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tehát, bármennyire is akarják tagadni so a szövetkezetét, mint kereskedőt látjuk mű
Magyar kereskedelem .
A gazdasági tevékenység különböző kan, nem más, mint kereskedő, de ennek ködni, mint aki a fogyasztó számára eset
ágazatainak összhangban kell lenniük egy az intézménynek csakis ug-y van letjogo- i leg olcsóbbá tudja tenni szükségleteinek be
mással, a gazdasági elemeknek kölesönö- ; sultsága, ha az tényleg nem más, min; ke- ; szerzését, ami a szövetkezeti eszme szerint
sen jé egyetértésben kell egymással állania, | reskedÖ. Ha pedig a szövetkezet kereskedő, ; annak rendeltetése, hivatása is: akkor annak,
mert ezt a gazdasági élet törvényének kér- ; akkor nemcsak méltányos, de jogos köve- j aki igaz barátja a haladásnak, lehetetlen
hihetetlen szigora igy parancsolja. Dacára j telese is a kereskedelemnek, hogy az állam j lesz nem szimpatizálni ezzel az uj kar
ennek az örök érvényű igazságnak azt lát- *1 a kereskedők között ne mérjen különböző j társsal.
A viszony azonban ma még ez s min
jak. hogy az utóbbi időben sem a gazda, mértékkel, hanem azok mind egyforma el- |
bánásban részesüljenek s ne részesüljön az ! denki, aki a szivén hordja a magyar ke
sem az iparos nincs megelégedve a maga
egyik jogtalanul állami kedvezményekben, reskedelem fejlődését, haladását, szomorú
helyzetével, mindannyi a kereskedő közve
szívvel nézi, hogy legelsőként maga az áltítő nyereségére áhítozik. Hogy mennyiben adóelengedésekben, miig az ugyanolyan má- *
sik kereskedő fedezi a legtöbb direkt és ! lám bénítja meg a kereskedelmet és viszi
jogos ez, vagy mennyiben jogtalan, arról
pusztulásba a kereskedőt.
itt nem beszélek, de az bizonyos, hogy cso talán indirekt adót is. Tiszta, világos kö
Sajnos azonban, nem állhatunk meg
vetkezménye mi lesz ennek a viszszásságdálatos és helytelen fölfogás az, hogy né
nak. Elbukik az az osztály, mely eddig az ennél az első faktornál, jönnek még utána
melyek a gazdasági élet kérlelhetetlen tör
állam bevételének legnagyobb részéről gon számosán.
vényével akarnak szembe szállani, mintha
doskodott és felemelkedik az, mely adót
Eltekintve érdektársainktól, hogy úgy
csak a világrendet óhajtanák megváltoz
nem fizet. Hogy pedig ennek mik lesznek mondjam, természetes szövetségeseinktől, a
tatni.
A gazdák, a kereskedők elkerülésével, a következményei, ezzel mindenki tisztában gazdáktól és iparosoktól, látunk még köz
szövetkezeteket alakítanak, pedig még föltéve lehet, Ha pedig majd az állam egyszer a életünkben olyan visszásságokat, melyek,
azt is, hogy nálunk a nyerstermékek érté szövetkezetét úgy fogja tekinteni, mint ke- sajnos, arra mutatnak, hogy a kereskedő
kesítésére is alakulnának szövetkezetek, réskedőt, akkor meg is fog szűnni a harc nek barátja nincs - még önmaga sem az
mint ahogy alakultak az adás-vevés közve a kereskedő és a szövetkezet között, mert — csak ellensége. Felsorolni ezeket, az ese
títésére, mik tennének ezek a szövetkeze az okos kereskedő mindig számit egy uj, teket, jelenségeket nem lehet, hiszen nap
tek? — kereskedők. A közvetítő kereske egy lelictőleges konkurenciával, csak nem ról-napra, percről-percre találkozunk velük,
delem csak nevet cserélne, de megmaradna számolhat egy olyan versenytárssal, melyet próbáljuk tehát csak a kereskedelemnek
eredeti mivoltában, mert ezt. igy parancsolja maga az állam külön és jogtalan kedvez ezen mai szomorú helyzetét megvilágítani.
A szövetkezeteknél az előbb még mega gazdasági élet törvénye. A szövetkezet ményekben részesít. Ha pedig mi is majd
Egy ab lak b ev e ré s é s a n n a k k ö v e t
kezm ényei.
(Selmeci krónika.)
Irfa: K eviczky László.
A hetvenes évek vége felé hírhedté vált egy
*diák kamara* Selmocen, mely ott volt az »Isten
háta mögött* a Rózsa-utca végén balra (Hibalka
felé?) vezető ház sor egyik — csaknem végső —
házában.
A háztulajdonos nevét nem tudom, de a
diáktartó gazda Kmetti úr volt; jóravaló jám bor
cipészmester. Nagyon szerette a diákjait s épen
ez volt a veszedelme. Magyarul csaknem kifogás
talanul beszélt, s minthogy részt vett a 66-iki
hadjáratban sokat mesélt KönigraetzrŐl.
Egyik tanulótársam nagyon hamarjfelismertc
benne a jó házi gazdát s felhasználta jámborságát
arra, hogy mindenbe beugrassa.
— Kmetti úr, tudna-e valahol jó bort sze
rezni — szól egyízben K. Máté — így hívták ezen
tanuló és lakótársam at — szerezzen, ha tud vagy
egy akót?
— Egy akó b o rt? Azt lehel kérem, de lesz
vagy 12 forint. — Az mellékes, csak jó legyen
és ha lehet szombatig kérem, — Szombatig? Mi
van m a ? Szerda ? Gilt — szombaton itt lesz a
bor!

Úgy is lelt. Már pénteken elhozták talicskán
a hordó bort és elhelyezték egyelőre a kis kam
rában.
Szombatra nagy diák muri lett tervezve.
Matyi! — így hívtuk K. Mátét — elemében volt
Nem sajnálta a pénzt. Édes apja, gazdag bobrói
vászongyáros, bőven küldte Vili. osztálybeli fiának
a garast. Volt mindenféle ennivaló is bőven.
Kmetti úr még a tanév elején nem itt lakott,
hanem a lyceum közelében, csakhogy az a lakás
épen az iskola közelsége m iatt nem tetszett a
Matyinak. A házi gazda azonban nagyon conveniált neki.
így történt, hogy rábeszélte a jámbort, hogy
ezt a lakást mondja fel és »alkalmasabbat« ke
ressen, mi mindnyájan vele megyünk. Kívüle még
ketten laktunk Kmoltinél. Matyi olyan határozot
tan beszélt s a költözködés költségeit is elvállalta,
hogy a házi gazdánk minden ellenvetés nélkül
engedelmeskedett.
Az uj lakáson, mely mint említőm távol
esett a lyceumtól, m ár az első estén előre vétó
árnyékát a jövő.
A kam ara előzetes felavatására eljött négy
öt tanulótársunk; jól telt az idő: egy nagyobb
kanoséból ki nem fogy tt a bor, mert »Kmetti
úr* Máté egy inlésére azonnal gondoskodott róla,
hogy ki ne fogyjon. Daloltunk, füstöltünk, kacagtung igaz jó kedvvel,
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Később azután Matyi elővett valahonnan
egy játék-kártyát s öten elkezdtek ferblizni. A
játékot is csak úgy néztük mulatság számba; de
a játszók mindinkább csendesüllek s rá ült az
ifjú arcokra a komolyság. Mi ketten »Kekerkási«val (— minden diáknak volt vulgója —) — már
álmosak lévén — ledőltünk ágyainkra s még
soká éreztük szenderegve, hogy a kompánia együtt
van. Akkor ébredtünk fel mikor m ár haza cihelődtek a vendégek, m ert hát egyik is másik is
kitalált valamit arra, hogy édes álmunkat meg
zavarja. Azt m ár hallottuk am int az eredményről
beszámoltak egymásnak.
— Mennyit nyertél »Csibe ?«
— Nem tudom én — talán 60 »kopek« az
egész.
— Azá — nem igaz!
— Becsületemre, ha mondom!
— Hát akkor hol a pénzünk?
— Vagy a Matyin ál, vagy a Dávidnál.
— Na hiszen nem kell azt soká itt hagyni
nálam — szól Matyi vidáman — szívesen látlak
bármikor.
— Nem is hagyjuk. Vissza fizeti azt »Ludas
Matyi* hétszer.
Hát bizony úgy lelt. Gyakran össze jöttek
a jó fiuk. Sok éjszakát átvirrasztottak n álu n k .. .
Arra a bizonyos szombatra tervezett muri
azután pompásan sikerült. Mohó falatozás után,
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emlékeztünk az állam jóakaratáról is. Ma s azóta is. úgy, hogy a sur-taxe amúgy is
A város közgyűlése.
radjunk meg még kissé ennél s nézzük, gyönge hatását e vidéken talán sohse fogja
A város törvényhatósági bizottsága múlt
hogy más alkalommal, más viszonylatokban érezni a magyar ipar.
kedden, e hó 8-án délután tartotta e havi
Folytassam-e? Elmondjam-é a többi
is mennyire segíti elő érdekeinket. A ke- j
rendes közgyűlését a bizottsági tagok élénk,
reskedelmi forgalom 80 °/0-ál a vasút bonyo eseteket mind? Aki ismeri kereskedelmünk érdeklődése mellett.
és iparunk szomorú helyzetét, tudja, hogy
lítja le.
A gyűlés a következőig folyt le:
Nézzük meg tehát, hogy a magyar í ez a téma kimeríthetetlen.
Szitnyai József kir. tanácsos, polgármester
Brázay
Zoltán
.
állam vasúti hálózat mennyire felel meg a
délután 3 órakor megnyitván a gyűlést bejelentette,
hivatásának, hogy a magyar kereskedem
A b é k e h í r e . Az egész országot hogy Lits Gyula főispán családi ügyekkel lévén
forgalmát lebonyolítsa? Eltekintve anyagi igaz boldog örömmel eltöltő hirt:
elfoglalva a közgyűlésre nem jöhetett el. A tárgysorozat előtt bejelentette még, hogy a Cziczka
hibáktól (vasúti kocsik s különösen speciális
Vége az obstrukciónak,
Sándorné által némileg a város segélyével fönn
kocsik — gyllmölcsszállitó, fűtött, hűtött i
Tisza visszavonta indítványát.
tarto tt női gyakorló iskola kiállítása igen szépen
kocsik hiánya) — első sorban azt látjuk,
Örömmámorban úszik a képviselőház.
sikerült s e 9iker következménye az, hogy az
hogy Magyarországon két vasúti hálózat is
Lapunk szerkesztősége tudta meg Selmecbá iskola tovább is fönnmaradhat. Baán Elemér biz.
van. mely nem m gyár, hanem mindkettő i nyán elsőnek. Sioütirikjezt a váratlanul jött. hihetet tag indítványára elhatározta a közgyűlés, hogy
külföldi érdekeket szolgál, külföldi portékát lennek tetsző, de örömmel fogadott ritka jó hirt j az iskolát az eddigi módon tovább is pártolja s
hoz be inesés olcsó áron, kiszorítva vele a terjeszteni. Mindenfelé boldog örömet keltett a liir s fölir a vallás- és közoktatásügyi és kereskedelem
hazait. Magyarország oly kicsiny, hogy ter midőn a részletekről értesültek: az öreg kuruc tudós, j ügyi miniszterhez az iskola érdekében.
A polgármesteri jelentés hosszasan foglalko
mészetes lenne az, hogy az ország forgal T h a ly K álm án hazafias indítványáról, az inkább
zik azzal a káros hatással, amelyet az exlex s
mát Budapest, mint az ország szive, köz- jó hazafi, mint erős kezű Tisza Istvá n igazán általában a zavaros politikai viszonyok gyakorol
pontja bonyolítsa le, de sajnos, nem igen | férfias beszédjéről s azokról a nevezetes pilla- I nak a közigazgatás minden ágára. Szomorú jelen
van igy, mert látjuk, hogy például Dunántúlra natokról, amelyekben elfelejtették a képviselőház | ségkép említi föl, hogy lejött a belügyminisztertől
Budapest nem tudfszállítani, mert az ország tagjai másfél esztendei ádáz harcnak minden ke az a kérés, melyben Sztankay Ferenc 925 adózó
nak azt a részét Bées, Trieszt, Grác látja serűségét, s a midőn a veszélyben levő ország nevében a törvényhatósági jognak a várostól való
elvételét kéri. Előterjesztést tesz végül az április
el áruval. Szinte hihetetlen, hogy Sopronnak megmentésére eggyé lettek: —- kigyult a szemekben
11-iki nemzeti ünnepek megülése iránt. A tör
nincs közvetlen vasúti vonala Budapesttel i az igaz lelkesedés fénye s boldog megelégedés vényhatósági bizottság tudomásul vette a polgár
s nehezebb onnét Budapestre jutni, mint érzete töltötte el a sziveket.
mesteri, úgy szintén a gazdasági tanácsosi és mér
Brünnből. Természetes, e város lakói szük
Megkezdődik valahára a békés rendes, áldá nöki jelentést.
Az erdőinester havi jelentésénél Tóth Imre
ségletük 95 ' ,-át Bécsitől szerzik he.
sos munka; megmenekülnek szegény fiaink a ret
Selmecbányáról aztán ne is beszéljünk, tenetes sorsból; fellendül a tengő-lengő ipar, ke dr. bíz. tag az erdőmeslernek a múlt havi köz
gyűlésem letárgyalt éves jelentésével kívánt fog
mert városunk kereskedelmét épen a vasút reskedelem.
lalkozni s kérdést intézett az erdőmeslerhez, hogy
bénítja agyon.
Vége van az obstrukciónak, az áldatlan,
Vasúti politikánkat, ime, nagyjában minden jó magyar lelket keserűséggel elköltő, miképen van az, hogy bár a városnak 940 hold
láttuk, nézzük meg a vízi utak közlekedését, rengeteg kárt okozó, céltalan harcnak vége van ! erdeje van. azért évenkint mégis csak 54 hold
használtaik ki 94 hold helyett.
nézzük meg, hogy mire jó a mi legnagyobb s jön ideje a tisztességes munkának.
Zólomy Imre erdőmesternek felvilágosító
gözhajózási vállalatunk? Teljesen és kizá
jelentése
után Tóth Imre biz. tag részletes tár
Egész nap az öröm érzete uralta a sziveket, ;
gyalását
kívánta az ügynek, m it azonban az el
rólagosan arra, hogy a Duna vidékére ma s úgy tetszett, mintha súlyos tehertől szabadult j
nöklő polgármester megakadályozott, mivel e
gyar termék ne jöhessen, hanem Ausztria volna meg mindenki.
tárgyat a mull közgyűlés letárgyalta m ár és az a
kezében lévén a vállalat
Magyarországon
Éljen a haza. Éljen Tisza, éljen Thaly!
mai küzgyűlére nem volt kitűzve.
is német szellemű — kizárólagossá kiszol
Az obstrukció leszerelésének örömhíre akkor I
Tudomásul vételeit ezután a számvevőség
gáltassa e vidéket az osztrák termékeknek. érkezeit hozzánk mikor m ár az egész ország el | jelentése a konvertálási és törlesztési alap február
Igen szomorú bizonyság erre, hogy éppen is felejtette. A hir késői megérkezésének állító havi állapotáról, a fogyasztási adók és adópóllékok
cukoriparunkra e válságos időkben meny lag az az oka, hogy csütörtökön megszakadt a február havi jövedelméről, mely utóbbinál némi
szaporulat észlelhető.
nyire megtömte az osztrák cukoripar a pesti táviró és távbeszélő összeköttetésünk. Hiszi
Tudomásul vétetett, hogy a belügyminiszter
Duna vidékét termékeivel a sur-taxc előtt aki hiszi.
engedélyt adott a dolog és inenház létesítésére s
— a milyent csak a farkas élvágygyal rendelkező
alumnisták tudnak produkálni, kik olykor már
csak irigységből is esznek, nehogy több jusson
másnak, — következett a poharazás, rágyújtás
pipára és nótára, majd később valakinek indít
ványa hangzott:
— Eresszünk meg egy »csöndest.*
— Igaz biz' az. Tartozunk vein egymásnak!
Csakhamar megalakult a kompánia - s a
feketekávét már úgy szürcsölgették, hogy a figye
lem a »blattra* irányult.
Az a csöndes zajosabb volt az előbbieknél.
Jó hangulat uralkodott: a vesztes nem búsult, a
nyerő nem volt kapzsi.
Oda kint hullott a hó és közbe olvadt; az
úgynevezett latyakos idő keletkezeit.
A játszók egyike kiment s be jővén, talán
minden hál gondolat nélkül referált r kompániának.
- Fiúk, olyan hógolyókat lehet gyártani,
hogy elverhetnénk egy muszka ármádiát is vele!
— Hát egy »muszkát* megriaszthatunk szól
jelentős pillantással Hurrán Laci, egyáltalán ked
veit. szellemes, alföldi ifjú.
Egyszerre megértették mindnyájan, hogy mi
ről van szó s azontúl már csak orré gondallunk
valamennyien?
íőelmeccn a liazafiság érzete sokkal ernsebben nyilvánul, mint bárhol másutt. Az ifjúság rajongva lelkesedett a magyar nemz. ti eszméért.

