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Törvényhatósági közgyűlés.
Múlt számunkban jeleztük, hogy az e 

liavi közgyűlés a városnak igen fontos 
ügyeivel fog foglalkozni. Törvényhatósági 
bizottsági tagjainknak komolyságát, a köz
ügyek iránt érzett érdeklődését semmi sem ! 
bizonyítja jobban, mint az, hogy szinte j 
mindnyájan megjelentek a város e fontos 
ügyeket tárgyaló közgyűlésén s akik el
maradtak bizonyára nem nemtörődömségből, 
de egyéb fontos okokból maradtak el.

A törvényhatósági bizottsági tagoknak 
ez a komoly érdeklődése erőt, tápot adhat 
a város polgármesterének és tisztikarának 
a kitartó munkához, amely szükséges ahoz, 
hogy emeljük, fejlesszük ezt a nagy múltú ; 
régi várost, a magyarságnak ezt az újabb 
időkben hatalmas védbástyáját az idegen 
áramlatok között.

Aki látta a múlt közgyűlés lefolyását, j 
látta az ősi gyűlésteremben a bizottsági ! 
tagoknak nagy sokaságát, s látta azoknak j 
érdeklődését: nem esketik kétségbe a váios j 
jövője fölött bármily kishitű is, s csak a 
nyegleség, vagy a fekete rosszmájúság 
mondhat és hirdethet rosszat és kicsiny löt 
a közügyek vezetőiről azzal a határozott rósz

indulattal, hogy elvegye kedvüket st köz
téren való működéstől.

Ámde az nem fog megtörténni s ez a 
város mégis csak város marad és haladni 
és fejlődni fog a lehetőség szerint.

Kiemelkedő fontos tárgyai voltak a 
gyűlésnek : több városi ingatlan eladására 
vonatkozó jelentések, a városi mezőgasdaság 
beszüntetésére vonatkozó javaslat, Vilinye- 
fürdö el- vagy bérbeadására vonatkozó ja 
vaslat, a 86 000 koronás kölcsön törlesztési 
terve, a városi tisztviselők fizetés rende
zése stb.

Interpelláció is volt.
A gyűlés elején F a rb a ky  István bi

zottsági tag interp illálta meg a polgármestert 
a „Selmeci Ú jságának egyik cikkelyében 
irt kompromittáló állítások miatt. H o rvá th  
Kálmán polgármester azonnal válaszolt az 
interpellációra s az egész közgyűlés egy
hangúlag, helyesléssel vette tudomásul az 
egyenes nyílt választ.

Részletes tudósításunk e fontos köz
gyűlésről a következő:

Elnök: Horváth Kálmán polgármester, jegyző: 
Szlancsay Miklós főjegyző.

Jelenvoltak: Ács József, Ács Ferenc, Ágfalvi 
Alajos, Arthold Géza, Állmán Imre, Bárdossy

Antal, Boleman Ede, Csányi Ottó, Dalos József, 
Dobó Sándor, Ernszt Zsigmond, Faliéi1 Károly, 
Farbaky István, Fizély Károly, Fodor László dr., 
Gazsó Mihály, Goldfusz Mihály, Greguss Antal, 
Hilndel Vilmos, Hlavathy József, Horváth Kálmán, 
Jezsovits Károly, Kachelmann Viktor dr., Kapp 
Jakab dr., Király Ernő. Krause József, Kuli István, 
Lestyánszky József, Liba Antal, Oszvaldt Gusztáv, 
Pelachy Ferenc, Richter Ede, Schelle Róbert, 
Sobó Jenő, Stuller Gyula dr., Svehla Gyula, Székely 
Vilmos, Szél László dr., Szlancsay Miklós, Tóth 
Imre dr., Velics György, Vitális István dr., Vojtás 
Mátyás, Vörös Ferenc, Weisz Ignác, Zólomy Imre.

Napirend előtt Farbaky István nyug. fő- 
bányatanácsos tvhat. biz. tag kérdést intéz a 
város polgármesteréhez van-e tudomása arról, 
hogy a «Selmeci l'jság» múlt havi egyik számá
ban «Gsizmarendszer» című vezércikkében meg- 

| támadja a város közigazgatását s a sorukban és 
! sorok között az olvasható, hogy egv-két tisztviselő 
| csizmáját a város számlájára javíttatta meg; meg 

van győződve — úgymond interpelláló, hogy a 
' cikkben jelzett visszaélés nem fordult és nem for- 
i dúlhatott elő, de miután nyilvánosan hangzott el 
i a vád — kötelességének véli a felszólalást éppen 
i az ügy tisztázása céljából, hogy a nagy közönség 
1 is illetékes helyről szerezzen tájékozódást a dolog 

mibenlétéről.
Horváth Kálmán polgármester köszönettel 

fogadja az interpellációt, mert alkalmat ad neki 
arra, hogy a történet előadásával a dolgot a való 
tiszta világításban adhassa elő, mit különben —

Az almafa.
Irta : Csengődi.

Gaál Péter kúriája ott állott a marosparti 
város gimnáziumának tőszomszédságában, és 
egyike volt a legrégibb épületeknek. Magas, cse
repes tetejét egészen belepte a moha, előtte két 
oldalt terebélyes haragoszöld hársfák bólingattak, 
melyeknek árnyékában a biró ur — mert Gaál 
Péter volt a kis város bírája — déli álmát szokta 
aludni. A portájához öt kikopott lépcső vezetett 
föl, ablakai kicsinyek és rácsosak voltak, alacsony 
kéménye alig kapaszkodott ki néhány arasznyira 
a tetejéből.

