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Az expedíciót s hirdetéseket illető reklamációk a lapkezelő

J o e rg e s  Á g o s t ö z v e g y e  é s  fia
[ céghez intézendők, hova az összes pénzkllldemények is küldendők.

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

Főispáni installáció.
Selmec- és Bélabánya sz. kir. városban a j 

múlt héten véget ért a hetek óta tartó izgatottság, j 
Szabó Mihály főispán installációja megtörtént, i 
S ezek után a város, a közönség érdeke | 

úgy kívánja, hogy álljon helyre a rend s kezdődjék 
meg a csendes munka.

Szitnya i József kir. tanácsos, polgármester ! 
e hét első napjára, hétfőre rendkívüli közgyűlést 
hivott össze. A m. kir. belügyminiszter ugyanis, 
mint múlt számunkban megírtuk, megsemmisítette 
a polgármesternek feliratát s szigorúan elrendelte, 
hogy az installáló közgyűlést hívja össze.

A rendkívüli közgyűlés rendkívüli érdeklődés 
mellett folyt le.

A törvényhatósági bizottsági tagok közül, 
csak azok maradtak el, akiket betegség tartott 
vissza. A közgyűlési meghívó ama részének, hogy 
ismerje minden egyes bizottsági tag hazafias kö
telességének a közgyűlésen megjelenni, meg volt 
a hatása.

Szitnya i József elnök délelőtt tiz órakor 
mélységes, ünnepélyes csendben nyitotta meg a 
közgyűlést.

Azt hiszem úgymond, nem kell mélyebben 
belebocsátkoznunk ma ama fontos ügy tárgyalá
sába, amely előttünk áll.

A magyar állam ezer éve áll fönn. Az állam
nak élete három fontos intézményben nyilvánult 
meg kezdettől fogva. E három intézmény az ország- 
gyűlés, a kormányzat és törvényhatóság. Az ország

gyűlés már hónapok óta kénytelen szünetelni, a 
kormányzat alkotmány ellenes s igy csak a törvény- 
hatósági intézményben él ma az állam.

Ismeretesek a tisztelt közgyűlés előtt ama 
iratok, okmányok, melyek a mai gyűlés tárgyára 
vonatkoznak, amely kérdés felett ma végérvénye
sen dönteni kell.

A tisztelt törvényhatósági bizottság hazafisága 
elég garancia arra, hogy a mai határozat is olyan 
lesz, mintahogy a szivük sugallja és számba veszik 
azokat a körülményeket, amelyek itt felmerülnek.

Azért kérem nyilatkozzanak meg, hogy meg
maradnak-e a régi nyilatkozat, határozat mellett 
avagy nem.

H lavdthy  József biz. tag. Azt hiszem igaz 
hazafias kötelességet teljesítettünk akkor, amikor 
első határozatunkat meghoztuk, hogy nem inslal- 
láljuk a főispánt. A viszonyok ma sem változtak, 
érzelmeink sem, a határozat sem lehet tehát más. 
Érzéseink nem változhattak, hisz látjuk, hogy a 
hatalom mennyire nyom bennünket, — itt állanak 
most is a szuronyos csendőrök a városház előtt. 
Itt van a hatalom, eltávolították az ifjúságot, 
szenvedésnek és nyomornak nézünk elébe, de 
azért a törvényhatóság nem hátrálhat meg. Az 
egész ország elismerését kivívta kis törvényható
ságunk a múltkori határozatával. Meghátrálnunk 
ma nem szabad, tartsuk fenn első határozatunkat, 
mert ez igaz és hazafias.

B adn  Elemér biz. tag. Én egész életem fo
lyamán csak az igazat mondottam, azt szerettem, 
azt mondom most is. Tiszta meggyőződésem szerint 
a királynak joga van főispánt kinevezni, a törvény-

hatósági közgyűlésnek pedig kötelessége a király 
által kinevezett főispánt elfogadni. A magyarság 
erős harcot viv most, de a jog terén áll s a tör
vények által szentesített alapot nem hagyta el. 
Kossuth Ferenc is kijelentette, hogy a törvény
hatóságok a törvény által kitűzött területen ma
radjanak. Mi, akik itt vagyunk, a mostani kormány 
iránt bizalommal nem viseltetünk, s bármily kor
mányt csak akkor ismerünk el, ha az az ország 
parlamenti többségétől származik. Ez gyökeredzik 
a magyar jogban. De ki kell jelentem azt a 
meggyőződésemet is, hogy nekünk nem áll jogunk
ban megakadályozni a király áltat kinevezett fő
ispán beiktatását. (Ellentmondás, zaj.) Itt azonban 
nemcsak ez a kérdés van szóban, hanem az is, 
hogy szegények vagyunk s kérdés, hogy birunk-e 
elég anyagi erővel, hogy esetleg huzamosabb ideig 
is kibírjuk az ellenállást.

Eltekintve azonban ettől én szivemből aján
lom, hogy ne jelenjen meg senki az installáló 
közgyűlésen, de ha tisztviselőinket felmentjük, hogy 
rajtuk segítsünk, a rájok rótt kötelesség alól, bi
zonyára senki sem akad közöttük, aki elmenjen. 
Ez tehát nem megoldás.

Ajánlom azonban azt, hogy amint a parla
mentben a képviselők megjelentek a Fehérváry- 
kormány bemutatkozására, meghallgatták őt és 
azután fejezték ki bizalmatlanságukat, kövessük 
mi is az ő példájukat, jelenjünk meg mindannyian 
az installáló gyűlésen s amint az esküt leakarja 
tenni a főispán, mondjuk meg róla véleményünket 
s távozzunk mind a terrmből.

A kadét.
— írta: K a rv a y  A ndor. —

Sokat beszéltek róla a tiszti kaszinóban, 
mikor az ezredesék nevelőnőjét, a vörös Lizát, 
egyszerre minden különösebb ok nélkül elbocsáj- 
tották.

Csak két ember előtt hallgatott el ez a 
suttogás: Ozoróczy főhadnagy és a kadét előtt. 
A kadét előtt azért, mert ez még gyerek és a 
kapitány a pesztonkája. Ő reá bízta az édes apja, 
amikor az ezredhez került. A kapitány pedig az 
ilyen dolgokban nem igen érti a tréfát. Meg
mondta, hogy a fiuk el ne rontsák s ehhez tartja 
magát még Izsépy főhadnagy is, pedig tudvalevő
leg ő a legmosdallanabb szájú liszt az egész 
ezredben.

S Ozoróczyval szemben azonban egészen 
más oka volt a titkolódzásnak. És a főhadnagy 
észre is vette, hogy sugnak-bugnak a háta mögött, 
mert megtörtént nem egyszer, hogy bosszankodva, 
nagy sarkantyú pengéssel hagyta ott a délutáni 
feketéjét és úgy bevágta maga után az ajtót, hogy 
csak úgy rengett. De a legcsodálatosabb az volt 
a dologban, hogy a kadét is kerülni kezdte a 
társaságot, ha csak kibújhatott előle, még ebédre 
sem jött be a kaszinóba.

— Tán beteg a r  a kölyök, — mondta egy
szer a kapitány. És aligha igaza nem volt, mert

egy idő óta olyan fakó lett a íiu képe, mintha 
halódni akarna.

A kapitányt bántotta a dolog, mert egyszer 
egy délutáni rukkolás után vallatóra fogta a 
gyereket, aki végre be is vallotta nagy drukko
lások után, hogy adósságai vannak.

A kapitány megkönnyebtilten sóhajtott föl:
— Hát csak olt szőrit a csizma? — hanem 

azért nagy hangon mordult rá a gyerekre:
— Hát hol az Isten csudájában csináltad tel?
A fiú azonban tán még a kinpadon sem

vallotta volna be, hogy mire kellett a pénz. Végre 
hát békét hagyott neki; még csak azt kérdezte 
tőle, hogy mennyi?

— Ezer forint — rebegte a fiú.
— No ezen aligha szopogattál krumpli

cukrot! — dörmögle a kapitány hunyorgatva. 
Aztán hátba ütögette a gyereket és odaadta neki 
a pénzt. A fiú elfutott vele, a kapitány azonban 
még utána kiáltott:

— Hanem azért megírom az apádnak te 
kölyök!

** *
Nagy volt az elkeseredés a svadronnál, mikor 

az áthelyezés megjött ezredparancsban. De hogy 
is ne lett volna ? Ki a csuda megy el szívesen 
Pestről Somiba? Attólfogva, hogy megkezdődtek 
a készülődések az átmeneteire, az egész szolgálat 
csupa káromkodásból állott.

Még tán a lovak se mentek szívesen, mert 
megtörtént, hogy a legbecsületesebb vén szürkék 
is kirúgtak pucolás alatt.

A legkeservesebb persze az indulás napja volt.
Odaát Somiban, már nem volt olyan gyüt- 

relmes a dolog. A legénység is megbarátkozott 
valahogy a helyzettel, hogy a városkában körül
néztek. Hiszen csak akadt itt-ott rozmaringos 
ablak; a tiszteket pedig egyelőre elfoglalta az el
helyezkedés gondja, a szolgálat beosztás, mi egy
más . . .

Mikor azonban mindennel elkészültek s a 
dolog nehezén túl voltak, lassanként kezdett az 
unalom is rájuk nehezedni.

Hát annyi bizonyos, hogy csúnya pocsék egy 
sárfészekbe vezérelte őket a hadak istene.

Sehol semmi mulatság az ég alatt. Reggel 
rukkolás, délután rukkolás, este pedig a Fehér 
Hattyú, ebből állt Somiban az élet. Eleinte csak 
állták valahogy a dicsőséget, egy este azonban 
Devecsery, ahadnagy kijelentette a Fehér Hattyúban 
a billiárdon ülve és a sarkantyus lábait lóbálva, 
hogy asszonyok nélkül még sem ér az élet semmit.

— Hát lődd fejbe magad, ha unod — mondta 
Izsépy — majd oszlanak helyetted más segéd
tisztet a svadronhoz.

