikéből való. Úgy képzeli a kapuban lévő magyar 
szabadságharcot, mint egyik láncszeméi a nagy 
virágátalakulásnak:

„Város napokról álmodom.
Mik h világot romba döntik 
S az ó világnak romjain 
Az nj világot megteremtik."

Határozottabban szól az »Egy gondolat bánt 
engemet* . .  . c. versben, melynek utolsó soraiban 
kéri az Istent, hogy a világszabadságnak lehessen 
vértanúja:

„Ott szedjék össze elszórt csontomat,

Hol ünnepélyes, lassú gyászzonévol
A hősüket egy közös sirba rakják.
Kik érted haltak, szent világszabadság "

Hazafias érzelme és szive szerelme annyi
szor versenyre kelnek, de még határozottan az 
utóbbi az uralkodó. A szépséges Csapó Etelka, 
Vachot Sándorné nővére, a költő első ideálja, 
ennek halálával Mcdnyánszky Berta, kihez a 
»Szerelem gyöngyei* c alatt egész költemény- 
cyclust intézeti, majd Szendrey Júlia, kit nőül is 
vett. sokkal mélyebb és tartósabb nyomot hagy
tak lelkében, hogysem költészetét befolyás nélkül 
engedték volna.

Úgy látszik, tudatával birl a szóbeszédnek, 
mely éppen azért mert hol az látszott, hogy haza
fias érzelmének. hol meg hogy a  szivo érzelmének 
a hatása alatt áll, hozzá meg hogy a szerelemben 
is annyiszor gyulladt egyforma lángra — mondom, 
olyan formán járta, mintha a költő valami csél- 
csap szájhős lenne, ki az igaz szerelmet énekeli,
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Elég sokáig nézte tétlenül az ország, 
hogy mint bontják, rontják anyagi, erkölcsi . 
javait a saját kiválasztott fiai, akiknek a 
nép keserves adófill éréi bői tizennyolc mil
liós palotát épített, — itt az ideje most, | 
hogy felemelje tiltakozó szavát, hogy: j 
ne tovább

Selm ecbányára hurcolt hasihagym áz 
bacillus.

Ismeretes dolog, hogy a hasihagymáz (typ- 
hus abdaminalis) az ivóvíz által is terjed, ameny- 
nyiben a hagyinázbacillus részben a talajon át a 
kút vizébe, vagy a csapadék vizek által a patak 
vagy folyókba kerti! s ezek ivásra használtatván 
a betegséget ragály ózzák.

Az ily módon keletkezett hagymázjárványok 
már eddig nagy számban ismeretesek. Nem aka
rok külföldön észlelt eseteket felemlíteni, már 
hazánkban is sok ily járvány lett megfigyelve és 
a ragályozás kiderítve, s helyes intézkedéssel a 
járvány mondhatni rögtön elfojtva. Szép és la- 
nuságos például szolgálnak erre a közel múlt
ban megfigyelt pécsi és bene?házai járványok. ! 
Pécs városa a Mecsek-hegy forrásvizét használja 
vízvezetékébe, a forrás vize egészségi tekintetben ; 
kifogástalan és zárt vezetékben vezetik a városba, i 
azonban a begy lejtőjén a városon kívül a veze- ! 
tés égetett agyagcsövekben a föld felelt volt ve- j 
zetve, az agyagcsövek cementtel voltak egymás- i 
hoz ragasztva. Azonban a cement ragasztók a j 
csövek felső részében az alinospheriliák (hideg, j 
meleg, napfény, hó, eső slb.) befolyása alatt le- 
pattagzoll és nyilasok maradlak vissza a vezeté
ken. melyek minthogy a vezeték belső részében 
voltak a víznek vezetésére hátrányosan nem ha
tottak. Téli időre, hogy a vezeték meg ne fagyjon 
szalmás trágyával takartalott be. így volt ez 
szokásban more patrio hosszabb időn át. mond
hatni komolyabb következmények nélkül. És egy 
télen hat hét leforgása alatt a vízvezetékkel el
látott városrészekben 500-ra menő hagymáz meg
betegedés fordult eh".

Budapestről a belügyminisztériumból az 
egészségügyi osztályból küldettek ki szakértők 
ezen járvány okának kikutalására, s rövid idő 
alatt kiderült, hogy az istálló trágyával együtt 
typhus betegek ürüléke is került a vízvezetéki 
csövek befedésére szolgáló trágyába az olvadó

de szivében nincs tarlós érzelem kit ma a szere
lem vezet, holnap a hazaszorcl lelkesít, egyszóval, 
hogy nem őszinte inspiráció kifolyása a szava, 
hanem csak valami fiktív, affektált hangulat. Ezért 
veti oda kicsinvlőleg:

..Nem ért engem a világ.
Nem (ér a fejébe,
Egy embernek éneke 
Hogy lehet kétféle" ?

o

Pedig milyen egyszerű és elhihető a válasza:
_ \z  örömnek könnyét sírom, 
lia  lánykámra gondolok;
Fájdalomnak könnyét sírom,
Ha hálámhoz fordulok.1-

A forradalmi hang 1847-ben csattan ki először 
költeményéből a "Dalaim* c. versben;

„De mit túr a szolgaságnak népe?
Mért nem kél fel, hogy láncát letépje"?. ..

S hogy a szabadság, egyenlőség, testvériség 
varázsigéi mind nyíltabban hódítanak, hogy a  pá
risi események Ilire megérkezett, szinte lihegi a 
merész gondolatok terhe alatt. Mit törődik ő a 
cenzúrával? 0  már tettei akar, harcol a szabad
ságért. a függetlenségért, de mindjárt, minek a 
várakozás? Ks tüzes lelke, hogy nem indulnak 
azonnal a szavára, Önmagából kikelve dobja oda: 

„Magyar vagyok. S arcom szégyenben ég. 
ív.egyonlencm kell. hogy magyar vagyok!
Itt ininálunk nem is liajnuliik még,
Holott máshol már a nap úgy ragyog.**
Általában költeményeiben bizonyos fokú el

keseredés és lázas türelmetlenség uralkodik. Kí
méletlenül lekorholja a magyar ifjúságot, amelynek 
szerinte a zászlóvivő szerepét kellene betölteni:

hó és eső által a trágyán keresztül a trágyáié és 
typhus bacillusok is jutottak a vezetett vízbe és 
okozták a járványt.

A zólyommegvei Benesháza községben az 
első megbetegedés mondhatni a völgy legfelsőbb 
házában fordult elő. Benesháza egy folyam völgy
ben fekszik, a völgy közepén patak folyik, ettől 
oldalvást alkalmas helyen jobb és baloldalt van
nak a házak építve, a lakók a patak vizét házi 
használatra, főzés, mosás, barom itatás, sőt ivásra 
is használják, mindez a szegény és kevéssé mü
veit és kis igényű hegyi lakóknál szokásban van. 
így történt, hogy az első megbetegedés után rö
vid időre (2—3 hónapj a hosszú völgy mondhatni 
csaknem mindegyik lakóházban fordultak elő 
hagymázesetek: a járvány számos áldozatot kö
vetelt.

A hagymázjávány oka következő volt, a völgy 
felső házának lyphusbau megbetegedett lakójának 
ürüléke s ebben a typhus bacillusok a csapadék
vizek, hólével a patakba került, a patak vizét az 
alább lakók ivásra használván a betegséggel ra- 
gályoztatlak.

Hasonló esel fordult elő városunkban is 
ezen a télen. Tópatak községben az első hagymáz 
megbetegedés múlt év szeptember hónapjában 
észleltetett, s azon idő óta az orvosi jelentés sze
rint egymás után 9 hagymáz megbetegedés került 
orvosi megfigyelés alá, voltak olyan esetek is 
bizonyára, kik az orvosi segélyt nem vették 
igénybe, vagy nagyon könnyű esetek, melyek azt 
nem szükségeltek. Ilyqn esetek főleg a járványok 
kezdetén gyakoriak. Mint ismeretes Tópatak köz
sége völgyben fekszik, legmélyebb pontján van 
az utca és a patak, a lakóházak a völgy mentén 
a jobb és baloldali lejtőn állanak, tehát a lakók 
minden szenyje s igy az emberi ürülék is a csa
padékok által a vízbe kerül. A község alatt a 
patak vize felfogatik a ribniki vízvezetékbe, a viz 
Selmecbányára jön, hol Ribniken zuzókat haji.

Ribniken megbetegedett Kellncr Aurélnak 
Aranka leánya később maga is hagymázban és 
vagy 10 esetben fordult elő hagymáz megbetege
dés a város különböző pontján, egy Bélabányán, 
két eset újabban Steffultón, de a megbetegedettek 
vagy a zuzóban vagy a Ferenc-aknán dolgozlak, tel iát 
a megbetegedés okát egy közös forrásban kell 
keresni. Ezen közös forrás a ribniki vízvezeték, 
illetőleg a  Tópatak községben megbetegedettektől 
származó typhus bacillus volt, melyet a vezetett 
viz hozott magával.

„Ne adja a balsors, hogy e szegény haza
Hajában reátok szoruljon valaha . . . .
Ti uieg nem óvnátok."
Pedig ezt az iljuságot ugyanazon nemes ér

zelem hevítette, csak a kedvező pillanatot nem 
látta még elérkezettnek, ez az ifjúság nem érde
melte meg a korholást, a súlyos vádakat. Meg is 
kapta később tőle a fényes elégtételt.

De Petöfyt nem elégíti ki a várakozó állás, 
a folytonos tanácskozás, előtte semmi a beszéd, 
az akarat, szájhősöknek bélyegezi a szónokokat: ő 
gyakorlati politikát sürget, követel, gyakorlati po
litikát a rég óhajtott demokrácia diadalra ju tta 
tásával.

„Tenni, tenni! a helyett, hogy szóval 
Az időt igy elharáosoljátok."

Vérig bánija, hogy nem hallgatnak reá — 
a költőre, hogy a magyar politikusok törekvései
ben nem találja meg a forradalmi irányt, a világ- 
szabadság magasztos eszméjét: maró gunynyal 
róni a politikusokra, kik nem méltányolják a harc, 
a demokrácia érdekében lelkes szavait:

„Tanuljátok meg, mi :i költő,
És bánjatok szépen vele,
Tanuljátok meg, hogy a költő 
Az istenség levele."

A nép iránti lelkesedése egyre nagyobb mér
vet ölt, annak felszabadításáért erősen izgat:

„Jogot a népnek az. emberiség 
Nagy sz.ent nevében, adjatok jogot.
S a hon nevében egyszersmind, amely 
Eldől, ha nem nyer új védoszlnpot1*!

Hogy lett az akkor ébredező magyar de
mokráciának legelső, egyúttal leglelkesebb zászló
vivőjévé.

Ferenc József-uknán a bányatiszt lakása 
melletti csurgó a ribniki vízvezetéktől kapja vizét.

