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J o e rg e s  Á g o s t ö z v e g y e  és  fia
céghez intézendők, hova az összes pénzkllldcményck is küldendők

------ M EO JE L E N  M IXDEN VASÁRNAP.

Az iparosok és munkások 
nyugdíj-ügye.

Napjainkban a társadalomnak minden rétege 
arra törekszik, hogy az egyesületben rejlő hatal
mas erő fülhasználásával gondoskodjék arról, hogy 
létfentartása kellően biztosítva legyen az öregség ! 
és munkaképtelenség napjaiban is. Mindenki érzi, j 
hogy a megélhetés körülményei napról-napra su- ' 
lyosabbakká lettek. Míg azelőtt az iparosok é3 j 
munkások félrerakhattak egy kis tőkét üreg nap- j 
jaikra, addig a mai megváltozott, megnehezedett ! 
életkörülmények között elég az iparosoknak és | 
munkásoknak csak a mindennapi kenyeret meg- j 
keresni s öreg napjaikra - - fájó szívvel bár — 
nem tehetnek félre semmit. És hogy ha bekövet
keznek reájok az öregség napjai, vagy valamely 
szerencsétlenség következtében rokkantakká lesz
nek: az önérzetet adó munka eszköze, a kenyér- 
kereső szerszám kihull közökből, s ezt fölcserél
hetik az arcpiritó, lealacsonyító kéregetés szomorú 
jelvényével, a koldusbottal. Mily lélekszomoritó 
egy olyan elaggott iparost vagy munkást látni, a 
ki kénytelen a mindennapi kenyérért embertársai 
künyörületére szorulni.

Ezen méltatlan sors elleni védekezés régi 
törekvése az iparos és munkásosztály jobbjainak. 
Ez e törekvés hozta létre 1803. március 5-ikén 
Budapesten a Magyarországi m unkások rokkant- 
és nyugdíj-egyletéi. Az alapítóknak lelkes kis 
csoportja nem kisebb föladatot tűzött ki maga 
elé mint azt, hogy fölszabadítsa az iparosokat és 
munkásokat a bizonytalan jövő rémképeitől. Al

kalmat nyújt nekik arra, hogy jövő megélhető- ; 
sükről gondoskodhassanak, hogy biztosíthassanak 
magukuak egy darab kenyeret arra a korra is, j 
midőn a munka már megviselte, ereje elhagyta, j 
Az a törekvésük, hogy ne legyen e hazának egyet
len munkása sem, aki öreg napjaiban nyomorogni 1 
legyen kénytelen. Ezen nemes cél érdekében im
már tizenegy év óta hirdetik az egylet alapitói j 
az erők tömörítésének eszméjét, fölrázva a mun- j 
kasokat a tétlen várakozás kárhozalos álmából, ; 
buzdítják, serkentik őket az önmagukról és csa
ládjaikról való gondoskodásra.

Az egyletnek a belügyminisztérium által jó
váhagyott alapszabályai a lehelő legszabadelvübb 
rendelkezéseket tartalmazzák. Tagja lehet az egy
letnek minden munkás, iparos, kereskedő, tiszt
viselő, vagy bármely más rendes foglalkozással 
bíró férfi és nő egyaránt korkülönbség nélkül és 
és orvosi vizsgálat mellőzésével. Iparos tanoncok 
is beiratkozhatnak. A beiralási dij személyenkint 
1 korona 20 fillér. A tagok 20, 25. vagy 30 fillér 
heti illetéket fizetnek. Ennek pontos fizetése fejé
ben a tag, ha tiz évi tagság betöltése után a 
saját keresetforrásul szolgáló foglalkozásában va
lamely baleset, testi vagy szellemi elgyengülés, 
vagy aggkori gyöngeség következtében munka- 
képtelenné válik: B'40, 9'HO, illetve 11 korona 90 
fillér rokkantsegélyt kap hetenkint élete végéig. 
Annál kedvezőbb a tagra nézve, minél később 
válik munkaképtelenné, mert a tagsági év ará
nyában a segély is emelkedik. Negyven évi tagság 
után 12, 14, illetve 17 korona nyugdijat kap a 
tag élete végéig, tekintet nélkül munkaképességére.

De segíti még ezenkívül az egylet a segélyre jo
gosult tag elhalálozása esetén a hátramaradt öz
vegyet és az árvákat is. Az özvegy végkielégítést, 
az árvák pedig neveltetési járulékot kapnak, még 
pedig a fiuk 13, a leányok 14 éves életkorukig.

Ez a segélyezés nem csupán írott malaszt; 
mert az egylet kimutatásaiból látjuk, az 1903. 
március havában megkezdődött segélyezési időtől 
a jogosult tagok közül eddig 30 m unkás vált 
munkaképtelenné, akik a föntebbi alapszabály- 
szerű rokkant-segélyt pontosan meg is kapják, a 
miről bárkinek is alkalma van meggyőződni. Se
gít az egylet ezenkívül két jogosult tag után hátra
maradt három árvát, és segítséget nyújtott már 
eddig is számos özvegynek. Az egylet által az 
eddigi 15 hónapi segélyezési idő alatt kifizetett 
rokkantsegélyek összege a tízezer koronát, az 
árvasegélyek összege a 300 koronát, az özvegyek
nek nyújtott segítség az 500 koronát jóval fölül
haladja. A rendes heti segítségben részesülők élet
kora 31—74 év közt váltakozik és van közöttük 
ács, asztalos, bognár, gazdaságvezető, gázfejlesztő, 
hengerész, kavarász. kovács, kőműves, lakatos, 
nyomdász, pénsztárosnő, vasön tő. vasesztergályos 
és többféle ipari munkás. Mily áldás az ilyen 
rokkant munkásoknak és családjaiknak az a se
gedelem s mily vigasztaló érzés és jóleső öntudat 
az, hogy az a biztos segítség, amelyre támasz
kodnak, nem a künyörület fájáról van levágva, 
haem az önerejükből, igazán szerzett saját fillé
reikből gyűlt össze, s rajtuk valúnan beteljesedett 
a közmondás: »Segíts magadon s az Isten is 
megsegíti*

Az asszony.
(A -Selmecbányái Híradó1' eredeti tárcája.)

— Irta: Tassonyi Ernő. —
(Folyt, és vége.)

Amíg a fövenyes úton kifelé ment a park
ból Baráth Elemér, többszőr szemébe szökött a 
köny. Talán asszonyba soha nem csalódott még 
ennyire. Meg-megállt . . . Ügy látszott, hogy 
vissza akarta fojtani a szempillái alól eltürekvő 
künyeket. Fájt neki a csalódás, a kiábrándulás. 
Akönyek. a csalódás, a kiábrándulás keserű könyei i 
annyira égetik a lelket . . .

Olt hátul, a kis ajtónál tétován megállt. 
Lopva fölnézett az ablakra. A szép asszony azon
ban nem kandikált ki a függönyök mögül. Baráth 
Elemér ingadozott Ajakán még ott égett a  csók- ; 
fiák a szomja. Ujjain még érezte az asszony meleg 
kezének vágyraingerlő szorítását. Az elvekért el- ■ 
dobott éden édes varázsa megrezegtette még egy
szer boldogsára áhítozó lelkét ingerlőn, csaloga- i 
tón . . . Vissza akart menni . . . Majd fülűikére- , 
kedett benne a dac. Fülébe csengett az asszony
nak az elvekkel való megalkuvásra kísértő szava. 
Kilépett a kis ajtón. Határtalan gyűlölet támadt 
kikében a szép Lídia iránt. Egyszerre megundo- 
fodott a vele átélt gyönyörűségektől. Becsukta 
®af?a után az ajtót. A zár fényes, apró kulcsát j

behajitotta a  park sűrűjébe, hogy no tudjon vissza 
menni Beck Tóbiásnéhoz, ha még egyszer meginog 
benne a lélek.

A legnagyobb szerelem, a legádázabb gyű
lölettel határos . . . Akit szivünk egész lángjával 
szereltünk, nem ritkán gyűlöljük engesztelhetetle
nül, ha benne csalódtunk.

Baráth Elemér is meggyülölte Hetyey Lídiát. 
Ő csak megalkuvás nélkül tudott szeretni. Az 
asszony meg alkuba akart bocsátkozni a kénye
lemmel, az undok pénzzel az igaz szerelem rová
sára. És még őt is el akarta tántorítani elveitől. 
Baráth Elemért valami nem csilapuló, dühös, fáj
dalmas érzés fogta el valahányszor erre gondolt.

Az asszony elve nagyjában szerelmétől függ. 
Az igazi férfi szerelme annak szilárd elveihez 
simul. Az asszony gyakran szögre akasztja elveit, 
csakhogy szerethessen. A valódi férfi inkább le- 
küzdi szerelmét, még boldogsága árán is, hogy 
elveitől ne kelljen elállania.

Baráth Elemér is föláldozta szerelmét az 
elveiért s feléje se nézett Beck Tóbiásnénak . .

Lidia várta, hogy Baráth Elemér visszatérjen 
hozzá. Ö már ismerte a szerelem gyötrelmeit. 
Nem tudta elképzelni, hogy egy férfi olyan bolond 
legyen . . . Merev erkölcsi elvekért kicsoda dobja 
el manapság egy szép asszony gyünyörteli szerel

mét magától ? . . . Az vagy szent, vagy őrült . .. 
A szerelem a természet ős, ürüktürvénye. A tár
sadalmi törvényeket jól rosszul emberek tákolták 
össze Amikor a kettő összeütközik nem inkább 
kell-é a szerelemnek hódolni okoskodás nélkül, 
mint a társadalmi rendnek, mikor amaz változ- 
halatlan, emez pedig szüntelen változik a divat 
szerint? . . .  A természet nem ismer bűnt, erényt... 
Mindaketlőt az emberek önzése és hiúsága alkotta 
meg . . .  A merev erkölcsi törvény igáját min
denki igyekszik lerázni olt, ahol csak lehet s ami
kor azt suttyomban megteheti . . . Becsületesség 
a kuldúsoknak az erénye . . .

Beck Tóbiásné igy gondolkozott. Minden félre
lépett asszony igy gondolkozik . . .  A bölcselke
dés eszmeraktárából valamennyi megtalálja az 
érveket, melyekkel fölmenti magát lelkiismerete 
e lő tt. . .  Az ünmenlegetőzés enyhe, mindent meg
bocsátó biró . . .

Azonban Beck Tóbiásné hiába várt Baráth 
Elemérre. A férfi hajthatatlanul megmadt elhatá
rozása mellett. Csaknem egy hónapig várt Lidia 
illatos szobájában, a szokott délutánokon, Baráth 
Elemérre. Sovárogva nézett ablakából a fövenyes 
út végén lévő kicsiny ajtó felé. Vágya, türelmet
lensége nőttön-nőlt. Beck Tóbiást meg napról- 
napra jobban utalta . . .  És amikor egy forró 
júniusi délután hasztalan sóvárgott a gyönyör után,



Ily magasztos felebaráti céljaihoz méltóan 
az egylet az országban el van terjedve. Bpesten 
a központi egyleten (József-körut 66.) kívül négy 
befizetőhelye van. azonkívül szerte az országban 
96 fiókpénztára van. ugv, hogy ez a legelterjedtebb j 
intézmény hazánkban. A tagok száma az idén . 
már eddig több mint négyezerrel növekedett s a 
taglétszám jelenleg a harmincezrei meghaladta 
A vagyon ugyancsak az idén több mint százezer 
koronával növekedett s jelenleg az egy millió 
koronát jóval meghaladja, mely összeg teljesen j 
biztos alapokon van elhelyezve értékpapírokban, 
a József-utca 23. sz. fővárosi házingatlanban és 
készpénzben a jóliirű Hazai Bankban. Az egylet 
pénzkezelésének nyilvántartása és ellenőrzése cél
jából h&vunkinl megjelenő Hivatalos Közlönyt 
ád ki, ezenkívül az özvegyek fokozottabb segé
lyezése cljából Segítség-gyújtót hozott forgalomba.

A midőn az egyletre fölhívjuk úgy az érde
keltek, valamint a nagy társadalom figyelmét, 
megemlítjük még. hogy az egylet ügykezelése ha
tósági szigorú ellenőrzés alatt áll, és támogatói 
között látjuk a kereskedelmi kormányt, Budapest 
székesfővárosát, Pozsony, Sopron, Kaposvár és ' 
több vidéki városokat, a magas főpapságot, több j 
országgyűlési képviselőt és jótékony emberbarátot ; 
és számos pénzintézetet.

