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M E G J E L E N  M IN D E N  V A S Á R N A P .

Szünidő és pályaválasztás.
Itt sí szünidő, s az ifjúság örvendve 

hagyja el az iskola immár izzó falait. A 
különböző sikerre l végzett munka után kö
vetkezik most a pihenés. Amit a fiatalság 
tudományokban felszedett az iskolaév alatt 
drága kincs az, nemcsak az övé, de házánké 
is. melynek jövője jórészt attól fiigg, mit 
tud és fog tudni a jövő nemzedék.

Fontos dolog tehát, mire tanították és 
mit tud tényleg az ifjúság. Az élet kohó
jában m it lesz képes kovácsolni ezért a 
viszontagságok közt szenvedő o rszág ért; 
lesz-e erejük a jövő embereinek, hogy k i
vezessék ténfergéséből, lesz-e képességük 
megteremteni az általunk hiába áhítozott 
jóllétet és bátran, híven megfogják-e őriz
hetni apáik szent v ág y á i: a hifiiden külső 
befolyástól független m agyar hazát?

Az ifjúság egy m unkálkodási idősza
kának iménti befejezése után tanulása, ta 
nítása és nevelése fölött nem akarunk ezúttal 
k ritikát gyakorolni. Leli :tne ugyan igen 
alapos kifogásunk az ellen, hogy az ifjúság 
nem lesz eléggé gyakorlatiasan nevelve — 
még szakiskolákban sem, — az ellen is

lehetne szavunk, hogy e helyett a tanuló 
ifjúság elméje sok olyan tudománynyal lesz 
teletömve, melyre az életben legritkább 
esetben van és lehet szüksége, a melyek 
legfeljebb arra jók, hogy az ifjak tanulási 
képességét, esetleg látókörét kibővítsék, 
máskülönben csak elfelejtésre valók, — de 
e cikk kíséretében ezzel, a máskülönben 
fontos kérdéssel behatóbban foglalkozni nem 
akarunk.

Arra sincs szándékunk kiterjeszkedni, 
mit miivel a fiatalság a szünidő alatt, sőt 
még csak a rra  sem, minő osztályzati ered
ményt értek cl az egyes ifjak, utóbbi kér
désben szemünk előtt lebegvén Bism arck
nak egy közismert kijelentése, mely szerint 
a legrosszabb iskolai tanulók a legjobb, 
viszont a jól osztályozottak a legrosszabb 
hivatalnokok.

Bismarck sem zárkózott tehát el az 
elől, hogy az em bereket hivatalnoki szem
pontból ítélje  meg és — sajnos — a ger- 
manizmus nemcsak nyelvünkben éjvénye- 
síti befolyását, hanem társadalm i felfogá
sainkban is. Sőt a ném eteket a hivatalnoki 
pálya iránti előszeretetben még jóval fölül 
is múljuk. M ert ha tekintetbe vesszük,

hogy nálunk bányán készülnek az érettségi 
tehát a középiskolai tanulmányok befejezése 
után a hivatalnoki pályára, lehetetlen, hogy 
hazánk jövőjét illetőleg aggályok ne me
rülnének föl.

A le tért való küzdelem oly nehéz ha
zánkban, hogy a fiatalság irtózik attól, azt 
komolyan felvenni. Beéri a  kevés, de biz
tos keresettel, csakhogy kitérhessen a bi
zonytalan sikerűnek, kockázatosabbnak mu
tatkozó önálló munka elől. H iába prédikál
ják  neki, hogy hazánk csak kifejlődött ke 
reskedelem és ipar révén boldogulhat, hiába 
látják  ezt be szülők és gyerm ekek egy
aránt, —  az egyes ifjak mindegyike csak a 
maga külön jövőjét tartja  szemelőtt, ennek 
biztosítására törekszik, s tudván, hogy a  hazát 
minden téren lehet szolgálni, főleg a hiva
talnoki pályára törekszik, fennhagyván 
m ásoknak megoldását annak, hogy gyakor
lati, tehát az országnak produktív hasznot 
hajtó pályán fokozza jövedelmét.

A mai ifjúság — tizenhét-tizennyolc 
éves ifjak is — első sorban a nyugdíj kér
désével foglalkozik. Hiszen ennek a gon
dolkozásnak kétségtelenül megvan a  maga 
egyénileg nem kicsinylendő praktikus értéke.

az volt a devise-ük, hogy keresd az asszonyt, 
hanem: keresse az asszony.

Ezeket a női detektiveket besúgó asszonyok
nak nevezték. Koraisszáriusok, zsandárok, nagy 
becsben tartották őket. .Minthogy díjazásuk felől 
a vármegyei költségvetésben fedezet nem találta
tott, különböző beneficiumokban részesültek. Meg
engedték nekik, hogy dohánynyal csempészkedje- 
nek, puskaport áruljanak, korcsmáltatási jog nél
kül bort mérjenek és holmi kuruzslással foglal
kozzanak.

Eles, szinte csalhatatlan rendőri szimatjuk 
volt ezeknek a besúgó asszonyoknak. Alaposan 
ismerték a betyár — szervezetei, s még jobban 
a betyárok magánviszonyait. Ha valami nagyobb 
eset történt, a csendbiztos éjszakai tanácskozásra 
rendelte őket magához. Sorra vették a megjegyzett 
embereket, kiket szinröl-szire ismertek. Fejükben 
hordták a fekete albumot, s pontosan megmondták, 
hogy kitől tellett ilyesmi.

— Alighanem a Ferkú volt, mert már két 
hete nem láttam a Zsuzsi háza tájékán.

Szóval, a besúgó asszonyok adták meg az 
első nyomokat a vizsgálatban, mely a gyarló, 
szegényes és főleg nehézkes rendőri szervezet 
mellett a legtöbb esetben meddő maradt volna.

A Rádav-korszakban. mikor a csendbizlosok 
fokozott tevékenységre voltak serkentve, leghíre
sebb besúgó asszonyok egyike Vásárhelyi Sára 
volt a Tiszántúl. Ez a hatalmas, csontosképű

K i a poéta.
Ir ta : H a l m o s  G é s a .

A kik meggondol!, hűvös józan fővel 
Számolnak a jelennel, a jövővel.
Kezük nem kap csak gyümölcsön, csak kincsen, 
Mit nékik a virág, ha haszna nincsen.
S  bár minden oltár sorra romba dőlt,
Mit bánják ők, ha megmarad — a föld.
Más emberért nem sírnak soha könnyet.
Az álvnodást ük nem tartják gyönyörnek,
Az életet nyitott szemekkel járják.
Khiméra nékik szerelem, barátság.
Sohsem tűnődnek problémák felett:
Ezek a reális, boldog emberek.

.-1 kik álmodnak és sohasem — élnek 
Remélnek mindent, el — semmit sem érnek. 
Nem gyűjtenek, sőt lelkűk minden kincsét 
Pazar kezekkel önmaguk hintik szét.
Szemükből könnyeket fakaszt egy dallam.
S  gyönyört találnak a virágillatban.
Szivük azért van, hogy másokért fájjon,
S  ők meg nem értve élnek c világon,
Békés vivőii sok súlyos keresztnek,
Rajongók, akik sírjukig szerelnek.
Beszédüket ha nem is versbe mondják:
Ezek, ezek szegények m ind  — poéták.

*

A  budai temetőn.
—  A  P e s t i  N a p ló b ó l .  —

Temetésre gyűlnek ös Buda várába — 
Palatínus Jóskát teszik a sírjába.
S ír az egész ország, a kuruc, a kemény, 
Magyar főherceg volt — be ritka tünemény! 
Igaz, forró könyek áradnak felette, —
Akit m i szeretünk, meg van az szerelve.

Zúgnak a harangok ős Buda várába, 
Megérkezik Bécsből magyarok királya.
HU magyarjai közt vájjon meddig marad? 
Míg a temetési harangok konganak,
Mig a kripta ajtó begördül megette, —
Akit mi szeretünk, meg van az szerelve . . .

Magyarok királya! Könyázott az orcánk,
Hát csak temetni jössz ezután már hozzánk? 
Temetni a jussunk, sok-sok fényes álmunk, — 
Látod, az a halott — itthon volt mi n á lu n k!. . 
Magyarok királya! zengjen a füledbe:
Akit mi szerelünk, meg van az szerelve . . .

S a s  Ede.

Egy pandúr memoirjaiból.
Ir ta : Bicskei/

A régi betyár — világban, melyet Ráday 
gróf halála alkalmából ismét megszellőztettek, a 
legfontosabb bűn nyomozási szolgálatokat asszo
nyok teljesítették. A megyei csendbizlosoknak nem



l)e  hova vezessen ez a túlságosan p rak ti
kus élet pliilosofia, mely az ország kecses 
m unkaanyagát absorbeálja az annyira szük
séges gyakorlati tevékenységtől? Az akták 
bizonyára szükséges valamik, ha nem is 
éppen föltétlenül mindig, de belőlük ke
nyeret — akár csak egy darabkát is — 
nyerni nem lehet. A paraszt, a kőműves, 
bármely mesterember olyan munkát végez, 
melyek nélkül a köz nem lehet el, s ha 
sikerül nekik valai i jó újítást életbe lép
tetni. ez által hazájuknak is nagy és 
fontos szolgálatot tettek. Az akta ellenben 
csak fűszer arra az ételre, melyet a pro
duktív munka készített. Nem mondjuk, 
hogy aki ak tá t csinál, nem teljesített mun
kát. Am határozottan állítjuk, hogy az ak 
ták tömkelegében elvész a mi drága, sziik- 
-éges munkaerőnk javarésze.