A többi háznál jóval beljebb épült. Előtte 
egy palánkkal elkerített kerlecske feküdt, mely
ben a nemes rózsafajok liliomok, szegfüvek és 
tarka-barka tulipánok egész erdeje virult, úgy, 
hogy édes illat töltötte be egész környékét külö
nösen este felé, midőn a virágok bontogatták 
kelyheiket. Mögötte a gyümölcsös terűit el, mely
nek közepén, mint hajdan a paradicsomban, egy 
szentiváni almafa állott, és ez almafa ágain csil
lagos júniusi estéken egy fülemüle bűbájos éneke 
hangzott föl.

Mindezekre büszke volt az öreg ur, de leges
legbüszkébb volt Gaál Marosára az ö gyönyörű
séges leányzójára.

Szemfényének, gyönyörű virágszálának szó- 
lilgatla, amire aztán Marosa szeme úgy mosoly

gott, mint a márciusi égbolt, oda futott apjához 
és átölelve nyakát össze vissza csókolta.

Olt himezgelett délutánonkint a gyümölcsösre 
nyíló ablakban, estefelé pedig, midőn a kocsiktól 
fölvert por már leülepedett, fogta kis kantáját és 
a tulipánokat öntözgelto. Nagyon fiatal lehetett 
még, mert oly ártatlanul tekintett a világba, mint 
egy kis gyermek.

A diákok kis «Nymphának» hittak, ő pedig 
jókat kacagott Hajdú Pista ábrándos szemein és 
azt mondta apja urának, hogy ez a diák mindig 
úgy bámul rá, mint a borjú az uj kapura. Pedig 
szegény Hajdú Pisla az egész világot odaadtla 
volna egyetlen egy tekintetéért, a mosolyáért pe
dig akár az esthajnal csillagot is lelopta volna 
az égről.

Hajdú Pisla kosztosgazdája a biró ur tő
szomszédja volt, s a diákszobából az egész gyü
mölcsös kertet átleheteti pillantani.

Gyönyörű, csillagos júniusi este volt. A le
vegő már lehűlt és a Maros felöl kedves szellő 
fujdogált. midőn kinyílt a muskátlis kis ablak s 
az ablakban megjelent egy szőke fejecske, mely
nek fürtjeivel a pajzán szellő játszadozott.

Gaál Marcsa volt: hallgatta a kis fülemülét 
mely már hat óra óta csattogott almafáján és 
nézte, mint gyulnak ki egymásután a csillagok.

A kis madár pedig szakadatlanul dalolt. 
Hangja hol lágyan szállott az esti légben, hol

fortissimóba csapott át, hogy visszhangzott bele 
az egész kert.

Hajdú Pisla szintén kibámult az ablakon, 
feje egészen elkábult a Marcsa kertjéből áradó 
virágillattól és szivében ezer és ezer érzelem 
váltakozott . . .

— Pali, Berci, gyertek csak ide — szólt 
hátra két társának, kik Írással voltak elfoglalva 
— nézzétek, mily szép az est . . .

Oláh Pali és Sümegi Berci odajöttek de azt 
mondják, hogy ők nem látnak semmi különös 
szépséget, hisz minden este ilyen, amin aztán 
Hajdú Pista szörnyű mód bosszankodott, hogy 
hogy lehet valaki ilyen prózai.

A Maros felül ekközben néhány szakadozott 
áriát hozott a szellő melynek csak e két sorú 
refrainje volt tisztán kivehető:

Kedves pajtas, ne szomorkodj érte,
Hisz csak homlokon csókoltam öt!

Nehány hajóslegény énekelhette, kik ilyenkor 
dereglyét szoktak vontatni.

— Fiuk — szólt kis szünet múlva Pista — 
mondok egyet, kettő lesz belőle! Ma este nem 
megyünk aludni, hanem megvárjuk, mig ez a 
fülemüle elül, akkor valamelyikünk átlopódzik és 
elcsípi a kis dudást.

Hisz tudjátok jól a fészkétl Holnap este 
már ami szobánkban énekel!

Tetszett a kitűnő eszme, csak az volt a 
kérdés, ki hajtsa végre!
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hírlapi polémiákba nem bocsátkozhatva — alig 
tehetett volna. A közönség jól tudja, hogy a mil
lenáris diszfelvonulásban a város is részt vett, e 
célra a közgyűlés mintegy 6000 koronát szavazott 
meg, 1 8 9 6 -ban kiküldetlek a város képviseletében | 
Bernhardt Adolf volt gazd. tanácsnok, ö, a jelenlegi 
polgármester, akkor volt rendőrfőkapitány és Csányi 
Ottó tb. főszámvevő.

Ez időben még nem volt a városnak mu- ; 
zeuma. alkalmas levéltári helyisége, hol a fenn
maradt dis/.magyar ruhákat gondozni lehetett 
volna s miután a város színeiben összeállított disz- i 
magyar ruhák eladhatók sem voltak — a közön
ség ugv rendelkezett, hogy a diszmagyar ruhákat j 
az illetőknek ajándékozta emlékül, annak dacára 
azonban ő a neki ajándékozott diszmagyart a  ̂
város tulajdonának tekinti és úgy véli, hogy csak , 
azért hagyatott nálla, hogy kellő gondozás mellett i 
a következő alkalmakkor újból használható legyen, j 
mert az őrizet és gondozás nélkül rövid idő alatt ' 
teljesen tönkrement volna.

