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Az expedíciót s hirdetéseket illető reklamációk a lapkezelő 
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Ipolyság kontra Selmecbánya.
Két vezércikket olvastam a napokban, 

az egyiket a „Honfi Lapok “-bán „Gymná- 
sium Ipolyságon11 cim alatt, a másikat a 
Selmecbányái Hiradó“-ban „Elevenen el- 

temetveu címmel. Mélyen megrenditett mind- 
akettő külön-kUlön is, de egymás inellett 
olvasva a két cikket úgyszólván megder
medtem, mert hiszen mint Selmecbányái 
polgárnak Selmecbánya városához húz a 
szivem és fájd alommal látom, hogy e vá
rosnak nincs pártfogója, elszegényedett pol
gárságnak nincs módja ahhoz, hogy le ta r 
giájából felrázatva a cselekvések mezejére 
lépjen, ipara és kereskedelme tönkre téve; 
uj intézmények nem létesülnek; lakossága 
nem szaporodik; vasutat nem bir építeni; j 
helyi lapjának lelkesítő cikkei Írott malaszt 
maradnak; és most legújabban még meg
levő és régi intézeteit is elakarják vinni s 
igy az igazán eleven eltemetett régi, nagy
hírű várost már fosztogatni is kezdik. Igen 
fosztogatni, mert alig múlt el a veszély, 
hogy a Mária Terézia királynőnk által ala
pított főiskolánkat akarták innen elvinni, 
most ismét a „Honti Lapok“ folyó évi 
november hó 26-iki számában „Gymnásium 
Ipolyságon44 cimü cikk gymriásiumot követel

Ipolyságnak és ezt úgy akarja elérni, hogy 
Selmecbányáról vitessék át az itteni róni. 
kath. gymnásium és hozzáteszi a cikkíró 
ezt: ,.Ezen eszme a m iniszternek tetszett

Úgy tudom, hogy az utolsó képviselő 
választás alkalmával Héincz llugo országos 
képviselőnk programmbeszédébcn mint egyik 
legelső kiviendő célt, a selmeci r. kath. 
hat osztályú gymnásiumnak nyolc osztályúvá 
kiegészítését jelölte meg, amit a választó 
polgárság Örömmel és lelkesedéssel vett 
tudomásul. Ezóta három év telt el, ez ügy
ben mi sem történt, azaz történt, de a 
mi hátrányunkra, vagyis a kiegészítést most 
úgy akarják elérni, hogy az egész gym- 
násium szűnjék meg és illetve Ipolyságra 
vitessék át. Értem én az ipolyaáginkat és 
törekvésüket természetesnek is tartom, csak 
az fáj, hogy Ipolyság ismét Selmecbánya 
megkárosításával akar emelkedni. Miért 
éppen a selmeci gymnásium menjen oda? 
Talán következetésségből, mert 1872. évben 
már a törvényszék is oda került Selmec- 
bányá ról ?! — Nem érhetné el Ipolyság 
kitűzött célját Selmecbánya sérelme nélkül?

Erre azt felelik az illetékes körök, 
hogy Selmecbányán nincs jogosultsága két 
gymnásiumnak — hát vájjon igaz ez! —

Nézzünk csak szembe ezen állítással és 
állítsuk fel a kérdést: „szükséges-e Selmec
bányán két középiskola? Hát kérem sze
retettel, bizony nagyon is szükséges és pedig 
sokféle okból; — a sok közül csak egyet, 
fogok kifejteni.

Selmecbányán van egy ág. evang. fö- 
gymnásium és egy kir. kath. nagygymná- 
sium; az előbbibe be van Írva 400 tanuló 
és ha hely volna be lenne Írva 600 tanuló 
is. de helyszűke miatt több fel nem vehető; 
— az utóbbiba be van Írva 160 tanuló és 
ha nyolc osztályú lenne, be volna Írva leg
kevesebb 3—400 tanuló; — mert mit lá
tunk : az evang. főgyranásiumba 180 rom. 
kath. fiú jár, nagyobbrészt helybeliek, a 
kiket az intézet felvesz és pedig tisztán 
jó akaratból és tekintettel arra, hogy hely
beliek, e mellett azonban kénytelen eluta
sítani igen sok vidéki evangélikus fiút azért, 
mert nincs hely és igy felekezeti kötele
zettségének rovására pártolja a helybeli 
katholikus fiukat; a katholikus fiuk pedig 
tódulnak ezen főgymnásiumba jóhirnevén 
kívül azért is, mert fögymnásium és nem 
igen mennek a kir. kath. nagygymnásiumba, 
mert csak nagy gymnásium, a honnan a hat 
osztály elvégzése után kénytelenek máshová

Szekeres Ábel.
Irta: Jakab Ödön.

A minap reggel még az ágyban heverőztem, 
mikor betoppan hozzám a szolgáló.

— Instálom, egy ember keresi a tekintetes 
urat. Most jö tt a vasúton.

— Hogy hívják ?
— Valami Szekeres Abel-féle nevet emle

getett.
— Jól van. Vezesse a dolgozó szobámba. 

Mindjárt fölöllüzöm s megyek.
Szekeres Ábel! Teremtő isten, micsoda rég 

nem hallott név ez! De azért a tulajdonosára 
tüstént visszaemlékeztem s az emlékezés alatt 
úgy éreztem magam, mintha huszonöt esztendő- 
vel fiatalabb volnék. Hevesebben dobbant meg a 
szivem s lelkemben rég elalélt emlékek serkentek 
életre e névnek hallatára. Szinte hallani véltem 
a tisztes, fekete falu székely kollégium hangos • 
csengetyüjét, amint hívogat a reggeli órákra s 1 
önkénytelenül egy pár görög szó jutott az eszembe. ! 
Az ablakom alatt elmenő emberek lármája úgy 
tetszett, mintha az iskola haszontalankodó egy
kori tanulótársak zsivajgása volna. Még ültözkü- 1 
désem is szaporább lett sokkal a rendesnél, ne- i 
hogy öreg tanárom után menjek be ismét az i 
órára.

Mert hát Szekeres Ábel hajdanában tanuló
társam volt, kivel ugyan ritkán tanultunk együtt, 
de mindig együtt verekedtünk. A tagba szakadt 
nagy, otromba gyereket mindenki ismerte s min
den osztályban az volt a »szamárpad«, amelyik
ben ő ült. Mikor engem az iskolába vittek, két 
osztállyal já rt akkor előttem; s mikor az iskolát 
elhagyta, két osztállyal jártam  én előtte. Nehéz 
feje nem bírt a tudományokkal sehogy boldo
gulni, ám bár ő azt hitte, hogy csak a tanárok 
üldözik. Alig cseperedett fel embernyi subádénak, 
végképpen meggyülölle a nyomtatott belüket. Ha
nem azért az érettségi vizsgát még a negyedik 
osztályban letette, ami különben nála csak a n 
nyiból állott, hogy a német nyelv professzorának 
az ablakát beverte s azzal elment haza, falusi 
gazdának.

Amint öltözködés közben ezeken a régi dol
gokon borongtam, felismertem a hangját is a 
másik szobából. Az egykori érces hangon ki
áltotta az ebédlőben rendező szolgáló leánynah:

— Hallja galambom! Hát itt a vendégeknek 
a  szivarok hol állnak ?

Nem kellett fáradni a leánynak, mert e 
pillanatban én is beléptem ,a dolgozó szobába.

— Szervusz, kedves Ábel!
— Szervusz, fiú!
És megölelt és megcsókolt a régi meleg

séggel.

— Hallottam a híredet: nagy ember leltél, 
az ország tüköréi Bravó, fiú!

Aztán megveregelte a váltamat, nagy szere
tettel és nagy erővel.

Ez a leereszkedő viselkedés még annak a 
boldog időnek volt a maradványa, mikor köz
tünk a legfőbb külömbséget kiváltképp az tette, 
hogy ő erősebb volt, mint én.

— Szép dolog tőled, hogy nem felejtettél el 
és meglátogattál.

Ábel kiegyenesedett és önérzetesen szólt:
— Mit? Hát olyan parasztnak gondolsz te 

engemet, hogy nem tudom: mi a kötelesség? 
Hiszen igaz, hogy én nem vagyok holmi tinta
nyaló ember, hanem csak alfélé »földnépe«, aki 
abból él, hogy túrja a mezőt, mint a vakon
dok, esztendőről esztendőre; de azért csak szá
mítok valamit a magain fajtája közt! Te, olyan 
ökre s olyan fia nincsen a faluban senkinek, 
mint nekem!

