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az erkölcsi elveknek irányitó az ereje s a
Los von Selmecbánya?
keresztény felfogásnak fennáll az uralma.
Honnan pattant ki e jelszó, nem tud
De magyar nemzeti érdekünk szem
juk ; de hogy visszhangra talált, azt saj pontjából is örvendetes és kimagasló királyi
nosán tapasztaljuk
elhatározás volt ez, mert a szakismeretek
E visszhangnál azonban erősebb azok nek és a tudománynak gondosan ápolt meleg
hangja, a kik az elévülhetetlen érdemek ágyává magyar földet választott, holott Laj
révén öröklött jogokat tisztelik, a múlt tán túl is választhatott volna, a nélkül, hogy
szent emlékein kegyelettel csüngnek s az valami nagy gravament találtak volna ebben
igazság fényénél tisztán látják azt, hogy elődeink.
Vájjon az utána következő korszakok
nincs alapos oka ama törekvésnek, mely e
melyikében várhattunk volna ily fejedelmi
jogoknak csorbítását tűzte ki célul.
Selmecbánya városa évszázadokon át támogatást, elismerést, ha nem tőle a dicső
és pedig viharos időkben óriási áldozatok emlékű királynőtől kapjuk e nagy kegyet
kal járult a bányászat műveléséhez s fen- j mi selmeciek s egyáltalán mi magyarok ?
Ha ily erények vezérelték a nagy
tartásához, küzdve észszel, karddal s karral
egyaránt föld fölötti és fold alatti erőkkel, királynőt szándékában s oly kiváló érdekek
hogy a királyok és királynék kincses tárát fűződtek a Selmecbányái bányászati s erdé
s nagy részben a magyar nemzetnek is erő- , szeti főiskolához, melynek fejlesztését soha
fonását megvédelmezze s az utókornak sem gátolta, de erejéhez képest állandóan
elősegítette az ős bányaváros, akkor mi
megtartsa.
A számokkal ki nem fejezhető áldo késő utódok ne ejtsük ki könnyelműen az
zatoknak némi jutalma lett az az intézmény, elszakadás jelszavát, de hálás szívvel gon
melynek alapját, alattvalóinak hűségét jutal dolva vissza ama királyi tényre, mely nem
mazni, az igaz érdemeket elismerni min múló kegysugárként esett e városra, e kör
denkor kész Mária Teréza dicső emlékű nyékre; hanem mint mondtuk, elévülhetet
len érdemek elismeréséül s nemzeti érdek
királynő veté meg.
Királyi tény vala ez és nemes csele ből, az elszakadás gondolatát, tervezését
kedet s az marad mindenha, mig s a hol előzze meg lelkűnkben, agyunkban olyan

törekvés, melynek célja az idők folyamán
esetleg- bekövetkezett s általunk kifogásolt
bajok orvoslása, és ha ez orvoslás módját
ki nem találhatnék, akkor is előbb ama
kárpótlás módozataival jöjjünk tisztába, mely
a főiskola elvitele esetén e várost és kör
nyékét méltányos és jogos alapon megilleti.
Mert azt csak elismerik az elszakadni
vágyók is, hogy e város és a főiskola érdeke
hosszú másfél századon át sokkal szorosab
ban forrott egybe, sem hogy a tervezett
szétválás esetén tetemes kár ne háramlanék
városunkra s környékére úgy erkölcsi, mint
anyagi tekintetben.
A midőn ezt elismerik, ugyanakkor
jelöljék meg a módját is a kárpótlásnak,
mely aztán természetesen méltó legyen az
alapító királynő uralkodói bölcs szándékához
és e tizenhét ezer lakosú város igényeihez,
mert a város mostani közönsége, c törvény
hatóság semmivel sem szolgált reá. hogy
attól a kegytől, adománytól, melyet egykor
mint „civitas“ kapott, megfosztassék. —
Legyen egyébiránt bármilyen e kárpótlás,
mindig e város lesz a vesztes, hisz a
14—18-ik századokban úgy a vegyes házbeli, mint a Habsburg esaládbeli királyok
alatt királyi levelekben ismételten elismeri
áldozatok és érdemek úgy sem jönnének

kültőibb örökség, a mit a letűnt századoktól át
vettünk. Szebb, mint az amerikaiak utcái üklöződése, és igazságosabb, mint a járásbíróságoktól
Nézett-e inár uram, egy kilőtt pisztoly füs
kierőszakolt ítélet. Miért nem tették. —- Kétszínű
tölgő csövébe? Bámulta-e már a falba lőtt lyukai,
bátorságuk rosszabb a nyílt gyávaságnál, és lova
valamelyik lovaskaszárnya udvarán? Erzetl-e j
mámoros szédülést a vívóterein karbolos levegő giasságuk alakoskodás volt.
Elmerengve nézett o lámpa kékesszinü vi
jében. vagy tompa, nyomasztó érzés szállotta meg
lágába. Geszlenyeszin haja selymes puhasággal
a lelkét? 0 igen. Nálunk az emberek verekszenek
görült a homlokára. Úgy tűnt fel, hogy az utolsó
hiúságból. Mások mert politikai kariért akarnak
lovag ül előttem, talán testvére azoknak a párisi
csinálni. 0 de kevesen értik meg a párbaj köl
nemes fiuknak, a kik oly hidegvérrel hajtották a
tészetét. Kevesen . . .
A szobában félhomály volt. A szamovárban nyakukat a bárd alá. Egy régi nemes család végső
Ica gőzölgőit. A felcsapó kékes láng visszatükrö ivadéka volt, és szakadozott, olykor következetlen
ződött a biborfüggönyük bársonyán. Félig önma kitöréseinek megdöbbentő érdekességet adott az,
hogy ma reggel párbajban agyonlőtte az ellenfelét.
gának beszélt.
— Önök Don Kisollnak csúfolnak. Össze
- - Olvassa el, híres embereink nyilatkozatát,
ha az újságok ineginlerjuholják őkel. Egyik sem ; hasonlítanak Cervantes hősével. Igen, a szélmal
őszinte. Egy sem mondta, hogy én híve vagyok a mok hőse vagyok, meri szerelem a párbajt ujjápárbajnak. Ostobaság — így nyilatkoztak. A tár sziílolek a vívótermek fülledt levegőjében, és a
sadalom félszeg kinövése. Be hál akkor miért kard csengése közben, 'fássó slansáinak a zenéjét
verekedtek 1 Miért küldték ellenielükel a más hallom. Idegeim lázban égnek, ha arra gondolok,
világra ? Ha igazán hősök voltak, miért nem hogy élelem egy hajszálon függ, azon a lehelet
szálltak szembe a társadalmi előítélettel! Miért ; linóm acélpengén, melynek bársonymarkolata oly
szegődtek harcosaivá annak az eszmének, mit puhán simul a kezemhez. Es a színház a szere
maguk is dőreségnek tartanak? Vagy ha tették, lem szép asszonyok mosolya, a tavasz minden
miért nem állanak oda nyíltan a világ elé: én verőfénye nem olyan gyönyör, mintha kél férfi kiáll
párbajt vívtam, meri erkölcsös és tiszta megol valamelyik erdészéire és addig lövöldöznek egy
dásnak tartottam. Mert ez a legnagyobb és a leg- másra. mig az egyik gentleman az erdőszélen marad.

Milyen különös! Nemde önök, akik csak
a szélcscsontu kávéházi cabelleról ismerik, ezt
nem értik meg. Pedig így gondolkozott Bolyai
János is. és ezt érezte de Bruard is, a ki a lovagok
kódexét megírta, melynek lapjai örökké fehérek
maradnak, és a melynek szent tisztaságát a vincennesi erdőben kiömlött vérével pecsételte meg.
— Igen. Én szerelem a párbajt. Megértem
annak költészetét. Habár ez tőlem nem erény,
nem is bátorság, hanem gyávaságomnak a bizo
nyítványa. Félek a haláltól . . . Ne értsen félre!
Attól a haláltól, amely hálószobában, orvosságos
üvegek között éri utói az embert. És midőn kél
év előtt egy párisi orvos megjövendölte, hogy
roncsolt tüdőmmel nem lmom már sokáig, a
szemébe kacagtam: Ali, monsiour ne liigye! En
nem lüdővészben fogok meghalni, hanem vala
melyik erdőben csapja át testemet a golyó! Vagy
egy vívóteremben lehelem ki a leikéinél, ha a
szivemet álszúrja a rapir! Vagy vadkan tép össze
vadászaton, háborúban esem el valami exolikus
földön, de az ön gonosz jövendölése mégis hazug
ság marad!
— Azóta keresem a halált és játékot űzök
vele. Mint ahogy az ember baccaral-ol játszik és
megkockáztatja a legvakmerőbb téteket. Sokkal
egyszerűbb lelt volna talán, ha főbelövöm magam.
De még élni akartam, örülni a napsugárnak, mely

