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Selmecbánya ipari fejlődése.
Az ősbányavárosban uralkodott iparosok 

között ma is élénk megbeszélés tárgyát 
képezi a város jövője. Kétségtelen, hogy 
a hanyatló bányászat soká már a mai ke
retében fenn nem tartható s azért már ma 
kell az uj létfeltételeknek az alapját meg
vetni. A bányászatra az állam az adózó 
polgárok pénzéből évenként egy milliót is 
meghaladó összeget áldoz. Ezen áldozatnak 
csak addig van értelme, míg remélhető, 
hogy ezáltal elérhető az üzem produktívvá 
tétele. Ha azonban elfogyott egyes telepek 
éremennyisége akkor azt helyesebb dolog 
felhagyni s a pénzt a város érdekében 
hasznosabb befektetésekre fordítani. Csakis 
ezen elv szerint cselekedve lehet a város 
fenyegető veszedelmét elhárítani.

Az a kérdés merül fel azonban lehet-e 
Selmecbányán oly ipart teremteni, mely 
az alapítás áldozatai után a saját erejéből 
nemcsak tengődni, hanem hasznot hajtva 
tovább fejlődni is képes.

Az ipar létfeltételei a gépeket mozgató 
olcsó erőforrás, olcsó nyersanyagok, meg
felelő munkás személyzet és olcsón szállító 
vasutak, melyekkel a kész terményeket 
piacra lehet hozni. Ha ezen szempontból

A pervesztő.
— lila: Zöldi Mártot). -  

llijjas Benedek ügyvéd szinekel, váltott, vala
hányszor pört veszített. A színvallásnak nem val
lotta kárát. Alapszíne oly csúnya voll, hogy azon 
minden változás csak javíthatott. Bőreit rendesen 
elvesztette. Nem mintha a fátuin ellene konspirált 
volna, nem mintha nem lelt volna elegendő la- 
nultsága, kürmünfontsága, hogy klienseinek igazát 
megvédje. A baj az volt, hogy klienseinek nem 
voll igaza. Hijjas Benedek olyan pörökel szeretett 
vállalni, melyekben nem bízott senki. Legszíve
sebben képviselte azokat a kétségbeesett ügyeket, 
melyeket csak erőszakkal, rabulisztikával, a bírói 
kogníció alattomos megtévesztésével lehetett meg
nyerni. Mindezt jól tudta. Tisztában volt magával 
a dologgal, s mégis minden elvesztett pör fel
kavarta epéjét. Rák vörös foltok gyúltak ki az 
arcán. Szidta, piszkolta a bírákat, azokat, kiket 
nem tudott becsapni. Őszinte elkeseredéssel, be
szélt arról az igazságról, amely nincs.

A Sinka-féle pörben kedvezni látszott a sze
rencse. Az első fokon elvesztette ugyan, de a 
táblán megnyerte. Hosszabb vélemónynyel senkiről 
sem volt, mint klienséről, Sinka Péterről. Nyájas, 
istenes szavú gazembernek ismerte: olyan ember
nek, akitől minden kitelik. Ennek a vagyoni ér

vizsgáljuk a város helyzetét, akkor azt ta
láljuk. hogy a belváros maga iparalapí
tásra egyáltalában nem alkalmas, de igenis 
alkalmasak erre a városból sugárirányban 
kiinduló völgyek : a liodrusi és vihnyei völgy 
és a keskenyvágányii vasút völgye. Ezek
ben van olcsó energia, mert a nagy tavak 
víztartalmát modern turbinákkal gazdasá
gosan felhasználva minden völgyben lehet 
néhány száz lóerőt produkálni, melyet oly 
iparágak telepítésére lehet felhasználni, 
melyek ma a fővárosok közelében nem te
lepíthetők. Ha a fejlődés folyamán ezen 
energia kevésnek bizonyul, akkor a Garam- 
völgyböl lehet 15—20 kilométeres drót
vezetéken elég elektromos erőt átvinni.

Selmecbánya polgárai közül többen 
ismerik Svédország iparát, hol hasonló tele
pítések láthatók.

Nyersanyaga is van e városnak. A fát 
ma nem a város polgárai dolgozzák fel. 
hanem a törzset eladják és deszkát ismét 
vesznek.

Epén Svédország példája mutatja, hogy 
a fa, mely törzs alakjában a rövid szállítás 
költségét sem bírja cl, feldolgozva az ösz- 
szcs világrészekbe exportálható. A feldol
gozás által fokozódott értékével szemben a

dekcil védte minden erejével és főleg minden 
erőszakoskodásával. A per tárgyát az képezte, 
hogy Sinka Béléi', mint unokahugának, Sinka 
Teréznek gyámja, mindenféle alattomos prak
tikával elharácsolla a vagyonát. Három kisebb 
földbirtokot kezelt, mint gyám s addig cserélgette, 
adta el, még végre alig maradt belőle valami. 
Hiteles okiratokkal, bírói becslésekkel csapta be 
a gyámhatóságot. A gyámhatóság aztán megem
berelte magát s pörrel támadta az alattomos, 
rosszlelkíí gyámot. Körülbelül negyven ezer forint 
érték körül forgott a pör, melyet a királyi tábla 
Sinka Péter javára döntött el.

Hijjas Benedek nagy és jogos reményekkel 
tekintett a kúriai ítélet elé. Éppen készüli utolsó 
periralát megírni .Jól összeszedte magát. Talált 
két kúriai döntvényt, mely kliense mellett szólt. 
Hasonló esetekben a kúria a gyám mellett dön
tött. A Hiasonló esetekkel* nagyon sikeresen lehet 
operálni s Hijjas Benedek tudta, hogy a kúriának 
csak imponál: a kúria!

Aznap este, mikor az utolsó perirat fogal
mazásához akart kezdeni, az utcán találkozott 
egy sovány, szeplős, rövidlátó leánykával, ki fél
szegen köszöntötte: — Jó estét Benedek bácsi!

Az ügyvéd megismerte. Sinka Teréz volt, 
az a leány, akit ő jogi csalafintasággal s kúriai 
döntvényekkel kifosztani készül Sinka Péter s a

szállítási költség nagyon csekély lesz. A 
afeldolgozás hulladékja pedig gázgenera- 
torokban értékesítve újabb olcsó energia- 
forrást ad.

A nagyon expansióképes faiparon kívül 
meghonosítható még ma ottan a precisiós 
szerszámok gyártása, melyből az import 
hazánkba még meghaladja évenként a fél 
milliót. Durva szerszámokban még nagyobb 
az import. Nyersanyagot ehhez ugyan oda 
kell hozni, de ennek a fuvarköltsége már 
kevéssé érinti érzékenyen a kalkulációt, 
mert a készáru egységára ehhez képest 
magas. Egy kis áttekintése a külkereske
delmi forgalom statisztikájának ad elég oly 
cikket, melyet ott gyártani lehetne verseny- 
képes árakkal.

Már most az a kérdés ki adjon mind 
ehhez pénzt, ki hajlandó ott ahol ma min
den pang, vállalatot létesíteni, ki fogja ezen 
vállalatokat a kezdet nehézségein átvezetni.

Ne kényszerítse a kormány a bánya- 
igazgatóságot a mai bürokratikus adminisz
trációra. hanem adjon neki teljesen szabad
kezet az üzemre nézve s akkor az rövid 
időn belül be fogja szüntetni azon impro
duktív telepek művelését, me lyekbe ma a 
pénzt bele ölik. Az így megtakarított pénzt

maga javára. A köszöntést mindazonáltal nyája
san fogadta. Beszédbe elegyedett vele s a beszél
getés során megtudta, hogy ez a szegény leány 
szegény rokonoknál vau léiig cselédsorban.

Mintha egy kis nyugtalanság fogta volna el. 
Mikor hazaéri s az íróasztalhoz ült tollal a ke- 

i zében, kissé elgondolkozott. Sok minden tolakodott 
I az emlékébe.

Ilyelenképp monologizált:
Ez a Terka már huszonhat éves. Igen. 

annyi. Haszonhárom éve, hogy patvarisla voltain 
az apjánál. Akkor három éves volt. Hogy szerel
ték, hogy dédelgették. Egyetlen leány volt. Sok- 

i szór járt keresztül az irodán. Emlékezett, hogy 
a kis gyerekleány ilyenkor átölelte a térdét, s 
nagy ragaszkodást tanúsított iránta. Őt szerelte 
legjobban. Később is. Igen, ez a leány ösztönszorfi 
ragaszkodást érzett iránta. Milyen buták az ösz
tönök. tudniillik az emberek. A kutya mennyivel 
jobban tud diszlingválni abban, hogy kit szeressen. 
Sajnálni kezdte azt a szeplős, félszeg hajadont 
valami emberi érzés mozdult meg benne. De ez 
nem sokáig tartott. A fiskális küzdelem nélkül 
legyőzte az embert.