— Örvendek, Ábel!
Leült egy székre, elharapta egy szivarnak a 

végét és rágyújtott.
— Ne gondold, hogy olyan sült paraszt, 

semmi ember vagyok! Elismerem, hogy nem so
kat tanultam, hanem azért falun is csak surló- 
dik az ember. Mi is hallunk a világról egyet- 
mást! Mi is tudjuk, hogy megölték a németek 
Kossuthot.



S |  L M [■: g  g  A N v A I II I KA1» 0 1004, december 4.

menni és igy uj rendszerhez, uj tanárokhoz 
alkalmazkodni; de menjünk tovább, bjztosau 
tudom, hogy több selmeci tiu más váfosbai} 
jár gymnásiumba részben a fenti ok, rész
ben a miatt, hogy ösztöndíjuk, vagy pms 
hagyományos iniézketjés mjatt róni. kath. 
intézetbe kell járniok és igy miután üt ezt 
nem tehetik nyolc éven át. inkább az első 
osztálytól kezdve máshová mennek; de a 
vidékről is sok r. kath. fiú járna ide. ha 
a kir. kath. gymnásium főgymnásium volna 
akik most Léván, Esztergomban, Beszterce
bányán vagy másutt járnak.

Biztos számításom szerint tehát ezen 
két főgymnásiumnak legkevesebb 400—400 
tanulója lenne, ami azt hiszem teljesen ja 
vunkra billenti azt a mérleget, melyet most 
idegenek felbillenteni akarnak.

Ezzel be is fejezhetném szomorú el
mélkedésemet, de nem tehetem anélkül, 
hogy keservemnek egy-két még keserűbb 
szóval kifejezést adjak. — Miért nem moz- j 
gunk mi selmeciek? Miért nem teszünk va
lamit? Miért nézzük összetett kezekkel azt. 
hogy ősbányavárosunkaf. mely pedig haza
fias és kulturális missziót teljesít, mindenki, j 
még saját emberei is elhagyják, illetve ! 
közönynyel nézik vergődését? Miért en
gedjük e hajdan nagy várost fokról-fokra j 
hanyatlani? — és engedjük, hogy abból 
azt vegyék el a törekvő idegenek, ami j 
nekik éppen megtetszik ! Hát igazán oldalba i 
rúghat minket bárki is büntetlenül? Annyira 
gyengéknek tart már minket a világ? Es 
annyira megvannak győződve az intéző 
körök arról, hogy ha Selmecbánya nem 
lesz erős város, a nemzetiségek azontúl sem 
fognak it t  létezhetni?

Vigyázzunk, mert baj lehet még ebből! 
Vigyázzunk és fogjunk össze, és ne en
gedjük azt, hogy mások ami kárunkkal, 
a köz kárával gazdagodjanak !

Egy selmeci polgár.

Szörnyű hangosan beszéli, amivel láthatólag 
mutatni akarta, hogy nincsen elmaradva nagyon 
a világtól.

Azonban hiába kiabált, mert egész külseje 
folyvást ellenére szólt. A ruházatját akár el se 
hozta volna! Vastag vászon ing szürkéllelt ki a 
barna daróc kabát alól s a kabátján hat gomb
háznak csak két gomb állott rendelkezésére. 
Hosszú szárú, nehéz csizmát viselt, melynek gon
dozatlan fejbőrét vörösre csávázta otthon a me
zők hajnali harmata. Feltört kezein erősen meg
látszott az eke szarva és a nehéz kasza-munka.

— Tudod, miért jöttem, hogy meglátogas
salak olyan messze földről? — kérdezte tőlem 
komoly nyomatékkal.

— Nem tudom, Ábel; de jól tevéd, akár
miért jöttél.

— Persze az efféle híres úri emberek min
dent elfelejtenek! Emlékszel, hogy egyszer veled 
és Varga Sándorral mit fogadtunk, volt a Maros 
partján? Azt fogadtuk, fráter, hogy felkeressük 
egymást huszonöt év múlva, akkor is megisszuk 
a baráti poharat, Látod, én emlékszem, pedig 
sok bajom van! Nem volt az a nap azóta, hogy 
eszembe ne jusson! Huszonöt esztendeje már, 
hogy éjjel-nappal számitgatom a fogadás idejét. 
Még a tavaly letelt. De ti nem jöttetek felém, a

Kisipar, házi ipar.
A napokban az a híradás jelent ipeg a saj

tóban. hogy Tsllián földmivelósügyi miniszter a 
jövő év taraszán a városligeti mezőgazdasági 
jnuzeumban háziipari kiállítást rendeztet, amely 
vásárral lesz egybekötve, nyilvános szemlére ke
rül mindaz, amit a tél folyamán a háziipari kur
zusokon készítenek. Mert ha kevés szó is esik 
róla, de falvainkban igen sok helyen még mindig 
folyik az a dicséretre méltó akció, hogy a nép 
télen át könnyen elsajátítható téli keresetforrást 
ismerjen meg s a hosszú tél kényszerű kényelmét j 
konyérszerző foglalkozással váltsa föl.

A földmivelésügyi minisztert, mikor a tava
szi kiállítás és vásár eszméjét végrehajtani ren- | 
déllé, azon szempont melleit, hogy széles körben j 
megismerjék a házipari készítményeket és vásá- ! 
rolják is. még az a szándék is vezeti, hogy már ! 
ekkor tárgyalanná váljék egy olyan vélemény, j 
mintha a mezőgazdasági háziipar a kisipar meg- ! 
rontására lenne.

A kiállítás nyilván fogja ezt tanúsítani. Hiszen . 
a mezőgazdasági háziipar sem nem gerálja, sem 
készítményeivel nem tünteti fel, m intha a szak
beli iparral versenyezni tudna és akarna. Mert 
nem is akar azzal versenyezni. Célja az, hogy 
ott, ahol a nyersanyagok kéznél vannak, ahol van 
fűzfa, ott kosarakat, ahol van nádas és sás, ott 
kasokat, gyékénytakarókat készítsenek. Felhasz
nálják az eddig jobbára alomnak felhasználódott 
kukorica-csuhél eszkábálnak a házi szükséglet
ben felhasználható dolgokat. Szóval csak arra 
veti ! magát a mezőgazdasági háziipar, amire a 
mezőgazdasági foglalkozásban van szükség. Az 
ipar nem veti magát arra, mert nem is találja 
meg számítását, hogy például csemegeszőlő szál
lítására alkalmas fűzfa kosarat, baromfi kiállí
tásra szükséges kasokat és a nyerstermények j 
forgalomba ]hozására szükséges tárgyakat előál
lítsa. Ez nagyon alkalmas téli foglalkozás a lét- j 
len földmivelőnek. A kisipar szorult helyzetét I 
ugyan azzal még senki sem motiválta, hogy a 
földmivesember egyébként is jobbára csak a maga 
szükségleteinek céljaira télen által valami mun
kával eltöllötle az időt. Aminthogy pl. Svájcban 
egy csöppet sem szorította meg az óraipari, hogy j 
a Szentgotlhárdhegy körüli svájci falvacskák la
kói megannyi órekerék-készitő házi iparosok, pe
dig hol állunk még mi attól és viszonyaink sze
rint sohasem leszünk ott, mert nálunk a házi

szegény falusi paraszthoz. Na hát eljöttem én! 
En a szavammal nem szoktam játszani.

Megvallom, hogy némi szégyenfélét éreztem 
magamban, mikor ez a faragatlan, becsületes 
ember arról a fogadásról beszélt, melyet valami
kor három boldog gyermek te tt a Maros partján, 
de melyet az élet nekem bizony már régen ki
vert a fejemből!

Mentegetőztem:
— Hogyne emlékezném! De lásd . . .
— Ne hazudj, fiú, — vágta el a szavam. 

— Te sem emlékszel már, valaminthogy Varga 
Sánbor sem tud immár róla.

Lehorgasztotta a fejét és elgondolkozott.
— Vargát is meglátogattam, — mondá ke

vés idő múlva. — Róla is hallottam. Jó hivatala 
van a kölyöknek, azt beszélik.

Szelíd lemondással bólogatta a  fejét:
— H á t . . .  nektek áll a világ, nem nekem!
Hirtelen félbehagyta ezt és egészen közel

hajolt hozzám:
— Te! Hát Varga látogat meg sokszor?
— Nem volt nálam soha.
— Komisz, ordenári ember! Hát nem tud 

eljönni hozzád legalább egy rövid hétre egész, 
családjával? Hiszen itt jól elférlek! Na, ezért, ne 
félj, lehordom a kölyköt!

