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MEGJELEN MINDEN VASÁRNAP.

A város közgyűlése.
Szép számban gyűltek össze a város 

atyái az áprilisi közgyűlésre, melyet a múlt 
szerdán délután tartottak meg, a rendes 
kedd nap helyett, kedden ugyanis hivatalos 
nemzeti ünnep volt, április 1 1 -ike.

A gyűlés lefolyása gyors és rendes 
volt, az egyes jól előkészített tárgyakat 
nagyrészbeu egyszerűen tudomásul vette a 
közgyűlés. A bizottság új tagjai, akik elő
ször jelentek meg a városháza nagytermé
ben, hol a város sorsát intézik, hol bölcses- i 
seggel, hol anélkül, szinte megcsalódottan 
látták, hogy olyan sima, csendes egy köz
gyűlés befolyása. Mert az is volt, legfön- 
nebb a Hamlel Vilmos bizottsági tag fel
szólalásai élénkítették egy kissé, aki azt 
követelte, hogy a városi hatóság ne csak 
papiroson csináljon rendet a városban. Kivált- ! 
sálának teljesítését kilátásba is helyezte az 
elnöklő polgármester, aki kijelentette, hogy j 
rendnek muszáj lenni s ezután, ha nem lesz ) 
rend, a mulasztóval rendet csinál. Kisütött j 

az áprilisi nap sugára c kijelentésre, be- ! 
sütött a kopott városháza homályos ablakain, J 
8 derűt és megnyugvást keltett még az elé- j 
gedetlénebb város atyák szivében is, a ki

jelentés és a napsugár. Még a fogyasztási 
adók bérbeadásának ominosus ügyénél volt. 
egy kis kavarodás, amit Kachelmaim biz. 
tag kavargatott. Per akadt a város nyakába 
e rósz emlékű ügyből kifolyólag s a per 
vezetését nem végezheti az erre hivatott t. 
ügyész, hanem a tiszteletbeli tiszti ügyésszel 
kell azt végeztetni. Azt követelte Kacliel- 
mann Farkas biz. tag, hogy az esetleges 
perköltségek ne a várost, de a t. ügyészt 
terheljék.

Felvilágosítást kapott, hogy a város a 
pert nem vesztheti el, perköltség nem lesz. 
Akkor jó.

Örömmel vették tudomásul a városatyák 
a gyűlés közepén, hogy a pálinka-adó jö- I 
vedelnie gyarapodik, a gyűlés végén pedig 
lelkesen kimondták, hogy akciót indítanak 
az alkoholizmus ellen. Hát így tréfálnak a 
jó atyusok, mikor síit • áprilisi nap.

A gyűlés lefolyása különben a követ
kező volt.

* Vt*
Elnök: Szilnya i József kir. tan., polgármester.
Jegyző: Sztancsay  Miklós főjegyző.
Jelen voltak: Ács József, Ágfalvi Alajos, , 

Állmán Imre, Arthokl Géza. Boleman Ede. Csányi 
Olló, Farbaky István. Fizély Károly, Gregus Aulai.

Herrmann Emil, Hiúidéi Vilmos, Hlavathy József. 
Hornyacsek István, Horváth Kálmán, Jezsovils 
Károly, Joerges Ágost, Kachelmann Farkas, Király 
Ernő, Kapp Jakab, Liba Antal, Oszvaldt Gusztáv, 
Bánok Ödön, Richler Ede, Sobó Jenő, Schwártz 
Oltó, Szól László, Székely Vilmos, Vitális István 
dr. Vojtás Mátyás, Vudy Antal, VVaigl János, 
Wankovils Lajos.

A tárgysorozat megkezdése előtt az elnök 
üdvözölte a legutóbbi választás alkalmával a tör
vényhatósági bizottságba bekerült uj tagokat a 
város s a közügy érdekeinek buzgó szolgálatára 
hívta fel őket.

A polgármesteri jelentés részletesen beszámol 
a város közigazgatásának és gazdaságának mene- 

i léről.
A közigazgatás menete rendes volt, a ház

tartásban voltak némi akadályok, amennyiben 
megkezdődtek a vihnyei munkálatok, melyek sok 
pénzbe kerülnek, és amelyekre a fedezet a fürdő 

j évad alatt, fog begyülni. Megemlékezik a jelentés 
a Geramb-unió csődjéről, mely esetleg válságos 
kimenetelű lehet, különösen Ilodrusbánya lakós- 
ságára. A tömeges kivándorlás megakadályosíá- 

! sára a tanács a mull hóban megindította a köz
munkák előmunkálatait, úgy. hogy nemsokára 
úgy a belvárosban mint Bélabányán, ahol a mun
kahiány a legérozhelőbb, megkezdődnek a munká
latok. Muszka József elhalálozásával a számtisztek 
sorában a inár megállapított előmenetel megtör
tént s így most rangban és fizetésben első szám-

i m á d n á d .
A szent könyvek is úgy tanítják,
Hogy akkor legszebb az imádság:
Ha m ű az ájtatos szív érez,
Kevés szóval küldjük az éghez.
Ku is hát reggeltől esteiig 
Mikor csak a szivein meglelik,
Nem csinálok eztán egyebei: 
Kiimádkozom a nevedet!

Szabolcsba Mih áh/.

A nippek.
l i l a :  Szábönó Noy ill Janka.

Vacsora után, mikor kékes felhők bolyongnak 
11 íníiröll fehér asztal fölött és elviszik magukkal 
11 l'i'lleges homlokok borongását; mikor elliomá- | 
lyos. uhuik a poharak s mellettük a szemek ra
gyognak fel; mikor ürül a palack szívarany nedve 
s folyik cl minden érzés a szivek mélyéből; mikor 
az u>-/miyok már elmeneküllek s legjobb számítás 
szerint nem az ajtó függönyei mellett hallgatóznak, 
huni-in három egész lépésnyire üldögélnek csön
desen meglapulva az ajtónyíláson túl: — bizalmas 
vallomásra nyílik, egymás között, a férfiak ajka.

Mikor ez a kis história történt, kelten ül- 
JM h  k már csak az asztal mellett. Egy öreg úr 
l‘s r fiaiul gavallér. Az öregebbik volt a házi

gazda, a másik pétiig vendég. Az töltött és hall
gatói l, emez beszélt és ivott. Az öreg olyan nyu- 
godt, csöndes, okos ember volt, amilyeneket a 
magyar róna nevel. A fiatalabbik olyan, akire azt | 
mondják, csinos liú. Szépen fésülküdik, a bajusza ! 
valóságos csoda és a foga fehérsége egyszerűen 
szenzáció.

Már néhány perc óla hallgatták az óra ketye
géséi, mikor a fiatalabbik] kirukkolt a vallomással:

— Nagyon boldogtalan vagyok bátyám.
— Azért jöttél le hozzánk?
— Azért.
Az öreg úr szó nélkül nyúlt, a belső zsebe 

felé. Szokásból, egészen magától talált oda a keze.
A liú minden hónap végén nagyon boldogtalan ] 
volt. Olykor tizenötödike Iáján is a farsang hónap- ‘ 
jaibau. Ilyenkor az öreg úr olyan féle mozdulatot 
lelt s a baj a javulás áljára került. Most egy 
kiesi! tűnődve nézeti lol. A fiatal ember szomo
rúan intett a lejével:

—- Nem az.
Csakugyan. Hiszen még csak elseje van.

— Nekem a világ vége.
Akkor bizonyosan kiszereltél valakiből, 

szólt az Üreg úr és mosolygott bajusza alatt.
— Kiszerelni valakiből, semmi. De ha úgy 

esik, hogy nem is lesz a mienk az. akiből alkalom 
adtán kiszereltünk, ez a baj, bátyám. Ilyen az 
enyém. Belepusztulok én ebbe. Azt, aki úgy elke
serített, nem fogom elfeledni soha.

Az öreg úr most csak a szájával fogta a 
szivart. Lenézett rá  s úgy fújta föl a füstöt. Mindig 
így szokott tenni, mikor a jegyző, vagy az ispán 
vadászhislóriákal anzágol.

— Nem fogom elfeledni. Hiszem, ismeri 
bátyám Kovács Boriskát.

— Boriskát? Természetesen. Az én bérlőm
nek a felesége.

— Most az. Az őszön jöttek ide az alsó rétre. 
Bátyáin a Borika kedvéért adta nekik a bérletet?

Leginkább azért. Szegény megboldogult 
i feleségem nagyon szerette. Még csitrilcány korában, 
! amikor itl nőtt föl a házunkban, amikor annyit 
I játszott veled.

— A szőke kis Boris .. . Haját kemény var- 
kocsbl fonták, piros pántlikával. Kék karton szok- 
nyácskáil hamar kinőtte, le kellett ereszteni a 
ki fakult hajtásokat. Fehér harisnyája is nagyon 
bő volt, ráncosán hüllőit In poros cipőire. En 
utána szaladtam és csúfoltam: eső lesz, eső lesz...

— Ebből támadt minden veszedelem. Bo- 
riska. úgy megcsavarta érte az orrodat, hogy nő
néd nem győzte borogatni.