A hagvmázban megbetegedett munkások 
kihallgatása alkalmával kitűnt, hogy ezek vagy a 
Kellner lakása melletti kút, vagy a Ferenc-aknai 
csurgó vizét használták ivásra, abból több
ször ittak.

A Kellner lakása melletti kút a 2-ik zuzó- 
nak Selmec város felé néző oldalán van, a kutat 
tápláló viz a tópataki ut alatti lejtőn van, azon
ban a vadárokba még december hónapban félre 
csapott ribniki vezetéki viz a magasból folyik le 
mellette, s így feltehető, hogy a sziklás talajon a 
nagyobb tömegben lefolyó viz könnyen talált utat 
a kútba, s a hagymáz bacillusokat is magával 
vitte. A Ferenc-aknai csurgó pedig egyenesen a 
ribniki vezetésből van felfogva; tehát a Selmec
bányái hagymáz megbetegedések közös forrásául 
a lópataki hagymáz megbetegedéseket a ribniki 
vízvezeték közvetítésével kelle felismerni.

Amint ezen felismerés megtörtént a rendőri 
hatóság azonnal intézkedett, a fertőző kút elzá- 
ratoíl és lepecsétel letett, a Ferenc-aknai csurgó 
is elzáratott és 7 nap óla újabb megbetegedések 
nem fordultak elő, s valószínű, ha még egyes 
esetek elő is fordulnak, de ezen intézkedéssel a 
járvány forrása elzáratott. A városban a megbe
tegedett lakások, ürszékek is fertőtlenítettek, s 
a hatóság a többi szükséges intézkedéseket is 
megtette.

Ezen gyors és erélyes intézkedésekkel a 
a város lakói egy kellemetlen esetleg nagyobb 
kiterjedésű súlyos járványtól menekültek meg: 
mert mint tapasztaltuk a város legkülönbözőbb 
pontjain, s pedig a magasabban fekvő házakban 
hol ezen szegény munkások laknak, fordullak elő 
az első megbetegedések, valószínű, sőt bizonyos, 
hogy az enyhébb és csapadékos időjárás beálltá
val a hagymáz bacillusok még tömegesebben ke
rülnek a ribniki vezetékbe, a szent-Antali zúzok 
is megindulnak, s igy számos megbetegedés tör
ténhetett volna, s minden újabb ragályozásnak 
képezte volna kiindulását. Egyébbkint a hatóság
nak ezután is éber figyelemmel kell még az eny
hének látszó eseteket, sőt a közönséges hasme
nést is kisérni, nehogy a hagymáz erőre jusson, 
s a városba hurcolt typhus bacillus újra járvány- 
nyá fejlődjön.

Éber.

Egyre szilájukban lüktet a vér ereiben, az 
addig többé-kevésbbó elfojtott hane mind izgatóbb 
lesz verseiben, már követeli a forradalmai míg
nem a bécsi márciusi események hírére vehemens 
erővel tör ki belőle a forradalmi hang s megte
remti a »Talpra magyar«-t. Március 14-én irta 
a  költeményt (1848), melynek eredeti címe: "Rajta 
magyar*! volt. Jó barátja. Irinyi József, maga is 
iró — ahogy olvasta a sorokat, igy szólt a köl
tőhöz: »Sándor! először talpra kell állítani a 
magyart s csak ha talpra állott, azután: »Rajta«! 
. .  . Tettszelt ez az ötlet a költőnek s igy kapla 
a vers a mai címet.

A fon maradt eredeti kéziratban, a bár kitőrült, 
még is olvasható jegyzet tanúsága szerint maga 
a költő szavalta el a versel először az ifjak kávé
házában, azután az orvosi egyetemen, majd a 
Szeminárium-téren, végre a Landerer ésHeckenast- 
félc nyomda előtt, mely a szabaddá nyilvánított 
sajtónak ezen első termékét napvilágra hozta — 
éppen ma 50 esztendeje.

Leirhallan volt a hatás. A költő által az
előtt megkorholt, de ezt meg nem érdemlő ifjúság 
lelkesülése határtalan. Az a tomboló, zúgó rival- 
gás, mely a levegőt betöltötte, a nagy történeti 
epochának méltó exordiuma volt. A szélrózsa 
minden irányában csak egyel lehetett hallani:

A magyarok istenibe esküszünk.
Esküszünk, hogy rabolt tovább nőm löszünk.
Selionnai bitang ember,
l\i most, bü kell, halni nem mer,
Kinek drágább rongy ulctc,
Mint a ba/.a becsülete."



Lakásügyünk.
Hodrusbányán ez évben, a nemrég beszün

tetett harisnya-kötő-gyár újból megkezdi a mun
kát. Miután azonban az eddig használt helyiség 
szűknek bizonyult, el lett határozva, fiogy az ezzel 
egybekapcsolt kántortanitói lakás is a fenntneve- 
zett gyár céljaira lészen felhasználandó. Ebből 
kifolyólag fel le tt szólítva, Szpiska János kántor- 
tanitó, hogy lakásáról mondjon le. Az iskolaszék 
m a g á é v á  tette az ügyet és iparkodott uj lakásról 
gnndoskodni. Miután azonban az a kísérlete, hogy 
a kántortanitó részére megfelelő lakást bérletbe i 
kapjon, nem sikerüli, házvélel útján iparkodott 
ezen dolgot elintézni. Miért is a három felajánlott 
ház közül a legalkalmasabbat Peternák János 
házát szakemberekkel megvizsgáltatva, mint olyat, 
amely minden tekintetben céljának megfelelne, 
volt bátor vétel céljából ajánlani.

Miután azonban a ‘Selmecbányái Hiradó« 
folyó évi 7-ik számában e házvételt elitéli, legyen 
szabad a következőkkel indokolnom iskolaszékünk 
álláspontját.

Miért tartja iskolaszékünk szükségesnek e 
ház megvételét.

Tudvalévő dolog, hogy nálunk a gyermekek
1 _ 2 _3 kmnyi távolból jönnek iskolába. Ezek
tekintélyes része rossz időben egész napra az is
kolában marad. Okvetlen szükséges, hogy ezen 
i alatt felügyelet alatt legyenek. Igaz, hogy mig 
kevesebb a gyermek az iskolaszolga is felügyelhet 
de amidőn 1—2 óra közt gyülekezni kezdenek 
okvetlen szükséges, hogy a tanító felügyeljen. Miért 
is szükséges, hogy a tanító nem egy negyed órá
val, amint elő van Írva. a tanítás kezdete előtt 
jelenjék meg az iskolában, de jóval korábban. 
Ezt pedig annál könnyebben teheti meg, minél 
közelebb lakik az iskolához.

Említettem, hogy ezen tanitó egyszersmind 
kántor is. Mikép képzelhető, hogy ő teszem azt 
ádventi időben a neki felajánlott, a templomtól 
és iskolától 1 kmnyire fekvő Veisz-féle házból 
' .,6-kor templomba, 7-kor vissza haza, ’/2 8-kor 
iskolába, 11-kor haza, 1-kor iskolába, 4-kor haza, 
tehát naponként G km. utat tegyen meg. S hogy 
azoknak is fogalmuk legyen ezen út milyenségéről 
akik azt nem ismerik, bocsánatot kérek ha azzal 
magyarázom meg, hogy amidőn barsi gazdák 
krumplit hoztak, kél pár lovat kellett befogniok, 
hogy felhozhassák a piacra. S hogy ezen párák 
ezen úttól megkiméltessenek a piac helyét áttet
ték a Kálvária térre. Nagyon félős, hogy úgy a

De nemcsak a száj beszélt, a szót telt is 
követte:

„Pöl a szabadság nevében,
Pestnek elszánt ifjai! . . .
S lelkesülés szent dühében 
Rohantunk hódítani,11

irja a költő »15-ik március« c. költeményében 
s csakugyan rohanlak Budára kiszabadítani a 
fogságból Táncsics Mihályt, kit sajlóvétségért Ítélt 
el a hatalom.

E perctől Petöfy a nemzet bálványa, a sza
badság pár excellence költője.

Az ifjúság 12 pontba foglaltan kinyomatja 
a nemzet kívánságait: »Mit kiván a magyar nem
zői.? alatt. A helytartótanács az áramlatnak el- 
lenállani gyenge, a sajtószabadságot megadja. 
Pestet kivilágítják, a templomokban hálaadó isten
tiszteleteket tartanak, hol ezrek hő fohászaként 
repül a papkültőnek, Surjánszky Antalnak imája 
az egek zsámolyához:

„Isten! hatalmas írónődig
E nép imája fölhatott.

1004. március 6 . _________________ .

Legyen áldásod u hazán 
S forrón imádó népeden 
S amit kivívtunk oly dicsön,
Egész világon vágy legyen •*

Igen, a nemzetek közkincsét, a gondolat
szabadságot szerzé meg Petőfy az ő ‘ Talpra ma
gyar* versének fenomalis hatásával, a többi: a 
tirleusi harcok, a példátlan áldozatkészség, hogy 
■i boldog vőlegény aráját, a  térj ifjú feleségét, a 
v m  a gyermekét, gyermek az apját és anyját 
elhagyta, hogy alig 1 5 -1 6  éves gyerekek kardot 
kötöttek, hogy harcoljanak a szabadságért, a füg-

nevezett tanitó valamint a templom, nem külön- i 
ben az iskola megsinlené azt. Ha már nem néz- , 
zük a személyt, legyen tekintettel a közügyre, í 
amelyet az szolgál.

Azon érv, hogy a város már eddig is sok i 
házat vásárolt össze, nem lehet oka annak, hogy 
a város egyik túlzásból a másikba essék, s most 
már szem elől tévesztve a czélszerűsóget, előbbi 
politikájával, most ép ellenkező politikát köves
sen. Azt hiszem itt is legjobb az arany közép út. 
Általában a Hiradó cikke oly állításokkal ipar
kodik hangulatot csinálni, amelyek ami ügyünkre 
nem vonatkozhatnak. Azt mondja például, hogy 
a város e vásárlásokkal nemcsak, hogy egy-egy 
adóalapot vesztett, de terhet is vett magára. Hát 
kérem ez egyszer nem vészit adóalapot; mert úgy 
tudom, hogy az újonnan létesült gyár tulajdonosa, 
a jelenlegi gyár illetve kántortanitó helyiségért 
szerződése szerint adót fog fizetni. Az sem vonat- 
kozhatik ránk, hogy a város terhet vesz magára.

Belvárosi tanitó lakbére 300 K (és miért 
lenne kevesebb a külutcai tanitó lakbére) ha a 
város ezen házat 3000 K-ért megveszi, tiz év 
alatt a lakpénzzel ez összeget törleszti. Már pedig 
a ház jelenlegi tulajdonosa kötelezi magát hogy 
a 10 éven belül szükségessé vált javításokat saját 
költségén fogja végezni. Szóval 10 éven át jót áll 
érte. Tehát a javítások csak 10 év múlva, amidőn 
a város a lakpénzzel már a tőkét törlesztette, 
fogják képezni a város terhét. Azt hiszem, hogy 
a tanítónak évenként, ellenkező esetben fizetendő 
300 koronából bőven kijut e javításokra.