írni kezdte a pórimtól. A nagy szálkás be
tűk, mini a mozgósított pókok szaladtak a papi
roson. Egyik ívet a másik után lepték el. Ilyen 
perben a méllóságos kúriának mindent el kell
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fordítsák vízi építkezésekre, azaz állítsanak 
fel turbinákét és erőeentralékat a sehueci 
völgyekben s ezáltal megteremtették az ipar 
első feltételét. Ezen erőforrásokból bocsás- 
sanak rendkívül olcsó, eleinte csak önkölt
ségi áron energiát a létesítendő kis ipar
telepek rendelkezésére Az ipartelepeket 
azonban ne az állam vagy a város kezelje, 
hanem tegye lehetővé azon pénzből, melyet 
a bányászat redukálása által megtakarít, 
magánosok, esetleg külföldiek letelepedését 
is. Beszerzi a megfelelő gépberendezést, 
felépíti a legszükségesebb favázas épülete
ket s átadja azt bérmentesen oly iparosok
nak kik már szakem berek azon iparban, 
biztosítással, hogy ha bizonyos számú éven 
át jó árut termelve üzemben t a ríj a és fej
leszti a telep az iparos tulajdonába megy át.

A term ények értékesítésének kérdése 
pedig, feltéve hogy szakavatott iparosok 
dolgoznak, csakis ügyes kereskedők tevé
kenységétől függ. Erre nézve annak ki az 
üzleti forgalomban él, nincsenek aggályai- 
E rre  már a telepítésnél és ezen kis ipar 
2 0 —40 emberrel dolgozó telepek) megala
pításánál a kereskedő szakembernek a kellő 
befolyást kell biztosítani, s akkor meglehe
tünk nyugodva, hogy nem fog oly dolog 
vagy úgy produkáltatok aminek az érté
kesítése lehetetlen. Itt az a feladat a ma
gánvállalkozót odaédesgetni s az majd bol
dogulni fog a saját életrevalósága és szor
galma alapján s ezek boldogulásában 
keresheti csak Selmecbánya a jövőjének 
teltételeit. Egy iparos.

Egy kényes théma.
Pólya Lajos nagyülvedi ref. lelkész a 

kinek alkalma van a maga működési helyén 
és vidékén évek óta figyelni a viszonyokat, 
egy kényes kérdést pendít ezekben a so
rokban : Ezer éven keresztül, századok dúló 
viharain át pusztító háborúk és ellenséges 
népek romboló hullámai között megtudta 
őrizni a magyar nép fenntartó erejét, ősi 
erkölcsi tisztaságát. Bármily vérfürdőkön

mondani. Következett a punktum száliens: a két 
kúriai döntvény. Itt a perirat hangja fohászszerű I 
hangot mulatott: »nincs és nem lehel okom két
kedni, hogy a raéllóságos kúria az anolog esetek- j 
ben hozott határozatok szellemében fogja az én 
megtámadott igazságomat mérlegelni., .*

Minden kifejezést alaposan megrágott. Törült, 
javított. Többször egész íveket eldobott, mert 
gyengének találta a jogi érvelést, pongyolának a 
stílust.

Ki akart magéért tenni. Egész éjszakáját 
feláldozta ennek a periratnak, l'jra és újra el
olvasta, azaz elszavalta. Szava helyenkinl szín
padiasán, patétikusan hangzott. Szeméből diadal 
mosolygott.

Hijjas Benedek büszke volt munkájára, s 
mikor az utolsó oldalt leöntötte a homok-porzóval, 
bókot vágott magának:

— Ezt jól csináltad, Benedek ..  .
Már egész világos volt, reggeli hét óra, mi

kor az irodaajtó megnyílt, s a segédje belépett. 
Ez a segéd komor, szürke alak volt, barátság
talan tekintettel, s kopott kabáttal. Egy öreg, 
szillenciumos ügyvéd, kinek néha napokig nem 
lehetett szavát hallani.

Most is halkan, rossz kedvvel mondott jó
napot, s leült az asztalához. Hijjas csodálkozva 
kérdezte:

ment is keresztül, bárhogy megfogyatkozott 
is számban, de újra megsokasodott. 8 most, 
amidőn a m agyar emberiség művelődésének 
sodrában magasan lobogtatja a haladás 
zászlóját, szomorúan tapasztaljuk, hogy a 
halálesetek száma túlhaladja a születések szá
mát. Tehát fo gyunk!

Pedig földrészünkön minden nemzet 
között a m agyarnak kellene leginkább meg
sokasodni. hogy a sokféle népelem között 
fenntarthassa magát. Ez a sok szenvedést 
átélt magyar nép azonban kezd bizalmatlan 
lenni önmaga iránt, fél a megsokasodástól, 
önző természete felülkerekedik a józan 
gondolkozás korlátúin és saját vérének is 
ellenségévé válik.

Ha a szomorú jelenség okát kutatjuk, ! 
különösen a perlekedéseket hozhatjuk fel, 
amelyek folytonos izgatottságban tartják, 
melyek testvér és testvér, rokon és rokon 
között állandóan szítják a viszályt, majd 
az osztálos egyezségeket, melyek örökös 
ellenségeskedést teremtenek. Szóval az ön- ; 
zés domborodik ki mindezekből.

Mig eddig csak jeleztem viszály dúlt 
és pusztította nemzetünket, addig most egy í 
sokkal veszélyesebb jelenség nyomait látjuk.
A halálesetek aránytalan szaporodása mellett I 
egy oly erkölcsi hanyatlás áradata fenyegeti ; 
nemzetünket, amely réiuséges képével a j 
legnagyobb aggodalmat kelti bennünk; Bars, 
Hont, Baranya, Tolna, sőt Komárom vármegye 
egy részében is az egy gyerm ek-rendszer 
van divatban, mi főképpen a m agyar anyák 
között dívik. Ez a veszélyes szokás, a leg
nagyobb meggondolatlanság, mely a magyar 
anyákat hatalm ába kerítette, kik talán nem 
is képesek felfogni, nogy mily bűnt követ
nek el önmaguk, testi épségük, egészségük, 
a haza ellen, csakhogy ok könnyebben 
éljenek, hogy a gyerm eknevelés és ápolás 
nehézségeitől szabaduljanak.

A legborzasztóbb a dologban az, hogy 
ennek a rendszernek terjesztői fizetett bé
rencek, midőn elkövetik a bűnt, két életnek 
ássák meg a sírját, a gyerm ekét s az anyáét.

Ennek a rendszernek az oka a  je len 
legi birtokviszonyokra is vezethető vissza.
A pár holdnyi földdel bíró ember, nehogy 
gyermekei közt felkelljen darabolni a bir
tokot. a rra  törekszik, hogy a család szapo-

Mi az. ilyen korán V Még hét óra sincs. A 
segéd dünnyögve válaszolt:

Sietek, délre szabadulni akarok . . .
Valami fontos dolga van? Tudakolta a 

principális.
— Van, hangzott a kurta válasz.
Hijjas Benedeket bántotta a kíváncsiság.

Micsoda sürgős dolga lehet az ő vén segédjének, 
a szileciumos ügyvédnek ? Tudta, hogy teljesen 
zárkózott életet él. Nincsenek rokonai, barátai. 
Ha lennének, se hcdorílenc rájuk. A legönzőbb, 
a legcinikusabb embernek ismerte.

Hová készül délbe. spoktábilisV — Va
lami peres ügy ?

Nem. peren kívüli. Hijjas Benedek sze
retett alárendel tjeivel ingergedni.

Csak nem háztííznézőbo megy?
Az öreg segéd nem válaszolt. Nem tartotta j 

érdemesnek. Hijjas Benedek boszankodva kér- j 
dezte újra:

Hál mi az istennyilát keres maga Szálakon?
A rosszkedvű ember hátralordull s a vállán 

át adott választ.
Egy árverési akadályozok meg.

— Árverést? Kinél?
Egy fiatal bérlőnél.

— Hál mi köze hozzá ?

rudasát megakadályozza. Nem elég, hogy, 
a nép a hazából kivándorol, az egy gyer
mek-rendszer révén is meg van akadályozva 
nemzetünk gyarapodása.

E bűnös cselekedet aggodalommal és 
szégyenérzettel tölti el minden honfi kebelét, 
mely ellen hathatósan fel kell lépnünk, hogy 
legalább némileg korlátozzuk annak terje
dését. Azoknak a kuruzslóknsk munkáját 
minden eszközzel meg kell akadályozni, 
akik csekély bérért végzik bűnös munká
juka t s akik minden faluban vannak.

A vármegyék főorvosai, ;i járások és 
községek orvosai, ha figyelmüket e jelen
ségre irányítják, igen sokat segíthetnek a 
bajon. Puhatoljanak, kutassanak, hassanak 
a bűn földerítésére, hogy azok, akik az 
emberirtó műveletet végzik, avagy másokat 
arra esdbítanuk, el vegy ék mél tó bU11 tetésii két.