— Igeii, az orromat. Mindig csak azt. Egyszer, 
diák voltam már és az ö szoknyájára fodrot lold- 
tak, megint neki esett az orromnak. Közel jött 
egészen, válla a mellemhez éri. Haragos tekintete 
a szemembe lobbant, gyors, párás Billegése meg- 
bi.zsergello a bajuszom helyét. Akkor, amikor az 
orromhoz nyúlt, megharaplam a kezét.
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tiszt Murányi Károly, utána következik Dobó 
Sándor, Kolosi János, Kalmár István.

A polgármesteri jelentést tudomásul vette a 
közgyűlés és Vitális István dr. felszólalására uta
sította a tanácsot, hogy a Kálvária felé vezető 
gyalogúton levő összeomlott híd helyreállítására 
vonatkozólag sürgősen intézkedjék.

Több miniszteri rendelet tudomásul vétele 
után a mérnöki jelentés során Farbaky István és 
Hiindel Vilmos szólaltak föl.

Farbaky István az utcáknak rendkívül sáros 
voltát kifogásolja s azt kérdi, hogy miért nem 
fuvarozzák el a már összekapart sárdombokat, 
ügy látja, hogy azokat nem igen hordják el s így 
hiábavaló munkát és költséget végeznek, mert a 
sárdombokat lassankint megint szétlapossák.

Boleman Kde v. mérnök felvilágosításul elő
adja, hogy a tavaszi olvadáskor az összelakarítolt 
híg sár nem szállítható el s a szokás az, hogy 
akkor amikor szikkadtabb lesz az utcai főcsator
nába dobják be. Az időközben felgyülemlősarat 
pedig a szükséghez képest elfuvarozzék.

Hiindel Vilmos a közterek s különösen a 
főiskola, a »város gyöngye* előtti térnek botrányos 
elhanyagoltságát tartja törhetetlennek. Evek előtt 
inegigértetett egy felszólalása következtében, hogy 
rendezni fogják e közhelyet, ám az ígéret csak 
az maradt. Elhiszi ő azt, hogy a papiroson meg
történik minden intézkedés, s hogy papiroson a 
legnagyobb rend van a városban, ám ha körül
nézünk. mindenütt az ellenkezőről látunk szomorú 
képet. Nincs ellenőrzés, a kiadott rendeletek, ha 
tényleg kiadatnak, nem hajtatnak végre s a sok 
munkás, csak olyan tessék-lássék munkát végez, 
mert senki sem ellenőrzi munkájukat. Valóban 
rosszul esik és fáj az embernek látni azt a ren
detlenséget, mely úton-útfelén szembeötlik. Kéri 
a polgármesteri, hogy gyökeresen változtasson a 
dolgon.

Szilnyai József polgármester kijelenti, hogy 
nem volt tudomása az állapotokról, a jövőre ő 
maga fogja figyelemmel kisérni a dolgokat s a 
mulasztóval szemben a legerélycsebben fog eljárni.

A városi adóságok konvertálásának ügyéről 
szóló számvevői jelentésnél Schwartz Ottó bizott
sági tag a mostaninál a város közönségére nézve 
kedvezőbb törlesztési terv megállapítását ja
vasolja.

Csányi Ottó főszámvevő előadja, hogy annak | 
idején a 750.000 koronás kölcsöniigy lebonyolítása 
alkalmával ő ugyanazt a törlesztési tervet aján-

A fiatalember ivott, de meg sem törölte a 
száját, folytatta:

— Aztán nem volt nyugtom. Csak egyet 
akartam: csavarná meg még egyszer az orromat. 
Mindent elkövettem, hogy érdemet szerezzek rá. 
Bajuszt festettem a bábáinak, letéptem a virágait, 
füstöt fújtam a cirmos Micu szeme közé Ö tűrt, 
vörös arccal, elkékülő ajkakkal, félre fordítva a 
fejét. De amikor egyszer, mint egy nagy kisasszony, 
a virágágyak közé sétálgatva, módosán lépkedett 
felém, mégis csak célt értem. A régi csúfolódás 
hangján kiáltottam rá, hogy eső lesz, pedig most 
már igazán arasznyira látszott ki a harisnyája a 
szoknya alól. Felforrt a vére és felém rohant. Én 
védtelenül, szédülve, remegve tartottam feléje az 
orromat. Lehúnyt szemekkel vártam vállának 
érintését, azt a forró, bizsergő lihegésl a szájam 
közül. Azt hiszem, nagyon sokáig váriam így. 
Mikor végre föllekintettem sértetlen orral,i ébredő 
szemekkel, Boriska mozdulatlanul állott előttem. | 
Dacos ajka remegett, arca fehér volt, mint a szobor. | 
Leszorította a szemét, szétzúzta a künyeil. Keze 
az arca körül babrált.

— »Már nem lehet, már nem tudom* — : 
mondta ő szepegve, aztán elsírta a többit.

— Már nem lehetett, — szólt elgondolkozva 
az öreg úr és belemosolygotl a szivarja füstjébe-

Ettől kezdve verseket írtam, folytatta 
a fiatalember.

lotta. amelyet most Schwartz Oltó biz. tag ajánl, 
akkor azonban nem fogadta azt el a közgyűlés.

A közgyűlés utasította a tanácsot, hogy fog
lalkozzék e kérdéssel s tegyen javaslatot.

A fogyasztási adóhivatal vezetőjének jelen
tése szerint a múlt hóban szaporoptak a fogyasz
tási adók jövedelmei s a múlt év hasonló szaká
hoz képest 1120 K 0G fillérrel több jövedelem.

Örvendetesen vették tudomásul.
A mull hóban megrovancsoltaltak az összes 

városi pénztárak és alapok. Mindenik rendben 
találtatott. Az elnök indítványára köszönetét mon
dott a közgyűlés Stuller (lyula dr. és Oszvaldl 
Gusztáv bizottsági tagoknak, akik a rovancsolás 
fárasztó munkájában részt vettek.

Beck Alajos budapesti építész megnyert a 
várossal szemben egy 1315 Koronás port. Elren
deltetett az összeg kifizetése.

Hazai Lajos kártérítés címén beperelte a 
várost 29400 Korona erejéig.

A tanács javasolja, hogy a pervitelével a t. 
ügyész helyeit, aki némileg érdekelve van ez ügy
ben, az újonnan kinevezett tb. tiszti ügyész dr. 
Balás Hugó bízassák meg.

Kachehnann Farkas biz. tag csak abban az 
esetben tartja a javaslatot elfogadhatónak, ha a 
per folyamán felmerülő azon perköltséget, ame
lyeket a tb. I. ügyésznek kell majd fizetni, a tény- ; 
leges tiszti ügyész fizeti meg, mert az ő hibája 
miatt nem károsulhat a város.

Dr. Szél László, Altman Imre felvilágosító 
jelentései után elfogadtatott a tanács javaslata, 
abban a reményben, hogy a város nem lehet 
ebben az ügyben pervesztes.

A budapesti mensa akademicának 50 K évi . 
adományt szavaztak meg.

Közmegelégedést lóg kelteni az egész város i 
közönsége előtt az alábbi határozat, mely a nagy 
lakáshiány megszüntetését célozza. I

A selmeci takarékpénztár ajánlatot tett, 
hogy a szükséghez és a 'jelentkezőkhöz képest 
családi lakásokat épít. ha a város telket ad.

A városi tanács javaslatára elhatározta a 
közgyűlés, hogy a takarékpénztárnak és mind
azoknak, akik építeni akarnak ingyen ad telket 
a főiskola*mögött fekvőd Zlinszky-féle leiken, in
gyen ad továbbá követ és polgári áron fát, ren- 
dezleti ezekenkivül a Zlinszky-lelekhez vezető 
utcát, a vízvezetéket odáig vezeti, csatornát épít
tet. Amit tehát a város ez ügyben tehet, azt 
meglette.

— Ami elég ostobaság volt. És csak egyel 
jelentett. Azt, hogy a mai nemzedék nem tud 
latinul, nem olvassa Ovidiust, aki megírván Ars 
Amandi-ját, ezt a módot, ámbár ő is lehetséges 
költőnk volt még akkor, egyáltalában nem java
solta.

— Nem is értem célt vele. Bárdos úr csak ; 
bérleti szerződéseket irt és neki adták a szőke 
Borist.

Koccintottak, ittak. A fiatalember megpüdörte 
a bajuszát s szólt:

— Ennek már tiz éve. bátyám. De hál a 
szőke Boriskák nem azért mennek férjhez olyan 
urakhoz, akik hasznos bérleti szerződéseket Írnak, 
hogy sohase találkozzanak azzal az elsővel, aki 
érettük rossz verseket ír. Mi is találkoztunk.

— Mi a manó?
— Nem kerestük. Csak a végzet hozott 

össze bennünket.
— Az asszonyok külön végzete, amely foly

ton ilyen ügyekben szokott, álpakolás nélkül life- 
rálni, tudom.

— Boriskának nincs végzete, bátyám. Hogy 
is lenne, mikor sohasem ér rá regényt olvasni. 
Innen ered az én nagy bajom. A nyár végén ke
rültünk össze; ossz elején én azt hittem, már 
megkérdezhetem tőle, hogy boldog-e, nem hiány- | 
zik-e abban a komor, nagy lakásban, amelyben

Gregus Antalnak a vihnvei Slepnica nevű 
kertből 180 □  in. átengedtek pékműhely létesí
tése céljából és kiküldetett Sobó Jenő biz. tag. 
a telek kijelölésére.