A következő alkalom megjött 10 év múlva, j 
a Rákóczy hamvainak hazahozatalánál kellett a 
várost banderialiter képviselni s erre a közönség 
újból őt. vagy akadályoztatása esetére Csányi j 
Ottó tb. főszámvevőt küldötte ki, ez alkalom tette j 
szükségessé, hogy a diszmagyarok kijavíttassanak, 
a színes csizmák megfejeltessenek vagy kifestes
senek sőt még a nyeregszerszám is megjavillassék ' 
mert bizony tiz év alatt s a millenáris fölvonulás ; 
alkalmával teljesített terhes szolgálat azokat meg- j 
viselte, úgy hogy javitatlanul azokat újból hasz- ! 
nálni nem lehetett. Az ily kiküldések a tiszlvise- i 
lökre amugyis is anyagi áldozattal járnak, nem ; 
lehet még azt is követelni, hogy oly ruházat és 
csizma javítási költségeit is az illető viselje, mely 
ruházatot és csizmát a magánéletben bizonyos j 
theatralis jellegénél fogva nem lehet használni, 
megtörténi tehát több, mint a cikkben Írva van, : 
mert megtörtént az, hogy a közönség rendelke
zéséből és a tanács utalványára nemcsak 2 pár 
csizma, de a diszmagyar ruhák és egy nyereg is 
a város költségére javíttatott ki, kettős számban 
azért, mert éppen a Rákóczy ünnepély kezdetekor 
ő — az akkor r.-főkapilány beteges volt — el 
kellett tehát készülni arra, hogy ha ő nem mehetne 
bandériumba — helyette a kiküldött helyettes 
Csányi mehessen. Ez a csizmajavilás története s 
kéri válaszát tudomásul venni.

— Te legjobban tudod a íészek helyét, 
Pista szólt Sümegi Bérezi — neked kell átmenned!

— De te jobban tudsz mászni, hisz tavaly 
is díszoklevelet nyertél a tornavizsgán!

— Én nem mé'k. menjen a Pali!
De a Pali meg azt mondta, hogy ő nem 

tudja a fészket.
— Eh. lári-fári — vágott közbe bosszúsan 

Hajdú Pista — ha igy civakodtok, sohsem ke
ntjük kézre! Pedig, ha törik, ha szakad, el kell 
fogni! Képzeljétek csak. milyen grimaszt fog vágni 
a Nympha, ha holnap este ami ablakunkban szó
lal meg a bűbájos zene! Azért sorsot vetünk és 
akire esik, annak becsületbeli kötelessége kézre- 
keriteni.

Kezet adtak rá, aztán három gyufaszálat 
vetlek és sorsol húztak.

Pista húzta a legrövidebbet.
— Helyes, helyes ujjongott a másik kettő 

Pista megy!
Eközben a kis dalnok elhallgatott. Minden 

elcsendesedett, a szellő sem susogott, a Maros 
felöl sem szolt már a borongó nóta. Pista föl
húzta tornacipőjét, hogy kalkan léphessen, aztán 
lebocsátkozott az ablakon. Macskaügyességgel 
ugrott át a gyümölcsös kerítésén, és bokrok cser- 
jék közt bujkálva odaért az almafa tövébe.

A plébánia templom tornyán akkor verte 
ki a tizenegyet. Egy utcavégi éjjeliőr elnyújtott

A közgyűlés és felszólaló a választ tudomá
sul vette annak hangsúlyozásával, hogy — a mint 
meg is volt győződve — ez ügyben sem lát in- 
korrektséget s a bejelentett eljárás, mint a közön
ség hatósága rendelkezéséből folyó teljesen 
szabályszerű és helyes volt.

Elnöklő polgármester bejelentette ezután, hogy 
Scehla  Gyula min. tanácsos bányaigazgaló minta 
városi tisztviselők fizetésének rendezésére kiküldött 
külön bizottság elnöke azon kérését terjeszti elő, 
hogy miután a tárgysorozatba legvégül felveti 
ügyet maga óhajtaná előadni — másnemű elfog
laltsága pedig a közgyűlésen maradását órához 
köti — engedtessék meg, hogy a tisztviselők fize
tés rendezésének ügye mindjét a polgármester 
jelentésének letárgyalása után tárgyallassék annál 
inkább mert az ülés elején még a bizottsági 
tagok is majdnem teljes számban vannak jelen 
— a közgyűlés az előterjesztésnek egyhangúlag 
helyt adva Svehla Gyula miniszteri tanácsos széles 
alapokonsbehatóan ismertette a kiküldött bizottság ; 
előterjesztéséi és javaslatát, kiemelte, hogy íőtörek- | 
vése volt a bizottságnak, hogy a rangsor, a fizetési I 
osztály megállapításánál a városi törvényhatóság | 
tisztviselői épp úgy soroztassanak, mint a hasonló i 
rang és működési kört betöltő állami, vármegyei : 
és kincstári tisztviselők, igyekezett a bizottság 
teljes tárgyilagossággal sőt szigorúsággal azt el- i 
érni, hogy a tisztviselők fizetésének uj szabályo- i 
zásánál az eddigi rendszertelenség, úgy szólván j 
az egyénekhez bizonyos fokú kedvezéssel történt : 
megállapításokból származott aránytalanságok ki- j 
küszöböllessenek, de szem előtt tartotta a város ; 
korlátolt anyagi erejét is, miből kifolyólag az oszló ! 
igazság követelményeitől el kelle térnie annyiban, 
hogy bár elfogadta az 1903. ÍV. l.-c.-ben megálla
pított fizetéseket, de már nem illeszthette be a 
tervezetbe a személyi pótlékokat, melyeket leg
utóbb a magas kormány fizetés jellegével biró 
emelésként engedélyezett, e különben jogos fizetés 
emelést függővé kelle lenni attól, hogy a város, 
vagy városok e célra nyernek e kormány vagy 
államsegélyt? Kéri is a törvényhatóságot, hogy a 
teljes tárgyilagossággal bő és részletes megfonto
lással kidolgozott tervezeten egyesek javára, kik 
éppen talán a rendszerbe öntés folytán keveset 
nyernek — ne változtasson, egyeseknek ne ked
vezzen, mert különben maga a rendszer hull 
össze s a legfőbb cél lesz kockáztatva, Hangsu-

