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Az expedíciót s hirdetéseket illető reklamációk a lapkezelő

Jo e rg e s  Á gost ö zv eg y e  és fia
céghez intézondők, hova az összes pénzktlidemények is küldendők.

M E G J E L E N  MI NDE N V A S A R N A P .

Az év utolsó közgyűlése.
Lits Gyula bucsuzása.

Selmec- és Bélabánya sz. kir. város törvény- j 
hatósága folyó hó 12-én tartotta az 1905. évben I 
utolsó rendes közgyűlését. A közgyűlés hivalaio- ' 
san rendes volt, de rendkívüli, a megszokottól 
eltérő volt az is, hogy a bizottsági tagok, kivéve j 

a távollevőket és egy-két beteget, mindannyian 
részt vettek a gyűlésen, amelyen megjelent mint i 

hallgatóság a bányászati és erdészeti főiskola j 
ifjúsága is.

Két óra után gyülekeztek már a bizottsági j 
tagok s fél három órakor megjelent a fiatalság j 
testületileg s megtöltötte az egész városházát s | 
a százados, boltíves falak a Hymnusz és Szózat 
hangjait visszhangozták.

Ilyen közgyűlés nem volt még e városházán, 
ilyen határozatot nem hoztak még az ős bánya
város székházában, ünnepivé tette a közgyűlést 
a távozó főispánnak. Lits  Gyulának bucsuzása, 
aki a közgyűlésen veit búcsút a város küzünsé- 1 
gétfii.

Lits Gyula volt főispán délután kél órakor : 
érkezett meg Ipolyságról. A város határán tizenkét 
kocsival küldöttség várta Hlavnthy József stef- j 
fultói plébános vezetésével, aki röviden üdvözölte í 
őt. A városban a magánházak fel voltak lobo
gózva s menetközben itt is, olt is lelkes éljenző 
közönség várta a főispánt.

A közgyűlés előtt a fiatalság a Szenthárom- | 
ság-téren gyülekezett a Kossuth nótát s a Hym- | 
nuszt énekelve. Lits Gyula főispán az étterem 
utcai ajtajából lelkes beszédet intézett hozzájuk, 
ami után az ifjúság testületileg vonult fel a vá
rosházára.

Csakhamar megjelent kíséretével a főispán 
is a városházán, ahol dörgő, szűnni nem akaró 
éljenzéssel fogadták.

Szitnyai József kir. tanácsos, polgármester 
délután három órakor nyitotta meg a közgyűlést 
az ősi városháza termében, aminő közgyűlés nem 
volt még a többszáz éves falak közölt. Még a 
szokottnál is fontosabb volt a formák betartásá
ban s megnyitó beszédjében azt is kiemelte, hogy ; 
a közgyűlés a fennálló törvények és szabályok i 
értelmében hivatott össze. Bejelentette a köz- > 
gyűlésnek, hogy Lits Gyula, a város lemondott : 
főispánja a közgyűlés előtt akar búcsút venni a ■ 
város közönségétől. Fölkérte Lestyánszky József 
és Greguss Antal bizottsági tagokat, hogy a volt 
főispánt hívják meg a közgyűlésre.

Pár perc múlva a leglelkesebb szivböl jövő 
éljenzés közben jelent meg Lits Gyula, s meg
állva az elnöki szék inellett, amelyet négy év 
aiatt közelismerést szerzett igazságossággal töltött 
be, szólani kezdett. Szavait, beszédjét ünnepélyes 
csendben hallgatták, de ki kitört hol a lelkesedés, 
hol az elkeseredés, hol a helyeslés hangja a hall
gatóságból.

Szép búcsúzó beszéde a következő volt:

Melyen tisztelt törvényhatósági bizottság!
Ennek az évnek nyarán történt, midőn a 

jelenlegi kormány megbízatását fogadta el 0 
Felségétől. ígéretet teti. hogy alkotmányosan fog 
közreműködni az ország kormányzásában. Akkor 
a ‘nispáni kar kütelességszerüen megjelent a kor
mány előtt és állásáról lemondott és elbocsátását 
kérte. A kormány akkor kijelentette, hogy alkot
mányos módon kíván ideiglenesen kormányozni 
és felszólította a föispáni kart. hogy állásában 
megmaradjon. A föispáni kar odanyilatkozolt, az 
ország és vármegye, valamint a törvényhatóság 
érdekeit tartva szem elölt, hogy mindaddig meg
marad állásában, mig a kormány a törvény kor
látái között marad és mig a föispáni kar eskü
jével elleniéibe jutni nem fog.

Ezen itlő óla lisztéit uraim, nekünk alkot- | 
Hiányos kormány által kinevezett főispánoknak I 
nehéz helyzetünk volt. Viharos volt az életünk. : 
vergődtünk egyik hónapról a másikra..vergődtünk ! 
mindaddig, mig beláttuk azt, hogy mi az ország, J 
megyék, törvényhatóságok iránti azon kötelesség- I 
nek, melyet mi alkotmányos főispánok ellátni \ 
kötelesek vagyunk, eleget tenni képesek nem | 
vagyunk, megtörtént az állásunktól való meg
válás. Én sem akartam kitérni a hazafias köte
lesség elöl, (Éljenzés) én is megjelentem a kor
mány előtt, megsürgettem és kivit .lem. hogy ál
lásomtól felmentetlek.

Mélyen tisztelt törvényhatóság! Én egész 
életemen keresztül tápláltam azokat az eszméket, 
melyek a nemzet függellenilését célozzák. Midőn 
főispán lettem, ezek az eszmék nem hallak ki 
szivemből. Aki engem kinevezett, szintén a tör
vény híve volt és ez a körülmény megnyugtatott 
abban a politikai meggyőződésemben, hogy az 
összhangot a föispáni méltóság és a velejáró 
kötelességek között meg fogom találni.

Úgy is történt. Négy és fél évig voltam fő
ispán, de soha sem jutott összeütközésbe lelkem 
tisztasága a szolgálattal járó kötelességemmel. 
Most az utóbbi idők politikai állapota ezt az 
összhangot megsemmisítette. Én nem szolgálhat
tam olyan kormányt, mely az alkotmányból 
játékot űz. (Élénk helyeslés.) Én nem szolgálhat
tam oly kormánvt. mely az alkotmányosságnak 
csak külső mázát öltötte fel. Ilyen körülmények 
közölt az a bizalmi viszony, mely a kormány és 
a föispáni kar között fennáll, meg kell. hogy 
szűnjön. Én egy alternatíva elölt állottam: vagy 
ragaszkodni a hatalomhoz és méltósághoz, vagy 
hallgatni a hazafiasság szavára. Én egy pillanatig 
sem haboztam és megváltam állásomtól. (Hosz- 
szantartó éljenzés).

Most ebben a pillanatban Önök előtt állok, 
hogy búcsút vegyek. Midőn négy és fél év előtt 
ilt állam Önök előtt, akkor bizalmat kértem. 1 
Kilátásba helyeztem, hogy minden erőmmel arra 
fogok törekedni, hogy ezen törvényhatóságnak 
érdekeit legjobb tudásom szerint vezessem, irá
nyítsam. Hogy ez nekem nem nagyon sikerült, 
niéltóztassanak nem az én egyéni vonakodásom
ban. hanem a helyzetnek kritikus voltában ke
resni. Méllózlassanak igazságosaknak lenni irán
tam. Beláthatják, hogy főispánságotn legnagyobb 
idejét a politikai hullámok zavartsága foglalta le. 
A lürvénykivüli állapotnak meddőségei voltak 
azok. melyek föispáni szándékaimat deprimálták, 
megakadályozták. Bennem is sok mindenre meg
volt a koncepció. Én egész programmot tudnék 
adni, amit Selmecbánya városában keresztül 
akartam vinni, de nem mondom cl. Azonban 
midőn Önök előtt itt állok, hogy búcsúzzam, 
nemcsak mint búcsúzó állok itt, hanem mint 
olyan is, aki az Önök Ítéletét várja. En nyugod

tan állok Önök előtt, mert lelkiismeretem azt 
mondja, hogy e nehéz idők alatt kötelességemet 
teljesitetlem. (Éljenzés.)

Nem kell ecsetelnem, de nem is tudnék 
szavakat adni azoknak az érzelmeknek, melyek 
e pillanatban lelkemben vannak. A mély bánat 
és fájdalom fog el. ha rágondolok, hogy ily nemes, 
előkelő és nobilisen gondolkozó törvényhatóság 
tisztjeitől kell búcsút vennem, akikkel együtt 
munkálkodni mindig csak szerencsének tartottam 
és dicsekszem, hogy észjárásunk, felfogásunk és 
gondolkozásunk négy éven keresztül mindig egy 
és ugyanaz volt és megegyezett (Éljenzés.)

Most mélyen tiszteit uraim, midőn a hely
zeten változtatni nem ieiiet, búcsúzom és pedig 
azzal a kéréssel búcsúzom, méllózlassanak ke
gyesek lenni irányomban és a föispáni székemben 
tapasztalt fogyatkozásaimat elnézni. Mél tóztassa
nak meggyőződve lenni, hogy a szándék megvolt, 
azonban a képesség vagy a tehetség volt az, 
amely egész harmonikusan nem működhetett. 
Midőn én elhagyom ezen törvényhatóságot, akkor 
visszamarad lelkemben egy érzelem, amely a 
hála érzelme. Ezt a háiaérzelniet elviszem ma
gammal, lolkembc zárom, mely örökké olt marad 
szivem mélyén. A legédesebb emlékek fűznek 
mindenkor a törvényhatóság minden egyes tag
jához. Van még néhány szavam szeretett bará
taimhoz. a tisztikarhoz, akik nekem munkatársaim 
voltak. Mondhatom, oly kezekben van letéve a 
város sorsa, hogy az mindenkinek megnyugvására 
szolgál. Tudás, vágy, képesség, ambíció az. amely 
a város tisztikarában összpontosul. Engedjék meg 
kedves tiszt társaim, hogy a leghálásabb köszöne- 
temet fejezzem ki hűséges és odaadó támogatá
sukért.

Mág csak arra kérem a törvényhatóság 
tagjait, hogy gondoljanak néha reám is. Gondolják 
meg azt, hogy én mindig igaz tisztelettel és sze
retettel viselkedtem és viselkedem a jövőben 
Önök iránt és hogy az Önöknek irányomban ta
núsított jóindulatát és barátságukat soha az élei
ben elfeledni nem fogom. (Hosszantartó éljenzés.)

Szűnni alig akaró »éljen Lits Gyula* »Ne 
menjen cl, nem engedjük* felkiáltások hangzottak 
e beszédre és sokáig állott Vörös Ferenc tb. fő
jegyző, a város ünnepi szónoka, amig szóhoz jut
hatott és megkezdhette következő szép beszédét: 

Méllóságos iram
Fogadja Méllóságos Uram szives megjelené

séért, melylyel e város közönségéi, előbbi kijelen
tése szerint: »nobilis* közönségét megtisztelni 
kívánta, háiás köszönclünkct, valamint azért az 
elismerésért is. mellyel e város törvényh. bizott
ságát s tisztikarát méltatni kegyes volt.

Honlmegyének és városunknak egy nagy
nevű főispánja egykor azzal a klasszikus idézettel 
búcsúzott a föispáni kar nevében a kormányfőtől: 
A ve Caesar, morituri Te salulant.

A mai viszonyok nem igazolták e mondás 
igazát , mert ama nagynevű főispán után követ
kezett még abból a korszakból, a nagy idők. nagy 
emberek karszakából való utód, akitől még most 
sem búcsúzunk ama lemondó érzéssel.

Nem, inért miként akkor nem hallak ki a 
régi stylű magyar jellemek, akiknek példányképét 
a méltó utódban: Méltóságod szerelve tisztelt 
személyében tiszteljük, úgy mi sem érezzük ma
gunkat haldoklóknak, még a jelen válságos hely
zetben sem. Csak félre tolatunk egy időre azon 
egyenes utón haladtunkban, melyet Szent István 
és a magyar nemzet alkotta törvények a hazai 
törvényhatóságok elé kijelöltek; csak kevésbbó
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fénylőén ragyog alkotmányunk egén a csillag; csak 
bukunk, csak elesünk, — de feltámadunk újból, 
helyünkre visszaállunk újból; bukásunk nem a 
halál.

Visszatérünk, feltámadunk, ha a magyar 
nemzet leikéből sarjadt s vére árán ezer éven át 
fennállott alkotmány napja ismét a maga fényé
ben ragyog; ha majd ismét egygyé leszen a nem
zet és a trón, egygyé és ez egységben hatalmassá.

Selmec- és Bélabánya sz. kir. városa fenn
állása óta mindig ez egységre törekedett; hű alatt
valója volt a királynak; a magyar királynak s hű 
polgára e hazának s e hűségét erős viharok, vál
ságos idők próbálták ki, de mindig megállotta he- j 
lyét, a törvénykönyvvel kezében, vagy okos ildom- ; 
mai találta meg az ezer veszélyből kivezető utat. |

De hol az az Ariadne fonal, mely a mai ! 
politikai helyzet útvesztőjéből kivezessen?! Hol az 
az okos ildom, mely a mentő gondolatot meg
adja?!