A Rózsa-utca szabályozásának munkálatait 
az iparosok hitelszövetkezetének adták ki válla
latba.

A városi tisztviselők kérésére a múlt évben 
a folyó év junius végéig megszavazott drágasági 
pótlékot, Kachelmann Farkas bizottsági tagnak 
pártoló felszólalására egyhangúan megadták a folyó 
év végéig.

Auguszta József és Olga Selmecbányái lako
soknak kilátásba helyezték a községi kötelékbe 
való fölvételt, végül lelkesedéssel elhatározta a 
közgyűlés, hogy mozgalmat indít az alkoholizmus 
ellen és pártolja Szcposvármegyének e tárgyban 
a kormányhoz intézett feliratát.

A gyűlés ezzel 5 órakor véget ért.

A pályaválasztásról.
Azt halljuk úton-úlfélen, hogy a házasság 

olyan, mint a lutri, mert hiszen senki sem tud
hatja előre, hogy hogyan, miként fog az élet küz
delmei közt élni azzal a nővel, kivel a szerelem 
rózsaláncai mindenkorra összekapcsolták.

Nos ugyanezt mondhatjuk, de sokkal foko
zottabb mértékben a pályaválasztásról. Nincsen 
elégedetlenebb, szerencsétlenebb ember mint az, 
ki az ifjú ésszel legtöbbször a legideálisabb remé
nyekkel eltelve valamely pályára szánja magát, 
s aztán, midőn már késő, midőn már évekeL szánt 
az illető pályára való előkészülésre, akkor látja 
be. hogy rosszul választolt.

Vájjon nem mindig a fényes oldalait látja-e 
a jövendő pályájának az ifjú? A rossz oldalait 
vagy egyáltalán nem ismeri, vagy nem akarja 
elismerni, illetve könnyen legyőzhetnek tartja. 
Azonkívül az egyes pályákkal járó fény, rang s 
az a tudat, hogy hamar juthat el minél nagyobb 
fizeséshez immár sok iljunak csavarták el a fejét, 
aki nem hallgatva lelkiismerele szavára, mely 
azt súgta, hogy ez nem a te természetednek való 
— oly pályára lépett, melyen tehetségének teljes 
hiánya folytán semmikép sem tudott boldogulni 
és egész éleiére elégedetlen tagjává lelt a társa
dalomnak. Ugyanez az ifjú, ha talán egyszerűbb, 
könnyebb, kevesebb jövővel kecsegtető pályára 
lépett volna, hivatását a lehelő legjobban betöltve,

üzletek után futkosó férje jóvoltából, mindig egye
dül üldögélt, éppen semmise?

— És ő a szokás szabályai szerint felelt?
Nem egészen, csak részben. Azt mondta,

igen, hiányzik valami, ami gyönyörűségemre lenne. 
De a részletekből kitűnt, hogy az nem én vagyok. 
Nem én, hanem egy lim-lom mindenféle porcel
lán, bronz, selyem, arany, üvegapróság, amit szét
rakhatna a szobáiban, amit rendezgethetne, ra
kosgathatna, ami kellemesebbé, asszonyabbá lenné 
a szobáit. De a szegény kis Boriskának szigorúan 
elkellctt számolni a konyhapénzből és egy bérlő 
utoljára sem hiheti el, ami más férjre nézve 
aligha lenne teljesen csoda, hogy például egy 
káposztafej, amelynek egyik fele porcellán ördö
gökből van, ülvén krajcárba került.

— - Te aztán, remélem, elárasztottad nip- 
pekkcl ?

— De milyen szívesen. Szereztem neki leg
alább is húsz olyan porcellán-macskát, amely a 
megboldogult, régi Micura a megszólalásig ha
sonlított. Kipótoltam neki százával azokat a vi
rágokat amelyeket egykor elpusztítottam. Vittem 
neki egy aranyos kis házal is, amelyből esernyő
vel sétálgat ki a csecsés kisasszony. Eső lesz, édes 
Boriskám, nézze, emlékezik ?

— Nos, emlékezett?
— Hogyne. Kacagva kért, hogy hozzak neki 

egy szép kis viaszk orrot is. Az is nagyon eredeti
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sokkal fényesebb helyzetbe kerülhetne s e mellett 
megelégedett, boldog ember lenne.

Nagyon hibáznak a szülők, kik látva, hogy 
uycrinekük egy vizikereket vagy játékkocsit üssze- 
faragcsál — azonnal beképzelik s sajnos egyúttal 
a gyermek fejébe is belövőnk, hogy egyszer híres 
mérní'»k vagy feltaláló lesz belőle; holott az ille-

lenne ugyan kitűnő szerelő és nagy jöve- 
deleinmel biró művezető, de nagyon rossz mérnök, 
,nert a magasabb számítások — szerkesztésekhez 
nincs se hajlama, sem tehetsége.

Ha az ilyen fiút egy évi gyári gyakorlat után 
valamelyik jó technikumba adnák, úgy szerencsés 
sorsot biztosítottak volna neki. holott a nyolc 
osztály és technikai főiskola elvégzése után — 
ha ugyan elvégzi — immár minden kedvet kiöltek 
belőle és szerencsétlen emberré lelték.

Vagy hány esetben követte a fiú atyja pá
lyáját csupa becsületből, vagy még inkább atyja 
iránti szerétéiből — pedig semmi igazi hajlama 
nem volt hozzá. Sokszor bizony az apjánál is 
magosabbra jut az ilyen fiú — de boldog soha 
sem lesz, ha nem volt kedve pályájához.

Bizony, bizony a legvétkesebbek azok a ta
nárok és tanítók, kik vagy nembánomságból, 
vagy még inkább a szülők, illetve saját környe
zetük rábeszélésére nem eléggé szigorúak és 
•elnézéssel* vannak egyik vagy másik tanuló 
gyengéi iránt. Hiába mondják, hogy pl. annak a 
ki jogra készül, nem lesz szüksége a mennyiség
tanra s így kár őt ezen tárgy miatt visszatartani. 
Azt telelem ezeknek, hogy a ki a mennyiségtan
nak azt az elemi részét sem tudja bevenni, az 
egyáltalán oly gyenge elméjű vagy oly lusta 
hogy nem is való diplomás pályára.

Az elnéző tanár sohasem jóakarója tanít
ványainak, rendesen maga is gyenge tehetségű 
saját szakmájában, avagy lusta, kényelmes ember, 
vagy — last bút nőt leasl — felesége papucsának 
pressziója alatt cselekszik, a mint azt a figyelmes 
szemlélőnek igen gyakran nyílik alkalma tapasz
talni. Csakis a szigorú, de igazságos tanárok ké
pesek tanítványaikat önként reávezetni, hogy mely 
pályára van reáteremtve.

A középiskolai elnéző rendszernek csakis 
egy módon lehelne káros hatását kiküszöbölni. 
Hogy tudniillik a főiskolákra csakis felvételi vizs
gálat letétele után bocsátanák az ifjúságot — 
szigorú és részrehajlatlan viszga után. E vizsgára 
jöhetne bárki, nem csak a ki a középiskolát vé
gezte, de a lakatos, iparos legény is, ha saját

lesz a nippek között. Vittem azt is, mindent, amit 
csak kívánt. Megteltek az asztalok, a polcok, a 
szekrények párkányai. Szépült a lakás, mindegyre 
kellemesebb lelt, mindegyre jobban ragyogott. Így 
szépült, ragyogott apró alattvalói között Boriska is.

A fiatalember meglörölle a homlokát és 
elgondolkozott.

— Szépült és ragyogott, mintha ő maga is 
nipp lett volna, a legszebb a többi között. Egy 
rózsaszín ruhás, fehér kötényes, pici kendős szo- 
baleány-nipp, egyik kezében a toliseprő s a má
sikban a poroló rongy.

— Csak nem mentél hozzájuk reggelenkinl 
takarítás idejére? — kérdezte az üreg úr.

— Boriskánál, édes bátyám, attól kezdve, 
hogy a polcai és asztalai benépesedtek, a nap 
minden órájában takarítás volt.

Tégedet, pedig kizártak?
— Nem zárlak ki. Boriska mindig kedvesen 

és vidáman jött elém, leültetett, hanem aztán 
bocsánatot kórt.

— »Nem is képzeli, milyen porosak a sze
gény cicáim. És a virágok! Nem is lehet rájok 
ismerni. Az esernyős kisasszonyt is csak négyszer 
töröltem meg még ma. Hogy az orr milyen, meg 
sem merem mutatni. Tegnap leejtettem, behor- 
padt. Nézze, lehet rajta segíteni? Talán megra
gasztaná? Hiszen maga olyan ügyes.*

így csicsergett, sopánkodott, cigánykodott s 
mire ő fölkapaszkodott egy székre, hogy a pókok

szorgalmából a szaktárgyakból a kellő alapot 
megszerezte.

A legnagyobb igazságtalanság a középiskola i 
kötelező volta a főiskolához való bocsát tatásra 
nézve. A felvételi vizsga szükséges és eredményes j 
voltához kétség nem férhet.