Továbbá azt irja a tisztelt cikkiró úr: »A 
megvásárolt rozoga épületeket fenn kell tartani, 
adót kell fizetni s bizony nagy kérdés, hogy meg
hozzák-e azok a befektetett tőkének rendes ka
matját.*

Hát kérem mint már említettem, az iskola
szék ezt a házat néhány tágjával, de különösen 
két szakértő közegével, mérnökkel megvizsgáltatta 
s nem rozogának, hanem igen is jónak, célsze
rűnek, helyesnek, erősnek találta, amiről a város 
kiküldött szakközege is már meggyőződött. Azt 
hiszem, hogy ezen három szakember véleménye, 
és az iskolaszéknek ezen véleményen alapuló 
ajánlata elég arra, hogy megdöntse a városban 
azon terjesztett híresztelést, hogy ezen ház 5 év 
múlva ledől. Továbbá ezen ház jelenlegi tulajdo
nosa kötelezte magát 10 éven belül előforduló 
javításokat saját költségén végezni, amit bizo
nyára nem lett volna, ha ezen a  cimen nagyobb 
kiadásra számíthatna.
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getlenségért — ez mind az emlékezetes nagy nap 
méltó szüleménye. Szerénytelenség nélkül jegyzi 
meg Petőfy, egyúttal elégtételt is nyújt a ‘már
ciusi ifjak c. versében:

„Mi emeltük fel először 
A cselekvés zászlaját,
Mi riasztók fel zajunkkal,
Nagy Almától a hazát.
A földet, mely koporsó volt,
S benne egy nemzet halott,
Megillettük, és tizennégy 
Miljoin szív foklobogotr!

Igaz. hogy ebben kissé túllőtt a valóságon, 
mert mint a későbbi események mutatták, bizony 
a magyar faj magára maradt, mert testvéreink: 
a szászok, a  szerbek, az oláhok, a horvátok s 
a tótság egy része ellenünk szegezték a fegyvert.

Mondom, 15—16 éves ifjak sorakoztak a 
zászló alá. Nagyon jellemzők a  fiatalság lelkese
désére Tóth Kálmán szavai:

„A harcba mentőm akkor én is ol,
Bár okát sem tudnám, hogy mi lobot.
Tizenhatéves gyermek voltain én ;
Csak mentem és — éltettem nevedet.

Atakra fújtak . . .  s ón nevetek.
Tréfának tetszett ez a művelet . . .
De a huszárok közbe vettek és
Rohantunk mind -  éltedve nevedetJ

Csak a »haza* éli szivükben s ez elég volt 
arra, hogy a ‘haza veszélyben van* hallatára 
tüzbo rohanjanak vigan, félelem nélkül, éltetve a 
‘hazát*. Ezek a gyermekifjak is azok között van
nak, kikel világraszóló telteik méltó jellemzésére 
‘ félistenekének nevez a nemzeti kegyelet.

Különösen lelkesül a kivívott szabadsaj-

Ami az adót illeti legyen szabad az 1868-ki 
22-ik t.-c. 2. §-nak i) pontját idéznem mely ekké- 
pen szól: »Házadó alá nem tartoznak lelkészt ós 
tanitói lakások.*

Ha a város 3000 koronát kamatoztat, jelen
legi kamatláb mellett ezen összeg 120 K kamatot 
hoz, a város pedig kénytelen fizetni 300 K lak
bért. Most kérdem miről jobb lemondani ? Pedig 
a napokban olvastuk a Budapesti Naplóban, hogy 
több pénzintézet csak 3 és fél %  fizet-

Hogy a város több épülete romban hever 
s jövedelmet nem hoz, Biz az baj. De miért kell
jen ezért épen a hodrusi kántornak lakolnia?

Azt irja továbbá: »Igaz ugyan, hogy a jelen 
esetben nem kerülne sokba az ajánlott házvétel, 
mindössze 3000 koronába, (lássa Uram láttat- 
lanba sem sokalja, s ha látna, higyje meg, hatá
rozottan kévéséinél ám minek kiadni a  jelen 
viszonyok között is, ha csak nem okvetlenül szük
séges. (Pedig sajnos nagyon is szükséges. Vagy 
tán azt hiszi, a tisztelt cikkiró úr, hogy mi (az 
iskolaszék) luxus által vezettetjük magunkat? azt 
hiszi, hogy nem lebeg szemünk előtt a város 
anyagi helyzete, annak érdeke? Számot vetve 
ezekkel és tőlünk nem függő körülmények által 
kényszerűvé határoztuk el magunkat erre). »Már 
pedig tényleg nem az, mert e házra állítólag 
azért van szükség, hogy a tanítónak lákásul szol
gálj n.» Dehogy tanítónak, kánlortanitónak. Hiszen 
a  tanitó megtehetné utóvégre, hogy az iskolától 
messzebb fekvő lakással is megelégednék, de már 
mint kánlortanitónak bajosabb ezt megtenni.

A tanitó városi tisztviselő, természetbeni 
lakásra nem csak lakásbérre lehet igénye.*

Azt hiszem ez attól, füg, hogy ki micsoda 
jogokkal foglalta el állását, már pedig a fenti 
lakásjog évszázados, canonica visitáció által elis
mert, a város által többször jóváhagyott és biz
tosított jog.

»Ha egyiknek a kedvéért házat veszünk, a 
másik is megkövetelheti, éppen ilyen joggal azt, 
s akkor megdől az elv. s évek során aztán egy 
egy tisztviselő lakás kedvéért megvásárolhat még 
egy csomó házal a város.*

Kérdés azonban, van-e azon tisztviselő kö- 
vetélésének alapja, s vájjon tudja-e szükségességét 
oly okokkal támogatni, mint a jelen esetben.

No de tekintsünk el ezektől, s helyezkedjünk 
tisztelt cikkiró »eb vagy kutya az mindegy* állás
pontjára, s fogadjuk el azt, hogy amit a város 

j egyik tisztviselőjének kedvéért vesz, ugyanazt meg- 
1 követelheti a másik is épen olyan joggal.

tón, melynek erejétől oly sokat remél, mert uj 
életet visz a cenzúra által béklyókba nyügzött 
lelkekbe.

„Szabiul sajtó! . . . már ezentül 
Nem leltelek, nemzetein,
Szivedben a vér megindul 
S óled a félbolt tetem" 1

Vörösmarty Mihály is fennen magasztalja a 
nagy vívmányt, mely az elfojtott gondolat szabad 
nyilvánítását tette lehetővé:

„Kelj fel rabágyad kö-párnáiról 
Beteg, megzsibbadt gondolat!
Kiálts föl érzés, mely nyögél 
Elfojtott vérző szív alatt."

Küldetést érez önmagában a tekintben, hogy 
lantjával nemzetét lelkesítse:

„Ott állok ón is a csatában 
Katonáid között, századom!
Csatázok verseimmel . . .  egy-egy 
Harcos legény mindon dalom
Rongyos legények, de vitézek,
Mind bátran harcol, bátran vág 
S a katonának bátorsága 
Teszi diszét, nem a ruhák.“ 

így fog ta  ő fel a  k ö ltő  h iv a tá s á t ,  a  m a g a  
k ü ld e tésé t. A zért h ir te le n é b e n  sz in te  g őgösnek  
lá ts z ó  s o ra it  c sa k  a z  ö n tu d a to s  ö n é rz e t  s u g a lla  a 
» N e m zetgyű lés« -hoz in té z e tt  k ö lte m é n y é b e n , ah o l 
m a g á t a  sz a b a d sá g i tö rek v é sek  h iv a to t t  é s  a  n ép  
n ev éb en  jo g o su lt  sz ó sz ó ló já n ak  tü n te ti  fel:

„Ott álltok a totemnek küszöbén,
Melyből a nomzot sorsa jón ki majd,
Megállja tok. ne lépjetek be még,
Hallgassátok ki intő szózatom ....
Egy ember szól, de milliók nevében."

3
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Igen? Hát hiszen ezen az alapon is meg
lehet oldani a kérdést. Az erdőtnester urnák tart 
a  Táros 2 lovat, az a másik tisztviselő is köve
telheti? Ha igen, akkor a gordiusi csomón ketté 
van vágva.

Persze azt lehet mondani, hogy nem az ö 
kedvéért; de az általa képviselt ügy kedvéért 
tartják azokat. Mi is azon a nézeten vagyunk. 
Nem a  személy az irányadón — első helyen, — 
hanem az általa képviselt ügy Attól tartunk, az 
szenvedne.

És most térjünk még egyszer vissza, a fent 
említett egyenlőségre. A tanító is tisztviselő, még 
pedig a tisztviselők tanító fajtájából. Amit az 
egyiknek teszünk, veszünk, a másik is megköve
telheti éppen olyan joggal azt. MiérL van azután, 
hogy a belvárosi tanító 300 K, a klilulcák tanítói, 
nem is említve a fizetés különbözeiét, — 160 K 
lakpénzt kapnak. Hiszen a mihez joga van az 
egyik tisztviselőnek, joga van a másiknak is. És 
a tanítók ezen egyenlőségét a Tek. Törvényható
sági bizottság is elismeri 352/8034/895. számú át
iratában amidőn így ír.

»A népnevelésügyi szakbizottság véleményé
ben előadottakra, nevezetesen arra való tekintet
ből, hogy a fő és ailanitó közt eddig lett megkü
lönböztetés az egyenlő qualifikalio és a munkakör 
azonossága mellett, mi jelentőséggel sem bírhat, 
a népoktatás tekintetéből, kimondja a törvény- j 
hatósági bizottság hogy külutcákban eddig alkal
mazott fő- és allanitók megkülönböztetését meg-* , 
szünteti. Tehát egyenlő qualiíikatiót és egyenlő j 
munkakört elég csak egyenlő címmel dotálni? j 
Hiszen valamikor voltak idők amidőn a Címből i 
is megélt az ember; de ma oly időket élünk hogy j 
inkább címzetes, megbízott al-segéd-tunitó-jelölt ; 
helyettes 700 frt fizetéssel, mint főfőigazgató 500 j 
frt lizetéssel. A V. K. M. 1893. évi május hó 1-én 
12201. sz. alatt kelt rendeleté alapján, a rende
zett tanácsú városokban a tanítók lakbére 150 ! 
írt. Nem vagyunk-e mi is rendezett tanácsú város j 
tanítói? Ugyanezen rendelet 3-ik pontja szerint: 
a kincstári ipartelepeken 120 frt, 4-ik pontja sze
rint: minden más iskolánál 100 frt.

Tehát sehol 80 frt.
Leírtam ezeket: 1. hogy bebizonyítsam mi

szerint nálunk a tanítónak 150 irt lakpénz dukál
2. hogy azon állításomnak, miszerint a 3000 K i 
meghozza kamatját, alapot adjak.