A N yugat országai a lakosság prak
tikus felfogásának köszönik jó llétüket Üs- 
merjük fel ezt már mi is és törekedjünk, 
hogy a fiatalságot a hivatalnoki és az úgy
nevezett „Diplomás* túlzsúfolt életpályákra 
való tódulástól lehetőleg visszatartsuk. Csak 
így lesz lehetséges a kultúra jegyében 
megállhatni helyünket a művelődésben és 
a természet adta javak kihasználásában 
versengő, hatalmasan fellendülő államok 
közt. Csak igy lesz lehetséges egyéb haza
fias feladatainkat is sikerrel megoldani, s 
biztosítani a jövendő M agyarország boldo
gulását.

Turista közgyűlés.
A Magyar Turista Egyesület Szituvá Osztálya 

kedden délután tartotta meg közgyűlését a város
háza tanácstermében, amelyre a tagok nagyon 
mérsékelt számban jelentek meg. A közgyűlés a 
titkári jelentés meghallgatása után. amelyet alább 
egész terjedelmében közlünk, Herbst Gusztáv h. 
pénztárost rendes pénztárossá választotta meg; 
továbbá a Szilnyán a lépcsők elkerülésével fel
vezető szerpentin utat Hoznék-líC.nak keresztelte

asszony a békési tanyákon lakott. Vásárokra járt 
és lacikonyhát tartott.

A vásári lacikonyhák lulajdonképen nem 
egyebek, mint mozgó korcsmák, melyekben nem
csak cigánypecsenyét és bort mérnek, hanem 
muzsikaszó mellett hajnalig dalolnak. Azok is 
akik lovat árulnak, azok is, akik lovat lopnak.

Sára asszony lacikonyhájában az idők és 
a vásárok során megfordult minden valamire való 
bunyik, zsivány, lókötő és kapcabetyár. Névszerint 
ismerte őket s ha nagyobb bankóval fizettek, azt 
is tudta honnan került. De Sára asszony nem 
ezeket adta kézre.

Specialista volt a detektív-szakmában, csak 
orgazdákat juttatott hurokra. Sőt neki magának 
is betyárszeretője volt, ki mellett hűségesen ki
tartott.

Valami hallgatag paktum volt közte és a 
perzekuturok között, akik nem bántották a Jóskái, 
a professzionálus lókötőt, mert bőséges ellenszol
gálatot kaptak kedvesétől Sára asszonytól.

Ez az erkölcsi felfogás akkor általáros volt. 
Maguk a földbirtokos urak sem igen alkalmatlan
kodtak a törvénynél egy-két csikó miatt, nehogy 
nagyobb kárt szenvedjenek. Ismeretes dolog, hogy 
a legtöbb pusztán rendes kommencióju volt a 
szegény-legényeknek kik valóságos sérelmi vitat
kozást folytattak, ha a gazda például avas szalon
nát adott az éji látogatások alkalmával.

A gyulai őszi vásáron történt, hogy éjféltájt I

el Hoznék Gyula hercegi erdőmester iránt érzett j 
tiszteletből és bálából: végül a közgyűlés elhatá- i 
rozta. hogy ezentúl több hivatalos kirándulást 
rendez, a kirándulás vezetője az Osztály bármelyik 
tagja lehet, ha az ügyvivő alclnöknél szándékát 
belenti.

A közgyűlés után a Bogya vendéglőbe ren
dezett első hivatalos kiránduláson a tagok nagyobb 
számmal jelentek meg. A hosszú túr után jól 
esett az iiditő ital, víg poharazás közben tárgyal
ták a tagok a turista ügyeket és nehezebbnél- 
nehezebb túrokat tettek meg a fehér asztal mellett. 
Hosszabb pihenő után felkerekedett a társaság és 
éjjeli kirándulásra indult, de, mivel az eső kelle
metlenkedett. kénytelen volt a dísz túrista (Márkus) 
menedékházába vonulni, aki ez alkalomra készült 
Szitnya keserűjével üdítette fel a sok ülésben ki
fáradt turistákat. Itt már a politika és a szomorú 
közállapotok képezték a beszéd tárgyát s mivel 
végül kisült, hogy ezeken egyhamar segíteni nem 
lehet, keserű hangulatban, de nyugodt turista lé
lekkel vonult mindenki haza, hogy kapukulcs hiá
nyában turistához illő mászás után térjen meg
érdemelt pihenőre.

A közgyűlés és egyúttal az egyesület egész 
múlt évi lefolyásáról hű képet ad a titkári jelen
tés, mely a következő:

Mélyen tiszteli közgyűlés!
A múlt évről szó titkári jelentésemben olyan 

esztendőről számolhatok be, mely idehozta közénk, 
a büszke Szitnya ormára országos hírű lelkes, 
vezérturistáink legjobbjait, hogy ott. az isten sza
bad ege alatt, a természet legfenségesebb oltárán, 
közgyűlésen áldozzanak annak a nemes eszmének, 
melynek szent célja az, hogy az embert, a társa
dalmat. a hazát egészségessé, erőssé, nagygyá tegye. 
Ott láttuk a közgyűlés lelkes, ősz elnökét, aki 
szóval és tettel példát adott minden magyar tu
ristának; aki megcáfolta azt a természeti törvényi, 
hogy a korral együtt jár a gyengeség; élő bizony
sága volt ő annak, hogy az évek hosszú sora 
meghajlítja ugyan a daliás turistát, de az örök
szép természet iránt érzett állandó szeretet erőssé 
és ellenállóvá teszi a testet minden bajokkal 
szemben, a léleknek pedig megtartja azt az eredeti, 
istentől kapott jóságát, üdeségét, minden szép és 
nemes iránti fogékonyságát, a miáltal mindenki 
elölt tisztelné és kedvessé lesz. Ott. a Szitnya 
ormán hallottuk a Magyar Turista Egyesület tit-

három orgazda állított be Sára asszony lacikony
hájába.

— No Sára, — mondotta az egyik, — nem 
a borod, hanem a véred kell nekünk. A házadat 
már fölgyujtoltuk, most rajtad a sor.

Azzal hosszú kést vett elő a csizmája szá
rából.

— Megtudtuk, hogy te vagy a besúgó asszony.
Sára asszony csípőre tette a kezét s kihí

vóan, ingerkedve kérdezte:
— Ugyan ki súgta be már ezt is?
Abban a pillanatban a lacikonyha nyitott

hátsó részéból négy puskacső villául meg. Négy 
pandúr emelte a puskáját lövésre. A bujnvikok 
nem is gondolhattak menekülésre, xlllották szé
pen a gúzsbakötést.

Mert mire az orgazdák a békési tanyákról 
a gyulai határba értek, Sára asszony nagy össze
köttetései révén megtudta a merénylet tervét. 
Készen várta őket

De az eset után mégsem volt maradása. 
Elköltözött szeretőjével Szlavóniába, s csak né- : 
hány év múlva hozták el a szegedi várba, hogy j 
agnoszkálja a hírhedt embereket. Ott találkozott j 
a három orgazdával is. Megint csípőre rakta a 
kezét.

— Igenis, kérem, ezek voltak, akik a háza
mat fölgyujt' diák. Ez a kese bajszú fogta rám a 
kést . . . .

_ ÜT L A1 I T T  A N' v A 1 _HJ  r á d  ó
kárától, hogy »nem mindenkor a tagok szaporo
dása jelzi a sikert, mert csak azok a tagok tesz
nek számot, akik szívvel-lélekkel turisták, kik az 
ügyért lelkesednek, akik a természetet szeretik és 
másokkal is megszerettetni tudják. Kevés lelkes 
ember is érhet el eredményt és néha talán na
gyobbat, mint érzéketlen emberek nagy tömege, 
mert a lelkes emberek tettre és áldozatra készek.* 
Hallottuk a vidéki Osztályokról szóló beszámoló
jában, hogy az Osztályok gyengülnek, a lelkesedés 
csökken, a magyar ember nem ismeri édes hazá
jának természeti kincseit, mert nem keresi fel, 
nem szeret turistáskodni, de azzal aztán büszkél
kedik, ha azokat az égbe nyúló Tálra bérceket 
ezrivel jön megnézni az idegen. Talán, ha még 
többen jönnek, ha majd a külföld magasztalja 
hazánk páratlan szépségű völgyeit és bérceit, ta
lán mi is megnézzük, talán a hegyekre is felme
gyünk. talán elkövetkezik az az idő, amidőn a 
Magyar Turista Egyesület örömünnepet ülhet, 
mert ismét felcsap a Szalmaláng, amely többé 
már el nem alszik, mert táplálja azt a nemzetben 
felébredt hazaszeretet, éleszti a honfi szivekben 
és lelkekben lakozó érzés és az a tudat, hogy 
Magyarország nagygyá, híressé csak akkor lesz. ha 
ismeri mindenki annak minden rögét, ha azt a 
rögöt szentnek tartja, ha érte kész feláldozni 
mindenét, ha az egész ország majd együtt énekli 
»ilt élned és halnod kell.®

A tavalyi piros pünkösd napját az isten leg
szentebb és legszebb templomában ünnepelte 
Osztályunk, a midőn a Szitnya csúcsán látta 
vendégül azokat, a kik az ország különböző tá
járól eljöttek, hogy a közgyűlés kapcsán megerő
sítsék az Osztályok között a kapcsol, kedvet 
adjanak és buzdítsanak a turistaságra.