sipolással adta tudtuk hogy ébren őrködik, Hajdú 
Pisla pedig félni kezdett.

— Ha most véletlenül ide tévedne az öreg 
biró, hát amúgy Isten igazába elverné rajtam a 
port — füstölögte magában.

De azért kezdett mászni fölfelé. Ügyesen 
mint a macska, zajtalanul mint a kígyó, ágról- 
ágra kapaszkodva elért a fészekhez. Már épen ki 
akarta nyújtani kezét mikor egy ágacska meg- 
rezzent és a madár . . . hús! kiröpült, és ő az 
üres semmibe kapott.

— Ganis tua mater — káromkodott fog
csikorgatva, és még valamit akart mondani, de 
torkán rekedt a szó mert alul lépések hallatszot
tak és mély bassushang fölkiáltott hozzá:

— Haszontalan akasztófa virága, jösz le 
azonnal, akárki fia vagy, mert különben úgyse! 
lelőlek mint a kutyát! Majd adok én neked almát 
lopni! Tudom, megvásik tőle a fogad!

Maga Gaál Péter biró ur volt testestől lel
kestől.

— Nem kell az ördögöt falra fösteni gon- I 
dolla Pista! Honnan a pokolból került csak elő? 
— De hiába, nincs más menekülés le kell mén- j 
nem! És ha elevenen megnyuz, ha szíjat hasit is 
hátamból — de egy szóval sem fogom elárulni, 
hogz félek! Beiefogódzott egy ágba, aztán ugrott 
egyet és egy pillanat alatt ott termett a biró előtt.

— Itt vagyok biró uram — szólott bátran.
— No ha itt vagy, akkor jó; hanem gyere

lyozza, hogy a fizetés emeléssel kapcsolatos ren
dezés anélkül lesz végrehajtható, hogy ez a teher
viselő közönségtől uj teher elvállalást jelentene, 
sőt e rendezéssel a város háztartására nem na
gyobb teher, de megtakarítás éretett és érhető 
el — egyszóval a tisztikar maga adja meg hozzá 
a fedezetet, mert egyes nem feltétlenül szükséges 
állások beszüntettetnek, vagy megüresedés esetén 
beszüntettetni fognak, szintúgy beszüntettetnek 
egyes, eddig gyakorlatban volt oly mellékjövedel
mek, melyek jövőre rendezett fizetés mellett jog- 
gel kiküszöbölhetők, minek folytán már az első 
rendezés évenként 2—3000 korona kisebb ki
adással jár, mint a jelenlegi, a folyó évi költség
vetésben fedezetül beiktatott fizetések teljesítése. 
Megnyugtathatja a közönséget a tekintetben is, 
hogy a legkedvezőtlenebb eset öt év múlva állhat 
elő az uj rendezés mellett, midőn minden jelen
legi tisztviselő előlép az illető fizetési osztályban 
a magasabb fokozatba, de ez esetben is a nagyobb 
teher maximuma 5800 koronát tehetne csak ki 
a legkedvezőtlenebb esetben, melynek fedezeleül 
bőven szolgál egyes, most még meg nem jelölhető 
címeken bizton várható megtakarítások összege, 
10 év eltelte után pedig a mérleg a városra még 
előnyösebben fog alakulni. Alapos, pártatlan s a 
reális viszonyokkal behatóan foglalkozó, ezekre 
támaszkodó javaslatát a bizottságnak azon kérés
sel mutatja be a közgyűlésnek, hogy azt a közön
ség változatlanul fogadja el, állapítsa meg s a 
bemutatott tervezetet fogadja el szabályrendeleti 
érvénnyel biró rendelkezésének.

Az éljenzéssel és helyesléssel fogadott elő
terjesztés után Fodor László dr. főbányatanácsos, 
főiskolai'tanár kért szót s felszólalásában jogosnak 
ismeri el a tisztikar kérelmét, kívánságát, mert 
tagadhatatlan, hogy az egész országban nő a 
drágaság, minden termelő, iparos, ház- és föld- 
tulajdonos képes áthárítani a több kiadást a fo
gyasztóra, csak a tisztviselő nem, mert ez csak 
fizetésére van utalva, belátja, hogy e város tiszti
kara oly gyengén van fizetve, hogy ez a szerény 
igényekhez mért életfentarlást sem biztosítja, de 
másfelől ő mint háztulajdonos azt is érzi, hogy 
e városban minden uj teher legfőképpen a ház- 
tulajdonosokat sújtja, kétségtelen, hogy ha a tiszti
kar fizetése nem rendezlelnék és az üresedésben 
levő állások be nem töltetnének — a községi 
pótlék lenne apasztható 18—20%-kal, mit talán

csak be a házba, hadd nézzem meg a világnál 
érdemes pofádat!