Jókai utolsó évei.
Két rüpirat tartja izgalomban mostanság j 

Budapest közönségét. Fényes László budapesti 
hírlapíró irta az egyiket, a címe: »Jókai Mór 
utolsó évei*, Vészi József szerkesztő irta a má
sikat -Hiénák Jókai sírján* címmel.

Az első vádol, rettenetes, borzasztó vádakat 
emel egy nő ellen, akit Jókai, egész Magyarország 
bálványozott költője felemelt magához a semmi
ből, — a másik cáfol, cáfolja a vádak igaz voltát.

Olvasó közönségünk nem ismeri e kínos 
szenzációi keltett röpiralokat, mert a fővárosi 
lapok, kivéve a Magyar Szót, érthetetlen okokból 
nem emlékeznek meg azokról, vagy ha igen csak 
pár sorban, már pedig az egész ország egész kü- ] 
zönségét közelről érdekli az az ügy, amely leg
nagyobb, legszeretettebb költőjére vonatkozik.

Ha igaz az, amit Fényes László hírlapíró ir, | 
rettenetes valóság lesz az igaz, olyan rettenetesnek 
kell lennie a megtorlásnak is. — ha nem igaz és j 
igaz az, amit Vészi József bizonyít, akkor annál 
nagyobb lesz a közönség becsülése az iránt, akit ;

levétette a zárt a park hátulsó részén levő kicsiny- 
ajtóról s azt mással cseréltette föl . . . Csak azért- 
sem — gondolta magában — mostmár ha jönne 
sem kell! . , .

Még azon a napon oda törleszkedelt dorom
boló macska módjára Beck Tóbiáshoz. Megciró
gatta csúnya, vürösszeplős arcát forró, rózsás 
újjaival. Ügyesen hazudta neki a szerelmet . . .

— Tóbikám! Édes . . . Bánj el valamiképp 
evvel a  Baráthtal. Nem állhalom már tovább. 
Annyira üldöz a szerelmével . . .

Beck Tóbiásnak egy pillanat alatt fölébredt 
a lelkében a gyanú. Látta maga előtt Baráth daliás, 
vonzó külsejét. Kiismerte magában, hogy az az 
ember bizony nagyon könnyen lehetne győztes 
vele szemben . . . Hátha már meg is történt min
den? . . . Kicsiny hijja volt, hogy féltékenységi 
jelenetet nem rögtönzött. De bele nézett a felesége 
nagy ártatlanságot színlelő kék szemeibe. Olyan 
hűségesen, olyan epedve, olyan ragaszkodással 
néztek azok reá, hogy megszégyulte magát. Elosz
lott minden gyanúja. Bönbánólag megcsókolta, 
hosszan, szenvedélyesen azt a doromboló asszonyt. 
Hetvev Lídia engedte magát. Oda simult lágyan, 
ingerlőn gömbölyű idomaival az idomtalan Beck 
Tóbiáshoz . . .

Az asszonytermészet mindent el tud tűrni.
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Jókai Mór megtisztelt azzal, hogy neki adta a 
nevét.

Ki kell derülnie az igazságnak!
Az ügy bizonyára a bíróság elé kerül, mert 

az ilyen ügyet nyilatkozatokkal tisztázni nem lehet.
Addig is közönségünk tájékoztatására a „Ma

gyar Szó■ után hozzuk a Fényes László és Vészi 
József röpirataiból a következő részleteket.

I
F én y es  László.

„Jókai Mór utolsó éveiu civiü füzetéből.
Tanuk a közvetlen környezetből.

Csendes József inas még 1001. márciusában 
állt Jókaiék szolgálatában. Mintegy fél esztendeig 
volt olt. Most posta alkalmazott.

— Tudom, a saját sok tapasztalatomból — 
úgymond Csendes, — hogy felháborítóan bántak 
Jókai Mórral. Mikor már nagyon megszerettem s 
ő is engem, szóltam neki, hogy: méltóságos uram, 
nem mehet ez igy tovább. Elmondtam neki sok min
dent. azt is mondtam, hogy nem ilyen életre érdemes 
ő, amire könnyezve felelte:

^  T'.dom fiam, mindent tudok, érzek, de nem 
tudok segíteni rajta. Aleányom at kitagadtam, most 
tőlük is e lm enjek!. . .

Máskor megint csak azt felelte:
— Ne menj el Józsi, szenvedek én is.

-  Alig hogy náluk voltam — beszélte azután 
Csendes József — nagyon összevesztek. Azaz: a mél
tóságos asszony rontott neki a méltóságos urnák. A 
botot verdesték előtte a földre, azt is tudom. Da
cára, hogy úgy volt: együtt megyünk ki a Sváb
hegyre lakni, a vihar után csak a Orosz família 
ment ki, az öreg méltóságos urat pedig ott hagyták , 
a lakás egyik szobájába, amely szintén egészen be ! 
volt naflali'nozva. Iszonyú nehéz szag volt a  szobá
ban, ahol együtt aludtunk is. A többi szoba le volt 
csukva. Szegény jó méltóságos ur, még ő adta 
nekem az egyik takaróját, hogy nekem is legyen.

Nyolc napig éltünk igy. Végre a méltóságos 
ur nem bírta, tovább s a nyolcadik nap kocsin ki
mentünk a Svábhegyre. Mikor megérkeztünk, a gye
rekek szaladtak ebbe s a nyelvüket öltögették reá. 
Bizony, ha el nem szaladnak, megbuboltam volna 
őket. A méltóságos ur azután egy levéllel küldött 
Eötvös Károly ur önagyságához, aki csakugyan egy 
hétig mindennap ki is já rt s valahogy rendbe hozta 
a dolgot. Emlékezem, amint egyszer a kocsin azt 
mondta a méltóságos ur Eötvös nagyságos urnák:

=  Már megöregedtem, most lőjjein agyon 
m agam at0

Azt is tudom bizonyítani, — jelentette ki a 
Jókai Mór iránt rajongó kegyelettel levő Csendes 
— hogy a méltóságos ur napokig beteg volt s hiába 
szóltam, nem hívtak orvost.

Staar Alice, mint francia társalkodónő, a 
múlt esztendőben, 1903. február havától junius hó 
elejéig volt Jókaiéknál. Elbeszélését szintén csak 
epizódokban adni érzem magamat jogosítva.

ha valakin megakarja bosszulni magát . . .  És 
százszorta többet, ha azon akar bosszút állani, 
akit szerel . . .

Beck Tóbiásban felforrt a hitvesi düh. Hát, ! 
hogy mer valaki az ő feleségének alkalmatlan
kodni? No meg a szerelmével . . .  És egy ilyen 
semmi. Egy Baráth Elemér . . . Eleinte férfias 
megtorlásra gondolt. De Beck Tóbiás gyáva volt 
egy kicsint. Félt Baráth Elemértől, meg az éles, 
nehéz kardoktól. Óh ezek nem értik a  tréfát . .  . 
Másat gondolt. Elment a Cyklops szénbányaválla
lat igazgatójához. Megmondta az igazgatónak, hogy 
Baráth Elemért cl kell valami ürügy alatt bocsá
tani. U akarja igy, a legnagyobb részvényes, Beck 
Tóbiás.

Harmadnapra az igazgató magához hívta 
Baráth Elemért Megmondta neki, hogy adja be 
lemondását. Az igazgató szerelte a fiatal mérnököt. 
Sejtette, hogy vele valami méltatlanság történt. 
Kérte, hogy ne nehezteljen rá. Ne vessen rá sem
mit. Ö is csak szolga. Beck Tóbiás, a legnagyobb 
részvényes akarta így.

Baráth Elemér eleinte bosszút akart állani 
Beck Tóbiáson. Dühösen gondolt arra is, hogy 
most az az asszony azé a vörös szeplős emberé. 
Belé akart kötni. De letett szándékáról. Ne lássa 
az az asszony, hogy őt, a férfit bántja a dolog. 
Utóvégre kenyér csak akad Az olyan asszonyért

S E L M E C B A N Y A I  H Í R A D Ó

—Napról-napra rettenetes dolgokat tapaszlal- 
tam, felelt ama kérdésemre, hogy igazak-e a Jókai
val való bánásmódról szóló hírek. — Amiketelinon- 
dok önnek, abban bizonyos vagyok. Egy részét köz
vetlen megtürténésük idejében hozzám tartozóim
nak is elmondtam.

— Igaz. hogy nem adtak neki rendesen enni? 
kérdeztem Staar Alicetól.

— Igaz. Meg kell jegyeznem, hogy Jókai sze
retett jól enni. de mindenből csak azt kapta, a mi 
maradt. Hiszen legutoljára szolgáltak fel neki s 
bizony sokszor kevés maradt. Különösen a reggeli
jével volt baj. Korán kelt, rendesen már 6 órakor 
fenn volt, a házbeliek pedig csak 9—10 óra tájban 
s addig nem volt szabad neki sem ennie. Pedig 
ő úgyis csak kávét kapott, abból a kávéból, amit 
a cselédek kaptak.

Nagyon szerette a theál. Egyszer a méltóságos 
asszony megengedte, hogy adjanak neki, vajas 
kenyérrel. Három vagy négy napig kapta is, de a 
következő napon már megint csak a kávét hoztak 
a  részére. Holott az asztalon thea és villásreggeli 
volt. Szegény nagy ember, olyan szépen kérte fe
leségét, hogy adjon neki is egy csésze theát s egy 
sandvichet. Az volt reá a  felelet:

=  Nem muszáj neked mindent azt zabálni, 
a mit nekünk.

— Egyszer kevés hús maradt s éhes volt. 
Kérte a méltóságos asszonyt, adatna neki egy kis 
ementháli sajtot.

=  Mit gondolsz, szóltak reá. a te kedvedért 
most sajtot fog hozni?

— Máskor megint ugorkasaláta volt a pecse
nyéhez, amit Jókai nagyon szeretett De újdonság 
volt s csak az öreg és fiatalasszony részére volt 
feltálalva. Ezt nem tudta Jókai s szólt az inasnak, 
hozza oda a salatás tányért.

=  Hallgass, szólt Jókainé. zabálj, amit kapsz. 
Majd a fejedhez vágom . . .

— Talán, ha durva módon tették is, de az 
egészsége kedvéért nem adtak neki, vetettem el
lene a társalkodónőnek.

— Hiszen később, — felelt Staar Alicc, — mi
kor inkább a saisonja volt, akkor ő is kapott ugor
kát is, mást is. És dehogy törődlek az egészségével. 
Amikor bélhurutban napokon át szobájában feküdt 
Jókai, felé se nézlek. Ő maga-magát kurálgatta. 
Egyszer erősen köhögött. Kinzó rohamai voltak. A 
negyedik nap, amikor már magam sürgettem, hogy 
orvost hívjanak: a patikába küldtek el fiakker- 
porért. Ennyire gondoskodtak az egészségéről.

Történt egyszer, hogy az inas előbb hozzá 
vitte a tálat. Nem tudom már, uj inas volt-e épen, 
hiszen annyit változtak, vagy tévedésből történt. 
Elég az hozzá, hogy Jókai venni akart.

— Mit gondolsz, fürmedlek rá az egész asz
talról, te disznó, a te piszkos kezeid után fogunk 
venni ?

— Mondja kérem, őszintén mondja meg, for
dultam a kisasszonyhoz, csakugyan kevéssé gon
dozta magát ami nagy poétánk? Hiszen elvégre

meg, mint Beck Tóbiásné, nem-igen érdemes bú
sulni, sem bosszút állani. Hadd csúszszók a lejtói 
lejebb! . . .

Hetyey Lídia talán egy pár éjszakával többet 
sirt át, amikor a Baráth Elemérrel való viszonya 
megszakadt, mint amikor Fazekas Sándorról, első 
szerelméről a jólétért lemondott. Különben a régi 
maradt. Undorodott Beck Tóbiástól. Élvezte a 
jólétet s vágyott a szerelemre. Boldogsága teljes 
lett volna, ha azt a szerelmet, amelyre vágyott, 
véletlenül Baráth Elemérrel élvezhette volna.