Nem szándékom a közgyűlésről szólam, 
szépen és részletesen leirta azt a Turisták Lapja, 
csak arra kell rátérnem és azt indítványoznom, 
hogy ez alkalommal mindazoknak, kik a közgyű
lés sikerét előmozdították, a mai t. közgyűlés is 
hálás köszönetét mondjon. Mert nagy köszönet 
illeti meg e nemes város t. tanácsát és annak 
fejét, szeretett elnökünket, nagy köszönetét kell 
mondanunk és már mondtunk is Hoznék Gyula 
hercegi erdőmester úrnak, a ki fenséges Védnö
künknél járt közben és anyagi támogatást eszkö
zölt ki; s végűi köszönettel tartozunk azoknak, 
a kik bár nem tagjai Osztályunknak, mégis együtt 
éreztek, együtt munkálkodtak velünk, hogy a 
közgyűlés jól sikerüljön, vendégeink jó emlékekkel 
távozzanak. Ezzel kapcsolatban egy indítványt 
vagyok bátor a t. közgyűlés elé elfogadás végett 
terjeszteni, azt t. i., hogy Hoznék Gyula erdőmes- 
ter úrnak Osztályunk iránt mindenkor tanúsított 
jóakaratáért, pártfogásáért és buzgó közreműkö
déséért a Szitnyára a lépcsők elkerülésével felve
zető utat örök emlékképen nevéről kereszteljük 
el «Hoznek út»-nak, vagy «Gyula» útnak.

Ezek után áttérek Osztályunk múlt évi 
működésének rövid ismertetésére. Sajnos, hogy a 
közállapotok romlásával vele járt Osztályunk 
lassú hanyatlása is. A tagok száma folyton csök
ken, jelenben 95 rendes és 27 pártoló tagunk 
van. Reméljük azonban, hogy mint mindenütt, 
nálunk is javulnak a viszonyok, a legújabban 
Kibocsátott felhívó ivünkre feliratkoznak azok, 
a kiknek neveit azok közöli kell látnunk, a kik a 
közjóért fáradnak és tehetségüknél fogva vezető 
szerepre vannak hivatva. Dacára azonban a ne
hezebb körülményeknek, Osztályunk mégis meg
felelt hivatásának, mert tagjainak jó része turis
táskodott, bár a több napra terjedő hivatalos 
pünkösdi kirándulás a küzgyülés miatt elmaradt; 
a rendes javításokon és úttisztításokon kívül pedig 
újat is alkotott, t. i. az András aknától fel a 
Rónára a régebben készült Nyaralók útjáig szer
pentin utat csinált, a mi által gyönyörű kirán
duló helyünk, mely már előbb fenyvesei közölt 
számtalan sétautat nyert, újabb oldalról kényei-
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,n e se n  közelíthető meg. Adja isten, hogy a legkö- 
/.t’u'bb ismét találkozzék olyan jótevőnk, a kinek 
:i nevéről ezt az uj utat is elkeresztelhetjük.

A jövő év tervei között pedig, mint nagyobb 
alkotás szerepel: a Hoznék, vagy Gyula úttól el- ; 
ágazás készítése a Balassa-várhoz. továbbá szer
pentin út a Sobó hegyre, a jelzések megújítása.

A pénztár állapota, mint azt a pénztáros 
jelentéséből látni fogjuk, eléggé kedvező. Ezt an
nak köszönhetjük, hogy egyrészt buzgó ügyvivő 
a le ln ö k ü n k  sok mtinkát, főkópon jelzéseket, maga 
végez, másrészt ügyesen kiszemelt és lelkiismere
tes szorgalommal dolgozó munkásunk kevés pén
zért sokat dolgozik. Még mindig küzdenünk kell 
azonban a köznép vandalizmusával, mely nem 
tudja megérteni azt, hogy az Osztály sikeres mű
ködésével együtt járó idegen forgalomból neki is 
haszna van. A legerősebb padok és asztalok is 
széttörve hevernek, vagy egyáltalán nem is he
vernek, hanem valamiképen lábuk kél. Ezzel 
szemben csak anyagi erő t. i. pénz a pótlásra és 
kitartás használ.

A Szitnyán kitett vendégkönyv a következő
statisztikát mutatja:
Selmecbányáról fenn voltak.....................  204-en
Budapestről ..........................................  154 »
Selmecbánya vidékérűl ...........................  127 »
Az ország külömböző vármegyéiből ... 118 »
Ausztriából .............................................. 1
Németországból .......    1

Összesen: G05-en.
Ez a szám a tavalyihoz képest emelkedést 

mulat, ami a mellett bizonyít, hogy Szitnyánk 
jó Ilire mindinkább terjed. Remélhetjük, hogy ha 
a fenséges védnökünk Coburg herceg jóváhagyja 
az erdőőri lakását építésének a tervét, amely már 
kezeiben van és rövidesen megengedi az építke
zést, még nagyobb számban fognak a Szitnyára 
rándulni különösen, ha az érdővéd is jobban és 
jobban teljesíti a kiszolgálást és az ellátást, ami j 
még tavaly némi kifogás alá eshetett.

Az év folytán változás is állott be az Osz
tály vezetőségében, amennyiben Csiba István kö
rülményei miatt lemondott a pénztárosi állásról; 
helyébe az elnökség Herbst Ágoston egyesületi 
tagol kérte fel a pénztárosi teendők végzésére.
A t. közgyűlés feladata, hogy őt, aki már eddig 
is nagy buzgósággal és szakértelemmel vitte a 
pénzügyeket, rendes pénztárossá -válassza meg.

Ezzel nagyjában beszámoltam Osztályunk j 
múlt évi működéséről. Befejezésül még csak 
annyit legyen szabad mondanom, hogy a választ- í 
mányi gyűléseken mennél nagyobb számban meg
jelenve bölcs tanácsaikkal támogassák az ügy 
mennél jobb és hasznosabb kivitelében; ne nehe- i 
zedjék a felelősség csak néhány ember vállára, 
hanem kérjen részt belőle az, akit a bizalom a 
vezetőség közvetlen támogatására felhív, mert 
csak igy leszünk képesek megvetni városunk jö
vendő boldogulásának alapját és beváltani azt a 
reményt, melylyel maga a természet, városunk 
páratlan fekvése, gyönyörű vidéke kecsegtet, hogy 
Selmecbányát egykor a turistaság, a nagy idegen 
forgalom, a nyaralók ezre fogja híressé és gaz
daggá tenni. Adja isten, hogy ez a reményünk 
már a közel jövőben teljesüljön, s hogy Szilnya | 
Osztályunk legyen ennek a szép jövőnek a meg- | 
teremlője.

Fekete István  
titkúr.

a senki által kétségbe nem vont betegségnek okát: 
az önálló vámterület hiányát nem akarták elis
merni, csupán a jelenségeire akartak tenni hideg 
borogatást -  szövetkezeti alapítások, potyagépek 
és hasonló szerek képében. A kormányzatnak nem 
az a legfőbb kötelessége, hogy labdacsokat találjon 
ki a közgazdasági kórságok enyhítésére, hanem 
az a kötelessége első sorban, hogy megelőzze a 
megbetegedést. Egy francia közmondás azt tartja, 
hogy »gouverner c'est prévoir*, ami magyarul 
azt jelenti, hogy kormányozni annyit tesz, mint 
előre látni. A régi kormány nem látott előre, ezért 
nem tudta megteremteni a hazai kisipar boldogu
lásának előfeltételeit.

Már most, hála a magyarok Istenének, uj 
alakulások küszöbén állunk, egy uj kor okvetlenül 
jobb lesz az eddiginél, már csak azért is, mert 
rosszabb amúgy se lehelne. Elszorul a szivünk, 
ha végig nézzük a statisztikai kimuatatásokat arról, 
hogy a mull esztendőben hány iparos szüntette 
be iparát, hány ezren voltak, akik segéd nélkül, 
egyedül dolgozlak, tehát jóformán csak apró-cseprő 
munkákból tengődlek és hányán vették kezükbe 
a koldusbot helyett a vándorbotot, hogy messze 
idegenben, Amerikában keressék meg azt a ke
nyeret, amelyet az édes haza nekik nyújtani nem 
tudott.

Alaposan téved, aki azt hinné, hogy már 
most rövidesen felállítjuk a vámsorompókat hazánk 
határain és egyszerűen kirekesztünk innen mindent, 
ami osztrák gyártmány. A vámterület elkülönítése 
belevág húsz millió lélek mindennapi életföltéte- 
leibc és az ilyen rengeteg horderejű gazdasági 
intézkedést nem lehet megtenni, mielőtt az ország 
az átalakulásra kellőképpen elő nem készült. Ezek 
az átmeneti előkészületek a legnagyobb sürgetés 
mellett is igénybe vehetnek nehány esztendőt.

Ne felejtsük el egy pillanatra sem, hogy az 
önálló vámterület sokat lendíthet ugyan az iparon, i 
de minden boldogulást ettől várni mégse lehet. 
Itt van Német- vagy Franciaország, de akármilyen j 
más külföldi nagy állam, amely országoknak év- : 
századok óla megvan az önálló vámterületük, és ■ 
amely országokban — ha a nagyipar fejlődik is 
a kisipar legtöbb ága mégis pusztulásnak indult.