Játék a halállal.
— Irla: .Székilla Jenő. —
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A város gazdasági ügyeiről valamint a közszámba az uj alakulásnál, azok emlékének Kazinczy-ak. Berzsenyiek. Kerkápolyi-ak
igazgatás menetéről szóló részletes és szépen ki
megőrzését legfeljebb a történelem évlap tanuságtételre ez állításom érdekében!
Támogassatok ez oly sokat sújtott s í dolgozott polgármesteri jelentés során elhatározta
jaira bíznák az újítók.
a törvényhatósági bizottság, hogy dr. Boleman
Igaz. hogy az elszakadni vágyók fontos mégsem reménytelen jövőjű város érdeké István kir. tanácsosnak. Vilinye fürdő orvosának
okként hozzák fel a tudomány fejlesztésének ben kifejtett nézetemben ti jeles tudósok: ; a múlt hóban történt elhalálozása fölött érzeti
és az ifjúság nevelésének érdekét: nagy Jacquin. Seopoli, Patzier, Schittko, Nieder- részvétét jegyzőkönyvileg örökíti. Elhatározta to
városban tudományt könnyebben lehet sze rist, Feistmantel. Pallér stb. s újabb időből vábbá, hogy a nemzeti újjászületés nagy napján
rintük szerezni és fejleszteni s az ifjúság is Kerpely, Fekete, Szécsi. Péch, Illés, AVag március hó 15-én a törvényhatósági bizottság
hiányos erkölcsi és szellemi gyarapodást mu ncr, Schwartz, Herrmann, Sobó, Vadas, testületileg vesz részt a rendezendő hazafias ün
nepeken, végül, hogy a Vilinye fürdői építkezések
tat fel Selmecbányán, sót egyenesen káios Faller, Litsebauer stb. szakíróink, ti élő tárgyában még e hóban rendkívüli közgyűlési larl.
hatással van városunk az ifjúság nevelésére. bizonyítékai annak, hogy tudományt mű
Tudomásul vették a Lukács László és GriinEzek oly fontos állítások, hogy azok velni ebben az ős bányavárosban is lehet. zenstein Béla köszönő iralait, a belügyminiszter
előtt vesztesekül éreznök magunkat, ha
rendeletét,
mely szerint Horváth Lajos anyakönyvi
Hogy a főiskola elvitelét támogató
igazságot foglalnának magukban: érvekül, érv. k közül az az egyik nagyon is alapos, felügyelőt ez állásától felmentette és a minisz
okúi el nem fogadhatjuk, hisz akkor Nagy mely a. lakáshiányra mutatkozik, ezt el kell tériumba osztotta be: a városi tisztviselők dráváradtól—Eperjesig. M.-Szigettől, Sáros ismernünk ; de a mi logikánk e kérdésnél | gasági pótlékának jóváhagyását: ugyanezen mi
niszter rendeletét, mely szerinl Sztankay Ferenc
pataktól- Pozsonyig valamennyi akadémi nem a., elvitel szükségességéhez vezet, nek e város (örvényhatósági jellegének megszün
ánkat el kellene szakítani gyökerüktől, ama hanem csak oda, hogy ezen a bajon segí tetését célzó kérését elutasította; tudomásul vették
városoktól s beolvasztani a fővárosba; teni kell: segíteni lehet elszakadás nélkül a rendőrfőkapitány, a tiszti főorvos, a városi erdőHeidelberg, Jena vándoroljon Berlinbe, is.
Elég tekintélyes e helyzettel elégü- mester éves jelentéseit.
Elhatározta a bizottság, hogy a városnak a
Leoben, Leibach pedig Wienbe, szóval, letlenek kis csoportja, emelje fel szavát
kebelezzék be a nagy raolochok a tudo kellő helyen s indítsa építkezésre a város fővárosi kórházakkal szemben fönnálló 7()00<>
koronás adóssága tárgyában mégegyszer fölír a
mányos képzésnek évszázadokon át virágzó és pénzintézeteink vezetőit. - - Miként?
kormányhoz, ez összegnek elengedése s illetőleg
gyűjtőhelyeit, mert tudást jobban lehet a ezt majd elmondja más, valamint azt is, az országos bolegápolási alapból való kifizetése iránt.
fővárosokban szerezni. — Drezda is mit hogy az ifjúság nevelésénél tapasztalt hát
Az 1905—1907. évekre megalakult adókive
tési és felszólamlási bizottságba bányász szakakar az ö galleriájával, München az ő rányokat el lehet-e hárítani?
értőkül mint rendes tagokat Farbaky István és
pinakotekájávalV Los von Dresden, los von
Kachelmann Farkas, póttagokul Sobó Jenő és
München!!
Városi közgyűlés.
Faller Károly bizottsági tagokat választották be.
Es Te nagy gondolkozó! kérdem Tőled:
A város e havi közgyűlése iránt közepes
A fogyasztási adóhivatal jelentése szerinl ez
honnan merítetted azt az eddig örök igaz érdeklődés mutatkozott a bizottsági tagok közt,
év januárjában 3500 Koronával több volt a fo
ságnak tartott mondásodat: Es bibiét síeli j aminek oka az lehetett, hogy a tárgysorozatban gyasztási adók jövedelme mint a múlt év január
is kisebb jelentőségű tárgyak szerepeltek. Annyira havában
ein Talent in dér Stíllé?
Es Te korszellem, mit szólasz a még érdektelenek voltak e tárgyak, hogy a legtöbbet
Elhatározta a közgyűlés, hogy a hodrusmindig centralizáló törekvéshez, a mikor egyszerűen tudomásul vették a tagok a igy rövid bányai F. M. K. E. óvók fenntartásához ezután
évenkint 400 K segélylyel járul hozzá.
Te már jó ideje a decentralizálás elvét egy óra alatt véget is ért a gyűlés.
Jelen voltak: Szitnyai József kir. tanácsos,
Richter Ede városi levéltáros előadásával
hirdeted, hogy a szellemi s társadalmi polgármester elnök, Szlancsay Miklós főjegyző
került sorra az óvár kiépítésének ügye. A mű
erőknek minél több gyűjtőhelye, a nemzeti mint jegyző. Ács József, Állmán Imre, Artliold emlékek országos bizottsága hajlandó 40001) Ko
fejlődésnek mennél több virágzó kertje Géza. Bárdossy Antal, Boleman Kde. Csányi Oltó, rona költséggel kiépíttetni a történelmi és építé
legyen e hazában, melyben a múlt száza Farbaky István, Fekete Dezső, Fizély Károly, szeti szempontból rendkívül becses épületei, ha a
dok meg nem cáfolható tanúsága szerint a fiazsó Mihály, Ciregus Antal, Hain Ferenc, Hidvéghy város is hozzájárul az építés költségeihez. A tör
Árpád. Jezsovits Károly, Kachelmann Farkas. Kapp vényhatósági bizottság 20000 K hozzájárulási
kis városok tanintézetei, a vidéken szét- |
Jakab, Király Ernő, Oszvaldt Gusztáv, Fanok Ödön,
szórtan élt Írók, tudósok, költők tartották Richter Ede, Stuller Gyula dr., Székely Vilmos, szavazott meg olyképen, hogy évenkint 1000 K
törleszt.
kezükben a tudás, a haladás világító fák Szél bászló dr., Tóth Imre dr., Velits György.
A városban szinte tűrhetetlen cselédmizériák
lyáját? Jertek Ioannes Sylvcstris-től kezdve, Vitális István, Zóloniy Imre bizottsági tagok.
megszüntetése céljából elhatározta a közgyűlés,
az arcomat csókolja, mig eljő egy gentleman és
végrehajtja az ítéletet, amelyben már régen bele
nyugodtam. Azóta verekedtem Európa legkülön
bözőbb vidékein, Olasz nobilikkel és párisi chevaliérekkel. Néha lelkiismeretfurdalásaim voltak.
Hamis kártyás vagyok — szóltam, aki játszik,
bár tudja, hogy nincs veszteni valója, fölveszem
a halálos küzdelmet egy ismeretlen úriemberrel.
Én, aki semmit sem veszthetek, azzal aki talán
kockára teszi mindenét. Sokszor elhagyott az
erőm. Néha szándékosan ügyetlenül vívtam. De
a födetlenül hagyott mellemet nem merték át
szűrni. Szerencsém volt a szerencsétlenségben, és
a halállal való viaskodásban, én maradiam min
dig a győztes!
Nemde különös! Hány ember van, aki vélet
lenül belekeveredik egy párbajba, és örökéletében
azt siratja.
Kimennek az utcára és az első villamos el
gázolja őket. 0, mi vagyunk a hősök, akik nem
futunk előle, hanem dacosan szembe nézünk vele,
S képzelje én, a vézna az erőtlen, akit egy szélfuvásra köhögési roham fog el, s éjszakánként
láz gyötör, rettegett hősnek vagyok kikiáltva spadasinnek, és mindezt azért, mert nem volt félteni
valóm!
— Ma reggel még reméltem. Hisz tudja.
Belekötöttem Maróthy Györgybe, félelmes céllövő,
a montekarlói galambversenyek hőse! A sértés
nagyon súlyos volt. Pisztoly párbajban állapodtak