Távol sem tehál azért, hogy elégedetlensé- ; 
get szítsak s rosszakarómnak kellene tekintenem, 
aki ebből izgatást akarna kimagyarázni. Mi pedig .

És azt hiszitek, mintegy rájuk gondolva, hogy j 
én haszonlesésből, önérdekből teszek? Szeplőtlen ! 
az én jellemem, érintetlen a honszeretet bennem: 

„Nem várok én dicsőséget s dijat 
Ál unkámért,
Kötelességet ingyen tenni kell 
tí kötelesség munkálni a honért."

Kifogyhatlan a lelke kincses tárháza, meg- j 
lepő a gondolat sokszerüsége, karöltve a láugész I 
fenséges szenvedélyével, amint az országos han- ; 
gúlát erősebb vagy lankad, a szerint tüzel, ostoroz, 
most biztató reményt gerjeszt, majd kétségbesve j 
kesereg, dicsőit, magasztal, majd éles gúnynyal ; 
fojtogat, amint kishitűséget, viszzaesést vél látni, ■ 
amint a veszély fenyegetőbb s amint céljainak i 
megfelel. Fájdalomtól és dühtől reszkető, úgy tü- i 
nik itt fel olykor, mintha a kétségbeesés megfe
szített küzdelmeit vívná. Ilyen hang szól hozzánk 
a: »Készülj hazám* s az »Ausztna stb. majd »A 
nemzethez* irt soraiból:

„Konduljanak meg a vészharangok!
Nekem is tgy kötelet a kezembe!
Hes/kotck, de nem a ideiemtől:
Fájdalom és diih hangzik szivembe!
Ébredj, ébredj istenverte nemzet,
Aki óit az elsők közt lehetnél 
S karhozatos lomhaságod által,
Jlindig hátul és alant hevertél “

S mikor kenyértörésre került a sor, mikor 1 
a nagy halottnak. Kossuth Lajosnak vészes sza- ; 
vaira: >a haza veszélyben van*! . . . pár nap alatt 1 
a villogó szuronyok elé állt a tudja Isten — ián 
a földből teremtett nemzeti hadsereg, elárverezted ! 
büszkeségét — könyvtárát a sebesültek segítésére i 
s olt hagyja imádott feleségét, kit alig egy éve I 
tett nejévé:

ezek után is, — ismerve a helyi viszonyokat — 
a természetbeni lakáshoz ragaszkodunk, s ilyen 
értelemben kérelmezünk, miután nálunk drága 
pénzen is alig lehetne megfelelő tisztességes la
kást kapni, mert legnagyobb része kicsi, egészség
telen, nedves dohos, sötét, bányászviskó. Aini 
pedig elvétve tiszteségesebb lakás van, az ugyan
csak méreg drága.

Hogy milyenek nálunk a lakásviszonyok és 
miért olyanok, azt hiszem röviden megfejti ami nap 
kapott leveleit!, amelyben egy budapesti családfő 
felkér, — már most — hogy két család számára 
lakást szerezzek, s igy ir.

»l)gy N. N. mint családom részére feltétlenül 
száraz 2—2 szobai lakás kellene, melyért 6 heti 
időtartamra 50 frtot szívesen fizetnék.*

Tessék már most ily körülmények között 
80 frtért tisztességes lakást keresni.

Már pedig 1893-ik évi XXVI. t.-c. I. fejezete 
szerint az 1868. évi XXXVIII. és 1866. évi XXVIII. 
t.-c. végrehajtása tárgyában a polgári községek 
számára 1876-ik évi szeptember 2-án 20/311. sz. 
alatt kelt rendelettel kiadott utasítás 13. §-a 1-ső 1 
pontja értelmében, a községi elemi iskoláknál egy 
rendes tanítónak lakákul legalább 2 tisztességes 
szobát, egy konyhát, és egy kamrát kell adni.

A templom, az iskola, a kartársam ügyéről 
érdekéről lévén szó, csupán az ügy iránti szeretet 
és érdeklődés vezette a toliamat, s igy azon re- 
ménynyel eltelve, hogy szerény soraim nem lesz
nek léire magyarázva azzal zárom azokat: 

„Győzzön a jobb !“
Hodrusbányán, 1904. február 24-én.

Kubínyi János 
tanító.

K Ü L Ö N F É L É K .
— Törvényhatósági közgyűlés. A város 

törvényhatósági bizottsága jövő kedden délután 
tartja a havi rendes közgyűlését. A gyűlésen, mely
nek tárgy sorozatát lapunk hivatalos részében 
hozzuk, Lits Gyula főispán fog elnökölni,

— N évm agyarosítás. Luckman Károly 
steffultói tanító vezetéknevét Lányira magyarosí
totta.

— A budapesti operai és zeneakadém iai 
művész tá rsa ság  hangversenye, mely jövő 
kedden, e hó 8-án lesz a városi vigadó nagy ler-

„Ha senki sem védnó is a hazát,
Magamnak étet vódni kelleni*.

Nem mondom én : gondolj férjedre inig 
0 a honért s érted harcolni fog :
Ismerlek ón, nagyon tudom, hogy egy 
Gondolatod van és az ón vagyok 
Isten veled, szép ifjú hitvesein 
Szivem, szerelmem, lelkem, életem !
Tán megcsonkítva térek vissza majd.
I)e akkor is szeretsz te engeuiet,
Mert istenemr**, amint elviszem,
Epén hozom inog hű szerelmemet 
Isten veled, szép ifjú hitvesein,
Szivem, szerelmein, lelkem, életein"!

E meghaló szavakkal búcsúzott hitvesétől, j 
Szendrey Júliától, Szendrey Ignácnak, gróf Károlyi ; 
Lajos jószágkormányzójAnak idősbik leányától. ; 
Pedig tulszenvedélyes szerelemmel csüngött rajta, 1 
ő maga mondja:

„Szeretlek szivemmel,
Szeretlek telkemmel,
Szeretlek ábrándos 
Örült szerelemmel."

De: »a haza veszélyben v an*! . . .  és: 
„Sehonnai bitang ember 
Ki most. ha kell. halni nem mer.*

,.S mostan, midőn mindenki síkra szál!,
Magamban én itthon maradjak-e?
Isten veled, 3zép ifjú hitveS'-m,
Szivem, szerelmem, lelkem, életein" !

Hiszen végre is a vérmezőn hullni el az el- j 
lenség golyójától oly dicső végezet, hiszen:

„Társaim arcáról, akik elhullanak.
Én arról azt látom :
A hazáért halni legnagyobb boldogság 
Ezen a világon."

mében megtartva igen fényes sikerűnek Ígérkezik. 
A közreműködők mÜvéaai hiro és a lapunkban tnár 
ismertetett műsor jeles összeállítása az erkölcsi 
sikert teljesen biztosítja. A mi pedig az anyagi 
sikert illeti, azt hisszük az sem maradhat el. 
hiszen a tiszta jövedelem a felvidéki magyar köz
művelődési egylet selmeci választmányának jut, 
tehát oly hazafias cél, melyet ki-ki erejéből tá 
mogatni fog. E hazafias célra való tekintetből 
engedte át a művészi estélyre a helybeli lyceum 
tahári kara a Ehrbar-féle, tehát kitűnő zongorát, 
a mi szintén emelni fogja a sikert. Jegyek kap
hatók Joerges Á. könyvkereskedésében és este a 
pénztárnál. A hangverseny melyhez korlátolt szám
ban kiadolL karzati jegyek is kényelmes helyekre 
kaphatók, pontban 7 l/% órakor kezdődik.

— Eljegyzés. Ecsedi és padányi Gulyás 
Lajos okleveles gyógyszerész ma vált jegyet Kudela 
Anna kisasszonynyal, Vörös Ferenc tb. városi fő
jegyző művelt és kedves gyámleányával.

— Államvizsgák. A ni. kir. bányászati aka
démián államvizsgák lesznek 0 hó 12., 14, és 15. 
napjain. Az államvizsgákon a  pénzügyi kormány 
részéről biztosul Szathmáry Béla miniszteri taná
csos fog részt yen ni.

— A posta-h ivatal v izsgálata. Siket Traján 
m. kir. posta- és távirda tanácsos, igazgató he
lyettes, és Tölgyessy Gyula posta- és távirda hi
vatali kerületi biztos Budapestről múlt hó 27., 28., 
29-ik napjain vizsgálták meg a helyi posta- és 
iáviró hivatalt. A három napon át tarló pontos 
vizsgálat eredménye a legörvendetesebb, mert 
mintaszerű rendet talált az igazán rendes hiva
talban. A vizsgálatot vezető igazgató helyettes 
elismerését fejezte ki Fekete Dezső posta- és táv
iró hivatal főnöknek. Ez elismerés valóban meg
érdemeli, meri a posta- és táviró hivatalt Fekete 
Dezső mintaszerűen szervezte és vezeti.

— Női m unka k iállítás. MulL számunkban 
emlitettük, hogy a Cziczka Sándorné vezetése alatt 
álló női gyakorló iskola növendékei kiállítást ren
deztek az általuk készített női munkákból. A ki
állítás iránt igen nagy volt az érdeklődés, ötszáz
nál többen látogatták meg. A kiállításnak örven
detes eredménye az, hogy az iskola továbbra is 
fönnmarad, amennyiben kellő számban jelentkez
tek növendékek. Jelentkezőket még ezután is el
fogad az iskola vezetősége.

— Március 15. A magyar szabadság újjá
születésének évfordulóját a hagyományos haza- 
fisággal és lelkesedéssel ünnepelik meg ez évben

Egyelőre magával vitte a feleségét is mikor 
Bem táborába szállott, de Tordán már annyira 
zűrzavarosnak lálta az eseményeket, hogy taná
csosabbnak találta elválni, hol is nejét egyetlen 
gyermekével egy kálvinista papnál hagyta. Utol
jára látta őkelll . . .

Lanttal és karddal küzdött a nemzet igaz 
ügyéért, Két ember részét vette ki az élethalál
harcból. A költészet és a harc mezején szilaj lel
kesedéssel egyformán katalmas. Mit neki a halál?! 

„Háború volt mindig éltein 
Legszebb gondolatja.
Háború, hol vérét a szív 
Szabadságért ontja- !

Dühe határtalan, hogy a nemzetiségek, test
véreink is ellőnünk fordulnak. (No de sebaj, ha 
már testvérgyilkosok akartok lenni.)

„Köztünk van a legnagyobb ellenség 
A cudar, az áruló testvérek,
S egy közülök százakat ront cl, mint 
A pohár bort az egy cseppnyi méreg."