Mint minden közgazdasági változás, úgy a 
vámterület szétoszlása is nagy rázkódtatásokkal 
jár. Ezernyi exisztencia morzsolódik össze és 
ezernyi más lekötött erő felszabadul, ezernyi uj 
tehetség érvényre jut: minden az élelmességen 
fordul meg.

Van még untig elég idő, hogy elgondolkoz
zunk azon, hogy apró magángazdaságában kiki 
mit csináljon a változó körülményekhez képest, 
hogy aztán az ország általános közgazdaságának 
átváltozása minden iparosnak egy jobb jövő haj
nalát jelentse, a tisztességes munka tisztességes 
jutalmát, a magyar iparosok gyarapodását, gond
talan boldogulását.

A legközelebbi időnek a serényebb, fokozot
tabb munkálkodás időszakának kell lennie, amely
ben gondoskodniuk kell a magyar iparosoknak, 
hogy a közös vámterületről az önállóra való át
menettel természetszerűen együltjáró rázkódtala- 
lások lélelüket nr fenyegessék. De egyúttal arra 
is kell, hogy legyen gondjuk, hogy iparukat oly 
módon fejlesszék, hogy az osztrák készítményeket, 
melyeket vámterületünk önállósításával hazánkból 
ki akarunk szorítani, nemcsak pótolhassák, hanem 
lehetőleg felül is múlhassák.

Az önálló vámterület és az ipar.
Majdnem valamennyi hazai iparteslület esz

tendők óta viharos szavakkal tör lándzsái az ön
álló vámterület érdekében, anélkül, hogy c kíván
ság megvalósulása felé közeledhetlek volna. Azt 
elismerte minden illetékes tényező, hogy a legtöbb 
iparág válságban van, hogy állapotuk kórságos és 
már a pusztulás csiráit hordja magában. Ennok

A hét története.
A helyzet. -  Postvármegyo tilt ikozúsu. -  A győzelmes ja 
pánok. — Norvégia elszakadása. kikosarazott király. 

Valami ami nehéz.

A politikai helyzet a királyi kézirattal tör
tént elnapolás nyomán a válságosabbnál-válságo- 
sabbá váll. A szabadelvű párt a már közismert 
határozati javaslat elfogadásával együtt marad.

A baloldal tudvalevőleg az uj kormányhoz való 
bizalmatlanságot kifojező határozati javaslatban 
állapodott meg. Ezeknek a javaslatoknak eifoga- 

j dúsával a Ház bizalmatlansági szavazattal sújtotta 
| a szerdán bemutatkozott kormányt. Valamennyi 

párt az >x-lex-ben való elnapolás ellen joggal 
■ állást és az elnapolással szemben helytelenítő 

nyilatkozatot tesz. A kormány megállapodott ab
ban, hogy a politikáján nem változtat, sem újon
cot, sem adót nem szed ex-lex-ben.

Pestvúrmegyo közgyűlése egyhangúlag ollia- 
j tározla, hogy az oly kormányzati rendszer ellen,
I mely a képviselőház tilalma ellenére rendelkezni 
; kíván, ünnepiesen tiltakozik, az ily kormánynak 
i se újoncot nem állít, sem adót nem szed, az adó

szedést tisztviselőinek megtiltja. A tisztviselők 
! működésének támogatására s az egyöntetű eljárás 
j elősegítésére hatvan tagú bizottságon alakítottak.

A japánok állandóan győzedelmesen vonul
nak előre. Az orosz hadsereg mindkét oldalról 
teljesen körül van kerítve. A japánoknak fél mil- 

j Hónál sokkal több emberük van a háborúban. A 
bevezető hadműveletek május 20-án kezdődtek meg.

A svéd országgyűlés rendkívüli ülésszakának 
megnyitása alatt a norvég storthing feliratot in
tézett Oszkár királyhoz, akit «alázatosan» kér 
arra, hogy a felirat tartalmát juttassa a svéd 
országgyűléshez es a svéd néphez. A felirat tar
talma ismét csak nyugodt, méltóságteljes. A Nor
végiában élő svédek is feliratot intézlek a királyhoz, 
hogy járuljon hozzá a két országnak állainjogilag 
való békés szétválasztásához, mert az csak üdvös 
mindkét népre. Ez a két felirat előzte meg a svéd 
országgyűlés megnyitását, amelynek mindkét ka
marája megálakult.

Alfonz spanyol király házassági terve meg
hiúsult. A királynak egy konnaugthi hercegnővel 
kellett volna jegyet váltania, de a hercegnő nem 
volt hajlandó a vallását megváltoztatni miatta.

A megboldogult József főherceg temetésén 
történt. A képviselők egy tömegben állottak a 
palota udvarán és Apponyi Albert gróf körül 
csoportosultak. Megérkezett Fejérváry báró mi
niszterelnök kocsija is. Apponyi ekkor odaszólt 
a mellette álló ellenzéki képviselőknek: Kérlek 
benneteket, ne éljenezzétek az uj miniszterelnö
köt — jegyezte meg finom malúziával, — ilyen 
alkalomkor nem illik az éljenzés. Egy darabanl- 
vorő ellenzéki honatya rögtön válaszolt erre: 
Nem fogjuk meglenni kegyelmes uram, bár oly 
nehezünkre is esik nem megéljenezni Fejérváry 
bárót.

K Ü L Ö N F É L É K .
Tisztelettel kérjük lapunk előfize

tőit, hogy az előfizetés megújítása iránt 
intézkedni sziveskedjenek. Egyúttal 
kérjük azokat is, akik az előfizetési 
dijakkal hátralékban vannak, misze
rint a hátralékot beküldeni szívesked
jenek, hogy a kiadóhivatalnak is mód
jában legyen kötelezettségeinek eleget 
tenni.

— Személyi hirek. Ileiricz Hugó orsz. kép
viselő o hó 23-án, pénteken Budapestről hazaér
kezett. — Bankó  Endre gyokési állami iskolai 
tanítót a vallás- és közoktatásügyi miniszter föl
vette a Budapesten a folyó év nyarán tartandó 
szünidei tanfolyamra, — Tóth Imredr. bányakerti- 
loti főorvos ma hat hétre Szklónó fürdőbe utazik.

— Kinevezés. Az Ipolysági kir. törvényszék 
elnöke Bándy Ferenc dr. ügyvédjelöltet joggya
kornokká nevezte ki a Selmecbányái kir. járás
bírósághoz.

— Áthelyezés. A kecskeméti kir. törvény
szék elnöke Orbán Jánost, járásbíróságunk derék 
fiatal gyakornokát a kecskeméti kir. törvényszékhez 
nevezte ki.
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— Eljegyzés, Itajcunk József Andrássy 
Sándor gróf leteli vei uradalmának fokért észe e l
jegyezte Jiniza Vilma kisasszonyt, özv. Hiú a 
Ferencné leányál.

— Gyász a magyar fő h e rc e g é r t .
Selmecbánya város közönsége ini|iozáns k i
fejezést adott annak az igaz tájdalomnak, 
am elyet az egész ország érzett József k i
rály i főherceg elhalálozása fölött. Az el
hunyt főherceg családjához részvétfeliratot 
intézett a város törvényhatósági bizottsága 
s a temetésen ktlldöttségileg képviseltette 
magát. Szitnyai József kir. tanácsos pol
gárm ester volt a küldötéség •ezetŐje, 
mely küldöttségnek tagjai egyszerű bánya
munkások voltak, akik önként jelentkeztek 
hogy iészt vesznek a temetésen, a nagy 
főhercegnek utolsó végtiszt ességtétel én.
Festői bányász egyenruhájukban vettek 
részt derék bányászaink a temetésen s 
mint a fővárosi lapok Írják, a nagy es 
díszes tömegben is feltűnést keltettek egy
részt egyenruhájukkal, másrészt a komoly 
nehéz munkában szerzett férfias maguktar- 
tásukal. Itthon az ős bányavárosban az 
összes középületeken és igen sok magán- 
házon gyászzászlók lengettek és szerdán a 
gyászisteni tiszteleten óriási közönség vett • 
részt a plébánia templomban megtartott 
gyászisteni tiszteleten, amelyen IV.dlir 'gyav j 
Pál prépost-plébános ponti fikáit fényes se- j 
géd lettel.

— Űrnapja. A hagyományos állhatatosság- j 
gal, fénynvol Ünnepelte meg Selmecbánya város J 
római katholikus közönsége múlt csütörtökön az 
Urnák napját. Reggel 8 órakor zenés mise volt
a plébánia templomban, melyet fényes segédlettel 
(frászLászló cs. és kir. tábori prépost, pápai kamarás 
celebrált. Mise után megkezdődött a körménél a 
szokásos helyeken felállított oltárokhoz, harangzú
gás, zene és áhitatos ének közt virággal kiszórt hintés 
utón hordozták azoltári szentséget ollártól-ollárhoz 
s ezernyi ezer ájlalos ember imádta, dicsői lel le a 
mindenek alkalőját. mindenek Urát. .Ma vasárnap 
újból megünnepeljük az Űrnapot s ma az ünnep
lés külső díszben még nagyobb lesz. mert kivo
nulnak arra az összes bányászaink festői szép 
ruhájukban, katonás rendben. A mai ünneplés 
rendje ugyanaz lesz mint a mull csütörtöki ün
nepé volt.