Kissé ingadozva tettem meg előre az öl
meg. Az elmúlt éjszakát rendkívül jól töltöttem. I
Meg fogsz halni
gondoltam
ifjúságod lel- j lépést. Ellenfelem alakja összeolvadt a kék ég
jében. mig szép asszonyok csókja ég az ajkadon, j boltozattal. A kilencedik olvasásánál felkaptam a
fegyvert és lőttem.
barátaid ünneplése közben.
Talán még néhány arany is marad a zse
Nem találtam.
Előre jött ő is őt lépéssel. Arca láttam halál
bedben. mint Zrínyinek az utolsó kirohanáskor.
sápadt
volt. Szivein vadul dobogott. Szememet
Szerelmes asszonyok fogják olvasni írásaidat és
félig
lehunytam,
hogy utoljára szívjam magamba
mcgsiralják virágos ifjúságodat. 0. hisz ha az
embernek már nincs remélni valója az élettől, az áprilisi szellő illatát. Milyen boldogság volt!
még mindig joga lehet egy szép temetésre!
A föld, a rét, az erdő, tavaszról és szerelemről
A segédeim furcsán nézlek össze, hogy reg suttogott! Ö nem tévedhet. Az egész csak busz
gel a doktorral értem jöttek. Szegény Don Kisolle lépés távolság. Teljes alakommal állottáin szembe,
— gondolták magukban. Most is pózol. Jókedvű karjaimat kissé széttártam, hogy annál biztosabb
nek tetteti magát, holott talán sírni szeretne. 0, célpontul szolgáljak. Néhány másodpercig célzott,
ha tudták volna, hogy a szivem örömmámorban fegyvere a szivemnek volt irányítva. Ereztem rej
reszket. Hogy nem temetésre készülőik, hanoin télyes erelyét, melyet sok évi gyakorlat, a pisztoly
lakodalomba! A poros utón a tavaszi orgonák titkának kitűnő ismerése és nagy képességei nyújtot
illatát éreztem, a kocsi robajban szerelmi dalok tak neki. Az egész talán csak egy pillanatig tartott.
csendüllek felém . . .
. . . Ekkor felkapta a fegyvert.
Köhögési roham fogta el. Halovány arca
Belelőtt az üres levegőbe, a pisztolyt meszsze
vérpirossá vált. Az ablakhoz lépett, felrántotta és maga fölé emelve. Az égen néhány bárányfelhő úszott.
becsapott egész erejével a tavaszi est üde lehellete.
Hideg borzongás íutott ál rajiam. Szememet
— Állott-e már uram, harminc lépés távol
elborította a düh. U, ez ellenfelein nem gentelman.
ságban. egy jól irányzott pisztoly csöve előtt?
Nem adna kegyelmet annak, aki nem kérte és a
Hallotta-e a halál angyalait elsuhanni a füle
kire ez halálos sértés.
mellett? Érezte-e az erdők illatát, a föld szerel
— Ne a felhőkkel párbajozzék hanem velem!
mének ujjongó himnusát, vagy tompa, üres lehan— Kiáltottam át hozzá vadul, megfeledkezve
gollság vett erőt a lelkén ? 0 én állottam ott! minden illemről, amit a kódexek, a galantéria és
Kezein nem remegett a fegyver ravaszán. Nyitott a lovagias mérkőzésben kötelező udvariasság
szemmel bámultam arcába a halálnak.
előírnak.