Akaratlanul elmosolyogtam, am int tovább 
aggodalmaskodik.

iparnak egész más és speciális a célja. Mi 
pálpnk a jnezőgazd^ságj jiázijpar, ahogy kon- 

| tem póivá vap, nagyobb tiszteletben tartja az 
| jparüző exjsztepciáját és nem konkurrál vele 

semipi téren sem.
Mimi több helyen rendeznek m ár mezőgaz- 

| ilisági háziipari kurzusokat. Tavaly is száznyolc
van vplt. Ezen a télen u számuk még jobban 
szaporodik és érdekes jelenség, hogy egy-egy ilyen 
kurzusra már a közel falvak dolgozni szerető 
földmivelői jelentkeznek. Néhány kilométert ta
posnak nap-nap után a hóban, hogy megtanulják 
a kosárkötést, a kosárfonást, egy kis faragást, 
m ert úgy veszik észre, hogyha nem csürdül, hát 
csöppen s télen, mikor oly vékonyan gurul a 
garas, aki a két kezemunkájából ól: nagy kedvvel 
fogadja a munkanyujtó, a bár kis keresetei nyújtó 
alkalmakat. Es e kis szociális akcióban megszív
lelendő vonás, hogy a falunak gyöngébb nemét 
is foglalkoztatja. A falu asszonyainak, leányainak 
is ad dolgot, neki való működési tért jelöl: a 
háztartási foglalkozás keretében ju t neki házi
ipar foglalkozás. A gyümölcs és zöldség feldolgo
zási és eltartási módjai ismertetésével juttatja 
őket uj ismeretek birtokába s ennek nyomán uj 
keresethez.

Azért szerettei nézzük éppen a szervezke
dés idejében a falu népét, ahogyan a téli akciót 
fogadja és fölkarolja. Mindez megindítván azt 
igazolja, hogy csak a foglakoztatás alkalmát kel
letett megadni a mi népünknek: hajlandósága 
feléje fordult. Reménységgel sorakozik és ajka 
hálaszóra nyílik az iránt, ki jobb sorsukat nemes 
törődéssel, nagy előre látással mind a több és 
többnek szerzi meg, hogy télen által ne a  tétlen 
sivárság ködös gondolatai csüggesszék, keserítsék 
lelkét.

A hét története.
(Mozgalmas idők. — A német kereskedelmi szerződés viszon
tagságai. — A nép iskolai javaslat ellen — Az orosz japán 
háború. — Meg korbácsolt orvos. — A kiket nem eresztenek 
be Amerikába. — Világítási kiállítás, — Förtelmes mostoha 

apa. — A vigyázatlanság áldozata.)

A parlamenti szünetet derekasan felhasználja 
a kormánypárt is. az egyesült ellenzék is. hogy 
a nép körében felfogásuknak híveket szerezzenek. 
Nem múlik el nap népgyűlés nélkül, s egy-két 
hétre már előzetesen minden napra meg van ál
lapítva, hol tartanak népgyűléseket a pártok és 
híveik. Az e heti népgyűlések sorozatát a fővá-

— Félek, hogy a kölyök elpanaszkodik, ha 
mig a legjobb barátaitól is igy visszahúzza ma
gát. Mi lelt volna belőlem eddig, ha hébe-korba 
egy-egy úrral össze nem vetődtem volna és nem 
surlódnám köztök!

Nagyot fűti és fölállt a helyéről. Jelentős 
szemiiunyoritás kíséretében intett nekem, hogy 
várjak csak egy kicsit. Aztán az ajtó mögé si
etett egy székhez, melyen roppant nagy köpönyege 
hevert, Azt egy darabig forgatta, gyúrta jobbra, 
balra, mig utoljára kivett belső zsebéből egy kék 
keszkenőbe csomagolt valamit.

— Nem jöttem üres kézzel fiú! Hoztam nézd 
is valamit, — mondá, a keszkenőt kibontógatva, 
nagy óvatossággal.

És kigöngyölt belőle egy szakadozott köny
vet s átnyújtotta nékem:

— Nesze! Te sok úri asszonnyal és ember
rel állsz levelezésben. Ennek a könyvnek hasznát 
lehet venni. A feleségem hozta a házamhoz s rég 
elhatároztam vele, hogy neked fogom adni. Te 
okos ember vagy, de az okos ember is lehet még 
okosabb. Ezt én mondom!

Elvettem a könyvet és szépen megköszön
tem. Valami gyönyörű munka volt: kész levelek, 
verses köszöntők jámbor gyűjteménye, jámbor 
emberek számára.

Eközben a feleségem is bevetődött hozzánk
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rosban kezdte meg az egyesült ellenzék. Ez a 
népgyülés, mely kürmonettel volt Összekapcsolva, 
iki—y* részvétel mellett, impozáns ünnepiessőggel 
tl)| v i ](>. Nagyváradon is volt ellenzéki népgyülés, 
úgyszintén Temesvárt is, mire aztán a kormány
párt a győri nópgyüléssel válaszolt. Itt a minisz
terelnök fejtette ki ismeretes álláspontját. Az egye- 
lomí iljuság is kiveszi részét az alkotmányos küz- 
dclemben. A budapesti egyetemen a rendőrség 
közbejöttével véres tüntetés volt, minek kOvetkezté- i 
p011 az összes fakultások hallgatói, megerősítve a : 
kolozsvári és kassai főiskolák egyetemi ifjúságától, j 
tiltakozásuknak adlak kifejezési s elhatározták, j 
ll0oy addig nem jelennek meg az előadásokon, | 
mj,r elégtételt nem kapnak.

A német kereskedelmi szerződés körül forgó 
tárgyalások nem vezettek eredményre, sőt alig j 
já sikerül megegyezést létesíteni, m ert a mező- 
gazdasági vámokra nézve - a német agráriusok | 
lúlküvctelése következtében — megállapodni nem I 
lehetett, igv hát. alighanem bekövetkezik a 
fennálló szerződésnek egy évre való felmondása.

A magyar népiskolai relormjavaslal sehogy- 
sem tetszik a nemzetiségi agitátoroknak. Idebenn 
az országban is akciói indítanak ellene, de nem j 
riadnak vissza ailól sem, hogy izgatásuk színhe
lyévé a külföldet legyjék. Így arról értesülünk, 1 
Iioüv úgy Becsben, mint Prágában a szláv egye
temi hallgatók tiltakozó gyűléseken hevesen ki- 1 
keltek a javaslat magyar hazalias szempontja ellen. !

A keletázsiai háború hírei még mindig csak ! 
Porl-Arlhur ostromlásában pontosulnak össze. A 
japánok ismét meghódítottak egy fontos dombot, j 
elfoglalt állásaikból az egész öblöt áttekinthetik 
immár, hanem benn a tulajdonképpeni várban ; 
még mindig Slössel tábornok parancsol s bízik j 
abban, hogy a várat, megtarthatja

Egy orosz tábornok brutalitását jellemző ) 
pört tárgyallak a héten Tilliszben. líovalev tá
bornok ugyanis ez év tavaszán magához hivatta 
Szabuszov orvosi, s a  mit sem sejtő embert négy j 
legényével félholtra korbácsollatta. Telte ezt állí
tólag féltékenység miatt A hadbíróság elbocsá
totta a tábornokot a szolgálatból, rangjától és 
nyugdijától azonban nem fosztotta meg.

° Amerikában most igen szigorúan alkalmaz
zák a bevándorlási törvényt. Csak olyanokat en
gednek Amerika területére, akik sem erkölcsi, 
sem anyagi kifogás alá nem eshetnek. Most is 
mintegy száz magyarországi oláh Ellis lslandban 
várja a hazaszállítást, m ert nem engedték meg 
nekik, hogy Amerikában letelepedhessenek. így

Bemutattam az asszonynak Ábelt, aki örömében 
azt se tudta: hova legyen.

— Csókolom a kezeit, nacscsád lelkem!
És úgy megcsókolta, hogy piros lelt a helye, 

mintha csalán csípte volna meg.
Többel nem tudott szolani, csak nézett hol 

rám, hol az asszonyra és könybe lábadt szem
mel csóválta a fejét.

Mikor aztán a feleségem ismét eltávozott, 
jóságos szigorral a szemem közé nézett:

- -  Megbecsüld ezt az asszonyt, fiú! Ezt az 
Isten is neked teremtette!