»Vannak olyan nők, akiknek soha sem vol
tak szerelmi kalandjaik: de olyan nő nincs, akinek 
csak egy szerelmi kalandja lett volna.* A félre
lépett asszonyt valami ellentállhatatlan vágy ra
gadja a bűn szennyes örvényébe. Első viszonyában 
a bűnös asszony ideálját szereti, a többiben már a 
szerelmet, az undok, mégis jóleső k é j t . . .  És mi
lyen könyű egy gyönge asszonynak elbuknia. • 
A példaszónak igaza van: A bűn útja jó szándék
kal van kikövezve . .  . Egy asszonyból sem hiány
zik a jószándék . . .  De gyengék . . .  Határtalanul 
ingatagok . . .  Arra meg, hogy egy nő félre lépjen 
nem olyan sok kell. Elég a szenvedés, az alkalom, 
a forró vér s a tétova lélek . . .  És a legtöbb asz- 
szony szenved; a legtöbbnek forró a vére; a leg
több tétova, gyönge lelkű s a legtöbbször van 
alkalom . . .

1004. junius 19.
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öreg ember volt s ilyes apró emberi gyöngék nőm s 
,Y nagy embernek voltak már sajátosságai. I
6 —’ Dehogy uram, válaszolt tiltakozva a tár- i

salkodónő. Egyszerű viseletű, de a legtisztább, a i 
le>'soinii’ozoltabb ember volt. akit csak képzelni < 
lehet. Inkább feltűnő szép, tiszta kezei voltak. I 
K érdezzen  meg bárkit, aki ismerte őt.

Egy István  nevű inasa beszélte nekem, — 
ezt nem’ magam hallottam, — hogy midőn egy 1 I 
Ízben bement a méltóságos ur szobájába: igen erős 
cá2=zag volt s Jókai ott sirt karosszékében. 
r Az inas igy szólt hozzá: »Az istenért méltó
ságos uram beteg lesz, ki kell nyitni az ablakokat*.

Jókai azt felelte szolgájának: »Nem baj fiam, 
én értem nem kár.*

— Ismét a saját tapasztalatom — folytatta ■ 
Staar kisasszony, — hogy midőn egyszer Jókai 
Mór nem evett az ebédnél, mert Grosz Bella sze
rint: estére egy grófhoz volt hiva s ott akarja 
-telezabálni magát®, igy fürmedt reá a fiatal mél
tóságos asszony:

=  Ott telezabálod magad s azt fogod mon
dani, hogy itthon nem kapsz enni. Ismerlek.

’ — "Égy pillanatra — beszélte tovább a jele
netet Staar Alice — csönd volt, aztán minden 
külső indok nélkül, még jobban ingerült lett Grosz 
Bella s remegve a dühtől ugrott fel:

=  Vagy eszel disznó, vagy mars be a szo
bába, mert a fejedhez vágom ezt a poharat.

’ — És szegény agg költőkirály szótlanul felállt 
és bement a szobájába. Estig ki sem mozdult.

— Legszomorubb volt azonban, talán mind 
közt. az abbáziai sejour, 1903. március és április 
havában — kezdte most Staar kiasszony a követ
kező vérlázitó történetet:

— Külön sétáltak mindig, még pedig, hogy 
Grosz Bella ő méltóságát ne zavarja Jókai Mór: 
meghagyták, hogy Jókai csak az Abbázia-llka közt 
vonuló utón sétálhat. Groszék pedig leginkább Vo- 
lasca felé mentek. Egy délelőtt Jókainé megjegy
zést tett, hogy ma nem megy sétálni. Élve ez 
alkalommal: Jókai ment Volasca felé.

Groszék s én velük később mégis sétára men
tünk s ismét Volasca felé. Az utón Jókai Mórt ta
láltuk, egy úrral diskurált éppen. A fiatal méltósága 
dühös lelt nagyon, az utón már előre szaladt, de 
nem szólt egy szét sem. Hanem lángolt az arca. 
Mikor aztán Jókai Mór hazajött ráförmedt:

=  Hol voltál te gazember?
=  VoJosca felé. Talán csak szabad.
=  Hogy mertél te arrafelé menni ? Hát nem 

kikértem magamnak ?
=  Délelőtt azt mondtad, hogy nem fogsz arra 

menni. De hiszen végre is, az sem olyan nagy baj 
talán, ha egy utón járunk.

=  Kuss. Mars be a szobádba, vén trotli. 
Hallgass, mert leköplek.

—*És — 'beszélte most tovébb Staar Alice — 
Grosz Bella ő méltósága beváltotta fenyegetését. 
Rémes volt nézni, amint az a szegény nagy ember, 
elővette zsebkendőjét s letörölte arcáról a szennyet. 
Fellángolt a szeme erre még ő neki is és valamit

Hetyey Lidia nem volt boldog. (Szerelem j 
nélkül kicsoda lehetne boldog ?) Alkalma is volt. ! 
Forró is volt a vére. Nem is volt épen erőslelkű. . .  
Tehát nem sok kellett hozzá, hogy a bűnnek 
martalékává legyen.

Szép asszonynak nem sokáig kell várnia a 
szépette vők re. Udvarlója anélkül is akad, hogy 
akarná. Olt csapong körülötte egy sereg gyönyörre 
éhes férfi. Mindegyik vágyik a csókja után, melyet 
ha megkapott, megveti, lenézi az eltévedt asz- ; 
szonyt . . .  S megy tovább más csók után.

Beck Tóbiásné négy-öt hónap múlva, amikor 
lelke elfáradt a lemondásba, ismét szivesen fo
gadta a szép férfiak udvarlását. Különösen a 
Dombrády Kálmánét.

Dombrády Kálmán a szó szoros értelmében 
modern ember volt. A moder ember felszínessé
gével s léhaságával. Az asszonyt csak arravaló- 
nak nézte, hogy mennél több gyönyört adjon a 
férfinak. Csinos, megnyerő külseje s vakmerősége 
miatt nagy szerencsével forgolódott a szomorkodó, 
fiatal asszonyok körül.

Beck Tóbiásnét napról-napra jobban gyötörte 
a szerelemnek a vágya. Dombrády Kálmán meg 
nem igen idegenkedett a gyönyört Ígérő kalan
doktól . . .  így történt, hogy Dombrády Kálmán

szólt. Nem tudom inár mit, inkább csak magának 
beszélt félhangosan. Mi dermedve álltunk körül, 
még a többi Grosz családtag sem szólt most sem
mit. Bella Öméltósága pedig újból neki kezdett, 
szidta Jókai Mór édesanyját és leányát. A szava
kat nem reprodukálom. Csak a végét, mert ez 
hozzátartozik a bizonyitékoklioz:

— Igen, ha megdöglesz, akkor is lefoglak 
köpni.

— Mit bánom én, ha egyszer már meghaltam. 
Csak tedd.

— Grosz Bella erre — folytatta a társalkodónő ; 
— az íróasztalon levő saját arcképét ragadta fel. és ; 
utánna vágta Jókai Mórnak. Szerencsére nem ta
lálta, csak a bokáját, pedig brutális erővel volt i 
dobva. A rámája is összetörött.

Jókai Mór már szobája ajtójánál volt s ki
húzta a kulcsot, nyilván, hogy belülről bezárja, j 
Hörögve rohant oda Grósz Bella:

— Mit, még te mersz kulcsot kihúzni ?
És fojtogatni akarta. Ekkor én és a leányok 

rohantunk oda és nagy nehezen visszatartottuk az i 
asszonyt. Jókai bement a szobájába s most már 1 
Grosz Bella csukta reá az ajtót kívülről.

Nem sokára kopogás hallatszott az ajtón, de 
négyszer vagy ötször kopogott Jókai Mór, inig ' 
végre beengedték. Úgy látszott, mintha elnjenésre I 
határozta volna el magát. Grosz Bella is kijött j 
szobájából s oda szólt mártír férjének:

— Ezentúl nem mérgelődöm veled.
Jókai Mór igy válaszolt:
— Nem bánom. Elmehetsz Nizzába. Majd én 

is elmegyek oda, ahova én akarok. Ez már több 
mindennél. Ezt a szenvedést tovább nem bírom.

Még az este elakart utazni, legalább azt 
mondta. Öltözni is kezdett, fekete ruháját kérte 
tőlem, — beszélte tovább Staar Aliea. De ekkor 
Grószék gondolhatlak mást, mert újból reázárták 
az ajtót. Úgy kiabálták át az ajtón:

— Nem mész el. Innen egy tapodtat sem.
Maga Grosz Bella pedig egyszerre csak va

lami medaillont kért vissza Jókaitól:
— Add vissza, ne hurcold magaddal.
Jókai erős energiával válaszolta:
— Nem adom. A medaillont nem adom. Az 

az én emlékem.
Grosz Bella kacagni kezdett:
— Majd ellopom.
— Aztán csönd lett megint. Groszék tanács

kozásra gyűltek össze; hogy mit beszéltek, termé
szetesen nem tudhatom Föltűnt azonban, hogy 
Jókai nagyon csöndesen van a szobában. Reá nyi
tották az ajtót s magam is oda siettem. Jókai ott 
állt a szoba közepén, hátrafordult arccal, kezében 
revolver. Az öreg Grosznó kiáltott:

— Ide azt a pisztolyt.
Egyúttal nekirontott Jókai Mórnak s ledobva 

őt a pamlagra, kicsavarta kezéből a fegyvert.
— Igen — szólt Jókai Mór. hogy magához 

tért kissé — üreg napjaimra jobb lesz nekem a 
halál.

A felesége kiáltotta:

egy délután a kis kapuhoz vezető fövenyes utón 
í fölmehetett a szép Lidia illatos szobájába . . .

Rendszerint csak akkor háborog az emberi 
lélek, amikor először követi el a bűnt. Másodízben 
már alig borzong össze. A lelkiismeret hangos 
szavát elcsititja a megszokás. A kéz, a szív má
sodszor remegés nélkül vétkezik . . .

Hetyey Lidia sem ütközött meg azon egy 
cseppet sem, hogy Dombrády Kálmánnak találkát 

i adott. Igaz, nem is várta olyan izgalommal, mint 
annak idején Baráth Elemért. Akármit beszélnek 

i is, a szerelem mégis csak a meghódolást megelőző 
! udvarlástól függ. Minél rafináltabban, művészie

sebben ment az udvarlás végbe, annál hevesebb 
a vágy, annál erőssebb, édesebb a szerelem . . .

A szép asszonynak ez a Dombrádyval való 
szerelme pedig nagyban különbözött az elsőtől. 
A Baráth Elemérrel való színesebb, önkéntele
nebb, hatalmasabb volt, mint ez a másik, amely 
csak léha flirteléssel kezdődött . . .

------------ --------- Dombrády Kálmán meg-
csókolta Beck Tóbiásné szép, fehér, gömbölyű 
vállát.

Az asszony engedte . .  . Azután a szájat. . .
Az asszony ekkor gyöngéden eltávolitotta 

magától. Valami iszonyfélét érzett, melyet nem

— Ne higyjetek neki, többször megtette inár. 
De mi nem ijedünk ám meg!

Délután már tüzelték is. Grosz Bella Ömél
tósága szólt reá:

— Miért nem mész, tudom mire vársz, de 
abból ugyan nem eszel. Az „Adrid“-tói várod a 
pénzt . . .

— Jókai nem szólt semmit, csakugyan nem 
ment. Az Adriá-tól volt nagyobb összegű pénze 
érkezendő. Várta, irt is érte, de a levél nem ment 
el. Én vittem, még a scéna napjának délutánján 
két táviratot a postára Jókai aláírással, de nem 
az ő »kezével« írva — hogy exprosse küldjék a 
pénzt, de ez tudtommal nem jutott a Jókai kezébe.

Így történi uram, — fejezte be rémes tanu- 
ságtételét Staar Alice. Bárhol esküvel megerősi- 
tera. Különben meg kell jegyeznem, hogy amikor 
a revolvert elvették tőle. féltek a fegyverhez nyúlni, 
hogy a töltéseket kiszedjék. Nekem adták ide, hogy 
vigyem el valami fegyver-kereskedésbe. Az abba- 
ziai bazárban van három szerb testvér, gyöngyök
kel, kagylókkal s más ilyenekkel kereskednek. 
Azokhoz vittem, azok szedték ki a töltéseket s 
aztán mindent visszaadtam az öreg Groszné asz- 
szonyságnak.