Boldogság volt ott léteznie a Thaliának is min
denkor, mert a hazafias lelkesedés Eldorádóvá
telte szám ára ezen intelligens várost. Csakhogy
itt fejlődött ki azután a két áram lat is erőtelje
sebben.
Az éber liazafiság azonnal észre veit minden
olyan mozzanatot, mely a hazafias érzületre sértő
volt. Szemmel tartá azokat, kik a gyanúra m ár
okot szolgáltattak. A nagy számú lelkes ifjúság
hűséges őre volt a nemzet szentügyének. A haza
fias dolgot megkoszorúzta, a hazafiatlanl megtorolta.
| Nem rég találkoztam egy református lelkész tá r
sammal, aki elragadtatással szólt egy társaságban:
— Uraim! Selmecre kell menni megtanulni
:
a hazaíiságot: nekünk iü az alföldön törzsökös
magyarok közölt fogalmunk sincs arról, hogy ho
gyan kell a nemzet ügyéért lelkesülni!? Mig mi
itt apró-cseprő köznapias érdekekért küzdünk: olt
eszményéit lelkesülnek a szivek s az ember felmagasztosul ebben a küzdelem bon. Áldom a gond
viselést. fiogy valamikor selmeci diák voltam!
Így hát bizony Kabina Ferencnek dolgait
nem jó szemmel néztük. Nem m aradi titokban
i az ő ténykedése. Még azzal a jó viccel som eny
hítette az Ítélet szigorát, melyet akkoriban mon
j dott, mikor a Selmecbányái vasul megnyílott
j s egy polgártárs nem tudta: mit jelent az az öt
! betű a vasúti kocsikon: M. K.
B. V.? . . . Ka

bina elmésen felelt a Körmöcbányával való ver
sengésre célozva: »Mőre Kremnitca Stjavnicu b.
v.« Ezt akkoriban nagy derültséggel emlegették.
Az ő nevét azonban m ár beárnyékolta a
gyűlölet árnya. Rászolgált erre, mert minden ha
zafias dolgot kifogásolt, s nagy pártfogója volt a
tót fiuknak, kikben fejlesztette a magyar gyűlöletet.
Az ő háza, a Kabina ház volt kiszemelve
ez éjszakán arra, hogy egy ostromol végig szen
vedjen.
Mint cmlilém, hogy az eszme megpendilése
óta a ferbliző kompánia minden tagja egy gon
dolaton volt, úgy történt hogy nemsokára abban
hagyták a játékot és határoztak.
— Mehetünk, fiúk. Aztán mindenki vegyen
célba egy ablakot. Elkeli készülnünk, hogy golyó
legyen elegendő. Majd valaki hozza utánunk. Ré
gen nem éreztem akkora »drukkot«, mint mikor
a friss hóval világított utcán megindult ez az el
szánt csapat.
A jelzett ház ott állott ami utcánkban bel
jebb a város felé. Fehérre meszelt, egy emeletes
ház volt, sok-sok ablakkal az útra.
Havran Laci volt a csapat vezető. Amint
elérkeztünk a házhoz megállapodott a csapat. A
vezető kiadta az utasítást, hogy hogyan álljanak
meg az ostromlók, milyen távolságra egymástól?
Azután (elhangzott a vezényszó.
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utasittatott a tanács, hogy annak felállítására a hitelesítő állását bo nem töltötte a közgyűlés,
szükséges intézkedéseket tegye meg.
hanem kimondotta, hogy ha Pogány líéla rend
A vízvezetéki szabályrendeletet visszaküldte őrbiztos leteszi a szakvizsgát, őt fogja ezen állásra
a belügyminiszter némi változtatás miatt. Tóth megválasztani.
Imre biz. tag e tárgynál ajánlja, hogy a vízveze
Molnár Lajos hodrusbányai lakos kérvényét
téki víz megszünessék, mivel sok iszapot tar egy városi telek átadása végett a jövő közgyű
lésre halasztották, miután a közgyűlési tagok nem
talmaz.
Sobó Jenő, Kapp Jakab, Hiindl Vilmos, voltak jelen elegendő számban.
qtuPer Gyula hozzászólása után az elnöklő pol
A hodrusi Peternák-féle ház megvétele ta
gármester indítványára határozatba ment, hogy nítói lakásul okozott egy kis izgalmat, a mennyi
a fölmerült szükség szerint alkalmaztatni fognak ben a tanács javaslatával szemben felszólaló és
vízszűrők s utasiHatolt a tanács, hogy a Sobó- a tanító jogait védő Paulovich (József hodrusi
forrás foglalásáról és levezetéséről is gondos plébános egy [kifejezése ellen Hilndel Vilmos ev.
főesperes tiltakozott; az ügy azonban békés el
kodjék.
A belügyminiszter visszaküldte a város 1904. intézést nyert; a vételt a közgyűlés nem fogadta
évi költségvetését megváltoztatás és adott utasí el. Az elhalt Nyitray László biz. tag emlékét a
tások szerint való átdolgozás végett. A gazdasági közgyűlés jegyzőkönyvileg megörökíteni rendelte.
bizottság letárgyalta az ügyet s a miniszter intéz
A magyar védő-egyesületbe a város évi 10
kedései szerint átdolgozta a költségvetést.
korona fizetéssel pártoló tagul lép be. ZalavárTóth Tmre biz. tag óhajára, Hiindl Vilmos megye átiratát a gyámpénztári készpénz gyümölbiz. tag ellenzése dacára, részletes tárgyalás alá csöztetésének ujabbi szabályozása tárgyában a
vették ez ügyet s majdnem egy órai tárgyalás közgyűlés tudomásul vette.
után elfogadtatott a miniszter rendelete értelmé
Végül ingyenes erdőgyakornokká Eőry Jenő
ben átalakított költségvetés.
vétetett fel.
A Vihnye-fűrdőben tervezett újabb épitkeA közgyűlés d. u. 7 órakor ért véget.
kezések terveit visszaküldötte a belügyminiszter
megváltoztatás végett. A közgyűlés Czajhán János
terveit a fürdőbizottság ajánlott változtatásává,
— Március 15. a Selmecbányái ág hitv. ev.
elfogadva utasítja a tanácsot, hogy a kormányhatósági engedélyt sürgősen eszközölje ki és foga lyceum >Petőfi köre* folyó év március hó 15-én
a városi vigadó nagytermében hazafias ünnepélyt
natosíttassa az építést.
A Felső-rónai Róza-szállót hat évre Eichel rendez, délután 3 órakor a következő műsorral:
Salamon felső-rónai lakósnak adták ki évi 800 K 1. Hymnus. Énekli az egész ifjúság. 2. Nemzeti
dal. Petőfi Sándortól. Szavalja Gergely Gyula VIII.
bérért.
A belvárosi tanítóknak faállalányukat fel o. t. 3. Előszó. Irta Baltigh Árpád VIII. o. t. Elő
emelését kérő kérését a közgyűlés a gazdasági adja Székely László VIII. o. t. 4. Szabadság. Irta
Makoviczky Emil VIII. o. t. Szavalja Rónai Károly
bizottság és a tanács javaslatára elutasította.
A rendőralkapitánynak ötödéves pótlékát Liha VII. o. t. 5. Népdal'egyveleg. Énekli a lyceumi ve
Antal, Herrinann Miksa, Sluller Gyula bizottsági gyeskar. 6. Március idusa. Irta és előadja Baltigh
tagoknak pártoló hozzászólása után úgy állapítja Árpád VIII. o. t. 7. Éljen a jó magyar nép. Induló.
meg a közgyűlés, hogy visszamenőleg kiutaltas Énekli a lyceumi vegyeskar. 8. Petőfi és Jókai
Ábrányi Emiltől. Szavalja fFáyl Gyula VIII. o. t.
sák neki.
Vihnye-fürdő házi kezelésében a közgyűlés 9. A branyiszkói diadal. írta Baltigh Árpád VIII.
Sztancsay Miklós v. főjegyzőt küldi gondnokul a o. t. Szavalja Rónay Károly VII. o. t. 10. A szent
folyó évadra Vilin yére a tiszta jövedelem 3 %-ának nyomok. Váradi Antaltól. Szavalja Okolicsányi
Tibor VIII. o. t. 11. Szózat. Énekli az egész ifjúság.
megállapilása mellett tiszteletdijul.
Nász a főispán családjában. Lits Gyula
Opareny János városi faraktárost nyugdí
jazza a közgyűlés és megállapítja Erdély János főispánunk családjában örömünnep volt e hó 8-án
amikor a főispánnak és nejének bájos és rendkí
rendörfőbiztos özvegyének nyugdiját is.
Az 1904. évi erdősítési előirányzatot meg vül művelt lányát Olgát vezette oltárhoz Moldoványi Sándor dr. a földmivelésügyi minisztérium
állapítja a tanácsi javaslat szerint.
Az elhalálozás folytán megüresedett raérték- elnöki osztályának titkára. A fényes esküvőn szá
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— No most, rajta!
Ami e pillanatban történt azt nem tudom
híven leirni. Előttem áll a kép s el fog a meg
lepődés. Egyszerre öt elszánt fiatal ember kezéből,
hatalmas erővel röpítve szállnak a keményre gyúrt
vizes hó lapdák. Vagy háromszor-négyszer ismét
lődött a robaj, melynek nyomán csörömpölt az
ablaküveg. Az emelet sötét volt s nem is látszott
valami jele annak, hogy valaki élő, ott remeg
az ablakok mögött. Pedig ekkora zajnak még a
süket fülekre is kell, hogy hatása legyen!
A lelkes csapat ugyan nem is várta be, míg
valaki előkerül: úgy eltűntek különböző irányban
rohanva, hogy csak mi hárman maradtunk, mint
az utcának lakói, kis ideig még tanácstalanul,
hogy mit tegyünk? hová m enjünk? Mindössze
nehány pillanatig tartott ez a habozás, mikor egy
földszintes házikóból kijön teljes pongyolában egy
úri ember s nyomban megszólít minket magyarul.
— Mi volt ez kérem ? Kik voltak?
— Épp azt találgatjuk mi is, szól Matyi
lakótársunk, hogy mi az ördög lehetett az a ret
tenetes zaj?
— De hát csak láttak valakit?
— Hogy nel Láttunk szanaszét futó alako
kat s meg vagyunk ijedve, hogy ránk fogják. Mi
véletlenül, most jövünk haza egy estéről. Pardón
kérem: nincs egy szál gyufája?