— Köszönöm főhadnagy úr a jó tanácsokat, 
— felelt Devecsery nevetve — de én már csak 
inkább társaság után nézek.
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Hlavathy  József biz. tag. Nem vagyok jogász, 
annál inkább látom, hogy ez határozott csavarása j 
a dolognak. Az előttem szóló biz. tag ur azt mondta, 
hogy mindig törvényes alapon áll, de rögtön for
dul egyet, s azt mondja, hogy kötelességünk be
iktatni azt a főispánt, amely nem törvényes, 
mert alkotmányellenes kormány ellenjegyzése 
mellett nevezte ki a király. A királynak joga 
van kinevezni, de nekünk jogunk van megtagadni 
az elfogadást, Ami azt illeti, hogy a tisztviselőket 
fölmentsük a tilalom alól, ez a tisztviselők kiszol
gáltatása volna. Ajánlom, hogy a régi határozat 
szerint senki ne jelenjék meg a gyűlésen.

Szél László dr. tiszti ügyész. Én egy úgy
nevezett nagyszabású beszéd megtartására készül
tem, evégből elmémet azon szándékból terheltem 
meg, hogy amit mondani fogok be is bizonyítom. 
Hivatkozva előttem szóló Baán  Elemér beszéd
jére (Baán közbekiált: Én rám ne hivatkozzék) 
az én meggyőződésem is az, hogy a főispánnak 
joga van az esküt letenni, a törvény hal ósági bi
zottságnak pedig kötelessége azt kivenni. De nem 
arról yan szó, hanem arról, hogy mi egy előbb 
kifejezett meggyőződésnek a foglyai vagyunk. Én 
azt tartom helyesnek, hogy jelenjen meg az egész 
törvényhatósági bizottság az installáló közgyűlésen, 
mondjuk el ott. hogy nem tartjuk főispánnak, nem 
adunk szállást stb., de menjünk el a gyűlésre. 
Én velők tartok. De mi körül is folyik most a 
harc tulajdonképen ? A magyar vezényszóért, ezért, 
kötelessége a nemzetnek síkra szállni mindenkor, 
de vájjon képesek leszünk-e kivívni ezt? Van-e 
elég fegyverünk, van-e tölténygyárunk?

Barin Elemér: Ne hallgassunk ilyen zagyva 
beszédre.

Szél László: Csodálom, hogy jogász ember 
mondhat ilyet. Ez gyalázat. (Zaj.)

Barin Elemér: Maga nem sérthet engem.
(Zaj-)

Elnök: csenget. Ha a t. közgyűlés nem csil
lapodik, kénytelen leszek a gyűlést felfüggeszteni.

Szél László: Ha a közgyűlés inlransigens 
álláspontra helyezkedik, én nem bánom. Én a 
Baán  indítványát ajánlom elfogadásra. (Ellenzés).

Farbaky István biz. tag. A törvényhatósági 
bizottság tagjainak ma egy rendkívül fontos kér
désben kell dönteni. Sok szó esett ma is, de azt 
hiszem már a december 12-diki gyűlésen kimon
datott és ma is hallottam ismételni, hogy igenis 
a törvényességét a kinevezésnek nem vonja senki

kétségbe. A bökkenő abban van, hogy a törvény- 
hatósági közgyűlés azért nem akar az installáción 
részt venni, mert a főispán hatalmi eszközét látja 
benne, kinél a törvények mellőzésével jár el a 
kormány. Hogy mi mennyiben és mily messzire 
megyünk a passzív ellenállásban, az más kérdés. 
Nem lehet azonban kétségbe vonni, hogy a tör
vényhatóság kifejezést akart adni annak, hogy 
nem viseltetik bizalommal a mostani kormány 
iránt és ki is jelentette, hogy az installáción részt 
venni nem fog, aminthogy nem is vett részt senki.

A dolog más oldala az, hogy mi fog 
történni sokakkal, tudniillik a tisztviselőkkel, 
kiket a csapás közvetlenül érinthet. Ha ezt nem 
vesszük tekintetbe és azt akarjuk újabban kife
jezésre juttatni, hogy tekintet nélkül erre aka
runk határozatot hozni, én csak azt kívánom, 
hogy bármily irányban határozunk, legyen ez a 
határozat egyhangú.

Horváth Kálmán: Tudom, hogy mint tiszt
viselőnek — miután rólunk van szó — nem igen 
van jogom beszélni, de egy rövid kijelentést aka
rok tenni és pedig azt, hogy a törvényhatóság 
határozatának mi alávetettük magunkat és a mint 
eddig megtartottuk, úgy ezután is megfogjuk tar
tani. A t. törvényhatóságot ez a kérdés ne feszé
lyezze. Mert habár szegények vagyunk is, de jó 
hazafiak is egyszersmind.

iSziínyai József polgármester: Azt hiszem, 
nem kíván már hozzászólni a tárgyhoz senki, 
tehát a határozat meghozható. Mielőtt azonban I 
ezen kérdést eldöntenők, kérném belevenni a ! 
jegyzőkönyvbe azt, hogy a főispán saját initiativá- j 
jából már a közgyűlést meghirdette tehát nem j 
szükséges, hogy én újból összehívjam. Azután j 
méltóztassék azon állítást ismételten jegyzőkönyvbe j 
venni, hogy a veszélyeztelett államérdekre való j 
hivatkozás felesleges. Én nem látom ezt veszélyez- í 
tetett államérdeknek, hisz olt van Baranvavár- j 
megye és Pécs sz. kir. város példája, hol a főispáni : 
szék nincsen betöltve; tehát fontos, hogy ezen 
nézetnek vagyis annak adjunk kifejezést, hogy 
ezt a kérdést nem tartjuk oly aggályosnak. Ha 
azonban az ellenindilvány vissza nem vonalik, 
kénytelen vagyok szavazás alá bocsájlani az ügyet.

B aán  Elemér: Indítványomat nem akarom 
indokolni s miután a többség a másik indítvány 
mellett van, én az enyémet visszavonom.

Szitnya i József polgármester: Ezek után 
csak egy indítvány van szőnyegen kérem, hogy

S K L M E C. B A  N V A J  H 1 Ii A D Ó

— Ha ha ha! Na ez jó — kacagott Izsépy
— igazán nagyon szeretnélek látni, amint attilá- 
san, fehér keztyűsen beállítasz a jegyző kisasszo
nyokhoz, vagy a tanitóékhoz.

— Csak mulass a rovásomon, ha neked úgy 
tetszik, engem azonban nem ugratsz vele.

— Hát ugyan hol a csudában akarsz másutt 
látogatást tenni?

Devecsery egy kicsit habozott a felelettel, 
de aztán mégis csak előállott vele:

— Hát Székyéknél.
Azt a falrengető kacagást azonban már 

igazán nem lehet leírni, ami ezekre a szavakra 
kitört.

Becsky tért magához először a nevetéstől, 
de még mindig el-elcsuklott a hangja, mikor meg
kérdezte:

— Hát a Széky lányoknak akarsz udvarolni 
fiam?

— Miért ne. hiszen tudtommal százezres a 
hozományuk! — válaszolt Devecsery felpaprikázva.

— De nincsen annyi tenger csillag az égen,
— kacagott Becsky — mint amennyi a szeplőjük. 
Becsületemre mondom, még a szempillájuk is 
szeplős! És milyen szeplők azok! Hiszen a tör
ténelemből is tudhatod, hogy már Álmos vezér 
is úgy hitta Széky Hubát, hogy a tarka Széky.

A falrengető kacagás ismét megújult Becsky 
csúfolódására s nem is akart sehogy sem véget 
érni. Devecsery pedig ott állott a kávéház köze

pén, haragosan égő ábrázattal és dühösen várta, 
hogy a zaj csillapodjék. Végre szóhoz juthatott:

— Hát én oda megyek urak barátkozni, 
ahová én akarok és ahol szívesen látnak, de ti 
ugy-e valamennyien szívesen elmennétek Hideg- 
kuthyékhoz szép asszony főzljére, ha nem tarta
nátok tőle, hogy az öreg Hidegkuthy Ákos rátok 
uszítja a komondorait? . . .

Devecsery szavai után nagy csendesség tá
madt a teremben. A hadnagynak ugyanis igaza 
volt. Hidegkuthy Ákosné hét vármegyében a leg
szebb asszony hírében állott, az ura pedig, az 
öreg Hidegkuthy Ákos, híres nem szeretem legény 
volt. Eddig nem is igen jutott eszébe senkinek 
látogatást lenni náluk, most azonban, hogy Deve
csery igy rátapinlott erre a dologra, valamit csak 
kellett neki felelni.

Ozoróczy főhadnagy csendesen szivarozva 
hallgatta a vitát, mikor azonban a Devecsery 
szavaira beállott a nagy csendesség, kivette a 
szájából a trabukkóját és a hadnagy felé fordulva, 
minden szót jól megnyomva, csendes gúnynyal 
kérdezte:

— Hát ki mesélte neked gyermekem, hogy 
valakire már ráuszította Hidegkuthy Ákos a ko
mondorait?

Devecsery zavarba jött és nem felelt. Ozo- ! 
róczy kivágta egy kicsit a dolgot, azután csen- | 
desen hozzátette:

azt fogadják el egyhangúlag és hogy e határozat
hozatal fontosságánál fogva klasszikus legyen, 
kérem a tisztelt bizottsági tagokat: álljanak fel. 
(Megtörténik). Ezek után kijelentem, hogy a t. 
tvh. bizottság a decem berl2-én hozott határo
zatot fentartja és nem látja veszélyeztetve ez által 
az államérdekeit.

Ezzel véget ért a nevezetes közgyűlés.
Ugyanaznap, hétfőn este rendelet érkezett 

a m. kir. belügyminisztertől, melyben a rendőrség 
működését január hó 17-től 22-ig felfüggeszti.

Kedden délután rendelet érkezett Svehla 
miszteri tanácsoshoz a pénzügyminisztertől, hogy 
a főispán és kísérete részére lakást rendeztessen 
be a főiskolában. A miniszteri tanácsos áttette a 
rendeletet a főiskola rektori hivatalához. Fodor 
László rektor összehívta a tanári kart tanács
ülésre. A tanári kar úgy határozott, hogy a ren
deletnek nem tehet eleget, s Fodor László rektor 
és Vadas Jenő prorektor kijelentenék, hogy ha 
a miniszter követelné a rendelet végrehajtását, 
lemondanak.