190b. február 19.
hogy a cselédelhelyezést, szerzést, szerződtetést
hatásági utón fogja szervezni.
Hívben kimondotta a közgyűlés, hogy az
alsémagyarországi kémlőintézet tulajdonát képező
te a kálváriái-út mentén fekvő ingatlanokat meg
veszi a város; Farbaky István indítványára pedig
kimondotta, hogy a Szent-Katalin templomban
szükséges új padok leiállításához a szükséges fát
ingyen bocsátja rendelkezésre. Tudomásul vették
végül, hogy dr. Hálás Hugó ügyvéd Selmecbányán
telepedett le, és hogy Vihnye fürdőben a belügy
miniszter külön csendőrkülönítményt létesített a
fürdőidény tartamára.
A gyűlés ezzel délután négy órakor véget ért.
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Trepov drákói rendszabályai dacára sincs
még nyugalom Péterváron. Hiába ereszkedtek le
Mikor a jog, törvény és igazság korszakában
az orosz hatalmasok, a munkások puszta Ígére
Makkay Zsiga bátyánk (az Isten éltesse!) bekerült
tekkel már nem elégszenek meg. Orosz-Lengyel- a házba — minden rendű kíváncsiság a székely
országon és egyéb vidékeken egyre megismétlőd zeke, sujtásos szűrposztó nadrág, kopogós ráncos
nek a véres zavargások és ha nem is lehel éppen szárú csizma felé irányult. Es bizonyos, hogy
mondani, hogy a forradalom egész erejével kitört Zsiga bácsit még mágnásasszonyok is megkukkemár, annyi mégis bizonyos, hogy az orosz nép rezték a főrendek karzatáról. Annak idején az
egész jó vicc volt, hogy egy ősmameluk kerület
elkeseredése és fellázadása az önkényhatalom ellen az entulajdon vérével szolgált az aluszókony,
nem fog véget érni, míg éleibe nem léptetik azo székely eszkábálót kiildvén a házba. Hogy Makkay
kat a relormokat, melyek biztosítják a népnek ■ egész végiglon megmaradt a napidíjait gondosan
fölvevő képviselőnek, a kinek honatyai működése
az alkotmányos szabadságot.
A szász király elvált nejének állítólagos még a harsány közbekiúltókat se erősítette, mert
a követ úr szinte állandó nónában szenvedett.
újabb botránya élénken foglalkoztatja az egész Es nem is haj. Inkább az lelt volna, ha a nép
európai sajtót. Ez újabb ügyel a grófnő személy- I szavazás dicső hősének lejébe ment volna a tej
A hét története.
zeléhez tartozó Muth kisasszony idézte fel, aki és politikai porondon az órás obslrukciós-szónokok
A helyzet. — A keletá/.siai háború. — Oroszországi fari on beárul la a grófnői a szász udvarnál, hogy viszonyt sikereire pályázott volna.
- Montignoso grófnő botránya. — Klomentina hercegnő
Makkay azonban megsokasodik. Jelek szerint
szerelmi’.
Két fiatul ölet pusztulása. -- Áldetektiv, ki
kezdeti egy olasz nemessel. Időközben azonban ;
erre az országgyűlésre az ekeszarvától eljön egy
jói,l,an beszél, mint a bíró. — Uj tiz koronás bankjegyek. '
meglehetős bizonyossággal kisült, hogy az. egész ember, a ki programmbeszédében arra lelkesíti a
A politikai helyzet csak nem akar tisztulni.
dologból egy szó sem igaz. A szász király a Flo- j hallgatóit, hogy bontogassák ki a trikókat (a derék
Már felmentették a régi kormányt, már túl is
renzben időző grófnőhöz elküldte Körnél- igazság honatyának valamit harangozlak egykor a triko
vagyunk a képviselőház megnyitásának kérdésén.
ügyi tanácsost, hogy vele Monica nevú nála levő , lorról. azzal tévesztette össze az ő pikáns prog
s még csak sejtelmünk sincs arról, milyen csillag
ramúnál) és eljön jelek szerint egy másik kapás
gyermeke kiadása végett tárgyaljon. A grófnő j politikus,
a kinek politikai elve az adó nem fizetés,
zat alatt indul útjára a törvényhozási munka, j
ezúttal még nem akar megválni c gyermekétől s j a negyedik földmivesről, a dárdairól több tiszte
ügyelőre a legnagyobb elégtétellel fogadta a köz- j
követeli, hogy többi gyermekeit is láthassa. Ennek | lettel illik beszélni, mert az józan magyar, a
vélemény azt a történelmű nevezetességű eseményt,
következtében a szász, udvar jövő hónap 1-től politikai fordulat sodorta a politikai küzdőtérre s
hogy a király fogadta Kossuth Lajos fiát, Ferencet,
kezdve megvonta a grófnőtől az apanás kifizetését megválasztása után olyan nyilatkozatot tett, a
ám bármi örvendetes is ez a tény: a válság meg
azt sejteti, hogy ámbár iskolailag palléros a gyermek kiadatása végett megindítót!a az mely
zatlan, de nem tartalom nélkül való, a maga
oldását legfeljebb, hogy elősegítette, de be nem j
olasz hatóságoknál eljárást.
értékéről helyes ítélete van és nem akar nevet
fejezte. A legnagyobb nehézség abban mutatkozik,
Egy másik fejedelmi személy szerelmi regé ségessé válni. Ilyen egyszerű magyar embereknek
hogy bármiként csoportosítjuk is az egyes párto
nye is nagy szenzációt kelt. A belga király leg minden tisztesség megadassák, ám mégis politikai
kat - már t. i. azokat, melyekei, ha csak ideigifjabb leányáról, Klementina hercegnőről van szó, szereplésük gondokba ejthet, mert produktív tör
óráig is, egy kalap alá lehel fogni — sohasem
vényhozási munkát tőlük várni nem lehet és a
a ki halálosan beleszeretett Napóleon Viktor her polgári munkasorán várjuk tőlük azt a kölelességkapunk olyan numerikus eredményt, mely a többi
cegbe és apja heves tiltakozása dacára minden teljesitést, melyre a hazának szüksége van.
pártok képviselőinek számát csekélységnél többel !
áron nőül akar menni hozzá. A hercegnő azon
A népképviseleti alkotmánynak tehát a nép
meghaladná. Nagy tehát még mindig a kavarodás, |
is lúlhelyezle magát, hogy Napolen \’iktor her egyszerű gyermekéből is vannak a törvényhozás
mindazállal immár kétségtelen, hogy a hosszú
házában,
így kívánja a demokrácia.
cegnek feloldhatatlan viszonya van, sőt állítólag
vajúdás sok értékes, rég várt nemzeti vívmányt
Nem szólunk ellene még ha nagyobb arány
ez a viszony titkos házasság. — Mindezeket a ban kerülnek is be, ha már a mostani aposztrofált
fog szülni.
Hosszabb idő óta csönd van a mandzsuor vélt akadályokai azonban leküzdötte a hercegnő képviselő urak egyrésze nem a legrutabb demagóg
szági harctéren, csak kisebb összeütközések fór- I és így a házasság minden valószínűség szerint ■ szereplésének állottak volna a tetején és nagyon
is üres zajülés révén kerültek volna a Házba. Ám
dúlnak elő Noha Kuropalkin mintegy félmillió létre fog jönni.
A napi krónikába nagy szerep jutott legutóbb de sok helyen átjátszottak a politikai pártoskodásl
kalónával rendelkezik ez idő szerint, helyzete még
rendi harccá: az értelmiség ellen való küzdelemmé
se kedvező, mert ennek a rengeteg hadseregnek a szerelemnek, melynek ismét két áldozatáról kell és így válik reánk oly társadalmi kérdéssé az eset,
hírt
adnunk.
Leidenfrost
János
hadnagy
Pozsony
hogy foglalkoznunk kell vele.
élelmezése sokféle nehézségbe ütközik. Az orosz
Évtizedek óla tapasztaljuk, hogy az értelmi
hadsereg kilátásai egyáltalán nem kecsegtetők, ban agyonlőtte a menyasszonyát, Kovalóczy Elzát, ;
úgy hogy mindinkább az a nézet kezd elterjedni, Kovalóczy Rezső tanár gyönyörű szép leányát, i ség összetartozása a néppel meglazul s emebben
mindjobban
tért foglal a bizalmatlanság és sok
hogy Oroszország megunva, vagy talán ki sem ! csak azért, mert nem akart várni addig, mig a j helyen a gyűlölet. Elég ha valaki nadrágban jár.
bírva a sok pénz- és véráldozatot, végre is meg j leányt elveheti. Revolvert rántott, agyonlőtte ; hogy a nép gyűlölje és a paraszldemagogia ezt a
lógja kölni a békét, mely neki nem sok dicsőségét i kedvesét., azután magát. Kgy pillanat alatt mind- í gyűlöletet áldásul szítja is.
ketten meghaltak.
Mit tegyünk ellene, kit okoljunk érette?
fog szerezni.
Ki mást, mint az egész értelmiséget.
Érdekes tárgyalás voll e héten a törvény- '
-------------------------------------------------------------------- j
Óh, ezt a bizalmatlanságot nem a pillanat
széknél.
Egy
Habala
nevű
vendéglősnő
felmondott
Befejezettnek tekintettem a viadalt. Futót- !
szülte, nem máról-holnapra született. Egy lassú
tani egyenesen kocsim felé. A párbajt nem akartam ; a csaposlegényének s a mikor a felmondási idő folyamat volt az értelmiség térvesztése és min
foly látni.
lejárt, el akarta küldeni. Kiadta neki a nála levő denütt beáll, a hol az értelmiség nem érezte
Segédeim ijedten kapacitáltak.
megtakarított 293 koronáját, a legény azonban azokat a kötelességekéi, a melyek éppen intelli
Ha nem békülnek ki, tartsák be legalább a ;
nem akarta elfogadni a pénzt s a kilépésről se genciájával jártak.
feltételeket. A második golyóváltást. Engedni vol- j
A paraszttal csak a választási idők során
akart tudni. Ekkor a vendéglő egy látogatója.
lám kénytelen. 0, a gentlmanlike erősebb erkölcsi |
kezelni és akkor, mikor voksára szükség van,
Szivák Ádám. kijelentette, hogy ő detektív és azontúl sem törődni vele, érdekében mit sem
érzésünknél.
Felálloltunk. Hallottam a fák gúnyos sóhaj- 1 tanácsolta az asszonynak, hogy az ajtó elé dobja tenni, semmi kontaktust vele nem tartani, sőt
lásál. Számollak. Minden összeborult körülöttem. ; a pénzt. A vendéglősnő szót fogadott. Kidobta a mindenkor csak kihasználni, — ennek megkollell
teremteni a bizalmatlanságot.
í'.s a harmadik olvasásnál, úgy lőttem főbe, hogy ! pénzt, melyei aztán Szivák felvett és elillant. A
A mi elődeink egészen másként fogták föl
mikor a kézre kerített áldetektiv felett törvényt
azt sem mondhatta, hogy köszönöm!
a néphez való tarlozandóságukat, pedig nem
Kihallgatott, cigarettáját szórakozottan lelte ! ültek, az elnök megkérdezte, hogyan ülhetett fel hatolta őkel annyira át az egyenlőség és testvéri
le az ezüst müvü hamutartóra. Az ablakon át, a ; Habalané ilyen buta tanácsnak, mire az asszony ség eszméje. Ma pedig az arra hivatott értelmiség
szomszéd erkély felöl idehallatszoll a zongora élénk derültség közt visszavágta: »De mikor jobban vagy önkényleien elvonul, vagy leszoríttatik és a
játék elhaló akkordja. Nem lehetett tisztán ki beszélt, mint a biró úr!« —- A törvényszék ajós- közélet szereplői hangos szájhősökből valók sok
helyen és az értelmiségre hárul az a nagy fel
venni, talán Moszkovszky szerelmi keringője volt. vádáju fickói három havi vendégszereplésre invitálta. adat, hogy ne mindenütt így legyen. Ma még
A jövő héten uj tízkoronás bankjegyek ke
Felállóit. Az órájára nézett.
csak tér veszítettünk; de az értelmiség nagy faj— Ostobaság voll. Pillanatnyi felbevülésben rülnek forgalomba. Az ujságok nem győzik dicsérni sulya érvényesül, ha azonban a vezető intelli
elkövetett gyilkosság. Várnom kellett volna. Né gyönyörű kiállításukat. E sorok szerény írója gencia nem érvényesül a köz- és társadalmi élet
hány pillanat és én esem össze holtan, megváltva azonban nem hisz e dicséreteknek, sőt erős a minden vonalán, mert kényelmes és mert nem
minden szenvedéstől. Most szöknöm kell innen. gyanúja, hogy nagy hibájuk van ez uj bank érzi, hogy éppen értelmisége kötelezi irányító
Holnap reggel utazom. Hová? Még magam sem jegyeknek: nem maradandók. Nem is változtatja szerepre, ha emberszere le te nem olvasztja el a
bizalmatlanság és gyűlölet kérgét. — akkor ne
tudom. Valami messze földre, ahol elnyomott meg e nézetéi mindaddig, mig szerkesztő úr né csodálkozzunk, hogy a vezetést sokfelé érdemetnépek küzdenek a szabadságért. Talán nagyobb hány száz darabot mulatóul nem küld neki, hogy lenek, rá nem termeltek, talán gonosz szándék
szerencsém lesz abban a játékban, ahol a harcot saját tapasztalata alapján az ellenkezőről meg nak veszik át minden ügy veszteségére, melyet
ágyuerö mellett vivják, s nagy emberi igazságok j győződhessék. (Szives készséggel megfelelnék kéré az arra hivatott intelligencia kényelem szereiéiből
nekik átengedett.
forognak kockán. Az ismerőseim azt fogják mon- i sének, de attól tartván, hogy állítását könnyen
dani, hogy bolondság, de azért mégis a legoko- ! bebizonyíthatja, inkább kísérlet nélkül is elhiszem.
— A szerk.)
sabb amit lehetek.