Még nem találtuk meg. bár keressük; de 
meg sem is találjuk, mert a törvény és igazság 
napja nem világit utainkra.

Hejh! pedig 5 év előtt mily kecsegtető re- | 
ménnyel telt el szivünk ugyanezen a helyen ünne
pelve Méltóságodat, mint uj főispánunkat.

Azóta mennyi sarkköve hullott le alkotmá
nyunk bástyájának, miként lehull a vakolat régi 
váraink ormairól.

De nem folytatom tovább gondolatom e fo
nalát, mert a bánat, a kétségbeesés tengerébe 
esnék lelkem.

De hisz nem temetni jöttünk Caesárt, de 
dicsérni, dicsérni azért a férfias magatartásért, 
melyet a jellemek e nagy próbaidején tanúsított 
s igy nem a csüggedés hangján mondunk búcsú
szót. nem a lemondás kesergő szavát ejti ki aj
kunk, de a reményét.

Hisszük és valljuk a nagy költővel: Gesz 
még ünnep e világon!*

Hisszük és valljuk a kiváló államférfiuval: 
Gesz még jog és igazság!., lesz a magyarnak 
joga, e jogának kivívásához ereje, hatalma s az 
igazságnak uralma e magyar földön s akkor újból 
olt találjuk Méltóságodat a közélet terén hasznos 
működésével elől járva, hatva, buzdítva.

Ebben a reményben búcsúzunk Tőled sze
retett volt főispánunk, jóakarónk, barátunk. — 
búcsúzunk, de . . .  a viszontlátás reményében.

A tisztelet, a lelkesedés, a szeretet bámula
tos harmonikusan nyilatkozott meg e beszédre s 
ez érzések mind a távozó, búcsúzó főispánnak 
szóllollak, aki az »Isten áld meg a magyart* és »azt i 
izente* fölhangzó dallama közben távozott. Mindenki 
énekelt, mindenki egyet érzett akkor abban a 
teremben; pedig sokban voltak, sokan öregek, ta
pasztallak, bölcsek, sokan fiatalok, hevesek. Egyek 
voltak azonban mind lelkesedésben s abban az 
érzésben, hogy igaz ember, jó hazafi hagyta el 
Selmecbánya közönségét.

Távozása után a közgyűlés tárgysorozatának 
legfontosabb tárgya, az uj főispán beigtatása tár
gyában tartott törvényhatósági bizottsági értekez
let javaslata kérőit sorra.

Szil nycii József polgármester ismertette az 
ügyet. A lemondott Lits Gyula főispán helyébe 
Szabó Mihály esztergommegyei főjegyzőt nevezte 
ki a város főispánjává a király.

Mielőtt a közgyűlés elé terjesztette volna 
végleges határozathozatal végett a kérdést, e hó ! 
11-én délutánra értekezletre hívta meg a törvény- 
hatósági bizottság összes tagjait s az értekezlet 
egyhangúlag döntött a kérdésben. Sztancsay Miklós 
főjegyző felolvasta a december hó 11-én tartott 
értekezlet jegyzőkönyvét.

A nevezetes értekezlet jegyzőkönyve a kö
vetkező:

J e g y z ő k ö n y v
felvéve Selmecbányán 1905. évi december hó 11-én 
az uj főispán installációja kérdésében megtartott 

értekezlet alkalmából.
Jelenvoltak: Ács József, Altman Imre. Art- 

hold Géza, Bárdossv Antal, Bencze Gergely. Bo- 
levnan Ede, Broszmann Jenő. Gsányi Ottó, Cziczka \ 
Sándor, Erdély Gyula. Faltér Károly, Farbaky j 
István. Gazsó Mihály, Geiger Márk, Greguss Antal, i 
Grctzmacher Gyula. Hein Ferenc, Herrmann Emil. i 
Hidvéghy Árpád. Hlavathy József. Hornvacsek | 
István, Horváth Kálmán, Jezsovils Károly, Joerges I

Ágost, Kachelmann Farkas, Kapp Jakab dr., Király 
Ernő, Lestyánszky József, Liba Antal. Üszwaldt 
Gusztáv, Pelachy Ferenc, Podhragvay Pál. Richter 
Ede, Schelle Róbert, Sclnvartz Ottó dr., Sobó 
Jenő, Svehla Gyula, Székely Vilmos, Szél László 
dr., Szitnyrti József, Sztancsay Miklós, Velics György, 
Vitális István. Yojtás Mátyás, Vörös Ferenc, Woisz 
Jakab. Zólomy Imre.

Elnöklő S z i t n y a i  József kir. tanácsos, pol
gármester az értekezletet megnyitva s a nagy, 
majdnem teljes számban megjelent törvényhat. 
biz. tagokat üdvözölve bejelenti, hogy a m. kir. 
belügyminiszternek „folyó évi 7600. illetve 7601. 
sz. leirata szerint Ő felsége Lits Gyula főispánt 
állásától felmentette s helyébe Szabó Mihály vár
megyei főjegyzőt nevezte ki. Az uj főispán pedig 
folyó hó 7-ikéről kelt s egész terjedelmében fel
olvasott felhívása szerint eskütétel céljából e hó 
18-ikára kívánja a rendkívüli közgyűlést egybe
hivatni — ezek bejelentése után felkéri az érte
kezlet tagjait, hogy ez ügyben megnyilatkozni 
szíveskedjenek, hogy a holnapi napon meglartandő 
közgyűlés elé határozati javaslat legyen beter
jeszthető:

Herrmann Emil nyug. főbányalanácsos, biz. 
tag felszólalásában kifejti, hogy az eskütételt meg
akadályozni nincs módunkban — ily értelemben 
ellen nem állhatunk, de a biz. tagok ne jöjjenek 
el az értekezletre — a tisztviselőket is tiltsuk el 
ettől s teljes mértékben fejtsünk ki passzív rezisz
tenciát.

Hlavathy Józseí róm. kath. lelkész törvhat. 
biz. tag szerint ez a kormány alkotmány és tör
vényellenes — a közbeszólásokra, hogy nem tör
vénytelen — csak imparlamenláris — kijelenti, 
hogy ő Korponán a legilletékesebb faktor a kép
viselőház elnöke — Jnslh Gyula szájából hallotta, 
hogy ez a kormány törvénytelen, törvénytelenül 
is kormányoz. Ez a kormány elnapollatja törvény
telenül az országgyűlést, megakasztja az alkot
mányos ellenőrzést, elvágja az előrehaladás útjait, 
szervez s betölt uj. törvényben nem gyökerező 
állásokat, betiltja egyes vármegyék dotációját stb. 
stb. mindezek törvénytelenségek az egész ország 
előtt s ily kormányt támogatnunk — ily kormány 
erőszakoskodásait tűrnünk nem szabad!

Nemcsak elfogadja tehát Herrmann biz. tag 
indítványát, de azt meg is toldja, hogy a polgár- 
mesternek ne szabadjon a rendkivüli közgyűlést 
összehívni — a tisztviselők eltiltassanak attól, 
hogy a közgyűlésen megjelenjenek, a közgyűlés 
a főispáni lakást, melyre szüksége van, foglalja 
le s használja fel más célra, mert a város még 
rendes viszonyok mellett sem bírja el azt az ál
dozatkészséget, hogy főispánja részére ki évente 
4—5-ször látogat el ide, oly költséges lakást 
tartson s 400—500 frlot ily célra kidobjon, mely 
pedig 1—20 o községi terhet jelent.

Erdély Gyula kir. járásbiró törvhat. biz. tag 
tiszteli a mások politikai meggyzőződését, ő is 
olyan hazalias politikus, mint bárki e teremben, 
de azt is érzi, hogy Selmecbánya olyan város, 
mely teljesen a kormány kegyétől függ. egy toll
vonással e kormány erkölcsileg és anyagilag tönkre 
teheti, ezért a város mindig hódolt a mindenkori 
kormánynak s ezért nem is tartja helyesnek any- 
nvira vinni a dolgot, hogy tönkre menjen — ezért 
kívánja, hogy a főispán tegye le az esküt s a 
tisztikar ebben járjon el kötelessége szerint.

Jezsovils Károly kir. tan. lic. igazgató, törvh. 
tag szerint az ut ki van jelölve, következetlenek 
nem lehetünk, hisz kimondottuk, hogy bizalmat
lanok vagyunk ezen kormány iránt, tehát kép
viselője iránt sem lehetünk bizalommal! Kárt e 
városnak csak olyan kormány okozhat, mely ál
landó, (élénk helyeslés!) de ha ez a kormány 
kárt is okozna e városnak, vészbe is döntené e 
városi bosszúból — ezt megreparálhatja az utána 
következő kormány.

Az a kérdés: installálunk-e vagy sem ?
Ha installálunk, akkor meg kell tennünk 

mindazt, mi a körülményeknek megfelel, ha pedig 
nem. akkor semmi olyat sem tehetünk, mi arra 
szolgál, hogy az uj főispán letegye az esküt.

De akár személyeskérdés, akár más okokból 
menjünk túl a passzív rezisztencia halárain, le
gyünk hidegek mint a jégcsap, de kalamáris do- 
bálások, arcul s szembe köpések nem illenek ami 
közönségünkhöz, ha nem installálunk is — óva
kodjunk mindentől mi visszatorlást idézhet elő, s 
minek hideg célja nincs, ha az uj főispán eljön 
— ne zárjuk el és pecsételjük le előtte az ajtót, 
minek az? mikor úgyis fellöretheli s célt nem 
érünk vele -— hadd jöjjön be ebbe a terembe, 
de ne találjon itt senkit! A tisztikart nem kell 
utasítani — az nem fog eljönni, ha belső meg

győződése úgy parancsolja, ha pedig el akar jönni 
— akkor mit ér az eltiltás ? A királynak meg 
van a joga, hogy a főispánt kinevezze — ezzel 
számolunk, de nem installálunk, disztanui az 
eskütevésnél nem leszünk — ezt kimondhatjuk.

Hlavathy József újólag kívánja a tisztikar 
eltiltását, a főispáni esküt provokáló közgyűlés el
tiltásától, kötelességünk a törvény 94. §-ával fedni 
a tisztikart, hiszen akkor, mikor a kormánynak 
bizalmatlanságot szavaztunk — azt is kimondot
tuk. hogy tisztikarunkat, ha ebből sérelme lesz 
és lehet anyagilag és erkölcsileg támogatjuk.

Többek lelkes felszólalása s az indítványok 
szövegének megvitatása után az értekezlet egy
hangúlag abban állapodik meg; hogy a főispáni 
lakás kérdését, mint alárendeltebb jelentőségű 
kérdést ez alkalommal kikapcsolja s csak egyéb 
tett indítványokat ajánlja elfogadásra a következő 
alakban:

A közönség már folyó évi julius havában 
tartott közgyűlésében 200. közgy. sz. a. kimondotta, 
hogy Fehérváry Géza br. miniszterelnöksége alatt 
megalakult imparlamentális kormány iránt biza
lommal nem viseltetik s az azóta bekövetkezett 
események semmi okot sem szolgáltattak arra. 
hogy e kijelentett bizalmatlanságot közbizalom 

| válthatná fel, mindebből pedig önként következik, 
hogy az imparlamentáris kormány bizalmasa, 
képviselője iránt sem viseltethetik a közönség 
bizalommal, ebből folyik azon további következ
tetés, hogy e közönség nem lehet hajlandó arra, 
hogy a főispán eskütételénél díszes tanúskodó sze
repet vállaljon magára és töltsön be, miért is 
kijelenti a törvhat, bizottság, hogy az imparla- 
lamentáris kormány által kinevezett uj főispánt 

! nem üdvözli, őt nem installálja, az e célból össze
hívott közgyűlésen a törvh. bizottsági tagok meg 
nem jelennek a polgármestert eltiltja attól, hogy 
eskütétel céljára közgyűlést hirdessen s a tisztvise
lőket eltiltja attól, hogy e közgyűlésen megjelen
jenek.

A tárgyalás során Hanclel Vilmos bizott
sági tag szólalt föl. Nem lehetett jelen az érte
kezleten, most mondja el tehát véleményét ez 
ügybeu. Hálásan gondol a távozó főispánra és 
sajnálattal veszi távozását, annál inkább, mert 
válságos időkben hagyja itt a főispáni széket.

Az értekezlet indítványához szólva, elmondja 
őszintén felfogását, meggyőződését. Ez év nyarán 
a törvényhatósági bizottság kimondotta, hogy a 
kormány iránt nem viseltetik bizalommal; ter
mészetes, hogy e határozat ma is fennáll s ter
mészetes, hogy az uj főispán iránt sem viseltetik 
bizalommal. A kimondott passzív rezisztencia 
mellett megmaradt mostanáig a város közönsége, 
nincs ok, hogy eltérjen attól most sem. Az érte
kezlet indítványa azonban túlmegy a passzív 
rezisztencián, s ő neki, mint tapasztalt, sok nehéz 
időt átélt embernek kötelessége figyelmeztetni a 
bekövetkezendő bajokra. Különösen a tisztviselők 
helyzete lesz nehéz, sőt kibírhatatlan és válságos. 
Anyagi kárpótlásukról nem tudunk gondoskodni, 
ha eltiltjuk őket a közgyűlésen való meejolenés- 
től s ha állásuktól felfüggesztelnek. Ajánlja tehát, 
hogy maradjon meg a közgyűlés a passzív rezisz
tencia mellett s ne tegye lehetetlenné az uj fő
ispán eskütételét.