S mellékesen utána veié:
— Különben az enyém is jó  nekem.
Az ebédel vígan költöttük el. Szekeres Ábel 

rengeteg sok gyermekkori csínyt mesélt el a 
múltból, melyekre most is úgy emlékezett még, i 
mini óu a tegnapi dolgokra. Látszott, hogy az ő ! 
életében azoknál fontosabb esemény édes-kevés 
lürlénék azóta.

Délután, diskuralás közben, megkérdeztem 
tőle:

— Ugy-e Ábel, te még nem jártál itt Buda
pesten ?

...  Nem én soha. Örvendek, hogy láttam.
Bolond egy nagy város!

De hiszen le nem láttál még semmit, 
csak egynéhány utcái. Pedig van itt sok meg
nézni való.

védik meg az amerikai munkást az olcsóbb kül
földi munkás konkurenciája ellen.

Budapesten megnyitották a világítási kiállí
tást, melyen a modern világítás minden eszköze 
képviselve van. Igazán bámulatos az a haladás, 
melyet az emberiség e téren is elért s a kiállí
tás, sikerült tárgyaival, nagy érdeklődésre számíthat.

Egy az erkölcsi romlásba vitt asszony gyil
kos meréuyletel követett el mogrontója, mostoha 
apja ellen. Tóth Károly, aki valamikor mezőőr 
volt, utóbbi időben azonban egy kis szénkereske
dést folytatott a fővárosban szeretőjévé telte 
mostoha leányát, a férjétől elvált Köcse Máriát. 
A szerencsétlen teremtés, amikor látta, hogy bű
nös szerelméből nem tud menekülni, fejszével 
ráütött mostoha apja fejére, kit súlyosan megse
besíteti. Maga jelentkezett a rendőrségnél, a hol 
letartóztatták.

Vigyázatlanság a fegyverrel való bánásnál 
már sok balesetet okozott. A biliarmegyei Szu- 
nyogd községben egy fiatal ember életébe kerüli, 
hogy puskájára jobban nem vigyázott. Osváth 
Lajos földbirtokos Károly nevű fia vadászni ment 
a halárra. A mikor a tizennyolc éves ifjú a köz
ségi legelőre ért. kopói megtámadtak egy kecskét. 
Osváth Károly szét akarta választani a kopókat, 
s puskája agyával verte őket. Ezalatt a puska 
elsült, s a golyó szivén találta a fiatal embert, 
aki rögtön meghalt.

Nyilatkozat.
Tudomásomra jutott, hogy néhány jó  ba

rátom újvárosunk törvényhatósági bizottságában 
megüresedett és folyó hó 6-dikán választás utján 
betöltendő helyek egyikére engem kivan jelölni. 
Bármily kitüntető rám nézve ez a megtisztelő 
bizalom, mégis sajnálattal, de egyúttal határozot
tan vagyok kénytelen kijelenteni, hogy a jelölést 
nem fogadhatom el.

Selmecbánya, 1904. december hó 3-án.
Vadas Jenő

in. kir. föerdőtanácsos, főiskolai tanár.

K Ü L Ö N F É L É K .
— Személyi hirek. H eine Hugó országos 

képviselő tegnap a fővárosból ideérkezett. — 
Zátnbor Pál az újonnan megválasztott evangélikus

— Mi a patvar?
— Például m a este nézd meg a színházat.
Tagadólag intett, a kezével:
— Nem kell nekem! Nem szerelem én a 

komédiát. Egyenes ember voltam egész éle
lemben.

De egy kevés idő múlva megfogta a kezem 
és azt mondta.

— Te! Hallottam nálunk, hogy mutogatnak 
itt egy négy mázsás kisasszonyt. Igaz?

— Lehet!
— Na azt mégis szerelném megnézni, ha 

immár itt vagyok.
Néhány percig gondolkozott s aztán foly

taid.
— Különben nem lehet. Ma este okvetlen 

haza kell utaznom: az egyik tehenem borjúzó. 
Félek, nehogy baj történjék, ha nem vagyok 
otthon.

És este csakugyan vissza is utazott távoli, 
békességei falujába, hogy túrja tovább a mező 
göröngyét és minden nap egy napot öregedjék.

Én pedig még az ágyamban is folyvást 
azon gondolkoztam, hogy az élet utai mennyire 
szétválnak, ha egyszer az iskola falait elha
gyók ! . . .
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lelkész tegnap állásának elfoglalása céljából Sel
mecbányára érkezőit.

F arbaky  István  k itün te tése . Igen szives 
és meleg ováciákban részesítették Farbaky István 
ny. főbányatanácsost abból az alkalomból, hogy 
a király őt a magyar nemességgel tüntette ki. 
Múlt vasárnap a helybeli ágostai hitvallású evan
gélikus egyház tagjai, továbbá az ág. liilv. ev. 
lyceumi tanári kara és a Selmecbányái kaszinó 
választmánya testületileg keresték fül a kitünte
tett férfiút. Az egyház nevében Svehla Gyula 
miniszteri tanácsos, egyház felügyelő üdvözölte 
tartalmas és megható beszéddel, a többi között 
azt kivánván neki, hogy »e szép kitüntetést él
vezze boldogsággal ne csak fiában, de érje meg 
unokáiban is:« — a lyceumi tanári kar nevében 
Király Ernő igazgató mondott szép beszédei, a 
kaszinó választmánya nevében pedig lliindel Vil
mos alelnök. — Az ünnepelt meghatva mondott 
köszönetét és biztositolta a tisztelgőket arról, 
hogy az marad aki volt t. i. igaz jó bárdi és 
polgártárs »lartsunk össze* — úgymond — 
valamennyien, m ert csak összetartással és őszinte 
jó akarattal lehet a közérdek javára munkálni,
— inig a széthúzás csak kárára válik a köznek.
— A tisztelgés után az ünnepelt vendégül látta 
a tisztelgőket dúsan terilett asztalainál, ahol Jákó 
Gyula főmérnök az ünnepelt nejét, Farbaky Kürthy 
Piroska úrnőt köszöntötte fel a jelenlevők lelkes 
éljennése mellett. — Számosán üdvözölték még 
a kitüntetettet más városokból is

— V álasztás, .lövő kedden két törvényha
tósági bizottsági tagot választ meg a városnak 
választó közönsége. Ezideig Hlavathy József slef- 
fultói plébános, Schelle Rópert főbányatanácsos, 
Fekete Dezső m. kir. posta-fönök, Faller Gusztáv dr. 
bányafőorvos a jelöltek. Sokan szeretnék, ha Vadas 
Jenő föerdőtanácsos kerülne be a bizottságba, ám ő 
mint mai számunkban irt nyilatkozata igazolja, egy
általán nem hajlandó elfogadni a bizottsági tagságot.

— Házasság’. Dr. Zoltán Gedeon volt Sel
mecbányái, jelenleg eperjesi fiatal, törekvő ügy
véd e hó 8-án kel egybe Eperjesen Berger Mar
gittal, Berger Hermáim tekintélyes eperjesi polgár 
leányával.

— Kinevezések. A pénzügyminiszter Golt- 
preis Ferenc végzett bányahatósági segélydijas 
főiskolai hallgatót a X. fizetési osztály utolsó fo
kozatába bányaesküdté, — továbbá Stiglinc Já 
nos bányagyakornokot okleveles féinkohómérnü- 
köt a fémkohászati tisztviselők létszámába segéd
mérnökké, — Kocsis János végzett főiskolai 
hallgatót bányagyakornokká, — Liba Bertalan 
főiskolai tanár-segédet bányatisztjelöltté, — 
Baumerth Dániel végzett főiskolai hallgatót ide
iglenes minőségű bányagyakornokká. — Buckó 
Gábor és Schelle Gyula okleveles bányagyakor
nokokat véglegesítve az állami szolgálatban liszt- 
jelölltekké nevezte ki.

— Pap m eghívás. A zólyommegyei Tól- 
Pelsőc nagyközség hazafias érzelmű lakosságának 
18 tagú küldöttsége a mull héten felkereste 
Zólyom-Lipcsén V. Vitális Gyula ev. lelkészt s 
felajánlották neki a tót-pelsőci parochiát. Vitális 
a meghívást elfogadta.

— M egyebizottsági tagválasz tás . Zsarnó- 
cán folyó évi november hó 29-én volt a megye
bizottsági tagok választása Ormai Kálmán erdő- 
mester elnöksége mellett. A kilépő Woisz és 
Pelrovszky tagokkal szemben nagy szótöbbséggel 
Székely Géza népbanki könyvelőt és dr. Kaldro- 
vits Andor járási körorvost választották meg.