ítélje meg tehát minden ifjú magáról, hogy 
igazán van-e hajlama a választott pályához. Kér
dezősködjék jó előre az illető pályán levő egyé
nektől, főleg az illető szakma nehéz oldalait ille
tőleg, s vesse latba, hogy észbeli vagy fizikai 
képességei nemcsak hogy elérik-e — mert ez 
nem elég — de hogy teljesen megfelelnek-e az 
illető pályához'fűzött követelményeknek.

Nagyon kívánatos, — s ezt kütelezőleg is 
be kellene hozni — hogy mielőtt valamely pá
lyára kiképző főiskolára menne az ifjú, legalább 
is egy esztendeig — de lehetőleg tovább gyakor
latilag foglalkozzék az illető pályán.

•Jobb későn, mint soha« mondja a példa- ; 
beszéd; bizony inkább az egy évi gyakorlat után j 
jöjjön reá az illető, hogy nem megfelelő irányt j 
választott, mint akkor, midőn már az illető szak
mára elméletileg előkészült, vagy már nehány J 
évet reá fordított s ekkor kénytelen — ha ugyan ! 
van elég' bátorsága és módja hozzá — más pá- j 
lyát választani.

Végezetül 'még egyet. A ki csak teheti és j  
kedvet érezJmágában,1“̂ menjen ki külföldre felső j 
tanulmányai előtt — alatt vagy után. Úgy saját | 
magának mint hazájának [óriási haszna lesz belőle j 
ha a művelt nyugaton szerzett dús tapasztala- 1 
tokát itthon értékesíti. Nem képez elharithatlan ! 
akadályt a nyelv nem tudása, hiszen példaképen 
lebeghet előttünk azon román, horvál, szász fiuk | 
esete, kik főiskoláinkon az ugyancsak nehéz ma- | 
gyár nyelvet egy év alatt tökéletesen elsajátítják : 
úgy, hogy még vizsgáikon is tisztességgel helyt | 
állnak.

Ifjú barátaim! Bár csak néhányan megszív
lelnétek az imént olvasottakat, bár nehányatoknak j 

: is használhattam volna'figyelmeztető szózatommal 
— úgy elmondhatnám, hogy jelen soraim elérték 
céljukat. B. G.

K Ü L Ö N F É L É K .
— Április 11. A 48-as törvények szen

tesítésének évfordulóján, április 1 1 -én hiva
talos és iskolai ünnepek voltak városunkban. 
Délelőtt istenitisztelet volt. a róni. kath. plé-

i kincseit lürölgesse, én már ragasztottam, foltoztam 
I azt az ostoba orrot. Húsz macska, és száz nipp 

volt közöttünk.
A fiatal ember eldobta a szivarját és jár- 

í kálni kezdett a szobában.
— Eszerint ? kérdezte mosolyogva az öreg úr.
— Eszerint nem lelt az én boldogságomból 

semmi. Az ajándékok, amelyeket Ovidius sokkal 
erősebben ajánl, mint a verseket, éppen úgy 
nem segítettek célhoz. — Eh, lehet is egy olyan 
asszonynak udvarolni, aki folyton csak takarít. 
Hanem azért még nincsen vége a komédiának.

—- Gondolom, szólt az öreg úr, miután ide
jöttél, rád nézve ennyire szokatlan időben, egy 
olyan pusztára, amelyben Boriskáék telepedtek le. 
Utoljára is győzedelmeskedni a nippek fölött?

A fiatalember csak lehajtotta a fejét és erő
sen csavargatta a bajuszát.

..- [gén, utoljára is. Utána jöttem. Itt is
fölkerestem. Asszony ő i s . . .

— Az öreg úr már fölállolt. Nyugodt lépteivel 
odament a fiú mellé és vállára tette a kezét:

— Ne remélj semmit, fiam. Nem szabad 
rosszat képzelni az asszonyokról. Száz közül ki
lencvenkilenc csak azért bukik el, mert nincs neki 
valami más apró, kedves, haszontalan loglalko- 
zása. Boriskának meg vannak a nippjei.

bánift templomban majd az ág. hitv. ev. 
templomban, ahol llamrák Béla líceumi ta
nár tartott magas röptű, hazafias egyházi 
szónoklatot. Isteni tisztelet után a líceumi 
diákok tartottak hazafias ünnepet a torna
csarnokban, ahol Király Ernő líceumi igaz
gató méltatta szép beszéddel a nap jelen
tőségét.

— A nagyhót. A husvélot megelőző hét 
egészen az ájtalos ünnepeknek van szentelve. A 
katholikus egyház gyászolja a Megváltó földi ha
lálát, majd meg ürömünnepet ül. A nagyhét egy
házi szertartásai Krisztus szenvedéseit, halálát, 
majd utóbb — nagyszombaton — feltámadását 
jelzik. Egész héten át ájtalosságok lesznek a 
templomokban, fölállítják a szent sírokat s ma
gába szállott emberek nagy tömege fogja zsúfo
lásig megtölteni a templomokat. Nagypénteken 
ünnepelik a reformált keresztyén vallási követők 
legnagyobb ünnepüket. A magábaszállás, az ön- 
megismerés hete a nagyhét. Ájtalosságai erősítsék 
meg a bizodalmát az isteni gondviselésben, neme
sítsék meg a lelkeket a sziveket, hogy örömet és 
vigaszt találjunk abban a szeretelben, melyre a 
Jézus tanított.

— Jönnek a színészek. E hó 23-án, husvét, 
vasárnapján fog az észak-magyarországi szinke- 
rülel igazgatója Dr. Farkas Ferenc társulatával 
Gárdonyi Gézának »a bor* cimü darabjában be
mutatkozni közönségünknek. Dr. Farkas Ferenc 
még egészen fiatal s közönségünk előtt teljesen is
meretlen ember. Fiatal és ismeretlen emberekkel 
szemben rendesen bizalmatlanok és kétkedők va
gyunk. Azonban Dr. Farkas Ferenccel szemben 
mindjárt az első találkozásnál más érzés szólal 
meg a belsőnkben, mint a bizalmatlanság és két
kedés tartózkodó érzése . . . Keresetlen mégis 
megnyerő föllépése azonnal eloszlatja az ismeret
lenek iránt érzeti nyugtalankodó tartózkodásun
kat: beszédmódjából, gondolattartásából, férfias 
őszinteséget sugárzó szemeiből azt a meggyőződést 
merítjük, hogy itt nem egy sokat ígérő s keveset 
adó emberrel van dolgunk, hanem a színművészet 
egy komoly, igazi, tartalmas munkásával akinek 
fiatalsága csak előny, mert csak akaratát meg
acélozza nemes céljára való törekvésében. Hisszük, 
hogy közönségünk és a Dr. Farkas Ferenc között 
legjobb viszony megteremtésében hathatósan fog 
közreműködni az újonnan szervezett társulat, amely 
a vidéki színészet legjobb erőiből van összeválo
gatva . .  . Barna Erzsiké, Barna Ilona, Erdős Alice, 
Gáspár Málika, Honthy Elma, Szalonlai Ferike, 
Thomay Ella, Baróthy Antal, Bogyó Zsiga, Csáky 
Ferenc, Domokos Róbert, Fodor Oszkár, Réthy 
László, Szántó János, Turokay Lóránt mind is
meretlenek ugyan közönségünk nagy része előtt, 
de tudjuk, hogy első föllépésükkel azonnal meg
fogják hódítani mindannyiunk rokonszenvét . . . 
Mi erősen hisszük, hogy közönségünk műélvezetre 
vágyó részét nem fogja vissza tartani az előadások 
látogatásától, sem a szini-idénynek a mostani 
időre való áttétele, sem egyedüli nagy (ha ugyan 
annak mondható!) termünknek a sokat ócsárolt 
vigadónak müveit közönségünkhöz nem épen méltó 
volta . . .

— Uj fürdőorvos. Dr. Lázár Imre hódme
zővásárhelyi gyakorló nő orvos a fürdő idény 
alatt Vihnyén fog letelepedni s egyuttai egy szállót 
építtet. Ez is amellet bizonyít, hogy Víhnye-fürdő 
a legjobb utón van s nehány évi jó kezelés mellett 
egyike lesz az ország legkeresettebb és legkedvel
tebb fürdőinek.

— Esküvő. Kováls Albert szinérváraljai 
uradalmi erdész e hó 15-én vezette oltárhoz 
Krausz Bertát, néhai Krausz Géza városi erdő
mesternek leányát.

— Nőegyleti közgyűlés. A Szt-Erzsébet r. 
kath. nőegyesület e hó 13-án délután tartotta 
évi rendes közgyűlését a »Kolos* intézel dísztér-
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méhen özv. Vágner Józsefné egyleti elnök elnök
lése mellett. Az 1904. évi számadás szerint a be
vétel 1060 K. 22 fillér, a kiadás 1849 K. 30 fii. 
az egylet vagyona pedig 15071 K. 15 fillér volt; 
a közgyűlés a felmenlvényt megadta és úgy az 
elnökségnek, mint Ács József pénztárosnak ön
zetlen és buzgó munkásságáért jegyzőkönyvi el
ismerést szavazott. Végül tisztujitás volt. melynek 
eredménye a következő: Elnök: özv. Vágner Jó
zsefiig; alelnük: Horváth Kálmánné; ‘pénztáros: 
özv. Mihálik Istvánné; pénztári ellenőr: özv. Kokért 
Dismasné; szertáros Csányi Ottóné; szertári ellenőr: 
Papp Györgyné: titkár: lloiváth Kálmán. Választ- 
mányi tagok: Arkossi Béláné, Baán Elemérné, 
Bachraty Józsefné, Bárdossy Antalné, C.ziczka Sán- 
dorné. Italos Józsefné, Kekete Lajosné, Hausdorfer 
Józsefné, Hamrák Ferencné, Krausz Gézádé. Niki 
Jánosné, Papp Györgyné. Rémiért Gyuládé. Svehla 
Gyuláné, Siposs Ferencné, Dr. Soliwartz Oltódé. 
Schmidt Ferencné. Székely Vilmosné. lovag Vágner 
Jánosné, Velics Györgyné és Vudy Antalné.