A teremben levő hallgatóság, fiatalság za
josan ellenkezett e kijelentésre, mire Hdndel 
Vilmos kijelentette, hogy meggyőyődését soha 
senki és semmi kedvéért nem változtatta meg. 
nem hallgatta el, amikor a köz érdekében való
nak tartotta annak kimondását. Az olcsó nép- 
szerűséket nem keresi s a város és a tisztviselők 

; érdekében ajánlja a teljes passzív rezisztencia 
' mellett való megmaradást.

Hlavathy József bizottsági tag fentartja az 
értekezleten telt indítványát, felolvassa a köz
gyűlésnek a passzív rezisztencia tárgyában hozott 
határozatát, amelyben az is benn foglaltatik, hogy 
a tisztviselőket anyagilag és erkölcsileg kárpótolja 
az esetleges károkért. Ez a közgyűlési határozat 
tehát nemcsak a puszta passzív rezisztenciát 
mondja ki, nem kárhoztatja ölbelevésre. semmit
tevésre a város közönségét. Ö éppen a tisztviselők 
érdekében szükségesnek tartja a határozott uta
sítást, a határozott eltiltást, mert ez fedezete,



védelme lesz a tisztviselőknek. Ne feledjük el — 
mondá — hogy nekünk más hazafias kötelessé
günk mellett, kötelességünk az is, hogy a váro
sunkban tanuló s az ország minden részéből itt 
összesereglett fiatalságnak jó példát kell mutat
nunk hazafias kötelességteljesités terén.

A hallgatóság zajosan megéljenezte Hlavathy 
bizottsági tagot, mi után Scliwartz Ottó dr. bi
zottsági tag szólalt fel.

Mikor Prónay Dezső s más nagynevű haza
fiak a legradikálisabb ellenállást mondták ki a 
kormány ellen, gondoskodtak arról is, hogy a 
kárlszenvedő tisztviselők kárpótoltassanak. Mi 
azonban csak szóval biztosítottuk eddig a tiszt
viselőket, hogy ne aggódjanak, de a legkisebb 
tettel sem bizonyítottuk be, hogy fogjuk is segí
teni. Könnyű hazafiaskodni annak, akinek semmi 
baja, hátránya nem lehet, de lelkiismereti kérdés ! 
az, hogy romlásba döntsünk télviz. idején olyan | 
embereket, akik kötelességüket mindig tisztesség- 1 
gél teljesítették. Én is vagyok olyan hazafi mint i 
bárki e teremben, vagy városban, de a mások j 
bőrére vallani hangzatos hazafias elveket nem 
tartom férfiasnak. A szigorít passzív rezisztencia 
mellett való döntést ajánlja.

Hlavathy  József amellet érvel, hogy a tiszt
viselők jobban vannak fedve a közgyűlés hatá
rozott eltiltó állásfoglalása által s fizetősöket 
akkor is megkapják a várostól, ha esetleg föl
függesztetnek. A nehéz időkben határozott haza
fias állásfoglalásra van szükség.

Szűnyai József kir. tanácsos, polgármester 
bezárva a vitát, köszönetét mond a tisztviselők 
irányában megnyilatkozott jóindulatú pártfogásért. 
Kifejti azonban, hogy bizony nem nagyon vigasz
taló a helyzet a tisztviselőkre anyagilag sem igy, 
sem úgy, ámde ezúttal el kell tekinteni az anyagi 
kérdéstől, a fő a hazafias álláspont és kötelesség 
teljesítése. A közgyűlés egyhangú határozatkép 
kimondja, hogy a város törvényhatósági bízott- j 
sága elhatározza, hogy az inipa rla mentár is 
kormány állal kinevezett n j főispánt nem ild- i 
vözliy öt nem installálja, az e célból összehívott j 
közgyűlésen a törvényhatósági bizottsági tagok j 
nem jelennek meg, a polgármestert eltiltja attól, ! 
hogy eskütétel céljára közgyűlést hirdessen s a 
tisztviselőket eltiltja attól, hogy e közgyűlésen : 
megjelenjenek.

Leírhatatlan lelkesedés támadt a határozat j 
kimondására, percekig éljenzett a hallgatóság, i 
amely ezután el is távozott.

Szűnyai József elnök helyét Arthold Géza 
helyettes polgármester foglalta el, mivel a polgár- , 
mesternek sürgősen el kellett, utaznia. Állítólag j 
a fővárosba rendelték le.

A közgyűlés rendes tárgysorozatának tár- ! 
gyalása aztán gyorsan ment. Az erdőmesteri 
jelentésnél Farbaky István bizottsági tag telt 
kérdést a városban tapasztalható fahiány miatt. 
Tudomásul vették Zólomy Imre erdőmester je
lentését, mely szerint különösen a bélabányai 
fuvarosok szerződésszegése okozta, hogy idejében 
nem lehetett elég tűzifát raktározni. Intézkedés 
történt, hogy sürgősen megszűnjék a fahiány.

A városi jövedéki hivatal jövedelme 4090 
korona 64 fillérrel jobb a folyó évben, mint a 
mull év hasonló időszakában.

Több kormányhatósági rendelet tudomásul j 
vétele után titkos szavazással beválasztották a j 
közigazgatási bizottságba Farbaky Istvánt, IHzély j 
Károlyt, Hándel Vilmost, Jezsovics Károlyt és 1 
Oszvaldt Gusztávot.

Több jelentéktelen tárgy után elhatározta | 
a közgyűlés Békésvármegye megkeresésére, hogy j 
fölir a királyhoz az alkotmányválságnak meg- j 
szüntetése iránt.

A nevezetes közgyűlés ezzel délután hat | 
órakor véget ért.

Fáklyás zene.
Este hat órakor rendkívül sikerült fáklyás !
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zenével ünnepelte a város polgársága és a fő
iskolai ifjúság a lemondott főispánt. A fáklyás
menetben, melyben fáklyákkal négyszázan vettek 
részt, az egész város közönsége ott volt. A menet 
a tűzoltó zenekar zenéje és a Kossuth nóta 
hangjai mellett vonultak föl a főispán lakása elé 
a Kossuth Lajos-térre.

Félkörben helyezkedtek itt el a fáklyások 
és a nagy közönség. A tűzoltó zenekar igen si
kerültén egy szép darabot játszott, majd a polgári 
dalkör énekelt két hazafias dalt, ami után Vörös 
Ferenc üdvözölte Ints Gyula főispánt, akit idő
közben lakásáról küldöttség hívott meg az ün
neplő közönség közé.

Vörös Ferencnek nagyhatású beszédje a 
következő:

Méltóságos Uram!
Polgárok vagytok, a hazának hű s jó polgárai,
8 ha polgárnévre büszke volt a hatalmas római,
Síiért no dohogna hangosabban szivetek,
Jlidőn a polgár szót kiejtitek!?
Erre a büszke kérdésre most adhatja meg 

csak igazán a magyar polgár a feleletei; most, 
amikor hazája sorsát féltve, hazája törvényes 
jogaiért küzdve oly felemelő jeleneteknek lehet 
naponként tanúja, hogy százával támadnak s 
állanak ki a küzdőtérre bajnokai, hogy az okos 
szó hatalmával, a lélek erejével vezessék, irá
nyítsák az érzelmeket, a cselekvést s bátorítsák 
a netán csüggedőket.

Polgártársak! Ilyen bajnokul tiszteljük mi 
Selmecbányáink méltóságos Lils Gyula ural, ki 
közel öt évig állott városunk közigazgatásának 
élén.

Méltóságos Uram! Büszkék vagyunk arra, 
hogy mint polgárok érvényesülhetünk régi erkölcs, 
nemzeti érdekek védelmében, s büszkék, hogy 
Méltóságod a vezérünk e küzdelmünkben.

De emeli önérzetünket az az örvendetes 
tény, az az egység, melyben együtt talál bennün 
kel a mai nap, a szorosabb vett polgárságot, a 
szaktudás férfiúival és az ifjú nemzedékkel.

E harmónia adja meg az erőt a mai moz- ; 
galomnak, és én ennek az erőnek tudatában . 
üdvözlöm Méltóságodat e város polgárságának 
nevében, mint a törvényesség és igazság bajnokát; 
de amidőn e közönség háláját tolmácsolom, nem 
kérem Méltóságodat kitartásra, mert hisz meg 
vagyunk arról győződve, hogy e kitartás el nem 
lankad Méltóságod lelkében; s csak erősbödhelik 
az, miként Anteus ereje a földtől. S van-e széles 
e világon olyan föld, melyben több nemes s z ív  
temetkezett volna, mint e magyar föld? Ki ettől 
nyeri erejét, legyőzhetetlen az. ki a magyar állam
eszmének szolgál, az igazság bajnoka az.

Bukhatik egyidőre, de újból feltámad; lever
hetik nemzetét külső hatalmak százezernyi szu
ronyai, de 49-ből 67 támad, a leveretés, tespedés- 
ből újjászületés.

Méltóságod a törvény és igazság égisze alatt 
vette át a kormány megbízását, hivatalát, méltó
ságát, s viselte azt fel- és lefelé függetlenül, 
méltóan a megbízókhoz.

De oly idők következtek be, midőn ama két 
szentséget csak szimbólummá igyekezett törpiteni 
a hatalom s okkor Méltóságod nem tekintve 
egyéni, anyagi érdekeit, magyar szive, érzése su
gallatát követve, ott hagyta ama fényes polcot, 
hatalmi állását.

Ezért nem a bánatos lélek csüggedésével 
állunk itt Méltóságod előtt, de eljöttünk, hogy 
tiszteletünknek, ragaszkodásunknak s nagyra
becsülésünknek adjunk kifejezést igaz hazafihoz 
méltó magatartásáért és hogy itt a fáklyák fé
nyénél tanúságot, fogadást tegyünk, hogy a ma
gyar alkotmány s törvényeink tiszteletében ki
fejtett küzdelmében hű követői leszünk, s ha 
búcsúzunk, nem hullatunk könnyeket, ha búcsú
zunk is, reményiünk; reményiünk egy jobb kort, 
szebb jövőt, amikor újból együtt küzdünk Méltó
ságoddal, Méltóságod zászlaja alatt, mert erre a 
zászlóra, tudjuk, a törvény és igazság jelszava 
lesz írva!

Határtalan lelkesedést keltett e beszéd s 
többszörösen megújult s alig-alig szűnt meg az 
«Éljen Lits Gyula* kiállás.

Lils Gyula volt főispán szólalt meg azután 
s szavaira mély csönd lett a magas palotáktól 
környezett téren. Áhítattal hallgatta a közönség 
a hold és fáklyafényben búcsúszavait a távozó

vezérnek. Beszédjét, nagyhatású szónoklatát a 
következőkben hozzuk:

Polgártársak!
Búcsúzni jöttem tőletek. Miért kell nekem 

búcsúzni tőletek, kiket annyira szerettem? Azért, 
mert lelkemben a szeretet ezen érzésénél nagyobb 
a kötelesség érzete, mely arra késztetett, hogy 
állásomtól megváljak. Azért válók el tőletek, 
mert az én politikai felfogásom egy és ugyanaz 
a ti politikai felfogásokkal. Azért, mert az én 
hivatali állásom kötelessége a jelen kormány- 
rendszer alatt összeütközésbe jutott hazafiasságom 
kötelességével. En hazafiságomra hallgattam és 
arra határoztam el magam, hogy állásomat el
hagyom.

Mikor Napóleon hadseregével a piramisok 
alá ért, figyelmeztette őket, hogy négyezer év 
néz le onnét katonáira. Én sokkal rüvidebb időt 
mondok, mert tiné&tek Polgártársak csak négy
száz évnek története szól intőleg. S tudjátok, 
hogy hot kezdődik és hol végződik ez a négyszáz 
év ? Kezdődik a mohácsi szerencsétlenségnél és 
végződik — nem még nem végződött el, mert 
tart még máig is. Es miből áll a magyarnak 
folytonos, állandó küzdelme, mely vörös vonalként 
vonul végig a négyszáz éven keresztül? Egy nem
zeti harc a szabadságért. Mert soha sem csinált 
forradalmat a nemzet koronás királya ellen, csak 
szabadságát és önállóságát védelmezte. Sem a 
Rákóczi-felkelés, sem a negyvennyolcadiki sza
badságharc nem volt forradalom a király vagy 
a korona ellen, hanem védekezés a koronát kör
nyező rossz tanácsadóknak a nemzeti önállóság 
és szabadság ellen irányuló törekvéseivel szemben.