Töthfalussy Béla, erzsébetvárosi plébánosról 
keringett a hir, hogy egy nyilvános scénának volt 
szem- és fültanuja. Kertemre, a főtisztelendő, az 
ő nyilt egyéniségével mondta cl a való tényállást:

— A múlt esztendő tavaszán, úgymond, 
Raguzából jöttem hazafelé s Fiúméban az Európa- 
szálló terasszán ültem többed magammal, közel 
a szálló kapujához. Egyszerre egy kocsi állt meg, 
fölismertem benne Jókai Mórt, aki kiszállván, a 
portással beszélt. Valószínűnek tartom, hogy szó
lják felöl. Azután visszament a hintóhoz és segí
tett nejének, születeti Grosz Bella úrnőnek kalap
skatulyáit leszedni. Grosz Bella úrnő e közben 
fölállt a kocsiban s a lovak egyszerre csak meg
indullak. Az úrnő a kocsi párnáira zökkent vissza 
s ekkor a legnagyobb ámulatomra, messze hall
ható hangon ordított reá a kocsi inellett álló s 
az egész kocsi-megrándulásban ártatlan Jókai 
Mórra:

— Vén szamár, nem tud vigyázni!
Megvallom, a kínos jelenet láttára arcomba

szőkéilt a vér s igy szóltam a körülöttem le- 
: vökhöz:

— Nohát, ha én most újságíró lennék, figyel- 
; meztetném azt az asszonyt, hogy Jókai Mórral, a
! mi félistenünkkel legalább a nyilvánosság előtt ne 
i bánjon ilyen brutálisan.

Szegény Jókai Mór, csöndesen lehajtotta a 
fejét s nem szólt semmit. Ez volt, uram az egész, 

; a mit, miután ön kérdezett, én nyíltan elmond
hattam.

Dr. Zalai Sámuel, siófoki orvos, nagyobb 
társaság előtt, nyilvános helyen beszélte el a kö
vetkezőket:

tudott magának megmagyarázni. Egy szempillan
tás alatt kiábrándult Dombrády Kálmánból. . .

Gyakran megesik, hogy már az első csók 
kiábrándítja a két szerelmest egymásból . . .  A két 
test vonzalma alapja a szerelem életének, melyet 
aztán csak a két lélek egybeolvadása hosszabbít 
meg s oltalmazza megölő ellenségétől, az undok 
kéjelgéstől . .  .

Dombrády eléggé ismerte az asszonyt. Látta 
a szép asszony szeméből, hogy nincs helye most 
a követelődzésnek.

Beck Tóbiásné a csók hatása alatt vissza 
gondolt Baráth Elemérre . . .  Mennyire más volt 
az a délután. Ah! annak a csóknak nincsen sehol 
párja. Azután egy kevés idő múlva megszólalt.

— Mondja csak Dombrády, micsoda felfo
gása van magának a vétkező asszonyokról ? . .

Dombrádyt egy kicsit meglepte ez a kérdés.
— Szeretem őket. A világ igazságtalanul 

ítéli meg őket. Elvégre nem mehet minden asszony 
kolostorba, ha boldogtalan.

— Hát ellvenne-e maga feleségül egy olyan 
asszonyt, aki magát valamikor elébe helyezte az 
urának. Meg tudná-e neki bocsátani ezt a önma
gáról való megfeledkezést? ..

— Nem hiszem. A félrelépett asszonyt, még
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— A Jókaiik villájában voltain egyszer ás 
a nagy poéta rosszullétről panaszkodott. Mielőtt 
megvizsgálhattam volna, reá kiáltott a felesége:

— Vén szamár, mit fecsegsz itt össze-vissza. 
Menj inkább dolgozni.

— Megvallom, mondta Zalai, egy pillanatra 
ökölbe szorult a kezem, de aztán nem akarva 
skandalumot, mert Jókai úgy is kiment, meghajtva 
magam, távoztam

Hercey Ferencet is, a  Petőfi-társaság elnö
két, lanuul nevezhetem. Herceg Ferenc is tanú 
nevezetesen arra, hogy Jókai Móritó, szül. Orosz 
Bella idegen emberek előtt brutálisan bánt Jókai 
Mórral.

M árkus József Írónak, aki hosszú ideig érint
kezett Jókai Mórral és családjával, gyakran meg- | 
dúlt lakásukon s hosszabb időt töltött Jókainéval ; 
és családjával, több ízben feltűnt, hogy Jókai Mór- j 
nénak nem volt egy gyöngéd szava az agg költő- 1 
király ' számára, hanem olyan módon bánt vele, : 
amely őt a legnagyobb mértékben megdöbbentette, j

— Emlékszem egy esetre Siófokon, — úgy
mond Márkus — a fürdőház közelében álltam 1 
Jókainéval és édes anyjával. Mint többször, a mes- j 
térről volt szó és ezúttal is kérleltem Jókainét, i 
hogy hivatásának magaslatára emelkedve, bánjék 
jól a nagy költővel, — mire Jókainé, ámulatomra, 
megokolás nélkül, a következő szavakat mondta: 
»Jókai egy alávaló gazember.* Ámulatomból még 
időm sem volt magamhoz térni, mikor Jókainé 
édes anyja ezekkel a szavakkal toldotta meg leánya 
érthetetlen kifakadását: »Jókai csak azóta igazán 
nagy ember, mióta mi vagyunk mellette.*

Már Siófokon való tartózkodásom alatt tudo
mására hoztam ezt egy éppen ott időző kiváló 
poétánknak s mikor visszatértem Budapestre, több 
irótársamraal közölve tapasztalataimat, tanakod
tunk rajta, miképpen lehetne akciót indítani, hogy 
a nagy költő kikerülhessen azok közül a súlyos 
viszonyok közül, a melyek közt most él. Tana
kodásunk azonban meddő maradt, mert be kel
lett látnunk, hogy Jókai szándéka ellenére ez le
hetetlen.

Énmagam tapasztaltam a következőket:
A vasúti sztrájk idején Fiúméban voltam s 

Jókai Mór és a Orosz-család a déli vasútnak ugyan- 
ama vonatán jött Budapestre, amelyre én is fel
szálltam. Ugyanegy kocsiban utaztunk. Jókaiéknak 
egy egész fülkéjük volt s abban úgy helyezkedtek 
el. hogy Jókai Mór, a 78 éves aggastyán este 7 
órától másnap délelőtti 10 óráig a pamlag egyik 
sarkában összehúzódva ült, — ha azt a szűk he
lyen való kucorgást egyáltalán ülésnek lehet ne
vezni. — mig a nálánál jóval fiatalabb Grószné 
kényelmesen végig feküdte az egész pamlagot, a 
cipője talpát Jókai Mórhoz támasztván.

Több ízben, hogy a folyosón végig sétáltam, 
láttam: egész éjjel és reggel ez volt a helyzet. 
Tekintetbe véve, hogy hálókocsi volt a vonaton s 
volt üres ágy is, továbbá, hogy Jókai Mór 78 éves,

ha velünk lépett is félre, csak más feleségének 
szeretjük lá tn i. . .

Dombrády tovább akart beszélni, de Beckné 
szavába vágott.

— Köszönöm. Megbocsát. Nagyon rosszul 
vagyok. Magára kell hagynom.

Dombrády várt egy jó darabig. Hátha csak 
ugratja ez az asszony. De Beck Tóbiásné nem 
jött vissza s Dombrády kénytelen volt szégyen
szemre elkullogni... Magában mondogatta .asszony- 
szeszély. No majd máskor.

De nem mehetett föl többet Dombrády a 
fönyes, kacskaringós utón.

Beck Tóbiásné megértette Dombrády szavait. 
Most már tisztán állt előtte Baráth viselkedése. 
És elkezdett gondolkozni. Micsoda különbség van 
ennek a két embernek a szerelme között. . .  Az 
egyik az igazi nemes férfi, a másik a kéjekre 
szomjazó állat. Megundorodott attól a gondolattól, 
hogy most ennek a férfinak is majdnem a kar
jába omlott . . , Átélte egy pillanat alatt mindazt 
a szenvedést, melyet érzett azóta, mióta első 
szerelméről a jólétért lem ondott. . .  Látta maga 
előtt a bűn szennyes, szédítő örvényét, melytől 
Beck Tóbiás oldalán nem tud többé szabadulni... 
Úgy vágyott annak a nemes férfinak, Baráth

valamint hogy Jókai Mór annyit dolgozott élete 
végén is, hogy munkája jövedelmétől bátran vált
hattak volna neki hálófülkét s azelőtt mindig is 
ilyenben utazott, kellett arra a következtetésre 
jutnom: a szálló hirek igazak lesznek.

Néhány napra reá már halálos betegségéről 
értesültem. Az az ut nagyon megviselhette az agg 
poétát, azt feltudtam fugni. így kezdtem össze
szedni a szálakat, a melyek a valóság ismereté
hez vezettek. (Folyt, köv.)

K Ü L Ö N F É L É K .
— K itüntetés. A király Kriszta Alajos 

nyugbérezett kincstári kőnyomdásznak sok 
évi hű és buzgó szolgálata elismeréséül az ezüst 
érdemkeresztet adományozta.

— Kinevezés. A m. kir. pénzügyminiszter j 
D edinssky  Károly számtisztet kataszteri irattárt j 
kezelő irodatisztté nevezte ki Sopronba.

— A városi közgyűlés kicsiny érdeklődés 
mellett folyt le e hó 14-én. A bizottsági tagoknak 
fele sem jelent meg a gyűlésen, amelyen Lits 
Gyula főispán elnökölt. A tárgysorozat megkez
dése előtt az elnöklő főispán lendületes szavakban 
jelentette be a közgyűlésnek, hogy a király Ő fel
sége a törvényhatósági bizottságnak egyik igen 
érdemes tagját Jezsovits Károlyt a kir. tanácsosi 
címmel tüntette ki és Farbaky Istvánná úrnőnek 
az Erzsébet-rend II. oszt. keresztjét adományozta 
azokért az érdemeiért, amelyeket a vörös kereszt 
egylet felvirágoztatása körül szerzett. Jezsovits 
Károly és Farbaky István köszönő felszólalásai 
után a polgármesteri jelentés során elhatározta 
a közgyűlés, hogy jegyzőkönyvileg örökíti meg a 
kitüntetek fölötti örömét s üdvözlő iratot küld 
Roszner Ervin báró, fiumei kormányzónak, a város 
díszpolgárának, abból az alkalomból, hogy való
ságos belső titkos tanácsossá neveztetett ki. Tu
domásul vette a  közgyűlés a Vihnye-fűrdő gond
nokának, a gazdasági tanácsosnak, erdőmesternek 
és mérnöknek havi jelentéseit, melyek semmi 
intézkedést nem igényeltek. Több kisebb jelen- i 
tőségü ügy fordult elő, amelyeket gyorsan 
tárgyaltak le s felszólalás csak a dr Szél László 
t. ügyész korengedélyezésénél történt. Pauer János 
biz. tag ellenezte a korengedély megadását, mivel 
az az adózók újabb megleri.eltetésével fog járni, a 
közgyűlés azonban Szitnyai József kir. tanácsos, 
polgármester és Richter Ede v. levéltáros felszó
lalása után szótöbbséggel megadta a korengedélyt 
s a t. ügyészt a nyugdíj kötelékbe felvette. A gyűlés 
egy óra alatt véget ért.

— Uj doktor. Vitális István lyceumunk jeles 
tanárát folyó hó 18-án a budapesti tudomány 
egyetemen a természettudományok doktorává 
— cum laude — avatták.

Elemérnek oldalán élni . . .  Eldobta magától min
den ékszerét. Fölvett magára egy egyszerű karton 
ruhát s otthagyta Beck Tóbiás fényes házát.

És aztán? . . Baráth Elemér még százszorta 
jobban megkívánta ezt az asszonyt, akiben mégis 
győzedelmeskedett a szerelem a megalkuvás fölött, 
. . . Feleségül vette,

Baráth Elemérné pedig majdnem egy eszten
deig verte megint az állami iskolában az ábé-abot 
a buksi, szurtos oláh gyerekek fejébe, amig Baráth 
Elemér kenyér után néze tt. .  .