Mi papok, kik figyelői vagyunk a nép 
életének, erkölcsi fegyverekkel küzdhetünk 
a bűnök ellen, megbocsáthatjuk azokat, de 
büntetőjogi hatalmunk nincs. Annak a bűnre 
csábító szokásnak csak az orvosi és rendőri 
együttes intézkedés vethet véget.

Irtsa  hát az, az erkölcsi élet romlott
ságát, fojtsa el már csírájában a beteges 
rendszer hajtásait népünk jólétére, hazánk 
boldogulására, mert ha nem sietünk a bajon 
segíteni, elveszünk, e lpusztu lunk!

Az ipari munkások jövője.
A társadalom jólétének legelső föltétele az, 

hogy annak minden egyes rétege, minden egyes 
tagja az élet bármely válságai között is tisztes
ségesen megélhessen. Ez az alapja a társadalom 
békéjének és ennek az eszmének a megvalósitása 
a legfontosabb föladatok egyike.

A munkásosztály barátai, a kik szeretetteljes 
érdeklődéssel nézik a szegény dologlevő emberek 
küzdelmeit és ezer baját: a saját legbensőbb 
óhajtásaikat látják életre kelni abban az egész 
országra kiterjedő szervezetben, a mely lassan 
bár, de biztosan halad a kitűzött céljainak meg
valósítása felé.

A Magyarországi munkások rokkant- és nyug
díj-egyletéről szólunk, melyet ezelőtt 12 évvel a 
fővárosi munkások teljesen önerejükből létesítet
tek. Ki győzné fölsorolni mindazon okokat, melyek 
ezen intézménynek szükséges voltát bizonyítják ?

Az iparost és munkást, aki életét addig, mig 
dolgozni bir, szorgalmas munkában, a mindennapi 
kenyérért való nehéz, sokszor sikertelen küzde
lemben tölti el: öreg napjaira a legirlózalosabb 
nyomor fenyegeti.

Semmi. Az a liú egyik volt principálisom
nak a fia.

Úgy? Azért? S hogy akadályozza meg?
Legálisan. Kifizetem az adósságot.
Tyűh, leringette! Csak úgy?
Csak úgy . . . Hijjas Benedeket újra va

lami kellemetlen érzés leple meg. Idegesen pö- 
dörgette gyér bajuszát.

Ki fizeti az adósságot? Nagyon szép . . . 
Nem is tudtam, hogy annyi felesleges pénze van.

-  Van annak aki meg nem issza.
Igaz. Hát csak lessék kifizetni, amennyi jól 

esik. Nekem semmi közöm hozzá.
De azért egyre nőtt a boszúsága. Az egész 

úgy hangzott, mintha ez a vén, szilenciumus fis
kális azt mondta volna neki: látod külüinb ember 
vagyok náladnál. Te ezt nem tennéd meg. Mástól 
eltűrte volna szótlanul, érzéketlenül, de ettől az 
embertől fájt neki. Nagyon csekélyre taksálta 
még a szilenciumtól eltekintve is. Mérgesen rászólt:

Helyes, amicc, de előbb másolja le ezt a 
periratot. Vigyázzon, minden szó fontos. Még az 
ékezet is. Sokkal fontosabb, mint a nagylelküségi 
roham, ámbár semmi közöm hozzá . .

A vén segéd végiglapozta a konceplust.
Délre készen lesz, -  mondotta.
Helyes. Alászolgája!



A inig ereje el nem fogy, verejtékes mun- 
ban telik el ideje; küzd. fárad, inig csak bir. És 
Iliikor keze reszketni kezd. mikor idő előtt meg
vénül, elerőtlenedett kezéből kihull a kény érkereső 
szerszám: hát akkor egyszerre elejti a végső fo
nalát is annak a reménynek, hogy kenyere lesz 
liölnap- A dolgozó eszköz helyébe kezébe veheti 
a koldusbotot. Csak a könyürület ad. ha ugyan 
•ul, egy falatot az elgyöngült, kifáradt munkásnak.

Annyiszor emlegetjük ezeket a keserves si
ralmakat és mégis olyan kevesen akarnak igazán 
tenni is valamit ezek megszüntetésére, hogy a 
munkálkodó ember nyugodtan, borzalom nélkül 
tekintsen a jövőbe!

A munkásosztály körében vannak már min
denütt betegsegitő pénztárak, melyeknél a tagság 
kötelező és találkozunk helyenkint a baleset el
leni biztosítással is. Bár mindezek igen fontos és 
áldásos működést fejtenek ki, de hivatásuknál 
fogta csakis betegség vagy baleset idejében nyuj- ; 
lanak segítséget; de nem védik meg a munkást 
abban az időben, midőn munkaerejének teljes ki
merülése miatt rokkantá lesz, vagy aggkora miatt 
inbbé dolgozni nem bir.

A munkásosztály, érezve olhagyottságát, ; 
végre is a saját erejéből megalkotta Budapesten • 
1893-ban a Magyarországi munkások rokkant- és
nyugdíj-egyletét. . |

Az egyletnek a belügyminisztérium áltál jó
váhagyott alapszabályai a lehelő legszabadelvűbb 
rendelkezéseket tartalmazzák. Tagja lehet az egy- i 
lelnek minden munkás, iparos, kereskedő, tiszt- | 
viselő, vagy bármely más rendes foglalkozással ; 
bíró férfi és nő egyaránt korkülönbség nélkül és 
orvosi vizsgálat mellőzésével. Iparos tanoncok is 
beiratkozhatnak. A kedvezményes beiratási dij ! 
személyenkint 1 korona 20 fillér. A tagok 20, 24, 
vagy 30 fillér heti illetéket fizetnek. Ennek pontos 
fizetése fejében a tag, ha liz évi tagság betöltése ; 
után a saját keresetforrásul szolgáló foglalkozá- ; 
sában valamely baleset, testi vagy szellemi elgyün- j 
gülés, vagy aggkori gyöngeség következtében j 
munkaképtelenné válik: 840, 9‘80, illetve 11 ko- 1 
róna 90 fillér rokkantsegélyt kap hetenkint élete 
végéig. Annál kedvezőbb a tagra nézve, minél j 
később válik munkaképtelenné, mert a tagsági év 
arányában a segély is emelkedik. Negyven évi , 
tagság után 12, 14, illetve 17 korona nyugdijat | 
kap a tag élete végéig, tekintet nélkül munkaké
pességére. De segíti még ezenkívül az egylet a 
segélyre jogosult tag elhalálozása esetén a hálra- 
ramaradl özvegyet és az árvákat is. Az özvegy j 
végkielégítést, az árvák pedig neveltetési járulékot 
kapnak, még pedig a liiuk 13, a leányok 14 éves 
életkorukig. !

Az egyletnek most megjelent tizenkettedik i 
évi jelentéséből látjuk, hogy ez az intézmény ki
fogástalanul teljesíti áldásos hivatását; mert az
1903. márciusban megkezdett segélyezési időtől 
kezdve eddig 22 hónapon át 45 rokkant és elag- , 
gott munkásnak és 3 árvának nyújtott rendes | 
heti segítségeit, számos özvegyet és nyomorban ;

Az ajtóban megállt. Küzdeni látszott magá- j 
val. Aztán dacosan, büszkén visszajött, s oda- | 
lépett a segédhez.

— Várjon egy pillanatra. Azt hiszem, kissé j 
hosszú lesz a perirat. Törlük belőle, adja ide.

Felkapott egy veres plajbászt, három oldalt j 
törölt. Azt a három oldalt, amelyen a kúriai 
döntvényekre hivatkozott. Visszaadta a periratol j 
a segédnek:

— így, írja le tisztelt jótevő . . .
Nagyot fújt, s elégedetten távozott.
— Olyat én is tudok, — mormogta fogai 

közölt.

Három hónap múlva megjött a kúriai ítélet. ! 
Sitika Félért elmarasztalták a kártérítésben s az i 
összes felmerült költségekben. Mikor Hijas Bene- j 
dek tudatta vele a lesújtó valóságot, a nyájas . 
ember arca eltorzult a dühtől.

— Hogy lehel ez?
- Hogy ? — Úgy, hogy nem lehet minden 

peri megnyerni. Másoknak is élni kell . ..
— Másoknak?
— Igen másoknak, a becsületes embereknek. 

Azokat sem lehet minden jogsegélytől elzárni . .  .