Most is válság előtt áll a nemzet, most is 
megnehezült az idők viharos járása felettünk, de 
nem baj, mi ettől a vihartól nem félünk, mert 
már nagyobb viharokat láttunk és éltünk át. S 
miből keletkezett ez a vihar? Abból, hogy a 
törvényben megígért óhaja a nemzetnek még ma 
sem ment teljesedésbe s ez a kívánság az, hogy 
akkor, amikor a magyar nemzet fiai hazáért és 
királyért mellüket feszítik a golyóval szemben, 
legalább magyarul vezéuyeltessenek. A rossz 
tanácsadók azonban jó királyunk szájába egy 
szót adtak, amely a nemzetet mély fájdalommal 
töltötte el. Ez a szó a — soha. Én Istenem, mi 
történt volna, ha akkor, mikor Mária Terézia 
mindenfelől ellenségtől szorongatva, Pozsonyban 
karján a kis Józseffel, könnyek közölt fordult hü 
magyar nemzetéhez és kérte, vegyék oltalmába 
trónját és családját; vájjon mi történt volna, ha 
a nemzet akkor szintén azt feleli, hogy — soha. 
Nem igy történt. A nemzet lojalitása azt felelte: 
Moriamur pro rege nostro Maria Theresia. Ennyit 
akarok mondani a politikai helyzet ismertetésére, 
hogy mért hagylak el itt benneteket, ha még 
annyira szeretlek is.

Nyugodt lélekkel hagylak itt benneteket, 
Ez a mai ünnep azt a megnyugvást kelti bennem, 
hogy nyugodtan távozhatom, mert a városnak 
politikai felfogása, vezetése jó kezekbe van le
téve. Távozom azzal a gondolattal, hogy nem 
utoljára állok itt ezen a helyen előttetek és nem 
utóljára szóltam odafent a tanácsteremben a 
város törvényhatóságának tagjaihoz. A nemzetnek 
győznie kell, mert pénz és katona nélkül nincsen 
állam. A nemzetnek győznie kell, mert lehetetlen, 
hogy a király szivéhez ne férkőzzenek jó tanács
adók is és igy a nemzet és királya közötti meg
értés csak rövid idő kérdése lehet már. A király 
jósága, alkotmányszerelete és esküje meg fog 
menteni minket attól, hogy: Ha még egyszer azt 
izoni, mindnyájunknak el kelljen menni.

Hozzátok is van néhány szavam akadémiai 
ifjú barátaim. Bízom, hogy a fa gyümölcsét meg
tenni, mert látom bennetek a fának virágait. 
Egy kis történetet mondok el nektek. Miknr még 
én jogász voltam és tüntettem. Mi is fáklyás
menetet csináltunk az ellenzék akkori vezérének, 
Tisza Kálmánnak. Akkor ő igy szólt hozzánk: 
• Helyeslem az ifjúságnak hazafias lelkesedését. 
Vigyék el azokat a fáklyákat a Dunaparlra és 
énekeljék mellé a Kossuth-nótát. Hadd hallják 
meg odafent Budán is, miként érez a nemzet*.

Köszönöm nektek ifjú barátaim ezt az ün- 
nepeltetést, ezt a szívből való búcsúztatást. Fényes 
ünnep volt ez a mai. Nemsokára módotokban 
lesz egy másik ünnepben résztvenni. Nem kérdem, 
nem is tanácsolom, hogy mit tegyetek, majd meg
mondja nektek azt a hazafiságtok.

Köszönöm még egyszer ezt az ünnepet, 
melyet távozásomra rendezett a város nemes 
polgársága és ifjúsága. Elviszem magammal szi
veteket és itt hagyom helyébe az enyémet. Az én

:5



4 S E L M E C B Á N Y Á I  H Í R A D Ó 1905. december 17.

Istenem óvja meg e nemes várost. A viszont
látásig! Isten veletek!

Felzugotl az éljen, kalapok, kendők lengtek 
a levegőben, az ifjúság díszes zászlaját meghaj
totta s az Isten áld meg a magyart lelkes éneklése 
közben távozóit Lila Gyula az ünneplő közönség 
köréből.

A közönség ez után eloszlott, az ifjúság 
négyes sorokban, mintaszerű rendben vonult le 
az ifjúsági körhöz. Az egész ünnepet nem zavarta 
meg a legkisebb incidens, közbekiáltás. Ilire járt 
pedig délben, hogy este megzavarják a hazafias 
ünnepet a szociálisták. Rossz nyelvek pletykája 
volt; a mi munkásaink elsősorban hazafiak s 
azután szociálisták.

Az ünneplés után, amikor a fiatalság nagy
része is eloszlott, egy kis töredék észrevette az 
utcán Erdély Gyula kir. járásbirót, aki a köz
gyűlést megelőző értekezleten amellett foglalt 
állási, hogy a város és a tisztviselők érdekeit 
tekintve, az uj főispántól vegye ki a közgyűlés 
az esküt. Abcugolással kísérték őt egészen házáig, 
de nem bántalmazták, mint azt az est folyamán 
szanaszét beszélték.

Társas vacsora.
Este nyolc órakor társasvacsora volt a Hun

gária szálló nagy éttermében. Mintegy százötven 
vettek részt a küzvacsorán tisztviselők, polgárok, 
ifjúság vegyesen. Mondanunk is fölösleges, hogy 
az ünnepi nap után lelkes, emelkedett, hazafias 
hangulat volt a közvacsorán is.

Az első lógás után Állmán Imre a polgárok 
nevében búcsúzott a távozó főispántól. Magas 
szárnyalásu, tartalmas beszédéi sűrűn szakitolták 
meg a helyeslések. Éljenzések.

A főiskolai ifjúság nevében Wundszdm  
Sándor tartott igen talpraesett és igen jól előadott 
beszédet. íme ez az:

Tisztelt Uraim !
A közpálya napszámosának életében ünneppé 

lesz az a nap, melylvel működésének egy-egy sza
kasza lezárul. Ezt látjuk a mindennapi életben 
úgyszólván napról-napra. ezt látjuk a jelen alka
lommal is, mikor ünnepelünk egy férfit, mert el
hagyta azt a helyet, melyet mint Hontvármegye 
és Selmecbánya város főispánja évek során át a 
közügyek szolgálatában elfoglalt.

Uraim, nálunk Magyarországon eddig az volt 
a szokás, hogy a hazafias lelkesedés akkor öltött 
magára ünnepi könlüst, mikor a főispán állását 
elfoglalta. Most az ügyek egészen máskép állnak. 
Úgy látszik megfordult az idők kereke, mert most 
mindig azt olvassuk az újságokban, hogy a nem
zet azokat a főispánokat ünnepli és becsüli, akik 
állásukat otthagyják. Mi ennek az okatisztelt uraimI 
Mindnyájan tudják. Mindnyájan érezzük azt a 
üdére nyomást, mely szorítva hat le keblünkre és 
melynek álkos súlya alatt ökölbe szorult kézzel 
várjuk a pillanatot, hogy összeroppantsuk ezer 
éves alkotmányunk inegmételvezőit.

>Rosz időket élünk, rósz csillagok járnak.* 
Éppen azok, akiknek első sorban kötelességük 
volna, hogy az ország ügyeit előre vigyék, éppen 
azok részéről kell tapasztalnunk, hogy napról- 
napra sarokba dobják a törvénykövet és arcul 
csapják az igazságot.

Azért vet most uraim lobbot szivünkben a 
hazafiság szikrája, azért ünnepeljük mi most mél- 
tóságos Lits Gyula ural. mert hazafiul szive nein 
engedte, hogy ilyen emberek, ilyen elvek szolgá
latában maradjon. Otthagyta fényes állását, ott
hagyta azt a förtelmes tábort, hol mocskos ke
zekkel kormányozzák az ország szekerét.

Őszintén szólva, mi, az ifjúság már vártuk 
egy idő óla, hogy lemondjon állásáról, de úgy 
látszik a méltóságos úr is várt. Várta az idők 
jobbra fordultát, várta bizonyára azt az időt, mi
kor e sokat szenvedett haza egén újból föltűnik 
az alkotmányos élet csillaga.

Ö sajnos csalódott reményeiben, de mi nem 
csalódtunk ő benne.

Elhoztam ezért neki kollégáim, a főiskolai 
polgárok nevében ami legdrágább kincsünket: az 
elismerést. Ennél többet nem adhatunk, de ezt 
szívesen adjuk és azzal a meggyőződéssel adjuk, 
hogy a polgári erények eme legbecsesebbje a leg
illőbb jutalom az olyan férfiú számára, aki minden 
tettéért nyugodtan teheti kezét a szivére.

Emelem hát poharam Lits Gyula úr egész
ségére és kívánom, hogy e haza, e megye és e 
város javára még sokáig éljen!

A fülhangzolt éljenzés csillapultával Lits 
Gyula emelkedett szólásra.

Az én tiszteletre méltó barátom azt mondta, 
hogy ennek a politikai harcnak halottai vannak 
és azok közé engem is közzé számított. Hát a 
háborúnak meg van az a szokása, hogy ott meg 
is kell halni. Azonban a politikai harcokban viselt 
halál kétféle, vagy elölről, vagy hátulról kapja 
az ember a vágást. Én élőről kaptam, és igy nincs 
okom szégyenleni azt amit kaptam. De azért van 
ennek a főispáni kérdésnek igen nagy halottja, 
melynek ravatala felett az egész nemzet bánkódik; 
fájlalja a nemzet azt, hogy ezt a történelmi em
lékű nagy szép állást, a főispáni állást a porba 
taszították. Példát is mondok rá alig egy hét előtt 
Párkánynánaról utaztam haza Ipolyságra és a 
peronon sétáltam egyszerre csak egy paraszt em
ber az elindulni készülő vonatba beszálló másik 
paraszt embertől azt kérdezi hová megyen ke
gyelmed, tán főispánnak viszik kigyelmedet.

Hová lelt a szép főispáni állás. Oda jutot
tunk, hogy ez is már a tisztesség és nem tisztes
ség kérdése. A tisztesség kérdéséhez tartozunk mi 
régi főispánok. Akik a mostani főispánok társa
ságába nem jól érezzük magunkat, mert ezeket nem 
vezeti a haza szeretet, amelyet mi tanultunk. Ezek 
az urak egészen más iskolából kerüllek ki. Eze
ket vagy a katonaságtól kergették el adósság 
miatt (helyeslés igen nagy): amásik része belátja, 
hogy eljátszotta kisded játékait a vármegyei szol
gálatban; a harmadik része egy igen kellemetlen 
körülménytől akart szabadulni, amelyet úgy hinak, 
hogy csőd és miután van vállalkozó aki a csődtől 
megmenti, hát nem nagy dolog kell ahhoz, hogy 
főispán legyen, csak egy kis hártya kell, csakhogy 
ez az arcbőr hártyája. Nohát ami bőrünk egészen 
másképen van alkotva.

Felelek a másik tisztelt barátom szavaira 
is, hogy miért maradtam mostanáig főispán. Nem 
azért, mint ha jobb jövőt vártam volna, hanem 
azért mert addig maradiam mig kötelessé
get véltem ezzel teljesíteni, még pedig kötelességet 
a vármegyének és a városnak is. Azt hittem, 
hogy a meddig csak lehet maradok, inkább tisz
tességes emberek maradjanak a főispánok, mint
hogy ebből a desperáló társaságból való emberek 
foglalják el a helyünket, akik kaphatók lesznek 
mindenre. Hát. mink nem voltunk erre kaphatók 
és miután bekövetkezett a periódus, hogy megkér
dezték tőlünk, hogy mi az értékünk, akkor azt 
feleltük, hogy nekünk nincsen árunk ami árunk 
az, hogy ereszszenek el bennünket. (Hoszantartó 
éljenzés). Ilyen körülmények között ma a politikai 
helyzet ebben az országban. Igen röviden lehet 
distingválni. Ma már nincsenek politikai pártok. 
Nincs politikai felfogás; nem azt kérdezzük, hogy 
ki áll 67 es és ki 48-as alapon, hanem azt kérde
zik, hogy ki a hazafi és ki a hazaáruló. Ma egy 
táborban vannak a hazafiak és nem kérdik, hogy 
milyen forma mellett remélik a haza boldogságát, 
a másik táborban vannak azok akik arról be
szélnek, hogy mit kaptál és mire vársz még. 
(Taps és viharos éljenzés!)

így fejtettem meg, hogy miért maradiam 
meg eddig és miért hagyom olt a főispánságot s 
igy fejtettem meg azt is. hogy ma minden magyar 
embernek ottvan a helye, ahol a többi hazafinak. 
Aki ezekhez nem tartozik az a másik hazaáruló 
bandához tartozik S ne mondja azt senki, én 
félek, hogy anyagi romlásba vetjük az országot, 
megyét, törvényhatóságot mert ha azok a nagy 
alakjai a történelemnek is igy gondolkodtak volna 
akkor régen oda volnánk. Ha a nagyok is mindig 
az oportunitás jelszavával éltek volna, akkor min
dig meglehetett volna alkudniok egy emberrel. A 
német alkudott is mindig, az volt a törekvése, 
hogy Magyarországon pénzen. Megvegye a haza
fiakat. ahogy meg is vette megtalálták azt a listát 
is, amikor Mohácsi vész után ki mit kapott a 
Habsburgoktól azért, hogy melléjük állottak, meg
találta ezt a listát Thaly Kálmán. Minden kornak 
megvoltak a gyengeségei és selejtes egyéniségei, 
de ezek azok voltak, kiknek száma kisebb volt, a 
sokaság mindig azok voltak akiknek kezeibe az 
ország sorsa volt letéve s ha voltak ily igaz 
magyar hazafiak akkor háláskegyelettel kell vissza 
emlékezni azokra s azoknak példájából meríteni. 
Mi akik már lassanként vén emberek vagyunk 
érezzük, hogy kötelességünket teljesítettük, mi 
megtettünk annyit, amennyit kellett, Ma ott állunk, j 
hogy befejezzük pályánkat és ti következtek fiatal j 
barátaim. Vigyázzatok, emlékezzelek szavaimra, or- ;

szág és haza a ti kezetekbe kerüllek. A nagy ala
koknak ne legyetek epigonjai, vegye ki részét a 
hazafiságból mindenki egyformán, mert ha mi 
voltunk az utolsók akik be tudták vezetni a nem
zetet a második évezredbe, ne legyetek ti az elsők 
akiknek kezéből a haza sorsa kisiklik. (Szűnni 

í nem akaró éljenzés.)
Beszéltek azután még H lavatvy  József plé

bános, aki az ifjuságos éltette, Zólomy Imre erdő- 
í mester Soltész István főispáni titkárra köszöntött 
l poharat, Jezsovits Károly kir. tan. Lits Gyulát 
j mint a 48-as eszmék bajnokát éltette.