— Installáció. Zámbor Pált, az ág. hit
vallású evangilikus egyház uj lelkészét ma iktat
ják be hivatalába. Délelőtt a lyceum nagy termé
ben gyülekeznek a hívek, ahol üdvözlik őt s 
azután isteni tisztelet lesz az ág. hilv. evang. 
templomban. Délben Bogya János virágtermében 
közebéd lesz az uj lelkész tiszteletére.

— A fogyasztási adók jövedelm e. Évek 
előtt házikezolésbe vette a város a bor, hús és 
ezek után fizetendő fogyasztási adókat s azokból
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számottevő jövedelme van a városi pénztárnak, 
igy 1902. évben 74833 k. 04 fii., az 1903. évben 
65208 k. volt az e ciinen befolyt jövedelem, i 
amelyből kiadás volt évenként bér fejében 21080
k. 10 fillér, kezelési költség címén 4290 k., igy 
összesen 25970 k. 10 fillér. Tiszta jövedelem volt 
tehát az 1902. évben 48863 k. 54 fillér, az 1903. 
évben 39238 korona 64 fillér. A folyó 1904. év
ben a fogyasztásnak csökkenése következtében a 
fogyasztási adók jövedelme is csökkent, úgy hogy 
ez évben köriil-belül 37—38'000 k. lesz a tiszta 
jövedelem, vagyis 63—04000 k. az összes jöve
delem. A múlt héten Weisz Adolf Selmecbányái 
kereskedő ajánlatott tett a város tanácsának, 
hogy hajlandó évenként 72000 koronát biztosí
tani a város közönségének s ő fizeti a 4290 k. 
évi kezelési költséget is, ha a mostani házikezelés 
fenlartása és a mostani vezető megtartása mellett, 
mint ellenőrző fölügyelőt alkalmazzák, hajlandó 
ezenkívül a 72000 koronán felüli jövedelemből 
még 25 ° 0-ot adni a közönségnek. A város ta- ; 
nácsa legközelebbi tanácsülésében fog foglalkozni ! 
ez ajánlattal s mivel az alakilag teljesen kifogás
talan, anyagilag pedig rendkívül előnyös a város 
közönségére nézve, mert tekintettel arra, hogy a 
fogyasztási adók pár év óla állandóan csökken
nek s igy a folyó évben körülbelül csak 
63—04'000 koronát hoznak be, az ajánlat a 
folyó évi eredményt véve alapul, 8000 koronával 
s illetőleg hozzászámítva az évi 4290 k. kiadást, 
12290 koronával több jövedelmei biztosit a vá
ros közönségének. Kétségtelennek tartjuk tehát, 
hogy a város tanácsa az adózó nagyközönség 
érdekeit tartva szem előtt, okvetetlen elfogja fo
gadni az ajánlatot, amely ily tetemes s állandó 
jövedelmet biztosit a város közönségének.

— Uj iparigazolványok. November hóban 
a rendőrkapitányi hivatal a következő uj ipariga
zolványokat adta ki: Fizóly Károlynak bádogos
mesterségre, Goldberger Mórnak vegyeskereske
désre, Pántyik Pálnak hentes-iparra (fiók-üzlet). 
Iparbeszünletést jelentett be Engel Zsigmond ke
reskedő fiók-üzletére nézve.

— Felszabadulások. A múlt hónapban fel
szabadultak: Trpik Vilmos szobafestő Schramek 
Lajosnál, Kanyják György cipész Zahoriánszky 
Istvánnál.

- Theaestély. A kereskedő ifjak egylete 
ma este tartja első theaestólyét saját köri helyi- I 
ségében. Az estélyen Paulovils István dr. lyceumi 
tanar felolvasást tart, s ezután tombola lesz. | 
Theázás után kezdetét veendi a lánc, amely, 
mint az előző esték után következtetni lehet, 
reggelig fog tartani.

— Mikulás-estély. A Selmecbányái m. ! 
kir. bányászati és erdészeti főiskola legélénkebb 
köre, a dunántúli kör e hó 6-án Mikulás-estélyt 
rendez a városi vigadóban a következő program
mal: 1. Albin. Nyitány. Előadja a főiskolai 
zenekar. 2. A világosi cimbalmos. Siposs An
taltól. Zongorán előadja Hüke Kálmán. 3. Ya- 
dászdalok: A főiskolai énekkar. 4. Melodráma 
vonós kísérettel. 5. Strausz, Millöcker: Soupé 
egyveleg. Előadja a főiskolai zenekar. 6. »Reám 
tekint* müdal Góbentől. A főiskolai énekkar.
7. Tillinkó sóló vonós kísérettel: Előadja 
Früslök 1. 8. Monológ. Szavalja Thuman Kál
mán. 9. Duette: Énekli Papp Guszti és Tóth 
Kálmán. 10. Ninelta Keringő. Strausstól. Előadja 
a főiskolai zenekar. Az estély 8 órakor kezdődik.
A tiszta jövedelem a kör könyvtárának gyarapí
tására szolgál, miért is felülfizetéseket köszö
nettel fogadnak. Belépti jegy 3 korona, családi
jegy 8 korona. Karzati számozott ülőhely 3 ko
rona.

— Még1 néhány szó az ev. nőegylet thea- 
estélyéről. Olvastam az ev. nőegylet theaestélyéről 
szóló referádákat. Konstatálnom kell, hogy az 
illető riporterek kissé felületesen végezték mun
kájukat. Nevemet azért nem irom ki, hogy az 
elmondandók miatt senki anyagiassággal meg ne 
vádolhasson. Tisztelettel hajolok meg mindazok 
előtt, a kiknek konyhájából került ki mindaz, a 
mit a teaeslélyen felszolgállak. Minden nagyon
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jó vólt, de hát az átlagon semmi sem emelke
dett oly nagy mértékben felül, mint az a pompás 
gyümölcs, mely*-- úgy tudom — hogy dr. Tóth 
Imre bányafőorvos ur ajándékképen szerepelt. 
Hogyan lehetett erről megfeledkezni? Hálátlan 
riporterek! Nagyrabecsülöm a főorvos urnák a 
jótékonyság terén kifejteti működését, s nem 
irigylem a selmecbányaiakat azért, hogy néha ők 
is jó almákat esznek, de bizony, ha én a főorvos 
ur volnék, nem kótyavetélném el ott azt a re
mek gyümölcsöt, hanem szállítanám egyenesen 
Szimonnak. vagy Szenesnek!

Egy fővárosi jelenvolt.
— A népszanatorium i so rsjá ték . A Jó

zsef főherceg szanatóriumi sorsjáték sikere oly 
lelkesen működő hölgygárda fáradhatatlan buz- 
gósága következtében biztosítva van. De a nemes 
emberbaráli célt kellőleg méltányolva, ez a sors
játék már magában is méltó a legteljesebb pár
tolásra. Az egyesület elhatározta, hogy a ható
ságilag 22,000 koronára becsült komplett brilliáns 
ékszert nemcsak a fővárosban, de az ország na
gyobb városaiban is közszemlére teszi. Erről a 
főnyereményről a következőket mondhatjuk: Azok
nak az eddig is önfeláldozással buzgólkodó höl
gyeknek, akiknek módjukban volt a gyönyörű 
kollekciót látni, odanyilalkoztak, hogy a József 
főherceg Szanatórium Egyesület nem kívánja 
ellenszolgáltatás nélkül a jótékonyságot.