Az értelmiség térvesztése.
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nösen is figyelmeztesse és minden rendelkezésére
álló eszköz felhasználásával a legkiterjedtebb mó
don
juttassa a lakosság tudomására, hogy a mun
Törvényhatósági bizottsági tagok vá
kaviszonyok az északamerikai Egyesült-Államok
lasztása. E hó 20-án hétfőn les/, azon törvény- ban jelenleg nem kedvezők és igy a kivándorlók
hatósági bizottsági tagok helyébe választás, kik amennyiben szándékuktól lebeszéléssel sem len
nek hat évi megbízatása most lejárt; a választás nének eltérhetők, keserű csalódásoknak lehetnek
iránt, amint értesülünk, eléggé nagy az érdeklő kitéve. Budapesten 1905. évi január hó 23-án.
dés, különösen a földmi velő osztály körében, a A miniszter meghagyásából. l)r. Séllcv s. k. mi
kik maguk közül óhajtanak egy-két tagot behozni; niszteri tanácsos*.
- Pénzintézeti közgyűlés. A kereskedelmi
azzal érvelnek, hogy érdekeik, különösen a lege
lők ügye, nincsenek eléggé pártolva és ezt akar és hitelintézet jövő vasárnap délután tartja ez
ják rendeztetni; — a külutcák is mozognak, a 1 évi rendes közgyűlését az intézel helyiségében.
mennyiben lakosságuk számának megfelelő számú 1 A gyűlésen igazgató, hal igazgatósági, három fel
bizottsági tagot óhajtana kválasztani. A belváros ügyelő rendes és kél póttagot választanak.
Fiatal betörök. A rendőrség a múlt
ban is észrevehető, habár kisebb mozgalom és
pedig oly irányban, hogy a most kilépő tagok héten egy veszélyes betörő bandái keriletl kézre.
újból megválasztassanak és illetve, hogy az elhalt Hónapok óta garázdálkodott ez a banda s nem
és eltávozott három tag helyébe Agfalvi Alajos, múlt el hét, hogy ne tört volna be egyik másik
Baán Elemér és Schelle Róbert választassanak üzletbe leginkább élelmi szereket lopva el, de a
meg, a kik már voltak is tagjai a bizottságnak. pénzt s más értékel sem vetve meg. A mull hét
- Van ezenkívül még sok más kombináció is. A főn éjjel aztán egyik rendőr Hóna János telten
választásnál Farbaky István ny. főbán yalanácsos lóg érte a banda két tagját, amint a Frilz ház mel
elnökösködni, helyettes elnök YVankovits Lajos lesz. letti pékbódék egyikéből másztak ki. Ühautka
József lő éves, csavargó bádogos segéd és Simkó
— Kaszinó közgyűlés. A selmeci kaszinó
József 1G éves asztalos inas kerültek horogra.
ma délután három órakor tartja ez évi rendes
Nem tagadhatlak a link. mert letten érték őket,
közgyűlését. Gyűlés után társas vacsora lesz.
' sőt vallatás során Lemondták társai neveik is s
— Iskolák vizsgálata. Mártonffy Márton
úgyszintén azt is, hogy hány helyen törlek be s
osztálytanácsos, az ipariskolák országos főigazga
; onnan mit loptak el. November óla kilenc botötója mull szombaton és vasárnap megvizsgálta az
I réses lopást és hat lopási követelt el ez a szeriparos és kereskedő tanonc iskolákat s megelé
í vezeti banda, amely Chaulka József vezérlete
gedését fejezte ki az iskolák vezetése fölött.
! alatt Simkó József, Waisz János, Konopka János
— Álarcos bál. A r. kalh. nőegylet március
működő tagokból állott. Loplak a fiuk mindent,
4-iki álarcos bálja iránti nagy érdeklődés már
amit találtak. Balázs János mészárszékébe kétszer
meghozta az »apprehensiókat* is; a karzati szá
törtek be, nagymennyiségű virslit, kolbászt, húst
mozott jegyek ugyanis egy nap alatt elfogytak,
lopva el, a husnemühöz a pékbodék feltörése
illetve azok által, a kik ezekre Joerges A. könyv
utján szereztek kenyeret, s mivel evés után jól
kereskedésében eleve előjegyeztek, kiadásuk nap
esik a borocska naponkint ellátogatlak a Bogya
ján átvétettek és igy a későbben jelentkezők jegyet
János pincéjébe s onnan hol vörös, hol fehér
már nem kaphattak, a mi miatt a rendezőségre
borokat vittek, szivart a Gulfreund üzletéből szeneheztelnek, pedig ez szegény bizony nem tud
, reztek, a hol trabucol s más szivarokat loplak.
hatja azt. hogy ki akar menni a karzatra és kinek
! A lakmározás. osztozkodás a Pruchniczky Miklós
tartandó meg a jegy, ha az illető nem jelentkezik!
asztalos műhelyében történt, aminthogy Chaulka
— No de hiszen a táncteremben is lesznek nézők
kivételével mindnyájait az ő tanulói voltak. A
és olyanok, a kik jelmezben nem lesznek és nem
i fiatal betörőket most a járásbirósági fogházban
táncolnak és igy a karzatról lemaradónak még
őrzik.
nyernek is, a mennyiben nem kell majd a karzati
— Cselédközvetités hatósági kézben. Ál
hőséget elszenvedniük, hanem lent kényelmesen
landó a panasz városunkban, hogy kevés a cseléd,
nézhetik a maszkok tréfáit, mert ilyenek is lesz
jó cseléd pedig alig van: a mi van is folyton
nek ám; — értesülésünk szerint sok mindenféle
változtatja helyüké és igy sok bajuk van a házi
helyi ügyet fognak kifigurázni, még talán a »poli
asszonyoknak. Ennek okát abban láttuk, hogy a
tikai válságokat* is. — Egyszóval ezen bál ne
cselédszerző asszonyok csábítják folyton a cselé
heztelést, jó vicceket, kibékülést slb. slb. rejt ma
deket azért, hogy a közvetítés minél nagyobb
gában és igy jó lesz azt mindenkinek megnézni,
| számú és igy jövedelmük is minél negyobb legyen.
a ki kedélyesen akar egyszer mulatni . . .
Hiába akart a hatóság ezen bajon segíteni szigorú
— Igazgatósági ülés. A kerületi beleg- ' büntetésekkel, nem sikerült, mert a cselédek nem
segélyző pénztár igazgatósága ma délelőtt 11 ! árulták el a közvetítőket. Így tehát más módról
órakor ülést tart a pénztár helyiségében. Az ülés j kelleti gondoskodni. Ez pedig más nem lehet,
tárgysorozata: A mull ülés jegyzőkönyvének lei- : mint a cselédeknek hatósági közvetítése vagyis az,
olvasása, elnöki jelentés, pénztáros jelentése, az hogy egy hatóság közvetítő intézel álliltassék fel
1904. évi zárszámadás bemutatása, a folyó évi ; és kizárólag ez közvetíthesse a cselédeket. Már
közgyűlés idejének megállapítása.
évek előtt, dolgozott ki ilyen tervezetet a rendőr— Kivándorlók figyelmébe. A belügymi ; ség és a városi közgyűlés azt el is fogadta, sajnos
niszter körrendeletét bocsátott ki az összes tör ! azonban a minisztérium ezt jóvá nem hagyta.
vényhatóságokhoz az Amerikába való kivándorlás ; Végre most újból megindult a munka ez iránykorlátozása tárgyában, mivel ezrekre megy azok : bán és a városi közgyűlés e hó 14-én elfogadta
nak száma, akiket nem is engednek partraszál- : az ide vonatkozó javaslatot: és igy hu ezt a milani az újvilágban. A rendelet a következő:
| Misztérium jóváhagyja: városunkban a cselédeket
•Arról értesülök, hogy egész Európából az a hatósági közvetítő intézet fórja elhelyezni; a
É.-Amerikába irányuló kivándorlás oly mérveket
öltött, hogy a New-Yorkba érkező kivándorlókkal , kinek cselédre lesz szüksége, vagy aki szolgálatba
zsúfolt hajók napokig várnak a kikötőben, inig , lépni akar ezen intézetnél kell jelentkeznie}, ahol
partraszállás előtt a bevándorlási bizottság vizs szerződés kötés mellett történik majd a közvetí
gálata alá kerülhetnek a kivándorlók. Az is tu tés ahol a cselédek addig, amíg helyet kapnak,