— Kérés a  jó emberekhez. Lemondani 
minden világi, emberi örömről; testi-lelki fáradt
ságot nem ismerve teljesíteni a legnehezebb em
beri munkát, a betegápolást; nem várni a nehéz 
munkáért soha senkitől semmi elismerést sőt ! 
köszönetét sem: ezt a kegyes és irgalmas életet 
élik a betegápoló apácák, a jótékonyságnak e 
földi angyalai. Akik ismerik fáradhatatlanságukat 
és a munka nehézségét, melyet végeznek, ámulva 
kérdik, hogy honnan veszik e nők az erőt. Sehon
nan máshonnan mint a legnagyobb erősségtől, a 
hittől és az Isten szereidéből. Mikor fáradságot, ; 
gyöngülést, talán csüggedést éreznek elvonulnak 
kis szentélyükbe, házi kápolnájukba s onnan meg- j 
erősödve térnek vissza munkájukhoz. Mindenütt i 
ahol apácák végzik a betegápolást, van házi ká- j 
polnájuk; mert ebben van az ő kitartásuk, erejük í 
forrása, mindenütt van, csak Selmecbányán nin- | 
csen. Öt esztendeje már hogy a Selmecbányái vá- j 
rosi kórházban a szuthmári irgalmas rend nővérei 
ápolják a betegeket, öt esztendeje, hogy nélkülözik 
az irgalmas nők azt az egyetlen kényelmet, amit 
igényelnek, hogy munkahelyükhöz közel legyen 
meg az ő imádkozó helyük, az ő házi kápolnájuk. 
Öt év alatt a szó logszorosabb értelmében elvonva 
szájuktól a falatot egy kis tőkét gyűjtöttek össze, 
hogy megépíthessék maguknak kis kápolnájukat
s a szükséges összeghez még 120 egy százhúsz 
korona hiányzik. Kunok megtakarításához még 
egy esztendőre volna szükségük. Még egy eszten

deig kellene nélkülözniük testileg is. hogy megsze
rezzék maguknak nemes lelkűk egyetlen hő óha
ját - -  a kis házi kápolnát. Selmecbánya vallásos, 
nemes közönsége, menjünk segélyére azoknak, 
akik annyi szenvedő, beteg embertársunkon segí
tenek s adjuk össze azt a hiányzó kis összegei, 
amely hiányzik még n Selmecbányái városi kór
ház házi kápolnájának létesítéséhez. A szives 
adományokat kérjük Aes József városi pénztáros
hoz küldeni.

Egyesületi közg-yülés. Archípleleplesés. 
A polgári tokéző egyesülőt, városunk egyik leg
régibb társas egvesUle, e hó 17-én, mull szom
baton tartotta évi rendes közgyűlését Liba Antal 
kir. járásbiró elnöklése mellett. A szép számban 
megjelent tagok örömmel értesüllek az elnöki 
jelentésből, hogy e régen virágzó egyesület, mely 
pár év előtt hanyatlani kezdett, utóbbi időben j 
megint föllendüli s helységei megint kedvelt ta
lálkozási helyét képezik társaságunk művelt ele- j 
meinek. A közgyűlés tudomásul vette a tisztviselői 
jelentéseket, megadta a tisztviselőknek a felment
vényt. majd a választások során elnöknek egy
hangúlag és nagy lelkesedéssel az egyesület volt 
elnökét Liba Antall, alelnüknek Arlhold Gézát, 
jegyzőnek ('.zeke Endrét, pénztárosnak Szpiska 
Mihályt választották meg. Az indítványok során 
lelkes, meleg ovációkban részesült az elnök, ki
nek a tagok megfestették arcképét és unnak ein- j 
lékére, hogy immár nyolc éve elnöke és lelke az 
egyesületnek, kinek vezetése alatt megint fellen
dült az egyleti élet, a közgyűlés napján leleplezték. 
Állmán Imre városi tanácsos magas szárnyalásé, 
tartalmas beszéddel üdvözölte Liba Antalt, a Sel
mecbányái társadalmi életnek jeles, kiváló vezé
rét, aki páratlan egyéni tehetségeivel felvirágoz- j 
tállá városunknak a régi jó időkben legvirágzóbb I 
egyesületét, a tokéző egyesületei, amely már-már | 
megszűnőben volt, s amely Liba Antalban második 
megalapítóját láthatja. Szűnni nem akaró, szívből 
jövő, lelkes éljenzés kisérte Állmán Imre beszé
déi. mikor a lepel lehullott az ünnepeli elnöknek 
jól talált, kitűnő arcképéről. Liba Antal megha
tót tan mondott köszönetét a nem várt ovációért 
s azért a meleg szerotolérl és bizalomért, amely- 
lyel övezték öl az egyesület tagjai, annak az egye
sületnek a tagjai, amely egyesületben ő eleitől 
fogva igen jól. a legjobban érzi magát. Az ünnep
lés után a tagok sokáig együtt voltak még a 
legjobb kedélyhangulatban, amely különben nem 
is lehet más a legjobbnál abban a társaságban, : 
amelyben Liba Aulai ottan van.

Ifjúsága fölövészet. A főiskolai haliga- ; 
lök lövészei ma vasárnap tartják fölüvészelüket | 
Kisiblyén.

A lövöldéről. A lövölde régi falai közölt 
mull vasárnap kezdődött meg újból a lövészet. | 
E férfias, lelket-leslel edző sportot még is csak 
sikerül fenlarlania néhány áldozatkész, lelkes fér- ; 
fiúnak addig amig újból divaltá lesz ez a férfias | 
sport. Dijat nyerlek Slullcr Gyula dr. Liba Antal 
és Sugár Gyula.

Érettségi vizsgálat. A líceumban az : 
érettségi vizsgálatok mull csütörtökön kezdődtek . 
meg s tartani fognak holnap és holnap után is. | 
A vizsgákon mint elnök Karhaky István van jelen ; 
a kormányt pedig Masznvik Endre képviseli. , 

— Egy elemi iskola vizsgája. A Deák 
Ferenc-utcai ág. h. ev. elemi iskolában, melynek 
tanítója Hcrbst János, a múlt hétfőn voltak az I 
évzáró vizsgák Iliinclol Vilmos iskolaszéki elnök j 
és igen sok érdeklődő jelenlétében. Egy elemi is- j 
kóla vizsgája különben nem annyira fontos esc- ! 
mény, hogy arról külön is megemlékezzék a sajtó, j 
e vizsgáért azonban érdemes eltérni a szokástól, 
mert a vizsga is messze meghaladta a rendes 
elemi iskolai vizsgákat, amint erről igaz lelki 
örömmel győződött meg minden szülő, aki ott 
volt gyermeke vizsgáján. Ritka érlolmcsséggcl 
felellek a kis emberkék, meglátszott feleleteiken, j

hogy nem csak betanultak egyetmást, do gondol
kozni is tanullak. A kitűnő eredményért igen tér 
mészoleseu Herbst János tanítót illeti meg az 
elismerés, amelyet az összes szülők teljes mér
tékben éreznek is iránta. Sajnálattal értesülünk 
arról, hogy Herbst János tanító, akinek iskolája 
ból egy egész uj nemzedék került ki, nyugdíjba 
szándékozik menni. Ismerve munkaképességét, a 
gyermekok iránti nagy szeretőiét és hivatkozva 
mostani vizsgájának eredményére, a gyermekek 
és a lanügy érdekében cselekednék, ha tervéről 
lemondana.

— Inségmunka. A Hodrusbányára vezető 
ni úgynevezett Hollókő nevű meredek útszaka
szának átalakítási munkálatai már megkezdődlek. 
A tervek szerint a mostani meredek útszakaszt 
más irányban vezetik s az uj ul egyáltalán nem 
lesz meredek. A munkálatok 10.000 koronába ke 
rülnek.

Athléták versenye. A in. kir. bányászati 
és erdészeti »Főiskolai Alhlela-Glub* 1905. évi 
június hó 29-én Péter Pál napján az ifjúsági játék
térén rendezi versenyét a tornatéren. A versenyek 
d. u. 4 órakor kezdődnek s a Magyar Alhletikai 
Szövetség szabályai szerint rendeztelnek. Verseny- 
bíróság: Elnöke: Homnann Miksa a Főiskolai 
Atldota-CJub tiszteletbeli elnöke. Tagjai: Künsztlor 
János a Főiskolai Athlola-Glub művezetője. Wild 
Gyula a Főiskolai Athleta-Glub elnöke, br. Marschall 
Ernő a Főiskolai Athleta-Glub alelnöke. Verseny- 
számok: 1. 80 méteres síkfutás. 2. Súlydobás 7 ' j 
klg. golyóval. <1. Magasugrás földről. 4. Diskosvolés. 
5. Távolugrás (földről). (5. Gerelydobás. 7. Hármas 
ugrás. 8. a Club 1-ső és 2-ik csapatának Football 
íVIatche. 9. Díjkiosztás. Helyárak: Gsaládjegy 4 K. 
Üllőhely 1 K 50 f. Álláholy 1 K. Glubi tagok és 
diákok 20 f. Szünetek alatt zene lesz. Mint érte
sülünk a dijakat ez idén négy bájos selmeci leány 
névszorinl Fodor Olga, Szenlislvány Micike, Schelle 
Ili és Vadas Margitka fogják a győztes a tlé ták 
nak kiosztani. Reméljük, hogy Selmecbánya min
den szépért s nemesért lelkesedő közönsége szép 
számmal fogja felkeresni e minden tekintetben 
szép, nemes és klasszikus versenyt.

Köszönetnyilvánítás. Néhai Richter 
György né családja ez utón mond köszönetét mind
azoknak, akik a szomorú haláleset alkalmából 
részvétükkel fájdalmukat enyhíteni igyekeztek.