A főispán érkezése január 17-ik napjának, 
szerdának, délutáni két órájára volt jelezve. Nem 
ekkor érkezett meg azonban, hanem kedden éjjel 
Ipolyság felöl titkárja és több idegen kíséretében.

Az installációs közgyűlés csütörtök délelőtt 
10 órára volt kitűzve.

Szerdán estig úgy volt, hogy egy bizottsági 
tag sem jelenik meg a közgyűlésen.

Szerdán az esti vonattal megérkezett Erdély  
Gyula körmöcbányai kir. járásbiró tiz csendőr 
kíséretében. A vasúttól a főispáni lakásig, ahol 
megszállott zajosan tüntetett ellene az utcán levő 
közönség.

Szerdán délután 3 órára Hartl Sándor kor
mánybiztos értekezletet hivott össze, amelyen 
részt vettek Szabó Mihály főispán, Szabó László 
csendőralezredes, Szitnya i József kir. tancsos, 
polgármester, Boér János őrnagy, Lóránt Sándor 
csendőrszázados, K uli István rendőralkapitány 
a főkapitány helyett. Az értekezlet elhatározta, 
hogy csütörtökön reggel 9 órakor vonat kordont 
a városháza körül s széleskörű intézkedést tett 
a rendzavarás ellen.

Az installáció napja.
Csütörtökön reggel csendes volt a város. 

Csak azok jártak, akiknek mulaszthalatlan dolguk 
volt. Reggel kilenc óra előtt kivonult a katonaság.

— Na, mert én ma olt jártam náluk s ha 
nem veszekedtetek volna, már előbb megtudjátok, 
hogy holnap délre a svadront szép asszony főzl
jére várja az öreg Hidegkuthy Ákos . . .

Valóságos fergeteg tört ki erre a bejelen
tésre. Majd felemelték Ozoróczyt székestől együtt 
a nagy lelkesedésben, csakhogy nem engedte, 
maga körül csapkodott a pálcájával. Devecsery 
pedig azon melegében odajárult elébe, hogy a 
szavaiért illő módon megkövesse.

Nagyon beszoktak a tisztek a Hidegkuthy 
kúriára. Már ott tartottak, hogy a napos még 
a parancskönyvet is odavitte aláíratni Hideg- 
kulhyékhoz.

A szép asszony szívesen látta valamennyit 
s az öreg Hidegkuthy is jobbnak bizonyult a 
hírénél; nem nézte rossz szemmel a huszárokat.

Udvarolni természetesen mindenki udvarolt 
a szép asszonynak, valami különösebb kitünte
tésben egyik sem részesült. Dévajkodolt, enyel- 
gett mindenikkel, hanem aztán annyi is volt az 
egész. Csókja csak az ura számára volt.

Hát tárgyalták is eleget ezt a dolgot éjsza
kánkat a Hattyúban, a hova Hidegkuthyéklől el
menőben még egy pohár borra betévedtek.

Akkor este is a szép asszony körül forgott 
a beszéd. Csak a hangulat volt sokkal zajosabb.



Egy zászlóalj, négyszázötven legény és százötven 
csendőr vont kordont a városháza körül.

A városházat a rendőrség őrizte.
Tíz óra előtt Szabó Mihály főispán fekete 

diszmagyarban, gyalog átment a főispán i lakásból 
Kíséretében volt Erdély Gyula kürmöcbányai kir. j 
járásbiró. M olnár Dezső budapesti dr. ügyvéd j 
Kulossy Gusztáv dr. főispáni titkár, B ártfa i Géza 
nyug. közgyám Esztergomból, h a d á r  Géza dr. és 
még egy idegen.

A téren teljes csend volt. Mikor a főispán 
a városház lépcsőjére érkezett a városház máso
dik emeletéről valaki a halotti csendbe bekiáltotta: 
gazember.

Szabó Mihály főispán megállolt, s fölnézve 
azt kiáltotta: Ki az? A magasból ez hangzott le: 
Én! Erre csendőrök rohantak fel a városházára s 
a főispán vezetésével keresni kezdették a kiabálót. 
Megtalálták a főjegyzői szobában bezárkózva 
Groszman Imre főiskolai hallgatót, akit a csend
őrség megragadott és hurcolta a lépcsőn le. A 
városháza előtt K uli István rendőralkapilány ál
lott. Látva, hogy mint cipeli őt csendőr nyakánál 
fogva a különben is gyönge fiút, rászóllott a 
csendőrökre. Ne bántsák, hisz nem szökhetik meg. 
A Groszmant vivő csendőrök után kelten-harman 
mentek a főispán kiséretében volt idegenek közül, 
s ezek egyike megtámadta az alkapitányt, hogy 
ő. aki a bűnösök üldözésére van hivatva, kel a bű
nös védelmére. Ugyancsak ez az idegen a belügy
miniszterhez való feljelentéssel fenyegette meg az 
alkapitányt.

Ez az idegen mint később kitudódott Bárt
fa i  Géza volt közgyám, K uli István ralkapitány 
följelentést lett ellene hatósági közeg megsértéséért.

Egyéb incidens az egész közgyűlés alatt nem 
történt.

Pontban tiz órakor Szabó Mihály főispán a 
polgármesteri szobájából átment a közgyűlési te
rembe, ahol Erdély Gyula körinöcbányai kir. 
járásbiró, Floch István bélabányai lakós, kovács 
mester törvényhatósági bizottsági tagok voltak 
jeleit.

A féliv alakú zöldasztalnál K utassy  Gusztáv 
dr. főispáni titkár, Molnár Dezső dr. budapesti 
ügyvéd és Bártfai Géza nyugalmazott közgyám 
foglallak helyei.

Szabó Mihály főispán megnyitotta a gyűlést, 
melynek lefolyása a következő volt:

1900. január 21.

A pezsgős üvegek szélesebb kedvbe kergették bele 
a társaságot, mint máskor.

Különösen Ozoróczyra já rt rá a rúd. Az ő 
rovására élcelődtek sokat. Még a ktilömben jám
bor természetű kis doktor is törődött vele:

— Ugyan hagyd el, fiam! Mit erőlködsz? 
Nem olyan ám az az asszony, mint a vörös Liza 
volt!

Elfojtott kacagás felelt a doktor szavaira 
•— most történt meg ugyanis először, hogy célzás 
esett a vörös Liza dolgáról. Ozoróczynak lángba 
borult a képe és átnyúlva az asztalon a pezsgős 
üvegek közölt élesen szólt rá a kis doktorra:

— Doktor, tudod, hogy nem szoktam szó- 
szályarkodni, hát állok tiz üveg mummot, hogy 
egy hét múlva enyém a . . .

Nem bírta befejezni szavait, m ert ebben a 
pillanatban egy kemény hang szólott bele a fo
gadkozásba:

— De hitvány cudar ember az, aki akkor 
legénykedik egy tisztességes asszony jóhire árán. 
mikor nincs senki, aki a hitványságért egy pofon
nal elégtételt vegyen.

Mindenki a hang irányába tekintett, s a sűrű 
füst felhőkön a kadét sapkája vöröslőit keresztül,

Ozoróczy ón szinü, halálsápadt arccal ugrott 
fel helyéről. Hárohantak vagy négyen, hogy lefog
jak. Hangtalanul, némán küzdött a túlerő ellen, 
végre felhördült a hang torkán, úgy hangzott, 
mint a vadállati bődülós:

Tek. tvhat. Közgyűlés'

G felsége a király legkegyelmesebb elhatá
rozásával^ csekélységemet Selmec- és Hélabánya ] 
sz. kir. város főispánjává legkegyelmésebben ki
nevezni méltozlatott, mely kinevezést mély tisz- j 
lelettel elfogadtam, s ezek után szolgálati eskümet I 
a tek. tvhatóság tanácstermében a következő sza- 
vakban teszem 1»:

En Szabó Mihály esküszöm az élő Istenre, 
hogy Ő Császári és Apostoli királyi Felségéhez,
0 Felsége uralkodó házához, a magyar korona 
országainak alkotmányához hű leszek, a törvé
nyeket, a törvényes szokásokat, rendeletekei, 
utasításokat és szabályokat megtartom, a hiva
tali titkot megőrzőm, a hivatalommal járó köte
lességeket részrehajlallanul, lelkiismeretes pon
tossággal teljesítem és főispáni tisztemben híven 
eljárok. Isten engem úgy segéljen.

Ezzel tek. tvhat. letéve eskümet, elfoglalom 
az elnöki széket és a közgyűlést megnyitom. 
Tudomására hozom a lek. ívhat, nuk, hogy a 
polgármester úr jelentése szerint Sztancsay Miklós 
főjegyző, Vörös Ferenc aljegyző és Állmán  Imre 
gazdasági tanácsnok bejelentették, hogy rövid időre 
szabadságot kérnek, mint a polgármester meg- 
adolt és előterjesztést telt nekem, hogy a meg
felelő intézkedéseket megtegyem. Ennélfogva úgy 
intézkedtem, hogy Sztancsay Miklós helyére 
M olnár Dezső dr.. Vörös Ferenc aljegyző he
lyére K utasy  Géza dr., Állmán Imre helyébe 
B ártfa i Géza nyug. közgyámot ideiglenesen ki
nevezem. A nevezett urak az esküt a polgármester 
jelenlétében már le is tették. Miután úgy tudom, 
hogy az itteni közgyűlésen szokásos, hogy a 
jegyzőkönyv vezetésére felhívjak valakit a jelen
levők közűi, annál fogva a mai jegyzőkönyv 
vezetésére Molnár Dezső dr.-t kérem fel. Ezen
kívül a jegyzőkönyv hitelesítésére Kutasy Géza 
dr., E rdélyi és Floch bizottsági tagokat hívóin 
fel. Ezzel pedig a tulajdonképeni hivatalos teen
dőknek eleget téve néhány szóval a jövőbeli pro
gramomat akarom vázolni, mely hivatva lesz 
arra, hogy a jövőre nézve tájékoztatóul szolgáljon. 
Végtelenül sajnálom azonban, hogy részleteket 
nyújtani a jövőre nincs módomban, mert sokkal 

I kevesebb időt töltöttem itt, hogy sem kellőképen 
j tájékozódhattam volna a körülményekről, tehát 
I csak vázlatban szolgálhatok a jövőre nézve, hogy 
j minden tehetségemet összeszedve a városnak és

S E L M E C B Á N Y Á I  H 1 R A D  0

— A kardomat! . . .  A kardomat! . . . Le
szúrom! . . . Leszúrom azt a cudar kölyköL! . . .