’W
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levő tagot részesített gvámolitúsban. A segélye
zésre kifizetett ásszeg meghaladja a 22 ezer ko
ronát. S ha meggondoljuk, hogy ez a segélyezés 
még csak a kezdet kezdetét jelenti: egész nagy
ságában látjuk kibontakozni előttünk az egylet 
áldásos jövőjét, midőn majd sok száz elaggott és 
rokkant munkás kapja a mindennapi kenyeret 
ettől az egylettől. Az évi kimutatásból látjuk, hogy 
a segélyzettek közöli van ács, asztalos, bognár, 
füldmives, gázfejlesztő, hengerész, kovács, lakatos, 
napszámos, nyomdász, tisztviselő, vasesztergályos, 
vasöntő és többféle gyári munkás, továbbá pénz
tárosnő, szakácsnő, varrónő, munkásnő és házi 
teendőkkel foglalkozó nő is. Mily vigasztaló és 
fölemelő érzés az egy öntudatos munkásnak, hogy 
agg napjainak egyetlen támasza nem a könyörü
ld fájáról van levágva, hanem azt önmaga sze
rezte meg magának azzal, hogy munkabíró idejé
ben okos előrelátással sok ezer társával egyesülve 
összerakta filléreit, melynek dús gyümölcsei táp
lálékot adnak neki a szükség idejében s nehéz 
munkában töltött életének alkonyát a boldog 
megelégedettség melegével sugározzák be.

A felebaráti szeretetnek ezen egyik legelső 
intézménye nemes céljaihoz illően az egész ország
ban el van terjedve, úgy hogy rendes fizető tag
jainak száma a 27 ezret meghaladta és a köz
ponti egyleten kivül van ül befizetőhelye és szerte 
az országban 106 fiókpénztára. Az egylet hatósági 
ellenőrzés alatt, áll és ma már egy és fél millió 
korona vagyona van, mely a legkörültekintőbb 
óvatossággal van kezelve s nagyobb része érték
papírokban van elhelyezve.

Mint az egylet megbízhatóságának és élet- 
képességének bizonyítékát, megemlítjük, hogy a 
belügyminiszter jóváhagyása alapján a cipészek 
nyugdíjintézete összes tagjaival és teljes vagyo
nával beolvadt az egyletbe: mert belátta, hogy 
ezt a nagyfontosságu célt csakis nagy tömeggel 
lehet megvalósítani, vagyis minél nagyobb szám
ban csatlakoznak a tagok, annál biztosabb az 
egylet életképessége.

Azért is az ország értelmes iparosaitól és 
munkásaitól függ: akarják-e, hogy önmaguk és 
családjuk jövője biztosítva legyen? Ha igen, akkor 
nem kell sokáig habozni, nem kell hiábavaló kí
sérletezésekkel tölteni az időt, mert minden perc 
késedelmében helyrepótolhatatlan veszteség lehet. 
A mint a kimutatásból látjuk; a segélyezettek 
életkora 29—73 év között váltakozik. Azért leg
célszerűbb, ha már munkabíró fiatalságunkban 
gondoskodunk magunkról. Hiszen ha nem aggasz
tanak bennünket a bizonytalan jövő rémképei: 
sokkal több életkedvvel és vidorsággal folytatjuk 
napi munkáinkat s tudjuk, hogy ha a megelége
dettséget terjesztjük, ezzel hathatósan munkáljuk 
a társadalom békés jólétét és boldogulását.

Végezetül még annyit említünk meg, hogy e 
nemes célokra való tekintettel az egyletei a ha
tóságok. gyárosok, pénzintézetek és jótékony em
berbarátok is pártfogolják s támogatói közé tar
toznak Budapest. Kaposvár, Körmöcbánya, Sopron 
és Eger városok, mely utóbbi egész rendörsze- 
mélyzelél. beíratta az egyletbe. Az egylet iránt 
föl világosi lássál szívesen szolgál a központi iroda 
Budapesten. József-korul 68, szám alatt, továbbá 
bármely befizetőhely és liókpénzlár vezetősége. 
Megjegyzendő még, hogy az egylet központi iro
dája 1005. augusztustól kezdve Budapesten, Jó- 
zsef-ulca 23. szám alatt lesz az egylet saját há
zában. — Városunkban is van egy népes fiók
pénztár.

A hét története.
( \  válság tovább tart. — Az országliáz veszedelme. — Az 
orosz-japán háború. — Forradalom Oroszországban. Mon- 

tignoso grófnő ügye.
A képviselőház tisztikara már megalakult, a 

bizottságok már megválasztottak, részben már meg 
is kezdték működésűket, de a válság még mindig 
nem ért véget, sőt alig is van ma valaki, aki csak 
megközelítőleg tudna valami bizonyosai, mily arány
ban keresendő a megoldás. Szóba kerüli egy 
átmeneti minisztérium kérdése, de ezt ellenzik a 
függetlenségi párt szélső elemei, úgy hogy nem 
igen akad kedv e terv továbbszövésére. Ily körül
mények közt a képviselőház nem tehetett egyebet: 
elnapolta magái az uj kormány megalakulásáig. 
Március 8-án azonban mindenesetre tart ülést, 
hogy a meg nem támadott mandátumokat igazolják. 
A politikai elvek elaszlicilásál nagyon jellemzi azaz 
esel. hogy a képviselői fizetésekhez hogyan jutottak 
hozzá a nagyságos képviselő urak. A F. N. igy 
irja ezt meg: A képviselők fizetésének kiutalása 
érdekes körülmények közt folyt le. A gazdasági
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bizottság tegnapi ülésen négy szabadelvű párti és 
négy ellenzéki képviselő volt jelen. A szabadelvű 
pártiak az ex-lexben való fizetés ellen, a többség 
tagjai, az ellenzékiek pedig amellett foglaltak állást. 
A dolog kényelmetlen szituációba keverte Justli 
Gyula elnököt, akinek döntenie kellett volna, s 
aki tudvalevőleg az ex-lexben való fizetés ellen 
van. Az utolsó pillanatban érkezeit az ötödik ellen
zéki képviselő Illyés Bálint, akivel aztán az ellen
zék megszavazhatta a képviselők járandóságait.

Az a remek épület, melyben a képviselők 
összegyűlnek, állandó veszedelemmel fenyeget. 
Legutóbb a főrendiház ülésterméből mállóit le a 
márvány és lehullott a padlóra. Ám tartani kell 
attól, hogy ez az eset ismétlődni fog, mert ebben 
az irányban az építészeti iroda kijelentette, hogy 
felelősséget nem vállalhat. A temérdek millióba 
került országháza tehát örökös veszedelemmel fe
nyeget.

A muszka medve nem olyan mogorva már. 
mint a mikor kikezdett a lebecsült Japán ország
gal. A kis mandulaszemü sárgák alaposan inegta- 
tanitották táncolni. Oroszország a sok veszteség 
után két kézzel is kapna a béke után, annál in
kább, mert a belső villongások is késztetik reá. 
A békekötés eszméje immár egész határozott 
formál ölt. sőt már a feltételeiről is alkusznak, 
noha ezt az orosz hivatalos körök tagadják. Az 
oroszok szerelnének előbb csak egy csekélyke kis 
győzelmet kivívni, amelynek felfújását azután el
végezné a hivalos apparátus. így a prestignek 
legalább egy foszlányát remélnék megmenteni, s 
nem kellene oly békét kötniük, mely a szégyen
letesnél is szégyenletesebb. Hírlik, hogy a béke
kötés közül agg királyunk is fáradozik, de ezt a 
hirt eddig még meg nem erősítették.

Az orosz forradalom nem nyugszik. Szergius 
nagyherceg felrobbantása, úgy látszik, csak jel 
volt az erőszakosságok folytatására. Pétervárolt 
ismét sztrájkba léptek a munkások, Moszkvában 
e legirlózatosabb jelenetek játszódnak le és a vi
déken mindenütt dúlnak, rombolnak, pusztítanak 
a forradalmárok, a katonaság és rendőrség pedig 
napról-napra vérengzéseket rendeznek. Végre 
mégis csak érvényesülni fog a népakarata.

Monlignoso grófnő ügyében újabb fordulat 
nem ált be. Egyes újságok azt Írták, hogy Körner 
jogtanácsos, aki a grófnővel tárgyalt, kegyvesztett 
lett és a szász király nem fogadta. Ez a hir azon
ban valótlannak bizonyult, Frigyes Ágost király 
beszélt a megbízottjával. Érdekes fordulata azon
ban mégis ennek az ügynek, hogy a király 
újból meg akar nősülni, állítólag azért, mert Vilmos 
császár követeli. Ez esetben a kis Monica hercegnő 
megmaradna Montignoso grófnővel, akinek alkal
mat adnának arra is, hogy többi gyermekeit is 
időről-időre megláthatná.

K Ü L Ö N F É L É K .
— Kinevezés. A király dr. Bariba Bélát, a 

debreceni ev. ref. jogakadémiai tanárát a Selmecbányái bányászati és erdészeti főiskola jogi tan
székére első osztályú rendes tanárrá nevezte ki.