— Hol venném? Lássa, hogy vagyok az in
gemen nincs mellény zseb?
— Nagyon sajnálom, m ert most rá gyújta
nék, hogy egy kissé magamhoz térjek az ijedtségből.
— Ni, talán épen jön egy »hajdú* annál
lesz gyufa.
— No akkor majd csak oda haza gyújtok
rá. Jó éjszakát!
Azzal rohantunk, de kissé távolabb a Matyi
megállt s hallotta amint a rendőrrel megállapod
tak abban azok ketten, hogy m ár megint a »praktíkantok* csináltak »skandalumot.«
Nagyon izgalmas volt az éjszakánk. Bántott
bennünket a dolog. Mi lehet ebből?
Reggel már jókor felkeltünk, bár vasárnap
volt s olyankor tovább lehet heverészni, mint
egyéb napokon, de egyikünknek sem volt nyugta.
A házi gazdánk m ár újságolta, hogy nagy cso
portosulás van a Iiabina ház előtt. Valaki beverte
az ablakokat mind s most azt mondják, hogy az
»idevalú diákok ?« Kabina úr nagyon dühös és
azt mondja, hogy kicsapatja az egész lyceuraot!
__ No-no — szól a háziasszony kétkedőn.
—Hát az nem volna rossz legalább a vizs
gákig — szól Matyi keserű humorral.
Mi azonban kelten meg voltunk ijedve;
mérlegelve az eseményt és a következményeket,
a helyzet vigasztalan volt.
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mosán vettek részt a közélet jelesei, a család jó
barátai közül.
A m . kir. d o h án y g y á r uj vezetősége.
Megemlékeztünk már arról, hogy a dohánygyárunk
általános tiszteletnek és szeretetnek örvendő, derék
igazgatóját Kolozsvárra helyezték át. Mint érte
sülünk helyébe s illetőleg az igazgatói leendők
ideiglenes ellátásával Adamovitz Emil sátoralja
újhelyi dohánygyári aligazgatót bízták meg. Kü
lönösnek találjuk a központi igazgatóság ez intéz
kedését, és különös is az, m ert ha csak arról van
szó, hogy az itteni gyárnak ideiglenes vezetésével
van megbízva Adamovitz Emil aligazgató, ez fölös
leges kiadással jár az államkincstárra, mert az
ideiglenes vezetést kétségonkivül a legjobb rendben
elvégezné a mostani aligazgató is, aki a gyárnak
helyettes igazgatója már huzamosabb ideig volt
s aki teljes mértékben bírja úgy a munkásnépnek
tiszteletét mint a tisztviselők bizalmát is. Nem
ismerjük az uj ideiglenes igazgató helyettesi!, de
az bizonyos, hogy ő sem ismeri az itteni külön
leges munkásviszonyokat, s ez esetleg kárára lehet
a gyárnak, a mostani teljesen kielégítő rendnek,
a fennálló egészséges állapotnak. Nézetünk szerint
pedig egy 800—900 munkással biró gyárral leg
alább is nem helyes, nem célszerű experimentálni
s mi, akik a Selmecbányái különleges munkás
viszonyokat, a muukások felfogását, gondolkozá
sát jól ismerjük, nagyon célszerűnek tartanók, ha
véglegesen kinevezett igazgatót kapna a gyár.
— Kereskedők g-yülése. A Selmecbányái
és vidéki kereskedők ipartársulata e hó 27-én
tartja ez évi rendes közgyűlését a Bogya-vendéglő
virág termében. A gyűlésnek e következő tárgysorozata van: 1. A m utt közgyűlés jegyzőkönyvé
nek felolvasása. 2. Elnöki jelentés. 3. Iskolai je
lentés. 4. Zárszámadások bemutatása, ö. A jövő
évi költségvetés megállapítása. 6. A választmány
kiegészítése. 7. Indítványok. A közgyűlést társas
vacsora követi.
— Eljegyzés. Dr. Wágner József, kiskunhalasi gyakorló orvos, városunk szülötte a múlt
héten jegyezte el Iíis-Kunhalason Pázsit Ilonát.
— Az állam vizsgák tegnap vették kezde
tüket és holnap este véget érnek. Tegnap voltak
az Írásbeli vizsgák és holnap lesznek a szóbeli
vizsgálalok, melyeken a kormány részéről Szathmáry Béla miniszteri tanácsos van kiküldve. A
vizsgára jelentkeztek Róth Ferenc, Roszner Vilmos,
Vörös Jenő bányászok, Ilankó Pál vaskohász.
— A k erü leti betegsegélyző p én ztár ma
délután fél három órakor tartja ez évi rendes
közgyűlését a városház tanácstermében.
Mikor arra felé vonultunk, m ert már csak
nem maradunk örökké otthon — csak úgy íélszemmel sandítottunk a megdobált nagy házra.
H át biz azon meglátszott az ostrom. Alig volt
ép egy ablaktábla is az első emeleten. Bámuló
még mindig volt elegendő: némelyek sopánkodtak,
mások gúnyos megjegyzésekkel támasztottak de
rültséget. Magunk is kifejezést adtunk méltatlankodásunknak, de nem nyújtottuk hosszúra ott
tartózkodásunkat. Tanuló társaink zajosan tár
gyalták a dolgot újságolva nekünk is a történ
teket; de bár mennyire szerettünk volna hozzá
szólni az eseményhez, még is csak bőlcsebbnek
találtuk a hallgatást.
Hétfőn azután megtörtént amitől féltünk.
Még óra előtt hárman találkoztunk az igazgató
úr lakásához vezető lépcsőn. Meglepődötten néz
tünk egymásra.
— Most m ár bizonyos, hogy egy dologban
megyünk szól Matyi nagy sietséggel. Aztán világ
ért egy szót se! Nem tudunk semmit!
Izgatottan beszélt. Szavaiból ki érzett a ko
molyság - - s búr tudta, hogy m ár előzetesen
megállapodtunk magatartásunkat illetőleg, még is
most szükségesnek látta, hogy ő mint legidősebb
s legmagasabb osztályból való, még egyszer bá
torítson bennünket. Megígértük, b ár a szorongó
aggódás ott volt arcunkon.
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— Felülfizetés. A F. M. K. E. javára ren
dezett hangversenyen Panek Ödön gymnásiumi
igazgatő három koronát fizetett felül, melyet Zseni*
bery Istvánné úrnő, dacára annak, hogy a hang
verseny anyagilag nem sikerült, a F. M. K. K.
helyi választmányához juttatott.
— Kereskedő ifjak estélye. Igen sikerült
estélyt rendezlek a múlt vasárnap este a keres
kedő ifjak egyleti helyiségükben. Az estély tombo
lával volt összekötve, amelyen igaz szép és érté
kes tárgyakat nyertek a szép számban megjelent
vendégek. Tombola után lánc volt, mely a késő
reggeli órákig eltartott a legjobb kedély hangu
latban.
— Éljen a pálinka. A törvényhatósági bi
zottság humánus felbuzdulásában ezelőtt egy pár '
hónappal elhatározta, hogy a terrasszról a snapszputikokat. mint a kőzerkölssiséget nagyon sértő
helyeket, eltávolítja. Bámulatos azután a bizott
ságnak nagyon megváltozott a felfogása, m ert a
múlt közgyűlésen uni-sono kimondották, hogy a
snapsz-putikokat nem szabad bántani. Dicsó k ö 
vetkezetesség igazán, amelyről lehetetlen nem a
lepkisebb elismeréssel nem Írni. Éljen a snapsz! .
— Egy szélhám os p ár eltűnése. Ezelőtt
egy évvel telepedett le városunkban egy kétes \
múltú pár, amely egy évi itt tartózkodása alatt be- j
csapott, megcsalt akit csak becsaphatott s tegnap
előtt mikor minden fonál szakadt, megszökött.
Most sok kereskedő s más becsapott ember já r a
rendőrségre panaszt tenni a szélhámos pár ellen, j
A rendőrség megindította az eljárást.
— Pénzintézeti közgyűlések. A Selmec
bányái takarékpénztár e hó 17-én, jövő csütörtö
kön délután. — a selmeci népbank pedig e hó
18-án, jövő pénteken tartja közgyűlését.
— Müvészestély. Évek óla tanulmányozom
a Selmecbányái közönség lélektanát. Valami ért
hetetlen közöny tartja hatalmában ezt a közön
séget. Hangulatán olt ül az unottság, a levertség,
mint valami sokat csalódott, kiábrándult emberén.
Közel négy év óta a Vigadóban talán egy-kétszer j
láttam szinültig telt termet; azt is hazafias ünne
pélyeken. Alig van város széles ez országban,
melynek aránylag olyan nagy intcligentiája van,
mint Selmecbányának; alig van város, melynek
aránylag olyan csekély műélvezet jutna osztály
részül, mint jut a mienknek. Nincs állandó szín- I
házunk. Kél-három évben élvezünk egy-egy jól- j
sikerült műkedvelő előadást. A fővárosból évtize- i
dek alatt sem jön ide művészcsapat, mintha ez a
város a száműzettek városa volna . . . Élénk ér
deklődéssel vártam a múrc. 8-iki művészeslélyt.
Gondoltam közönségünk meg fogja ragadni e ritka
alkalmat s a vén Vigadó csodát fog látni, nem j