Kurnc nóták, Kossuth nóták mellett, me- 
j lyeket lelkesítőén játszott a Balogh László zene- 
| kara ült együtt ezután a társaság s mikor Lits 
í Gyula főispán távozott az egész közönség elkí

sérte őt lakásáig, ahol utolsó búcsúszót mondott 
a távozó főispán.

A szép ünnep befejeztével elismeréssel em
lékezünk meg a város hazafias polgárságáról, el
ismeréssel a főiskola lelkes, derék ifjúságáról.

Méltó volt az ünnep lefolyása városunk mű
velt közönségéhez és méltó volt a távozó Lits 
Gyulához.

K Ü L Ö N F É L É K .
— Maradjon itt az erdészeti főiskola.

Városunk közönsége nevében Szitnyai József kir. 
tanácsos polgármester a következő elleninditványt 
terjeszti a mai napra kiküldött orsz. erdészeti 
közgyűlés elé. Miután a Selmecbányái m. kir. bá
nyászati és erdészeti főiskola székhelyének kér
désében semmi olyan helyt álló. indok fenn nem 
forog, mely a főiskolának Selmecbányáról való 
elhelyezését vagy esetleg a két ágazati szak el
különítését okadatolná, továbbá; miután az ezen 
egyesület részéről az ezredéves jubileum emlékére 
ugyancsak a bányászati és erdészeti akadémia 
elhelyezése s elkülönítése okából a magas kor
mányhoz intézett emlékirat nemcsak célhoz nem 
vezetett — de azóta a kormány a főiskola ujabbi 
korszerű berendezése, ugyanabban több uj 'an- 
szék rendszeresítése, a két testvér intézet igazga
tásának a paritás elvére fektetett újjá szervezése 
és |uj tanrendszer életbe léptetésével mindazon 
hézagot és hiányt pótolta, melyek az egyesület 
millenáris memorandumának indítékait képezték: 
továbbá miután a felettes két ministerium a ta
nári kar ajánlatából a két intézet elkülönítésének 
kérdését teljesen elejtette — sőt miután a kor
mány legujabbi rendelkezései is több uj labora
tórium és tanterem berendezése tekintetéből arról 
tanúskodnak, hogy a főiskola azon színvonalra 
emeltetik, mely a joggal támasztható igényeknek 
megfelel — mondja ki az Országos Erdészeti 
Egyesület közgyűlése, hogy a bányászati és erdé
szeti főiskolát jelen székhelyén, vagyis Selmec
bányán meghagyandónak tartja; tekintettel azon
ban a kor egyre fokozódó igényeire, továbbá te
kintettel azon érdekkapocsra, mely az Országos 
Erdészeti Egyesületet a főiskolához fűzi és a 
melynél fogva kell, hogy az az intézet uj alapokra 
fektetett szervezetének további fejlesztését is szi
vén viselje — valamint tekintettel arra, hogy a 
főiskolai tanári kar többsége maga is jelezte köz
zétett memorandumában, hogy az ujabbi szerve
zet dacára is kielégítendő szükségletek, pótlást 
igénylő hiányok s leküzdendő nehézségek vannak 
— jelentse ki a közgyűlés, hogy készséggel hoz
zájárul mindahhoz, mi az örvendetesen megindult 
fejlesztés lehető fokozásához szükséges és utasítsa 
az egyesület választmányát, hogy a hiányok, szük
ségletek és nehézségek okait kutassa s a  kinyo
mozott eredményhez képest, valamint az orvos
lásra vezető módok megállapítása uLán megfelelő 
javaslatokat terjesszen elő. Az elleninditvány mély 
tanulmányra valló s az ügy iránti lelkesedésről 
tanúskodó indokolását lapunk jövő heti számá
ban közöljük, de már most is megjegyezhetjük, 
hogy a város részéről minden intézkedés meg 
volt léve a főiskolánk itt hagyása érdekében.
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— A Selmecbánya—hegy bányai gyufa
gyár ügye egy lépéssel ismét előbbre jutott. A 
tegnapelőtt megtartott gyűlés nagy alapossággal 
megvitatta az előterjesztett részvónyaláirási fel
hívás tervezetét s a Budapestről érkezett szak
értő hozzászólása után újabb elbírálás tárgyává 
tette a kültségelőirányzást is. A részvényaláirási 
felhívás elvben el lett fogadva s megállapodás 
jött létre abban az irányban, hogy az indítvá
nyozott módosítások eszközlése után az alapítók
nak aláírás végett előterjesztessék. Újból meg lett 
állapítva, hogy a költségelőirányzat reális, abban 
a kiadások a legmagasabb, a bevételek a lehető 
legalacsonyabb számítással vannak felvéve. A 
Selmeci Takarékpénztár képviseletében Hornya- 
esek István közölte, hogy nevezeti pénzintézet 
igazgatósága az alapításban való részvételt már 
elhatározta. Ez a pénzintézet a közérdekű ügyek 
előbbre vitelében dicséretre méltóan jár elől. 
Sluller Gyula dr., mint a Selmeci Kereskedelmi 
és Hitelintézet és Wagner Lajos, mint a Selmeci 
Népbank kiküldöttje, szintén kilátásba helyezték 
a nevezett pénzintézeteknek az alapításban való 
közreműködését. Sztankay Aba dr. értesítette a 
a gyűlést, hogy az alapításban való részvételt 
Czobor László Hontvármegye alispánja, az Ipoly
sági Takarékpénztár s több megyei vezérember 
jelezte s abban a Báti Hitelszövetkezet is részt 
vesz. Fendt Vilmos valószínűnek mondotta, hogy 
a bakabányai két hitelintézet és a város közön
sége is aktív szerepet vállal az alapításban. Az 
aláírási felhívás ezeknek aláírás végett el lesz 
küldve. Léva városából Blnm  nagykereskedő cég 
szintén részt vett a gyűlésen. Erős kilátás van 
arra, hogy a hasznosnak Ígérkező vállalat csak
ugyan létesülni fog

— A jótékonycélu, Vitális István dr. által az 
ev. nőegylet javára, a főiskola kémiai tantermé
ben megtartott előadás eredményezett a szegények 
s árvák karácsonyfájára folyó évi december hó 
13-án kerek 100 koronát; az ifjúságnak szóló elő
adás december 14-én 41 koronát. Amidőn e nem 
várt eredményről beszámolok, nagy lelki örömmel 
mondok hálás köszönetét a szegény árvák s mun
kaképtelen elaggott szegények, valamint a nő
egylet nevében is mindenekelőtt Vitális István 
dr.-nak tanulságos s gyönyörködtető előadásaiért, 
továbbá a főiskola rektorának aki készséggel át
engedte a főiskola jelzett termét az előadásra, 
tovább a közreműködő főiskolai tanárnak Sclielle 
Róbertnek s a többi valahány közreműködőnek, 
valamint a nagy közönségnek közös ügyünk párt
fogásáért. A jó Isten fizesse meg a »jókedvű ada
kozók* adományait; amint azt tényleg teszi a 
jótét tudatában! S hogy azt kiki tetézhesse, kér
jük jöjjön el s lássa saját szemeivel, mily bol
dogság sugároz majd ki a fénylő Karácsonyfáról 
társadalmunk szegényeire, amidőn azt folyó évi 
december hó 17-én (vasárnap) délutáni 3 órakor 
a papiakon levő leányiskola termében, a minden 
jó adományok kútfejének jó Istenünknek, hála
zsolozsmákat zengve felállítjuk. Hiindel Vilmos 
nőegyleti titkár.

— A F. M. K. E. központi igazgató vá
lasztmánya 1905. évi decomber 19-én délután 
7*4 órakor Nyilrán, a vármegyeház nagytermé
ben évnegyedes ülést tart, a melyre az egyesület 
központi igazgató választmányi tagjait tisztelettel 
meghívom. Nyílra, 1905. decomber 12-én. Thuró- 
czy Vilmos v. b. t. t. cs. és kir. kamarás elnök 
Glair Vilmos főtitkár. Tárgysorozat. I. Ő Felsége 
a király köszöneté a közgyűlés üdvözléséért. II. 
Az elnökség időszaki jelentése: 1. Elhunyt tagok. 
2. Behajthatatlan követelések törlése. 3. Uj tagok. 
4. Az egyesület pénzügyi viszonyai. (Uj hagyaté
kok.) 5. A F. M. K. E. törvényhatósági választ
mányai. (A lévai választmány ügye, Liptói vá
lasztmányunk és óvodája. Nyilrai választmányunk 
uj óvója slb.) 6. Az egyesületi könyvtárak álla
pota. (Jelentétek. Uj könyvtárak. Ajándékkönyvek.)
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7. A néprajzi muzeum ügye. 8. Társádalmi moz
galmak. Hl. Kérvénzek. IV. Indítványok s esetleg 
interpellációk. V. Két jegyzőkönyv-hitelesítő ki
küldése.

— Számtiszthelyettes. Városi számvevősé
günknél az üresedésben levő számtiszti állás teen
dőinek végzésével ideiglenes gyakornoki minőség
ben Kaurics János volt főiskolai hallgatói bízta 
meg utóbbi közgyűlésünk, aki több hónap óta 
díjtalanul látta el a teendőket s egyébként is már 
kellő gyakorlottsággal bir.

— Korpona uj rendőrkapitánya. Szom
szédos városunk rendőrkapitányává Jeszenszky 
Gusztáv v. jegyző neveztetett ki.

— Híresztelések. Nem jó szolgálatot tesz
nek azok városunknak, akik képtelen rémhíreket 
terjesztenek népünk körében, de még az ügyvivő 
kormánynak sem tesznek ám szolgálatot, ha arról 
mindenféle aljasságot terjesztenek, feltesznek. A 
lefolyt héten több napon át távol voltak váro
sunkból Szitnyai József királyi tanácsos, pol
gármester, Svehla Gyula miniszteri tanácsos, 
Sztancsay Miklós főjegyző, Altman Imre tanács
nok, S z é l  Lászió dr. tiszti ügyész, K a p p  Jakab 
dr. tiszti főorvos, Csányi Ottó t. főszámvevő, sőt j 
még lapunk szerkesztője, Kuti István rendőr- | 
alkapitány is; Svehla Gyula miniszteri tanácsost 
kivéve, az utóbbiak mind Ipolyságon voltak egy ' 
törvényszéki tárgyaláson. Még itthon sem voltak, ; 
máris a legképtelenebb hírek kaptak szárnyra | 
eljárásukról, mintha mindegyik egy-egy megtorló j 
intézkedés tervét hozta volna útitáskájában, j 
Egyebek között Svehla miniszteri tanácsosról i 
már szerdán, mikor még Budapesten volt, azt 1 
állították mint biztosai, hogy magával hozta a 
bányászatot betiltó rendeletet. Az ifjúságnak 
meg-megujuló tüntetését is helytelenül Ítélik meg ! 
sokan s olyan tervezéseket tulajdonítanak az ; 
ifjúságnak, amikkel nem foglalkozik. Aztán azokat 
a szociálistákat sem kell mindig előrántani. Azok 
is okultak annyit, hogy Selmecbányán minden 
jó célt el lehet érni rendes eszközökkel, a fejlő- : 
dés lassú, de biztos menetével, de erőszakos ! 
durvasággal semmit sem érhetünk el, sőt ártunk 
a legjobb ügynek is. Már pedig a szociálizmus I 
tana jó ügy, szent ügy, mert az ember boldog
ságát célozza. Ennek a célnak szolgálatában 
munkálkodunk mi mindannyian, akik a közélet 
e szociális élet terén némi szerepet viszünk s 
úgy kell lennie, hogy a közeljövőben együtt kell 
majd munkálkodnunk oszlálykülönbség nélkül 
mindannyiunknak a szociális eszmék békés utón 
való megvalósításán.

— Elhalálozás. Kvassói Kvassay István 
esperes, zsemléri plébános, a «Léva és Vidéke* 
római kalh. Tanitó-Egyesület elnöke, barsmegyei 
bizottsági tag e hó 12-én elhunyt. E hó 15-én 
nagy részvét mellett temették.