Választmányi ülés. A polgári lövölde 
választmánya pénteken délután ülést tartott 
Stuller Gyula dr. fölövészmester elnöklése melleit. 
A gyűlésen elhatározták, hogy az idei közgyűlést 
május hó 14-én tartják meg. A választmány saj
nálattal vette tudásul Stuller Gyula dr. fövadász- 
mesternek azt a bejelentését, hogy a fölüvész- 
mesteri tisztéről bokros elfoglallatása miatt vissza- 
vonhatlanul lemond, a választmány ideiglenesen 
a közgyűlésig Liba Antal járásbirót, másod lövész- 
mestert kérte föl az ügyek vezetésére.

— Vigasztalást csak a sír adhatott. Meg
rendítő, mindenki szivében fájdalmat és megdöb
benést keltő szomorú hir terjedt el a múlt csü
törtökön reggel városunkban: Meghalt Zólomy 
Imréné. Szinte hihetetlen volt e hir. kétkedve 
fogadta mindenki, pedig igazi szomorú valóság. 
Még élénk volt a részvét, amelyet pár nappal 
azelőtt eltemetett kis gyermeke miatt kelleti föl 
mindenkiben az emberi érzés, még szemünk előtt 
volt a gyermeke halála miatt megtört, roskadozó 
jó anya képe, amint szive egyetlen gyermekét 
kikisérte a temetőbe, és ma már ő is ott van, 
künn a hideg temetőben, gyermeke mellett, ahol 
semmi, de semmi sem fáj már. Anyai szeretőié
nek, gyöngédségének, jóságának áldozata. Ott kapta 
a halálát okozó betegséget kis gyermekének beteg 
ágya mellett, amint rettenetes küzdelmet folyta
tott a kegyetlen halállal, hogy megmentse tőle 
édes kis leánykáját. Nem tudta megmenteni, kis 
lánya meghalt, egy hétre rá elment utána ő is, 
hogy ne legyen magára féltett kincse még az an
gyalok között sem, hogy még az égben is legyen 
kis anyukája az ő kis angyalkájának. Pénteken 
délben hozták haza Budapestről hideg tetemét. 
Hozta a férje és az édes anyja. Hogy mit érez
hették ők, akik anyit, mindent oly hirtelen elvesz
tettek, ki tudná azt elmondani, de láttuk, hogy a 
temetésen megjeleni óriási közönség közt szeme 
nem maradt szárazon senkinek. És vittük, kisér
tük, ki a temetőbe azon az utón, amelyen épen 
egy héttel ezelőtt még ő is kikisérte egyetlen 
gyermekét örök pihenőre. Ott van most ő is. ott 
pihen kis gyermeke mellett, a síi- megadta a vi
gasztalást, hisz úgy is csak az adhatott vigaszt.

A nagy csapástól lesújtott családja a követ
kező gyászjelentést adta ki:

»A legmélyebb fájdalommal jelentjük, hogy 
a felejthetetlen szerető hitves, egyetlen gyermeke 
veszteségétől megtört édes anya, páratlan jó gyer
mek, testvér, valamint szerelő rokon Zólomy 
Imréné, szül. Feigler Irén folyó hó 13-án éjjel 
rövid, de kínos szenvedés után éleiének 29-ik és 
legboldogabb házasságának 8-ik évében Budapes
ten, hol gyógyulást keresett. — elhunyt. A drága 
halott földi maradványai Budapestről folyó hó 
14-én délelőtt 11 órakor érkeznek Selmecbányára 
a hol a gyászházból a szélaknai kapun túli róni. 
kath. temetőbe fogjuk kisérni s olt az anyaföldnek 
visszaadni. Az engesztelő szent miseáldozat folyó 
hó 15-én a plébániai templomban reggeli 9 óra
kor fog a Mindenhatónak bemutattatni. Selmec
bánya, 1905. évi április hó 13-án. Nagyon gyorsan 
követted egyetlen gyermekedet, immár együtt 
vagytok: imádkozzatok érettük! Zólomy Imre, 
mint vigasztalhatatlan férje. özv. Feigler Miklósné, 
szül. Boroczy Emma, édes anyja. özv. Zólomy 
Ferencné, szül. Jandák Antónia, anyósa. C.ziczka 
Sándorné, szül. Zólomy Mária. Feigler Lászlóné. 
szül. Hamulvák Hermin, mint sógornők. C.ziczka 
Sándor, Lányi Károly, sógorai. Lányi Károlyné, 
szül. Feigler Janka, Feigler László, testvérei. ’

— Gyászrovat. A mull héten megint bő 
arátása volt a halálnak. E hó 11-én meghall

soskuti Tárnok Ferenc kamaraházi számtiszt 39 
éves korában. Özvegye s három kis gyermeke 
gyászolja özv. W'einer Mónié hunyt el ugyanaz 
nap 72 éves korában. W’einer Lipót és W'einer 
Dávid kereskedők édes anyjukat gyászolják az 
elhunytban. — Őszvaldl Ferenc nyugalmazott 
bányatiszt, aki StelTultó városrésznek liz éven át 
buzgó rendőrbiztosa volt, meghall e hó 12-én. 
szerdán 71 éves korában. Temetésén testületileg 
vett részt a rendőrkapitányi hivatal tisztikara.

—- Szőllösy bácsi meghalt. A fővárosi 
lapok rövidke hirt hoztak a múlt héten. Meghalt 
a honvédhelyőrségi kórházban Szőllősy Manó, 
48-as honvéd. 79 éves korában. Minket selmecie- 
ket fájdalmasan érintett ez a halálhír, mert Szöl- 
lősy Manó, nem más. mint Szőllősy bácsi, min
denkinek Szőllősy bácsija, az a peckes, rendes, 
magyar-ruhás öreg úr. aki több mint harminc 
esztendőn át tanította Selmecbányán a gyerme
keke! láncolni és rendesen viselkedni. A láncol 
művészetnek tekintette mindig s híres volt arról, 
hogy a régi magyar láncokat, senki sem ismerte 
úgy, mint ő. Öröm volt nézni mindig az ő tanít
ványait, amint a sor-magyart, körmagyart s'inás 
szép régi magyar láncokat lejlelték, biztosan, 
szépen, hol negédesen, hol deli-módon, amint ta
nulták öreg mesterüktől a jó, de szigorú Szőllősy 
bácsitól.

A hatvanas évek vége felétől minden évben 
eljött Selmecbányára, több mint harmincöt évig 
tanított itten és sok deres fejű bácsi és néni szó
lította őt még Szőllősy bácsinak, mint kis gyerek. 
Ezelőtt két évvel ünnepelte (50. éves jubileumát 
tánctaniláskodásának. Sok szép emlékkel lepték 
meg tisztelői, régi és uj tanítványai az ősz mes
tert. Azóta nem is volt Selmecbányán. Megöre
gedett s elment pihenni azok közé, akikkel 48-ban 
együtt küzdött, harcolt; felvétette magát az öreg 
honvédek közé s most azok közül is megvált, 
tovább ment egy stációval, a hol még csende
sebben lehet pihenni — elment a földbe, amelyért 
egykor harcolt. Pihenjen csendesen jó Szőllösy 
bácsi, becsülettel élt, becsülettel dolgozott egész 
életében,

— Vörheny. Ily címen múlt számunkban 
arról is megemlékeztünk hogy Lenge szomszéd 
községben vörheny betegség van elterjedve. Erre 
vonatkozólag Lenge község r. kath. plébánosa, 
ft. Oszvaldt Richárd^'úr és^a’,' garainszentkereszti 
járás tiszti orvosa levelet intézett hozzánk, hogy 
sem Lengén, sem Sekélyen '-semminemű heveny 
fertőző betegség és igy vörheny megbetegedés 
nincsen.« Kölelcsségszeriileg adunk'hirt ezen érte
sítésekről is. de kijelentjük, hogy mi hivalalosjelen- 
tésből, tudtuk meg azt, hogy Lengén vörheny be
tegség van. és hogy ezen betegeknél orvos nem 
volt; ezen feljelentés a helybeli rendőrkapitány
ságnál tétetett nevek közlése mellett és ezen fel
jelentés illetékes eljárás végett agaramszenlkereszti 
főszolgabírói hivatalban tétetett át.

— Tüzeset. A Hodrusbányához tartozó Ma
jorosok nevű majorságon szerdán éjjel eddig is
meretlen okból tűz ütött ki. Leégett egy lakóház. 
A kár mintegy ezer korona.