domásomra jutott, hogy kivándorlóink közül töb- teljes ellátásban fognak részesülni és igy meglesztől mint szerződött munkásoktól az északamerikai
39., 3341903. sz. a. közölt bevándorlási törvény ; nek óva a helynélküléség idejében rendesen be
alapján, másoktól ismét — mivel rokonaiknak következő züllés veszélyétől is. Kívánatos hogy
és ismerőseiknek magukkal vitt lakcíme nem he ! ezen intézmény mielőbb életbe lépjen!
lyes a bevándorlási hatóság állal a partraszállás
A tisztelt gazdaközönség’hez! Maulhner
megtagadtatott és az illetők visszautazásra kény Ödön cs. és kir. udvari magnagykereskedése Buda
szeríttettek. Felhívom {címedet, hogy az útlevélért pesten arról értesíti agazdaküzönségcl,hogyja lanyha
folyamodókat közegei által a körülményre külö irányzat következtében, a lóheremagnak (stíriai ló
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herének) f. évi január 1-én megjelent főárjegyzéké
ben rovatoll árát hatályon kívül helyezte. Az árak
a következők: 4- es számú príma primissima 95
korona. 4-a számú logolsőrondü 93 korona. 4—5
I elsőrendű 92 korona 50 kilónként. Ezen három
minőség tisztaság és csiraképesség tekintetében a
í létező legkitűnőbb. Általánosan ismeretes, hoev a
Maulhner cég olasz vagy amerikai lóheromagot
nem forgalmaz és hogy az általa szállított lóhere
magnak arankamentességét a m. kir. vetőmagvizsgáló állomás hivatalos ólomzára igazolja. Ezen
árleszállítás nagy elismerést kelt a gazdaközönség
körében, mert újból bebizonyult, hogy a Mautlmer
1 a gazdák érdekét szem előtt tartja.
A közös hadügym iniszter a magyar
i iparért. A cs. és kir. közös hadügyminisztert az
| osztrák gyáriparosok szövetsége különféle beadványokban arra igyekezett rábírni, hogy a közös
| hadsereg Magyarországon állomásozó részének
; szükségleteit parlicipiális arányban szintén osztrák
| gyárosoknál szerezze be. Egy bécsből eredő hír
alapján a Műszaki Világ* jelenti lapunknak, hogy
! a hadügyminiszter a közel múltban 23 darab
. páncélszekrényt rendelt meg a budapesli Andiéim
j pénzszekrény gyárnál Magyarország különböző knlonai hatóságai számára a titkos hadilervek biztos
megörizhetése végeit, ami azl bizonyítja, hogy a
hadügyminiszter az osztrák gyárosok fentebb jel
zett mozgalmát — helyesen és méltán — figyel
men kívül hagyta. A hadügyminiszter ezen elha
tározása miatt nagy az elkeseredés az osztrák gyáro
sok körében, mert — úgylálszik — a magyar
piac közelgő elvesztésének előre vetett árnyékét
látják a hadügyminiszter hajlhalallanságában. ami
miatt most ismét nagyobb arányú pelilionálás
van készülőben — odaát.
— A Zenélő Magyarország1 február 15 iki
száma ismét dús tartalommal jelent meg. Közli
Fekete István lyc. tanár műdalál Reviczky Gyula
utolsó, megható költeményének szövegével: egy
népdalt az ismeri népdal költőtől: Lengyel Miskától
«Vén fűz lombja* címűt és Hetőnyi Albert ábránd
ját. A lap előfizetési ára negyedévre 3 korona.
Megjelenik havonként kétszer Klükner Ede kiadá
sában Budapesten.
— Szánkázás az utcákon. »Esik a hó,
j csúszik a szán* . . . vig élet van utcáinkon:
szánkázik a fiatalság mindenfelé és a sport ked
velők kedvteléssel nézik a kipirult arcokat és
egyes felfordult szánkóról a sallo morlalékat ügye
sen és baj nélkül csináló diákokat; sőt a rend
őrség is pártfogolja ökot. mert hiszen »hadd mu
lasson a fiatalság’. — De jaj jönnek a feljelen
tések a rendőrséghez, hogy: »ez mégis borzasztó,
a legutolsó faluban sem engedik ezt*, — vagy:
i »életveszélyes a járás az utcákon, a hol kereszLülkasul szánkáznak*. vagy: »az éjjeli nyugalom
is zavarba van. mert éjfélig fe szánkáznak és
ilyenkor a szántakon ülők kerepelnek, lármáznak
; és a sötétség ellen fáklyákkal védekeznek« Denique a panaszok megléteitek, nagy része beiga! zolást nyert és igy a rendőrség eltiítolta a szánkázást a belváros területén kivéve a Zsigmondy
utcát, és igy hiába esik a hó, nem csúszik a
: szán . . .
A tüdőbetegekért. Lapunk szives kész! seggel támogatja a József főherceg Szanatóriumi
: Egyesület sorsjátékál, mert tudjuk, hogy annak
fillérje a nép szanatóriumi alapot gyarapítja. A
; közönség meleg rokonszonvvel karolta föl az ügyet
; az egyesület viszont igyekezett értékes 42 ezer
koronáig terjedő nyereményeket kisorsolni. A
: húzást most szombaton február 25-én föltétlenül
megtartják s igy abban is különbözik más sors! játékoktól, hogy a húzást nem halasztja el. Iüi! lünbözik más jótékonycélu sorsjátékoktól abban
! is, hogy m inden sorsjegyvásárló az egyesülettől
húzás után teljes nyereményjegyzékei kap. Mi
! vei már csak néhány nap van hátra, készséggel
í és hazafias szívvel hívjuk felolvasóinkat arra, hogy
i az egy koronás sorsjegyeket Írjanak azonnal az
' egyesületnek Budapestre Kiyyó-lér I szám
| (királyi bér palota) a honnél a szükségelt számú
í sorsjegyeket el fogják küldeni. A húzást politikai
i biztos és az egyesület elnökségi jelenlétében szom1 haton ejtik meg; úgy még a 25-éig váltott és
[ kifizetett sorsjegyek részlvesznek a sorsolásban.
Az értékes nyeremények az egyesület hivatalos
helyiségében ki vannak állítva és állandóan nagy
közönség gyönyörködik bennük.
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Az A m atör. Alig néhány hónapja, hogy ez a szép
képes lap
elsó-nek a maga nemében
megindult és
iiuir legszebb képes folyóirataink soraiban foglal helyet
.Minden egyes száma újabb meglepetés a nélkül hogy eredeti
erényei: -- a pazarul gazdag illusztrációk és érdekes tartajotI, ' _ bármily csekély mértékben is csökkentek volna, A
„ingvar amaiörfényképezök valóban büszkék lehetnek e sz.ép
folyóiratunkra, mely — épp ezen oknál fogva
pártfoga
sukat már eddig is legteljesebb mértékben érdemelte ki uiagánnk. Az o hó 15-én megjelent 10-ik számnak — mely
méltóan sorakozik az előző füzetekhez — változatos tartalma
a következő: Szöveg: Koliluian Artúr dr.: Ébredés. ÍA hazai
fotóipar) Schuman Pál Drcsden: Fényképezés és művészet
, Az Amatőr1' versenye: (Három dij n három legjobb képnek )
tiara Rezső dr.: Kezdőknek. (II.) Kelőmén Frigyes Ottó dr ;
.Miiemlékeink fotográfiákban. A párisi amatőrkiállitás.) r.-rl'jit.is a platinképek előállításánál. Uj könyvek. Fényképezési
eljárások. Hazai krónika. Külföldi krónika Irodalom. Szer.
kosztéi üzenetek. Hirdetések. Képek: A címlapot fostette:
tiaal István. A belső fejlécet rajzolta: Hánffy Miklós gróf.
Miimolléklot. Novomeszky Imre: Junius. K. Jeszenszky bajos
Alkotmányos kiizdelom I.. II. Horváth Dezső: Vadvirág, ti rósz
Dez.si: Óvóiul. Varga Ferenc: A csermely öreg fája. Nagy
iiVUlii: Hűvösvölgyi részlet télen. Gámán Dezsői Régi emlékok, ti. K. Rallanee, Davos: Téli rege. Révész Zoltán: Cseniles' délután. Forgáeh Károly gróf: Cairói részlet. Móricz
Aladár dr.: A kis kiváncsi. Gámentzy István: Abbáziái móló
Huszár Vilmos festőművész: Fejlécek. A mintaszerű újság
előfizetési dija l/4 évre .‘1 korona 50 fillér. .Mutatványszámot
szivesén küld ingyen a kiadóhivatal, ha oz iránt (VII,. Kiráiv-u. Hit alá) fordulnak hozzá az amatőrök.
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HI RDETÉSEK.