Az a cudar kölyök pedig ott állott a billiard- 
asztal mellett, nyugodtan, hidegen, összelőni ka
rokkal és némán nézte az Ozoróczy tájlékzó küz- 
ködését. Csak az arca volt egy árnyalattal rózsá- 
sabb a szokolnál. Olyan volt, mint egy piruló 
szép leány.

A kapitány vetett véget a jelenetnek. Oda
szól I. Ozoróczynak:

— Ne csinálj skandalumot. Holnap megve
rekedhetsz vele, ha akarsz.

Aztán odament a kadéthoz s feladatta rá a 
köpönyegét, s haza küldte.

— Menj haza! Holnap hivatlak, ha lesz rád 
szükség! Addig a szobádban maradsz! Értetted?

Másnap reggé) a rukkolás után egyenként 
szállingóztak ál a tisztek a Fehér Hattyúba; Mi
kor aztán együtt voltak olt fenn a nagy szálában, 
akkor a kapitány ál küldte az Önkéntest a kadétért.. 
Nehéz lovassági kardokkal verekedtek bandázsok 
nélkül. Ozoróczy kötötte magát a feltételekhez.

Az első összecsapás után Ozoróczy vak düh
hel vetette magát ellenfelére. Csapás, csapásra 
hullt, s a gyerek alig védekezett. Tisztára bele
futott a veszedelembe. A vége előrelátható volt. 
Nem is telt bele jó kél pillanat sem, s a kis kadét 
ott feküdi sápadtan, vérzó bezúzott fejjel a mad- 
rácokon, egy huszár köpönyeggel betakarva. Mikor 
a kis doktor a sebet megvizsgálta, közömbös szol-

tvhatósápnak egy szebb jövőt készítsek elő. Mint 
előzőleg is meggyőződtem, ezen város közügyéit 
inkább széthullva, mint egységesen vezetve látom. 
A város közéletében a főiskola és az itteni bánya
üzem szempontjából bizonyos mozgalmak is merül
tek fel. Nevezetesen az akadémiának a fővárosba 
való áthelyezése és a bányaüzem megszorítása áll. 
tekintetekből tervbe vétetett volna. Megjegyzem, 
nem tudakozódtam illetékes helyeken ezekről, 
de ha ez igy vau, én minden erőmből, minden 
tehetségemmel rajta leszek, hogy ezen szándékok 
meg no valósuljanak, különösen podig a bánya
üzem megszorítását illetőleg, még ha nagyobb 
áldozatokat kell is kifejtenie az államnak, mégis 
ellene leszek, mert meggyőződésem az, hogy 
Selmecbánya akkor ívhatósági joggal biró város 
megszűnik lenni, mihelyt a bányászat elviletik. 
Végtelen sajnálatomra többet a jövőbeli működé
semre vonatkozólag nem mondhatok, mert mint 
előbb is jeleztem, nem vagyok az itteni állapotok^ 
ról kellőképen tájékozódva, de kérem a jelenlevő 
urakat., hogy ha a városnak a közügy érdekében az 
én szolgálatomra szüksége volna bármikor is, én 
mindig és minden körülmények közüllakár éjjel, 
akár nappal, akár egészséges, akár beteg állapo
tomban szolgálatára .állok és minden jogos kíván
ságát teljesíteni fogom. Az Isten áldáisát kérem 
erre a városra, s kérem a jelenlevőket, méltóz- 
lassanak engem jóindulatukkal megajándékozni. 
Ezzel a közgyűlést bezárom.

Ezzel véget ért az installáló közgyűlés.
Az uj főjegyző fölvette a közgyűlésről a 

jegyzőkönyvet. Erdély Gyula és Floch István 
hitelesítették.

A város tisztikara ez alatt a városházán, a 
számvevőségi helyiségekben tartózkodott, ahol 
Hartl Sándor kormánybiztos befejezte az egy 
hét óta tarló hivatalvizsgálatot.

A vizsgálat eredménye, mint magától a kor
mánybiztostól értesültünk, a lehető legjobb. A 
kormánybiztos a legmelegebb elismeréssel nyilat
kozott a tisztikar működéséről.

Az eskületétel után a tisztikarnak azon 
tagjai, akik a törvényhatósági bizottságnak is 
tagjai, a főispán hívására megjelentek a közgyű
lési teremben és pedig Szilnyai József polgár- 
mester vezetésével a fogalmazói és pénztári tiszt
viselők: Sztancsay Miklós főjegyző, Arthold Géza 
közigazgatási tanácsos. Vörös Ferenc aljegyző, 
Csányi Olló főszámvevő, Ács József pénztáros,

gálali hangon mondta a kapitányra tekintve, aki 
ott állott görnyedlen a gyerek mellett:

-- Nem éri meg a reggeli rukkolást.
Hanem mikor lélrefordult, valamit szélmor

zsol I a kezével a szemében.
A kapitány maga kísérte a menetet a kadét 

lakására. Az orvos kötést adott, aztán elment, 
meghagyva, hogy valaki a beteg mellett, marad
jon egész éjszaka, és hívják őt is, ha szükség 
lesz rá.

— Én maradok mellette; - mondta a ka
pitány.

Elmenőben az orvos visszaszólt:
— Hiszen azért magam is idenézek még.
A kapitány odaült az ágy mellé, előbb azon

ban kiparancsolta Miskát, a kadét legényét.
Mikor aztán egyedül, maradi a beteggel a 

zárt ajtó mögött, odahajtotla a fejét az ágy fara
gott végéhez és hallgatta a gyerek nehéz libegősét.

Délután úgy öl óra tájban egy kicsit enge
dett a láz s a beteg feleszmélt. Verejtékező, vér
leien kezét kínosan a homlokához emelte, aztán 
halkan alig hallgatóim suttogta:

— Hogy éget! . . . Hogy tombol itt! . . .
A kapitány az első mozdulatára felriadt és 

feléje hajolva gyöngéden kérdezte:
...  Fáj nagyon, fiacskáin?
A beteg lélóván tapogatódzva kereste a ka

pitány kezét:

3
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Szél László dr. t. ügyész, Kapi> Jakab dr. főorvos 
és Richter Ede levéltáros.

Szitnya i József polgármester bomútalfa a 
tisztviselőket a főispánnak s előadta, hogy mivel 
a törvényhatóság a tisztviselőket csak az instal
lációtól tiltotta el, most az installáció után ő 
maga és tisztviselőtársai is rendelkezésére állanak 
a főispánnak.

Szabó Mihály főispán válaszában kiemelte, 
hogy minden erejét a feldúlt közélet és rend 
helyreállítására forditandja. Megtorló intézkedé
sekre egyáltalán nem gondol. A város fejlődése 
és a közrend állandósítása fogja képezni legfőbb 
feladatát.

Ezután a gazdasági szaktisztviselői jelentek 
meg: Állmán Imre gazdazági tanácsos, Zótomy 
Imre v. erdőmester és Bólém an  Imre v. mérnök. 
Távozásuk után a rendőrlisztviselői karra került 
a sor. Horváth Kálmán rendőrfőkapitány jeleni 
meg bejelentvén, hogy a tisztikar többi tagjai 
szolgálatban vannak; vele ment Fodor József 
városi ni. kir. állatorvos, mint állami közigazga
tási tisztviselő.

Ezek után a főispán kíséretével együtt átment 
a főispáni lakásba. - Az utcán összegyülekezett 
kisszámú közönség hamar szétoszlott, s az egész 
idő alatt semmi csend- és rendzavarás nem for
dult elő.

Délután elutazott Hartl Sándor miniszteri 
biztos a vizsgáló-bizottság összes tagjaival. Ezúttal 
nem ment czendőr fedezet alatt, nem is kapott 
egy abcugot sem, aminthogy nem is érdemelte 
meg, mert itt tartózkodása alatt elejétől-végig 
előkelő gondolkozásu, jóindulatú embernek ismer
tük meg.

Szabó Mihály főispán pénteken sétát tett a 
városban, látogatást lett Szitnyai József kir. 
tanácsos, polgármesternél a városházán. Szom
baton reggel a hat órai vonattal utazott el.

Es a múlt nevezetes hét száraz krónikája.

Tassonyi könyve.
Tassonyi Ernő munkatársunknak első na

gyobb müve »Aki a párját keresi, című regény, 
mint e könyvről Írott kritikánkban mi is mon
dottuk, figyelemre méltó munka. Állításunkat meg
erősíti a fővárosi sajtó is, amely pedig nagy szi
gorúsággal szokta megítélni a vidék ismeretlen 
Írók munkáit. Közöljük nehány tekintélyesebb 
napi lapnak a Tassonyi könyvéről Írott bírálatát 
s tiszta szívből örvendünk régi munkatársunknak 
szép sikerén.

— Dénes bácsi . . . kapitány ur! . . .
— Én vagyok itt melletted fiam, Dénés bá

tyád! — mondta fuldokolva a vén huszár.
Kelten voltak együtt, ő meg az a haldokló 

gyerek; Olyankor szabad a kapitánynak is érezni. 
Nehéz zokogás rázta meg az erős, kemény ka
tona mellét.

— Aliért . . . miért szerezted ezt nekünk, 
kiesi fiacskám!?