— Zivatar, eső, villámcsapás. Zivataros, esős 
volt a múlt hél, menydörgés, villámlás, felhősza
kadás egymást követték. Az eső sok kárt lelt a 
vetésekben sőt egyes házakban is. így kedden 
délben befolyt a Rózsa-utcai Marschalkó-féle 
házba s olt egy szobát teljesen tönkre lelt, ugyan
aznap ledöntött a takarékpénztár udvarán egy 
hatalmas támfalat. A villám és menydörgés nálunk 
csak rómilgctle a gyöngébb idegzelücket, ám a 
Szilnyán beütött az erdöőri lakba, ahol az egész 
család volt. Az erdövédnok és nejének az ijedsé
gen kívül nem történt baja csak az erdővéd szép 
vadászkutyáját ölte meg a villám,

— A kerületi kir. iparfelüg-yelők évi ren
des értekezletüket részbon folyó hó 15, 10, és 
17-én tartották meg Szterényi József miniszteri 
tanácsos, majd Gsóka József miniszteri osztályta
nácsos elnöklete alatt, melyen a beteg Magyaríts 
Ágost kir. ipari főfelügyelőt Lodo Rezső budapesti 
kir. iparfelügyelő, főfelügyelő helyettes képviselte. 
A tárgyalásokat nem fejezhetvén be, a folyó hó 
26, 27. és 28 án fogják folytatai. Az összes kerü
leti iparfelügyolők részt vetlek a tárgyalásokon; 
név szerint: Stengi Andor Arad, Hoór Géza Besz
tercebánya, Kreuter György Brassó, Polgár Zsig- 
mond Debrecen, Hlaváts Kornél Győr, Brooser 
Mór Kassa, Hegyi Gyula Kolozsvár, Solt Adolf 
Marosvásárhely, Wiegner Gyula Miskolc, Pozsonyi 
László Nagyvárad, Raichl Károly Pécs, Pélerffy 
Zoltán kir. tanácsos Pozsony, Koiss Géza Sopron, 
Ákos Árpád Szeged, Eisner Izidor Temesvár, Egan 
Lajos miniszteri osztálytanácsos Fiume. Az érte
kezlet egyik főtárgyát az ipar felügyelet újjá szer
vezésének kérdése illetve az erre vonatkozó sza
bályzat részletes megvitatása képezte. Ismeretes, 
hogy a kerületi iparfelügyelők számának tetemes 
szaporítását vette tervbe a kereskedelemügyi mi
niszter. Az eddigi 10-al együtt egyelőre 65 kerü
leti ipar felügyelőség szervezésére, illetve fenn tar-
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tására van kilátás. Pozsonyban pedig egy második 
ipari főfelügyelőséget fognak felállítani a budapes
tivel párhuzamos hatáskörrel. Az iparfelügyelők 
szaporítása a legégetőbb kérdések egyike, mivel 
a számban igen kevés korületi iparfelügyelők vál
lait terhelik a kazánvizsgálatok is, s ha meggon
doljuk, hogy van több olyan kerület, a melyben 
az időközönként megvizsgálandó kazánok száma 
több ezerre rúg, be kell látnunk, hogy megoldha
tatlan feladatot róttak az eddigi 16 iparfelügyelői 
kerületekre. A gyárvizsgálatok lelkismeretes telje- 
jesitése, valamint az állandó munkásmozgalmak
kal kapcsolatos békéltetési eljárások egymaguk- 
ban is elég tenni valót adnak az ipar felügyelők
nek, akiket azonban ezenkívül telepengedélyezések 
körül a hatóságok s telepiétesités körül magáno
sok is sűrűn vesznek igénybe nem egyszer nagyobb 
szaktudományt igénylő egy-egy szaktanács erejéig.
\z iparfejlesztés bizonyos irányban való gondo
zása ugyancsak az iparfelügyelőkel terheli s nincs 
kizárva, hogy ezen utóbbi célból a jövőben a 
közszállitások ellenőrzésével is az iparfelügyelőket 
fogják megbízni. Ebben az irányban különben a 
kereskedelmi múzeumhoz beosztott Romy és Réthy 
iparfelügyelők már régebben szolgálják a hazai 
ipart.

— Az első általános tisztviselő egylet 
múlt esztendeje. Amint az alább olvasható ada
tokból és számokból kivehető, a tisztviselő-egylet 
a lefolyt évben is, fennállásának 40. évében minden 
irányban eredménydúsan működött. Az egyleti 
tagok száma emelkedett, a biztosítások száma és 
a biztosítéki alap növekedett, a biztosítottak ha
landósága nagyon kedvezően alakul!, úgy hogy az 
19u4. év mérlege alapján ív 398.290'98, üzleti 
fölösleg mutatkozik, mely a rengkivüli tartalékok, 
valamint azon alapok növelésére fordiltatott, me
lyek jótékony célokra szolgálnak. A tisztviselő- 
egvlet és a tisztviselő-szakegyesületek közt az 
érintkezés a lefolyt évben is igen élénk volt. 
Bizonyítékul szolgál a «Beamlen-Zeilung«, mely 
tartalmilag folyton bővül, s a mely hasábjait az 
emlilell szakcsoportoknak ingyen bocsájtja ren
delkezésére. A «Beamlen-Zeitung» ezáltal az egyes 
szakcsoportok és az egész tisztviselői kar között 
élénk kapcsolatot létesít, mely tevékenység az i 
összes tisztviselők rokonszenvével találkozik. 1. 
Üzleti tevékenység. A tisztviselő-egylet biztosítási 
osztályában a biztosítási állag 1904. év végével : 

87.495 kötvényre 176,129.000 koronáról szóló ! 
tőkebiztositás- és 992.000 » »

járadékbiztosításra emelkedett. A biztosítási dij- i 
bevétel, a viszontbiztosításokra eső rész levonása j 
után K 6.648.000 lett ki; a dijak bevételezése, ! 
mint az előző években is, pontos volt. A kimu
tatott díjhátralék K 103.000 az összes biztosítási 
díjbevétel 1'55%-á.L képezte. Az egyleti vagyon 
kamat bevétele K 2,378.843 tett ki, mely az évi 
közép biztosítási díjtartalék és a többi tartalékok 
444 %-ának felel meg. A biztosítási összegek, 
melyek elhalálozás folytán lettek 1904-ben kifi
zetve. az előirányzott összegnél sokkal kevesebbet 
tettek ki és pedig 1241 esetben K 3,200.357 ki 
lett fizetve, továbbá: a 85 életév elérése miatt 
25 személynek Ií 38.612, az esedékességi határ
idő elérése miatt (vegyes biztosítás) K 411.832, 
esedékes kiházasitási tőke és biztosítási díjvissza
térítés K 1,158.332, esedékes özvegyi nyugdíj, év
járadék s egyébb járadék 526.712. Összesen K 
5,335.845. A biztosítási üzlet üzemben tartása óta 
a tisztviselő-egylet 1904. végéig K 71,980.716 fize
tett ki esedékes biztosítási összegek fejében. A 
díjtartalék minden biztosítás számára 1904. végén 
a viszontbiztosításokra eső rész levonása után 
K 50,203.000 tett ki, és az előző évvel szemben 
K 1.712.000. Rendkívüli esetekre a tisztviselő- 
egylet még külön tartalékokkal rendelkezik és 
pedig: biztoséki alap háború eseléée lí 1,632.000, 
tőke és lúltarlalék K 3,100.000. rendkívüli tarta
lék az általános alapban 633.000. A biztosítéki 
alap összege e szerint K 55,648.000. Az összes 
egyleti vagyon eszerint K 61,500.000. A biztosí
tási osztály vagyyna az erre vonatkozó szabályok 
értelmében csak óvadékképes értékekben lesz 
elhelyezve és 1904. végén következő tételekből 
állott: 1. Készpénz és követelés pénzintézeteknél 
K 272 700. 2. Ingatlanok és pedig 9 tehermentes 
ház Bécsben K 3,385.804. 3. Ővadékképes értékek 
u. m.: állami járadékok, záloglevelek, földteher- 
mentesitési kötvények, Pestvárosi kötvények stb. 
valamint ezek kamatai K 4,330.600. 4. Jelzálog