— Egészségügyünk november hóban. A 
tiszti főorvos havi jelentésének népmozgalmi ada
tai szerint a múlt hóban 33 élveszülöttel szemben 
34 halálozás fordult elő, melyek közül 17 aO—7 
éves korra esik. Volt 8 tüdőgüinőkór okozta 
haláleset, 2 fertőzés, 5 aggkór és 2 egyéb okból 
támadt haláleset. Elszomorító az a tapasztalat, 
hogy az élveszülettek nagyobb része veleszületett 
gyengeséggel jön a világra s rendesen egy-kél 
nap múlva el is pusztul.

— A József főherczeg Szanatórium Egye
sületbe a következő uj tagok léplek be: Bole- 
man Stefánia (Hegybánya) Kaprinay Christa (Hegy
bánya) Bencze Gergelyné, Fekete Lajosné, Kolosi 
Jánosné, Binder Antal, Böckh Hugóné dr.-né Riedl 
Gyulané és özv. Zsitvay Jánosné; összesen 9-cn. 
A múlt számunkban közölt tagok száma 118, igy 
összesen eddig már 127 tag iratkozott be. Minden 
számunkban közöljük az újonnan beiratkozott tagok 
névsorát, az eddigi eredményért is a legnagyobb 
köszönetét nyilvánítja a »József főherczeg Szana
tórium Egyesület.*

- -  Vadászat. Az e hó 10-én a főiskola 
vadászterületén, Tópatak község határában tar
tott hajlóvadászaloii Erős Rezsői főiskolai hallgató 
és Moha Alajos főerdőör egy-egy nyulal hoztak ; 
terítékre

— Uj ipartársulat. A Selmecbányái lábbeli 1 
készítő iparosok ipartársulattá tömörülnek. Az 
alakuló ülést ma délután 3 órakor tartják meg í 
Ez az üdvös kezdeményezés a legutóbbi cipész- j 
mesteri tanfolyam folyománya. Nagyon helyesen 
teszik a mesterek, ha társulattá állanak össze

közös érdekeik hathalásabb előmozdítása végett, 
mert csak igy fejleszthetik szakiparukat s csak 
igy várhatják jogos érdekeik előmozdítását, védel
mét s csak igy hívhatják fel az iparukkal össze
függő közérdekű intézkedésekre az illetékes ha
tóságok figyelmét, mert bizony nagy részt áll az 
a régi közmondás, hogy néma gyermeknek anyja 
sem érti szavát. Ha volt bajuk, azt csak családi, 
baráti körben panaszolták el, de illetékes fórum 
elé nem vitték s igy sérelmeik orvoslást nem ta
láltak. A társulattá alakulás után egészen más 
viszonyok állanak elő s mulhatlanul javulni fog 
helyzetük.

— Esti szaktanfolyam. A cipészsegédek 
részére január hónapjától kezdve esti tanfolyam 
nyílik meg a minisztérium részéről megtartatott 
szaktanfolyam folytatásaképen. A város közönsége 
helybenhagyta a városi tanács azon intézkedését, 
hogy a Magas-házban tantermet engedett át e 
célra. A tanfolyam szervezését Vörös Ferenc tb. 
főjegyző vállalta magára az iparhatóság részéről, 
s azon törekszik, hogy a szabósegédek is esti 
tanfolyamban bővítsék szakismereteiket.

— A cipészmesteri iskola. Beiratkozott a 
tanfolyamra 20 hallgató és pedig 12 mester és 8 
segéd s ezek közül kimaradt különböző okok 
miatt két mester és 2 segéd s igy a tanfolyam
ban állandóan 16 hallgató vett részt.

Bodh József szaktanító, a »Czipészeti Szak
lap* szerkesztője alapos tudással vezette a tan
folyamot, mint a kereskedelemügyi minisztérium 
részéről kiküldött tanító, a kormány részéről 
Krazsof József budapesti cipészmester kétszer lá
togatta meg a tanfolyamot mint ellenőr, a hely
beli I és Il-od fokú iparhatóság részéről pedig 
Vörös Ferenc tb. főjegyző végezte naponkint az 
ellenőrzést, és közbenjárt az iskolának a szüksé
ges kellékekkel való ellátása tekinteleben.

A tanfolyam 4 hétig tartott a Magasház 
hátsó helyiségének egy nagy termében, melyet a 
város engedett át fűtéssel és világítással látva 
el azt.

A záró ünnepen a helybeli kamarai kültagok 
Hornyacsek István és Fizély Károly urak vala
mint az I. és Il-od fokú iparhatóság képviselői 
arról győződtek meg, hogy a tanfolyam örven
detes sikerrel záródott, mi mellett egyébként az 
a körülmény is bizonyít, hogy a tanításnak esti 
órákban folytatását óhajtók száma már 20-at 
teszen.

A mull vasárnap lefolyt záróünnepen szép 
számú érdeklődő közönség látogatta meg a rajz 
és munkakiállitást, a tanfolyamban részlvetleknek 
készítményét s a szakellenőr, szigorú s beható 
bírálat alá véve azokat, elismerőleg dicsérőleg 
nyilatkozott záró beszédében Bodh József tanító
nak működéséről és lelkes beszédben buzdította 
a tanfolyamban résztvevőket tanulmányaik tovább 
folytatására, a mivel nagyban fognak hozzájárulni 
a cipésziparunk emeléséhez, ennek a szép iparnak 
fejlesztéséhez, melynek párja nincs, miként ő lel
kesedésében mondá.

Horváth Kálmán főkapitány mint I. fokú 
iparhatóság meleg szavakban emelte ki, hogy a 
tanfolyam megnyitásakor bizalmát fejezte ki a szak
tanítónak itteni mőködése iránt s hálával lelt el 
a szive a magas kormány bölcs intézkedéséért, 
mely lehetővé tette, hogy városunk cipésziparosai 
ismét egy nagy lépést tehetnek a szakképzés terén 
s most, hogy a kiváló eredményt látja, örömmel 
jelenti ki, hogy e bizalmában, reményében nem 
csalódott, s hálaérzete fokozódott ez intézmény 
létesítői iránt. Ezután buzdító, oktató azóval for
dul a mesterek és segédekhez a kijelölt utón való 
tovább haladást ajánlva nekik.

Bodh József tanító hason értelmű oktató 
szavai után, aki az egyes hatóságoknak, s a ke- 
ívskedelmi kamarának köszönetét fejezte ki, 
Vörös Ferenc tb. főjegyző szakismereteik bővíté
sét ajánlja első sorban a mestereknek, statisztikai 
adatokkal bizonyítván azt, hogy a magyar cipész 
helyzete nem oly kedvezőlleu, miut a milyennek 
maguk az iparosok tévesen hiszik. A mi nagy hi
bák fennállanak, azokat maguk az iparosok elhá-
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rithatják, mint a hogy egyrészt ők okozták azokat 
Lám egy-egy osztrák lábbeli készítőre csak 130 
lakos jut, egy-egy némot lábbeli készitőre 110 
lakos, mig a magyar lábbeli készítő 153 embert 
kaphat megrendelőül, ha csak itthoninak akar 
dolgozni. Hátha még külföldre is akarna s tudna 
szállítani, mily tág tere nyílnék e téren. Az 
osztrák cipészek ugyanis hozzá számítva más or
szágok csekély hozzájárulását évenkint majdnem 
20 millió korona értékű lábbelit szállítanak Ma
gyarországba, mig innen csak 1 és 1» millió ér
tékűt szállítunk ki. Az osztrákok eme cikkeinek 
nagyobb részét nem a gyárak, hanem a konfek- 
cioszerüen szervezett kézművesek szolgáltatják, s 
igv elesik azoknak érvelése is, akik azzal állanak 
elő, hogy a gyárak ölik el a kisipart. A tanulás 
mellé a társadalmi szervezkedést ajánlja ezek 
után a tb. főjegyző, mely szervezkedéssel az üz
leti ismereteket, ügyességet is elsajátítja majd a 
magyar cipész és a győzelem reményével kelhet 
versenyre annyira szervezett külföldi szaktársaival 
különösen az osztrákkal, mely a fent kimutatott 
mennyiség melleit még 18 millió értékű lábbelit 
szállít a vámkülföldre, nagyrészt Németországba 
és Anglia, a gépeknek hazájába.

Midőn ezekben elmondottuk ez iskoláról a 
fentieket ide iktatjuk az abban résztvettek névsorát:

Baránka József mester, Burdács Pál mester, 
Flóro János mester, Gverk Károly mester, Lövy 
A. Ede mester, Palancsányi János mester, Reiner 
Ármin mester, Treiter János mester, Zajacz János 
mester, Beer Zsigmond segéd, Bérén yi András se 
géd, Goldíinger Manó segéd, Keresztes Károly se
géd. Reich Bertalan segéd, Szlainka István segéd 
és Urbánek József segéd.

— Ipari és kereskedelmi árusítás vasár
napon. A Kereskedelmi minisztérium folyó évi 
79.332 sz. körrendeletével megengedte, hogy e hó 
24-ére és 31-ére eső két vasárnapon az ipari és 
kereskedelmi árusítás, illetőleg adás-vevés kivé
telesen délután 5 óráig, a borbély és fodrász 
iparhoz tartozó munka pedig kivételesen az egész 
napon át végezhető legyen.

— Erdészeknek való karácsonyi ajándék.
A szép karácsonyfát az erdész bácsik liferálják. 
ők is megérdemelnek valami ajándékot. Ezt pe
dig egy jó barátom 8 éve készitgette, nagy szor
galommal gonddal. Ára l korona. Kapható Joerges 
Ágostnál Selmecbányán. Ez a »Betüsoros tárgy
mutató az erdészeti rendeletek tára* (1880—1904 
évi) 1—XXIV. évfolyamaihoz. Erdőbirtokosok, er
dészeti ügyekkel foglalkozók és erdőtisztek számára. 
Összeállította Tomasovszky Imre m. kir. erdész. 
(54 oldalj Oviz u. p. Svedlér, Szepes vm.

Az „Erdészeti Lapok“ folyó évi VII füzeté
nek 710. és 711. oldalán a müvet a következőleg 
ismerteti: Érzékeny hiányt pótol Tomasovszky 
Imre m. kir. erdész által »Belüsoros tárgymutató 
az Erdészeti Rendeletek Tára (1889—1904. évi)
I—XXIV. évfolyamaihoz* címen küzrebocsájtott 
füzet Teljesség s itt ott a rendszer tekintetében 
némi kívánni valót, a már teljesítőit pótlások után 
is, melyekről szerző a müvecske élőszavában meg
emlékezik, még ugyan hátra, mégis jó szolgálatot 
tesz mindazoknak, kik az erdészeti ügyekben ki
adott kormányrendeletek ntán kutatnak. Ezek a 
kisebb hiányok a mü értékét nem érintik s ezért 
a hasznos kézikönyvecskét annyival is inkább 
ajánljuk tagtársaink figyelmébe, mert az »Erdé- | 
szeti Lapok* tárgymutatójának az »Erdészeti Ren- : 
deletek«-et tárgyaló része a legjobb esetben is 
csak az 1907-ik évben jelenik meg. A szóban levő 
müvet a „Magyar Erdész“ folyó évi 11 száma 
a következőleg méltatja: »........... Ötvennégy ol
dalra terjedő füzetbe foglalta össze Tomasovszky 
Imre m. kir. erdész az »Erdészeti Rendeletek 
Tára* indexét. Fáradtságos, lélekülő munka az 
ilyen betüsoros tárgymutató s elismeréssel kell 
lennünk szerzője iránt annál is inkább, mert ön
költségén adta ki, bárha előre tndta, hogy a be

tűktől annyira irtózó szakközönségünk részéről 
aligha talál olyan támogatásban, hogy költségei 
megtérüljenek. A munka felöleli az ‘Erdészeti 
Rendeletek Tárá«-nak eddig megjelent összes ki
adásait. Erdőtiszteknek s általában erdőgazdaság
gal foglalkozóknak a gyakorlatban nélkülözhetetlen 
Útmutatóul szolgál. Melegen ajánljuk szaklársaink 

‘ figyelmébe.
— Iparos ifjak dalosköre. Ma délután két 

j  órakor az iparos ifjak daloskör alakítása ügyében
a Magasház tantermében V ö r ö s  P’erenc tb. fő
jegyző elnöklete mellett értekezletet tartanak, 
melyre lapunk utján azok is meghivatnak, akik 

' esetleg erről értesítést nem nyertek volna. Mint 
látjuk, a város közönségének ezen határozata, 
mely szerint tanhelyiséget adott az önképzés 
céljaira, egyszerre uj életet kelt az iparos ifjúság 
körében. Rajta! előre ifjakl a jelen, a jövő sokat 

' vár tőletek, váltsátok valóra a hozzátok fűződötl 
i reményt, várakozást.