A beteg melle kinosan, hörögve zihált, aztán 
vergődve, nehezen tagolni kezdte:

— Emlékszol még? , . . Pesten . . ,  Pesten, 
az ezredesek nevelőnőjére? . . . Ti a vörös Lizá
nak hívtátok . . . Szerettem! . . . Nagyon szeret
tem! . . . Egyszerre el kelleti bocsájtani . . ,  be
teg lett . . . Én vittem a kórházba . . . Akkor 
kellett a pénz , . . Tudod? . . . Aztán . .  . Aztán 
Liza meghalt . . .  Itt hagyott! . . . Engem is . .. 
meg a gyereket is . . .  A gyerek.' . . . Ozoróezy 
az apja . . . Ozoróezy! . . . Most már ki van 
egyenlítve . . .  ki van . . .

Nem bírta befejezni, a keze lehanyatlott. 
Nem fájt már semmije sem.

Hanem a kapitány odaborult arra az. ágyra 
és úgy vonaglott a hangtalan zokogástól, hogy a 
buzavirágszinli sujtásos attila majd le pállani a 
széles melléről.

* 4

Magyarország.
»Érdekes, dicsérendő feladatra vállalkozott 

a selmeci bányász- és erdész akadémiának egy
kori növendéke, Tassonyi Ernő. Regény alakjában 
megörökítette ennek a százados hagyományokkal 
bíró iskolának diákéletéi, szokásait. A regény az 
abszolutizmus utolsó éveiben és a kiegyezés ide
jében játszik, mikor a feltámadt nemzeti szellem 
a németségtől ezt az iskolát is elhódította. Ma 
kettős érdekkel lapozhatjuk ezt a könyvel, amely 
a németségei védelmező bursok és a magyar 
jönküpingsok harcával foglalkozik. E harc keretén 
belül megismerkedünk Selmecnek hamisítatlan, de 
már kiveszőben levő diákéletével, amelyet min
denesetre nagyon érdekes volt az utókor számára 
megmenteni. Ez Tassonyi könyvének legnagyobb 
érdeme: a magyar diákélet egy érdekes, unikum
szerű fejezetét örökítette meg. Hogy ezt regény 
formájában cselekedte, természetes, így a nagy
közönség legkönnyebben élvezheti. Éppen azért 
itt a regény meséje nagy részben mellékes is, 
báltérbe szorul a korfeslés mellett. Főhőse egy 
magába zárkózott lélek, aki nem tudja a párját 
megtalálni. Alakja elég érdekes, de nincs minde
nütt biztos kézzel megrajzolva. Éppen úgy a mese 
is több helyütt egyenetlen, nehézkes. De mint 
mondtuk, nem is az a főcélja. A könyvet, amely 
az akadémiai olvasókör kiadásában jelent meg. 
Mnlilbeck Károly illusztrációi díszítik. Ára 4 K.«

Budapesti Hírlap.
Aki a párját keresi. Tassonyi Ernő regé 

nye. Egy lialal vidéki (selmeci) újságíró igen érde
kes és figyelemreméltó bevonulása az irodalomba. 
Mint volt selmeci akadémikusnak az volt a becs
vágya, hogy az eltűnt selmeci diákélet képét fesse 
meg s azt gondolta, ezt egv regény keretében 
leheli meg legjobban. Ami hibája van a munká
jának, ebből a tévedésből folyik. Ha egy regény j 
lett volna a fejében, amelyhez keretet keresve i 
azt találta volna, hogy legjobban illik bele a sel- j 
meci diákélet tarka-barka és vidám környezetébe, j 
az természetesebb eljárás lett. volna. Hősének 
kitalált egy tépelődő, betegesen filozofáló, habozó I 
— nem németet, hanem alföldi kálvinista fiút. 
aki még azt is, hogy micsoda pályára lépjen, — 
kalapból húzza ki magának, Selmecel húzta ki s j 
beállt akadémikusnak. Olt ősi akadémikus szokás \ 
szerint beleszeret egy gyönyörű selmeci leányba, ; 
de soha sem tudja igazán, szereti-e, vagy sem. El- i 
elhatt íi'ozza, hogy szerelmet vall neki, egyszer meg 
is csókolja, de a csók után is, a vallomásra kínál- \ 
kozó alkalmakon is, az a gondolat kerekedik í 
benne fölül, hogy nem ez a leány az, aki az ő ! 
lényének megfelel. Így megy ki végül a regényből 
is, tovább keresni a párját. Lehet, valóban, hogy j 
vannak ilyen ingadozó alakok, tán az alföldi : 
kemény magyarok közt is akad, de e tétlen, lüp- ! 
rengő lelkűkről, akik örökösen filozofálnak, amikor j 
éppen mást kéne tenni, nem érdemes regényt írni. i 
Ellenben a diákélet, a mellékalakokkal pompás, | 
színes, megható és kedves helyzetekben gazdag, I 
nyelvében kiváló, csak az okoskodás igen sok j 
benne. A hős is, az iró is többel filozofál és okos- j 
kodik benne, semmint kellene. Hozzá mindkettő- I 
jük filozófiája beteg. Megkapta az analitikus kor ! 
reál izmusnak nevezett nihilizmusa. Ebben változni 
és magát erősen mérsékelni kell a szerzőnek, s 
akkor jelentékeny sikerekre számíthat. A diákélet 
rajza gyakran okmányi hitelességű, jó kedve igazán 
diákos, megörökíti a régi burs-élelel és rajzolja a ! 
selmeci élet álmagyarosodását, mert a regény a 
kiegyezés kora körül játszik. Mindenesetre a leg
ajánlatosabb elbeszélő könyvek közé tartozik, 
melyek mostanában megjelentek. Kiadója a sel
meci főiskolai kör, s jövedelmének 50 százaléka I 
a kör javára esik. Miihlbeck Károly csinos képek- i 
kel illusztrálta Tassonyi Ernő regényét*,

Pesti Hirlap.
'• (A k i a párját keresi.) Szerencsétlenebb 

eszközökkel irói tehetség még nem tette meg a 
maga első lépését az irodalmi téren, mint Tas- 

i sonyi Ernő. Könyve Selmecbányáról érkezett 
! hozzánk; eddig nem tudtunk róla semmit, de 
j könyvének tartalma világosan állítja elénk őt 
, magát, az előszó pedig körülményeit. Az előszó 

szerint a mások nógatására, no meg a maga jó- 
í szántából is arra adta fejét, hogy megírja a sel

meci, régi diákéletet regény formájában. Könyve 
tekintve az előszóban bevallott célját, kudarc a 
legnagyobb mértékben. Ami több, mint három
száz oldalas könyvében a diákéletre vonatkozik, 
az csupán egy sereg intelligens följegyzés, adat
halmaz, semmi más. Diákalakjai elmosódollak, 
diák cécói élettelenek, unalmasak. Bizony, hogy I 
a selmeci diákélet megrajzolását tűzte ki célul, |

fölér egy kisebbfajta szerencsétlenséggel, mert a 
benne elpazarolt irói tehetséggel olyan munkát is 
alkolhatotl volna, mely egyszerre legjobb íróink 
közé emelhette volna iV/sson?//!." Illik rá némileg 
Mikszáth Kálmánnak az a mondása, amit az oly 
korán letört elsőrangú Írónknak, Papp Dánielnek 
„A rdtótiak“ című regényére alkalmazott: Amit 
elmond, az semmi, de ahogyan mondja, az meg 
kapó. Tassonyi regényének miliője, meséje, amely 
egy a kultúrától megfinomodott léleknek a sze
relem után való folytonos epekcdéséből áll, semmi- 
képen sem lebilincselő. És mégis, akinek csak egy 
csöpp érzéke van egy eredeti tehetség megnyil
vánulásai iránt, az nem teszi le a kezéből ezt a 
regényt, míg végig nem olvasta. Ami gúnyosan 
bölcselkedő megjegyzés van a könyvében az élet 
színes forgatagáról, az kevés kivétellel egy eredeti 
tehetség frappáns megnyilatkozása. És, szeren
csére, ilyen sok van. Szinte azt hisszük, hogyha 
elhagyva a szerencsétlen diákmiliőt, az »éri regény 
formájában fejleszti ki a főhősének lelki vívódásait, 
pompás pszichológiai regényhez jutott volna iro
dalmunk. Erre vall könyvének: A ki tenni akar 
cint fi fejezete, amely a regónyhős naplószerű föl- 
jegyzéseit tartalmazza. Stílusa ogy-kél hasonlattal 
tulhalmozott résztől, vidéki nyelvidiomától elte
kintve, erőteljes, kifejező, magyaros. Könyvének 
az a része, ahol egy bányalégrobbanást: ir  le, 
stílusbeli szépségének tekintetében elsőrangú al
kotás Mindenesetre várjuk Tassonyi Ernő kifej
lődéséi. A könyv tiszta jövedelme felerészben a 
Selmecbányái főiskolának jut«.

K Ü L Ö N F É L É K .
— Személyi hírek. HctHl Sándor minisz

teri osztály tanácsos, aki Terstyánfstky Kálmán 
miniszteri titkárral egy hétig időzött városunkban, 
csütörtökiül délután hazautazott a fővárosba, -- 
H áncs  Hugó országos képviselő a múlt kedden 
ide érkezeit két napot itthon töltött s azulán 
hazautazott.

— Eljegyzés. Kövest Antal főiskolai h. 
tanár eljegyezte Oldal Antal takarékpénztári 
igazgató nevelt leányát Margitol Nagybecskorekrők

Házasság. KlöcU  Oszkár aninai kohó
mérnök a mull kedden kötött házasságot özvegy 
Mctnnef Albinná bájos leányával M anner Ilon
kával. A fiatal pár még az nap elutazott.

Gyümölcsészeti tanfolyam . Megemlé
keztünk inár, hogy Tóth Imre dr. bányakerületi 
főorvos, országszerte irodalmikig is ismert jeles 
pomölogusnuk, gyümölcsészeti tanfolyamokat ren
dez a folyó év egész folyamán. E előadások ha
vonként kétszer, minden második vasárnap tar
tatnak meg a városi elemi iskolában. Az első 
előadásokat múlt vasárnap délután tartották meg 
a városi elemi iskolában. A magyar nyelvű elő
adáson nyolcvan, a tói nyelvű előadáson hatvan 
érdeklődő jelent meg. A legközelebbi előadások a 
JÖVŐ vasárnap délután lesznek.