Az asszonyokról beszéltünk jót, roszszal. . .  
Egy valaki elmondta más nevekkel, többek között 
ezt a történetet is. A férfiak gunyorosan nevettek 
s hihetetlenül rázták a fejőket . . .

Dombrády Kálmán megszólalt: Talán ti nem 
hiszitek? Én elhiszem. »Az asszony, barátaim, 
mindenre képes, még arra is, hogy jó legyen.*

És a többiek nagy hahotát csaptak e ravasz 
formába öntött éles nyilatkozat fölött. . . Talán 
nem sejtette egyik sem, hogy Dombrádyból a ke
serűség beszél ? ..

’W

— K itün te te tt tan ító . Szép ünnepség folyt 
le folyó hó 14-én Hodrusbányán az iskolai év
záró vizsgálatok alkalmából. A minden osztályban 
jól sikerült és a tanítók ügybuzgalmáról, s hiva
tásuknak megfelelő kötelességérzetéről tanúskodó 
vizsgálat befejezése után Paulovich József r. katli. 
plébános s iskolaszéki elnök a felső-hodrusbányai 
iskola egyik tinlerm ében egybegyült iskolaszéki 
tagok, tanítók, szülők és iskolai növendékek jelen
létében előadLa, hogy a vallás- és közoktatásügyi 
inagv. kir. minisztérium Kubinyi József tanítónak 
a nópnevelés, főleg pedig a hodrusbányai ifjúsági 
egylet alakítása s fáradságot nem ismerő sikeres 
vezetése körül szerzett érdemeiért elismerését 
nyilvánította, s ezen elismerésének 100 korona 
jutaloindijjal adott kifejezést. Paulovich József 
róni. kath. plébános lelkes szavakkal méltatta a 
kitüntetett tanító érdemeit s a 100 korona juta- 
lomdijat kézbesítés végett Litassy János róm. kath. 
esperes-plébánosnak adta át, ki az ünnepeltet to
vábbi serény munkálkodásra buzdítva neki a ju
talomdijat kézbesítette. Miután a kitüntetett taní
tót az iskolaszék revében Dvorzsák Henrik bánya
mérnök s iskolaszéki tag is üdvözölte, az ünne
pelt ineghalottan köszönte meg a kitüntetést 
kiemelve, hogy a tanítói pályán elért érdemeit 
első sorban elöljáróinak köszönheti, kik őt mun
kásságában támogatták; s visszaemlékezve azon 
időre, midőn húsz év előtt pályát választott, ki
jelentette, hogy ha még egyszer oly helyzetbe ke
rülne, mint annak idején, midőn Litassy János 
az ő egykori plébánosa, azt kérdezte tőle, hogy 
minő pályát választ, ő miként húsz év előtt, ismét 
csak azt adná válaszul: »tanító akarok lenni'* A 
jelenlevők meghatottan s örömmel vettek részt a 
szép ünnepségen, mi pedig szívből üdvözöljük a 
derék tanítót, m ert az iljuságnak vezetése abban 
a korban, midőn az az iskola falait elhagyva a 
legfogékonyabb a jóra és rosszra, s célirányos 
nevelés nélkül erkölcsi lazulásnak van kitéve,— 
valóban nemes társadalmi és nemzeti feladat. S 
őszintén kívánjuk, hogy Kubinyi János tanító pél
dáját a  többi tanítóink is kövessék, hogy hasonló 
ünnepségnek minél gyakrabban lehessünk részesei.

— Az ág. h itv . evang-. elemi iskolában 
múlt héten voltak meg a vizsgálatok igen sok 
szülő és érdeklődő tanügybarát jelenlétében. Valódi 
örömet szerzett a jelenlevőknek a kis tanulók 
értelmes felelete s feltűnt az, hogy bár a növen
dékek 80 százaléka tót anyanyelvű volt, mindnyája 
tiszta magyarsággal beszélt. Buzgó fáradságukért 
elismerés a derék tanítóknak. Az evang. alsó isko
lában ma délután lesz a  vizsga.

— Uj m értékhitelesítő  h ivatalnok. Pogány 
Béla városi rendörbiztos sikerrel tevén le a mér
tékhitelesítő vizsgálatot, Szitnyai József kir. taná
csos polgármester e hó 1-én kinevezte a selmec- 
bányai26. számú mértékhitelesítő hivatal vezetőjévé. 
Itt emlékezünk meg arról is, hogy a törvényha
tósági bizottság e havi közgyűlése leszállította az 
üvegek hitelesítési diját 8 fillérről 5 fillérre.

— Érettségi v izsgálatok . A lyceumban a 
szóbeli érettségi vizsgálatok a jövő kedden kez
dődnek. A kormányképviseletében Hörk József 
pozsonyi jogakadémiai tanár lesz jelen a vizsgán.

— H ivatalvizsgálat. Helmbacher Nándor 
ipolysági kir. törvényszéki elnök múlt vaasárnap 
fejezte be a kir. járásbiróság ügymenetének és 
vezetésének vizsgálatát. A vizsgálaton, amely egy 
hétig tartott, a vizsgáló elnök a legrészletesebben 
s legpontosabban ellenőrizte úgy a hivatal veze
tését, mint az egyes előadók és tisztviselők mun
kásságát. A vizsgálat eredménye a lehető legjobb 
s a törvényszéki elnök elismerését fejezte ki Liha 
Antal kir. járásbirónak a bíróság pontos vezeté
séért.

— A ,,Kolos“  leánynevelő-intézetben az év
záró vizsgák a jövő héten lesznek a következő 
sorrendben: Junius 20-án d. e. az óvóban, 21-én 
d. e. az elemi iskola I. A) osztályában, 22-én 
d. e. az elemi iskola I. B) osztályában, 23-án 
d. e. az elemi iskola II. * 24-én
d. e. az elemi iskola III. » 25-én
d. e. az elemi iskola IV. osztályában. Június 
20-án d. e. a polgári iskola I—IV. osztályában 
hittanból, 21-én d. u. a polgári iskola I. osztá
lyában, 22-én d. u. ének- és zenéből I. csoport. 
23-án d. e. a polgári iskola U. osztályában, 23-án
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d u. ének- és zenéből II. csoport, 24-én d. e a 
polgári iskola III. osztályában, 25-én d. e. a pol- 
L n  iskola IV. osztályában, 25-én d. u. a polgári 
iskola I—-IV. oszt. francia nyelvből és tornázásból.

— Zászlószentelés. A szentantali elemi is
kola zászlóját nem régiben szentelték fel nagy 
ünnepélyességgel. A zászlót Simoncsits Anna ottani 
tanítónő szerezte be, aki igen nagy buzgalommal 
és szép sikerrel működik Szent-Antalban, különö
sen a magyar nyelv tanítása terén. A szép nem
zeti színű zászlót is azért szerezte be, hogy kis 
tanítványai előtt állandóan ott legyenek a magyar 
nemzeti színek, hazaszeretetre buzdítván őket.

— Halálozás. Ticts Sándor áldozó pap, 
kegyesrendi tanár e hó 9-én 38 éves korában 
hosszas szenvedés után elhunyt. Temetésére kivo
nultak a gymnasium. lyceum és a városi elemi 
iskolák tanulói. — diakovári Bogisich  Ágoston 
geletneki esperes-plébános e hó 13-án 62 éves 
korában elhalt. Temetésén, mely múlt szerdán 
volt Geletneken, a környékbeli papság igen nagy 
számban jelent meg.

— Köszönetnyilvánítás. A Nagysomkuton 
építendő ev. ref. templom épitési költségéhez ado
mányaikkal a következők járullak hozzá; Bárdossy 
Antal, Kachelman Farkas, Szabó Vilmos 4—4 K; 
Ágfalvi Alajos, Svehla Gyula, Yallek Károly, Ba
lázs István, Kékért Dismasné, özv. Ocsovszky 
Yilmosné, Adamelz Emil 2—2 K; Szép Gábor, 
Szepesy János, Surjanszky Kálmán, Seefrancz 
Elek, 'l'elekes Lajos, Stahl Béla, Szép Sándor, 
Szopkó János, Balázs Emil, Rennert Gyuláné, ! 
Demaresek Károly 1—1 K; Erdélyszky Zsigmond, 
Millenovich Ferenc, Nickl János, Fereb János, 
Péterfi Áron, Grohman Jenő, Dedinszkv Károly 
50—50 fillérrel; összesen 40 Ií 50 fillérrel. Fo
gadják a nemesszivű adakozók az egyház igaz j 
köszönetét. — Szappanos József, kir. járásbiró, 
fögondnok.

— Lövöldözés a házak között. Utóbbi idő
ben sűrűn érkeznek a  panaszok a rendőrséghez, 
hogy a házak közti kertekben lövöldöznek, kis és 
nagyobb puskákkal pusztítják a kis madarakat, 
vagy célba lőnek, a midőn is több esetben a 
golyó célt tévesztve a második vagy harmadik 
szomszéd kertbe repült komolyan veszélyeztetve 
az ott levők testi épségét. Micsoda uj sport ezV 
— és kérdjük még, miért nem büntet meg a 
rendőrség egy-kettőt jól szigorúan ? — azt hisz- 
sziik akkor elmegy a kedvük az ilyen úriembe
reknek ezen veszélyes és inhumánus élsporttól!

— Segélyző egyleti közgyűlés. A »Sel- 
Mecbánya-rovnai általános temetkezési és segélyző 
egyesület* rendes évi közgyűlését junius hó 12-én 
délután tartotta meg Felső-Rónán. A gyűlés, 
a melyen 300—400 férfi és körülbelül ugyanannyi 
női tag vett részt, példás rendben folyt le. Úgy 
az elnöki, valamint a jegyzői és felügyelő választ
mányi jelentéseket a közgyűlés egyhangúlag he
lyeslő tudomásul vette, valamint megnyugtató és 
helyeslő tudomásul vette az egész terjedelmében 
felolvasott 1903. évi egyesületi zárszámadást is 
megadván a pénztárnoknak 1903. évre a felmen
tést, köszönetét és bizalmat szavazott meg egy
hangúlag úgy az elöljáróságnak, mint a bizottsági 
és ellenőrző választmányi tagoknak is. Ezek után 
az elnök jelentvén, hogy úgy az elöljáróság, va
lamint a bizottsági és ellenőrző választmányi ta
gok három évi mandátuma lejárt, kérte a köz
gyűlést, hogy ezekre nézve ejtse meg az uj 
választást; mire Czimra János egyesületi tag 
előadta, hogy ő és szerény nézete szerint az 
összes jelenlévő tagok tökéletesen biznak az egye
sület élén állókban, a  mennyiben 9 év alatt elég 
alkalmuk volt a vezetés, szorgalom és megbizha- 
tóság tekintetében meggyőződést szerezni és ebből
ifolyólag indítványozza, hogy az eddigi vezeté- 
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tassanak meg. Ez indítvány egyhangúlag íogad- 
tatott el, minek folytán elnökül továbbá is Szép 
Gábor kir. számvizsgáló, jegyzőül Országit Arthur 
kir. kezelőtiszt, pénztárnokul Pleuka Antal kir. 
bánvaintéző, bizottsági tagokul: Pokorny József, 
Pokorny Antal, Ulczás István, Pischl László, Ste- 
fanka Tivadar, Szabó Ferenc, Paduch István, 
Grausz János, Révav Adolf, Adainko János, Ma
rosi Károly, Horváth József, Donovall István, 
Bevelaqua János és Huszár Mihály; felügyelő vá
lasztmányi tagokul: Tihanyi Károly, Vodráska 
Béla, Istvanik Mihály, Hőnek János, Urbanszky 
János és Laun Károly helyébe, ki ebbeli tagsá
gáról leköszönt, Czimra János választatott meg 
egyhangúlag. Ezután még az elnök előadta, hogy 
Mrász János, ki az egyesület érdekeit annak meg
alapítása óta, mint bizottsági tag nagy szorgalom-, 
megbizhatóság- és egész odaadással szolgálta, folyó 
évi április hó 5-én meghalt, mely szomorú alka
lommal ravatalára az egyesület részéről koszorú 
helyeztetett. E jelentést a közgyűlés tudomásul 
vette és egyhangúlag határozta el, hogy emléke 
jegyzőkönyvileg ürökittessék meg.