marad egyetlen ülőhely sem üresen. Csalódtam. jelenlevők nagy megelégedéssel távoztak a Viga
Közönségünket most sem csábította nagyobb szám dóból. A műsor egyes pontjainak művészi meg
ban oda, mint máskor, sein a magas színvonalon választása s a tökéletes előadás még a legkétke
álló műsor, sem a jótékonycél. Az első 3—4 sor dőbbeket s legszigorubbakat is kielégítette. A je
megtelt s a többi szokásszerint üresen maradt. A
lenlevő közönség Ítélete pedig irányadó, mert
vidéki városi élet egyforma szürkeségében úgy annak legnagyobb része igazi műértőkből állott.
látszik kivesző félben van közönségünkből a mű A F. M. K. E. helyi választmányát a legnagyobb
vészetszeretet. Szomorú tény az is, hogy közön dicséret illeti az igazi művészi estély rendezőért;
ségünk egy része távol m aradt azért mert nem a művészeket tudásukért a legnagyobb, legőszin
jutott neki az első sorokban hely. A karzati ülő tébb elismerés. Hiszem a közönség óhaját is tol
helyek — úgy mondják — olcsóságuk miatt ma mácsolom akkor, a mikor ezt vetem papírra, hogy:
x.
radtak üresen (I?). Az egybegyűlt művészetszerető, a viszontlátásra!!.
részben műérlő közönség több tagja légbőlkapott
— Dijlövés Puszta-Szent-Lörincen. Sze
műre
Miklós
országgyűlési
képviselő,
az
ismert
koholmányok hatása alatt állott s a műsor első
pontjánál csupán hideg eleganciával tapsolt, noha sportférfiú, ki a képviselőházban m ár több be
szédében hangoztatta a lüvésseti ügyesség fontos
Éder Gusztáv Schuberth F. >Hasonmás«-át s ságát a mai hadviselésnél, hazánk hadiképességé
Tarnay Alajos »Bucsu-ját« valódi, mély érzéssel nek emelésére az ifjúság figyelmét és érdeklődését
s igazi művészettel adta elő. A második pontnál akarja a lövészetre felhívni s e cél elérésére nagy
már nem tudta a közönség betartani a »nil ad- anyagi áldozatokat is hoz. A m últ óvbeo pusztamirari* elvet. Gotlermann »Roinanc-ál«, Popper szt.-Lőrinci birtokán, — a fővárostól villanyos
vasúti közlekedéssel 2(J percnyire — a legmo
D. 'Spanyol szerenád ját* Richler J. gordonka dernebb igényeknek megfelelő lüvőházal épittetett
művész olyan bámulatos művészettel, olyan tech 10 lőállással, 300 m. maximális lőtávolságra be
nikával, olyan érzéssel játszotta, hogy orkánszorfileg rendezve s ugyanakkor egyszersmind egy ott ren
tört ki a taps s a közönség nem nyugodott meg dezett nemzetközi junior céllövő versenyre 5000
addig, amig a művész újra meg nem jelent előtte, korona dijat tűzött ki. Ügy ezen május 4-én tar
tóit, mint az október hóban megismételt lövőverSembery Fanny úrhölgy a magy. kir. opera tagja seny külföld és hazánk legjobb lövőinek találkozó
Kern Aurél »Kell. hogy hozzád visszatérjek* és helye volt. Eddigi lövősportunk elhanyagolását
Franz R. >(3sz-el* énekelte szép, erőteljes és ki mutatja, hogy mindkét versenyen az elsőségei az
válóan iskolázott hangjával, egyforma könnyed osztrákoknak kellett átengednünk. De m ár a má
séggel úgy a magas, mint a mély regislerekben. sodik versenyen mutatkozott a haladás, m eri mig
a májusi versenynél az első magyar csak a hete
A közönség lelkesedését a kellemes hang még dik volt, addig az októberi versenynél m ár a
inkább fokozta s a művésznőt többször kitapsolta. harmadik helyre küzdöttük fel magunkat. Az ez
Feszler Géza Grieg »Préme exotique* Herefeld V. 1 évi májusi lövőverseny résztvevők száma tekin
»Intermezzó-jál« adta elő zongorán. A darabok tetében még nagyobb sikerűnek Ígérkezik az ed
ban levő nehézségeket Feszler Géza úr meglepő digieknél, egyrészt mivel kitűnő angol lövészek
ígérték meg részvételüket, másrészt m eri a szin
technikai ügyességgel küzdötte le s oly precizitás tén Szemere Miklós által Budapesten lélesilell
sal játszott, hogy a műértő közönség szokatlan lövésztanfolyan számos jó lövőt képez ki s igy
lelkesedésével adott e'lsmerésénék kifejezést. — alapos reményt nyújt arra, hogy a nagy dij év
Részletekbe bocsátkozni nőm célom. Igyekezetem ben itthon marad. Á versenyt a Budapesti Egye
az általános, őszinte, igazságos ismertetés. — A temi Athlelikai Club rendezi, mely e célra dr.
Széli Lajos elnökletével külön bizottságot szerve
műsor többi pontjairól legjobb bírálat a műértő zett. A bizottság még c héten szétküldi a világ
közönség ítélete. Úgy elm aradt W. A. »Ária a minden részébe az érdekelt sportköröknek a m a
varázs fuvola* operából, melyet Éder Gusztáv ur gyar, német, francia és angol nyelven kinyoma
énekelt; valamint Schubert F. 'Nyugtom te vagy* to tt versenyfeltételeket. Esetleges felvilágosításokkal
a rendező bizottság (típesti Egyetemi Athlelikai
Popper D. 'Tarantella* Richter J. gordonka já té- j
Club IV. Központi Egyetem) szolgál. A verseny
kát; úgy szintén Saint Saeus: Ária 'Sám son és j részletes leltételei a következők:
Dalilach* operából, Sembery Fánny úrhülgy mű
Az első legjobb lövő 3000 koronát és liszvészi énekét szűnni nem akaró lelkesedéssel meg- j teleldíjat; a második 1000 koronát, a harmadik
újrázta a közönség. Sembery Fanny úrhölgy s 600, a negyedik és ötödik 200—200 koronát kap.
A liszteletdij egy aranyérem. A második és
Éder Gusztáv úr kellősét a 'Mignon* operából :
nagy tetszéssel fogadta az ilyen ól vezetékben rit harmadik győztes ezüstérmet kapnak, a többiek
kán részesülő selmeci közönség. — Általában a bronzérmet.

— Mi lesz ebből!?
— Hát akár mi lesz! Rosszabb csak akkor
lehet, ha eláruljuk barátainkat. Tanárainknak is
az volna a kellemetlenebb. Különben is ti nem
vagytok bűnösök s igy nem is kell tudnotok sem
miről.
A kihallgatás nem egyszerre történt. Egyen
ként mentünk a szigorú, komoly igazgató úrhoz,
akinek össze vont szemöldjoi a 'Ju p iter tonans*-t
juttatták eszünkbe.
Én csak a magam kihallgatását irom le,
mely kitörölhetlenül vésődött lelkembe. Az igaz
gató úr egy cédulát tartott ujjai között s belépésemkor azonnal megszólalt tompa hangon ejtett,
rövid, szakgatolt mondatokban, miközben átható
szemeit összevont szemöldjoi alól merően rám
irányozta, én pedig a szőnyegei szemléltem réveteg tekintettel.
— Panasz érkezett hozzám — szól szárazon,
ridegen — hogy X utcában lakó diákjaink (most
a cédulára nézett) >evangolische studenten* (Tehát még a feljelentés is német nyelven történt,
ez m ár dacra ingerelt!) . . . vasárnapra virradó
éjszakán beverték Kabina ügyvéd úr ablakait,
Alapos a gyanú, hogy önöknek s igy önnek is a
dologról tudomása van.
Az iskolai törvények szigorúan tiltják a rendzavarást s megtorolják az ily kihágásokat . , . Ki