— Érdekes tárgyalás volt e hó 18-án Jdél- 
után a kir. járásbíróságnál. Groszman Imre főisko
lai hallgatót, aki a főispánnak a városházára mene
tele alkalmával azt kiáltotta le a városház egyik 
ablakából hogy: gazember, a főispán feljelentene 
becsületsértés miatt. U ha  kir. járásbiró aznap 
délután 4 órára tűzte ki a tárgyalást, mely elé 
igen nagy érdeklődéssel nézett az egész közön
ség. A tárgyalási terem zsúfolásig meglelt érdek
lődőkkel. A panaszost Szél László dr. tiszti ügyész, 
vádlottat Ungdr Kálmán ügyvéd képviselte. A 
tárgyalás során Groszman Imre vádlott beismerte, 
hogy a gazember szól ő kiabálta de nem a fő
ispánnak, hanem a kíséretében levő Erdély  Gyula 
kir. járásbirónak mondotta s rá értette, aki pár 
héttel ezelőtt maga kijelentette, hogy gazember az, 
aki az installációra elmegy. A vád és érdekes 
védőboszéd után a kir. járásbíróság a vádlottal 
fülmonlelle.

— Mibe ke rü lt az installáció. A decem
ber 28-iki főispáni installáció a városnak 1000 
koronájába, a január tizennyolcadiki installáció 
pedig közel 5000 koronába kerül.

— Erdély Gyula fogadtatása  Körmöc
bányán, mint onnan értesítenek, nem a legszivé- 
lycsebb volt. Erdély Gyula a selmeci installáció 
napján csütörtökön utazott haza nyolc csendőr 
fedezete atatl. A körmücbányai állomáson óriási 
közönség várta s mivel Erdély  a csendőrök elöl 
megszökött, a közönség lelkesebb része neki esett 
és jól elpáholta. Erdély  járásbiró körmöd laká
sának ablakait már előzőleg bovorlék. fit említ
jük meg, hogy a nevezett járásbiró illeni házait 
az luslalláció óta állandóan őriztetni kell, mivel



az abban lakók testi épségüket féltik. E házak ! 
lakói különben kijelentették, hogy mihelyt más j 
lakást kapnak, kiköltöznek Erdély házaiból.

— Köszönetnyilvánítás. A hodrusbányai 
róm. kath. ifjúsági egyesület által zászló alapja 
javára rendezett színdarab előadása alkalmából 
a fenti célra nagyobb összeggel járultak a követ
kezők: Fájg József 5 K, Hain Ferenc, Dvorzsák Hen
rik Andrézal János, 4—4 K, Suba Ferenc és neje 
(Budapetről) Utcás István és neje, Kügel Istvánné 
3—3 K, N. N. 2-70 K, Dusek János 2 40 lí, Suba Irma 
és Ludmilla Kínét N., Iírho N-nó, Vilmon István 
Kovács István, Bácsik János. Riedel Ferenc és 
neje, Honti Antal, Riedel Arthúr, Poilák N., Kubis 
Géza, Sztraka Emil, Czimer József, Pázmány 
Gyula, Suman N. Kuba Antal, Poljak Ferenc, 
Turman Mihály, Sós Antal dr., Péli Albert, N. N., 
Hészár Mihály, Valaska F., Palalinusz N., Kurz 
N., Hacher Jánosné, Sarz János, Szolár N., 2—2 
K, Jancsekovszky József, Szuhi Paula és Mária 
160—160 K, Konrád N., Knap Ignácné L40—U40 
K, Horváth József, Jancsok Mártonné, Szuhi Antal, 
Czimra Anlalné, Durdik Erazmusz 120—1’20 K, 
PaduchLajos, Duda Jánosné, Rudolf N-né, Mele- 
jovics György, Mittelman Sándor, Oszlanecz János, 
Bácsik István, Poloreczky Antal Utáczs István,

| Branbak András, Subert Károlyné, Ihring Mariska, 
Grünzweig Vilmos, Ihring Rezső, Ihring Antal, 
Daubner Majos, Jakulecz János, Sztraka János, 
Kalcsok Károly, Kaldrovics József, Prepelik Jó
zsef, Zmoraj József, Kaffka N., Molnár Lajosné, 
Vilmon N-né. Turman Kálmán, Nécsei Jánosné,. 
Vojnárovszky Ágoston, Tóth József, KristóíTy Béla, 
Janusek Jánosné, Turman Mihályné. Naubavrik 
Józsefné, Bednár Antal, Zajacz Imre, Bácsik Já
nosné, Hack István, Zmoraj Mária, Sptl József, 
Riedel Arthúr, Vértes Ágston 1—1 K. Összes be
vétel volt 178'72 K, kiadás 3942 lí, maradt a 
zászló-alap javára 139 30 K. Zászló-alapunk ezzel 
kitesz 259‘30 lí.-t. Ezen igazán nemes áldozat- 
készségért és támogatásért fogadják a nagyrabe- 
csült pártfogóink ifjúsági egyletünk hálás köszö- 
aetét. Hodrusbányán, 1906. január 17. K ubinyi 
József elnök.

— Betörés. Pénteken éjjel két óra tájban 
betörtek Weisz Dezső kereskedőnek az erdészeti
őiskolával szemben levő füszerüzlelébe s onnan 
600 K. értékű árul, szalonnát, cukrot, pálinkát, 
bocskort loptak el. A tettesek, mint az eddigi 
nyomozás megállapította öt lót paraszt ruhás 
ember volt.

— Talált tá rg y . Folyó hó 13-án a Met.ro- 
pole szálló elölt egy harisnyába kötve pénz talál
tatott. Igazolt tulajdonosa átveheti a rendőrségnél.

— V a ló sá g o s  k in c s  az emberiség részére a Zoltán- 
féle kenőcs, melyről számosán, még a társadalom legelőkelőbb 
köreiből is legnagyobb elismeréssel nyilatkoznak. Így: Auer- 
sperg gróf, Hippoliti bárónő, Daun Kapy Karolina grófnő, 
Győrffy gróf, Markovits báró, Keglevitch erői, Weilonliiiller 
József lovag, Nyáry Kálmán gróf stb., kik mind azt Írják, 
hogy e páratlan szer régi köszvényes és csuzos bajukra pár 
napi használat után gyógyulást hozott. E kenőcs üvegje 2 
K, Zoltán Béla gyógyszertárában Budapesten, Szabadságtór.

1906. január 21. _____

A kommandó.
— Kínjában kinrimelte K inosi kintisztviselö. —

Egyik tisztviselőnk borzasztóan drukkol.
Hogy fel lesz függesztve kotuiszáru3 úrtól.
Búsan bandukol hát haza este felé,
Levert arccal áll a felesége elé,
„Édes feleségem, közeledik végem.
Hogyha installálok, akkor e! is raknak,
Ha nem installálok, akkor meg elcsapnak,
Mond meg mit csináljunk o nagy dilemmában ?!“ 
Az asszony is töpreng, de csak úgy magában. 
Agybafekvés után nagyot sóhajtoznak 
Aludni nem tudnak, melyen gondolkoznak 
Mi lesz mostan velük? Miből fognak élni?
Ha vagyonuk volna, könnyű von beszélni.
De hát mi okozta ezt az állapotot?
Ily szörnyű helyzetro mi adhatot okot?
Éjfél után rájön — nem diplomái noha —
Hogy az egész hajnak „kommandó" az oka.
Fikom adta nehéz a kibontakozáR 
Osztrák magyar között ez a nagy birkózás.
A német nem enged, a magyar meg úgyse, 
Forradalom lesz még ebből Isten úgyse.
Tovább töprenkedik, izznd mint egy teve, . . . 
Egyszerre csak jobbra fordul a rósz kedve.
És igy okoskodik: No arról ki tegyen,
Hogy komatido német vagy pog magyar logyen, 
Neui lobét az olyan volapiikkös-félo ?
Se magyar, se német s boldogulunk véle.
Ei ugrik az ágyból, meggyujtja lámpáját
..Kelj fel asszony! Meg van! Meg van a Ilid máját!
BoriHj a keblemro, vége minden bajnak,
1'elfiiggosztésckni‘k, forradalmi zajnak
lapirost. adj gyorsan — porszo irni valót —
Hadd állítsam össze volapiik komandot."
A felfüggesztendő rögtön hozzálátott 
8 reggel a kommandó liszta már igy állott:

s  rc L M E c  B A N Y  A I H Í R A D Ó

„Vigyázz" 
„Indulj" 
„Ánj- 

„Pihenj" 
„Oszolj" 

„Gvors lépés" 
„Tűz"

„Gyors tűz" 
„Tisztelegj" 
„Jobbra át" 
„Balra át" 

„Fegyverhoz" 
„Hatra arc" 
„Előre arc" 
„Föl jobb" 
„Fél bal" 
„Térre" 
„Előre" 
„Hatra"

helyett: „Pszt!“

■’t e 1"
„Hajósi!"
„Fuccs 1“ 
„Hottó!“ 
„Pukk I*

„Pi ff-paff-puli!“ 
„Pa-páa!“ 
„Pássz!" 

„Cupássz !“ 
„Dur-durr!“ 

„Ka-ká!“ 
„E-eo!“ 

„Kuc-kucc!“ 
„Kic-kicc!“ 

„Hep-hepp!“ 
„Huj-hujj!“ 
„Fuj-fujj 1"

* * *
Kinosi a többit titokban tartja, mert elaboratumát már 

is bckiildötto báró Fejórváry tábor — miniszterelnöki — 
szel nagynak, lóhadi szállásává Badara, ahol, mint nem egé
szen _ megbízható forrásból értesülünk, a leleményes indítvány 
és uj komando liszta az egyik homo regiusnak adatott ki 
tanulmányozás céljából.

A tél közmondásokban.
A közmondások az évszakok közül leggyak- I 

rabban a telet emlegetik. És e mondások több- : 
nyíre szépek, színesek, kifejezésteljesek és sokszor I 
találók. Meglátszik rajtuk, hogy a nép ezeket 
nagyobb lelki és szivbeli nyugalommal és több ! 
időnek a ráfordításával költötte, mint azokat, j 
melyek a többi évszakra vonatkoznak.