A „H angya"

A „KOLOS” intézet
(a p á c a -z á r d a ) két bolt he
lyisége f \ é. augusztus

hé 1-től bérbe adó. Bő
szebbet az egyházgond
noknál.
, Deák Ferenc-utca 17. sas.
(Sóltz-féle) házban egy bolt
helyiség és kétszobás lakás
május 1-től kiadó.
Bővebbet: D
r>. Fodor L.
j
]
I
]
1

— Bánatos az élete aunak, kit fájdalmak
gyötörnek s csodálatos az, hogy 100 beteg közül
80-nak köszvénye van s ezek még most sem tud
ják mind, hogy hol keressék a biztos orvosságok
Nos mi megmondjuk. Hozassanak egy üveg Zoltánféle kenőcsöt 2 koronáért, kenjék be magukat
naponta csak egyszer s egy pár nap alatt biz
tosan meggyógyulnak. A rendelések cimzendök
Zollán-gyógytára, Bpest. Szabadságtér.

Finálé.*

Hirdetmény.

Kohóiizemben jártas magyarul és
németül beszélő középkorú erélyes k o 
h ó a ltis zte t k e re s jó fizetés mellett
magyar rézkohóvállalat. Ugyanott ked
vező alkalmazást talál egy arany- és
ezüitpróbában jártas p ró b a tö rő . — j
Ajánlatott bálánbányai rézmüvek igaz
gatóságához Csikmegye adandók be.
Személyes megbeszélés 20-ig Dr. Farkas
Józseffel Erzsébet utca 54 sz. eszkö
zölhető.

a m a g y a r g a z d a s z ö v e ts é g fo g y a s z tá s i és é r té k e s ítő
s z ö v e tk e z e te k ö te lé k é b e ta r to zó

„Seliaec-BÉlabáuyal áll. alkalm. foeaat, szövettek:1'
1905.
március hó 12-én d. e. 10 órakor
a m. kir. bányásziskola nagy tantermóbon

rendes közgyűlést
ta r t, m e ly r e a ta g o k a z a la p sz a b á ly o k 33 $-a
ér telm éb en m egh lvatn ak .

Napirend :
1 A múlt évi iizletomlmónyi'öl g/.óló jelöniének tár
gyalása.
2. ZArós/.ámadésok megvizsgálása és u felmentvénv
megadása.
:i. A mérleg megállapítása
4 A tiszta jövedelemről való rendelkezés.
5. Az igazgatóság kiegészítése.
i). A felügyelő-bizottság kiegészítése.
7. A választmány kiegészítése.
S. Xotaláni indítványok.
Ily indítványok az alapszabályok 87. §. f) pontja éttel
tűében legalább nyolc nappal a közgyűlés előtt nyújtandók
be az. igazgatósághoz.
1904. évi december hó 81-én a tagok száma 2175,
üzletrészeiknek száma pedig 4026 volt: az év folyamán be
lépett 77 tag 102 üzletrésszel; régi tag jegyzett pótlólag 159
üzletrészt; kilépett pedig az év folyamán 18 tág 16 üzlet
részszel
A fel ügyelő-bizottság állal megvizsgált s a bolthelyi
ségekben kifüggesztett évi mérleget 1905. évi február bő
15-től kezdve bárki megtekintheti.
Selmecbánya, 1905. évi február hő 14-én.

Az igazgatóság.

£XXXKXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX>C\

Reviczky Gyulától.

A régi vágyból, régi lángból
Alig maradt egy sugaram.
Virágszakaszló, dal fakasztó
Időm lejár, ah oda van!

^ Sehieht Szappan

Május legében, kék egében
Nem zeng többé a régi dal.
Ah nyugovóra üt az óra,
S a fény, a láng, a vágy kihal.

vagy

* Dallamát irta Fekete István lyc. tanár. Megjelent
a Zenélő Magyarország február 15-iki számában.

NYILT-TÉR.*
* K rovat alatt közlöttekérl nem felelős

JegygY el
a szóik

Köszönetnyilvánítás.
Fogadják ez utón hálás köszönelünkel mind
azok, a kik drága halottunkat utolsó útján elkí
sérték.
Kollár Ignác és családja.
SELMEC- ÉS BÉLABÁNYA SZ. KIR. VÁROS

c £egjobl\ legljiaHósabb, legtisztább és azért a lég- »
P ^ ----— - = r ^ = = .- = ^ : olcsóbb rrr-— , —= = = = = ^
X

SZAPPAN.
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HIVATALOS KÖZLEMÉNYEI.
Az anyakönyvi hivatalok bejegyzései.
1905 évi február hó 5-től—11-ig.

Születés.
üregén István, Zatyko Mária leány Selmecbánya.
Frdóly Gyula, Korilsánszky Irma leány, ,,
Trcku Márton, Komora Antónia,
Ziisz József. Zaehar Katalin fiú Iiodrusbánya

Kihirdetés.
Zacliár Ignác, tJerger Mária Selmecbánya.

Halálozás.
Kloszka Jenő. 14 éves, fubereulozis miliaris
LaInch Mihály 64 .. lmrutos liidőlob
üimll Piroska 28 napos, gyengeség
Miklós Dániel 51 éves, tiidőgümiökór
Kollár Mária 19
IGIlav Jánosnó ;i4 „
„
Holdis Emil 1
(irocs Ferenc 9 hónapos agyhártyalob.
J‘110 sz. 1906.

Tűzifa eladási hirdetmény.
Ezennel küzhirró teszem, hogy a városi farainál l an
a következő tűzifa kapható.
I oszt. biikkhasábfa iirm'-kinl.........................4 kor. 90 fii.
I ., eserhnsábfft
„
.........................4 „ 60 ,,
cser és tölgyselejtfa (hasáb és dorong) . . .
4 ., - ■
a házhoz való szállítás fuvardija iirma-kint 40—50 fillér a
lakház távolsága szerint.
Azonkívül a városi erdőhivatal ellogad megrendelése
ket 10 iirm3 jó minőségű bükk dorengfára 99 koronáért ház- !
hoz való szállítással együtt.
Selmecbányán, 1905. évi február hó 17-én.

Szitnyai József, s k.
kir. fan. polgármester

M

A

fX

A

X

T

Bevásárlásnál ügyelni tessék, hogy minden darab szappan „Schlcht" vagy
a fenti „védjegyekkel" legyen ellátva.
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Kiadólátás.
Deák-utca 5. szám
alatt harmadik emele
ten 5 szobából, kony
hából, cselédszobából,
kamrából álló lakás

azonnal kiadó.
Bővebb felvilágosí
tással a házmester
szolgál a házban.

Nincs többé iszákosság!
Kiván«ati*a b árk in ek b érm en tese n k ü ld ü n k e g y cso m a g Cozaport
K ávé. te a , é te l v a g y szeszes italb an e g y fo rm á n ad ható az ivó tu d ta n élk ü l.
A Cozapor többet ér, mint a világ minden szóbeszéde a tartózkodásról
mert csodaliatiiso ellenszenvessé teszi az iszákosnak a szeszes italt, A <:oza
oly csendesen és biztosan hat, hogy azt feleség, testvér avagy gyermek
egyaránt, az ivónak tudta nélkül adhatja és az illető mégcsak nem is sejti
mi oknzla javulását.
Nem régiben egy fiatal assáony nekünk körülbelül a következőt inosélto:
„Igen ' ii is használtam ezt a remek szert a férjein tudta nélkül és
hála Isten teljesen segített rajta. Jó férj vol józan állapotban, de sajnos,
majd mindig leszek volt. Folytonos félelem, aggodalom és kétségbeesés,
szégyen, becstelenség és szegénység közepette éltem ! De minek is meséltem
volna el másoknak V Nem csodálatos-e igazán, hogy egy asszony a dolgot
saját maga ekképen irányítsa és otthonát, gondtorlics tiizliolyét örömpalo
tává tudja varázsolni V'
Coza a családok ezreit békitetto ki ismét, sok ezer férfit a széyyen és
becstelenségtől megmentéit, kik később józan polgárok és ügyes üzletem
berek lettek. Temérdek fiatal embert a jó útra. és szerencséjéhez segített
és sok embernek életét számos evvel meghosszabbította.
Az intézel, mely a Cozapor tulajdonosa, mindazoknak kik kívánják egy
próba adagot dij és'költs-gmöhteson küld, hogy igy bárki is meggyőződ
hessen biztos hatásáról. Kezeskedünk, hogy az. egészségre teljesen ártalmatlan

COZA INSTITUTE (Dpt. 171.), 71, High Holborn, London, W.C., ANGLIA.
(Levelek 25 fillér levelező-lapok 10 fillérre bérmentcsitomlők.)
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H I R A D0

Minden vasár- ás ünnepnap
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M EG H ÍVÓ .

fris s fa rsangi fánk és
A SELMECZI NÉPBANK MINT RÉSZVÉNY-TÁRSASÁG
— hasche kapható =
1905. ÉVI MÁRCIUS 2-ÁN D. U. 3 ÓRAKOR AZ INTÉZET HELYISÉGÉBEN
H o rh e g -y i

I s s tv íA n ,

cukrász üzletében.
Ezüst-utca M. szám.