No de sebaj, ha már testvérgyilkosok akar
tok lenni:

.Föl hát, magyar nép, e gaz csorda ellen,
Mely birtokra s életre tör,
Föl egy hatalmas, egy szent háborúra,
Föl a/, utolsó Ítéletre, föl" !
Több az ellenség, nagyobb a szükség a lel

kesedésre. Hogyne küzdenénk. mikor Isten és em
ber előli igaz ügyért harcolunk:

„Aki magyar, aki vitéz.
Az ellenséggel szembe néz.
Előre!
.Mindjárt vitéz, mihelyt magyar, 
o s az Isten •'gvet akar,
Előre!



S K L M E  G U A X Y A I H l  R A D1904. március ft. 5

jS városunkban. A  bányászati és erdészeti aka- ' 
démia fiatalság éa a lyceumi ifjúság rendeznek 
nagyobb szabású hazafias ünnepeket, ezenkívül 
azonban az összes iskolákban lesznek iskolai
ünnepek.

— U ránia. Az Uránia tudományos színház 
tart pár nap óta előadásokat a városi Vigadóban. 
M ásodízben van most városunkban ez a nagy 
népszerűségnek örvendő intézmény s örömmel 
konstatáljuk, hogy nálunk kellő pártolásban része
sül. Eddig a b e r lin i  életet, Egyplornot, Quarnero 
vizeit mutatta be igen sikerült képekben és érde
kes előadásban. Ma vasárnap délután népies 
előadás lesz igen olcsó helyárakkal, este pedig 
Szerbiát mutatják be.

— Öngyilkosság1. Dusek István 17 éves 
bányászfiu e hó első napján esti 7 órakor az 
lstenáldástárói bányatelepen szivén lőtte magát s 
azonnal meghalt. Tettének oka ismeretlen.

-  A selmeci ta k arék p én z tá r ez évi ren
des közgyűlését folyó hó 17-én délután tartja az 
intézett helyiségében. E közgyűlésen töltik be az 
üresedésben levő ügyészi állást, melynek teendőit 
eddig mint helyettes Wagner László dr. ügyvéd 
látta el.

- A F. M. K. E. évnegyedes gyűlése. A
F. M. K. E. igazgató választmánya a tagok nagy 
érdeklődése mellett tartotta meg évnegyedes gyű
lését. Thuróczy Vilmos cs. és kir. kamarás elnök
lete alatt. Elnök üdvözölvén az igazgató választ
mány uj tagjait és az egyesület uj tisztikarát, 
indítványára a gyűlés elhatározta, hogy József 
jöherceg védnökhöz. Klotild Mária Rajneria fő
hercegnő elhalálozása alkalmából részvétiratot 
intéz, Wlassich Gyula és Darányi Ignác volt 
miniszterektől feliralilag búcsúzik, Berzeviczy Al
bert és TaJlián Béla minisztereket pedig ugyan
csak feliralilag üdvözli. Napirend előtt dr. Gyürky 
Geyza ügyvezető alelnök lelkes beszéddel üdvö
zölte Thuróczy Vilmos elnököt, mint Nyitra vár
megye főispánját. Élénk vitát keltett Török Zol
tán nógrádi főispán indítványa, hogy az igazgató 
választmány évenkint legalább egy ülését tartsa 
Budapesten s igy lehetővé tegye, hogy az egye
sület igazgatásába a  többi vármegyei választmá
nyok is befolyjanak, a melyeknek tagjai a nagy 
távolság, de legfőképen Nvilra város földrajzi fek
vése miatt, nem vehetnek részt az egyesület leg

fontosabb határozatainak megvitatásában. A gyű
lés utasította Clair Vilmos főtitkárt, hogy Török 
Zoltán indítványát közölje az összes törvényható
sági választmányokkal s a beérkezett vélemények
ről tegyen jelentést az igazgató választmánynak.
A főtitkár jelentését, hogy az egyesületbe újab
ban 4 alapitó, 13 örökös, 105 rendes, és 22 pár
toló tag jelentkezett fölvételre, valamint hogy az 
1903. év december 31-ón az egyesületnek kész
pénzben 293604 K, takarékbetétekben IS.015‘97 
K, értékpapírokban 38500 K és kötvényekben 
28.86515 korona vagyona volt, lodomásul vették. 
Elfogadta továbbá, a gyűlés az uj óvó és mene- 
dókházi, valamint ifjúsági egyesületi szabályzatokat; 
elhatározta, hogy feliralilag kérelmezi a kormány
tól a cabaji és a sólyom lipcsei egyesületi óvók 
személyi költségeinek az állam terhére való át
vételét; helyesli a nyilravármegyei választmány 
elhatározását, hogy Tormos községben óvót állit; 
átiratilag keresi meg a liptói, árvái és barsi vá
lasztmányokat, hogy hazafias feladatukat nagyobb 
lelkesedéssel teljesítsék; elhatározta, hogy Xay-TJg- 
róeon, Ó-Gegyen és Bars-szent-Mártonban ifjúsági 
könyvtárakat, Zsolnán pedig az iparos-munkások 
önképzőkörével kapcsolatosan népkönyvtárat szer
vez; örvendetes tudomásul vetle, hogy a felvidé
ken az egyesületnek fi közkönyvtára, 16 ifjúsági 
könyviára és 66 népkönyvtára terjeszti a magyar 
közművelődést, a melyeknek állományát ez elnök
ség úvről-évre szaporilja és elhatározta, hogy az 
egyesület nyitrai központi könyvtárát, a melynek 
már 1300 kötete van, megnyiijá és ingyen bo
csátja a város közönségének rendelkezésére. Vé
gül elhatározja a gyűlés, hogy Szeghalmi-Senno- 
vitz Gyula A Vágvidék mondaköre cimü könyvét, 
mely a vágvidék népmondáinak érdekes gyűjte
ménye, az egyesület költségén kiadja, a szerzőnek 
pedig, a ki ezen művének tulajdonjogát az egye
sületnek adományozta, jegyzőkönyvileg mond kü- j 
szünetet.

— Öngyilkossági kísérlet. Egy szerencsét
len fiatal ember akarla magától eldobni az életet, 
amely neki teljesen örümtelen volt. Gáspár Emil 
e szerencsétlen ifjú, aki tegnap reggel a Fizély- 
féle kertben egy revolverből négy golyót röpített 
magába, hármat mellébe, egyet fejébe. A szeren
csétlent a négy golyó nem ölte meg, és súlyos 
sebeivel önmaga ment fel a Fizély-kertből a vá
rosi kórházba, ahol ápolás alá vették. Felgyógyu
lásához semmi remény, mert sérülései igen sú
lyosak.

— Pályázat a  ta rk a  k rón ikára . A »Pesti 
Napló* szerkesztősége pályázatot hirdet tarka 
krónikára. A beküldendő pályázatok jutalmazá
sára 600 korona pályadijat állapított, meg, ame
lyet a négy legjobb tarka között a következőké
pén osztanak meg: 1-ső dij háromszáz korona, 
2-ik százötven, 3-ik száz, a 4-ik ötven korona. 
A pályázat március 1-én kezdődik és a pályázat 
eredménye a húsvéti számban lesz kihirdetve. A 
beérkezett pályamunkák megbirálásánál maga a 
nyers téma jő csak számításba; ezzel sok fölös
leges pennarágástól óhajtjuk megkímélni a pályázót. 
A beérkezett anyagot — szükség szerint átdol
gozva — napról-napra közölni fogják a Pesti 
Napló »Tarka Krónika* rovatában. De természe
tesen csakis azokat, amelyeket érdemesnek tar
tanak arra, hogy egyáltalán résztvegyenek a pá
lyázatban. Minden leközölt tarka krónika mellé 
odanyomtatják a beküldő nevét, vagy — kíván
ságára jegyét. Jeligés levelek nem szükségesek, 
de ha valaki titokban óhajt maradni, álnévvel és 
jeligés levéllel is élhet. Azok a  krónikák, amelyek 
jegy és név nélkül fognak megjelenni, — nem 
vesznek részt a pályázatban. A biráló-bizottság 
tagjai: Szerdahelyi Sándor, Snrányi József, Kóbor 
Tamás, Gező Ödön és Nagy Endre.

— Megszűnt a  tifusz. A tömegesen fellé
pett tífusz megbetegedések a hatóság erélyes intéz
kedései következtében ugylátszík végkép megszűn
tek. A múlt héten egyetlen újabb megbetegedés 
sem fordult elő.

— Törvényhatósági városaink vagyoni 
állapo tát gyorsan áttekinthetöleg mutatja be az 
alábbi táblázat. Természetes, hogy az itt szóban 
forgó városi ingatlanok tényleges becsértéke je
lentősen meghaladja leltári becsárat. Kitetszik a 
táblázatból, hogy a magyar városok összes adós
sága 140,000,000 K ingatlanaik becsára 280,000,000 
korona, a városi pótadó állaga pedig 62,8%-

Adóssága- Ingatlanai- Községi
A város neve nak összeg nak értéke pótadó

koronákban koronákan %-ban
K a ssa ........................ 7.972,669 11.994,684 64
Baja............................ 1.793,080 2.506,090 79
Z om bor.................... 1.648,000 6.488,699 50
T em e sv ár................ 4.847,074 8.983,180 35
K olozsvár................ 8.069,921 9,826,859 62
D e b rec en ................ 10 445, G76 56 629,793 385
Ú jvidék.................... 1.570,000 4 977,297 60
Szeged .................... 19.605,292 85.607,564 60
Selmecbánya . . . . 1.564,000 2.496,090 78
G y ő r ........................ 5.934,400 9.186.436 58

»Előre*! Ez volt aztán a jelszava a  honvéd
nek. e szól himezLék a lelkes honleányok a hadi 
zászlókra, e szóval küldte az édesanya a 3-ik, 4-ik 
fiát a halálba, ha a többi már elvérezett. S ha a 
harc tüzében az apa gyermeke mellett végsőt le
heli, a haldokló utolsó szava a gyermeki fájda
lomtól és a boszú-dühélől lihegő véréhez: »Előre«! 
— Ez a szó — mondja Tóth Kálmán, a költő, ! 
az alig 16 éves lelkes honvéd:

,.0tt van a zugó erdőkbe —
Beirva az areredőkbe —
Csontok kőzó, mik széthullanék . . . .
Mert azok is megmozdulnak,
Ha még egyszer zeng: előre11 !

Már-már miénk a győzelem, a tömérdek j 
ellenség maghátrál a diadalmas magyar fegyve- [ 
féktől, mikor Ilire jár, hogy jön. hogy itt az orosz, | 
hogy kicsavarják a  győzhetetlen hősök kezéből a  | 
fegyvert. Pelőfv az őrült fájdalom kísérteties ki
állásával döngeti a sziveket:

..Itt a próba, az utolsó 
JS'agy próba:
Jön az orosz, jön az orosz,
Itt is van már valóba.
Eljött tehát az utolsó 
Ítélet.
De én attól sem magamért 
Sem hazámért nem félek."