— Ellopott kétfejű sas. A városház tanács- 
í termében kétfejű sas röpködött eddig állandóan 
| a száz éves nagy álló óra ingáján, a mű stilusá- 
j  nak, korának megfelelően. Az utóbbi években 
j azonban sokszor tettek egyesek ez ellen észre- 
• vételt, de a stílusra való hivalkozással mind- 
i annyiszor megmentették egyesek a madarat. A 
( minap azonban, éppen ama lélekemelő ünnep

alkalmával mintha a sas is felocsúdott volna 
százados állapotából, a szó szoros értelmében el
ragadta a hazafias hevület. Ezzel röviden közölve 
a tényt, azzal a kéréssel fordul e sorok Írója 
ahhoz a hazafias hevülethez, mely nem a sas
madár szárnyai alatt, hanem bizonyára egy lelkes 
ifjú kebelében lángolt, oldja meg a kérdést oly- 
képen, hogy állítsunk az elrepült sas helyébe 
ugyanolyan súlyú magyar koronát, azt a madarat 
pedig tegyük oda, ahol mindent megbocsáthalunk 
neki — a múzeumba.

— Tüzek. E hó 14-én este féltizenegy óra 
í tájban tüzilárma verte fel a várost; a Zsigmondy- 
: utcában Greguss Antal házához tartozó egyik 
j melléképület égett. Rémes látvány volt az éj 
j  sötétjében a hatalmas lánggal égő épület. Sze- 
i rencse, hogy szélcsend volt és hála a gyorsan

elősiető segélynek, mert ellenesetben óriási ka- 
í tasztrófa lehetett volna. Jól dolgozlak úgy a vá- 
1 rosi, mint a kincstári tűzoltók, de legjobban és 
I fáradhatatlanul segédkeztek a főiskolai hallgatók 

és a diákok, akik nem nézve veszélyt és nem 
törődve ruháikkal sem. ott voltak ahol legnagyobb 
volt a veszély és szívesen követték a segélyt kérők 

! felhívását. A tüzet éjfélután két órakor sikerült 
! lokalizálni, maga az épület azonban leégett és olt 
i égett a háztulajdonosnak sok uj gépe és szer- 
! száma. A rendőri vizsgálat gyújtogatást állapított 
I meg; a nyomozás folyik. — Alig nyugodott el a 
| közönség, már reggel hat órakor újra megszólalt 
| a tűzoltó trombita, újabb tüzet jelezve. A Harang- 
I utcában gyuladt ki özv . R u z s i n á k n é  háza, itt 
| azonban gyorsan elfojtották a tüzet és alig két 
| négyzetméternyi házfedelet szedlek szét a tűz- 
! oltók. Itt is a gyújtogatás kétségtelen jelei álla- 
J pittattak meg.

— Gazdátlan eb. Folyó hó 15-én egy kis 
! nőstény kutya találtatott. Tulajdonosa átveheti a

rendőrségnél.
— „Százszorszép dalok albuma.** A nem

zetközi zeneirodalom lég remekebb dalainak gyűj
teménye, énekhangra zongorakiséretlel jelent meg 
Klökner Ede budapesti zeneműkiadó kiadásában. 
Ára 5 korona nettó. A legszebb karácsonyi uj-

: donság! Szebb ajándékot azt hisszük, keresve sem 
: találni. Az értékes gyűjteményben 40 művészi dal 
I vetekszik egymással az elsőségért, s bizony nehéz 
1 eldönteni, hogy a magyar vagy a lengyel szépség-az 
j észth vagyaz olasz hódit e jobban sajátos bájával ! 
i nem is szólva a kritikán felül álló klasszikusokról: 
; Schuberth, Schumann, Mendelsson Locue slb, kik- 
| nek kiváló Ízléssel kiszemelt darabjait kapjuk még 
| pedig az eredeti szöveg mellett mindig a magyar 
: fordításával (jóhirű fordítók; Csengeti Gyula, 
i György Margit, Cziglányi tollából), mig az eredeti
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magyar versekre költött dalok szövege rendesen 
németre is le van fordítva, a nemzetiségi vidékek 
s még inkább a külföld számára. Már ez utóbbi 
szempontból is nagyon helyes politika volt, a mes
teri dalok gyűjteményébe belevonni a magyar 
zeneszerzők javát: örömmel adjuk hirül-hogy betű
rendben idézzük-Bahnert József, Gaál Ferencz, a 
korán elhunyt nagytehetségű Grézinger (Ivánfy) 
Iván, Hubay Jenő, Lányi Ernő, Siposs Antal, 
Szent-Gály Gyula közölt dalai méltán foglalnak 
helyet a külföldi nagyságok alkotásai mellett és 
bizonyos, hogy valamenynyi nagyon fog tetszeni. 
A rendes kótanagyságú kötet 120 lapra terjed; 
ennyi szokott lenni egy moderu opera teljes zon
goraátirata, 10-12 korona árban; ehhez képest a 
“Százszorszép„ dalok ára potomság. Az előkelő 
külsejű, fényes vastag papírra nyomtatott kötetet 
jó lelkiismerettel ajánljuk dalkedvelőink karácsony
fája alá.

A királyok dolgozószobáikban.
Egy udvari dolgokban benfentes angol újság, 

melynek módjában van a koronás fők mindennapi 
életébe bepillantani, most arról ir, hogy milyenek 
az uralkodók dolgozószobái és mennyi időt töl
tenek az Íróasztal mellett.

Edvárd angol királynak minden kastélyában 
van dolgozószobája, de ezeknek a berendezése 
lehetőleg egyszerű és semmiféle nyomát se találni 
ezekben a fényűzésnek. A király titkárának körül
belül 40.000 levelet és okmányt kell átnéznie. 
Már ezeknek az aláírása is meglehetősen sok 
dolgot ad. ezért a király gyorsan és minden ci- 
kornya nélkül ir. A levelek és kérvények legnagyobb 
részét elintézés után megsemmisítik és csak azt 
teszik félre, amire még szükség van. Ezeket az 
Írásokat azonban a legnagyobb rendben tartják. 
A király papírkosarát a titkár minden reggel át
nézi és tartalmát elégeti. Munkaközben Edvárd 
király folyton szivarozik vagy cigarettázik.

A cár talán több időt tölt a dolgozó szobá
jában, melyet irodának nevez, mint a világ bár
mely más uralkodója. A háború óta gyakran éj
félig olt ül és egymásután fogadja a minisztereket, 
hogy a jelentéseiket meghallgassa. Amikor nincs 
idegen a dolgozószobájában, a cárné is ott ül 
karosszékben valamelyik sarokban és csendesen 
horgol vagy kötöget. A cár dolgozószobájának a 
berendezése szintén nagyon egyszerű és angol 
Ízlésre vall, mert a cár ezeket a bútorokat Lon
donból hozatta.

Legegyszerűbb valamennyi uralkodó dolgozó
szobái közt az olasz királyé, aki már ifjú korában 
hozzászokott ahhoz, hogy a kényelmet és fény
űzést ne szeresse. Viktor Emanuel minden reggel 
már kilenckor Íróasztalánál ül és mástól sem tűri 
el, hogy a pontosság ellen vétsen. Amikor nemrég 
meghallotta, hogy az egyik minisztériumban sok 
a hátralék, egy reggel kilenc órakor beállított az 
irodafőnük szobájába. Ez csak dél felé érkezett 
meg a hivatalába és ugyancsak elképedt, hogy a 
királyt látta az Íróasztalánál, a mint az ő mun
káját végezte Kevéssel ezután ebben a miniszté
riumban nagy személyi változások történtek.

Vilmos császár is nagyon korán ül az író
asztalához és a kormányügyek elintézésében a 
legnagyobb pontosságot követeli.

Lipót belga király dolgozószobája valami 
szerkesztőséghez hasonlt. Semmi kényelem, az 
asztalokon szerteszét hírlapok, hevernek. Lipót 
király ugyanis maga is sokat játszik a tőzsdén 
és ezért szorgalmasan tanulmányozza a tőzsdei 
híreket és árfolyamokat.

Károly portugál király nem szeret az Író
asztalnál ülni, de ha kell. ő is sokat dolgozik.

A közönség köréből.
A t. előfizető úr szives felhívására megkez

dem a fuj tatást és örömest végzem, a mig az a 
fránya vas meg nem melegszik előfizető úr szak 
értőbb vezetése alatt.

Hogy nem egészen meddő munkát végzünk 
s hogy nemsokára mi ketten elsőknek járhatjuk 
el az újabb vigadóban a koalíciós csárdást a kö
vetkezőkből sejteni: 1. t. előfizető úr részletes 
terve, melynek a költségvetése is erőnkhöz mért, 
annyira megtetszett a városi mérnök urnák, hogy 
a múlt héten szemlét tartott a vigadóban, a ter
vet kivihetőnek és rövid idő alatt végrehajthat
nak mondta. Kár, hogy minket nem hivott ma
gával, áldomással zártuk volna le a szemlét. 2.
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Határozott tudomásom van arról, hogy a városi 
főszámvevő ur a jövő évre próba-költségelőirány
zatot csinált, a melybe a vigadó építésére gyö
nyörűen beillesztett 6000 koronát a nélkül, hogy 
akár a pótadót emelni — akár a tisztviselők 
fizetését leszállítani, vagy a városi nagy harangot 
elzálogosítani kellene. 3. Föltélelezen bizonyos, 
hogy Winterstein Bernát kész szavának állani és 
hajlandó megadni az Ígért összeget, ha . . .  .

4. Egy szagértő kész díjtalanul megszüntetni 
a vigadóbeli kellemetlen szagot, ha ezen munká
jáért a tanács diplomával tünteti ki.

Ezek után ki az a kishitű, aki ne remélne, 
hogy a jövő ősszel vígan vigadhat az uj vigadóban!

De sikerült még egyet megtudnom, azt 
ugyanis, hogy — ha a vigadó meglesz — Fizély 
Károly városunk egyik legbecsültebb polgára kész 
fürdőjét a város támogatása mellett megnagyob
bítani és egy kisebb gőzfürdővel kibővíteni. A 
mellett, hogy fát és követ kap, a pénzsegélyt az 
eladott fürdő jegyek árából levont olcsó percent
tel törlesztené.

Azt hiszem, hogy meg lehetünk elégedve mű
ködésűnk múlt heti eredményével. A vas meleg
szik, csak üsse; ha kell, a vas mellé — vagy 
szét is üthet, én szívesen fújtatok a t. előfizető 
urnák, mert több tőlem nem telik.

Pótadóflzető.

SELMEC- ÉS BÉLABÁNYA SZ. KIR. VÁROS
HIVATALOS KÖZLEMÉNYEI.

Az anyakönyvi hivatalok bejegyzései.
1905. évi december hó 3-tól december 16-ig.

Születés.
Veres József, Baross Mária fiú Selmecbányán 
Zitna Bohuszláv, Őszit Francziska fiú ..
Kostyár Ignác, Czibrin Anna „ „
Tornán András, Szabó Zsuzsi „ „

— Zsilka Mária leány „
Ihriny Antal, Daubnor Júlia fiú „
Szokolin Pál, Lehoczki Mária leány ,.
Valner Ferenc, Kucsera Mária fiú

Házasság1.
Schmidtbauer Ferdinand, Grelnet Erzsébet Selmecbánya 
Dániel Alajos, Tekus Mária Selmecbányá 
Gross Hermán Gutfreind Emma „

Halálozás.
Gzuna József 67 éves szervi szívbaj 
Schvarcz János 38 éves szúrás által okozott halál 
Kulfasz Károly 28 éves tűdögümőkór 
Gregor Katalin 70 éves idült voselob 
Csunderlik Tobiásnó 78 éves aggkór

789. sz. 1905.
Hirdetmény.

Tudatom e város közönségével, hogy a folyó 
évi december hó 6-ik napjára kitűzött választás 
alkalmával a Panek Ödön bizottsági tag lemon
dása folytán megürült törvh. bizottsági tag helyére 
általános szótöbbséggel Bárdossy Antal bányata
nácsos Selmecbányái lakos választatott meg 1908. 
évi april hó 4-ig tartó megbízatással és hogy az 
1886. XXL t.-c. 42 §-a értelmében a választási 
eljárásra vonatkozó panaszok illetőleg a megvá
lasztott tag választhatási képessége ellen emelt 
felszólalások a választástól számított 15 nap alatt 
az igazoló választmányhoz Jezsovics Károly kir. 
tanácsos elnök kezeihez nyújtandók be.

Selmecbányán 1905. december 7-én.
Arthold Géza.
h. polgármester.

H I R D E T É S E K .

JCarácsoRyi 
^  és újév! levelezőlapok

nagy választékban-----------

^oerges jt. özv. és fiánál.
j j f j m f n n l c ü l c  a ..Pesti Hazai Első 
* * •« ■ ■ * * ■ * « * ■ *  Takarékpénztár4* (az

kere ste tn e k orszá8 legnagyobb ta- 
karékintézete által ki

bocsátandó uj sorsjegyek törvényesen ki
állított részletiveinek eladására. Ezen sors
jegyek játékterve ulólérhetetlen. Évente három 
húzás 600.000, 400.000, 300.000, 200.000 
koronás főnyereményekkel és sok mellék- 

nyereménynyel.
■■■ M agas ju ta lé k  és ju ta lo m d ij!  ■ ■  
Sikeres működésnél esetleg h a v i  fizetés.

Anyag miatt forduljanak

D ir n f e l d  T e s t v é r e k  b a n k h á z á h o z
Budapest IV., Váci-utca 2. Alapítva i8S5-ben.