A tél az elmúlás, a  messze múltnak a gon- ■ 
dolatával van összekötve; ő a nép előtt a szel- j 
leini gyűjtés, a lelki szemlélődés és elmélkedés 
ideje. Á tél ünnepeit is ennélfogva nagyobb oda- 1 
adással, a hittitkokba való mélyebb elmerengés- j 
sel szemléli, nagyobb együttérzéssel üli meg.

A tél kezdete a közmondásokban vidékek | 
és országok szerint változik. Asztronómiáiig ! 
december 21-ike a legrövidebb nap és a tél kéz- I 
dete. Észak-Itáliában is ilyennek mondja a köz
mondás: «Szenl Tamás napján visszafordul a nap*, 
azaz hosszabb lesz a nappal. Más országokban a 
hidegebb évszak korábban veszi kezdetét. Nálunk 
ismeretes e mondás:

«Itt vagyon már Simon Judás, jaj te neked 
inges, gatyás!* (október 28.) Ilyenkor kezdődik 
már az erős dér, mely előhírnöke a fagynak és 
a hónak.

Felvidékekre szent Márton (november 11) 
szokta hozni a havat és a telet, aki fehér lovon 
érkezik meg.

S ki ne ismerné Márton ludját, amely a 
kellemes szórakozásra való tituluson kivűl még 
arra jó, hogy megjósolja, milyen lesz a tél ? Ha 
a mellcsontja szép fehér, akkor hideg és havas, 
ha barnás, úgy sáros lesz a tél.

Németországban s másutt is szent Katalin
nal (november 25) kezdik a telet: «Szent Katalin 
fehér köpenyben jön*.

A népnek igaza is szokott lenni mondásai
ban, mert november hó második felében szoktak 
a természetben az enyhébb időszak utolsó nyomai 
is lassankint tünedezni. Sűrű, komor fellegek 
úsznak az égbolton, heves szelek és havas esők, 
hóförgetegek és jégcsapok jönnek a hosszú, sötét 
éjjeleken a fehérszakállú, tél apó nyomában. A 
vándor, aki a téli tájon, a puszta mezőkön és a 
komoran hallgató erdőkön keresztül halad, gyak
ran megy órákhosszat anélkül, hogy élő lénynyel 
találkoznék és ha néha messzi távolból jövő hang 
üti meg a füle dobját, az annál jobban emlékez
teti arra, mily téliesen csendes minden körülötte. 
E komolyság és az az ünnepi hangulat, mely a 
természeten uralg télen, az emberi kedélyre is hat.

Az ó-német naptár szent Kelemen pápa 
(november 23) ünnepével kezdi a telet és e napot 
horgonynyal jelöli, mert e napon a hajósoknak 
m ár a kikötőben kell lenniök. Ismét a négy év
szakot meghatározó közmondás:

Szent Kelemen hozza meg a telet, Szent 
Péter széke tavaszt jelent (február 22), A nyarat 
hozza szent Orbán (május 22), Az őszt kezdi 
szent Bertalan (augusztus 24), szent Luca (de
cember 13) napját említik leggyakrabban a téli 
mondásokban. Az angolok azt mondják: «Luca- 
nap a legrövidebb nap és a leghosszabb éjjel*.
E szentnek ünnepe ugyanis a régi kalendárium 
szerint december 26-ére esett, azért halljuk a 
következő mondásokat is: «Szent Luca napjától 
csibelépéssel növekszik a nap*. «Szent Luca meg- 
kurtitja a napot*. Az olaszok is mondják: «Szent 
Luca a leghosszabb éjjel, ami van*.

Luca-napi időjárásból jósolnak is.
így Szardíniában e napról határozzák meg, 

mily időt várhatnak karácsony napjára. Nálunk

egyes vidékeken pedig Luca napjától, vagyis de
cember 13-tól kezdve tizenkét napig, azaz 25-ig 
vigyáznak az időjárásra, s amilyen idő van az 
egyes napokon, olyan lesz a megfelelő hónap. Ez 
a Luca-kalendárium. A népszokásokban Luca 
napján sok babona fordul elő, melyet nagyobb
részt a jövőnek megtudása kedvéért űznek. Ilye
nek az úgynevezett Luca-fónyből, Luca-keresztből 
való jósolások. A Luca-székről is mindenki hallott 
már. Van azonban e napnak s szent Miklós nap
jának kedvesebb jellege is, kivált a gyermekek 
előtt. A fiuk rettegve örülnek a szigorú, de bő
kezű Mikulásnak, a leányok inkább a Lucának. 
Avagy ez is csak a régi jó időkből maradt me
sévé mállóit már. Amióta erről is sikerült a val
lásos zománcot letörülni, eldurvult és elfajult e 
szép szokás, mely hajdan a szülők egyik alkalmas 
fegyelmi eszköze volt a jó gyermekek megjutal- 
mazására, a rosszak megbüntetésére, ma pedig 
nagyobrészt komédia és hecc. Hja, haladunk! A 
költészetet a gyermekszobából is ki kell szorítani, 
hadd dajkálja a gyermekeket a testes Próza; ez 
neveli őket a valódi életre! Téli gondolat!

Más közmondások a tél tartósságát és szi
gorát jellemzik.

A tél a legszigorúbban ragaszkodik a jogá
hoz, vallják a mondások. »A tél általvető, ha 
nincs az egyik oldalon, van a másikon.* Az an
golok ezt mondják: »A tél sohasem henyél.* A 
franciák pedig: »Aki egy téli napot átélt egy ha
lálos ellenséggel van kevesebbje*. Másutt ismét: 
•Szerencsés azaz ország, melyben a felhők telel
nek.* A felhők enyhítik a hideget.

A hidegben gyorsabban mozog az ember. 
Innen a szállóige: »Télen mindenki ifjú lesz.* 
Ilyenkor minden kabát jó a közmondás szerint: 
»A fagy minden rongyot összetart.*

A jövőre mindenki kiváncsi s a jóslásból ki 
nem fogy az ember. A közmondások az újévet 
emlegetik. Ausztriában mondják: »Amilyen sz.

| Katalin, olyan lesz azujév.* Németországban: *Az 
| első napi hajnali pir rossz illőt és nagy csapást 
i hoz. Tirolban és másutt pedig termékeny évre 
I enged következtetni. Portugáliában: »Az év első 
i napja a nyár első napja.* Spanyolországban az 
i újévről hét különös közmondás dívik: * Többet 
' hoz az újév, mini a jól művelt föld.* »Ne mondj 
1 rosszat az évről, amig el nem múlott.*

Januárt illetőleg a közmondásokban csaknem 
mindig az a kívánság nyilvánul, hogy hideg legyen.

• Januárban ha sok az eső, a gabonára nem 
hoz áldást.* »Januárban sok eső. kevés hó. hegy
nek, völgynek, fának nem jó,« »Ha nedves a ja 
nuár hó. üresen marad a hordó.* A magyar köz
mondás ellenben azt mondja: »Ha fénylik Vince, 
meglellik a pince.*

A németek a lengyelekkel egyként tartják: 
•Meleg januártól ments meg Uram minket.* 
Svájcban ezt mondják: »Ha januárban táncolnak 
a szúnyogok, a parasztnak eleség után kell néz
nie.* A portugálok c szavakkal vigasztalódnak: 
•Nedves január, hanem jó a gabonának, nem is 
rossz a nyájnak.* Nálunk ismeretes ez: »Ha Pál 
fordul köddel, ember hal meg döggel.*

Olaszországban a fázékonyakat januárban 
születetteknek mondják.

A szökőév iránt nagy az előítélet a köz
mondásokban. líönyen balul üt ki, amit szökő
évben tesz vagy kezd az ember.

Felsőolaszországban azt mondják: *Ha eljön 
a szökőév, ne rak) selyem hernyókat és ne ojls 
fákat.* Sardiniában ellenben azt tanácsolják: 
•Szökőévben tenyész (selyemhernyókat) és ojls.« 
Az oroszok nagyon félnek: »Ha sz. Kassián (szökő
évben febr. 29.) az állatra néz, leveti a marhát, ha 
a fára tekint, ledönti.* Németalföldön is az a 
babona, hogy nem csak a növendékmarha, de a 
baromfi és az ültetvény is jól sikerül, azonkívül 
van még kuriozumos nézetök is: »A szökőévben 
pénteken mindig megváltozik az idő.

Az ókalendáriuraban a szökőév febr. 24-re 
esik, amely nap kétszeresen veendő. Az egyház 
e napon sz. Mátyás apostol ünnepét üli, aki vá
lasztás utján iktattatott az apostolok közé. A 
szökőévben 25-re esik az ünnepe, amit Mátyás 
ugrásának neveznek. Róla mondja a közmondás: 

• Mátyás ront ha talál,
Ha nem talál, csinál,* 

már t. i. jeget.
Gyertyaszentelő boldogasszony napjáról 

mondja a régi tapasztalat:
• Ha fénylik Gyertyaszentelő,
Az izéket is vedd elő,*

vagyis a szalmatörék is szükséges lesz a marhák 
számára, oly hosszú lesz a tél. ilyenkor a medve 
is kibújik odújából s ha szép az idő, ismét vissza-
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tér, mert még nagy hideg lesz, ellenkező esetben 
kint marad.

Még néhány jellemző mondást emlitünk meg 
a télről. »A nyár a tápláló, a tél az emésztő,* 
sokféle változatban fordul elő. Igv: »Kijön az 
ideje, mikor a tél kérdezni fogja, mit tettél nyá
ron.* »A télnek nagy a gyomra.* »Nyáron minden 
kecske ad tejet, télen nem is minden jó telién.* 
• Aki a meleg időben nem dolgozik, a hidegben 
éhezni fog.* »Aki nem jár gereblyével, mikor 
legyek és bögölyök csípnek, télen szálmakötéllel 
fog járni s kérdezni: Yan-e széna eladó?