Megfogta fülét és úgy akarta bevezetni.
De Pisla meg sem mozdult.
— Hajdú Pista a nevem, hetedik osztályba 

járok, Kuli Ede Oz osztálylanárom, Varjas Gábor 
kegyelmed szomszédja a kosztos gazdám, csinál
jon akármit, szólt Pisla egy szusszal, de csepp 
kedvem sincs a biró ur szobájába sétálni. Külön
ben fölösleges is, hisz eleget látott már!

A biró ur majd megpukkadt ámulatában, 
mérgében ennek a fickónak bátorságán. Nagyon 
is jól ösmerte, csak az bosszantotta, hogy most 
még ellenkezni is mer vele.

— Úgy? Hajdú Pista a neve, hetedik gim
náziumba jár, és nem szégyenli magát éjnek ide
jén más ember kertjéből almát csenegetni ?

De megájjon csak . . .
Ez utóbbi szavakat már ordította.
Ekkor egy fehérruhás lebke alak közeledett 

a beszélgetők felé és a vak is eltalálhatta volna, 
hogy ez senki más nem lehet, mint Gaál Marcsa 
a biró ur gyönyörűséges leánya. Ott ültek atyjá
val a szőlőlugas alatt, és élvezték az est kellemeit 
mikor az almacsenegető fölmászott a fára. Most, 
hogy megösmerte Pislát, szeretett volna hangosan 
fölkacagni, másrészt pedig, igen-igen sajnálta.

Mikor odaért, apjá rászólt:
— Marcsa. hívd csak ide a Jánost, hadd 

porolja ki kissé ennek az ifiurnak a nadrágját!
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a teherviselő lakosság szívesebben venne, de két
ségtelen az is, hogy a tisztikar jelenlegi fizetésében 
meg nem maradhat — azért elfogadja a bizottság 
előterjesztését azon feltevésben és reményben, 
hogy a megtakarításként kitüntetett be nem töl
tött állások valóban betöltetlenek is maradnak 
hosszabb időn keresztül, úgy hogy a tisztikar 
fizetése tényleg s valójában fedezhető azon meg
takarításokkal, melyeket az előterjesztés megjelölt, 
s melyet e szerint maga a tisztikar nyújt.

Tóth Imre dr. biz. tag kívánja a részleteket 
is ismerni, s mivel ő az ügyet nem ismeri indít
ványozza, hogy az előbb kinyomaltassék és ki- 
osztassék.

Jezsovits Károly kir. tan. nyug. lic. igazgató j 
fölöslegesnek tartja az előterjesztés kinvomatását, 
mert azt egy nagy bizottság érett megfontolással j 
dolgozta ki, abban megbízik, megbízik a polgár- j 
mesterben is, ki kellő eréllyel látott a város ház- j 
tartása ügyeinek rendezéséhez s a polgármesterre j 
nézve, ki programmjához híven eltiltotta a tiszt- j 
viselőket a mellékkeresetektől s intenzivebben i 
használja ki a tisztviselők munkaerejét, erkölcsi 
obligot lát abban, hogy egyidejűleg a fizetésren- i 
dezést is tárgyaltatja, de épp azért kérdi a pol- ! 
gármestertől — nem szemfényvesztés-e a több 
állás beszüntetése, jót áll-e azért, hogy a kisebb 
számú tisztikar a munkát meggyőzi, a közigaz
gatásban fennakadás nem lesz. nehogy később 
azzal álljanak elő, megpróbáltuk a létszám apasz- 
tásl, de nem sikerült! Miután bízik a polgármes
terben és bízik a kiküldött bizottság komoly reális 
munkálatában — azt a maga részéről elfogadja.

Horváth Kálmán polgármester válaszában 
a hozzá intézett kérdésekre egyenes választ ad, 
jót áll azért, hogy mindaddig, mig a törvényhozás 
szélesebb körű teendőket nem ró újból a városokra, 
mint a jelenlegi állapot van, a kisebb számú 
tisztikar megállja helyét, s szaporítani a létszámot 
nem kell, jót áll azért, mert érzi és tudja, hogy 
egy aránylag jobban dotált kisebb számú tiszti
karral jobban tudja az ügyeket ellátatni, mint egy 
nagyobb számú, de kis fizetéssel biró és ezért gon
dokkal terhelt tisztikarral. Minden, mi a bizottság 
munkálatában van, reális, azzal egyetért s a fele
lősséget vállalja, hogy szemfényvesztés nincs és 
nem lesz. Tóth dr. halasztó indítványához nem 
szól — ebben döntsön a közgyűlés.

E tárgyalás után a közgyűlés Tóth Imre dr.

— De aranyos apuska, a János már régen 
alszik! — felelt vissza könyörögve apjának.

— Keltsd föl, ha alszik!
— Jó apuska, nem merek egyedül fölmenni. 

Kiértett ebből Pista eleget. Tehát mégsem olyan 
szívtelen ez a Gaál Marcsa, mint amilyennek 
eddig gondolta! Tehát sajnálja őt! Másrészt meg 
szégyenében a földbe szeretett volna bújni, hogy 
Marcsa is tolvajnak gondolja. És még előbb a 
biró ur ő kigyeimével ellenkezni is mert, most 
Marcsa előtt inába szállt minden csepp bátor
sága. Azért szomorkásán és remegő hangon igy 
szólt:

— Megkövetem a biró urat, de én nem 
akartam almát csenni!