A hús drágulása ellen. Miként a közön 
séget. úgy a mészárosokat és henteseket is nagyon 
sajtja a hús drágulása, de a bajokon eddig nem 
segítettek, nem tudtak segíteni. A közönség a 
bajok okozóiul a mészárosokat s henteseket tartja 
s azzal vádolja őket, hogy az általánosan kedve
zőtlen anyagi helyzetet még kedvezőtlenebbé teszik 
s kizsarolják a közönséget. A mészárosok és hen
tesek azonban másban látják a bajok okát, egye
bek között a közvetítő kereskedők túlkapásaiban. 
A közvetítők ugyanis egész héten át cserkészve 
a vidéken, összevásárolják a marhát, sertést, bá
rányt s nekik drágán adják el, minek következ
tében ok legtöbb cselben veszítenek a kimérésnél 
vagy drágábban kénytelenek adni az árul. Azt 
kérdezhetné valaki, hogy miért nem mellőzik hál 
a közvetítőket s miért nem vásárolnak közvet
lenül a termelőtől V Erre az a feleletünk, hogy a 
nép. a gazda, a termelő azon vonzalmánál fogva, 
mclylvel a hozzá hasonló néposztályához termé
szetszerűleg viseltetik, szívesebben adja áruját a 
közvetítőnek, mint az iparosnak, mert ezek a köz
vetítők kivétel nélkül földinivelők, hozzájuk mű
veltségben, viseletben, szokásaikban hasonlók, leg
feljebb élelmességben, ravaszságban térnek el 
tőlük, a mennyiben parasztoknak adják ki magu
kat. a kik saját terméküket, saját marháikat 
bocsátják áruba, holott a valóságban valóságos 
kereskedők, a nélkül azonban, hogy a kereskedő
ket törvény szerint terhelő kötelességeknek elegei 
tennének. Cégjegyzésről, könyvvezetésről fogalmuk

sincs, adót nem tizeinek, nincsenek is megróva.
Ók a szabadkereskedelom minden áldását élvezik 
és semmi közterhet nem viselnek. A szabad- 
kereskedelemnek kalózaiként járják be a szom 
szédos falvakat, három megyét s a hol megjelen 
nek. ott a nép szóba sem áll a mészárossal, hen
tessel. Vannak még egyéb bajai is henteseinknek, 
melyekről majd máskor szólunk. Most csak azt 
hozzuk még fel, hogy mészáros és hentes iparo
saink minden áron ki akarnak e visszás helyzet
ből menekülni s elhatározták az utóbbi időben 
sűrűn tartott értekezleteiken, melyekre Vörös 
Ferenc tb. főjegyző hívta össze őket, hogy egy
részt feltárják helyzetüket a város közönsége élőit, 
hogy lehetőleg a törvényhatóság is segítségükre 
legyen a kél fontos iparág megmentésében, más
részt a maguk körében is tömörülni fognak s 
szövetkezve elhárítani igyekeznek az iparuk fejlő
désének s az ő anyagi gyarapodásuknak, valamint 
a nagy közönség érdekei szemeiüll tartó törek
vésüknek útjában álló akadályokat. A kölcsönös 
érintkezés bizonyára kölcsönös megértésre vezet 
s a közönség és iparosaink vállvetell munkáját 
siker fogja koronázni.

Képviselő választók névjegyzéke. A 
központi választmány 15-én tartott ülésében át
vizsgálta a képviselő választók összeíró küldött
ségének munkálatát is megállapította választók
1906. évi névjegyzékét. A jegyzék szerint a vá
lasztók száma növekedett.

— Erdészeti középiskola. Az országos gaz
dasági egyzsülel nemrégiben komolyan foglalkozott 
a trencsénmegyei gazdasági egyesületnek azzal az 
indítványával, hogy erdészeti középiskola állíttassák 
fel az országban. A középiskola felállítását a tren
csénmegyei gazdasági egyesület szerint az teszi 
indokolttá; hogy a Selmecbányái főiskoláról kike- I 
rüll erdészeket magasabb képzettségük és igényeik 
miatt a küzépbirlokosok nem képesek alkalmazni
az erdőőrök képzettsége pedig birtokosok leginkább 
külföldi erdészeket alkalmazni. E kérdéssel legkö
zelebb az országos]? erdészeti egyesület is foglal
kozni fog.

— Vizsg-a a gyermekmenedékház veze
tőnői tanfolyamban. A m. kir. vallás- és köz
oktatásügyi miniszter kir. tanfelügyelőnk és Szar- 
torisz Ferenc gym. tanár és a kath. polgári leány
iskola igazgatójának kezdeményezésére mull év 
október 1-én hal havi lanfolyamol nyitott váro
sunkban gyermekmenedékház vezetőnők kiképzé
sére. Tizenhét tanulója volt a tanfolyamnak, ta
nítói Szarlórisz Ferenc igazgató, Versényi Róza 
óvónő majd Szorád Ilona irgalmas nővér, Tuka 
Antal kánlorlanitó és Tóth Imre dr. bányakerületi 
főorvos. A tanfolyam e hó 12-én ért végett a két 
napig tartó vizsgálattal melyen a kir. tanfelügyelő 
elnökölt. A vizsgálat eredményével — mind a 
tizenhét hallgató igen szépen vizsgázott — a kir. 
tanfelügyelő kiváló mértékben meg volt elégedve 
s elismerését fejezte ki a tanfolyam vezetőinek és 
hallgatóinak is.

— Tűz. Pénteken éjjel tizenegy óra után 
I ű zj e I zőjh L ro m b i l ál ás verte fel a várost. Egy üres 
szénapajla égett le a Paradicsom-hegy alatt.

A színészek kérelme. A kiknek kiadó 
szobáik vannak ... színészek részére — szíves
kedjenek a Városi Vigadóban Eltelő Gyula szín
házi festőnél bejelenteni.

Az időjárás szeszélyének, minden em
ber ki van téve. ez az ok, hogy oly sok ember 
szenved csuzban és köszvényben. A legelőkelőbb 
orvosok elismerik, hogy csuzos, reumás fájdalma
kat nemcsak csökkenti, hanem mégis szünteti a 
híres Zoltán kenőcs. Üvegje 2 kor. Zoltán Béla 
gyógy tárában, Bpesl., V., Szabadságtér.

Közrendészeti dal.
Színnel, illattal iit a tavasz . . .

borbolyt is költővé avat . . .
A napsugár rúg fölosókolla 

l íráinkról a szűz havat.
S hogy szopok legyenek a laná's 

Lokapartalta a sarat 
A két szelőkre s az nj sárig 

A rogi bölcsen ott marad.
Mert, hogy kivigyék a városból 

Olyan csudát ki hallott uiár? .
Hiszen akkor miből teremne

Zápor jöttével újra sár?? . . .
Tereknek nevezett zugokon 

bonibokká gyiilik a szemet,
Csiklandozva illatukkal orrt

S gyönyörködtetvén a szemet . . .
A hórihorgas tilalomfák

Kacagnak szörnyen nagyokat 
S szemét mellett a tisztaságról

Almodnak legszebb almokat . . .
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Egészség szüléje tisztaság
Ugyan ki törődnék velőd?! . . . 

llát nőm idég, hogy ki van adva 
Az ékesszavu rendelet?? . . .

A bölcs tanácsot arra kérnénk. 
Hordozná körül a szómét 

tás söpörtessen, mórt felgyűlhet 
Még más helyen is a szemét . . .

H>or>. Április 10.

NYILT-TÉR.
K rovat alatt közlőitekért nem felelős a szerit.

Tekintetes Szól Leó joghallgató úrnak
Budapesten.

1905. ápril hó 10-én.
Alulírottak mint megbízottai kötelességünk

nek larljuk lovagias ügyéből kifolyólag alábbiak
ban Iraságoddal tudatni a ^Selmecbányái lliradó« 
április 9-rül keltezett nyílttéri nyilatkozatra vála- 
szolólag a következőket:

l)r. Ungár Kálmán úr selmeci ügyvéd meg
voltai nyilvánosságra hozták az ezen ügyben létre
jött összes általunk is felvett jegyzőkönyveket, 
melyeknek leközlésével felük érdekét tisztázni 
vélték: de szem elől tévesztették a dátumok hal
mazának rendszeres időrendbeliségét, s így mint
egy az a látszat forog fenn — első tekintetre, 
hogy felük részéről, minden rendben van.

Ezzel szemben kijelentjük, hogy a folyó évi 
ápril hó 5-én Újpesten este 11 óra 30 p. felvett 
és Dr. Ungár segédeivel közölt jegyzőkönyv tar
talmához ragaszkodunk már azért is, mivel Dr. 
Ungár ügye, som a hadleslparancsnokságnál, sem 
a büntetőbíróságnál még ez ideig befejezést nem 
nyert. Uraságod ügyét pedig egyrészt Dr. Ungár- 
nak még többrendbeli elintézetlen ügye miatt, 
— másrést pedig segédei kitérése folytán — be
fejezettnek jelentjük ki.