— Vandalizmus. Egyébnek hamarjában nem 
lehet qualifikálni azt az esetet, mely e hó 12-én 
történt. A Deák-Forenc-utcában a terrasson levő 
egyik levélgyűjtő szekrényben ugyanis reggel az 
összes bentlevő levelek elégetve találtattak, ami 
csak úgy történhetett, hogy éjjel valaki, illetve 
valami semmirekellő alak vagy roszakaratból, 
vagy butaságból, vagy hülyeségből tüzet dobott 
a szekrénybe. Igazán megérdemelné az ilyen alak 
hogy a régi módra a szégyenfához kössék és úgy 
mutogassák a közönségnek, mint egy vad em
bert; — vagy pedig ki kellene közösíteni a tár
sadalomból. Megbotránkoztunk eddig azon, hogy 
a  levélgyűjtő szekrényekből az órajclző táblákat 
lopkodták el, most pedig igaz felháborodással 
jelezzük ez ujabbi komiszságot, amely már a 
levelezési is meg akarja akadályozni. A lehető 
legerélyesebb intézkedést követeljük a rendőrségtől, 
hogy kinyomozva a tettest, vele szemben a tör
vények legszigorúbb részét alkalmazza, mert hi
szen »quousquc tandem* . . . ?

— Sorozás lesz a jövő héten szerdán és 
csütörtökön. Szerdán az 1883. és 1882. évben szüle
let az csütörtökön az 1881. évben született helybeli 
és az idegen illetőségű hadkötelesek kerülnek 
sor alá.

— Meghívó. Az iparos tanonciskola ez évi 
záróvizsgálalát c hó 26-án délelőtt 9 órától kez
dődőig tartjuk meg. Ennek közlése mellett tisz
telettel meghívja az iskolai bizottság az érdeklődő 
közönséget e záróünnepre. Vörös Ferenc biz. elnök.

— Záróvizsgák a r. kath. elemi iskolák
ban. Podhragyay Pál prépost-plébános, Lilassy 
János esperes és számos szülő jelenlétében foly-

elnöksége a miniszterelnököt és a kereskedelmi 
minisztert üdvözölte s nekik az ezáltal a hazai 
iparnak és a kereskedelemnek tett megbecsülhe
tetlen szolgálatért a kamara háláját és bizalmát 
fejezte ki. A napirendre tűzött tárgyak közül fon
tosabbak voltak: az Írógépekre és az egészségügyi 
berendezésekre való megrendelésgyüjtésnek az
1900. XXV. t.-c. tiltó rendelkezései alól való ki
vételének kérdése, melyek elsejére nézve a ka
mara feltétlenül a kivétel mellett nyilatkozott, a 
másodikra nézve csak a fűtési és szellőztetési 
berendezésekre, a többi o szakmába vágó mun
kálatokra nézve azonban ellenzi a kivétel statuá- 
lásál, mert az ilyfélo munkálatokkal a vidéki 
kisiparosok is foglalkoznak. Egy concrét ügyből 
kifolyólag a takarékpénztárakat, a kézizálogkülcsön- 
üzletre előirt biztosíték letételétől felmentendők
nek véleményezte. A borra nézve Olaszországnak 
nyújtandó kedvezményekkel szemben s a magyar 
helysénevek német elnevezése ellen irányuló fol
terjesztésekkel a kamara egyetérlvén, bizik a 
magas kormány intézkedéseiben. A honvédség és 
a közös hadsereg lábbeli szükségletének szállítá
sában résztvevő kisiparosoknak a munkaárak 
méltányos emelése iránt nyilvánuló kívánalmat, 
kifejezésre juttató szegedi kamara felirata teljes 
mértékében pártolandónak találtatott, úgyszintén 
általánosságban a győri kamarának a közható
ságok által »küzszállitási ügyekben* követendő 
szabályok revíziójára vonatkozó felterjesztése is, 
részletekre nézve azonban a közgyűlés többféle 
észrevételt tesz és módosítást ajánl. Az iparos
osztály intelligenciájának emelése érdekében a 
közgyűlés szükségesnek tartja, hogy csak olyanok 
vétessenek fel iparos tanoncokul, a kik Írni és 
olvasni tudnak, ha pedig oly ifjak jelentkeznek, 
a kik ezt nem tudják, egy előkészítő osztály láto
gatására utasittassanak s csak ennek sikeres el
végzése után vétethessenek fel tanoncokul; felter
jesztést intéz a kereskedelemügyi miniszterhez 
az úgynevezett ülősegédek intézményének meg
szüntetése érdekében, a szatócsok és vegyeskeres
kedők korlátlan kenyérsülési és árusítási jogosít
ványa ellen állást foglal s kivánja, hogy mind
azok, a kik ezzel nagyobb mértékben foglalkoznak 
úgy, hogy a helyi pékiparost károsítják, ipariga
zolvány váltására köteleztessenek. Több kerület
beli kisiparosnak, illetve tervbevett termelőszövet- 

j kezetnek munkagépek adományozása iránti kérelme 
| pártoltatott. A  közgyűlés ezután a kamarának az 

országos magyar kereskedők egyesülésébe törzs
tagként való belépését elhatározta, 2 felső keres
kedelmi és 2 felső ipariskolai tanulónak 200 ko
ronás ösztöndíjat és 1 felső kereskedelmi iskolai 
tanulónak 100 koronás segélyt szavazott meg; 
végül pártoló felterjesztés intézkedését határozta 
el a Liptószentmiklós és Rózsahegy között létesí
tendő helyközi telefonhálózat érdekében.

— Megszűnt felvidéki újság. A Nyitrán 
már negyedszázad óta megjelenő »Nyitramegyei 
Közlöny* megszűnt. Utolsó száma múlt hó 29-én 
jelent meg, melyben clogikus hangon mond búcsút 
az olvasóknak. Mi őszintén sajnáljuk e lap meg
szűnését, mely oly hosszú időn át a magyarság 
érdekében küzdött.

— Uj vasú t Hontban. A kereskedelmi mi
,k le a mull héten a városi róm. kath iskolák
ul a vizsgák. Szép eredményt értek cl mindegyik 
jztályban a tanítók, amiről annál nagyobb elis
meréssel emlékezünk meg, mert tudjuk, hogy az 
sztályok mindenike túl zsúfolt, s 30—40 tanulóval 
ibb van egy-egy osztályban a törvényesen meg- 
igedett létszámnál. Csodálkozunk a tanítók tü- 
ílmén, de csodálkozunk a tanügy leghivatottabb 
lügyelőjének türelmén is, hogy továbbra is el- 
5zi úgy a tanügyre, mint a tanítók és tanulók 
készségére káros állapotokat.

— A lövöldéről. Négyszázhatvanöt lövést 
.ttek a  múlt vasárnap délután a lövészek, 243 
tlálóval 8 mélylövéssel. Dijat nyertek Bence 
ergely, Sugár Gyula, Vollnhofer Pál. A lüvész- 
^yesület ez évi rendes közgyűlését jövő vasárnap 
élután tartja meg.

— Kamarai közgyűlés. A besztercebányai 
ereskedelmi és iparkamara folyó éri junius hó 
-én közgyűlést tartott Fliltner Károly elnöklete 
lalt Napirend előtt elnök bejelentette, hogy a 
asuti sztrájk megtörése alkalmából a kamara

niszter Laszkáry Gyula földbirtokosnak és Haydin 
Károly ügyvéd, ipolynéki lakosnak a hontvár- 
megyei helyi érdekű vasút Korpona állomásából 
kiágazólag Szászpelsőc, Dobronya, Dobróváralja 
és Berezna községek határain át a m. kir. állam
vasutak Zólyom állomásáig vezetendő rendes 
nyomtávú gőzmozdonvu helyi érdekű vasútvonalra 
az előmunkálati engedélyt egy évre megadta.

— M agyar Szó. A ki közállapotainktól min
dig a leplezetlen igazságot akarja megtudni, ol
vassa a »Magyar Szó* czirnü napilapot (Budapest4 
Andrássy-ut 48). Előfizetési ára egy évre 28 ko
rona, félévre 14 korona, negyedévre 7 korona, 
egy hónapra 2 korona 46 fillér. Egyes száma 
Budapesten 8 fillér vidéken 10 fillér.

— A dóhátralékok törlesztése. Különös 
figyelmébe ajánljuk az adóhátralékosoknak a pénz
ügyminiszter folyó évi 1053. sz. rendeletét, amely 
felhatalmazza a pénzügyigazgatóságokat, hogy a 
költségvetésen kívüli időszak tartam a alatt felsza



porodott adótartozások befizetésére halasztást, 
illetőleg részletfizetési kedvezményt engedélyezze
nek. Az említett rendelet fontosabb intézkedései 
a következők:

1. Az 1903. évi május hó 1-től az 1904. évi 
április hó 1-ig terjedő időből származó egyenes
adó tartozásokra, úgyszintén azokra a hátralékos 
köztartozásokra is, melyek a pénzügyi hatóságok 
felügyelete alatt hajtatnak be, fizetési halasztás 
engedélyezhető mindazoknak, akik 1904. évi szep
tember hó 1-éig kérik.

2. A halasztás részletfizetések engedélyezé
sével adandó meg, úgy azonban, hogy az utolsó 
részlet esedékességi ideje 1905. évi szeptember hó 
végénél tovább ne terjedjen.

3. Ha a halasztást kérő adózónak még 1903. I 
évi május hó 1-ét megelőző időből is volna hát- ; 
raléka, akkor a halasztás engedélyezése határo
zottan ahhoz a feltétplhpz kötendő, hogy az ily ; 
régi hátralék rövid záros határidő alatt befizet
tessék.

4 Csakis egészen rendkívüli esetekben en- i 
gedélvezhető ilyen régi hátralékra is a részle- j 
tekben való fizetéskedvezménye. De ezen hátra- j 
lékok után a törvényes késedelmi kamat is szá
mítandó.

5. Az adózók a részletes fizetés iránti ké
relmeket külön-külön vagy együttesen nemcsak 
Írásban nyújthatják be, hanem szóbelileg is elő- j 
terjeszthetik és pedig nemcsak a kir. pénzügyigaz- | 
gatóságoknál, hanem a kir. adóhivataloknál is.

6. A fizetési halasztás iránti folyamodványok | 
bélyegmentesek.

— „A z  Ú jsá g " a jándéka . A „Mikszáth album" bö 
tartalmának egy kivonatát bárkinek megküldi kívánatra in- j 
gyen ás bérinentvo „Az Újság" kiadóhivatala, VII., Kerepesi- j 
ut 54. — mutaióba. Ez a kivonat eredeti nagyságban bár 
nyomdailag gyönyörű kiállítású, mégis csak halvány vázlata 
annak a pazar fénnyel kiállított vaskos diszuiűnek. mely az 
illusztris szerző örökbecsű visszaemlékezésein k iv iil, foglalatja 
művészi alkotások reprodukcióinak és elsőrangú hazai művé
szek eredeti kepeinek is, a melylyel „Az Újság" az előfize
tők ezreinek példátlan lelkesedését es szeretetét legalább 
részben iparkodott meghálálni.

Újság-ajándék még soha nem idézett elő a közönség
nél olyan igaz elismerést és elragadtatást, mint „Az én kor
társaim" eirnú Mikszáth album. Erra vall az ezrekre menő s 
napról-napra a kiadóhivatalhoz érkező buzdító, dicsérő levél, 
de leginkább az az örvendetes tény, hogy „Az Ujbág"-hoz i 
szegődő. „Az Újság" zászlaja alá csoportosuló uj hívok ré
szére már nem telt a Mikszáth album első kiadásából és így 
kénytelen volt „Az Újság" politikai napilap egy második 
kiadást rendezni, hogy a tömegesen érkező uj előfizetőkkel 
szemben is leróhassa szeretjének és hálájának ezt az aján
dékát.

A „Mikszáth Album" második kiadása szolgáltatja ne
künk a kedvező alkalmat, hogy ráterelj ük olvasóink figyel
mét a módjára, melylyel ezt az értékes diszművet „Az Újság" 
előfizetése révén teljesen díjtalanul és könnyű szerrel meg
szerezheti.