gyelmezLelem, hogy míg a konok tagadás sulyosbíja a vétséget s igy a büntetést, addig őszinte
vallomással enyhítheti a törvény szigorát . . .
Különben is hasztalan volna minden tegadás: a
feljelentés is, más vallomások is igazolják, hogy
az önök lakása »bünbarlatig«. Korhelykedés, tob
zódás. kártyázás napirenden . . . (Hát ezt m ár ki
árulta el)? . . . Még csak jó akaralulag inlom. hogy
nyílt vallamással elejéi veheti a legsúlyosabb következményeknek .. , Gondolja meg . . . Szegény,
árva ifjú . . , Egész jövendője kockára téve . . .
Jótéteményeket élvez, azokat kénytelen volna
megvonni az illetékes fóru m ... Mit tud a dologról?
Kik voltak ottan ?
- Nem mondhatok semmit — kérem igazgató úr . . nincs részein benne . . . nem tudok
adni felvilágosítást . . .
— Makaeskodik ? Gondolja, hogy meg menti
a bűnösöket? Magamagát dönti veszedelembe?
Igazat mondani kötelesség. Arra számítha
tunk, hogy növendékeink nyílt őszinte vallomást
tegyenek. Ellenkezőleg elveszik méltó büntetésüket...
Hallgattam s a szemembe könny tolult. Még
egyszer morogtam: Nem, nem tudok semmit.*
Rám nézőit. Egy véltem, hogy nem volt
harag a tekintetében inkább szánakozás.
— El mehet. Magának tulajdonítsa. Kint
voitam, kipirulva lázasan. A lépcsőn várlak többen.
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— Nos. m egm ondtad??
— Nem mondtam. Nein bírtam volna meg
szegni Ígéretemet, pedig tudom, hogy le sz. .
— Baj nem lehet, attól ne félj. Jó lesz
minden!
Még egy pár izgalmas nap következett; köz
ben konferencia volt s az után jött az ítélet ol
vasás.
», . . bár az illetők konok tagadása lehetet
lenné tette a lettesek kipuhatolását: mind az által
az nyilván való, hogy az azon utcában lakó lyceumi tanulók része van említett csendháboritásban
s m ert a vizsgálat során az is kiderült, hogy ott
meguem engedett »tivornyázás korhelykedés, kár
tyázás* történik; ilyen esetben kötelesség az ilye
neket megengedő és eltűrő házi gazdát is sújtani
. . . Ítéltetett: . . . K. M. legsúlyosabban terhelt,
kor szerint is leginkább felelős, kétszer 12 órára
—, társai pedig (már mint mi kelten) egyenként
12 órára elzárásnak . . . Az em lített lakást 24
óra alatt elhagyni tartoznak s mostani szállás
adójuknál nem lakhatnak, sem pedig hárman együtt
nem lakhatnak. . .«
Megkönnyebbülten lélegzetűink fel! Nem ta
láltuk túl szigorúnak a büntetést, m ert féltünk,
hogy az ablakokat is meg kell csináltatunk.
Három trencsénmegyei Janó dolgozott azo
kon s nekünk úgylátszott, hogy vigyorognak ránk,
mikor arra felé mentünk. Matyi rájuk is szólt.
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Részt vehet, társadalmi állásra való tekintet
nélkül, minden egyén, a ki 1881. jánuár l-je óta
született, a becsület ellen soha nem vétett és
nemzetközi céllövő-versenyen első díjat még
nem nyert.
Az 1903. május hó 4-én és október 2-án
Szem ere Miklós által rendezett nemzetközi céllövő-verseny első három, illetve első négy helye
zettje e versenyben nem vehet részt.
Tét fejenként 20 korona.
A B. E. A. C. tagjai a tétek felét fizetik.
A tétekből a helyezettek, a hatodiktól be
zárólag a tizedikig, tiszteletdijul céllövőfegyvert
kapnak.
A ki pénzdíjra pályázni nem akar, ha győz,
m egfelelő értékű m űtárgyat kap emlékül.
Minden versenyző saját fegyverével lő, bár
mely állam által elismert katona-fegyverrel, elő
m o s hozzávaló haditülténynyel. A versenyző
fegyverén kívül más tárgyat — például székel
slb. — a lőhelyre nem hozhat.
Mindenki lőhet ülve, állva, térdelve, fekve
Yagv bármely általa szabadon választott testállás
ból de fegyverét csak saját testrészeire támaszt
hatja.
A lőtávolság 300 méter = 400 lépés; fehér
céltáblákon a célpont egy 60 cm. átmérőjű fekete
körlap, a mely öt körre van beosztva. A körök
1—5 pontot számítanak. A fekete célponton kí
vül eső lövések hibáknak számítandók.
Minden versenyző 20 lövést tesz két 10—10
lövésből álló lövés-sorozatban oly módon, hogy
az összes versenyzőknek az első 10 lövést be kell
fejezniük, mielőtt a második 10 lüvéses sorozatot
bármelyik versenyző megkezdhetné. Mindegyik
sorozatra külön sorshnzás határozza meg a sor
rendet és lőáliást; e 10—10 lövés a lövőnek
egyfolytában, azaz a lőállás elhagyása nélkül kelmegtennie.
Minden céllövő a 20 versenylövést megelő
zőleg 5 próbalövést is tehet; ezen szándékát
azonban előzetesen be kell jelentenie; a próbalövések számára külön kijelölt carlonok állanak
rendelkezésre.
A hadsereg versenyző tagjai szám ára két
külön céltábia van; egyik a tisztek, a másik a
legénység részére.
Tíz lövés megtételére 25 perc áll a lövő
rendelkezésére.
A győztetesek sorrendjét a találások száma
állapítja meg: az első dijat tehát az kapja, a ki
a legtöbbször talált. A találások egyenlősége ese
tében a lőtt körök összesége dönt. esetleg a lőtt
ötösük, illetve négyesek stb. nagyobb száma lesz
mértékadó.
Nevezési határidő 1904. május 2. déli 12 óra
A nevezések igazoló okmányokkal felsze
relve a téttel együtt a B. E. A. C. titkárságához
(IV- Központi Egyelem) intézendők.
— Mit röhögsz Janó!?
— Ság ablakot reperálom! Ság máskor is
nem kell aztat sajnálni! Akkor megélni szegín lót
zemberl
— Kihallgatsz Janó oda lövök . . .?
Hanem szegény Kinetti meg volt törve. El
ment az igazgató úrhoz kérlelni, könyörögni. Még
caz kelletiI Kapott szidást és olyan kijelentést,
bogy lyceumi diákot többé nem kap. Kétségbe
volt esve. Kérvényt adtunk be érdekében, hogy
legalább mi kelten »ártallanok« maradhassunk
nála, Matyi ilyet emliLeni setn mert. Mind hiába!
Nem olyan megingatható nád szál volt a mi ál
dott emlékű igazgatónk. Amit egyszer kimondott,
azon nem változtál ha tolt senki, m ert az m ár meg
fontolásnak volt az eredménye.
Még egy kísérletet tettünk, de az nagyon
balul ülőit ki.
Nem kapunk lakást! Ez jó ötlet lesz. A Matyi
niar nincs olt. Ugv is volt. ő nagyon sietett ele
sel tenni a határozatnak; érezte, hogy netn sza
bad a hirt túl feszíteni.
Egészen megnyugodtunk, hogy ha mi ezeket
elmondjuk az igazgató úrnak, akkor belátja, hogy
11Ul1' n 'ncs szükség a határozat belűszerinti végre
hajtására. Müven naivság! Hogy is állathattuk
eswcl magunkat ?!
Csakugyan bejenlenleltük az igazgató úrnak
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— Baleset ! aj nélkül. E hó 11-én reggel
a Kolos-intézet és a Vankovits ház közötti téren
lövő csatorna fedője félre volt téve, mert abba az
utcát tisztító napszámosok a jeget és piszkot do
bálták. Arra ment egy kis leány és sietett az is
kolába; nagy siettségében nem vette észre a nyi- :
tolt csatornát és abba beleesett; a közelben állók
rémülve látták ezt és oda siettek; sikerült nekik
a kis leányt a csatornából kiemelni és kellő ápo- I
lásba átadni. A kis leánynak az ijedtségen kívül
mi baja sem történt.
— V andalism usok. Utóbbi időben ismét
sűrűn fordulnak elő éjjelenkint esetek, ahol a háztulajdonosoknak és kereskedőknek oktalan károk
okoztatnak. Nem sikerült eddig megcsípni senkit,
de hisszük, hogy ha iyen jó madár egyszer lépre
kerül, megissza a levét a többi helyett is. Éjjelenkinl ugyanis be-bevernek ablakokat és leszedik
az üzletek felett levő üzleti táblákat, de úgy, hogy
ezeket össze is törik. — Igazán nem tudjuk, hogy
boszankod.junk-e ilyen eljárás felett, vagy sajnál
kozzunk azillctők szellemi'épségének hiánya miatt?!
|
— Az országgyűlési képviselő választói
j jog kiterjesztését célzó összeírás e hó 15-én kez
j dődik: az erre vonatkozó hirdetményt a hivatalos
részben hozzuk. Összeírandó lesz a város terüle
tén lakó minden, 20 évnél idősebb, m agyar honos
férfi tekintet nélkül arra. hogy fizet-e adót, vagy
nem. Ez után figyelmeztetjük a közönséget, hogy
ezen Összeírásban a kiküldött hatósági közegek
nek lelkiismeretesen és szívesen segédkezni valódi
hazafias kötelesség! Az összeírással a kerületi
rendőrbizlosok és illetve őrmesterek vannak
j megbízva.
— Talált tá rg y a k . E hó 8-án éjjel az Eri zsébettér mellett egy legyező', — e hó 10-én pedig
a Pécli Antal-utcában egy női aranygyűrű talál; tatott. Az igazolt tulajdonosok jelentkezzenek a
j rendőrségnél (Kossuth Lajos-tér 45. I. emelet 4.
ajtó.)
— A sö rip ar kívánságai. A hazai söripar
sörgyárak 1903-ban több sört termeltek, mint az
előző évben, m ert a termelés 1.237,987 hekto
literről 1.322,867 hektoliterre emelkedett, de arra
j való tekintettel, hogy az évi sörtermelés már kö| zel volt az 1.600,000 hektoliterhez és hogy a
; sörfőzők száma évről-évre kisebb lesz, nem lehet
tagadni, hogy a söripar nálunk m ár évek óla
hanyatlik. Ennek főoka a túlságosan nagy adó
teher. A pénzügyminiszter ugyan már három év
vel ezelőtt kilátásba helyezte a túlságos nagy
söradópótlék leszállításét, de azért a dologban

semmi sem történt. A Magyar sörfőzők egyesü
lete most elhatározta, hogy feliratban sürgeti
meg a kormánynál az adóleszáliitást. A Magyarországi vidéki sörfőzők egyesülete azt határozta,
hogy egy sörfőzési kísérleti állomás és kísérleti
sörgyár fölállítása, a külföldi sör boözönlésót elő
idéző vámvisszaélések és a csempészet megaka
dályozása, az italmérési törvény hátrányos intéz
kedéseinek megszüntetése, végül a sörszállilási
tarifák mérséklése végett felterjesztést intéz a
földmivelésügyi, kereskedelmi és pénzügyminisz
terekhez. Ezenkívül a vasárnapi munkaszünetről
szóló rendelet oly értelmű megváltoztatását ké
rik, hogy a sör szállítása vasárnap is történhessék.
— D rágább lesz a zom áncedény. A ma
gyar zománcedény gyárak kartell akarnak létesí
teni. Bár minden kartel elítélendő, m ert a fogyasz
tók kizsákmányolásával jár, ez a karlel legalább
egy tekintetben dicséretes kivétel lesz: hogy tudni
illik a magyar gyárak teljesen önállóan szövet
keznek és különösen a termelési kvótát az osztrák
gyáraktól függetlenül fogják megállapítani. Az
osztrák gyárakkal csakis az egyöntetű ármegálla
pítás tekintetében fognak tárgyalni, máskülönben
pedig minden egyéb kérdésben teljesen függetle
nül járnak el. Természetes, hogy a kartel első
dolga az árak felemelése lesz.

Ifjú sági élet.
Házalap.

Az építendő akad. iljusági Kör Otthona
javára január 22-ike óla a következő nemes
lelkű emberek adakoztak;
Dr. Schuszter Henrik 10 K; Jákoi Géza 5
lí; Morava Károly 2 K; Fuksz Frigyes 20 K;
Dokupil Adolf 5 K: Moldvay Vilmos 2 lí; Spielhaupter György erdész 1 K; Ilenrich Viktor er
dész, Campean János erdészj., Schwartz R. erdész,
Lencsés Ambrus erdész 2—2 lí; Sümegh Ignác
erdőmester 3 lí; Simon Gyula erdőtan. 5 lí:
lírajcsovics Béla erdőfelügyelő 3 K; Eranosz An
tal J. kir. alcrd- fel. 2 lí; Ulrcich Jenő 3 K; Póra
János 2 K; líralovanszky Imre 2 lí; Rusznák
Samu bányag. 4 K; Lichtschein Dezső 3 lí; Direkt Gyula 2 K: Barrvis Andor 1 K: Maderspach
Livius bányatanácsos 5 K: Ajtay Sándor 10 lí:
Sziklay Alfonz, Timkó Gyula, Peternák Sándor
2—2 K; Schmidt László 3 lí; Kamnitzky Rudolf
Fox Károly, Cifinz Lajos, Culy Antal, Dr. Teleki
Kálmán, líomnoty József, Pap Jusztin, Sopp Adolf,
Rál János, Gasparich Ignác 1— 1 K; A Rudai 12
Apostol bányatársulat 20 lí; Muszári aranybánya-