N y a va lya tö rés ! NinCS többé ÍSZák0SSá§!

Nyilatkozat.
A város három tisztviselőjének — a főjegy

zőnek. aljegyzőnek és a gazdasági tanácsosnak 
szabadságolása s azonnali főispáni helyettesilése 
úgy hisszük egyszerű installacionális taktika 
volt. A tény az, hogy szabadságot egyik 
tisztviselő sem kért, azt egy percig sem vette 
igénybe s nem is akarta igénybe venni. Vélemé
nyünk szerint ez installaciónális taktika is fölösleges 
volt, mert hiszen akadt két bizotts. tag ki a 
főispáni eskütételnél tanúskodott — ok nélküli 
volt tehát a három tisztviselő szabadságolása és 
helyettesítése.

Szitnyai József,
kir. tanácsos, polgármestei

Sztancsay Miklós,
v. főjegyző.

Vörös Ferenc,
aljegyző, tb. főjegyző

Altman Imre,
gazd. tanácsos.

h í r d  e  t  e  s  e  re. 

Hirdetmény.
Közhírré teszem, hogy a v. b. Geramb János 

József-féle bányaegylet csődtömegéhez tartozó, a 
bélabányai ólomárúgyárban levő azon ingóságo
kat, melyek a csődleltárban 229—233. tételek 
alatt vannak felvéve, a legtöbbet Ígérőnek szabad 
kézből eladom.

Ezek az ingóságok a következők:
2 darab 1894-ben készült Cornwall gőzkazán, 
43*2 m fütöfelülettel, 7 atm. üzemnyomásra, 

1 darab lemezkémény, 1 darab injektor,
1 darab tápszivattyú, 1 darab víztartó s cső

vezeték,
mely tárgyak összesen 10000 koronára vannak 
becsülve.

Felhívom a venni szándékozókat, hogy aján
lataikat 1000 korona bánatpénz egyidejüleges le
tétele mellett 1906. évi február hó 8-ik napjá
nak déli 12 órájáig ügyvédi irodámban Hodrus- 
bányán benyújtani szíveskedjenek, ahol a részletes 
föltételeket tartalmazó ajánlati minták is rendel
kezésre állanak.

Dr. Török József.
tömeggondnok.

I JVtinden vasárnap és ünnepnap |

friss farsangi fánk és Hasche.
állandóan friss teasütemények 
■■ nagy választékban mJSorhegyi István eukl,ásziIál

I. Ezüst-utca 14. szám.

Deák-Ferene-utca 17. sz. a. (Sóltz- 
féle házban

raktárul igen alkalmas pince
f. é. május 1-től kezdve bérbe 
adandó.

Bővebb értesülés: dr. Fodor L.-nál.

Ki nyavalyatőrós. görcs és más ideges állapotban 
szenved, kórjen iratot, irigyen és bórmentve 
kapható a szabd , h a tty ú  g y ó g y s z e r tá r  állni 

Majna. F ran k fu rt.

5 kor. és több napikereset,
Hazimnulía-kötőgéii-társasá2.

Kerestetnek mindkét nembeli egyó- 
i gépünkön való kötésre. Kgy- 
rű és gyors munka egész éven, 

? otthon végezhető. Nem kell elö- 
4 készültség. Távolság nem határoz, 

a munkát mi adjuk el. 
H á z i m u n k a - k ö t ő g é p - t á r s a s á g

Thos H. W hittick és Tsa
P r á g a ,  P e t e r s p l a t z  7 —3 3 8 .ö lb -ö g* é s  í

Aki ez t figyelem b e nem  v e sz i, bün- 
ü t í  h öd ik  sa já t  te s té n !!  ü ti

K A I S E R - f é l e

M E L L - C A M I E L L
A HÁROM FENYŐVEL 

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

katarus ellen
K i n  közjegyzőileg hitelesített okirat 

eléggé bizonyítja, hogy a mit 
Ígérnek, azt be is tartják. :

C som agja  20 és  4 0  fillér. 
Kapható: Márkus 3VI.

k cukrászatában Selm ecbányán  
Deák Ferenc-u. 7/1.. saját ház 

Alap;ttatott 1830-ban.

A málnási ,SICULIA‘ (székely) 
ARTÉZI GYÓGYFORRÁS

bikarbónátokban és konyhasóban a világ legdúsabb

— természetes alkalikus sós —

S A V A N Y Ú V I Z É T
Korányi, Kétly, Rig’ier, Vámossy, Tauszk, 
Hirschler, Genersich, Irsai, Ónodi, Polátsek
stb. hírneves egyetemi tanárok és speciálisták 
gége, to ro k , légcső, tü d ő , g y o m o r , bél, 
vese, m á j  és h ó ly a g -b á n ta lm a k n á l ,  
különösen ezeknek heveny vagy idült hurutos 
megbetegedéseinél minden eddig ismert ás
ványvíznél jóval hatásosabbnak minősítették. 
Páratlan nyálkaoldó és é tvágygerjesztő ! 
A gyom orégést a z o n n a l  m egszünteti 

Kezdő-tulajdonos:

Málnás-lMő
Háromszék vármegye

Főraktár Budapesten: Lux M ihály IV. Muzeum-körút 7.

Selmecbányán E l’n S t  Z s i g m O l l d  j ^ lá á s á b e n  

Körmöcbányán Gazdik J á n o s  gyógyszertárában. 
Léván Engel J ó z se f  kereskedésében.

K é r jü k  a  ,,S IC U L 1 A “  n é v r e  f i g y e l n i ! !

K ív á n a tr a  b á rk in ek  b é r m e n te se n  k ü l
dünk  e g y  p rób át a  C ozaporból K ávé, 
te a . é te l v a g y  sze szes  Ita lb an  e g y f o r 

m án ad h a tó  az iv ó  tu d ta  n é lk ü l.

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

ollenszonvoísó teszi az. iszákosunk a szeszes 
italt A Coza oly csendesen és biztosan hat, 
hogy azt feleség, testvér avagy gyermek 
egyaránt, az ivónak tudta nélkül adhatja és 

l az. illető mógesak nem is sejti mi okozta ja- 
} villását.

Coza a családok ezreit békitetto ki ismét, 
sok o/.er férfit a szégyen és becstelensógtő 
megmentett, kik később józan polgárok és 
ügyes üzletemberek lettek. Temérdek fiatal 
embert a jó útra, és szerencséjéhez segitett 
és sok embernek életét számos évvel meg
hosszabbította.

Az intézet, mely a Cozapor tulajdonosa, 
mindazoknak kik kívánják egy próba adngot dij és költség- 
mentesen küld, hogy igy bárki is meggyőződhessen bizto- 
hntásáról. Kezeskedünk, hogy az egészségre teljesen ártal
matlan.

COZA INST1TUTE
(Dopt. 171.)

62, C haneery  Lnne, 
London, A nglia .

INGYEN PRÓBA 171. SZ. 
Vágja ki ezen szelvényt es 

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

]7érzYképészeti gépek 
J és kellékek □ □ □

e lső  é s  m in d ig  friss m in ő s é g b e n  
(h ite lk é p e s  e g y é n e k n e k  ré s z le t-  
—  ------- — fiz e té sre  i s . ) ------— —  -

K a p h a tó k :  J o e rg e s  Á g o s t özv . é s  fián á l 
T erasseon.

2408. tlkv. sz. 190r>.

Árverési hirdetmény kivonata.
A Selmecbányái kir. járásbíróság mint telek

könyvi hatóság közhírré teszi, hogy a Selmecbányái 
népbank végrehajtatnak Láng Mór és neje vég
rehajtást szenvedő illetve Láng Samu késed. árv. 
vevő elleni 6656 K 80 fül. vételár hátralék és 
jár. iránti végrehajtási ügyében a Selmecbányái 
kir. jbiróság területén levő Láng Mór és neje 
Fóliák Mária tulajdonául bejegyzett, a Selmec
bányái 2152. tjkvb. a + .  417. hrsz., 26/11. népösz. 
sz. polgárház és kertre a Vörös-kút alatt ezennel 
árv. vevő ajánlata szerint 6900 K-ban megállapí
tott kikiáltási árban, az árverést elrendelte, és 
hogy a fentebb megjelölt ingatlan az 1906. évi 
február hó 19-ik napján d. e. 10 ó rakor az 
ezen kir. jbiróság tlkvi hivatalos helyiségében 
megtartandó nyilvános árverésen a megállapított 
kikiáltási áron alól is eladatni fog.

Árverezni szándékozók tartoznak az ingat
lan 2432 K. adószerinti becsárának 10 °/0-át kész
pénzben vagy az 1881. évi LX. t.-c. 42. §-ában 
jelzett árfolyammal számított és az 1881. évi 
novemb. hó 1-én 3333. sz. a. kelt igazs. minisz
teri rendelet 8. §-ában kijelölt óvadékképes érték
papírban a kiküldött kezéhez letenni, avagy az 
1881. LX. t.-c. 107. §-a értelmében a bánatpénz
nek a bíróságnál előleges elhelyezéséről kiállított 
szabályszerű elismervényt átszolgáltatni.

Selmecbányán, 1905. évi december hó 26. 
napján.

Lilia, kir. járásbiró.

MILEm u i iL iü

cs. és kir. udv. szállítóJemesvár.
A leg job b  m a g v a k  és  v ir á g h a g y m á k a t. A 
leg sze b b  n ö v é n y e k e t, r ó z s á k a t  és d lv a t-  
v ir á g o k a t. A leg n em eseb b  g yü m ölcs-, d ísz- 

és  sorfákat.
<02 hold területű faiskolák.)

Mindent sajtit nagytonyészoiből. — Postakötegek 
magvakkal 5 K felül bórmentve.

MÜHLE uj „Tanácsadója" vevőknek ingyen. 

Pompás föárjegyzék vevőknek kívánatra.

jvfagybani tenyészetek
------ kivitelre! ---------

Mag és  n ö v én y , 

r ó z s á k  f á k  és  

tű le v e lű e k .

F a- és sö v én y ese m eték .

Nyomatott Joerges Ágost özv. és fia könyvnyomdájában Selmecbányán, 1906.
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