Pedig már a végkifejlet rémes sejtelme ki- 
hangzik soraiból. Hej, szomorú napok voltak azok; 
hazánk legjobbjai már félrevonultan kesognek a 
fejleményeken. A szabadság már veszve volt; csak 
(ny<Tt reménykedtek még s ez az egy: becsületes 
halál volt.

Fájó szive fölsziszszen e lehetőségre, Istenhez 
f"idul. ahhoz, kitől a végső segilség jöhet:

„Es te Isten, magyarok nagy Istene,
Légy népeddel, hű népeddel,
Jé népeddé!, légy vele" !

A népiradat, a félvilAg kardja ellen hiába 
a maroknyi magyarság csodával határos erőfe
szítése. Búskomor lelhargi&ba esik a kiütő jövőnk 
felett. Ö még küzd. lantja és kardja dolgozik szün
telen, de m ár gondolkodóba esik;

•Talán az og 
Megesküvék,
Hogy a magyart kiirtja.
Minden tagból vóreziink —
Hogy is ne ? villog ellenünk 
A félvilágnak kardja “

Csakis igy.maradhattunk vesztesek. Világos
nál, 1848. aug. 13-án játszódott le a szabadságért 
küzdő nemzet tragoediájának az utolsó, de kínos 
jelenete, a  fegyverletétel — a ráncba szedett 
büszke Ausztriától lelkendezve segítségül hívott 
200 ezer lőnyi muszkahadsereg előtt s Aradnál 
nyerték el 1849. okt. 6-án a nemzet lánglelkű 
vezetői, a 13 vértana a nem érdemlett tövisko- 
szorul: a bitófát.

A harc mezején lelke halálai a szabadság 
ürídremlékozclü költője: Pelőfy Sándor is. Ott 
pusztultál el-elhagyottan, pedig úgy jövendölted: 

„Ha meg vagdalják mellemet,
Fog lenni, aki bekötözze,
Fog lenni, oki sebemet 
Csók-balz>aroraal forrasztja össze," —

Ki forró csókjaival fogja fel végső sóhajod, 
mely bizonynyal a hazáért és érte röppent d a j
káidról — híi feleséged nem volt, mert nem le
hetett ott.

Magad kívántad egykor:

•Ott ossem el én 
A karó mezőjén.
Ott folyjon az ifjúi vér ki szivemből,
S ha ajkam örömteli végszava zendiil.
Hadd nyeljo ol azt az aoéli zörej,
A trombita hangja, az ágyúdörcj,
S liolltestemen át 
Fújó paripák 
Száguldjanak.*

Szive vágya beteljesedett! Pedig bármennyire 
kívánta is a dicső harci lialált, remélte, hogy élve 
kerül ki. Azt hitte, erős kötése van a sorssal:

•Tudom, hogy a sors őriz ongemet,
Hogy ongemet megölni nem lehet,
Mert én leszek, nekem kell lenni, ki 
Hu ellenünket mind a föld fedi,
AIegénekleut majd diadalinadat 
Szabadság, és a szent halottakat.
Akiknek vére volt keresztvized 
S hálálhörgésG hölcsóéneked,*

Nem igy volt; a Gondviselés másképp hatá
rozott. Eltűnt nyomtalan, talán a segesvári ütkö
zetben. még ma sem tudjuk biztosan, hol pihen, 
talán Fehéregyháza tájékán, Erdélyben. A csatát 
vesztett honvédekkel ő is menekült Kőhalom irá
nyában. do dzsidás orosz utolérte és kél kard
vágással megsemmisítette nagy életét. A költő 
fegyver nélkül volt, nem védhetto magát, do mégis 
restelve, hogy hátba — mint futó kapja a vágást, 
azért szembe fordulva fogadta a halálos kard
csapásokat: igy irja Vajma Sándor, Yilmos-huszár- 
ezredbeli tiszt a naplóban.

Üslüköscsiilag volt ő, az élete valami lüno- 
ményszerű, hogy a késő utódok talán még kétel
kednek is, hogy létezett, krónikákba, legendákba 
sorozzák nagy nevedet. »Az a bolond kozák, ki
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H.-M -Vásárhely . 2 773.282 6 498,695 66
P é c s .................... 6.040,414 9 726 442 55
Sopron ................ 6 718,000 6 920.854 64
Verse?.................... 2.697,000 7 018,595 75
Komárom . . . . 2 090,000 3 682.616 83
Fan csóva . . . . 2.947.000 2.834,787 80
Nagyvárad. . . . . 7.664,600 10 412,276 47
Szabadkv . . . . 7.526,000 35 078,935 535
Pozsony................ 9.831,201 13 780,462 30
Kecskemét . . . . 12.574,000 8 678,614 15
Marorvásarhelv . . 2 070.000 1.869,650 83
Szatmárnémeti . . 3 769.000 8597,585 84
A r a d .................... 6.512,600 7.878.385 61

fis,/esen kh . 140 <*>0,000 280 000.000 62 6

— Beteg'segélyző pénztári közgyűlés. A
Selmecbányái kerületi belegsegélyzö pénztár e 
hó 13-án délután félhárom órakor tartja ez évi 
rendes közgyűlését a városház tanácstermében. 
A közgyűlés tárgyai a következők A múlt évi 
közgyűlés jegyzőkönyvének felolvasása. — Az 
igazgatóság jelentése. — A felügyelő-bizottság 
jegyzőkönyvének felolvasása és a felmentvényi 
határozat- — választandó: a) igazgatósági tag 2 
munkaadó, 4 alkalmazott; b) igazgatósági póttag 
2 alkalmazott: c, felügyelő-bizottsági tag 2 mun
kaadó, 4 alkalmazott. — Esetleges indítványok 
(melyek azonban a közgyűlést megelőzőleg 2 
nappal előbb az elnökségnél Írásban benyúj
tandók).

— Zálogház es ékszerkereskedés. A ke
reskedelmi miniszter rendeletet adott ki, amely- 
ivei kimondja, hogy a kézizálogüzletek ékszer
kereskedéssel kapcsolatosan nem gyakorolhatók. 
A rendelet végrehajtására, illetve az említett kettős 
üzletek szétválasztására végső határidőül a minisz
ter 1905. május 1-ét tűzte ki.

— A húsz koronán aluli szám lák bélyeg- 
mentessége. A kereskedői és iparos köröknek 
régi kívánságuk, hogy a húsz korona értéken aluli 
árukról szólt számlákat bélyegmentesen állíthas
sák ki. Ez a kívánság jogos és méltányos és meg
valósítása az államkincstárnak sem okozna szám- 
bavehető kárt. Az ilyen számlákat ugyanis leg
többször készpénzfizetés esetében a bevásárló 
megbízott, cseléd stb. ellenőrizhetése céljából állít
ják ki. Már pedig kétségtelen, hogy a számla
bélyegnek csak akkor van értelme, ha a számla 
hitelre való vásárlás esetén a később megfizetett 
összeg nyugtatványozására szolgál. De készpénz
fizetés esetén, midőn nyugtatványra szükség

agyonszurta, egy egész templomot ölt meg a köl
tészet és szép érzelmek Istenségivei,*mondja egyik 
Írónk róla.

És a tirteusi harcok eredménye? Vájjon 
jól irta-e Petőfy látnoki szelleme:

»Bizony mondom, hogy győz most a magyar,
Habár eg s fold ellenkezőt akar*!
Nem! De a strófa harmadik s negyedik sora:

»Azért nem győzött eddig is o hon,
Mert soha sem volt egy akaraton.*

Arra az időre is ráillik némileg.

Ötvenhat éve, félszázada annak! Még nem 
vagyunk messze a fenséges időktől; még közvet
len érezzük keblünkben lüktetni apáink vérét; 
még előttünk a fájdalom könyüitől megszentelt 
sírok, e szomorú emlékek, melyekben félisteneink 
porladozó hamvai nyugosznak; még nem vagyunk 
messze, hisz' járnak még köztünk a bámult hősök 
oroszlánlársai, élő tanúságul a hihetelen tctlckrc; 
itt járnak ők, hogy hitet tegyenek arra, hogy igaz, 
hogy úgy történi minden, amint mi halljuk, ol
vassuk, tanuljuk, hej, de nem sokáig lesznek már 
velünk! Őszbe borult tisztes fürtjeik, meggörnyedt 
öreg tagjaik intenek, hogy odavágyakoznak már, 
hol Kossuth apánk s a szabadság halhatatlan lan
tosa pihen . . .  Ha igy: akkor is él az áldó emlé
kezet, élni fog az unokákban a nagyok sirham- 
vából, a magyar Golgotháról lengő szellőnek ke
serűen metsző fájdalmából táplált, alkudni nem 
tudó magyar hazaszeretet.

Igazi’ ügy legyen!
V áczy István.

nincs, bélyegről som lehet szó. Méltányos tehát, 
hogy az ily alkalmakból kiállított számlák, me
lyek természetüknél fogva húsz koronánál maga
sabb összegről alig szólhatnak, a felbélyegzés 
kötelezettsége alól felmentessenek, annál is in
kább, mert az államkincstár sem károsodnék, 
hiszen minden szigorú ellenőrzés dacára a bélyeg 
kötelezettséget ma is kijátszák. Több kereskedelmi 
kamara felterjesztésben megkérte ezért a keres
kedelmi minisztert, hogy a húsz boronánál kisebb 
összegről szóló számláknak [bélyegmentes kiálli- 
ását engedje meg. A miniszter — mint a  »Ma- 
gyar Kereskedők Lapja* Írja — kilátásba helyezte, 
hogy az illetékszabályok tervbe vett módosításá
nál meg fogja fontolni a kívánságot.

— Sport újság1. Leopold Gyula az »Általá
nos Tudósító* szerkesztője és hirdetési iroda agilis 
tulajdonosa ismét megnagyobbitóttá elsőrendű 
irodáját. Ugyanis Sándor Mihály fel. szerkeszté
sével >Sportujság« cim alatt sokat Ígérő szakla
pot indított. Leopold Gyula vállalatát 9 éves fenn
állása alatt igazáo magas fokra emelte és nagy
szabásúvá tette, mit élénken bizonyít az is, hogy 
e megbízható irodában 23 ember van alkalmazva 
és üzletfelei közé nemcsak Magyarország, hanem 
a külföld legelőkelőbb és legnagyobb hirdetői is 
tartoznak.