Fölösleges megjegyeznünk, hogy a „Mikszáth Album" 
második kiadása akár tartalom, akár pazar kiállítás tekinte
tében teljesen azonoz az első kiadással és igy minden uj 
előfizetőnek, a ki félévre egyszerre fizet elő „Az Újságra", 
vagy félévi kötelezettséggel akár negyedévenként, akár havon
ként fizet elő, módjában van az előfizetési összeg beküldése 
után azonnal megkapni ezt a gyönyörű ajándékot, mely ékes
sége a könyvszekrénynek, vagy asztalnak, a hova kerül — 
és lelket gyönyörködtető olvasmánya annak, a ki végig 
lapozza.

A „Mikszáth Album" könyvkereskedői forgalomba nem 
kerül és sehogy máskép meg nem szerezhető, mint „Az Újság" 
független politikai napilap előfizetése révén.

A ki postautalvánnyal már most beküldi az előfizetést 
— július hó 1-étől számítva, — ha csak egy hónapra is, az
zal a kötelezettséggel, hogy félévig járatn i fogja „Az Újság" 
politikai napilapot, annak már most az előfizetési összeg be
érkezte ut&n azonnal megindítja „Az Újság" kiadóhivatala 
a lapot és megküldi „Az Újság" ajándékát, a „Mikszáth Al- 
bum“ -ot. Miután igy feleslegessé válik a muta'ványszám- 
kérés, a legcélszerűbb az előfizetési összeg julius hó 1-től 
számitva postautalvánnyal mar most beküldeni, hogy a lapot 
és az ajándékot azonnal megindíthassák. Nyáron az egész 
fürdőévAd alatt az előfizetők kívánságára a lapot bárhova 
utána küldik, inég akkor is, ha többször változatják tartózko
dási helyüket.

„Az Újság" független politikai napilap előfizetési ára: 
Egy hónapra: . . .  2 K 40 f
Negyed évre : . . . 7 „ — „
Fél é v re :.....................14 „ -  „
Egész évre . . . .  28 „ — „

Megrendelési cim: „Az Újság" kiadóhivatala, Budapest, 
V II. kér., Kerepesi-ut, 54. szám.

— Egészséges gyom orhoz mindenekelőtt 
rendes, erőteljes emésztés szükséges. Sajnos épen 
ez irányban azonban sokszor vétkezünk és igy
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támad: a gyomorrontús. étvágytalanság, székre
kedés. 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 szert egyedül csak a 
valódi Brády-féle Máriacelli gyomorcseppek, évti
zedek óta kipróbált zamatos izű, biztos hatású 
házi gyógyszer az összes gyoinorbajoknál. Üvegje 
80 fillér a gyógyszertárakban. Utánzatoktól óva
kodjunk.

Túsztelt Szerkesztő Ur!
A »Selmecbányai Híradó* folyó hó 12-iki 

számában »Párbaj és orvtámadás* cim alatt egy 
valószínűleg téves értesülésből származó s rám 
nézve sértő hir jelent meg napi hírek közt. Ha
tározottan téves állításait óhajtom megcáfolni. A 
vitás lampiont a rendezők tiltakozása dacára 
tényleg elvitlem. Előbb azonban kértem, sőt az 
árát is felajánlottam, megmondva azt is, hogy 
nem a magam részére kérem. Az udvarias fele
let az volt, hogy »apámnak sem adnék, kollegáim 
az elsők* A lempiont erre levettem. A főrendező 
tettemet pim aszságnak  nyilvánította; nem mint 
a cikk irja, a lopás mibenlétét fejtegette előttem. 
Megjegyzem a cikkben említett Székely Ferenc 
VII. osztályú tanuló nem jöhet számba, mert 
mint másnap maga is mondta, nem volt beszá
mítható állapotban. Másnap a főrendezőt Okoli- 
csányt Tibor maturandust felszólítanám megbí
zóim által, hogy szavait magyarázza meg és 
kérjen Írásbeli bocsánatot, vagy amikor arra ké
pes lesz, adjon elégtételt, nagyon jól tudva azt, 
hogy diák ezt nem teheti. A nevezett megtagadta 
mindkettőt, sőt tettemet határozott lopásnak nyil
vánította. Ezután következik a cikk legnagyobb 
tévedése, mely szerint én este orvul és hátulról 
támadtam meg az illetőt. Ez nem áll, Először is 
a dolog délután öt órakor történt, másodszor nem 
orvul támadtam, sem lesből, mert véletlenül ta
lálkoztunk egy forgalmasabb utcán, szemben', én 
egyedül, a nevezett kollegájával. Megállítottam, 
mert kihívóan nézett rajtam végig; ő ezen sza
vakkal: »tolvajjal nem  beszélek, a bíróságnál 
találkozunk,< tovább akart menni, mire én kény
szerítve voltam megtenni azt, a mit tettem. Az 
eset után megálltam nevezett előtt s vártam a 
következményeket, s miután semmi sem történt 
utamat folytattam. Mindezek valódiságáért becsü
letemmel kezeskedem, s ennek kinyilvánításával 
az ügyet részemről befejezettnek tekintem.

Tisztelettel kérve ezeknek a soroknak a 
való igazság érdekében való közlését, vagyok a 
szerkesztő úrnak alázatos szolgája

Selmecbányán, 1904. junius 13.
Szüts Béla, 

érd. akad. halig.

Készséggel adtunk helyet a fenti levélnek 
múlt számunkban megjelent hírünkkel kapcsolat
ban. Tndositónk, fenti levél szerint annyiban nyert 
téves információt, hogy Szűts Béla hátulról várat
lanul ütötte meg Okolicsányi Tibort, amit Szűts 
Béla tagad. Ez mindenesetre változtat a dolog 
megítélésében, ámde helyesnek az egész dolog 
sem igy, sem úgy nem mondható. Az ügy külön
ben mostan a biróság elitélése alá fog kerülni.

Szerk.

S E L M E C H A N Y A 1 H Í R  A D 0

NYILT-TÉR.*
* E rovat alatt közlöttekárt nem felelőe a szerk.

N yilatkozat.
A 23-ik számú »Selmecbányái Híradó*-bán 

anyám özvegy Slanga Adolfné értesítette az ipa
rosokat és kereskedőket, hogy ő meglevő és csi
nálandó tartozásomat nem fizeti; de mivel én 
nem tartozom senkinek, akkor követelem, hogy 
a sértést egy és mindenkorra vonja vissza.

S tanga Adolf.

K öszönetnyilvánítás.
A helybeli kegves-tanitórendi ház és kir 

kath. gymn. tanártestület tagjai úgy a t. intéze
teknek, valamint egyeseknek, kik szeretett tag- 

I társuknak, Tietz Sándornak, temetésén való meg- 
■ jelenésükkel, vagy élőszóval részvétüknek kifejezőt 

adni méltóztattak, hálás köszönetét mondanak 
Panek Ödön

ktrendi kázfűnök és gjmi]. 
igazgató.

SELMEC- ÉS BÉLABÁNYA SzT k IrT vÁROS

HIVATALOS KÖZLEMÉNYEI.
Az anyakönyvi hivatalok bejegyzései

1904. évi junius 10—17-ig.
Születés.

Polouyi Samu, Valach Katalin, fin. Selmecbánya
Stubna István, Pindroeli Mária, leány,
Cservenák György, Térén Anna, fiú,
Debnár János, Kaseiár Róza, fiú,
Csoltkó Lajos, Aberle Emília, leány.
Brodnyánszky János, C/.enier Antónia, leány.
Konopka János, Sztrelecz Mária, fin ,

Nemecz József, Csernotka Mária, fin, tíélabánva.

Házasság.
Grátisz Ignác, Choderian Katalin, Bélabánya.
Lieutenant István, Schneider Mária, Selmecbánya.
Ruppoldt Károly, K iü lik  Mária, Selmecbánya.

Halálozás.
Chovaneoz András, 27 napos, gyermekaszály, Selmecbánya. 
Kann Anlalné, (55) év gutaütés.
Fron^k Andrásné, (5(j éves, giimőkor,
Kern László, 10 hónapos, görcsök,

2368./1904. szv.

Hirdetm ény.
Mely szerint közhírré tétetik, hogy a folyó 

évi IV. oszt. kereseti adó kivetési lajstromok az 
ipolvságí m. kir. pénzügyigazgatóságnak érvénye
sítési záradékával ellátva a városi hivátalnál f. 
é. junius hó 16-tólJ f. é. junius hó 24-ig terjedő 
nyolc napi közszemlére kitétetnek azon figyelmez
tetéssel, hogy az adókötelesek neláni felszólam
lásaikat, s pedig:

a) azon adózók, kik a íentérintett kivetési 
lajstromban tárgyalt adónemmel már a múlt év
ben voltak megróva, a lajstrom kitételének napját

b) azon adózók, kik a kivetési lajstromban 
megállapított adóval a kivetés évében első Ízben 
rovattak meg, adótartozásuknak az adókönyvecs
kébe történt bejegyzését követő 15 nap alatt köz
vetlenül az ipolysági m. kir. pénzügy igazgatóság
hoz annál is inkább nyújtsák be, meat ezen ha
táridőn túl oda beérkezett felszólamlásaik az 
1883. évi XL1V. t.-c. §-a értelmében mint figye
lembe nem vehetők egyszerűen visszautasittatnak.

Selmecbányán, 1904. junius hó 12-én.
Városi adóhivatal.

3059./1904. szv. sz.

H irdetm ény.
Mely szerint közhírré tétetik, hogy a folyó 

évi nyilvános számadásra kötelezett egyletek és 
bányaadó kivetési lajstromok az ipolysági m. kir. 
pénzügyigazgatóságnak érvényesítési záradékával 
ellátva a városi adóhivatalnál folyó évi junius hó 
16-álól folyó évi junius hó 24-éig terjedő nyolc 
napi közszemlére kitétetnek azon figyelmeztetéssel, 
hogy az adókötelesek netáni felszólamlásaikat 
megtegyék és pedig:

a) azon adózók, kik a fentérintett kivetési 
lajstromban tárgyalt adónemmel már a múlt év
ben voltak megróva, a lastrom kitételének napját;

b) azon adózók, kik a kivetési lajstromban 
megállapított adóval a kivetés évében első ízben 
rovattak meg, adótartozásuknak az adókönyvecs
kébe történt bejegyzését kővető 15 nap alatt köz
vetlenül az ipolysági m. kir. pénzügyigazgatóság
hoz annál is inkárb nyújtsák be, mert ezen ha
táridőn túl oda beérkezett felszólamlásaik az 1883.

1904. jun ius  19.



évi XL1V. törvénycikk §-a értelmében mint figye
lembe nem vehetők, egyszerűen visszautasittatnak. 

Selmecbányán, 1904. junius 14-én.
Városi adóhivatal.

4175, sz. rkp. 1904.
H irdetm ény.

Közhírré teszem, hogy az 1904. évre vonat
kozó fősorozás a jóváhagyott terv szerint a kö
vetkező napokon fog megtartatni, és pedig:
1904. évi június hó 22-én az I. korosztály (1)583. évb. sz.
,«ai .  . » 22-én a II « zioon

1904Június 19.____

1904 » i  » 22-én a II. > (1882. » > )
1904. » > » 23-án a III .  > (1881. » , )
1904. » » » 23-án azon idegen illetőségű hadköte-
lesek fognak elővezettetni, kiknek avató iveik őzen határ 
napig ide megérkeznek.

A sorozás a Városi Vigadóban mindig reg
gel 8 órakor veszi kezdetét. Felhívom az érdekelt 
hadköteleseket, hogy ezen jelzett napokon tiszta 
öltözetben pontosan és teljes számban jelenje
nek meg.

Egyben figyelmeztetem mindazon hadköte
leseket, kik valamely törvényes jogcímre vagy 
egy éves ünkéntesi kedvezményre igényt tartanak, 
hogy ebbéli kellően felszerelt kérvényeiket folyó 
évi június hó 2*2-éig nálam nyújtsák be.

Selmecbányán, 1904. május hó 28-án.
H orváth Kálmán, 

r főkapitány.

4546. sz. 

rkp. 1904
Sclmec- és Bélabányn sz. kír. városban az 1004

é v j e g y z é k e
ya sz. kír. városban az 1004. é 

irt teljesen ismeretlen hadköteleseknek.