Előléptetés. Laun Károly itteni dohány
gyári alkalmazottat a in. kir. dohányjövedéki köz
ponti igazgatóság dohányjövedéki segédtiszti leen
dők végzésével bízta meg.

— f  Muszka József. Ö is megértette a szo
rongatott hazánák hívó szavát és ment; ment 
»előre*. A lelkes ifjú életét veté kockára és vérét 
ontá a hazáért. — Részt. vett a szerjedi, farkasdi, 
zsigárdi és peredi csatákban s két orosz golyótól 
találva, béna karral tért. vissza sok viszontagság 
után szülői házához. Hosszú ideig állott a Goburg 
hercegi uradalom szolgálatában, a hol mint tiszt
tartó nyugdijaztatván, Selmecbánya városnál köz- 
gyámtná választatott uicg. Mint tisztviselő a 
pontosság, szorgalom és lelkiismeretesség példány
képe marad előttünk mindenkor. Mint családapa 
s férj az ő mindenre kiterjedő gondosságával s 
odaadó gyöngédségével tűni ki. A sors anyagiak
ban kedvezett neki, élvezhette szorgalma gyümöl
csét, a végzet hosszú élettel s könnyű kimúlással 
ajándékozta meg, sőt még abban is kedvezett neki, 
miként ravatalánál a szónok inondá, hogy a haza
fiul katonai erények, mikkel ő ékeskedett, méltó 
folytatásukat lelik családjában. Mint ember 
mindig az vala, a minek látszott: őszinte, másokat 
érdemeseket megbecsülő, tevékeny és lelkiisme
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retes és mindig magyar. Üreg korában is fiatalos 
hévvel, lelkesedve beszélt honvéd voltáról s az 
50-es években átélt élményeiről. Szepesben. Sáros
ban szívesen látták a volt honvédet, ünnepek 
alkalmával mindig kitüntették a családok az ifjú 
honvédet és jó táncost. — Szerencsés volt diák 
korában Kossuth-ot, Széchényi-t látni s hallani, 
majd később az 50-es években Tóth Kálmán 
gyújtó szavait amint családi ünnepek alkalmával ; 
egy-egy remek költeményét szavalta el a költő, j 
Lisznyai Kálmán is megkedvelte az ifjú honvédet | 
s rokonszenvével tüntette ki. — Sok érdekeset 
tudott az öreg úr ez időről beszélni, miként egész j 
életéből is. — Honvédéletét a Selmecbányái hon- j 
védszobor leleplezésekor megjelent Emléklapok
ban érdekesen irta meg. Olvassátok el s tisztelni, 
szeretni fogjátok emlékét. Halála nem volt 
váratlan, mert hosszabb betegeskedés előzte meg. 
Mull kedden kísértük el hült telemét az Erzsébet 
kápolnáig, a hol Vörös Ferenc th. főjegyző búcsúz
tatta el a volt 48-as honvédet és tisztviselőt a 
város tisztikara nevében s azután Szentanlalra 
szállították a családi sirbortba. Áldjuk emlékét 
s példája lelkesítsen bennünket!

Kaszinói közgyűlés. A Selmeci Kaszinó 
e hó 19-én délután tartotta rendes közgyűlését 
saját helyiségeiben, Farbaky István egyleti elnök 
vezetése mellett. Sobó Jenő igazgató 1904. évi j  
jelentése tudomásul vétetett elismerés mellett és I 
az elhunyt Pauer János és l)r. Boleman István 
emléke jegyzőkönyvileg megörökít telelt.. Az 1904. j 
évi számadások 5188 korona 09 fillér bevétellel 
és 4540 korona 58 fillér kiadással állapíttatlak 
meg és a választmánynak a felmentvény meg- j 
adatott. Az 1905. évi költségelőirányzatot 4440 i 
korona bevétellel és ugyancsak 4440 korona ki
adással állapította meg a közgyűlés. Végül négy 
választmányi tagra volt szavazás; megválasztanak: ; 
Jezsovics Károly, Szitnyai József, Sztancsay Miklós , 
és Wankovits Lajos. — Este társasvacsora volt , 
a kaszinóban, melyen mintegy 70 tag vett részt: j 
a tósztok sorát Sobó Jenő igazgató nyitotta meg, 
poharát emelvén Farbaky István elnökre, aki vá
laszában kiemelte a kaszinó jelentőségét a társa
dalmi életre és barátságos összetartásra hívta fel 
a tagokat, amivel főleg a közérdeknek teszünk szol
gálatot. Beszéllek még Jezsovics Károly, Horváth 
Kálmán (a kaszinó legrégibb tagját, id. Marschalko ; 
Gyulát éltette). Dr. Stuller Gyula, id. Marschalko 
Gyula és Steinpel Gyula besztercebányai m. kir. 
főbányabiztos, aki mint vendég vett részt az es
télyen. A társaság késő éjjeli órákig maradt együtt 
a legkedélyesebb hangulatban.

— A szeg'ény iskolás-gyermekek felruhá
zása még folyik és pedig most az újévi megváltá
sokból befolyt 376 kor. 94 fillérből vett czipőkkel 
és ruhákkal. Ezen összeget ugyanis a városi tanács 
kiadta a főkapitánynak, aki januárius 1-től kezdve 
a mai napig 128 szegény gyermekei látott el láb
belivel és részben ruhával, amire szegényeknek 
a nagy hidegben nagyon is szükségük van. — Az 
elmúlt héten Singer Ignác kereskedő három uj 
íiuruhát ajándékozott e jótékonycélra.

— Álarcos-bál. Március 4-én lesz a kath. 
nőegylet álarcos-bálja: értesülésünk szerint a 
bál nagyon látogatott lesz és az álarcosok is 
nagyobb számban fognak megjelenni, pedig a 16- i 
meges gyász miatt igen sok oly család nem vehet 
részt, amelyek különben mindig részt szoktak 
venni e jólékonycélu mulatságon. A táncrendek 
már készülnek és kedves meglepetésül fognak 
szolgálni.

— A kerületi betegsegélyzőpénztár igaz
gatósága e hó 19 délelőtt ülést tartott Oszvaldl 
Gusztáv elnöklete mellett s elhatározta, hogy a 
közgyűlést március 12-én tartja meg.

— Halálozás. Lovag Berks Röbertné, szü
letett draskóczi Stuparits Paula, a Geramb-unió 
volt reprezentánsának neje, e hó 17-én Podgradje 
várában, Horvátországban 57 éves korában elhalt. 
Az elhunyt nemes úrnő halála városunkban is

élénk részvétet keltett, mert valóságos őrangyala 
volt a szegényeknek és betegeknek s llodrusbánya 
és Alsóhámor lakosai ma is hálával emlegetik 
jótékonyságát.

Pénzintézeti közgyűlés. A kereskedelmi 
és hitelintézet ma délután kél órakor tartja ez 
idei közgyűlését. A közgyűlés iránt a részvényesek 
körében igen nagy az érdeklődés, mert igazgatói, 
hat igazgatósági, üt felügyelő bizottsági tagot kell 
választani.

— Uj ügyvéd. Martos Sándor dr. fiatal 
ügyvéd, aki eddig a néhai Goldstücker Márk majd 
dr. IIngái* Kálmán ügyvédi irodáját vezette, Selmec
bányán telepedett le s ügyvédi irodát nyitott.

Tűzoltók estélye. Az önkéntes tűzoltók 
kedélyes estélyt rendeztek múlt szombaton este 
a városi vigadóban. Az. estély társas vacsorával 
kezdődött, melyen a tagok és az egyesület baráljai 
szép számban vetlek részt s vacsora után tánc 
volt az egylet saját zenekarának zenéje mellett. 
A mulatság a legjobb kedélyhangulalban a késő 
éjjeli órákig eltartott,

A cipőgyári munkások mull vasárnap 
este tartották meg, ez idei táncmulatságukat, amely 
mint mindig ez évben is jól sikerült s szép összeg
gel gyarapította a munkások segilőegyesülctét.

Egy veszélyes házitolvaj elfogása. Mull 
számunkban emlékeztünk meg arról a jó fogásról, 
amelyet a rendőrség csinált, elfogván egy betörő 
bandái, mely hónapok óta számos betörést és 
lopást követelt el. A mull héten megint igen 
eredményes nyomozást végzet t a rendőrség. Abonyi 
Ferenc rcndőrirnok és Pálmai István szakaszvezető 
egy igen veszélyes házi tolvajt, lepleztek le és 
foglak cl Kovácsik Paula személyében, aki nap- 
számoskodoll s itt-oll mint kiszolgálónő kereste 
kenyerét, emellett azonban mint most kiderüli 
ellopott mindent ami kezeügyébc került. Lakásán 
a megtartott házkutatás alkalmával több mint 
nyolcvan különféle poharai, tányért, kést, üvege
ket. villát, kanalat, tálcákat, theás-csészéket, só- 
tarlókat, mozsarai s mindenféle fehérneműt ta
láltak, amelyeket éveken át lopogalotl, legtöbbet 
a Metropol szállodából és Bogya János vendég
lőstől. A szarkatermészelű asszonyt átadták a 
járásbíróságnak.