— Hát most nem ebédelünk kérdjük sze! a dolgot igy, ismételten kértük, hogy ezt engedje
! meg. Ígértük, hogy kifogástalan lesz magavise- pegve?
— Ebédelniük szabad — mondja ő, oz nincs
; lelünk.
I
Ő végig hallgata alázatos előterjesztésünket, megtiltva — a tiltvány csak az alumneumra szól.
— Gsa-ák ? szól önkénytelenül Pali barátom,
aztán szelíden, egyszerűen szólt;
»A határozat megváltozhatatlan.Elmehetnek.* mire az igazgató úrnak is mintha mosolygás vil
Még azután reménykedtünk. Úgy értelmez lant volna át a szemein.
tük válaszát, mert szelíden szól, hogy a határo
Ez hát el volt intézve!
zatot ugyan meg nem változtatja, de hát üsse
Most már gyorsan utána néztünk egy »kokő! egy kicsit szemet-hunv.
vártólynak*, a milyenre m ár különben alkuban
No hiszen 1 épen ő, a 48-as szabadsághős — állottunk. Midőn meg volt a lakás, s egy-két jóí abból a fajtából való!
: barátunk segítségévei az áthurcolkodás, jelontetMég mindig *Kmetti úr«-nál lakiunk tehát j tűk a nagy eseményt az igazgató úrnak (hadd
| ketten. Reménykedtünk, hogy m ár igy marad j legyen neki is egy kis öröme!) Ö elküldte a jó,
1 minden. De mennyire meg voltunk lepetve, mikor öreg Vankovics bácsit, hogy a tényállást meg
; délben az alumneumban közli a szénior, hogy állapítsa — s meg volt a nevezetes alumnenmi
»abzens«-ek vagyunk; az igazgató úr rendelte.
cédula!
Rohantunk azonnal fel az igazgató úrhoz,
Hogy vártuk a más napi ebédet, mikor oda
abban a reményben, hogy még az ebédhez vissza tesszük a sénior tányérjára a dokumentumot!
jövünk.
Most már csak a »carcer«. volt hátrál Erre
— Kérem alásan Igazgató-tanár úr: mért
is megjött a behívó.
vagyunk absensek?*
Közeledett, a nemzeti ünnep március 15-ike,
— Mert még nem jelentették, hogy van már
más lakásuk. Nos van már, m ert akkor feloldom? mit annyi nemes lelkesedéssel szoktak megünne
— Még nincs — feleiéin — de már ina pelni már akkoriban is a lyceumban. Volt nagy
készülődés; hallani szép, magasztos dolgokat a
meg lesz; be is iiurcolkodunk.
— Jól van. Akkor azután jelentsék s kapnak nagy időkről!
Ámde »ember tervez* — s az igazgató úr
tőlem cédulái.

fi
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társulat 20 K; Balázs Vince in. kir. főerdőmester
10 K; Boksái Gusztáv főerdész 5 IC; Lőfi Jenő
erdész 6 K; Keleti l^ajos főerdész 3 K; Ondrus
Gyula erdész, Dániel Géza erdészjelölt, Kovaliczky Vladimír erdészjelölt, ifj. Belházy Gyula
erdész 2—2 I(; Trauer Gyula főerdész 5 K; Illés
Nándor erdész 5 1\; Beményik Gusztáv 1 jK;
Puskás István 2 K: Ivancsó Bertalan 1 K;
Gsipkay János főerdömester 10 K; Földes János
5 K: Rőhrich Márton 5 K: Barsy Richárd erdész
1 K; Sugár Károly főerdész 3 K; Lermes Viktor
erdészjelőlt 1 K; Bedő Zoltán 1 K; Füredi Ede
erdőmester 5 K; Peuzl G., Sikó Ákos, Tuchreiner
Henrik, N . N. 1— 1 K; Gerő Nándor bányaigaz
gató, Hoffmann Richárd (őbánvag. Oláh Miklós
bányagondnok, Heinrich Ferenc bányagondnok,
Lővvenheim Mór gépfelügyelő. Husziennik István
főmérnök, Bérczy Sándor főmérnök 10— 10 K;
Schmidt Lajos bányamérnök 5 I<; Remenyik Ká
roly főmérnök 10 K: Neiger Lajos 5 IC; Pfeningberger 5 IC; Fischer-Colbrie Emil 20 K; Loványi
Hugó 2 K; Bárdossy Miklós 2 IC; Lányi Róbert
főmérnök 10 IC; Frank Dani 2 K: Marék László
segédmérnök, Párák Lázár tanító, Hegedűs Zol
tán tanitó, Heinz Samu vasúti hív. 1—1 K: Hrablay
Ede dijnok —-20 f; Zemley — 20 f; Karcag 1
K; Basilides János 2 IC; Dr. Schwarlz M. 2 K;
Setm a János 1 K; Hanák Manó —'40 f; Schwartz
Ferenc. —’40 f; Schlosser Sámuel 1 K; László
József 10 K; ICachelman W alter Edelény 20 K;
Guzman János 5 IC; Nikmann Richárd tisztj. 2
K; Somoghy Lajos erdőinester 10 IC; Babos Jó
zsef főerdész 6 K; Precup Győző erdőgyak. 4 IC;
Craus Géza erdész, Pfundner Károly erdész, Kadacsi Bálint erdész, Sitit Ágost főerdész 5—5 K:
Guczter Károly, Korén Ödön, Marsovszky Ede
2—2 K; Tormay Gyula 10 IC; Bikfalvy József 2
K; Vernoczy Ferenc 4 K; Simsay István 2 K;
Vusz Mária, Miko Dániel, Herváth Károly, Birner
Gabriella 1—1 K; Würsching Frigyes erdőmes
ter 2 K; Mrenőczy Nagy Antal 2 K; Kakus Ödön
erdészj. 1 K; Danielisz Elek erdészgyak. — 60 f;
Pründl Gyula 2 IC; Sréter Ágoston 1 K; Turek
Béla 1 K; Fritz Pál főbányatanácsos 10 K; Szabó ;
Albert, Láng Aurél 5—5 IC; Bernchard Arnold 3
K; Richter Károly. Steiger Zsigmond 5—5 IC;
Roszner Vilmos 2 IC; Magyar Mihály 3 K; W erner Adolf 5 K; Mohoczy Sándor, Ádámosi Ferenc
4 —4 K; Gergelysky Gyula 3 K; Sinkocoits Bálint
2 IC; Benedek Kálmán 3 IC; Szűcs Dénes. Dr.
Kovács Gábor 2—2 IC; Zsedenyi Ottó 4 K; Tomcsányi Gyula erdőigazgató 10 IC; Gáspár Béla 1
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K; Vaitzik Emil, Kaán Károly 2—2 IC; Zivuska
Jenő 1 K; Rejtü Adolf 2 K; IColossy Imre 1 K;
Temesvóry Béla, Urbán Gyula, Wirhamil 2—2 IC;
Kralovanszky János, Szőliősy Rezső, Szilárd Ká
roly, Pauer Jenő. Illés László, Blattny Tibor,
Taruay Dezső, Gombos T. 1— 1 K; Reifuss Viktor
2 K; Nagy György 1 K; Probászky József, Pataky
József, de Patterz Gerard, Bedő Lajos, Fischer
Károly, Páyor Sándor, Draskovich József, Hubert
Aladár, Tanovszky Márk, Korai Frigyes, Salix
Gyula, Ambrus Lajos, Huszár Kornél, Ráncr Sán
dor, Belházy Gyula, Pap 2—2 IC; Faragó Béla
Zalaegerszeg 20 IC; Milske Gusztáv 10 IC; Nagy
Imre akad. halig. 4 IC; IComanics János akad.
halig. 1 IC; A »Bány. és Érd. Akad. Tanácsa 100
IC. Összesen 754 IC 80 f. Eddigi gyűjtésűnk 284 IC.
Összesen 1038 IC 80 fillér.
Fogadják a fenti adakozók az akadémiai
ifjúság legőszintébb köszönetét.
Hogy igaz és nemes cél megvalósításához
kérjük a szaktársak anyagi hozzájárulását, azt
legjobban bizonyítja az, hogy akadémiánk nagy
tekintetű Tanácsa is, ki leginkább van tudatában
annak, hogy .törekvésünk méltánlásra való 100
koronát adományozott a házalap javára.
Országos Kossuth gyászünnepély.

Folyó hó 20-án, Kossuth halálának tizedik
évfordulója alkalmából a magyar ifjúság országos
gyászünnepet rendez, mely alkalommal felavatja
a Kossuth serleget.
»Vándor serlege lesz ez az ország főiskolái
nak, inelylyel minden év március 20-án más
más egyetem vagy akadémia ifjúsága esküszik
meg arra a szabadságra, a melyért Kossuth La
jos született, dolgozott, harcolt, száműzetésbe
ment, hontalanul meghalt s diadal utón hazajött.«
Akadémiánk ifjúsági köre is képviselteti
magát ezen ünnepélyen. A kör hivatalos kikül
döttei Rónai György elnök és Dr. Michalovics
János alelnök.
Saját költségükön csatlakoznak a kiküldöt
tekhez Dr. Michnay Árpád, Kalocsa Imre, Bernard József, Nagy Imre. Váry József, Hocholczer
József, Slrausz Nándor.
Kossuth sírjánál az ifjúsági kör nevében
Rónai György elnök mond beszédet és teszi le
ifjúságunk koszorúját.
A Kossuth serlege is gyűjtött az ifjúság, s
e célra 150 kor. gyűlt be.

»A tettesek elveszik méltó büntetésüket* —
elvégezte, hogy a szabadság napja váljék a mi
fogságunk napjává!
irta neki az igazgató úr. Igaz csakhogy a tette
Az napra voltunk berendelve reggel 8 órá seket kipuhatolni nem lehetett. Ezt is jól esik
tól este 8 óráig. Az alumneumi koszt »kijárt ren tudnunk, hogy nem árultuk el őket — s ezt am a
desen* — ám azért búsan ettük meg az ebédet zok olyan természetesnek találták, hogy meg sem
az utolsó falaiig . . . S ebéd után nagyon jó gon köszönték. Igaz, igaz, a »carcerbe« küldtek bort
dolatunk támadt; Írunk egy esedezést a »bürlün is, cipót is . . . Az pedig jól esett.
Most m ár közülük keltő régtől porlad, egyi
homályában* az igazgató úrhoz, hogy a nemzeti
ünnepély idejére bocsásson ki, hogy ott lehessünk kük az elszánt csapat vezetője. A lübbien ? Nem
az »auditóriumban.* Bizonyosra vettük, hogy az tudom egész bizonyossággal, de úgy gondolom)
engedély meglesz sőt talán még meg is dicsér j hogy tanár, orvos és alispán; az utóbbit nem tu
bennünket érte, hogy milyen derék hazafiak ezek! j dom egész bizonyossággal, hogy ott volt-e?
De hát nekünk már az volt a sorsunk, hogy
Hát a Matyi? Állítólag elzüllütt — nem tu
mindenben csálódjunk! Az üzenet elutasító volt. dom mi lett vele? Egy Ízben vele, vagy hozzá»Akkor hol a büntetés?* — mondta — állítólag hasonlóval találkoztam Pozsonyban.
— az igazgató úr. így hát nem volt többé ránk
Egy találkozásnak sajnos következménye volt.
nézve kérdés, hogy: »Rabok legyünk? Vagy sza Soha meg nem tudtam Ő volt-e?
* * *
badok ?« Az azonban kétségtelen, hogy ez a
»márliromság« nagyban befolyásolta későbbi »poAz itt elmondott igaz történet megírására
litikai hitvallásunkat* — én legalább éreztem, indított aSelmecbányai Híradó azon újdonsága, hogy
hegy megerősödött bennem ekkor a 48-as esz Kabinál elitélték. Nem örültem neki. Inkább hallot
mékért való lelkesedés .. .
tam volna, hogy megváltozott belátva nagy téve
Bizony sok idő telt el azóta! S a mi akkor
déseit. De hát ki tehet róla, hogy némely ember
fájó volt, mostan jól esik rá emlékezni . . . Azt
nek sem az idő, sem a körülmények nem kedvez
hittük, hogy velünk igazságtalanság történt . . .
nek arra, hogy más módon váljék m ártírrá, igv
Pedig még a jótéteményeket sem vesztettük el. azután a hogy lehet . . .
De a büntetés a mit elszenvedtünk enyhítette
’W
Kabina úr elkeseredését.