— Nem-e? — pattant föl a biró — hát 
nem az almafán, a szentiváni almafán érlem-e 
tetten ! Ne hazudjék legalább, öcséin uram!

— Pedig úgy van — erősítette Pista, mert 
más különben zsebre vágtam volna nehányat, 
Ámde tessék kikutatni. Nem alma küllött, ha 
mondom, csak az a fülemüle, mely az almafán 
fészkel . . .!

Erre a biró ur oly hangos kacajba tört ki, 
hogy a könye is kicsordult tőle.

— Ha . . .  ha . . .  ha — kacagott folyvást 
— a fülemülére fájt a foga! Mért nem hintett sót 
a farkára öcsém uram, akkor ott maradt volna .. .1 
Hahaha . . .!

indítványát mellőzve egyhangúlag hozott határo
zatával mondotta ki, hogy a vátosi tisztikar fize
tésé taz e célból külön kiküldött bizottság előter
jesztésének határozattá emelésénél rendezi.

A polgármester részletes havi jelentésének 
során kimondotta a közgyűlés, hogy a királyhoz 
30 éves koronázási jubileuma alkalmából hódoló 
feliratot intéz.

Tudomásul vette a közgyűlés a m. kir. bel
ügyminiszternek két rendeletét, amelyekkel eluta
sította Wagner László dr. volt bizottsági tagnak 
két fölebbezését. Wagner László ugyanis megfeleb- 
bezte a közgyűlésnek a főispáni lakás ügyében j 
hozott határozatát, valamint ama határozatot is, 
amelylyel a folyó évi januárius hó 8-án történt ' 
tiszti ügyészi felszólalás fölött napirendre tért a 1 
közgyűlés.

Ugyancsak tudomásul vette a közgyűlés a 
Vihnye fürdő házi kezeléséről szóló szabályzat 
érvényének meghosszabbítását.

Tudomásul vette több városi háznak a múlt , 
hóban megtartott árveréséről szóló tanácsi jelen- j 
tést s elhatározta névszerinti szavazással, hogy ; 
az Urbán-féle házat és kertet eladja 17.000 ko- ; 
rónáért Holvay Károlynak, a Zlinszky-féle kertet j 
és házat 7000 koronáért 1Sicdcrland Pálnak, a 
a Száder-féle házat 3200 koronáért eladja Horn 
Lajos kőfaragó mesternek.

Elhatározta a közgyűlés, hogy a városi házi ; 
kezelésben levő mezei gazdálkodást beszüntetni s ! 
az Ertl-féle birtokot el- vagy bérbeadja.

Ugyanezt határozta el Vihnye-fürdőre nézve 
is. A fürdő vételárát 500.000 koronában szabta 
meg a közgyűlés, bérbeadás esetén 20.000 K évi | 
bért kötött ki és azt, hogy a bérlő köteles a bér- i 
leti idő alatt 600.000 koronát köteles beépíteni a 
fürdőbe.

A városi kőbányát bérbeadlák Krkos József
nek azzal, hogy köteles azt kitakarítani és ki- | 
használását lehetővé tenni. Egy köbméter kő pol
gári ára 1 K 60 fillérben, idegenek részére 1 K 
80 fillérben állapíttatott meg.

Elfogadta a közgyűlés a 86.000 koronás köl
csön törlesztési szervezetét valamint a Vihnye- j 
fürdői eddigi beruházások leszámolását.

Elhatározását az 1908. évi favágatasi terv 
amelynek során szóba került a tűzifa kérdése is. ; 
Zólomy Imre fölvilágositást adott arra nézve, hogy j 
a fahiánynak nem az az oka. hugy a város erdei

kevesebb fát szolgáltatnak, hanem az, hogy sem 
a kincstár sem a szentantali uradalom nem ad 
el fát a város közönségének.

Megállapította a közgyűlés az Oldinyer Antal 
hagyatékából Bélabányán építendő apácazárda ve
zetőségével s illetőleg a végrendeleti végrehajtó
val a városi óooda átvétele tárgyában kötendő 
szerződést.

Köszönettel vette tudomásul a közgyűlés, 
hogy a kereskedelemügyi miniszter 10.000 korona 
segélyt adott a városnak az árvíz által megron
gált hodrusi és vihnyei utak helyreállítására.

Mezey Kálmán színigazgatónak a színházi 
alapból száz korona segélyt szavazlak meg.

A gyűlés ezzel délután hat órakor véget ért.

„ P á n sz lá v iz m u s  S e lm e c b á n y á n .”
A nyegleség és léhaság szülhette meg 

azt a cikket, amely a Besztercebányán meg
jelenő „Krajan“ című, állítólag hazafias tót 
újságban megjelent e hó (i-áti a fenti címmel.

Szinte hihetetlen s minket Selmecbá
nyáinkat módfelett bántó és sértő ez a cikk, 
amely egy derék polgárunkat, líceumunk
nak három jeles tanárát, magát a líceumot 
teljesen alaptalanul megrágalmazza.

Nem szándékunk védelmünkbe venni 
a megrágalmazott férfiakat és a líceumot, 
mert ez teljesen fölösleges, ámde a leg
határozottabban elítéljük a cikknek szer
zőjét, aki, amint az ügyet ismerjük, tudva 
es szándékosan hazudott, amikor cikkét 
megírta s igazán páratlan könnyelműséggel, 
lelkiismeretlenséggel és roszindulattal rágal
mazott meg egyéneket és egy régi, mindig 
hazafias szellemben vezetett tanintézetet.