A i i  a  <1 h  ö t e l e s

>. n  e  v  t*
p

szüle
tési
éve

illetőségi helye

1 Kopp Ferenc 1883 Selmecbánya

2 Immerbluw Géza 1883

3 JWachil Béla 1881

4 Gregor Ferenc 1881

5 Kartik János 1881

6 Hergott Rezső József 1381

7 JInza Rezső 1881

8 Stein Rezső 1881 „
9 Eiehenbauin Miksa 1881

A védtörvény-utasitás I. rész 29. §-ának 5. portja ér
telmében közöltetik.

Selmecbánya, 1904. évi junius hó 6-án.

H orváth Kálmán,
rendőrfőkapitány.

3060./1904. 3zv, sz.

H irdetm ény.
Mely szerint közhírré tétetik, hogy a folyó 

'i Ifi. oszt. kereseti adó kivetési lajstromok az 
'polysági m. kir. pénzügyigazgatóságnak érvényé
ül esi záradékával ellátva a városi adóhivatalnál 

.̂ un*us ^  16-ától folyó évi junius hó 
“ ■ 'g terjedő nyolc napi közszemlére kitételnek 
cz°n igyCimeztel{jggtĵ  adókötelesek netáni
ieiszólamkisaikat megtegyék és pedig:

a) azon adózók, kik a  fentérintett kivetési 
js romban tárgyalt adónemmel már a múlt év- 
6n vo lak m©gróva, a lajstrom kitételének napját;

, ' azon at^ zók’ kik a kivetési lajstromban 
róván a,pit0tt' adóval a kivetés évében első Ízben
l..3 i me®’ ^^tartozásuknak az adókönyvecs-
közv ti nt bejegyzését követö 15 naP a,atl 
s á íh n  ° n Ü * a7I j J°lysági m. kir. pénzügyigazgató- 
határĤ annál *S nyújtsák be, mert ezen
1883 T n -Ul °da beérkezelt felszólamlásaik az 
GzvpI 7  ^  ‘ törvénycikk §-a értelmében mint
tatnak*11 ° 06,11 vebetök> egyszerűen visszautasít-

Selmecbányán, 1H04. junius hő 14-én.
Városi adóhivatal. í

2 £ '■ M 8 Q Ü ,\ n y a i n i r  A D ó 

2539./1904. szv. sz.

Hirdetmény.

évi i^tIeíy Szerint közhirró ltHetik> hogy a folyó 
i tőkekamat adé kivetési lajstromok az ipoly-

, 81 k,r- Pénzügy igazgatóságnak érvényesítési 
záradékával ellátva a városi adóhivatalnál folyó 
évi junlus hó 20-étó! folyó évi junius hó 28-áig 
terjedő nyolc napi közszemlére kitétetnek azon 
figyelmeztetéssel, hogy az adókötelesek netáni 
ielszólamlásaikat megtegyék és pedig:

a) azon adózók, kik a tenférintett kivetési 
lajstromban tárgyalt adónemmel már a múlt év
ben voltak megróva, a lajstrom kitételének napját;

1>) azon adózók, kik a kivetési lajstromban 
megállapított adóval a kivetés évében első izbon 
rovattak meg, adótartozásuknak az adókónyvecs- 
kébe történt bejegyzését kóvetó 15 nap alatt köz
vetlenül az Ipolysági m. kir. pénzügyigazgatósighoz 
annal is inkább nyújtsák bo, mert ezen határidőn 
túl oda beérkezett felszólamlásaik az 1883. évi
XI.IV. törvénycikk §-a értőimében mint figye
lembe nem vehetők, egyszerűen visszautasittatnak. 

Selmecbányán, 1904. junius 16-éll.

Városi adóhivatal.

Első m i i  30 ér  óla

Erste Márts

h i r d e t é s e  k.

Petőfi kert.
Az intelligens körök találkozó helye. -  

Többféle sül' mindig csapon. Friss kitűnő m i
nőségű ételek reggeltől késő estig.

, > . ,  ,  ,  Zsigmondy-ntcában 6811.
lU á C Í Q  i á t ó á S l  3 esel,e!l'lszoba, konyha.

éléskamra és fakam ra-  
bál álló lakás augusztus hó 1-től k i a d ó .  

Bővebbet Greguss Antal háztulajdonosnál.

Pénzt, 
sok pénzt,

karonként 1000 koronáig keres
het mimlnnki tisztesiógesen min
den szakisinorct nőikül.

Küldje bo elmét E. 440 je lije  
alatt a következő címre: A n -  
n o n c e n - A b t e l l u n g :  d e s  
. .M e r k ú r ” M a n n h e lm .

Joeries Áeost dz7. és ia
könyvnyomdájában

egy jó házból való fiú

tanulóul
felvétetik.

$

használja a régóta bevált és jó 
izé .

„K aiser-fé le
IELL-CARAIELL“

cukorkákat.
2 7 J . I ) 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- 
jegygyel. Csomagja 20 és 40 fillér.

Raktár:
M á r k u s  IVT.

cukrászata N r l i i i r c l i ik n . v á n
Deák-Ferenc-utca 7./I. saját ház.

.. .. Á lla p ít ta to tt  1 8 3 0 ........

C S E R N Á K  G Y Ö R G Y
C I P É S Z Ü Z L E T E  

S E L M E C B Á N Y Á N , K O S S U T H -T É R .

ból .  l S a b b fdív".1Í í . b. * " i l' W " " ”n’, b l  ’■ " *
• • • • l « 5 s z  o l p ű m l i t f t r ....................

J ^ a n u ló t keresünk könyvke
reskedésünkbe, ki 4 
középosztályt vég

zett és házon kivül lakhatik . Némi fizetés már
------ a tanidő elején já r  neki. —-------------
J o e r g o s  Á g o s t  ö z v .  ó s f i a .

~  —  .te—.

p ^ chicht g zappatip
vagy „ku lcs "

je g y g y e i

L egjob b , le g k ia d ó s a b b , le g t i s z -  
.. táb b  é s  a z é r t  a  le g o lc s ó b b  „ 

acv- s  z  a ,  p  p  Su x x .  ..^s.

Bevásárlásnál ügyelni tessék, hogy minden darab  szappan 
„Schicht" vagy pedig a fenti „védjegyekkel" legyen ellátva.
..... —  jjgM M W M M a

i



- r z1 ké 
1 fel

W  V ,

anulónak egy fiú, ki a 
magyar és tót nyelvet tö
kéletesen bírja, azonnal 
felvétetik Ĵ ensz juntái 
vaskereskedésében Kör

möcbányán.
N y a v a l y a t ö r é s !

Ki nyavalyatörés, görcs és más ideges állapotba 
szenved, kérjen iratot, ingyen ós bérűién tve kap 
szabd. Hattyú gyógysz.rfár által Majna Frankfurt

oso© o«o«o»o»o© o«o® 3?;j*c#c#G «o»o*o«o«o«o® o#o»o*o*o»oeo«o#c«o#ü«a«o«o< 8aeo t
I Első c s .e s  kir- o s z t r á t -M ü a r  k izárólag szá l. vlbarm eutes.

K p o n s t e i n e r  K á r o l y
r v -is Minden re s z tv e t t  k la ltltaso r. első d llla l !
.lutalir-azvn i • . ■ "••• -•• •!•••*». ;:.-r«u-«i . . ,

Kívánatra ingien prója. mintakCnyv prospektus. u**el *“ u0‘ K̂ r i® t2 kr.-iot - i<n §
a » Q « O » O O O » 3 ® O « O e C » -.;» O 0 O O O « C .# O « ü *O « C ® O » O « lO « O « O tO » O » O » O ® O O » O # O » » O » O » O « O » O

Ki M m

Valóban nagyszerű és 
elérhetlen 

„ r o v a r i r t ó . 11

Csak palackban vegye.
Selm ecbányán: Geiger Márk. Engel 
Zsigtnond. Krnst Zsigmond. Ifj.Mar- 
schalkoGyula, W'eisz Ignác és Weis/, 

Samu fűszerkereskedőknél. 
H odrusbányán: Kukucska József 
és Weisz Jakab fűszerkereskedőknél. 
Ipolyságon : Herczeller M. Holner 
Dombo Károly és Rumann l.ajosné 

fű szerkeresk edő k n él. 
K örmöcbányán: Freud Manó, Gaz
dik János, K. W. Horn, Klein Her
máim és Ritter Leopold J. fűszer

kereskedőknél.

L E O P O L D  G Y U L A

r— ! ^

Császárfiirdö
téli és nyári gyógyhely

BUDAPESTEN.
E lsőrangú  kénes héwizO gyógyfürdő, 
páratlan gőzfürdővel, legmodernebb 
Iszapfürdőkkel, pompás á s v á n y v íz -  
u s z o d á k k a l .  kő- és kádfürdőkkel. 

200 kényelmes lakószobával 

P ro sp e k tu s k ív á n a tra  
Ingyen és bérmentve.

K Ö Ü Z V É . !  Y  ÉS C  S I)  Z  ELLEN LEGSIKERESEBB  
o K R I E O E K - r é l o

O vepr ~  U o r o n n ,  k i s  O v o tr 1 k o r .
Főraktár: K O n o lV A  -  G l'O C íY S Z E llT Á H . Budapest. Catvin-tér.

KIRÁLYFI ÉSTARSA
BANKHÁZA,  B U DA P E S T .  A N D R Á S S Y - U T  60.

• m ify. klr. i n t .  o in iiiio rtjitik  fóeliru.ltó hely*.
110,000 »or«JegY. 6 5 ,0 0 0  nyer. — Nyerem ények ó tiz e g e  M..A6&.000 korona (

A Kisbirtokosok 
Országos Földhitelintézete
BUDAPEST. V., GÉZA-UTCZA 2. 

300 koronától kezdve ad tflrlesztéses zálog- 
leTél-k&lcsösfikel, melyek otáa

IrtJtS UsrfcUDjí'.KsI: 11 S°/o Io-m AiísI :
B n

fizetendő Járadékul a törlesztéssel együtt. |

Ivebb fe lv i lág o s í tá s t az  in téze t 
d íjm en te se n  ad .

Ho t e l I J :  I  ; t l
S.UHV1U SIMON PAl_

BUbnrEST, Vt., VflCZI-ttőRUT 25. sí.
KM no h a  Í-JO K-lót feljebb kUiolgáláiial é l Tfllatyrt- 
I tg lU iu l egyfitt. Fürdik, .legéül kóréhén, étterem él 
iürcaaraok a házban. VlUuaoé ramtl megállóhely ax 

O u iu  pllyéuóvarok éa bitók leié.

i  talilkotd bd. e

K L I V É N Y I  F E R E N C Z ,
vendéglős elsőrangú éttermei

Budapest, VI., Andrássy-út 39.
KltfioS mégy ér kouyfti, valódi tt« t i  borok él 

V a világhírt .PSCHORRBRAU- egyedüli ktméréie.

V fcs»S«=»,

■ R E M IN G T O N
^  Í R Ó G É P
£ U J  M O D E L L J E  ^  tneqielent’!

P R O S P E K T U S T  K Ü L O

E 33EE311
B U D A P E S T

V g 1 f lN P R Á S S V - Ú T  Í Z .

Ön nagyon idősnek látszik I 
Fesse haját a CZERNY-fele

(á T a n n itu u n e
HAJFESTÖ-SZERREL

V É R G Y Ó G Y I T Á S
A legsikeresebb gyógymód: asthma, srlv., gyomor-, 
Ideg- ét bórbaj, liélhüdéi, elmezavar siti. ellen.

Megalipitója és egyedüli képviselőié: 

k" K O V Á C S  J. fővárosi orvos.
BUDAPEST. V, VáCZI.  KŐRÚT 18. SZ. I. EM.

OSERS és BAUER
M O T O R G Y Á R

BUDAPEST
V. Llpót-kűnil T.

Benzin* és 
petrolin* 

motorok
S z i v ó g á z - m o t o r o k  2—3 fillér üzem költséggel. J
Emii toatetl aüHaka, - Elsirtü iiirtÉj. - Kiírni teái MÖtj

g j

BÉCS
O re ad n e re tra ite  78— 85.

Benzin- és
petnolin-
lokomobilok

Nyomatott Joerges Ágost özv. és fia könyvnymdájában Selmecbányán, 1904
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