M árcius 15.

Tudvalevőleg e hét kedjén üli meg nemze
tünk legnagyobb ünnepéi, március 15-ét.
Az akadémiai ifjúság ünnepélyeinek prog.
ram inját a következőkben adjuk.
Délelőtt 10 órakor az akadémia előcsarnokában tartandó matinéé műsora a következő:
t. Nyitány, Előadja az akad. köri zenekar
2. Ünnepi beszéd. Mondja Dr. Michalovits
János bányajogász.
3. Fohász. Előadja az akad. köri énekkar
4. Csonka hős. Jókai Mórtól. Szavalja
Véssey Ferenc akad. hallgató.
ó. Magyar ábránd. Kélor Bélától. Előadja
az akad. köri zenekar.
6. Március lő. Ábrányi Emiltől. Szavalja
Sztancsa Gyula akad. hallgató.
7. .Éljen a haza. induló. Előadja az akad
köri zenekar.
Délután 3 órakor ünnepély a lionvédszobornál.
1. Hymnus. Énekly az ifjúság.
2. Nemzeti dal. Petőfi Sándortól. Szavalja
Karácsonyi Gyula akad. hallgató.
3. .Tavasz elm últ.. Énekli az akad. köri
énekkar.
4. Alkalmi beszéd. Mondja Rónai György.
5. Szózat. Énekli az ifjúság.
Ugyanekkor koszoruzza meg az akad. kör
küldöttsége a hegybányai honvédemléket, hol Dimitrievics Gerő akad. halig, mond beszédet.
Este 8 órakor pedig az akad. ifjúsági kör
hivatalos estélyt tart.
A polgárságot falragaszok utján szólítja fel
az ünnepélyen való részvételre.
A valetánsok

ma vasárnap tartják első gyűlésüket, melynek
tárgya a valóta elnök megválasztása és a valétálás megbeszélése. Mint halljuk, az idei harmad
évesek nagy arányban készülnek követni e
szép szokást. — Hogy sikerülni fog-e. tekintve
azt, hogy ilyenkor teljes összetartásra sok mellékkörülmény is befolyással van, — a jövő kérdése.

A közönség köréből.
T ekintetes S zerk esztő sé g !
Körülbelül tíz évvel ezelőtt jártam először
Selmecbányán a mely regényes fekvésű kies vá
rosban gyönyörködnöm azóta m ár számos alka
lommal volt szerencsém. Ennek következtében
igen jól ismerem azt minden előnyével és hátrá
nyával egyetemben oly annyira, hogy még a több
ezer főre menő lakósságnak egyes és általános
kívánságai sem ismeretlenek előttem.
Engedjék meg tehát, hogy néhány szóval
előadjak egy olyan kívánságot, mely ezrek elmé
jében fogamzott meg, s a melynek teljesítése
a kies bányaváros tisztelt elüljáróságának legkevésbbé sem válnék szégyenére.
De tartsunk sorrendet:
Már első ottlétemkor szemembe tűnt, hogy
a város egyedüli egyenes kis kertecökéje, a né
hai »Pacher-táró« bányatelep előtti tér, mely
előtt minden érkező utas elhaladt; egy közönsé
ges szemétfészek volt, melynek siralmas állapo
tát legfeljebb panorámás bódék takargatták, nem
épen előnyösen.
A mutatvány-bódésok kiabálással, kintornáik
nyaffogatásával, folytonos csöngetéssel és minden
féle zajjal olykor heteken át nyugtalanították a
szomszédos házak lakóit.
Érthető örömet okozott tehát annak idején
egy figyelmes úri embernek a Selmecbányái Hír
adó hasábjain történt am a felszólalása, hogy a
kis térből egy parkocska lélesitessék. Egyúttal
appeláll I-Jülti József, akkori miniszteri tanácsos
és bánvaigazgatú hogy a tervezett park terje
delmesebbé tétele szempontjából engedje át a
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kis kezecskéjét, mely a pachertárói
szabad tér hátsó részével határos volt.
Múlt az idő; Hűltl bányaigazgató helyét
Svehla Gyula foglalta el s akkor egy szép tavaszi
reggelen váratlan módon élénkült meg a kis
puszta. A kincstári kertecskc kerítését bontani
kezdték s egyengeti a talajt. Az akadémia főker
tészete fák és cserjék szakszerű ültetésével bíza
tott meg, a közönség pedig — fellélegzett.
Körülbelül 5—6 éve, hogy a parkocska áll.
Ezalatt a honvédszobor is oda került és disziti
azt. A fák és cserjék szépen fejlődnek, a vonat
ról érkezőkre is kellemes benyomást tesz s mégis :
__ a selmeci publikum húzódozik azon helytől,
mert - váljunk meg őszintén — nincsen hova ülni.
Van ugyan a téren cukrász-pavillon s a
pavillon tulajdonosának jóvoltából négy pad, de
azok a nap legnagyobb részén át a gyermekek és
dajkák által foglaltatnak le olyannyira, hogy ha a
közönség körében valakinek kedve támad az
oázison megpihenni, azt csak úgy érheti el, ha az
utakat takaró porondba helyezkedik, vagy ha a
szabadságharc félistenei dicsőségét hirdető szobor
talapzatára mellékalaknak csap fel s onnét, nézi
a viszontagságot látott eget .. .
Tehát pa d o kat és ismét csak padokat
kérünk! Ha a nemes város tanácsa nem akar e
célra áldozni, úgy tessék gyűjtést indítani; azt
hiszem szívesen járulandnak koronáikkal és fillé
reikkel e hasznos célhoz a Selmeciek, kiknek ez
a kis parkocska egyetlen megpihenő, üdülő helye.
Mert itt a tavasz s jön a nyár, mikor a utóvégre is nem mindenki ül a korcsmában s Abbá
ziába sem utazhatik el Selmecbánya egész kö
zönsége.
Petrozsény, 1904. március 8.

HIVATALOS KÖZLEMÉNYEI.
1960. sz.
1904.

H irdetés.
Selmec-Bélabánya szab. kir. város tanácsa
közhírré teszi, hogy a városi közönség között a
gyümüicstenyésztés előmozdítása végett a folyó
évi március hóban a városi faiskolában minden
nemű gyümölcs féléből az ilti éghajlati és talajviszonyoknak megfelelő fajból oltóvesszők teljesen
díjtalanul oszlatnak ki.
Felhivafnak tehát mindazok kik oltóvesszőt
kívánnak, hogy f. é. április 1-ig Sümegh József
városi kertésznél jelentkezzenek.
Selmecbányán, 1904. március 10-én.
S zitnyai József, s. k.
kir. tan. polgármester

2010./ 1904.

Hirdetmény
az országgyűlési k ép v iselö v álasztó i jo g
új törvényes sz ab ály o zása céljából sz ü k 
séges s ta tis z tik a i a d a to k g y ű jté se
tá rg y á b a n .
Az országgyűlési képviselőválasztói eljárás
és választói jog tervbe vett reformjának minél
célszerűbb előkészithetése érdekében a folyó évi
“-Ü89. sz, a. kibocsátott belügyminiszteri rende
lői értelmében a folyó évi március hó 15-ike és
:5|- |!'0 közötti időszak alatt, a március hó 15-iki
áliapot szerint az ország valamennyi községében
országos összeírás tarlalik, mely a választói jog
1 'ml. lében számba jöhető felnőtt férfi népességre
■' :ilmak a választói jogosultság uj szabályozásá
én figyelembe vehető minden fontosabb viszo
nyára terjed ki.

vagy ideiglenes szolgálatra behívott tartalékosok
és póttartalékosok az összeírás szempontjából pol
gári egyéneknek tekintendők s róluk ki kell állí
tani a statisztikai lapot, természetesen abban a
községben, mely tulajdonképpeni rendes lakóhe
lyüket képezi.
A községben bárcsak rövid idő óta tartóz
kodó, de a községben alkalmazásban álló vagy
munkát kereső egyének, valamint a községből
csak ideiglenesen távol levők helybelieknek veen
dők, róluk tehát statisztikai lap állítandó ki. Viszont
a községben csak ideiglenesen vagy vendégképen
tartózkodó egyénekről, szállodabeli, vendégfogadói
utasokról, a községén átvonuló egyénekről, pl.
! vándorcigányokról, statisztikai lapot kiállítani nem
kell. Nem szükséges továbbá statisztikai lapot ki
tölteni a letartózlatás alatt áló egyénekről sem,
kivéve azokat, a kik 3 hónapnál nem hosszabb
időre vannak letartóztatva, ezek azonban nem a
letartóztatási helyen, hanem saját tulajdonképpeni
lakhelyükön veendők számba.
Magyar honos az, aki születeti, esetleg visszahonositott magyar állampolgár, vagy bár idegen
származású, de a magyarállampolgárságot szabályszerű módon megszerezte (honosítás vagy türvé1. Mi módon h a jta tik v ég re és mely a d a to k ra nyesités állal).
Az a körülmény, hogy valaki egyenes állami
te rjed ki az összeírás?
Az összeírás a hatóság (városi halóság, köz adót nem fizet, a statisztikai lap kitöltésénél aka
ségi elöljáróság) által előre megállapítandó idő dályul nem szolgálhat, m ert a statisztikai lapnak
ben házról-házra járva történik. Minden családfő többi rovatait azokról is ki kell lölleni, a kik
köteles arról gondoskodni, hogy a halóság által egyenes adó kötelezettség alá nem esnek.
előre megáll api tolt napon a családnak egy felnőtt
III. B üntető h atáro zato k .
tagja, a ki a szükséges adatokat szolgáltatni
Aki az összeírás alkalmával tudva hamis
tudja, otthon tartóztassék. Ellenkező esetben vagy valótlan statisztikai adatokat jegyez be a
valamint akkor is, ha az összeírás alkalmával ki statisztikai lapra, vagy szóbelileg hamis vagy va
töltött adatok hiányossága utólagos pótlást tesz lótlan adatokat vall be, vagy az adatszolgáltatást
szükségessé, az érdekelt egyének a hatóság fel megtagadja: kihágást követ el és 100 Koronáig
szólítására az idézésnek megfelelni kötelesek.
terjedhető pénzbüntetéssel bünlettetik (1897. évi
Az összeírás akként foganatosittatik, hogy XXXV. t.-cikk 13. §-a). A kihágás ügyében a kir.
minden, az összeírásnál számbajühető egyénről járásbíróságok járnak el (1897. évi XXXV. t.-cikk
egy-egy statisztikai lap állíttat!k ki, a melyen az 16. §-a).
illetőnek nevén és lakásán kívül a következő
Ily kihágást követ el tehát az, aki magát vagy
kérdésekre kell válaszolni:
valamely 20 éven felüli férfi családtagját az öszI. Személyi viszonyok: 1. Születési éve; 2. szeirás alól kivonja vagy az összeirót bármi mó
Foglalkozás (állás), alkalmaztatás esetén egyúttal don s akár csak meglréfálási célból is félrevezetni
az alkalm aztatás esetén egyúttal az alkalmazó igyekszik, aki a kívánt felvilágosítást megtagadja,
hivatal, vállalat megnevezése; 3. Anyanyelv és a aki a hatóság által az összeírás ügyében meg
magyar nyelv ismerete; 4. Műveltség (írni és ol idéztetvén, az idézésnek meg nem felel s mulasz
vasni tudás s a középiskolai vagy magasabb kép tását elfogadható módon indokolni nem tudja, stb.
zettség); 5. Képviselőválasztói joggal bir-e (ha más
Selmecbánya, 1904. óvi március hó 6-án.
községben: hol). — 11. Állami adók (helyben és
Szitnyai József,
m ás községben fizetett egyenes adók). — 111. Ilázkir. tan., v. polgármester.
és földbirloki viszonyok (a 10 katasztrális hold
nál kisebb terjedelmű földdel biró földdel biró
H I R D E T É S E K .
földbirtoknál a szántóföld, kert, tényleg beültetett
szőlő és a rét külön feltüntetésével). IV. Külö
OSERNÁK GYÖRGY
nös kérdések a bányászat, ipar, kereskedelem és
__
C tP É S Z T ÍZ L K T E
SELMECBÁNYÁN, KOSSUTH-TÉR.
közlekedés körébe cső foglalkozással biró egyé
nekre vonatkozólag: 1. Az önállóknak van-e sza
Női- és férfi-lábbeli, lestlnouiabb bel- ós külföldi anyag
bályszerű iparengedélyük vagy igazolványuk s ból a legújabb divat, szerint.
. . . .
K é s z c i p í S r a k t & r ....................
üzletükben alkalmaznak-e segédszemélyt (hányat):
E gy b o lth e ly is é g (Deák Ferene2. A nem önállók (segédek, munkások stb.) az
összeírás időpontjában alkalmazva vnltak-e (ha u te a 1/8. sz.) m ájus elsejétől kiadó.
igen, mióta. — ha nem, mióta), esetleges mun Bővebbet a háztu lajd o n o sn ál:
kanélküliségüknek mi az oka, lugjaik-e valamely
özv. M ihalik Istvánná.
munkás-egyesületnek (melyiknek).
I
1 j, JL r-v Zug-utca 20/1. sz. HabelMinden összeírandó egyénnek kötelessége
1
ív
féle hAzban r. évi m ájus
mindazokat az okmányokat, a melyek a fenti
hó 1-tölkiadó.bövebbfctott.
adatok igazolására szolgálhatnak (pl. a közép
iskolai vagy magasabb képesítésről szóló bizo
nyítványt, az idegen községben fizetett adókra
vonatkozó adókönyvecskéi, stb). az összeírás idő
pontjára előkeresni, úgy hogy azok a szükséges Szt. H áro m ság -téren , a K ach eim an n féle házban, m ájus hó 1-től k ia d ó :
időben kéznél legyenek.
F öldszinten egy tágíts m űhely, esetleg
II. Kiről kell statisztik ai la p o t kiállítan i ?
m ás c é lra i> h aszn álh ató h elyiség.
Minden *20 évnél idősobb (1883-ban vagy
előbb születeti) magyar honos, helybeli polgári U gyanott az. első om. leien eg y kisebb
u d v a ri lak u s is kiad ó , moly két szoba-,
férfi lakosról külön statisztikai lapot kell kitölteni,
k o n y h a- és; k a m rá b ó l áll.
a tényleges szolgálatban álló katonák (honvédek
B ő v e b b et: a háztu lajd o n o sn ál.
>s csendőrök) kivételével. A fegyvergyakorlatra