Amidőn tehát dr. Ungár segédei a párbaj 
helyének és időpontjának végleges módozatát 
megkérdezésünk nélkül és határozott tiltakozásunk 
ellenére állapították meg, merőben egyoldalúan 
és önkényesen jártak el, azon biztos tudatban, 
hogy megbízójuk dr. Ungár Kálmán úr a puska
porostorony mögötti Kornbergen az »áprilisi virág- 
fakadást* és a »tavasz ébredését* kockázat és a 
nála szokásos könnyhullatás, nélkül fogja élvezni.

Midőn feljogosítjuk még arra, hogy ezen 
levelünket nyilvánosságra hozhatja, egyidejűleg 
kinyilatkoztatjuk, hogy Dr. Ungár megbízottjainak 
előző nyílttéri nyilatkozatukra közzé tett fenti 
válaszunkat azzal egészítjük ki, hogy újabb, eset
leges sértést tartalmazó nyilatkozatuk esetén, 
férfias reputációnknak a legmesszebb menő salis- 
facliot fogjuk megszerezni.

Kiváló tisztelettel
lekcsei Sulyok János s. k. Óváry Toldy János s. k.

Ezen levelet megbizottaim felhatalmazása 
íolylán közzéteszem. Tartalmából nyíltan és vilá
gosan megállapítható, hogy ki részéről nyert ez 
az ügy lovagias befejezést. Egyidejűleg kijelentem, 
minden félreértés kikerülése végett, hogy ez ügy
ben többé semmi néven nevezendő hírlapi polé
miába nem bocsátkozom, — egyszersmind felha
talmazás folytán tudatom, hogy igen tisztelt segé
deim is hasonló álláspontot foglalnak el.

Kelt Budapesten, 1905. évi ápril hó 10-én.
Szél Leó
joghallgató.

Köszönetnyilvánítás.
Az ujabbi rettenetes csapás felelt kifejezett 

részvétért ezúton mondok hálás köszönetét, jó 
barátainknak valamint a gyászszertartáson részt- 
vell egyesületeknek is.

Selmecbánya, 1905. április 15.
Zólomy Imre. i

Köszönetnyilvánítás.
i Alulírott ezen utón mondok hálás köszönetét 
[ mindazoknak kik felejthetetlen férjem temetésén 
l való részvételükkel ̂ fájdalmamat enyhíteni óhaj- 
j tolták.
! ________ özv. Tárnok Ferencné.

SELMEC- ÉS BÉLABÁNYA SZ. KIR. VÁROS

HIVATALOS KÖZLEMÉNYEI.
Az anyakönyvi hivatalok bejegyzései.

1905. évi április hó í)-töl április 15-ig.

Születés.
Molnár János, Ralázs.v Gizella loány-Solmecbánya 
Zachoj József, Neusehl Mária fiú 
Rodenszki Rezső, Soltz Verőn „
Olajooz Mihály, Grogén Zsuzsi „ „
Sztonek Fiilöp, Rulla Mária leány ikrek llodrusbánya 
Hock István, Haborman Mária leány „

Halálozás.
Kiégi István 48 éves, tiidőgiimökór 
sóskúti Tárnok Ferenc 39 éves, tiidögiimökór 
özv. Veiner Mórné 72 éves aggkór 
Miros/.lavios György 73 éves, aggkór 
Holub Gyula 3 hónapos, gyomor és bélhurut

35737. III. 1904. B. M. sz.
Körrendelet.

Dél-Afrikai bevándorlás korlátozása tárgyában. 
Valamennyi törvényhatóság első tisztviselőjének.

Tudomás és közzététel végett értesítem, 
hogy a kivándorlóknak, kik esetleg Dél-Afrikába 
szándékoznak kivándorolni, a partraszállás csak 
azon esetben engedtetik meg, ha 20 font azaz: 
480 korona készpénz birtokban vannak.

Az angol hatóságok ezen rendelkezéstől csak 
oly esetben térnek el, ha a bevándorló egy mun
kás szerződési tud felmutatni, mely a helyi ható
ságtól és az indulási kikötő angol consuljától van 
láttamozva.

Budapest, 1905. évi március hó 27-én.
A miniszter meghagyásából: 

Dr. Séley s. k.
miniszteri tanácsos.

A 15 éven alóli férfi személyek és kiskorú nő személyek kiván
dorlása tárgyában.

Valamennyi törvényhatóságnak.
Az 1903. évi IV. t.-c. 2 §-ának e) pontja ér

telmében a 15 éven alóli férfi személyek és a 
kiskorú nőszemélyek csak úgy vándorolhatnak ki, 
ha megbízható felnőtt személy kíséretében utaznak

Azon körülményből, hogy az ellenőrzés al
kalmával a kivándorlók közt ily kiskorú személyek 
gyakran kisérő nélkül találtatnak azt látjuk, hogy 
a törvény ezen rendelkezése nem tarlalik be.

Hogy a törvény említett követelményeinek 
elég legyen léve és az kellően ellenőrizhető legyen 
másrészt az illetők a visszautasítástól s az ezzel 
járó költségekből és idő veszteségtől megkímélve 
maradjanak, elrendelem, hogy a 15 éven alóli 
férfi-s/emélyek és a kiskorú nő személyek mindig 
hatósági bizonyítvánnyal igazolják azon felnőtt 
személy kilétét kinek kíséretében utaznak.

Ezen bizonyítvány a kiskorú szüleinek vagy 
gyámjának bemondása alapján a kivándorló lak
helye szerint illetékes községi elöljáróság vagy 
rendőrkapitány állal díjmentesen állítandó ki.

Az oly 15 éven alóli férfi személyek illetve 
kiskorú nőszemélyek, kik ily bizonyítványt fel nem 
mutatnak vagy nem a bizonyítványban megjelölt 
kísérővel utaznak, a kivándorlásban meggálolandók.

Ezen rendelelem közhírré leendő és arra a 
kivándorolni szándékozó kiskorú illetve szülei 
vagy gyámja az útlevél iránti kérelem előadása 
alkalmával külön is figyelmeztetendő.

Erről a címet megfelelő intézkedés végeit j  
értesítem.

Budapest, 1905. évi március hó 20-án.
Tisza s. k.
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A közelgő liúsv. Ünnepek alkalmából 

van szerencsém a nagyérdemű közönségnek 
elismeri kitűnő minőségű tisztán kezelt 
asztalipecsenye és valódi hegyaljai boraimat 
ajánlani.

Úgyszintén raktáron tartok valódi 
cognacot, ó szilvóriumot, borókaszesz, jamaika 
rumot kis eladásban is a lehető legolcsóbb 
árakon.

Hyógyborok (u. m. hegyaljai görög és 
spanyol) minden mértékben szintén raktáron 
vannak betegek valamint gyógyuló félben 
levők részere. — Kérve a u. é. közönség 
szives pártfogását.

Kiváló tisztelettel
W in te r s te in  B evn tit

bérlő.

H ú s v é t i  és egyéb liMillMLM

va lam in t m in d en  ivó- és rajz- 
szer nagy választékban

Joerges Á. özv. és fiánál.

MÁRKUS M,
.. C U K K A 9 Z A T A  ..

S E L M E C B A  NjYÁ NDEÁK FERENC-UTCA 7/1., SAIÁT HÁZ 
-----—•  (ALAPÍTOTT 1830.) — ------

Ajánlja a nagyérdemű közönségnek dúsan fel
szerelt raktárát, húsvéti tojásokban és pi
perékben, jutányos árak mellett, valamint 
kéri szives megrendeléseit a kedvelt kalá

csokra az ünnepekre.

_____ ______sfe_____ ______

321. szám. 1905. tkv.
Árverési hirdetmény kivonat.
A kir. járásbíróság mint telekkönyvi hatóság 

közhírré teszi, hogy selmeci népbank végrehajtat
nak Treiter János és trsa végrehajt, szenvedő el
leni 650 *K tőkekövetelés és jár. iránti végrehaj
tási ügyében a Selmecbányái kir. járásbíróság 
területén fekvő Treiter József tulajdonául bejegy
zett a selmecb. 107. lljkvb. a 771. hrsz. 90/1. 
népösz. sz. polgárházra, Röszlón ezennel adószerint 
2100 kor. megállapított kikiáltási árban az árve
rést elrendelte és hogy a fentebb megjelölt ingatlan 
az 1905.'évi “május hó 3-ik napján délelőtti 10 
órakor az ezen kir. jbiróság llkvi hivatalos helyi
ségében megtartandó nyilvános árverésen a meg
állapított kikiáltási áron alnl is eladatni fog.

Árverezni szándékozók tartoznak az in
gatlan . becsárának 10 °/0-át készpénzben vagy 
az 1881. évi LX. t.-c. 42. §-ában jelzett árfolyam
mal számilolt’és az 1881. évi november hó 1-én 
3333. sz. a kell igazs. miniszteri rendelet 8. §-ában 
kijelölt óvadékképes értékpapírban a kiküldött 
kezéhez letenni avagy az 1881. LX. t.-c. 170. §-a 
értelmében a bánatpénznek a bíróságnál előleges 
elhelyezéséről kiállított szabályszerű elismervényt 
átszolgáltalni.

Kell Selmecbányán, 1905. évi február hó 
17. napján.