— A „Zenélő M agyarország4* zongora és 
hegedű zenemű folyóirat most megjelent XI. év
folyam ö-ik füzete a következő szép zeneműuj- 
donságokat közli: I, Sipos Antal »Feltekintek a 
csillagos égre* nagyon szép hangulatos magyar 
dalát. II. Helényi Albert »A hamis tanu« melo
drámát Arany János költeményére. 111. Tschai- 
kovvszky Péter »op. 40.« »Ghason triszte« salon- 
darabot. IV. Schumann Róbert a) »A rózsa és 
liliom* — »Die Rose und die Lilié* b) »Ha szép 
szemedbe nézhetek* — »\Vecn ich in deine 
Augen seh* műdalokat. Ily gazdag tartalommal 
jelenik meg a minden zenekedvelőnek kiváló fon
tosságú zenemű folyóirat minden egyes füzete, 
úgy hogy előfizetői az érdemesebb zeneműveket, 
melyek az év leforgása alatt megjelennek a ha
vonta kétszer megjelenő füzetekben kapják. Elő
fizetési ára egész évre 24 füzetre 12 korona, fél
évre 12 füzetre 6 korona, egy negyedévre 6 fü
zetre 3 korona. Előfizethetni a most folyó I. 
évnegyedre, valamint az előző évnegyedekre is 
Budapesten a »Zenélő Magyarország* (Klükner 
Ede) zenemű kiadóhivatalában Vili. József-körut 
22/24. hol egyúttal minden nyomtatásban megje
lent zenemű a legolcsóbban megszerezhető.

— Szám talan elismerőlevél és azon hite
les orvosi nyilatkozatok, melyeket a  fővárosi, vi
déki és külföldi kórházakban folytatott kísérletekről 
és azok kiváló eredményeiről állították ki, bizo- 
nviják, hogy a Zoltán-félc kenőcs a csúz és kösz- 
vényes bajok biztos gyógyszere. Üvegje 2 korona. 
Zoltán B. gyógytárában, Budapesten.

— Egészséges gyom orhoz mindenekelőtt 
rendes erőteljes emésztés szükséges. Sajnos épen 
ez irányban azonban sokszor vétkezünk és így 
támad a gyomorronlás, étvágytalanság, székreke
dés, álmatlanság, főfájás, kólika, vérszegénység 
stb. Ne mulassza el tehát senki jó  és hathatós 
óvószert használni, mely úgy a gyomrot, mint az 
egész emberi szervezetet erősíti, gyógyítja és jó 
egészségben tartja. Ilyen szer egyedül csak a va
lódi Brády-féle Máriacelli gyomorcseppek, évtize
dek óta kipróbált zamatos ízű, biztos hatású házi 
gyógyszer az összes gyomorbajoknál. Üvegje 80 
fillér a gyógyszertárakban. — Utánzatoktól óva
kodjunk.

A j ö v ő  h é t .
6 Yascirnap B 8 Pridolin
7. Hétfő Perpetua
8. Kedd Istenes János
9. Szerda Franciska

10. Csütörtök 40 vértanú
11. Péntek Konstantin
12. Szombat Gergely

Hivatalos ó rá k :

A kin. járásbíróságnál:
Hétköznapokon: d. e. 8—1‘2 óráig 

d. u, 2—5 „
Pannszfölvétel: minden szombaton 9—11 óráig.

A telekkönyvi hivatalnál:
Hétköznap: d. e. !)—11 óráig 

d. u. 8—5 „
Vasárnap: d. o. 9 —11 „

A m . kir. posta- és távirdahivatalnál.
Hétköznapon : d. e, 8 —12 

d. u. 2 —8 
Ünnepnapon: d. o 8 —11 

d. ii. 2 —8
Távirat felvétel hétköznapon d. e. 8-tól e6ts 9-ig 
Távbeszélő d. e. 8-tól este 9-ig.

A kir. adóhivatalban :
Hétköznapon: d. o. 8 —12 óráig 

d. u. 2 —5
Vasárnap: d. e. 9—11 „

A városházán:
Hétköznapon: d. e. 8—12 óráig 

d. u 2 — 5 „
Vasár- és ünnepnapon d. e. 9 —11 óráig.

A rendőrkapitányi hivatalban:
Hétköznapon: d. o. 8 —12 óráig, 

d. u. 2 - 6
Vasár- és ünnepnapon d. e. 9—11 óráig.

A m. kir. anyakönyvi hivatalban: 
Minden nap d. e. 10—12 óráig.

A községi bíróságnál:
Panasz fölvétel: minden szombaton 8 —12-ig.

NYILT-TÉR.*
* E rovat alatt közlöttekért nem felelős a szerk.

N yilatkozat.
Selmecbányáról való távozásom alkalmából 

nőm nevében is összes jó barátaim  és ismerő
seimtől ez utón búcsúzom.

Áriéi Jakab
bádogosmester,

Miskolcon.

SELMEC- ÉS BÉLABÁNYA SZ. KIR. VÁROS

HIVATALOS KÖZLEMÉNYEI.

Az anyakönyvi h ivatalok bejegyzései.
1904. évi február 26-ától március 5-éig. 

Születés.
Ságler József, Való Mária leány Selmecbánya.

— özv. Sbirka Mályásné leány »
Kovács János, Plóro Emília fiú »
Mezey István. Králik Anna halva szilit fiú »
Rémén Sámuel, Brúder Anna fiú >
Hodina Mihály, Heinrich Anna fiú Hodrusbánya.
Siasovszky Antal, Griinzveig Viktória leány »
Jarabek János, Jokl Czcozilia leány Steffultó.

Halálozás.
özv. Dehnárszky Ignácnó, 72 éves, gyomorrak. 
Racgkó János, 49 éves, tüdősorvadás.
Mezey N. haivaszült hu.
Dusek István, 17 éves, öngyilkosság.
Visnyovszky János, 59 éves, tüdógiimökór.
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Meghívó.
Seimec- és Bélabánya szab. kir. bányaváros tör- 
vénvhatósági bizottságának 1904. évi március 
havi közgyűlését ezen hó 8-ának d. e. 9 órájára 
meghirdetvén, arra a t. c. bizottsági tagokat ezennel 

meghívóra.

Ipolyságon, 1904. évi február hó 20-áu.

Lits Gyula, főispán.

T á rg y so ro za t:

1. — A polgármester jelentése a közigaz
gatás és a háztartás február havi állapotáról.

2. 1839. A gazdasági tanácsnok, az erdő- 
mester és a mérnök jelentése február havi műkö
désükről és március havi teendőikről.

3. — A városi számvevőség jelentése a kon
vertálási és törlesztési alap február havi állapotáról.

4. — A jövedéki hivatal jelentése a fogyasz
tási adók, adópótlékok s egyéb jövedékek február 
havi forgalmáról.

5. 1583. A m. kir. belügyminisztérium f. évi 
9674. sz. rendelete a gyámpénztári tartalékalap 
jövedelmének a 7 éven felüli gyermekek gondo- 
zási költségeire való fordítása tárgyában.

6. 1650. Ugyanannak f. é. 11.506 sz. rende
lete Selmecbányán egy dolog- és menház létesíté
sének engedélyezése tárgyában.

7. 1484. Ugyanannak f. é, 13.062. sz. rende
lete a vízvezetékre vonatkozó szabályrendelet mó- | 
dositása tárgyában.

8. — A város tanácsának előterjesztése az I 
1904. évre megállapított városi közkültségvetés I 
átdolgozása tárgyában.

9. — A város tanácsának és a gazdasági 
bizottságnak előterjesztése az ujabbi vihnyei épít
kezésekre hirdetett árlejtés eredményének bejelen
tése s ugyanez építkezésekre a  belügyminiszter 
rendeletének bemutatása tárgyában.

10. 1666. A város tanácsának s a gazda
sági szakbizottságnak előterjesztése a »Róza«- 
szálló bérbeadására megejtett árverés tárgyában.

11. 1662. Ugyanazok előterjesztése a vihnye- : 
peszerénvi kir. csendőrségnek tűzifával való ellá
tása iránt.

12. 1669. Ugyanazok előterjesztése a belvá
rosi r. kath. tanítók kérvényére faátalányuk fel
emelése iránt,

13. 1667. A gazdasági bizottságnak előter
jesztése az alkapilány kérvényére, melylyel a 
tanács f. é. 878. sz. a. a neki megszavazott 
ötödéves korpóllék ügyében hozott határozatá
nak megváltoztatását kéri.

14. 1789. A város tanácsának előterjesztése 
a vihnyei fürdő házi kezelésében rendszeresített 
állások betöltése iránt.

15. 1697. A város tanácsának és a  nyug
díjintézeti bizottságnak előterjesztése Opareny 
János faraktáros nyugdíjaztatása tárgyában.

16. 1654. Ugyanazoknak előterjesztése néhai 
Erdély János volt városi rendőrfőbiztos özvegyé
nek részére nyugdíj megállapítása tárgyában.

17. 1829. A város tanácsának előterjesz
tése az 1904. évi erdősítés (felújítás) előirányzati 
tervezetének megállapítása tárgyában.

18. 207,/polg. Ugyanannak előterjesztése a 
polgármester azon határozatára, melylyel az elha-

lálozás folytán megüresedett mértékhitelesítő állá
sának betöltése iránt intézkedett.

19. 1419. Ugyanannak előterjesztése Molnár 
Lajos hodrusbányai lakós kérvényére a háza mel
lett fekvő városi kert telek eladása tárgyában 
első Ízben való tárgyalása céljából.

20. 1661. Ugyanannak előterjesztése a Pe- 
ternák-féle ház megvétele, illetőleg bérbevétele 
iránt.

21. 1565. Ugyanannak előterjesztése Nyitray 
László volt bizottsági tagnak elhunyta folytán 
szükségessé vált intézkedések tárgyában.

22. 1753. Ugyanannak előterjesztése a ma
gyar védő-egyesület pártolása tárgyában.

23.1609. Zalavármegye megkeresése a gyám
pénztári készpénz gvüinölcsüztetésének ujabbi 
szabályozása tárgyában a m. kir. belügyminiszter
hez intézett feliratának pártolása ügyében.

24. — A városi erdőmester előterjesztése 
ingyenes gyakornokok alkalmazása iránt.

Selmecbányán, 1903. évi fehruér hó 29-én.
Szitnyai József, s. . k.

kirí tnn. v. polgármester

s e l m e c b a n y a i  H Í R A D Ó

H I R D E T É S E  K .

r v  ^  v  %  m á m  

' " T a n u l ó t  S
J -  --------------------------  köz*

'  .  r 1 J ö S a i f ö - S - ;
keresünk könyvke
reskedésünkbe, k i 4 

; középosztályt vég 
ze tt és házon kívül lakhatik . Némi fizetés m ár
—— — - — a tan idő  elején já r  n e k i . -----——«—

J o e r g e s  Á g o s t  ö z v . é s  f i a .

■ ja te i s s l  'V| ■■ 2 ^ 1  t e *

Lévai fióküzletünkbe egy e/árusitónőt ke

resünk, azonnali belépésre. — Pályázhatnak oly 

kisasszonyok vagy gyermektelen özvegyek, kik 

a magyar-, német- és tótnyelvet szóban és írás

ban bírják. Azok kik az iro d a i teendőnkben 

előnyben részesölnek.

SINGER Co. vaiTóaép rcszvénytársasáE. Pozsony.

F ü s t ö l t  s e r t é s f e j ,
köröm, csülök, száma s c i - t ö s b ö r k e  kupható, 

S ii 'i iu .o z  V i l m o s n á l  K ú r ia  p e s t ,
IX. Gui»ecsi-út 29. a Sertésvágólildnál. 