Aláírási e lő je g y z é s e k e t  ezen sorsjegyekre 
készpénzfizetés ellenében már most elfogad 

DIRNFELD TESTVÉREK BANKHÁZA 
BUDAPEST, IV. kerület, Váci-utca 2. szám.

Borhegyi István
• cukrász •

ajánl a mélyen tisztelt vevőközön
ségnek dús választékban

karácsonyfa t a t é t
j u t á n y o s  á r a k b a n .
!! Mindig friss teasütemények 11 
Pozsonyi diós és mákos beuglik.

Megrendelések vidékre is 
a legjobb kivitelben készülnek.S e l m e c b á n y a ,  f

I. kér. Ezüst-utca 14. sz. $

N y a v a ly a tö ré s !
Ki nyavalyatörés, görcs és más ideges állapotban 
szenved, kérjen Íratott, ingyen és bórmentvo 
kapható a szabd, h a tty ú  gyógyszertár állni 

Majna, F rankfurt.

(XXX S! XXXLtfXXXXXX^
! Tisztelettel értesítem a nagyérdemű kö- 

zönséget, hogy Zsigmondy-utca 64. szám 
a la tt a Zlinszky-féle ház (a felső gyógy- 
szertár mögött) I. emeletén, (bemenet a 
Kórház-utcai részen) levő szabó műhelyem- ö  

: ben a mai kor igényeinek megfelelő ö

szép angol szabású %
;.'. ú ri öltönyöket «

készítek a legjobb és legelőzékenyebb ki- w  
szolgálás mellett. ö  j

; Elvállalok mindennemű r u h a  *
: t i s z t í t á s á t ,  j a v í t á s á t  é s  , 

v a s a l á s á t ,  továbbá selyemszövet ; 
és batiszt n ő i  r u h a  t i s z t í 
t á s é i  tinta, rozsda vagy zsirpecséttől. : 
Igyekezetem oda fog irányulni, hogy gyors :

1 és előzékeny kiszolgálás mellett kiérde
meljem a nagybecsű közönség pártfogását. 

Tisztelettel
^ P o r u b s z k y  Im r e
V  férfi-szabó.

O x x x x x x x x x x x x x x x x y

Ajánlja < nagyérdemű közönségnek dúsan 
felszerelt raktarat •/ A .  *

k arácson yfa  d íszek b en  > 
és  csem egékb en

jutányos árak /  
mellett. / .  >

m r (b
4$ /

3 / /
Valamint 

tisztelettel kéri 
szives megrendeléseit 

a kedvelt

k a lá cso k ra  az ü nnepekre/  A l a p i t t a t o t t  1 8 3 0 . é v b e n .

5 Z É N A 5 Y .

ÁRRA D D̂-E-
M A G Y A R

RAJZKÖ RZÖ 1
jocrgcs jÁ. özv. és fiánál

A LEG
JOBBAK.

A m álnási .SICÜLIA4 ( sz é k e ly )  

ARTÉZI GYÓGYFORRÁS
bikarbónátokban és konyhasóban a világ legdúsabb

-  term észetes alkalikus sós -

SAVANYÚVIZÉT
Korányi, Kétly, Rigier, Vámossy, Tauszk, 
Hirschler, Genersich, Irsai, Ónodi, Polátsek
stb. hírneves egyetemi tanárok és speciálisták 
(lége, to rok, légcső, tü d ő , g gom or, bél, 
vese, m á j  és h ó lyag  - b á n ta lvn a kn á l, 
különösen ezeknek heveny vagy idült hurutos 
megbetegedéseinél minden eddig ismert ás
ványvíznél jóval hatásosabbnak minősítették. 
Páratlan nyálkaoldó és étvágygerjesztő! 
A gyomorégést a z o n n a l  m egszünteti! 

Kezeió-tulajdonos:„SICULIA" Részvénytársaság Málnás-fürdő
Háromszék vármegye-

Főraktár Budapesten: Lux Mihály IV. Muzoum-körút 7.

ítfL iin  E™St Zsigmond KL&ibsn
Körmöcbányán Gazdik János gyógyszertárában. 

Léván Engel József kereskedésében. 
K é r jü k  a  „S IC U L IA 44 n é v re  f ig y e ln i! !

Reggelizés előtt fél pohár
Schmidthauer-féle radioaktív Igmándl

keserísviz az elrontott 
. gyomrot 2—3 óra a la tt. 
t e l j e s e n  r endbe  hozza.

Használata valódi áldás gyomorbajosoknak ás székszorulásban szenvedőknek. Csodálatos gyógyerejét az igmándi víz radium-tartalmának köszöni, 
amely tudományos alakon egyedül ezen forrásban lett felfedezve, miért is bevásárlásnál össze nem tévesztendő a közönséges keserűvizekkel. — Fő- 
szétküldés a forráslulajdonos:' Sehmidthauer Lajos gyógyszerésznél Kontáromban. Kapható Selmecbányán: a gyógytárakban és Ernst Zslgntond 

ffiszerüzletében. Kis üveg 30 fillér, nagy üveg BO fillér. — Az egyedüli természetes keserüviz, amely kis üvegben Is kapható.
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a í . ’ kitűnő étvágy fokozó 
asztali italt óhajt,

A k i  gyenge, Iábbadozó

A k i  ideges álmatlan.

A k i  v érszeg én y ,

A ki sovány ,

A k i  szoptat.

A k i  tüdőbeteg
ni mulaszsía el sajá; érdekében 
a kitűnő hatásúnak elismert és 

rendkívül tartós

ERCULES
Ö
R?

j maláta tápsör
I különlegességet inni.

K e lle m e s  izű 
ó s  r e n d k ív ü l  t a r tó s ,  n e m  

ro m lik  ó s  s o k á ig  e lá ll.
Kapható minden nagyoab csemege és füszerkereskodésoen, 

kávéltázban. ven* t i  p u n n  ip o  SÍi.nffiodp szctküldési 
degloben és a I I  D l b i l i  uu  Ö l ü l  Zr.lG telepén 

BUDAPEST. VI!. Be'.hlen-tér 3 

T e le f o n  6 3 -6 7 .  s z . Á r je g y z é k  In g y é n .
V id é k r e  p o s t á n  k U Id lin k  5  k i lo g r a m m  p r ó b a -  

k ü ld e m é n y t  (6  ü v e g ) u t á n v é t te l '

F őrak tá r Selmecbányán:
ERNST ZSIGMOND füszerkereskedésében.

D U K Á S Z  GYULA
ü v e g , p o r c e llA n  ‘ lá m p a , t ü k ö r  é s  k é p r a k t á r a .

Karácsonyi és beszerzésére bátor- 
r  ködöm a n. é. kö- 
_  zönség b. figyelmétújévi ajándékok

dúsan felszereli áruraktáramra felhívni. 
Raktáron vannak: a legmodernebb Ízlésű 
valódi karlsbádi porcellán étkező, kávé, 
tea és Mocca-készletek, legfinomabb festett 
és vésett kristály sör-, bor- és likőrkész

letek. majolika dísztárgyak. 
Chinaezüst evőeszközök és chinaezüst dísz
tárgyuk, függőlámpák a legnagyobb választék
ban. Tükrök, képek, függönytarlók, hajlított fa
székek. szemüvegek s minden e szakmába vágó 

tárgyak a legnagyobb választékban.
A nagyérdemű közönség becses látogatását 

kérve, vagyok kitűnő tisztelettel
Dukás; Gyula..

í tE C  6  J a .  5  é  s
RB Aki ezt figyelembe nem veszi, bün- 
H  l*‘í  hödik sa já t testén!! i''~

K A I S E R - f é l eIE L L-C A M IE L L
A HÁROM F E N Y Ő V E L  

Orvosilag kipróbált és ajánlva köhögés, 
rekedtség, hurut, elnyálkásodás és torok- 

katarus ellen
ijCjQ közjegyzőileg hitelesített okirat 
íi j l ü  eléggé bizonyítja, hogy a mit 
igém ok. azt be is tartják.

Csomagja 20 és 40 fillér. 
Kapható: Márkus ÍME.

k cukrászatában Selmecbányán 
Deák Kerent-u. 7/1.. saját ház 

Alap ttatott 1830-ban.

Karácsonyi vá sá r!
A közelgő karácsonyi ünnepek alkalmából alul
írott tisztelettel értesíti a nagyérdemű közönséget, j 

hogy helybeli

d iv a t ,  v á s z o n  é s  r ö v id á r u  ü zle téb en
most nyílik m in d e n n e m ű  
beszerzésekre, de különösen

IUIKI■fSilllYI M I K \ il8(l] 1(10(11 (t

a legkedvezőbb alkalom, amennyiben a kará
csonyig tartó időtartamra amúgy is igen mérsékelt 

áraimat
lényegesen leszállítottam.

Kiváló tisztelettel

S ü m e e h  J á n o s .

■pénYképésseíi gépek 
J és kellékek □  □ □

első és mindig friss minőségben 
(hitelképes egyéneknek részlet- 
—----—- fizetésre is.)----------

Kaphatók: Joerges Ágost özv. és fiánál 
Terasseon.

Kincs többé iszákossá^!
lü v an a tra  b árk inek  bérm entesen  kül
dünk egy p ró b á t a  Cozaporból Kávé, 
tea . étel vagy szeszes ita lb an  eg y fo r

m án adható  az ivó tu d ta  nélkül.

^ k i karácsonyi vagy új
évi ajándékot igazán 
meglépő o lc só  áron 

|  venni óhajt, no mulassza el ezt 
|  üzletemben minél előbb megtenni.
j. “
jg Egyúttal van szerencsém raktárom on 

mindig frissen kapható

csemege és fűszeráruimat
becses figyelmébe ajánlani.

Kiváló tisztelettel
■s

u i u i  űüMdliYU II

halasáról. Ke. 
inatlan.

!,• toll ltot ér, mitit a világ mind.Ott
i tartózkeidusról mert csodáltamsa
>só les/.i az. isz.ikosnak a szesz:os
it oly esi„•ndoseii: és biztosan h:11,
frli ség, testvér avagy gyérül ek
z. ivónak tinit a nélkül adhatja és
■gi-sak nom is s<•jti mi okozta iá
saiádok c ékítette ki isinét,
fiit II SZŐgyen «Is beesi(*lef:<i>g'tői
, kik k.-SÖt 1 ti józatt polg.i'ok és
emberok lőttek. Tömérdek fia:tál
i útra, és szerem-sójéhez segített
őrnek óiötét szautós évvel un-íí*
u‘l moly a Gőz |>or tulajdonai;n,
*gv prób;a adagol dij és Költseff-
jár ki is meggyeí'/.ödliesscti biz!

skediink, hogy iészségtv teljesen Altul-

:...ranTSTmit:-. s ,  C0ZA INSTITÖTE
I Vágja ki üzen szelvényt és * (Dept 171 )
; ,Mi‘G |  62, Chaneery Lane,j (Levelek 25 fillér levelezőlapok i 
j 10 fillérről bérmoiitPBitenílök , | London, Anglia.

2 3 L o j . l t >  aáfctsfcas l
L'nbroceni kolbász azonnal ehető vagy főzni való 
184. pörkölt borii szalonnák elsőrendű zsírnak 144, 
sós leliér vastag ISO, vékony 13(1. füstölt vastag 144, 
vékony 140, debreceni paprikás szalonna 170. pácolt 
fogitagyinús paprikás szalonna 200, pácolt bőrös 
sonka, kartnonádli, oldalas — , pácolt sovány sza
lonna nélküli sonka, kartnonádli. oldalas 160 fillér. 
A fönti áruk szállítólevele és csomagolása ingyen. 
Elsőrendű házi zsír !f>6 Hozzá szelencék: .0 kgros 
110, 10 kgros 140, 25 kgros 280 Tormás virsli 
párja 10 f, 50 pár vételnél 8 f Szül valódé drbja 
10 f, 50 pár vételnél 8 f. As árak fillérekben 
értendők. Áruim árai, melyek gyakran változók, 
e helyen minden számban ,,S'1<*Ií>ííüz<í óira 

alatt találhatók.
Szállítja: BALCZÁR KIVITELI ÜZLETE 

-------NYÍREGYHÁZA. — —

T -. Tisztelettel értesíteni a n.
. U. é. : CSÁK január hó 1-éigü|  r e ,

közönséget, miszerint ó 
— ------ Női ós férfi divatáru üzletem áthelyezése miatt már — ——

december 1-én a karácsonyi vásárt megnyitottam,
hol a legalkalmasabb karácsony i és újévi ajándékok 

j& legolcsóbb árban kerülnek eladásra.
Tekintettel arra, hogy Üzletemet >■ ár január hó elején áthelyezem, tehát 

a legkisebb bevásárlásnál is meg lehet, győződni, hogy

nálam kevés pénzért sokat lehet venni
Becses látogatásukat kérve, maradtam mély tisztelettel

: s z  s í i
GLÜCKSTHAL GYULA UTÓDA

gyermek- M ü líÖ h  lasztik b an !

^ Divatáru üzletem január 
nagy vá- | hó 1-től a WBISZ ADOLF-}éle 

HELYISÉGBEN. -'Vfi >
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Nyomatott Joerges Ágost özv. és fia könyvnyomdájában Selmecbányán. 19G5
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