XXXIV. ÉVI RENDES KÖZGYŰLÉSÉT
TARTJA ÉS ERRE A T. RÉSZVÉNYESEKET TISZTELETTEL MEGHÍVJA.

S z é lh a jtó Göi’cscsillapitó

Hódepe-csöppek.

A közgyűlés tárgysorozata:

Étvágy gerjesztő emésztést segítő háziszer.
Egy üveg ára 1 kor. Két üvegnél kevesebbel
(250 K utánvéttel) nem küldünk.
Kapható: B i t t n e r G y u l a gyógy
szertárában Gloggnltz (Alsó-Auszlria.)

OLCSÓ CSEHORSZÁGI
Á G Y T 0 L L!
f> kilo uj fosztott 9 60 kor., jobb niinőr,u ségű 12 kor., fehér fosztott pulin párna
tol! 18 - és 24 — kor. hófehér fosztott
puha párna toll 30 — és 3(1 - kor. Szétküldés bénnentve
utánvéttél. Atezorólés és visszavétel a portóköltség megtévitéso mellett.

Benedickt Sachsel, Lobes 95.

1. Közgyűlési elnök s jegyző, valamint három hitelesítő részvényesnek megválasztása.
2. A meghatalmazások vizsgálatáról szóló jelentés.
3. Az igazgatóság- és felügyelő-bizottságnak jelentése a lefolyt üzletévről, ugyanennek tár
gyalásit, valamint az 1904. évi tiszta nyereség feloszlása iránti határozathozatal és a felmontvény
megszavazása.
4. Egy igazgatósági tag választása egy évi megbízatással.
f>. Két cégjegyző választása.
t> ügyészi állás betöltése és javadalmazásának megállapítása.
7. Netáni indítványok tárgyalása.
Selmecbánya, 1905. évi február hó 14-én.
S z itn y a i J ó z s e f s. k.
igazgató.
vagyon.

M É R L E G - É S V Á G Y 0 N -K IM U T A T Á S

összesen
“ -
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>
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S

Z

azonnal eliotö vagy főzni való 168. pörkölt bőríí szalonnák
elsőrendű zsírnak 128, sós fehér vbstag 128, vékony 128,
füstölt vastag 140, vékony 140 debreceni paprikás szalonna
148. pácolt foghagymás füstölt paprikás szalonna 200 pácolt
sovány szalonna nélküli sonka, karmonádli, oldalas 136 fillér.
A fönti áruk szállító levelo és csomagolása ingyen Elsőrendű
házi zsir 110 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 ImI n /. dm alatt találhatók. Szállítja R A U K Í H kiviteli
üzlete Nyíregyháza.

L

.T!

I

-*!

t e JlllC O O K & JOHNSON
A Jelenkor logjobb <- lenbiztosabb szere, nagyszerű hatással ••
azonnal csillapítja a fájdalm at.
Kapható Osztrák-Magyar monárvhiú minden gyógy szer táraiban
I drh. huniakban 20 fillér, darui) .
kationban t korona, postai küldés esetén -’n fillérrel több
I-'i .iUi,,Uamm-orsió# >>snrt Török Jó zsef nyógyst. i tára Budapest. VI., Király
utca 12.
hoiponti raklar ilngynroi -■itli-Aw.tlríii m m v : „A szam ari
tánushoz", Grác.

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

CSERNÁK GYÖRGY
........................ C 1 P É 8 Z Ö Z L E T E
S E L M E C B Á N Y Á N , K O S S U T H TF.R.
Női- és fórfl-lábbell, legfinomabb bel- és külföldi an yag
ból a legú jab b divat szerint.
. . . .
K é s z c l p ö r a k l f t r ...................

használja a régóta bevált és jó izű

51
47
56
52
57
73
74
53
58
30
öl
45
75
17

72
43
G7
69
70
39

K

MELL-CAMMELL"
cu k o r k á k a t

K

f

Ösgzeson

S
3

K

fü

K

f

Pénzmaradvány 1901. dec 31 ■»l
11931 15 121 Részvénytőke.................................
l.öOOOü!Váltótárca................................. . 1755887 10000 13 Tartalékalap.................................
1904. évi leírás......................... . ! 22811 — 753606 - 14| Külön tartalékalap.....................
15926 77.
25871 39 81798 16
Váltókamat ............................
672 33 48j Nyugdíj alap .................................
Jelzálog k ölcsönök ................
508015 56 55* R e lé te k ......................................... 1283741 39j
Jelzálog kulcson kamut . . .
1699C 78 59 Betétek II. félévi kamatai . . .
26605 54 1260346 83
Törlosztés jelzálog kölcsönök .
122288 51
72538 —
65 —
Töri. jelzálog k. kamat . . .
Zálogelőlegok............................
20214 —
Zálogolőíeg k a m u i................
300 66
Értékpapírok............................. . 67500,—
702 Krtékp. árfolyam különb, leii ás
66798 Előre fizetőit kuniatok:
53504112
Folyós/, un la fedezettel. . . .
Folyószámla kamat . . . . .
765 24 56 V áltók n ál.....................................
6726 54
46/1. számú bérház................ . 24463 78
57 Jelzálog kölcsönöknél................
765 95
12047 88 36511 61 74 Töri. jelzálog kölcsönöknél . . .
Földbirtok................................
1284 10,
58 Zálogelőlegoknél........................
200 75'
1360
45
Folyószámlánál.............................
60 12
9037 46
136
1224
1904. évi 10% leírás . . . .
139 99
89 Előre fizetett liázbér.....................
S28 "’5
,)0
Nyereség
álhozat
1903.
évlml
.
ipyi!
2205
69
151 31
1904 évi l e í r á s ....................
21409 68 23615 87
50 1904 évi n y e r e s é g .....................
503 71
l’éstataUarékpen/lar................
Értékpapír kamat.....................
493
Perköltség é l ő i i g ....................
3393 77
410:61
liekebelozési d i j a k ................
1 tóajánlati d ij a k ....................
1027 36
4881 74
Idegen intézeteknél elh. tőke.
1439 in i
ti -Idegen mt. elh. tőke-kamat .
Hátralékos b é r .........................
77 77
1607715 42
1607715 42

N Y E R E S É G - É S VE S Z T E S É G -S Z Á M L A .

k ia d á s o k .

JÖVEDELMEK.
összesen

Összes n j

g!

K
K a m a to k :
Retéti-k u t á n .................................
Yisszlcszáuűtotl váltók után .
N y u g d íja la p ........................
K ö ltség e k :
Fizetések és lakáspénzek
Ügyviteli költségek . .
Adók:

„ K e i s e r -f é le

f

F-

59
60
43

teher.

3

Post P I L S E N, (Böhmen).

>

1904. DEC. 3 1.

10 % betéti kamat adó .
Üzleti a d ó ....................
L eírások :
Váltóknál........................
ó v á s o k n á l....................
Felszerelésnél................
H élyegilloték................
Nyereség áthozat 1903. év
1904, évi nyereség . . .

1

K

i

f
50

■

rj

u

i

Nyereség áthozni

52:
2600 93
1417 14 56560 67

K a m a to k :
Váltók u tán .........................
Jelzálog kölcsönök után
74' Törlesztéses jelzálog kölesül
i>8[: Zálogolőíeg után. . .
11612 ;j
f 45! Folyószámla után . .
488106 16196 06
Értékpapírok után . .
Idegen intézeteknél .
Késedelmi kamatuk .
Ingatlan jövedelmek .
6938|44 11903 99
Vegyes dijak . . .

60000 54
36502 69
1454 77
2124*07
2160 70
2911 17

6|—

145! 09.106595(V
21241.3:
380 7:

^ y y A i \ közjegyzőileghitelesilett
okirat eléggé bizonyltja,
mennyire beválnak és biztos si
kerrel hatnak ezek a cukorkák
rekedtség, hurut és elnyálkosodás ellen
Ha hasonlót kínálnak utasítsuk
vissza és óvakodjunk hamisítások
tól. Csak,, három fenyő" valódi védjegygyel. Csomagja 20 és 40 fillér.

Selmecbánya, 1904 december hó 31-én.
Papp György, Wagner Lajos, Szitnyai József,

Kubacska Aranka,

Seidel Ágoston,

Raktár :

könyvvezető

II. könyvvezető.

számvizsgáló.

M á r k u s IMI.
cukrászata S p l m c c h A n j j l i i
boák-Ferene-utca 7. I. saját ház
.. .. A la p lt ta to t t l o u o .........

2281 151 31
136 —

.

2508 31 j

ir»2|44

2205 69
»
21409:68 23615 871

igazgató.

.Megvizsgálta és helyesnek találta a felügyelő bizottság:

Zólomy Imre,
f. bi/„ tag.

Pachmajer János,
f. biz. elnök.

Nyomatott Jnerges Ágost özv. és fia könyvnyomdájában Selmecbányán. 1905

Fekete István,
f. biz. jegyző.