A József főherceg Szanatóriumi sors
játék sorsolását február 25-én megtartották. Az 
egyesület a hivatalos nyereményjegyzékei a Bu
dapesti Hírlap, Pesti Hírlap és Budapest február 
hó 28-iki számában téteti közé. Ezenfelül az egye
sület mindazoknak, a kik levelezőlapon kérik. — 
ingyen küld 28-tól kezdődőleg nyereményjegyzéket.

— Színészet. Mint értesülünk, dr. Farkas 
társulata városunkban kezdi meg működését folyó 
év április hó elején, amikor Halmai Imrének, a 
kerületünk eddigi sziniigazgalójának lejár a há
rom éves szerződése. Nagy reményekkel nézünk 
az uj társulat működése elé. s ha dr. Farkas sok 
szép ígéreteit betartja, úgy reményeink teljesül
nek, csak ne okozza ennek ellenkezőjét a minden 
bírálaton alul eső, s agyon szidalmazaoll színházi 
helyiségünk rendkívüli célszerüllenségc. — Halmai 
társulata most íglón tartja előadásait, ahol is 
több uj darabot, mint a János vitézt, Postás fiút 
Józsit. Doktor urat stb mutatta be mindég zsú
folt ház előtt. A kis Bokody Margit, aki városunk
ban kezdte meg színészi működését, s a legutóbbi 
saisonban több ízben láttuk kedves szerepeivel 
kitűnni, sok dicsőségei arat a Józsi-ban. melyben 
ő játsza a címszerepet. Lendvay Miéi a tár
sulattól megválva, a pozsonyi társulatnál szer
ződtetett.

— Öngyikosság. Lelket megölő szerelmes 
szívbe fúródott múlt vasárnap reggel egy golvó. 
egy eltévesztett fiatal életet oltva ki. ll'j. John 
Vilmos, a Solmec- és Bélabányai iparosok hitel
szövetkezetének pénztárosa szerelmével vélte célt 
tévesztve folytatott éleiét boldoggá tenni. Szerelme 
nem talált viszhangot, ami miatt buskomorrá lett 
s önön magával meghasonlolt. Az utóbbi időben, 
megtámadott lelkének indulataitól áthatva, gondo
latai keresztül-kasul kalandozlak az elmúlt idők 
latarolt mezején és vigasztalást sehol és semmiben 
nem találva, a gyilkos kis fegyverhez fordult, mely
nek golyója éltének megrontójál: szivét keresztül 
fúrta. — Temetése e hó 21 volt a szegény ifjú 
iránt megnyilatkozó nagy részvét mellett.

A takarmányhiány enyhítése. Félhiva
talosan jelentik: Az ország takarmányhiányában 
szenvedő vidékeiről nap-nap után érkeznek kéré
sek a földmivelésügyi miniszterhez, melyekben a 
kisgazdákon kívül egyes nagyobb birtokosok is

takarmány nemünket kérnek, mert szükségleteiket 
nem lóvén képesek beszerezni, értékes marhaállo
mányuk fenntartását komoly veszély fenyegeti. 
Ez arra indította Tallián minisztert, hogy körren 
deletet intézett a szükséget szonvedő vármegyék 
főispánjához, melyben ludlul adja. hogy méloriná- 
zsánkint 7 korona készpénzfizetés mellett préselt 
szénát bocsát a nagyobb birtokosok rendelkezésére 
azzal a kedvezménynyel. hogy a szállítási költsé
geket bármely vasúti állomásra a kincstár viseli. 
Miután pedig a hiányos burgonyatermés folytán 
ilynemű vetőmagszükséglet is mutatkozik, kisgaz
dáknak fajtiszta burgonyavetőmagol a rendeltetési 
vasúti állomásra állított métermázsánkint 550 
korona kedvezményes áron engedélyezi. A kérel
mek elbírálását a miniszter magának tartotta fenn 
s meghagyja a főispánoknak, hogy az ilvnemü ké
relmeket azonnal terjeszszék fel hozzá.

Az OMGE és a bevándorlás. Az OMGE, 
a mull évben beadványt intézett a bolügyminisz 
terhez, a Galicziából, Romániából és Oroszország
ból való bevándorlásnak uj törvénynyel való kor
látozását kérve. Az egyesület ezt a beadványt a 
fővárosnak is megküldötle. A főváros jogügyi bi
zottságának javaslatával szemben, a mely szerint 
az OMGE. körirata egyszerűen tudomásul veendő 
a tanács oly javaslattal járult a közgyűléshez, 
hogy a bevándorlási és határrendőrségi törvények 
mielőbbi életbeléptetése érdekében a belügymi
niszterhez felterjesztés intézendő, de egyúttal az 
is kérelmezendő, hogy az állandó itt tartózkodás 
vagy munkaszerzés céljából bejövő idegeneknek 
a bevándorlás csaKis az e célra kijelölendő be
vándorló állomásokon engedtessék meg.

A vegyeskereskedő üzletköre. Annak 
idején az iparosok körében nagy elégületlenséget 
okozott a kereskedelmi miniszternek egy elvi hatá
rozata. Ebben egy konkrét esetből kifolyólag ki
mondotta a miniszter, hogy szatócsok és vegyes- 
kereskedők jogosultak mindennemű, tehát nemcsak 
a nép elsőrendű szükségleti tárgyait képező ipar
cikkek elárusitására oiv helyeken, ahol az illető 
iparcikkek kizárólagos elárásitásával foglalkozó 
kereskedő, vagy iparos nincs. E határozat ellen, 
mely a kereskedők érdekeit védi, több ipartestület 
foglalt állás, kérve a kereskedők korlátozását a kis
ipar érdekében. Most azonban a miniszter leiratot 
intézett a kamarákhoz, melyben azt mondja, hogy 
e határozatot változatlanul fenlartja, mert az 
említett határozat a fogyasztó közönség érde
kében áll.

Jégtörő Mátyás. Azt tartja a közfelfogás, 
hogy Mátyás apostol, akinek tegnapelőtt volt név
ünnepe, megtöri és elviszi a jegel, ha talál, s 
jegel és telet hoz, ha nem talál. Hát ezúttal a 
közfelfogás alaposan csalatkozott Mátyásban, mert 
dacára annak, hogy volt elég törni való jege, 
ráadásul még zimankós, havas hidegei hozott.

Talált tárgy . E hó 21-én a Deák Ferenc- 
ulcában egy kapukulcs találtatott. — Átvehető a 
rendőrségnél.

Valóságos kincs az emberiség részére 
a Zollán-féle kenőcs, melyről számosán, még a 
társadalom legelőkelőbb köreiből is legnagyobb 
elismeréssel nyilatkoznak. így: Gróf Auersperg.
11ippoliti bárónő, Daun Kapy Karolina grófnő, 
Győrfi'y gróf, Markovits báró. Keglevich gróf, lovag 
Wcilenhüllor József, Nyáry Kálmán gróf stb. kik 
mind azt írják, hogy e páratlan szer régi kösz- 
vénycs és csuzos bajukra pár napi használat után 
gyógyulást hozott. A kiváló kenőcs üvegje 2 ko
rona, Zoltán Béla gyógyszertárában Budapesten, 
Szabadságtér.

NYILT-TÉR.*
* lí rovat idillt közlöttokórt nem felelős a szói k

Köszönetnyilvánítás.
Boldogult jú édes Atyánk elhunyta alkal

mával nagy bánatunk legsúlyosabb óráiban oly 
sok oldalról éreztük az általános részvétnek 
vigasztaló szavait, hogy ezzel mély hálára köte
leztek bennünket. -- Fogadják úgy ők, mint a 
selmec-bélabányai tisztviselők, a Selmecbányái 
1848 —49-es honvédek, a kik elhunyt bajtársuk 
emlékét testületi megjelenésükkel megtisztelték és 
a koszorúkat küldő ismerőseink hálás szívből 
jövő, őszinte köszönolünket.

Selmecbánya, 1905. febr. 24-én.
Muszka család.
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selmec- és bélabánya sz. k ir . város

mVATALOS KÖZLEMÉNYEI.
Az anyakönyvi hivatalok bejegyzései.

1905. évi február hó 5-tól —U-ig.