P o s t a c s o m a g  4 l/s koronáért b é r w c n t v e .
Úgyszintén minden kentesíp&r szükzégleti cikk.

T r e i t e r  J á n o s
c z i p e s z

| S e lm c c lu tn y a ,  >?; Hí Sy.t.-M .sroniw A giór.

Ajánlja dúsa bnrendezettjj férfi-, női- és 
I gyermekcipő-raktárát, 
j Késrités mérték szerint pontosan és olcsón. 

Cipőkószlet az á rucsa rnokban .

Licher Adolf A kadém ia-utca 86. számú 
házában, egy  földszinti lakás folyó évi m ájus 
hó 1-től bérbeadandó.

Bővebbet a háztulajdonosnál.

F O N T O

Étvágyhiányt, gyom orfájdalmakat, 
émelygést, gyomorgyengesóget, 

emésztési zavarokat, főfájást »tb
€ \ m a ia y*  megszűntöt azonnal a világhírű valódi

BRÁDY-féle

M A R IÁ C E L L I G YOM ORCSEPPEK.
Sok ezer köszönő ős olisrr.erö nyilatkozat! Kis üreg használati 

utasítással 80 fillé r, uagy áveg 1'40 korona. 
G yó gys ze rtá ra k b an  kapható .

Főraktár: BRÁDY C. gyógyszer!ára 
a „Magyar Királyhoz Fíéos, honnan kívánatra 

in g y en  k ü ld e tik  az  é rd e k e s  ,,S p ee ia lb ro seh ü r,“ 
5 kor beküldése után 6 kis üveg,
4  50 kor. beküldésé mellett 3 
nagy üveg lesz b é rm e n tv e  
küldve. — Képviselet M agyar- 

o rsz á g  részére :
3 Ö I Í O K  J Ó K S E F  
gyógyszertára B udapes, 

király-utea 12.

! Óvakodjunk után- 
! zatoktól! A valódi 

MÁRIACELLI
gyomorcseppek 

fenti védjegygyei 
és nláiiással kel!, 
hogy ellátva le

gyenek.

H irdetések ju tán y o sán  fölvétetnek

{ITíT e lap kiadóhivatalában. 3t.|C

85. szám.
1904. vhló.

Á rverési h irdetm ény.
Alulirt bírósági végrehajtó az 1881. évi LX.

I t.-c. 102. §-a értelmében ezennel közhírré teszi,
I hogy a Selmecbányái kir. járásbíróság 1903. évi 
! V, 519 1. számú végzése következtében Dr. Stadler 
| J. ügyvéd által képviselt Fleischer Gyula javára 
i YVeisz Adolf és neje Weisz Berta ellen 900 K 
; s jár. erejéig 1903. évi dec. hó 18-án foganatosi- 
! tott biztosítási végrehajtás utján lefoglalt és 2300 

K — f.-rc becsült következő ingóságok u. m. ökrök,
: tehenek, kocsi és széria nyilvános árverésen el

adatnak.
Mely árverésnek a selmeci kir. jbiróságnak 

1903. évi V. 519/3. számú végzése folytán 900 
K — fii. tőkekövetelés ennek 1903. évi november 
hó 20-ik napjától járó 6 % kamatai, ’/s % váltó- 

; dij és eddig összesen 123 K 19 fil.-bcn biróilag 
| már megállapilott költségek erejéig Tópatakon 

alperesek lakásán Í904. évi m árcius hó 7-ik 
napjának d. e. 10 órá ja  határidőül kitüzetik és 
ahhoz a venni szándékozók ezennel oly megjegy
zéssel hivatnak inog, hogy az érintett ingóságok az 
1881. évi LX. l.-c. 107. és 108. ij-ai értelmében 
készpénzfizetés mellett, a legtöbbet ígérőnek, szük
ség esetén becsáron alul is el fognak adatni.

Amennyiben az árverezendő ingóságokat má
sok is le és folülfoglaltatlák, s azokra kielégítési 
jogot nyerlek volna, ezen árverés az 1881. évi 
XL. t.-c. 120. értelmében ezek javára is elren
deltetik.

Kelt Selmecbányán, 1904. évi febuár hó 21. 
napján,

Óváry De?ső
kir. bir. végrehajtó.
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(törvényileg1 védve)
sovró- és kid box-kalf-bör fónyesitésóhez. A bírt 
puliitjii 8 viíátLailaiiiiá tcs/.i, unnak jükür-lenyt köluBÖnöz. 
Kapható Jobb  (t|)!iit/,i(ll, óör-

£ < v . I óhí l'ilMZOrii::i<!t«ubon.
„U ranos“ vegyészeti g y á r

M0CH8LXGER TESTVÉREK
B u d a p est, VI,, R ó z sa -u tc a  85.

A li lm re s ta  szeavda Irnmi
használja a régóta bevált és jó

„K a iser-fé le

IELL-CAMIELL“
cukorkákat.

9 7 J . Í ) közjegyzőileg hitelesített 
~  '  okirat eléggé bizonyítja,
mennyire beválnak és biztos si
kerrel hatnak ezek a cukorkák 
rekedtség-, hu ru t és elnyálkoso- 

dás ellen.
Ha hasonlót kínálnak utasítsuk 
vissza és óvakodjunk hamisítások
tól. Csak , , három fenyő" valódi véd
jegygyei. Csomagja 20 és 40 íillér. 

Raktár:
Márkus M.

cukrászatit S e lm e c b á n y á n
I)eab-Ferenc-utca 7.1. saját ház.

.. .. A l u p l t t n t o t t  1 0 3 0 .........

208. sz. 1004. tkv.
Á rverés h irdetm ényi k ivonat.
A Selmecbányái kir. járásbíróság mint telek

könyvi hatóság közhírré teszi, hogy a Dániel 
János végrehajlatónak Baloviczné 'Rományik Zsu
zsanna végrehajt, szenvedő elleni 432 K tőkeköve
telés és jár. iránti végrehajtás ügyében a Selmec
bányái kir. járásbíróság területén lévő, Baloviczné 
Tomanyik Zsuzsi tulajdonául bejegyzett a béldi 
71. sz. tkvb. az I. 1—4. 10. 12. 21—22. 24. 27—28 
sor. a. 72 népsorsz. ház, udvar, kertek, rét, szántó 
és legelőből álló 14 urb. telekre ezennel adószerint 
1202 K-bau megállapított kikiáltási árban az 
árverést elrendelte és hogy a fentebb megjelölt 
ingatlanok az 1904. évi április hó 18-ik nap
já n  d. e. 10 ó rako r a Búid község birő házánál 
megtartandó nyilvános árverésen, a megállapított 
kikiáltási áron alul is, eladva lesz.

Árverezni szándékozók tartoznak az ingat
lanok becsárának 10 0 0-át készpénzben vagy az 
1881. évi LX. t.-c. 42. g-ában jelzett árfolyammal 
számított és az 1881. é. november hó 1-én 3333. 
sz. a. kelt igazs. ministeri rendelet 8. g-ában ki-

I jelölt óvadékképes értékpapírban a kiküldött ke- 
! zéhez letenni, avagy az. 1881. LX. t.-c. 170. g-a 
| értelmében a bánatpénznek a bíróságnál előloge3 

elhelyezéséről kiállított szabályszerű elismervényt 
átszolgáltatni.

Kelt Selmecbányán, 1904. évi február hó 
4. napján. Liha, kir. jbiró.

Josrps Ágast őzt- és üa
könyvnyomdájában

egy jó házból való fiú

tanulóul
felvétetik.mm m

N y a v a l y a t ö r é s !
Ki nyavalyatörés, görlia és más ideges állapotba 
szenved, kérjen Íratott, ingyen és bénnentve kaph. 
szabd, hattyú gyógyszertár által Majna Frankfurt.

L E O P O L D  G Y U L f i
s \ i ----------- “ K A

Császár fürdő

ÜJ ér 1*
•ág |
Cl. ^  W K*
ii II it

téli é s  nyári gyógyhely 

BUDAPESTEN.
Elsőrangú kénes héwizü gyógyfürdő, 
páratlan gőzfürdővel, legmodernebb 
iszapfürdőkkel, pompás ás ványv íz- 
uszodákkal, kő- és kádfürdőkkel. 

200 kényelmes lakószobával. 

Prospektus kívánatra 
Ingyen

i i i F
1 ü v e g  S  l i o r o n n ,  I; iw  ü v e g  1 I z o r .

Főraktár: HOROXA -  G rÓ r.Y S/.EH TÁ K , Budapest, Calvin-tér.

KIRÁLYFI ÉS TÁRSA
BA NKHÁZA, B U D A PE ST , A N D TiÁ SSY -U T 60.

t  migy. ki.. ersb. oiiiilytort;il4k fíeliruoiló hclro. 
t l l0 .0 0 0  so rs je gy, 6 5 ,0 0 0  nyer. — N yerem ények ö sszege  14 .460 ,000  ke rona .(

Hotel P A R I S
BUDAPEST, VI., VflCZI-KÖRUT 25. SZ.

100 sióba 2  30 K-tól feljebb kiszolgálással á t Hllanyvl- 
ligllissal együtt. Fürdőié. elegáns kárüház, étterem 4s 
sórcssraok a blzban. Vlllaiaot vasúit megU’ cl; u  

összes pályaudvarok ts bajok leie.

SZgILQMllif

«caJ)UJ MODELLJE
Vidékiek kedvenc* Ulilkoiő helye

ISKLIVÉNYI FERENCZ _  ,
vendéglős elsőrangú éttermei 

jtf Budapest, VI., Andrássy-út 39. \\ 1

31H
. -  f i irticojaíení'! —|J

P R O S P E K T U S T  K ö t ő

ae: j

a B a la ss i- fé le  valódi aneol 
mely szennai eltávolít minden szép lót. 

esacrt stb. és az arcunk üdc^Ycl, 
Hőiteknek nélküluzhi 

Egy üveg áia 2.— K. h o n i ngorka-s2Bp
Postai szétküldés napun

Balassa Kornél

c**

BUDAPEST
]j*/J V.. L ipót-körút 7.

Bettina é s  
p d r o S i n *  

motorok

M O T O R G Y Á R
O S E R S és  BAUER

ícs
■ttse TO— 85. t t a  S- í*

in. é s  |\ ~ 3  =
H ln -  S I  S  I

BÉCS
O re id n e rs tr ta i

B é n á m .
p a t r e ü r a -  mii t  p

lokomsbüok g| Y ja.

» » » ' “ W0« "  **«»'
Szivógáz-m otcroR  2—3 fillér üzemköltséggel. ifií £ S, 
Ezsmji Í r a to t t  uiBiistei -  EltM i sfártiínj. -  talmi fizetési fe ta tt W\ j“ -

Nyomatott Joerges Ágost özv. és fia könyvnymdájában Selmecbányán, 1904
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