Lehet, hogy hazafias irányú tót lap a 
„Krajan,“ lehet, hogy célja a magyar nem
zeti szellem erősítése, ámde higyje el nekünk 
a „Krajanu szerkesztősége, hogy ha minden 
cikke és tudósítása ilyen lelkiismeretlen
séggel van Írva, akkor nem hogy nem hasz
nál, de határozottan árt annak a célnak, 
amelyet elérni akar.

Végre odaadta Marosának a kertajtó kulcsát 
hogy eressze ki Hajdú I '-lát . . .

Mikor elváltak és Puto. jó éjt kívánt, Marcsa 
odanyujtolla apró kacsóját, mit amaz gyöngéden 
megszorított s egy forró csókot nyomot rá.

Ettől fogva Gaál Marcsa már nem nevetett 
Hajdú Pisla ábrándos szemein.

Otthon faggadták, mire azt hazudta, hogy 
a fülemüle nem volt a fészkén, aztán lefeküdt és 
Isten tudja miről álmodott.

* **
Tizenkét év mull el azóta. Az öreg biró 

régen alszik a hársak alatt. Átváltozott az ósdi 
kúria is. Portája fölött egy szürke márványlábla 
ékeskedik, melyre aranyos belükkel ez van pin- 
gálva.

A gyümölcsösben sok öreg fa düledezett 
már ki. melyeknek helyét ifjú hajtások foglalták 
el, de kettő közepén most is ott az almafa, s 
ágain holdvilágos, csillagos nyári éjszakákon csat
tog, egyre csattog a fülemüle. A lugasban egy 
ifjú pár hallgatja szent áhítattal, s mikor abban 
hagyja énekét a férfi homlokon csókolja ifjú nejét 
szerelmesen súgja fülébe:

— Oh édesem ezt az almafát nem adnám 
oda az egész világért!

Nem állhat abban a hazafiság, hogy 
ártatlan embereket minden alap nélkül orvul 
megrágalmazzunk s a legmegbecstelenitőbb 
vádakkal gyanúsítsunk meg és határozottan 
állítjuk, hogy nem fér össze az újságírói 
tisztességgel, alaptalan mende-mondák után 
ilyen súlyos vádakat röpíteni világgá s ezt 
csak olyan ember tehette, aki kevés különb
séget ismer a hazafiság és a hazafiatlanság 
között.

A megrágalmazott férfiak, az alábbi 
nyilatkozatot küldötték be hozzánk, amelyet 
készséggel teszünk közzé, s amely kellően 
megvilágítja az egész ügyet s különösen azt, 
hogy milyen könnyelműség és lelkiisme- 

I retlenség szülte a Kraján cikkét.

* *

Nyilatkozat.
A Besztercebányán megjelenő »Krajan« tót- 

nyelvü hetilap folyó évi junius 6-iki számának 
»Pánszlávizmus Selmecbányán* cimü cikkében 
hamis adatoknak utánjárás nélkül felülve s igy 
szemenszedett valótlanságokat hordva össze, azzal 
rágalmazott meg bennünket, hogy egyrészt mi: 
id. és ifj. Oszvaldt Gusztáv alkalmat adunk a tót 
érzelmű pánszláv tanulóknak arra, hogy minden-

Dr. HAJDÚ ISTVÁN
körorvon

rendel d. e. 8-10; d. u. 2 -4 .
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napos összejöveteleiket nálunk tartsák meg s igy 
mi is bűnrészeseik volnánk, másrészt, hogy mi 
alulírott tanárok, mikor ezeket a tanulókat az 
illetékes líceumi tanári kar felelősségre vonta, vé
delmükre keltünk volna s ennek alapján felfogó- 
sukban és gondolkozásukban osztoznánk.

Feleletünk erre a piszkolódó s hazug ada
tokra támaszkodó cikkre a következő:

A líceum 3 tanulója május hó közepe táján 
abba a gyanúba került, hogy hazaellenes gondol
kozást vall. A vizsgálat során kiderült, hogy kettő 
ártatlanul került a dologba, a harmadik, Pakos 
Pál VI. oszt. tanuló, a ki a múlt év októberében 
jött csak Selmecbányára, bűnösnek bizonyult any
uciban, hogy a magyarságot sértő tót dalokat éne
kelgetett, a magyarok ellen izgató lót újságokat 
olvasott s a gondolkozásának a jövőben való meg
változtatására ígéretet lenni nem akart. Büntetése 
líceumból való eltávolítás volt. A tanári kar az 
ezen ügyet tárgyaló konferencián egyhangúlag j 
döntött.

A »Krajan« erre fentemlilelt számában, azt 
a légből kapott, alaptalan mesét, gondolomra, 
odavetett vádat s szemenszedetl valótlanságot 
eszelt ki, hogy 12 tanuló volt bűnös; hogy ezek
nek az Oszvaldl-házban találkáik voltak; össze
köttetésben állottak a pozsonyi és nagyszombati 
pánszlávokkal s tőlük kaplak biztatást: hogy a 
tanári karban nem volt egyetértés az ügy elbi- ' 
rálása alkalmával, mert mi, alulírott tanárok, 
védelmére keltünk volna a 12 bűnösnek.