kölcsönök 34,428.500. 5. Egyébb kölcsönök: a) 
értékpapírokra K 94.500, b )’a tisztviselő-egylet 
biztosítási kötvényeire 5.304.400, c) egyleti szö
vetkezetek és egyéb hitelcgyesületek részére K 
5,967.200, d) tiszti óvadékokra K 2,333.300, 
K 13,699.400. 6. Künn levő követelések a pénzt 
behajtó közegeknél K 103.000. 7. Külömbözö kö
vetelések K 93000. összesen: K 56,313.900. A 
tisztvíselő-egvlet, az osztrák-magyar monarchia 
összes kölcsönös biztosi tó társaságai között, az 
üzlet nagyságái tekintve az első helyet foglalja 
el. Az életbiztosító osztálynak mindenki kivétel 
nélkül tagja lehet. A biztosítási feltételek külö
nösen kedvezőek. A tisztviselő-egylet tagjainak 
száma 1904. év végén 151.774. II. Általános és 
jótékony tevékenység. A tisztviselő-egylet által 
1904-ban a cs. és kir. gyakornokok helyzetének 
javítása ügyében benyújtott kérvény ugyan nem 
hozott teljesen kielégítő eredményt, mert ezen 
kérdést a kormány csak ideiglenesen intézte el, 
de remélhető, hogy az utóbbi időben javult par
lamenti helyzet mellett ezen kérdés is rövid időn 
belül törvényszerű elintézést nyer. A szolgálati 
pótlék illetve egy részének a nyugdíjba való be
vonása iránt sajnos még nem jött létre meg
egyezés az állami hivatalnokok között. A tiszt
viselő-egylet a kormány által kilátásba helyezett 
szolgálati idő leszállítását 40 évről 35 évre fel
használta arra, hogy az illetékes tényezőkkel 
újra összeköttetésbe lépjen és a szolgálati pótlék
nak a nyugdíjba való mielőbbi bevonását kérel
mezze anélkül, hogy ez az állami tisztviselőkre 
nagyobb törhet róna. Az illető emlékirat 1905. 
március hó 18-án lett az igazgató-tanács által a 
a kormánynak és képviselőháznak átadva. A ma
gánhivatalnokok kőtelező nyugdíjjogának kérdése 
ugylátszík megint közelebb jutott egy lépéssel a 
megoldáshoz. 1905. február 10-én ugyanis a tiszt
viselő-egylet magánhivatal nok-csoporlja elnökének 
mint Ausztria sok magánhivatalnok-egyesülete 
küldöttség-vezetőjének az uj minisztérium meg
ígérte, hogy a kormány az illető törvényjavaslat 
fontosságát méltányolja és a magánhivatalnokok 
törekvéseit lelhetőleg támogatni fogja. A magyar 
államhivatalnokok azon reménye, hogy a fizetés
rendezés végleges elintézést nyerjen, mindeddig 
sajnos nem teljesült, mert a zavaros parlamenti 
viszonyok a már kész és átdolgozott törvényja
vaslat végleges elintézését nem engedték meg.

, Segélyezésekre, támogatásra szoruló egyleti tagok 
és hozzátartozóik részére, gyógydíjakra vagyon
talan és beteg tagok részére, ösztöndíjak és ta
nulmányi segélyek céljára az egylet 1904-ben K 
82.103 adott ki; a tisztviselő-egylet fennállása óta 
jótékony célokra K 2,339.285 juttatott. III. Szö
vetkezeti tevékenység. A takarék és előlegezési 
szövetkezetek az í 875. évi XXXVII. t.-c. alapján 
a kereskedelmi és váltótörvényszéknél bejegyzett, 
korlátolt felelősségő szövetkezetek; 1904. végén a 
szövetkezetek száma 67, 37.653'taggal. Befizetett 
részbelétek K 32,658.000. Künnlevő előlegek 
lí 45,907.000. Tartalék alapok 2,274.000.

— Gombamérgezések. A sok eső után igen 
sok gomba nő és sűrűn hordozzák a vidéki asszo
nyok a különféle gombákat, amelyek azonban 
nem mind egészségesek. A múlt héten több heveny 
megbetegedés fordult elő, melyeket a rósz gom
bák élvezete okozott. A rendőrkapitányi hivatal 
újólag és ezúton is figyelmezteti a közönséget, 
hogy a gomba elárusilási helye a városház és a 
Szent Katalin közötti téren van, ahol a gombákat 
a t. orvos naponta megvizsgálja s igy csak itten 
ajánlatos gombát vásárolni.

— „A P o lg á r"  politikai napilap. Főszerkesztő: Dr. 
Vázsonyi Vilmos, országgyűlési képviselő, aki publicisztikai 
munkásságát kizárólag e lapnak fogja szentelni. Az egyenlő 
jogon, az általános kultúrán és a gazdasági igazságon felépült 
magyar népállani, a polgári Magyarország: az ideál, melyet 
„A Polgár11 szolgálni akar. Gyarapítani a lehanyatlott polgári 
önérzetet, terjeszteni a népjog tiszteletét, kitépni a reakció 
m’nden fajtájának gyökerét, támogatni a politikai és gazda
sági felszabadulásra törekvő rétegeket, kiizdeyi az osztályállam 
maradványai ellen: ez

„A Polgár11 politikai hitvallása. Fegyvere az alkut nem 
ismerő radikális igazság, melyet a közélet és a társadalom 
minden terén érvényesíteni kivan. De a radikalizmust soha 
sem fogja keresni a hang durvaságában, mindig csupán a 
meggyőződés erejében E cél elérésében, a lap főszerkesztőjét, 
dr. Vázsonyi Vilmost, a publicisztika és szépirodalom legje
lesebb munkásai támogatják. „4 Polgár- rendes munkatársai: 
Ifjabb Ábrányi Kornél (vezércikk és tárca), dr. Aczél Endre, 
Adorján Andor, Barabás Ferenc vasúti ügyek), dr. Báttaszéki 
Lajos, dr. Benedek János (vezércikk és tárca) dr. Hesnyő 
Béla, dr. Bródy Ernő, Bródy Sándor (vezércikk és tárca),

Palotai Hugó, Berkes Imre, Csergő Hugó ('felelős szerkesztő), 
Greincr Jenő, dr. Kreutzer Lipút, Krúdy Gyula (tárca), Lux 
Tarka (tárca), dr. Molnár Jenő, Nagy Endre, dr. Oláh Gyula, 
dr. Rácz Dezső, Serény Aladár, Szász Zoltán (tárca), Szekula 
Jenő, dr. Szirmai Albert, Turtsányi Pál (vasúti ügyek), dr. 
Vázsonyi Vilmos (főszerkesztő). „A Polgár-ban szabad szellemű, 
teljesen független, demokratikus irányú, irodalmi színvonalon 
állá napilapot kap az olvasó. ..A Polgár11 teljes tájékoztatást 
ad a politika, az irodalom, a művészet, a gazdasági élet és 
a társadalom minden mozzanatról és legolcsóbb ilyen terje
delmű napilap mert „A Polgár11 egyos száma a fővárosban 
és vidéken 2 krajcár (négy fillér). Előfizetési árai pedig a 
követkozők : egész évro Ili korona, fél évre 8  korona, negyod 
évre 4 korona, egy hónapra 1 korona 40. „A Polgár11 meg
jelenik minden nap reggel, ünnep- és vasárnap után is. 
Szerkesztőség és kiadóhivatal: Budapest. VJ., Eötvös-utea <i7.

SELMEC- ÉS BÉLABÁNYA SZ. KIR. VÁROS

HIVATALOS KÖZLEMÉNYEI.
415. sz. 1905.

Hirdetmény.
Vonatkozással az 1890. 1. t.-c. 22. §-ára a 

városi közigazgatási bizottság f. évi 108. sz. alatt 
; a városi törvényhatósági közutak fenntartásáról 
i 1903—1904. évre megszerkesztett zárószámadások 
! megvizsgálása és megállapítása tárgyában hozott 
I s alább közölt határozatát azon felhívás mellett 
| teszem közzé 15 napra, hogy arra minden adózó 
i észrevételeit megteheti.

Selmec- és Bélabánya sz. kir. bányaváros 
; közigazgatási bizottsága vonatkozással az 1890.
| évi I t.-c. 27. s illetőleg 22. §-árk határozátilag a 

következőképen intézkedik:
1. megnyugtató tudomásul veszi, hogy a fe

lülvizsgált zárszámadások helyeseknek találtattak
j s a számvitel és könyvelés ellen észrevételek fel 
j nem merültek,

2. kijelenti, hogy az előirányzott és tényleg 
befolyt bevételek, valamint az előirányzott és

1 tényleg felmerült kiadások közötti eltérések jelen
tésiig előterjesztett felderítését igazoltnak s meg- 

j okollnak veszi;
3. ezzel kapcsolatosan megállapítja, hogy az

1903. évben kivetett útadó ... 9,020 K 04 fill.
az előző évi (1902.) hátralék 8,368 » 56 »

s igy összes tartozás 17,388 lí 60 fill.
tett ki, továbbá, hogy erre be

fizettetett ...........................  _9.917 * — *
s így 1903. év végével hátra

lékban m arad t.....................  7.471 lí 60 fill.
i és ezen összeg a következő évi 

1904.) kivetési lajstromba első 
tételül bevezettetett;

4 továbbá megállapítja, 
hogy az 1903. évi bevétel 14,363 » 19 »

1903. évi kiadás .....................  14,356 » 34 »
maradvány 6 lí 40 fill.

volt;
5. az 1904. évi zárszám

adás eredményül pedig meg
állapítja, hogy a kivetési 
lajstrom szerint egy összeg
ben k ivettetetl.....................  10,432 » 86 »

az előző (1903.) évi hátralék 7,371 > 60 »
s igy az összes tartozás.........  17,804 lí 46 fill.
kitett, melyből levonva a befi

zetést... ... . ..  . ..  ... ... . ..  9,334 » 83 »
az 1994. évi hátralék............... 8,469 lí 63 fill.
az 1905. kivetési lajstromba 

egyénenként részletesen át- 
vezeltetett; továbbá, hogy az 
útadó számadás szerinti be
vétel........................................  13,619 » 83 «

és a kiadás................................. 15,478 » 67 »
s igy az 1904. évi túl kiadás 1,858 K 67 fill.
kitett s mint olyan az egyes rovatokon részlete
sen van indokolva.

Selmecbányán, 1905. évi junius hó 16-án.
Szitnyai József, s k.

kir. tan. polgármester.
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Az anyakönyvi hivatalok bejegyzései.
190T». évi junius hó 11-től junius 17-ig.