— Uj m a g y a r tengerész hadnagy . Tom
pos Dezső, özv. Tompos Lajosné úrnő fia, aki a 
hosszabb szabadsága idejét itthon, a szülői ház
nál töltötíe, — mint értesülünk — a múlt héten 
tette le a tengerész hadnagyi vizsgát kitűnő si
kerrel. Örömmel közöljük e kitartó ambíciójú 
fiatal ember haladását, akivel a magyar tengerész 
tisztikar még mindég oly csekély létszáma ismét 
szaporodott. Sajnálatos körülmény, hogy dacára 
az állam bőkezű támogatásának és az Adria m. 
kir. gőzhajózási társaság minden jó  akaratú igye
kezetének, oly kevés magyar tengerészünk van. 
Kis tengerünkön, melyre oly büszkék vagyunk, 
aránytalanul kevés magyar hajó van. azon a ke
vés hajón mégis legnagyobbrészt horvát, osztrák 1 
s túlnyomóan olasz lisztek és matrózok vannak,
s nagyon kevés magyart látunk köztük. Mi 
okozza azt, hogy Árpád szerzetté tengerünkre 
nem vágyódnak a magyar fiuk, holott a tenge
rész pályán biztos existentiának és szép jövőnek 
nézhetnek elébe? Ennek az az oka, hogy ifjaink 
már a középiskola alsó osztályaiban annyira el- 
puhulnak, hogy a mikor a fölvételi előtt meg
teendő próba utal megteszik, megijedve a tenge
rész életnek csak enyhén mutatkozó veszedel
meitől is, de különösen az ott megkívánandó 
fizikai munkából, különösen kifogásokkal pl. or
vosi bizonyítványt kérnek arról, hogy idegzetük 
gyenge, szemük rossz s örökös tengeri betegség
gel vívódtak stb. térnek haza. s most már el 
vesztve egy ével, beállnak az élősdiek táborába. 
Általánosan tudjuk, hogy országunkban minden 
pályán túlzsúfoltság van, de a tengerészeti életre 
még sem vágyódnak. Ezen körülmény gátolja 
meg részben a magyar tengerészet lova fejlő
dését.

— A G yerm ekbarát-E gylet gyűlése. A
selmecbánzai gyermekbarát egylet választmánya 
ülést tartott pénteken délután Dr. Stuller Gyula el
nöklése mellett a városház közgyűlési termében. 
Az ülésen elhatározták, hogy ez évben 45 gyer
meket ruháznak fel meleg, téli ruhával s hogy 
az ez évi közgyűlést folyó hó 29-én délután tart
ják meg)

10,000 korona inségm unkára. A folyó 
évi szeptemberi közgyűlésen a törvényhatósági 
bizottság kéréssel fordult a kormányhoz, hogy 
tekintettel az ínséges esztendőre inségmunkát 
juttasson Selmecbányának. A kereskedelemügyi 
miniszter a múlt héten értesítette a város közön
ségét, hogy 10.000 koronái folyósított Selmecbá
nyán inségmunkára s a hodrusbányai Hollókő 
melletti útszakasz átépítését jelölte ki, amely mun
kát 10.000 koronával el kell végezni.

— Kaszinó-estély. A S elm ecb á n y á i kaszinó I 
e hó 17-én e s té ly t  rendez a kaszinó elnökének, ; 
Earbakv Istvánnak kitüntetése alkalmából.

Terjed a vörheny. A vörheny, ez a vesze
delmes betegsége a gyermekeknek újra terjedni 
kezd, a mull héten négy uj megbetegedés fordult j 
elő. Az első fokú egészségügyi hatóság mindent { 
elkövet, hogy a betegség tovább terjedéséi meg- l
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akadályozza s igy igen helyesen, a mely házban 
nem lehet kellően elkülöníteni a beteget, a jár
ványkórházba szállíttatja, s olyan helyen pedig, 
a hol a beteget otthon is el lehet helyezni, meg
tiltja a házbelieknek az idegenekkel való közle
kedését. E helyütt is felhívjuk a város közönségét, 
hogy ki-ki maga jól felfogott érdekében is legna
gyobb elővigyázatot fejtse ki, hogy a  veszélyes 
betegség ne terjedjen tovább.

— Elfogott vaddisznó. Rückschlosz Pál 
felsőrónai bányász tegnap korán reggel a bá
nyába ment, egy sertést látott a szabadban. Azt 
hitte, hogy elkobolt a szép nagy sertés, s hogy 
nehogy valaki ellopja, szépen haza hajtotta s 
ólba telte a gazdátlan jószágot, jelentést tevén a 
dologról a felsőrónai rendőrőrmesternek. Az őr
mester megnézte a sertést, gyanús volt neki na
gyon, elhívta az erdővédet is s megállapították, 
hogy Rückschlosz Pál által hazahajtott sertés, 
egy szépen kifejlett, két éves vadkan. Rückschlosz 
Pálon kiütött a hideg veríték, mikor eszébe 
jutott, hogy ő hol a füleinél fogva huzigálta, hol 
botjával dirigálta házához a veszedelmes állatot, 
mely csudálatosképen nem bántotta őt. És hálát
lanok az emberek, a szegény disznót, mely meg
unta a vadonban való tanyázást s szelíddé akart 
átváltozni, úgy pusztították el, mint egy vaddisz
nót, agyon lőtték. Legalább leszúrták volna mint 
közeli rokonait, a szelíd disznókat szokták.

— Házasság1 akadályokkal. Hodrusbányán 
F. J. odavaló öreg polgár özvegységre jutván a 
múlt héten újból magára akarta venni Hymen 
rózsaláncail, el is intézett mindent rendesen, 
anyakönyvi hivatalban, templomban, dacára azon
ban ennek hiába várták a násznépei, mert nem 
jött. Kitűnt aztán, hogy a lakodalom elma
radt, mert az öregnek a fia nem akart bele
egyezni a házasságba. Most a házassági aka
dály megszüntetésén fáradozik a házasulási akaró 
öreg úr.

P ályázat erdötiszti á llásra . Korpona 
r. lan. városnál megüresedett erdőtiszti állásra 
Cobor László hontmegyei alispán pályázatot hir
det. A javadalmazása 2600 k. fizetés, 24-0 k. lak
bér, 300 k. utiáltalány és 30 köbméter tűzifából 
áll. A pályázati kérvényeket a város képvi
selő testületére címezve december 20-ig lehel 
leadni.

— A m agyar koronának  használata . A
kereskedelemügyi m. kir. miniszter erre vonat
kozólag valamennyi II. fokú iparhatósághoz a kö
vetkező körrendeletét intézte: ^Felmerült az a 
kérdés, hogy a magyar koronának a magyar cí
merrel együttesen, vagy külön-külön iparcikkekben 
ékítmény gyanánt való használata, mely esetekben 
engedhető meg.

Ezen kérdés egyöntetű elbírálása céljából 
tudomás és miheztartás végett, a belügyminisz
térium vezetésével megbízott miniszterelnök úrral 
egyelértőleg a következőkről értesítem Cimet.

A magyar állam címerének használatát az
1883. évi XVIII. t.-c. kormányhatósági engedélyhez 
köti. A tőrvény rendelkezése azonban, miként azt 
az idézett törvény végrehajtása tárgyában kiadott 
1900. évi 160. számú belügyminiszteri rendelet 
(I. Rendelelek tára 1900. évfolyam 118. lapját.) 
magyarázza, csak az oly címer használatát tiltja, 
a melynél ez, az azt alkalmazó alanynak szemé
lyével vagy cégével összeköttetésben áll s az 
egyén vagy cég minőségének jelzésére szolgál. 
Ha ellenben valaki csak a címert magát készíti 
vagy elárusítja, vagy pedig ha a címer puszta 
ékítményt képez valamely iparcikkken, minden 
vonatkozás nélkül az előállító vagy elárusító sze
mélyére vagy cégére: ez nem tekinthető az 1883. 
évi XVIII. t.-c. szerint minősülő cimerhasználatnak 
s az ily címer használata az idézett törvény szem
pontjából korlátozás alá nem esik.

Tekintettel azonban arra, hogy az ország 
címerének vagy koronájának ékitményszerü hasz
nálata az illető iparcikk magyar származására 
utal s igy a vásárló közönség esetleges félreveze
tésére alkalmaz, ezen jelzésnek nem magyar szár
mazású árukon az 1884. évi XVII. t.-c.-ben foglalt 
ipartürvény 58. §-a értelmében megengedve nincs.

Fentiek alapján elrendelem, hogy oly ese
tekben. midőn az iparhatóságnak tudomására jut
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valamely iparcikken magyar címernek vagy ko
ronának ékitmónyszerü használata, ezen cik 
származását kutassa, s mindazok ellen kik a ma
gyar koronát és címert együttesen vagy külön, 
bebizonyithatólag nem honi származású ipari 
terméken alkalmazzák avagy kereskedelmi forga
lomba hozzák, az ipartörvény hivatkozott 58. §-a 
alapján a kihágási eljárást indítsa meg s annak 
folyamán mindazt foganatosítsa, amit az eredmé
nyes eljárás biztosítása érdekében szükségesnek 
tart, ha pedig személlyel vagy céggel kapcsolatban 
való cimerhasználatot állapitana meg. erről az 
1893. XVIII. t.-cikk 9. §-ában megjelölt hatóságot 
értesítse.