Kihirdetés.
l>.ilovi>'s Simon, Rudik Katalin Steffulló,
Sl'p0S József. Paulinyi Erzsébet 
lluileoz Adolf, Kis/.li Katalin 
Andrúsik József, Szikora Auguszta „

Házasság1.
Ilallay Gyula, Longauor Viktória Selmecbánya 
lieliuer Foronc, Cliudi Julianna 
l-'eirik Antal. Figler Alojzia Steffultó.
Húrján Forone, Valont Mária
K«>IUmUi János, Kolpas/.ki Katalin
Hűje,/. Adolf. Kis/.li Katalin
lhraczky István, Mihalszki Bernandinn Stdffűlló

Születés.
Szentinek Mihály. Majorosok Erzsébet Leány, Solnioebánya.
Csabák István, Hibszky Katalin íiu
Tomcsányi Pál, Körösny Júlia „
j.upt.ík Mállón Rajetok Anna
yiumenfcld Linót, Verlboimer Irma fiú
JJám'ol Antal. Schiuidt Klára leány llodrusbánya
Pusziién k József, Kolpaszki Franciska tiu Steffultó.
Jani Mihály, Pacsik Mária, leány 
Dobnál' János, Zsigmund Kati „
Urnák György, Licsko Kamiin tiu 
libái István, Szaivald Mária leány 
Ivanios Mihály, Findrich Anna flu „

Halálozás.
Licsko Gyula, 10 éves vörheny 
Muszka József, 74 „ aggkor 
Ifj. Jiihn Vilmos 28 éves öngyilkosság, lövés 
Veisz Ilona, 2 éves angolkór 
Antosik János, ,5!) éves szervi szívbaj 
laiptak Kubo Adám 0 hónap ttklölob 
Bőhtu Oszkár, 5 éves veselob 
Donoval János, 55 éves agyhártyalob 
Vnuk Antal. 84 éves tiidőgiiinökór 
Szajvalg Ferenené, <53 éves végelgyengülés 
Fiaka Anna 7 hónapos tiidőgiimőkór 
Obernauer Anna, 20 éves nehézkor.

1467. sz. 1905. vl.
Hirdetmény.

Tudatom e sz. kir. város közönségével, hogy . 
a törvli. biz. tagok sorában megürült 16 biz. tag
hely a f. évi február hó 20-án megtartott választás 1 
alkalmával a megválasztottaknak elnökilcg ki- 
j  den le IC alábbi legtöbb szavazatot nyert pályá
zókkal töltetett be:

1905. évi ápril hó 4—tói számítolt 
6  é v i  m e g b í z a t á s s a l :

1. Oszvaldt Gusztáv ___ ____ 329 szavazattal
2. Kachelmann Farkas .... ... 327 >
3. Paulovich József ___  316 »
4. Pelachy Ferenc.- ___ .. ... 316 »
ő. Sobó Jenő ............... ... ____ 311 »
6. Király Ernő... ............. . ... 31L »
7. Hantiéi Vilmos......... ... .. ... 310 »
8. Farbaky István.._ ... .___  306 »
9. Schelle Róbert ... ... ___  303 »

10. Hlavalhy József ... .___  296 *
11. Bencze Gergely... ... . .. ... 291 »
12. Main Ferenc ____ 263 »
13. Floch István ............ ___  257 >
14, Ágfalvi Alajos ... ... _.. ... 180 »

3 évi m egbízatással :
1. Vudy Antal... ... .. . .. ... 205 »
2. \\ aigel János ... . .. . 183 »

A választási eljárásra vonatkozó panaszok 
illetőleg a megválasztott tag válaszlhalási képes
sége ellen emelt felszólalások a választástól szá
mítolt 15 nap alatt az igazoló választmányhoz 
nyújtandók be (1886. XXI. l.-c. 42. $.).

Selmecbánya, 1905. évi február hó 23-án.
Szitnyai József,

kir. tanácsos. polgármester. 

127.282. 1904, lll.-a B. ii sz. körrendelet 
Tengerentúlra kivándorlóknak a porosz hatá

ron való átengedése.
Kel hívom Címet, hogy a legalkalmasabb mó

don, de élőszóval is közegei utján a tengerentúlra 
kivándorolni szándékozóknak az útlevél kiállítá
sáért való jelentkezésük alkalmából hozza tudo
mására, hogy a porosz királyi kormány elrendelte 
miszerint külföldre kivándorlóknak csak azon esetre 
engedtetik meg a Porosz halár átlépése, ha egy 
Németországban engedélyezett hajóslársaság ten
gerentúlra kikötőbe szóló szállítási jegyével és a 
behajózási kikötőig szóló vasúti menetjegygyei 
vannak ellátva. Ezenkívül annyi készpénz birto
kában kell lenniük hogy tengerentúli partraszál
lásuk vagy ha ez bármely okból megtagadtatnék

hazájukba való visszaszállításuk biztosítva legyen 
Ezen összeg egészséges, testi fogyatkozással nem 
bitó tíz éven felüli egyéneknél 4<H> márkában 
(480 koronában) tiz éven aluliaknál 100 márká
ban (120 koronában) van megállapítva. Minden 
külföldi kivándorlóknak, aki ezen feltételeknek meg 
nem felel, egy lajstromozási állomáson kall keresz
tül menni, amilyen ez idő szerint Myslovitz és 
Raliborban áll fenn.

Budapesten 1905. évi februán hó 11-én i 
Tisza s. k.

h i r d e t é s e k .

Minden vasár- és ünnepnap
friss  farsangi fánk és 
—  hasche kapható =

B or h e g y i István ,
cukrász üzletében.

Ezüst-utca 14. szám.

lbász
azonnal ehető vagy főzni való 168. pörkölt bőrű szalonnák I 
oisörondü zsírnak 128, sós fehér vbstag 128, vékony 128. | 
le tö lt vastag 140, vékony 140 debreceni paprikás szalonna | 
148. pácolt fogliagyniás füstölt paprikás szalonna 200 pácolt ; 
sovány szalonna nélküli sonka, knrmonádli. oldalas 186 fillér. | 
A lönti áruk szállító levele 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 -  
búsz, cim alatt találhatók. Szállítja: ISA M 'K .Í  Bt kiviteli 

üzlete Nyíregyháza.

5

Á rverési h irdetm én y.
F. á r i n iá rez in s  hó fi-tln  és il-án  Hájikon, 
///. kér. 127. számú h á zra , valamint az abban 

térő b ú to rza tra

nyilvános árverés fotj tartatni

iá .  H acher V incze  örökösei.

Építészek és építtetők b. figyelmébe!
Bátorkodom a t. építész urak és építtetők 

becses tudomására hozni, hogy

LOSONCON, Kossuth Lajos-utcza 16. sz. 
alatt, Czobel-féle házban

cementáru és szobrászati 
Hfl műtermet nyitottam. ■
Hazánkban és külföldön, elsőrangú mű
termekben szerzett tapasztalataim alapján 
a legmesszebbmenő igényeknek is meg
felelek. — Gyártok: nagybani cement
lapokat, lépcsőket stb. Készítek mint 
különlegességet: Stuko - menyezeteket, 
továbbá külső homlokzatok díszítését,

■ saját rendszerű és legjobban bevált 
műkő, cement, gipsz, és szobrászati 
m unkákat a ler/o/esőbb á r a k  m elle tt.

S T É N G E L  I ST V ÁN
cementáru- és szobrászati műterme, Losonc.

Sehicht Szappan
vagy

" V

,k u lc s ’

jegygyel .*.
c (legjobb, legkiaclósabb, legtisztább és azért a leg= » 

p  ^  olcsóbb .............  . ^
Q  E  /—> '  —J A 1 ,  S \  A ’A. 7 »>S Z A P P A

Bevásárlásnál ügyelni tessék, hogy minden darab szappan 
a fenti „védjegyekkel*1 legyen ellátva.

„Schicht“ vagy
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Nincs többé iszákosság!Riadó::= lakás.
Deák Ferenc-u. 
5. szám ala tt III. 

emeleten 
5 szobából, 

konyhából és 
cseléd- 
=  szobából 

álló lakás

K ívánatra bárkinek  bérm entesen  küldünk eg y  csom ag Cozaport.

Kávé, tea , é te l v a g y  szeszes italban egyform án  adható az ivó  tudta  n élkü l.

Bővebb fe lv ilá g o 
s ítá ssa l szo lgál a 

házm ester.

J

A Co/apor többet ér, mint a világ minden szóbeszéde a tartózkodásról 
mert esodahalása ellenszenvessé teszi az iszákosnak a szeszes italt, A (;o/.a 
olv csenJesen és biztosan hat, hogy azt feleség, testvér avagy gyermek 
egyaránt, az ivónak tudta nélkül adhatja és az illető mégcsak nem is sejti 
mi oknzta javulását.