Születés.
Zsilkor es Péter, Lovász Mária leány Selmecbánya 
Vagner Károly, Buzalka Mária 

— Czipár Anna 
Krepelka György, Pitsoh Mária flu 
Sonesik Mihály, Galnsz Mária 
Abeszka Vince, Kvasznieska Berta fin 
Alföldi Mihály. Czilader Albin 
Striez János, Ma|is Mária leány 
Chladni József, Csernák Antónia leány 
Barih László, Vágner Anna 
Rozsnay János. Sosko Ilona „
Laczko János, Bisztra Mária „ „

Házasság-.
Szegedi Béla, Veisz Ktelka Selmecbánya

Halálozás.
Prokop Jánosné 48 éves tüdógümőkóv 
Obert Pál, ‘Jó óvesl vérmérgezés 
Alföldi Gyula 2 napos, gyengezég 
Huszagh Karol in 25 éves. guta ütés

H I R D E T É S E K .

A  „S zéná sy”-féle m agyar g y á rt
m án yú  rajzeszközök a legjobbak és 
a legolcsóbbak.

Kaphatók: Joerges Á. özv.ésfiánál.

N y a v a ly a tö ré s !
Ki nyavalyatörés, görcs és más ideges állapotban 
szenved, kérjen Íratott, ingyen és bérmentve 
kapható a szabd , h a t ty ú  g y ó g y sz e rtá p  által 

M ajna, F ra n k f u r t .

1227. szám. 1905. tkv.

Árverési hirdetmény kivonat.
A kir. járásbíróság mint telekkönyvi hatóság 

közhirréReszi, hogy selmeci takarékpénztár végre
hajtatnak Lukovics János és tsa végrehajt, szen
vedő elleni 46 K tőkekövetelés és jár. iránti 
végrehajtási ügyében a Selmecbányái kir. járás
bíróság területén fekvő apa Lukovics János, Szá- 
szikné Lukovics Éva, Bacsáné Lukovics Júlia, 
Szászikné Lukovics Antónia B. 6. a. Lukovics 
János, kk. Lukovics Vilmos és kk. Lukovics Kati 
tulajdonául bejegyzett a Selmecbányái 851. sz.

tlkjkvb. a -f- 2304. hrsz. 2. népösz. sz. ház és 
kert, Hodrusbányán 602. kor. úgy az 1119. sz. 
tlkvb. a -f- 2317. hrsz. 369. népsorsz. ház és 
kertre, Hodrusbányán 301 kor. ezennel adószerint 
megállapított kikiáltási árban az árverést elrendelte, 
és hogy a fentebb megjelölt ingatlan az 1905. évi 
augusztus hó 25-ik napján délelőtti 10 órakor 
hodrusbányai rendőrbizlos hivatalos helyiségében 
megtartandó nyilvános árverésen a megállapított i 
kikiáltási áron alnl is eladatni fognak.

Árverezni szándékozók tartoznak az in-

Kolbász
debreceni kolbász azonnal ehető vagy lő/ni való 176. pörköli bűrft 
szalonnák elsőrendű zsírnak 144, sós fehér vastag 188, vékony 
188, füstölt vastag 148, vékony 144, debreceni paprikás szalonna 
152, pácolt fogiiagymis füstölt paprikás szalonna 2 0 0  pácolt 
sovány szalonna nélküli sonka, karmonádli. oldalas 1G0  fillér
A fonti áruk szállító levele és csomagolása ingyen. Elsőrendű
házi zsir 156 hozzá szelencék: 5 kgros 110. 10 kgros Un 
25 kgros 2.80: az árak fillérekben értendők. Áruim árai 
melyek gyakran változók e helyen minden számban 1<0 N 
b u s z  óim alatt találhatók. Szállítja: I t A I . C X Í l t  kiviteli 

üzlete Nyíregyháza.

gatlan becsárának 10 °/0-át készpénzben vagy 
az 1881. évi LX. t.-c. 42. íj-ában jelzett árfolyam
mal számított 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 
átszolgáltatni.

Kelt Selmecbányán, 1905. évi junius hó 
16. napján.

Liha, kir. járásbiró.

Ni ncs  többé i szákossá^!
. . .  K ív á n a tra  b á r k in e k  b ó rm e n te se n  k ü l

d ü n k  eg y  p r ó b á t  a  C ozap o rb ó l K ávé, 
te a ,  é te l  v ag y  szeszes i ta lb a n  e g y f o r 

m á n  a d h a tó  az  ivó  t u d t a  n é lk ü l.

A Cozapor többet ér, mint a világ minden 
^  szóbeszéde a tartózkodásról mert csodahatása 

(•-r ellenszenvessé teszi az iszákosnak a szeszes
\ ‘y  á ö ’S italt. A Coza oly csendesen és biztosan hat, 

/ Í r  jaiw & Á  hogy azt feleség, testvér avagy gyermek 
egyaránt, a/, ivónak tudta nélkül adhatja és 

i az illető mégesak nem is sejti mi okozta ja- 
•ulását.

Coza a családok ezreit békitette ki ismét, 
sok ezer férfit a szégyen és becstelenségtől 
megmentett, kik később józan polgárok és 
ügyes üzletemberek lettek. Temérdek fiatal 
embert a jó útra, és szerencséjéhez segített 
és sok embernek életét számos évvel meg
hosszabbította.

Az intézet, mely a Cozapor tulajdonosa, 
mindazoknak kik kívánják egy próbn adagot dij és költség
mentesen kiild, hogy igy bárki is meggyőződhessen bizto- 
Imtásáról. Kezeskedünk, hogy az egészségre teljesen ártal
matlan.

Legjobb szépitöszer! 
Hölgyek részéve nélkülözhetetlen!

|A  női szépség |
|  elérésére, tökéletesi-1

Í* tésére és fentartására 1
legkitűnőbb és legbiztosabb a fi 
vegytiszti. sem higanyt, sem ól- S 
mot nem tartalmazó, teljesen ár- [( 
talmatlan, minden gyógyszertár- ? 
bán, drogériában és illatszerkcres- fj 
-------- - kedésben kapható — 8j

Ezen világhírű arekenöes eltávolít j; 
szeplőt. májfoltot, pattanást, mite- fi 
szert és más minden bőraajt, sót § 
ráncokat, himlőhelyeket is, az ar- 3 
eot fehérré, .simává és üdévé va- j 
rázsolja. — Ára: kis tégely 1 kor, ; 
nagy 2 kor. Margit hölgypor (8 -féle 
sz nben) 1.20 K, Margit szappan 70 
f ill , Margit fogpép Zahnpasta 1 K,

Margit arcviz 1 K . ---------
Postán utánvétellel vagy a pénz elő
zetes beküldése után küldi a készítő: 

FÖLBES KELEMEN eyógyszerész, Arad.
Főraktár S e lm ecb á n y án  :
M a rgótsy János

gyógytárábán.

INGYEN PRÓBA 171. SZ. 
Vágja ki ezen szelvényt és 

küldje még ma az intézetnek. 
(Levelek 25 fillér levelezőlapok 
10  fillérrel bérmentesitendök.)

COZA INSTITUTE
(Dept. 171.)

62, C h a n c e ry  L ane , 
L ondon, A nglia .

. Csodás gyors és biztos hatású. .
ur.-Js.-Js.-Jj-.-Js.'Jj'. TÖPV. v d v e . WJf}'ss.zrr>zrn>
-»*- Óvakodjunk utánzatoktól!

Valóban nagyszerű és 
elérhetetlen

„ r o v a r i r t ó . ”
Csak palackban vegye.
Selmecbányán : Geiger Márk, Engel 
Zsigmond, Ernst Zsigmond, ifj. Mar- 
schalko Gyula, Weisz Ignác ös Weisz 

Samu fűszerkereskedőknél. 
.Kodrusbányán: Kukucska József 
és Weisz Jakab fűszerkereskedőknél. 
Ipolyságon: Berczeller M.. Bolner 
Pál, Dombo Károly és Burnann 

Lajosné fűszerkereskedőknél. 
}<öpmöcbánYán: Freud Manó, Gaz
dik János, F. W. Horn. Klein Her- 
mann és Bittér Leopold J. fűszer

kereskedőknél.

Első cs. és kir. osztrák-magyar kizártnag szál, viharmantes. “ » r  H om lokzat-festékre hâ r
Ütvén különböző minta, vízzel keverhető, mosható, vihannentes, tűzálló, zománcozott, csnk egy
szerű mázolás. Jobb, mint az ulajfesték. Évek során szállítja cs. es kir. uradalmak, katona- és 
civilintézöségnek vasutaknak stb. M inden P é sz tv e tt k iá l l í tá s o n  első  d íj ja l  ju ta lm a z v a . 
Legolcsóbb festék homlokzatokra, belterületre, különösen iskolák, kórházak, templomok kaszárnyák
hoz. Stb. es mindenfele más tárgyhoz. Egy n é g y z e tm é te r  á r a  5 fillé r. Meglepő eredmény. 
H O M L O K Z A T - E E S T É K  vihannentes. mészlxn oldható, 4:i minta olajfestékkel azonos Kg.-ja 

24  fi l lé r tő l  följebb.
Kívánatra ingyen próba, mintakönyv prospektus.----------------------------

KRONSTEINER KAROLY
BÉCS, III. Haupstr. 1 2 0 . saját házában.

Nyomatott Joerges Ágost üzv. és fia könyvnyomdájában Selmecbányán. 1905
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