Az összeírás nagy jelentőségét ez az alkot
mányos cél szabván meg, az ország minden egyes
polgárának nemcsak az 1897. évi XXXV. t.-cikkből folyó törvényes, de kiváltképen hazafias köte
lessége is az összeírás sikerességét tőle lehetőleg
előmozdítani. — Ezt annál inkább is meg lehet
várni minden honpolgártól, m ert attól sem kell
senkinek tartania, hogy az összeírásból adózási
szempontból valamely hátrány származnék. Ez
már csak azért is ki van zárva, mivel az 1887.
évi XXXV. t.-c. 17. §-a világosan kimondja, hogy
a statisztikai adatok az adók egyéni kivetésénél
alapul nem vehetők. Hogy pedig az őszinte adatbevallásból az az adatszolgáltatóknak más mó
don se lehessen semmiféle, sem erkölcsi, sem
anyagi hátrányuk, az idézett törvény 15. §-a 2
hónapig terjedhető elzárással és 600 koronáig
terjedhető pénzbüntetéssel sújtja azokat a ható
sági közegeket vagy a statisztikai összeírásban
résztvevő más közreműködőket, valamint a köz
ponti slatisztikai hivatalnak is mindazon alkal
mazottjait, a kik valamely egyénre vonatkozó
statisztikai adatot bárkinek is kiszolgáltatnának.
Ezek előrebocsátása után további tájékozá
sul szolgáljanak még a következő tudnivalók:

Kiváló tisztelettel
több Selmeci nevében
Róth Gyula.
SELMEC- ÉS BÉLABÁNYA SZ. KIR. VÁROS

HÍ RADÓ

|
|
|

Kiadó lakás és műhely,

SELMECBÁNYÁI

8

HÍ RADÓ

1904. március 13.

(tö rv én y ileg védve)
s e v ró - és k id b o x - k a lí- b ö r fé n y esitésó h ez . A bőrt
puhítja s vuáthatUnná teszi, annak tükör-fényt kölcsönöz.
Kapható d r o g l 'i 'i s tS i l is t i i . j o b b c i p ö i i z l e t . b o r k c r c s k c t l é s , í 'e s t t 'U - é s f i l s z c r i i z l e t e k b e n .

„Uranos" vegyészeti gyár

HOCÍISINöEU t e st v é r e k
B u d a p e s t, VI., R ó z s a - u tc a 85.
Füstölt sertésfej,

'"panulót

keresünk k ö n yvke
reskedésünkbe, ki 4
: középosztályt v ég 
z e tt és házon kívül la k h atik . Némi fizetés m ár
tan id ő elején já r neki. ■
Joerges

Ágost

használja a régóta bevált és jó

„ K a is e r-fé le

IELL-CAMIELL“

Nyavalyatörési

ö z v . é s fi

cukorkákat.
•)ry A ( ) közjegyzőileg hitelesített
* ‘T '- ' okirat eléggé bizonyítja,
mennyire beválnak és biztos si
kerrel hatnak ezek a cukorkák
rek ed tség , h u ru t és elnyálkosodás ellen.
Ha hasonlót kínálnak utasítsuk
vissza és óvakodjunk hamisítások
tól. Csak , , három fenyő" valódi védjegvgyel. Csomagja 20 és 40 fillér.

Ki nyavalyatörés, görha és más ideges állapotba
szenved, kérjen íratott, ingyen és bérmentve fcaph.
szabd, hattyú gyógyszertár által Majna Frankturt.

r

mm
Lévai fióküzletünkbe egy e/árusitónőt ke

resünk, azonnali belépésre,

—

Pénzt,
sok pénzt,

Pályázhatnak oly

kisasszonyok vagy gyermektelen özvegyek,

kik

a m agyar-, német- és tótnyelvet szóban és Írás
ban

A

köröm, csülök, száraz s e r t é s b ü r k e kapható,
l í r a t i s z V iln io im á l l i i i d a p c s t ,
IX. Gubecsi-úi 29. a Sertésvágóhidnál.
P o a t a c a o m a g 4 ‘ , koronáért b é r m e n t v e .
Úgyszintén minden hentesipar szükségleti cikk.

bírják ,

Azok kik az iro d a i teendőnkben

előnyben részesülnek.

SIN&ERCo. varrógép részvénytársasán. Pozsony.

I

Joerges k o st czv- és fia
könyvnyom dájában

havonként 1000 koronáig keres
het mindenki tisztességesen min
den szakismeret nélkül.
Küldje be elmét E. 440 jelije
alat! e. kővetkező címre: A n n o r .c ik n - A b t e llu n g eres
„ M e r k ú r " M a n n h e lm .

egy jó házból való fiú

tanulóul

Raktár :

Márkus M.

felvétetik.
ív:*» ‘vs*“V-

cukrászata N e l m o f b á n y r t n
Deák-Ferene-utca 7 . 1. saját ház.
.. .. A lap íth atott
.......

1030

S z a k a v a to tts á g i
Pontossági

ÉS C S Í Z E L L E N L E G S IK E R E S E B B ]
n I£R l E O > E K - f é le
_
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K ó S Z V É M

Császárfftrdö r

r * -----------------------------

t f A

téli é s nyári gyógyhely

BUDAPESTEN.

Ú

B U D A P E S T . V , C ÉZA-UTCZA 2.

m

300koronától kérdve ad törlesztései zálog-

Budapest. Catvin-tér.

levél-kölciócöket, melyek ntin
MJB UapmHIWöM:

KIRÁLYFI ÉSTARSA

200 kényelmes lakószobával
Prospektus kívánatra
Ingyen i s bérmentve.

m

m

Főraktár: K O R O N A - G Y Ó G Y S Z E R T Á R .

Elsőrangú kénes hévviza gyógyfürdő,
páratlan gőzfürdővel, legmodernebb
iszapfürdőkkel, pompás á s v á n y v iz u szo d á k k a l, kő- és kádfürdőkkel.

fe l

K

1 ü v e g S3 k o r o n a , U I m ü v e g 1 k o r .

á Kisbirtokosok
Országos Földhitelintézete

fizetendő Járadékul a törlesztésit! egyStt.

BANKHAZA, BUDAPEST, A NDRÁSSY-UT 60.
• m »«T- k lr »*»*>• o ix U lj.o r .jiU k fS .üruaHő beíró.
JIO.OOO so rsjeg y , 6 6 ,0 0 0 nyer. — N yerem ények ő»«zege 14.4 0 9 ,0 0 0 k o ro n a ..

j

a

l: SIMON PAl_
B U bflP EST , Vl„ VACZI-KÖRUT 25. SZ.
100 szoba 2-20 K-lől feljebb ktaeolgáláeaal és rtllaayrllágltUsol egyen. Fürdői, elegáns kárénál, étterein és
lőtt soraok ■ bálban. Villamos vasúti megállóhely az
összes pélyiudvirok és hsiök leié.

BUKflPEST. VI.. VACZI.KÖRUT 25. SZ.

Vidékiek kedvese* találkozó helye

KLIVÉNYI FER EN C Z,
vendéglős elsőrangú áttermtJ

Budapest, VI., Andrássy-út 39.

Bővebb felvilágosítást az intézet
díjmentesen ad.

Ö n n a g y o n id ő s n e k

látszik!

F e s s e h a já t a C Z E R N Y - fé le

STartntngrnr

ÍRÓGÉP
ÜJ M O D E L L J E
, .

Vlo levőiássál:

11

H A J F E S T Ö -S Z E R R E L .

tn c o ic lc n í- !
UJ P re O S P fc K T U S T KÜUP

V É R G Y Ó G Y I T ÁS

m

m

s s s m

R n u ifl rs re v

n

A legsikeresebb gyógymód: asthms, szív-, gyomor-,
Ideg- é t bórbaj, tzélhüdét, elmetavor stb. ellen.
Megalapítója és egyedüli képviselője:

0" KOVÁCS J. I övi r ősi orvos.
BUDAPEST, V„ VáCZI - KŐRÚT I8. SZ. I. EM.

flN PR Á S SV -Ú T 1 2 .

UGORKATEJ

replót. májloltot, pananátl. _
ai arcinak udeségel. tialaLsigot kölcsönöz.
Hölgyeknek nélkülözhetetlen I
Egy üveg ára 2.— K, hozzi ogorito-siappan I.— K, puder 2.—

O SE R S és BAUER
M O TO RG YÁR

BUDAPEST
V., L ip ó t-körűt 7.

s-

^ \P ís z T í^ ld ^ ih tly

:

B ü la S S S

KOffiél

B u d ^ aV e st'— E r z s é b ít|a tv n .( < y

----------

b

s >

—J

ít« « -

rü‘”

vü***

B en zin , é s
p e tro lin *
m o to ro k

BÉCS
D re ad a ere tra sa e 76—85.

B e n zin , é s
p e tr o lin .
lo k o m o b ilo k

1S z iv ó g á z - m o lo r o k 2—3 fillér üzemkiiltséggel. eg

__________

Nyomatott Joerges Ágost özv. és fia kí nyvnyrnJájában Selmecbányán. 190é
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