Nem régiben egy fiatul assáony nekünk köriilbelől a következőt mesélte: 
, Igen én is használtam ezt a remek szert a férjem tudta nélkül és 

hála Isten teljesen segített rajta. Jó férj vol'józan állapotban, de sajnos, 
majd mindig részek volt. Folytonos félelem, aggodalom és kétségbeesés, 
széiivon, becstelenség és szegénység közepette éltem ! De minek is meséltem 
volna el másoknak V Nem csodalatos-e igazán, hogy egy asszony a dolgot 
sajat maga okképen irányítsa és otthonát, gondterhes tűzhelyét örömpalo
tává tudja varázsolni V“

Coza a családok ezreit békitette ki ismét, sok ezer lóriit a szeyyen és 
becstelenségtől megmentett, kik később józan polgárok és ügyes ii/.letem- 
lii.rek lellek. Yomérdek fiatal embert a jo útra, és szerencséjéhez segített 
cs sok embernek életét számos évvel meghosszabbította.

Az. intézel, mely a Cozapor tulajdonosa, mindazoknak kik kívánják egy 
próba adagot dij és'költségmentesen küld. hogy igy bárki is meggyőződ
hessen biztos hatásáról. Kezeskedünk, hogy az egészségre teljesen ártalmatlan

COZA INST1TUTE (Dpt. 171.), 71, Hlg'li Holborn, London, W.C., ANGLIA.
(Levelek 25 fillér levelez,ó-lapok IU Iliiéire bérmentosilendők.j
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Ki'hígfi, ríkfdlif? ti linrut ellen nincs jobb s

R É T H Y - f é l epemetefű cukorkánál!
Vásárlásnál azonban vigyázzunk és 
határozottan RÉTHY-félét kérjünk, 
mivel sok haszontalan utánzata van.

I doboz 60  fillé r. 
Csak RÉTHY-félét fogadjunkel!

M E G H Í V Á S .

A SELMECI TAKARÉKPÉNZTÁR RÉSZVÉNYTÁRSASÁGNAK
.. 1905. ÉVI MÁRCZIUS HÓ 14-ÉN DÉLUTÁN 3 ÓRAKOR .. 
SELMECBÁNYÁN, AZ INTÉZET HELYISÉGÉBEN TARTANDÓ

57-1K RENDES KÖZGYŰLÉSÉRE
A T. BKSZVKNYKSKKKT EZENNEL MKCiHIYJUK.

' F á r g y  s o r o z a t :

1. A közgyűlési öblök, jegyző, valamint a jegyzőkönyvei hitelesíti kél részvényes választása.
2. A meghatalmazások megvizsgálásáról szóló bizottsági jelentés.
3. A mérleg megállapítása, a nyeremény feloszlása és a szokásos felmentvények megadása.
4. Az igazgatóság jelentésében foglalt indítványok és ajánlatok tárgyalása, 
fi. Igazgató, igazgatóság és felügyelő-bizottság választása 3 évre.

Selmecbányán, 1905. évi február hó lfi-én.
Az igazgatóság.

J e g y z e t .  4 meghatalmazásol; folyó ovi inározius 14. d e  11 ónkig a tukarékpónztár hivatalon helyiségében átadandól;

I J . T  ! U  . 1  JCOOK & JOHNSON

A l i
használja a régóta bevált és jó izű 

„ K e is e r -fé leIELL-CARAIELL“
c u k o r k á k a t

A |  \ közjegyzőileg hitelesített 
okirat eléggé bizonyítja, 

mennyire beválna! és bi'.los si
kerrel hatnak ezek a cukorkák 
rekedtség1, hurut és elnyálkoso- 

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

Raktár:
Márkus M.

cukrászata S e lm c o b A n y á n
beák-Ferenc-utca 7. I. saját ház

Alaplttatott 1830......

Mérleg-számla 1904. évi deczembev hó 31-ón. KÖVETI-.

A jelenkor legjobb és legbiztosabb szere, nagyszerű hatással és 
azonnal csillapítja a fájdalm at. — Kapható Osztrák-Magyar monar
chia minden gyógyszertáraiban. 1 drb. borítékban 20 fillér, *> darab 
kartonban 1 korona, postai küldés cselén 30 fillérrel több. hur.iktur 
Magyarorsiay r u m i Torók József gyógyszertára Budapest, VI., Király
utca 12. — kotponti rnklor Mngyarotsi.iy-Áu.-Kria x s it i■» : „A szam ari

tánushoz", Grác.

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

C S E R N Á K  G Y Ö R G Y
C l t 'É S Z C Z L E T K  

SELM ECBÁ N Y Á N , K O SSU TH -TF.R .

Nőt- és férfi-lábbeli, legfinomabb bel- és külföldi anyag
ból a legújabb divat szerint.

. . . .  ICész clpÖk-aktftr.................

Szélhajtó-
Görcscsillapitó

Hódepe-csöppek.
Étvágy gerjesztő emésztést segítő háziszer. 

Egy üveg: ára 1 kor. Két üvegnél kevesebbet 
(2-50 K utánvéttel) nem küldünk.

Kapható: JBittnex* Gyula gyógy- ! 
szertárában Gloggnitz (Alsó-Ausztria.)

V a g y o n
K . ( !í K

f

K észpénz:
~ T y

Pénztári maradvány 1004. derem- '
CiíHiGO üli!

MA> pénzintézeteknél elhelyezve . 141091 71- 210752 32

É rtékpap írok:
1004. iloe. 3t-iki árfolyam szerint 700459

K ölcsönök : í '<
Kö/.önséges jelzálog-köl.•sünök . . 2383180 27-
Törlosztéses jtdzálog-külcsünük . . 420832:»:! 28KKM3 10
Valtó-táreza.................................... 852010 78

Jjuirás ............................. 0777 845230 78
Folyó-szánilai adósok.................... 19701 >5 11
Előlegek kézizálogra.................... 20242 —!,
Előlegek értékpapirokra................ 25321 — 45568 -

Ingatlanok:
32000 -

2 1. szánni bérház.........................► 58000 - 90000 -
Egyéb vagyon: i

F elszere lés............................ 1118 -4
Perköltség- és óvás-dijak . . . . 1404 7h 2582

Átm eneti té te lek :
Értékpapírok kamat-hátraléka . . 0035 33
Jelzálogkölcsönök kamat-hátraléka 00481 20
Válló-külcsönök k.iiiial-liatialéka . 1124 59
Kézizálog előlegek kamat-hálralóka 188 43
Értékpapír előlegek kamat-hátra-

l é k a ............. 708 47
Intézeti ház hátralékos bére . . . 041 00j
2; 1. szánni ház hátralékos bére 273
Leteti dijak hátraléka ............. 407 31
Előlegezett jótékony adományok 100 20' 70020 l:t

! j 4001130 35

T e h e :

Alapok:
Részvény t ö k e .................
Tartalékalap.....................
Külön tartalékalap . . . 
Rendkívüli tartalékalap . 
Nyugdíjalap.....................

f i  KI
240000 - -  
200000 —

04856 78 
15000 

112804 04 002751 42

Betétek:
Takarékkönvvccskékro 
Folyó számlára . . . 
Alapítványunk árva- é 

házra.........................

•1852800
150710

Átruházott kölcsönök:
Magyar Takarékpénztárai; Közp. 

jelzálog-bankjain....................

Egyéb teher:
Fel nem vett o sz ta lé k ................
Fel nem vett znlogtöbbletck. . .

Átmeneti tételek:

36 
■<*r
35i 4022347 00 

108207 5'

Előre fiz. jelzálog-külcsőn kamat 13013:00
Előre fizetőit váltóköbusön kamat 1021220
Előre fiz. kézizálog-kö!Icsön kamat 202j 0.8,
Előre fizetett értékpapii 

csőn kamat . . . .
•-előlijgköl-

222 40
Előre fizetett hsízbór 2f.1. sz h’á zilál 10005
10°/0 betétkamaladó-hátralék (II. 

dév).
Fiigg'

A thozat 
1004. é'

számlán . . . . 

Nyereség:
múlt évről. .

göo!—:i
1407,10

21 00  
747:í'80 
325 08 32238 M

4205 3* 
00130 05

Selmecbánya, 1904. december lió 31-én.

Hornyacsek István s. k.,
igazgató.

Baumei’th István s. k., Szolár Lajos a. k..
1. könyvelő. II. könyvelő.

Kachelmann Farkas s. k.
ig-lan. tag.

Dlmák Gyula s. k.,
pánztúrnok.

Herbst Ágoston s. k .
számvizsgáló.

Jelen zármérleget az aluliiT felügyelő-bizottság megvizsgálván, a társulat főkönyveivel és számadásait 
tartalmazó segédkönyveivel összehasonlította, azt ezeknek minden tételével egyezőnek, s a kereske

delmi törvény és alapszabályok értelmében felállítottunk találta.
Selmecbánya, 1905. február hó 17-én.

Pachmajer János s. k..
f-b tag. mint jegyző

Dr. Schwartz Ottó s. k.,
f.-b. elnök.

Dr. Tóth Imre s. k.,
f -b. Ing.

Ács József s. k.. Ágfalvi Alajos s. k.,
f.-b. tag. f.-b. tag.

Nyomatott Joerges Ágost özv. és fia könyvnyomdájában Selmecbányán. 1905.
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