— K ártékony hernyók  és rov aro k  ir tása
ügyében ma a földmivelósügyi miniszter egy szi
gorú rendeletet adott ki, a mely szerint a tör
vényhatóságok és községi elöljáróságok tartoznak 
az érdekelteket figyelmeztetni arra, hogy novem
ber hó végéig m indenütt leszedjék a heruyófész- 
keket, ugyszinte egész télen á t szorgalmasan irt
sák a lepketojásokat, vértetüt, valamint a darázs
fészkeket. Aki ezt elmulasztja, vagy pedig nem 
lelkiismeretesen végzi, azt az illető községi elöl
járóság, vagy városi tanács súlyos birsággal 
sújtja.

— K orcsolyázás. Az elmúlt évekhez vi
szonyítva ez idén korán köszöntött be Tél Apó. 
A házakat és a  tájékot hó fedi, a szánkókkal 
futó lovak csilingelőse kedvessé s változatossá 
teszi az utcai forgalom egyformaságát, a  járó
kelők sűrűén potyognak a síkos s hiányosan 
gondozott utcáinkon. Elodázhatlanul szükségesnek 
tarlanók, ha az állandóan lethargiában levő rend
őreink végre felocsúdva, időközönként megláto
gatnák a még lethargikusabb házmester urakat 
és asszonyságokat, megkérvén, hogy házuk elejét 
naponként legalább kihinteni legyenek szívesek, 
miáltal megszűnne a vásott suhancok rihogása, 
a midőn egy-egy öreg bácsi elvágódik az utón. 
De térjünk a tárgyra. A korcsolya-téren, mint 
már jeleztük is, serényen folyik a munka, s vár
ható, hogy kedvező idő esetén m ár a legköze
lebbi napokon meg gyulnak a tér lámpái, melyek 
fényénél megkezdődik a legmulatságosabb s egész
séges téli sport. Idényjegyek m ár kaphatók Hor- 
nyacsek István vaskereskedésében. Az árak, mint 
az előző években is a következők: Családjegy 
három személynek 10 kor. s minden következő 
személyért 2 korona fizetendő; személyjegy 6 
kor.; főiskolai hallgatók és deákok szám ára 5 ko
rona. Részvényesek 1 korona engedményben ré
szesülnek jegyenként. Mint értesülünk, az elnökség 
— tekintettel a múlt évi kedvező anyagi ha
szonra — a korcsolyázóknak örömet óhajtván 
szerezni, több alkalommal fogja a bányász zene
kart foglalkoztatni. Bizony ez üdvös gondolat.

— A csukam ájolaj újabban ismét nagyon 
elterjedt használatnak örvend, mióta tudniilik si
került teljesen tiszta formában előállítani. A tiszta 
csukamájolaj iz- és szagnélküli, könnyen emészt
hető és gyorsan felszívódó folyadék, melyet a 
gyermekek igen szívesen vesznek be, s minthogy 
a tiszta csukamájolaj a legjobb gyógyszeres táp
szerek közé tartozik, egyszersmind megakadályozza, 
hogy a csontrendszer fejlődésében visszamaradjon. 
Nálunk méltán legjobb hírnévnek örvend a Zoltán- 
féle csukamájolaj, mely az összes külföldi gyárt
mányokkal sikeresen versenyez.

— A „M agyar Közélet'*, mely Dr. Halmai 
Elemér kitűnő szerkesztésében, köztudomás szerint 
báró Bánffy Dezső nemzeti magyar politikájának 
orgánuma, legújabb száma teli van aktuális, ér
dekes és értékes közleményekkel a politika, tár
sadalom, közgazdaság, tudomány, szépirodalom és 
a kritika köréből. Önálló felfogás, művészi styl, 
gazdag tárgyismeret és közvetlen jólértesültség 
jellemzik e lap magas nívójú tartalm át, mely a 
következő: Szkg.: »Szövetkezett« vagy »egyesült« 
ellenzék. — Pártügyek. — Miklós Jutka: Arad a 
Maros. — Zéta: Egy nyílt levél története. — Ggy.: 
Tisza István gróf nemzete. — Veritabilis: A tiszt
viselők fizetésrendezése a Széli-javaslat- szerint. 
~  Lakatos László: Házi ipar — gyári ipar. — 
Szilánk: El, Nagyváradra! (V ers).— Bolingbroke:

Glosszák a közéletből. — Földes Artúr dr. Ves
sünk véget a komédiának. — Tallózó: »Előcsőd«.
— Őrszem: Nemzetiségek. — Ráskai Ferenc: 
Igazságok. —- HoXixtxóc: Darázsfészek. — —lyi: 
Külföld. — Emilé Souvestre: Gonzales Coques. 
(Regény). — Kritika. — Közgazdaság. Pénzügy.
— Szerkesztői üzenetek. — Hirdetések. A tartal
mas és erősen soviniszta irányú szemle szerkesz
tősége Budapest, V., Kálmán-utca 10., szám alatt, 
kiadóhivatala pedig Budapest, VI., kér., Váci-kürut 
61. szá m alatt (Országos Központi Községi 
Nyomda Részvény-Társaság) van.

— M ellékletünket K le in  Sándor lévai órás- 
és ékszerész grammophon árjegyzékét a t. olva
sóink szives figyelmébe ajánljuk.

NYILT-TÉR*
* E rovat alatt közlőitekért nőm felelős a szerk

Ó V Á S I
Tudomásomra jutott, hogy vásárokra utazó eégek 

a t. vuvőközönsóg megtévesztésére, áruikat nevem alatt 
árusítják s több mint 35 év óta fönnálló

női felöl tő-cége iseset
ily módon bitorolják. Ezen hamis állítással szemben 
a leghatározottabban jelentem ki. hogy én áruimat 
kizárólag
főüzletemben Budapest, Kossuth Lajos-u. 9.
fióküzletemben Tem esvárt, Rezső-utca 7. 
árusítom, v á s á r o k r a  e g y á lta lá n  n e m  u t a 
zom , d e  n e m  is  k é p v is e lte te m  m a g a m .

Tisztelettel kérem az igen t. hölgyközönséget, 
méltóztassók b. megrendeléseiket hozzám juttatni s 
mindonkor a le g n a g y o b b  figye lem  a  p o n 
tosságga l e s z k ö z lö i ii  a z o k a t.  Azon cégek 
ellen pedig, kik ily tisztcségtclen módon óhajtanának 
velem versenybe lépni, jövőre a legszigorúbb megtor
lással fogok élni. Kiváló tisztelettel

HOLZER SIMOM.
cs. és kir. udvari szállító.

M ü v e i t  f i a t a l  ideális gondolko- 
zásu leány, magyar, német v. francia levelezést 
óhajt, ideális fiatal, klasszikus zeneértő emberrel, 
ki a természet szépségeiért lelkesedik. Erdészek 
előnyben részesülnek! Cim a kiadóhivatalban 
tudható: „Herz, Muftik, N a tú r“ alatt.

--------------------------- — ^ ------------------- 2)

Ajánlja a  n. ó közönségnek dúsan 
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O Karácsonyi ajándékok ! .

f  EISZ SIMON'

SELMEC- ÉS BÉLABÁNYA SZ. KIR. VÁROS

HIVATALOS KÖZLEMÉNYEI.
5278. sz. szv. 1904.

Hirdetmény.

női- és férfi d ivat-nagyárú  háza

S E L M E C B Á N Y Á N .

A nagyrabecsült vevőküzönséget 
kérem karácsonyi és újévi ajándékait 
annál is inkább női- és férfi-divatáru 
üzletemoen beszerezni m ert olcsó á rak  
és az áruim  jó  minősége felülmúl 
minden konkurenciát.
Dús választék női- és gyermek 
konfekció. í Férfiing- és nyak

kendők újdonságok. 
Pontos kiszolgálás!

Kiváló tisztelettel

Weisz Simon
Mely szerint közhírré tétetik, hogy a tűz- 

rendészeti szabályrendelet 27. §-a értelmében a 
városban laké minden .férfi a betöltött 20-ik év
től a  betöltött 40 évig bezárólag köteles a tűz
oltás rendszeresiLéséhez személyes szolgálattétel 
esetleg ennek megváltása fejépen a szabályren
delet 31. íj. értelmében fizetendő pénzbeli járu
lékkal hozzájárulni.

Ennélfogva felhivatnak mindazok, kik pénz
beli járulékot fizetni akarnak, és igy személyes 
szolgálatot végezni nem szándékoznak, ebbeli 
szándékukat a városi adóhivatalnál fo lyó  évi de
cember hónapban vagy személyes jelentkezéssel, 
vagy pedig írásban jelentsék be.