Liha, kir. járásbiró.
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Megbízható l e g j o b b  minőségű 
hirneves v a l ó d i  s z é l e s s é g i

lenvászon és 
d a m a s z t a r ú

m i n d e n  n a g y o b b  ü z l e t b e n
kapható.  ■

A késmárki gyár bejegyzett védjegye:

« » '
y £ qT''**>vs Cy K ésm arki gyárt

mány csak az, mely 
—«/ c o i ezen védjegygyei 

O/JT 2 i p s t ^  van ellátva.

H A Z A I  I l ’ A  I Í  !

való 1 i.»S, pörkölt Lórii szalonnák 
elsőrendű /.sírnak liltí, sós teher vastag l.'llí. vékony 1 -10. 
füstölt vastag 110, vékony 152 debreceni paprikás s/.alonna 
200. párolt fogoagymás füstölt paprikás szalonna 200 párolt 
sovány szalonna nélküli sonka. karutonádli. oldalas 152 fillér.
A tömi áruk szállító lev.de és esomagolásii ingyen Elsőrendű 
li.t/i ir lk i  hozza s/.rlfiii-rk: .» kgros 110. Itt kgros 110. 
2.5 kgfos 2M). a/ arak ti I lénk Lón értendők. Áruim arai. 
Im in k g\ akrali lalto/i'.k o lo lyoii minden számlám L o l 
l in * /. rím alatt találhatók s. lém : l l . \ | , ( 7 ,  Í K  kiviteli 

üzlete Nyíregyháza.

Sz.élhajtó-
Göicscsi llapító

Hódepe-csöppek.
Ki vágy gerjeszlő emésztést segilö háziszer. 

Egy üveg’ ára 1 kor. Kél üvegnél kevesebbet 
i2’50 K után véltél) nem küldünk.

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

O '

A koliöpslien s z é p é i  M m
használja a régóta bevált és jó izíi

„ K e i s e r - f é l e

® E L L - C A R A I E L L “
cukorkákat

*)r*“ [i j közjegyzőileghitelesíteti 
~  l * ' okirat eléggé bizonyítja, 
mennyire beválnak és biztos si
kerrel hatnak ezek a cukorkák 
rekedtség’, hurut és elnyálkoso- 

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

Kuktát- •
Márkus 3VI.

mikrás/ntii M e in l e d ü l  n y it  it
Peák-Feronc-utca 7. I. saját ház 
.. .. A l a p í t h a t o t t  1 0 3 0 ...........

n . T !  i  . » ?1COOK & JOHNSON M  c  gr l i  i v  ó .

A  S e l m e c b á n y á i  K e r e s k e d e l m i -  é s  H i t e l i n t é z e t  R é s z v é n y t á r s a s á g
l. c. részvényesei

A jelenkor legjobb . - legb iztosabb  szere , nagyszerű  h a tássa l é- 
a/.niinal csillap ítja  a fá jd a lm at. K;i|>t;;«t. • t »-.■ 11 ;ik - Mav\ :ir mmi.o- 
rliia min.len vy >í:w . I l.onilian 1 «lrt>. Imi iti klun 20 llllor. e .larali 
kartonban I korona. |...-tai I... ■!. - . ülU-..<1 i l f. !■'.
MannoroTMan . . . . . .  Török J ó z se f  .-y - j >'i tara Budapest. VI., K irály
utca  12. A>«;»»■ b rckl'ii }/■■■■;?-ír - . •.■■■:- I io in w  ..A szam ar i

tánu shoz", Grác.

í  z l e t  á t l i e l y o z ó s .
Tisztelettel értesítem a nagyérdemű közön

séget, hogy

szabd-üzletemet
április hó 1-töl a Sembery-féle házba (az ipar- 
csarnok alá) helyeztem át.

Kérve a t. e. pártfogását továbbra is 
kiváló tisztelettel

Szakács Antal,úri- és egyenruha szabó.
Nincs többé iszákossá^!

Kívánatra bárkinek bérmentesen küldünk egy csomag Cozaport

a folyó évi április hó 30-án délután 2 órakor Selmecbányán
av. intézet helyiségében megtartandó

RENDKÍVÜLI KÖZGYŰLÉSRE
tiszteletiéi meghivatnak.

Tárgysorozat:
Az alapszabályok I. és V. fejezetének módosítása és kiegészítése. 

Selmecbánya, 1 H<>5. április 12.
Az igazgatóság.

vagy szeszes italban egyformán adható az ivó tudta nélkül.

A f ozapor többet .•r, mint a világ minden szóhes/é de a tartózkodásról
mert cs.űlHhatasa ellenszenve-íe teszi az. iszákosnak a s>-eszes italt. A Oo/a
olv csendesen es biztos:111 hat, hogy azt felesig, testű ír avagy gyermek
egyaránt, az ivónak nn l;a nélkül adhatja os az. illetőm egesak 11- 111 sejti
mi okozta javulását.

Nem régiben egy fi:ital asszon} nekünk köriilhelé! a következői lile élte:
,,lgeli «-n js hasz náltam ezt a telitek szett a féri'110 tudta nélkül es

hala Isten teljesen s-git olt rajta Jó lérj vob józan álla l-'i-an. de sajnos,
majd mindig részeg vol 1. Folytonos félelem, aggodalo:1,1 es kétség becses.
szegyen, becstelenség es s/.egenysi g kozepollo . delit ! I>c minek is meséltem
volna el másoknak V Noitt csodálatos e igazan, hogv ogt asszonv a dolgot
saját maga ekképen ira nyiisa és otthonát, gondletlies tűzhelyét örömpaio-

„ varázsolni ?"
Cozti a családok ezreit Lékitelte ki ismét, sok ezer tértit a szegy en és 

becstelenségtől megmentéit, kik kesébb józan polgárok és ügyes lizletem- 
berek lettek. Temérdek fiatal oml.crt a jó útra. és szerencséjéhez segített j 
és sok embernek életét számos evvel meghosszabbította.

Az intézet, mely a tözapnr tulajdonosa, mindazoknak kik kiváltják egy j 
próba adagot dij és költségmentesén küld. hogy Így bárki is meggyőzöd- . 
1)essen biztos hatásúról. Kezeskedünk, hogy az egészségre teljesen ártalmatlan j

COZA INSTITUTE (Dpt. 171.), 71, High Holborn, London, W.C., ANGLIA.
(Levelek 25 fillér levelczö-lai 10 fillérré 'oérmcntesitciidök >

A Földes-féle H ö lg y e k  r é s z é r eMARGITCRtM n é l k ü l ö z h e t e t l e n !A Földes-féle MARGIT-CRÉM A Földes féle L E G JO B B  SZÉ PITO SZER!MARGIl-CRÉMA Földes-íe’c MARGIT-CRÉM A Földes-léle MARGIT-CRÉM
pár nap alatt ellávoliL szeplől, májfollol. 
pattanást, borátkát, (Milesser) és minden 
más liöijiajl. Kisimítja a ráncokat és az arcot 
fehérré, simává varázsolja, üdil és lialalit!
Ára: kis tég’ely 1 korona, nagy 2 korona.A Földes-féle MARG1T-HÖLGYP0R (3 színben) kor. 1*20 
MARGIT-SZAPPAN 70 fül.. MARGIT-FOGPÉPMaRGIT-CRÉM /.ahnpasla) 1 kor. MARGIT-ARCVIZ 1 kor.A Földes-féle Postán ulánvéllel vauv a pénz elöleges be-MARGIT-CRÉM* küldése után küldi a készítő:A Földes-fele MARGIT-CRÉM F l e s  Ké m  —  Arad.A Földcs-fc'c Kapható minden gyógyszertárban,MARGIT-CRÉM drogériában és illatszer-kereskedésben.A Földes-léle Főraktár Selmecbányán:MARGIT-CRÉM Margótsy János örökösei gyógy tárában.

A Földes-féle MARGIT-CRÉM A Földes-féle MARGIT-CRÉM A Földes féle MARGIT-CRÉM A Földes-féle MARGiT-CRÉM A Földes féle MARGIT-CRÉM A Földes-féle MARGIT-CRÉM A Földes-fele MARGIT-CRÉM A Fiildes féle MARGIT-CRÉM A Fö des-félo MARGIT-CRÉM A Földes-féle MARGIT-CRÉM
Első cs. es klr. osztrák-magyar kizárólag szab. vibarmeutes.

KRONSTEINER KAROLY
BECS, III. Haupstr. 120. saját házában.

“ “ “ Homlokaat-fostékre
oiven különbőzé minta, vízzel keverhető, mosható, vihannenlcs, tűzálló, zománeoZOtl. csak egy
szerű mázolás .bd.l,, mint az olajfestók. Evek során szállítja es. és kir. uradalmak, katona- és 
rivilinté/.óségm k \asntnknak stb. Minden rósztvett kiállításon első díjjal jutalmazva. 
Legnh-sóbl) lestékhomlokz.atokra. belterületre, különösen iskolák, kórházak, templomok kaszárnyák- 
lm, -i!.. is mindcnlele más tárgyhoz. Egy négyzetméter ára 5 fillér. Meglopó eredmény. 
HOMLOKZAT-EESTÉK viharmentes, lueszben oldható, <l!» minta olajfestékkel azonos kg.-ja 

24 fillértől följebb
Kívánatra ingyen próba, mintakönyv prospektus.

Nyomatott Joerges Ágost üzv. és lia könyvnyomdájában Selmecbányán, 1905
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