Megjegyeztetik, hogy csak azok jelentkezze
nek, kik a tényleges szolgálatot megváltani óhajtják.

Selmecbányán, 1904. november 26-án.
Városi adóhivatal.

H I R D E T É S E K ,

Szélhaj tó-
Göpcscsillapitó

Hódepe-csöppek.
Étvágy gerjesztő emésztést segitő háziszer. 

Egy üveg á ra  li kor. Két üvegnél kevesebbet 
(2:60 K utánvéttel) nem küldünk.

Kapható: B i t t n e r  G y u l a  gyógy
szertárában Gloggnite (Alsó-Ausztria.)

Pécsi keztyű !

ij lljic liter A d o l f  
< z á l o g ü z l e t  t u l a j d o n o s
^  A kadém ia-utca 86. szám

alatt (német templom átellenében) lévő

l m  szalad l á z i  eladd.
.1.

i bérbe «

3P P p t

Bővebbet a háztulajdonosnál. 
Ugyanott egy földszinti lakás bérbe 

adó;



6 S E L M E G B  A N Y A I  H Í R A D Ó 1904. december 4.

Á Z ELADÁS.
Felső-Reszlán 118./J. számú Reiprich- 
féle ház nagy gyümöl
csös kerttel; úgyszintén kü
lönféle bútor és háztartási tárgyak 
valamint egy tehén is szabad kéz

ből eladó.

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  

SELMECBÁNYÁN. KOSSUTH-TF.R.

Nöl- és fó rfi- lábbell, legfinom abb bel- és k ü lfö ld i a n y a g 
ból a  le g ú ja b b  d iv a t sz e r in t.

. . . .  K ész  e l p ö  r a k  tö r .................

N y a v a l y a t ö r é s !
Ki nyavalyatörés, görcs és más ideges állapotba 
szenved, kérjen iratot, ingyen és bérmentve kap. 
szabd. Hattyú gyógyszertár által Majna Frankfurt.

o 1 1» sk, s» ac
azonnal ehető vagy főzni való 108, pörkölt bőrű szalonnák 
elsőrendű zsirnak 128, sós fehér vastag 128, vékony 128, 
füstölt vastag 140, vékony 140 debreceni paprikás szalonna 
148. páoolt fog hegyin is füstölt paprikás szalonna 200 pácolt 
sovány szalonna nélküli sonka, karmonáldi, oldalas 13ii. fillér. 
A fönti áruk szállító levele és csomagolása ingyen. Elsőrendű 
házi zsír 140 hozzá szelencék: 5 kgros 110, 10 kgros 140, 
25 kgros 2.80: az árak fillérekben értendők. Áruim árai, 
melyek gyakran változók, e helyen minden számban k o l-  
liá s z  eim alatt találhatók. Szállítja: H A I A ' Z Í l i  kiviteli 

üzlete Nyíregyháza.

A l i
használja a régóta bevált és jó izű

„ K e is e r- fé le
IELL-CA M IELL“

cu korkáka t
1 0  közjegyzőileg hitelesített 

okirat eléggé bizonyítja, 
mennyire beválnak és biztos si
kerrel hatnak ezek a cukorkák 
rekedtség-, h u ru t és elnyálkoso- 

dás ellen
Ha hasonlót kínálnak utasítsuk 
vissza és óvakodjunk hamisítások
tól. ('sak ,,három fenyő“ valódi véd- 
jegygyel. Csomagja 20 és 40 fillér.

Raktár :
M á r k u s  IVE.

cukrászata f ic lm c c h á n jí in  
beák-Keronc-utCii 7. I. saját ház 
.. .. A lap it ta to tt  1 8 3 0 ........BOGTA JÁIOS

A leghíresebb k ö t ö g é p o h
házi és ipari célra

I. s ty r ia i kö tőgépgyár
magyar képviselete

|  Budapsst, VIII. Erzsóbet-körút 23.
u  ——  Részletfizetésre is kapható.____ £
«  9*5" Arjeg-yzék ing-yen és b é rm e n tv e . \  

»  V arrógépek és kerékpárok  ra k tá ra . p

;! JFogI József Rajos.
0 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 !!

OLCSÓ CSEHORSZÁGI
ÁGYTOLL!

kilo uj fosztott !i (10 kor., jobb minő
ig ségű 12 kor., fehér fosztott puha párna 

toll IS — és 24— kor. hófehér fosztott 
puha párna ,tollúik) — és fii!--— kor. Szétküldés bérmentve 
utánvéttel Átcserélés és visszavétel a portóköltség meg

térítése melleit.

Benediekf Sachsel, Lobes 95.
Post P I L S E N, (Belülien .

Ajánlja k itűnő KONYHÁJÁT, valódi balatonmel- 
léki és Battai Lits-féle rislingi fehér borát, ki
tűnő minőségű vörös bort, mindig friss acél és 

dupla-márciusi barna

D r é h e r - s ö r t .

¥  i  p  a  g  w 1 6  ff e  m ,
az 1. emeleten egészen uj berendezéssel, külön 
társaságok ünnepélyes alkalmak, lakodalmak, stb, 

számára. Bankettek 70 terítékig.

Bopjugyompot
—  leg-mag-asabb áron  vesz —

Leop. Samel, Teplit-Schönau,
Bőr- és szörmeüzlete.

J ( >  H Á Z I  K O S Z T
(ebéd és vacsora) jutányos ■  
áron kapható egy úri család- ■  
nál hat vagy több fiatal em- ■ 

I  bér részére. I. Honvéd-utca 33. ■

▼ ▼ ▼

Az őszi-téli idény s a karácsonyi ünne
pek közelsége alkalmából szíveskedjék di
vatos, elegáns n ő i ruhaszövetek, jól mosható 
Barchentek, Tennis-flanel/ek stb. beszerzése j 
céljából ily árukkal dúsan felszerelt üzletemet 
felkeresni!

Legelőnyösebb bevásárlási he ly!

December hóban nagy „Maradék eladás !
Kiváló alkalom karácsonyi ajándékot

törlesztéses tö lcsönöiet ny’i-!lok, .b"d,a-_ : --------------  pesti es külföldi
elsőrangú {pénzintézetektől a földbirtok és 
ingatlan */* értékéig í. és II. helyre 15—65 
évig terjedő időtartamra.

Szeillélvlliteltf Pal5oknak= katonatiszteknek,
------  - állami- és magánhivatalno

koknak, kereskedőknek és iparosoknak időre 
g y o r s a n  é s  d i s e r e t e n .

Bank- és magánadósságok convertálása-
venni!

Mintákat kívánatra bárhová díjmentesen! 

Kiváló tisztelettel
í^ ü n iö g h  J á n o s

(női s férfi d ivat-, vászon- és rövid
á ru  üzlet Selmecbányán.)

Z L A . N - G -
BUDAPEST, VI., Nagymező-utca 12.

A  k ö l c s ö n  n e m ,  z á l o g l e v e l e k b e n , h a n e m  k é s z p é n z b e n  l e s z  f o l y ó s í t v a ,
- É rtékpapírok  és részvények a legm agasabb  napi árfo lyam  m elle tt m egvétetnek . — 

t t s z t it l j  s o rs jO iiy c k : •/, K  1 2 . - .  K  6 .—, 1, l í  3. - ,  1, K  1 .50
(VálAszbélyeg).

Az
ered et i E P E K  •

liKX). évi
páris i v ilá g k iá llítás  

legnagyobb kitüntetése 
„Grand Prix“

Az uj családi varrógépeink a legküny- 
nyebb és legcsendesebb járatnak, egy
szerű a kezelésük és a háztartásnál 
nélkülözhetetlenek, különösen a mü- 
hirazés, magas szegés és áttört mun

káknál.

" ^ T
Gépeinknek folyton növekedő kelen
dősége, valamint az összes kiállításokon 
kiérdemelt kitüntetése, nemkülönben a 
gyárnak közel 50 éves fennállása s a 
kitűnő gépek révén kivívott világhíre 
szerezte a teljes elismerést arai leg

jobban kezeskedik azok jóságáról. 
Ingyenes tanfolyamok az összes házi és modern műhimzésben. — Nagy választék a raktáron levő hímző selyemben. 

..........  E le k tro m o to r  m in d e n  egyes v a rró g é p h e z . —

leghasznosabb

’Ui ajánlTlle Singer Maaufacturmg C-
részvénytársaság.

Besztercebánya,
Kossuth Lajos-utca 14.

Nyomatott Joerges Ágost özv. és fia könyvnyomdájában Selmecbányán. 1904
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