Mivel, felfogásunk szerint, a közlemény rej
tett célja nem lehel más, minthogy bennünket a 
társadalomban lehetetlenné tegyen, hogy a pán
szlávizmus bélyegét süsse rá orvul homlokunkra 
s igy a közmegvetésnek vessen oda bennünket, 
mi, alulírottak, id. Oszvaldt Gusztáv kivételével, 
személyesen kerestük fel Besztercebányán Dr. j 
Rippely Edét, a »Krajan« felelős szerkesztőjét s 
követeltük tőle, hogy nevezze meg a cikk szerző
jét. Dr. Rippely Ede erre feleletet nem adhatott, I 
mert maga sem olvasta a cikket, lel világosi lásunk I 
után azonban megígérte, hogy a »líráján* legkö- I 
zelebbi számában, a cikkben foglalt hazug állítások f 
visszavonásával, nekünk a lap részeiül teljes elég- j 
tételt lóg szolgáltatni. Ezek után Dr. Gerő János j 
szerkesztőhöz utasítóit bennünket, aki eleinte a j 
cikk szerzőjét csak a sajtóbiróság előtt volt haj
landó megnevezni, később (hosszas faggatás után) 
azt adta válaszul, hogy a cikket Selmecbányáról 
küldtek be neki magyar nyelven s ö csak lefor
dította s végül bevallotta, hogy az adatokat 
Guba Páltól, a Selmecbányái kir. kath. nagy- 
gimnázium kegyesrendi tanárától kapta.

Ezek alapján mi, alulírottak, Suhajda Lajos 
lic. tanár és Iíachelmann Viktor dr. ügyvédjelölt 
urakat azzal a megbízással küldtük folyó hó 10-én 
Guba Pál úrhoz, adjon nekünk magyarázatot Gerő 
János dr. vádjára vonatkozólag. — Guba Pál ur 
Gerő János dr. azon állítását, hogy a cikkel ma
gyar nyelven tőle kapta volna, valótlanságnak 
jelentette ki. Az adatok közlésére nézve azt hozta 
tudomására megbizollainknak, hogy Gerő János 
dr. pünkösd második ünnepén itt járt Selmec
bányán s a kegyesrendi társházban ebédelt. Az 
ebéd végén szóba került a pánszláv diákok ügye 
is. Gerő János erre jegyezgelni kezdett, s mikor 
a többi, az ebéden részt vevő ur, ennek célját 
kérdezte tőle, azt felelte, hogy lapjában akarja 
felhasználni az adatokat. A résztvevők figyelmez
tették ennek esetleges következményeire, ö azon
ban erre azt felelte volna, hogy párbajra való 
kihívást el nem fogad, a sajtópertől pedig, mivel 
lapjának 12000 korona subvenciója van. nem fél. 
Megbizottaink ezt a nyilatkozatot Írásban kérték 
Guba Pál urlól, amire az esetleg Gerő János dr. 
ellen megindítandó eljárás végett lett volna szük
ségünk. Guba Pál ur ezt készségesen meg is 
ígérte. Ugyanaznap este azonban, legnagyobb meg
lepetésünkre, egy levélben azt közölte inegbizot-

tainkkal, hogy a megígért Írásbeli nyilatkozat ki
adására csak az esetben hajlandó, ha Gerő Írás
beli nyilatkozatával beigazoljuk mi is, hogy a 
<Krajan»-ban megjelent könnyelműen gyanúsító 
közleményért öt terheli az erkölcsi felelősség.

Megbizottaink erre Guba Pál úrhoz intézett 
levelükben azt válaszolták, hogy mivel, Ígérete 
ellenére, a nyilatkozatot számukra ki nem állí
totta. megbízóiknak kénytelenek tudomására hozni, 
hogy az ügyet minden tekintetben Gerő János dr. 
nyilatkozata alapján intézzék el s Guba Pál urat 
tekintették a közlemény értelmi szerzőjének. 
Guba Pál ur mind e mai napig e levélre felele
teit nem adott.

Ezek után pedig a legerélyesebben vissza
utasítva ezt az alaptalan, igazságtaian s valószí
nűleg bizonyos célzatossággal koholt vádat, jogos 
önérzettel állítjuk azt is; hogy hazafiság, magyar 
gondolkozás, érzés tekintetében mindenkor va
gyunk olyan emberek, hogy az efféle gyanúsítás 
rágalom — minden védekezés nélkül is — vissza
pattan rólunk. Támadni könnyű dolog, megrágal
mazni valakit talán még könnyebb; de a táma
dás, rágalmazás következményeitől való meghát
rálás — a legnagyobb gyávaság kézzelfogható 
tanúbizonysága.

Ezek küzludomásra hozatalával az ügyet a 
nagyközönség megítélésére bízzuk.

Selmecbányán, 1907. évi junius hó 14-én. 
Hanirak Béla. S zev er  János, id. O szvaldt Gusztáv, 
R aksanyi Sam u. S zever Pál, ifj Oszvaldt G usztáv.

Az Erdösi ünnep.
A inig a sanda gyanú egy tói nyelvű újság

ban pánszlávizmussal vádolja városunkat, addig 
a város hazafias ünnepre készül s fényesen, lel
kesen ünnepeli a 48-as nagy idők egyik nagy 
emberének emlékét.

A múlt vasárnap lepleztük le Erdösi Imre 
emléktábláját s e szép ünnepen megint hitvallást 
telt a város egész közönsége erős.hazaliui érzéséről.

A függetlenségi és 48-as párt vetette föl az 
emléktábla eszméjét, de az ünnepen részt vett 
párt, rang vallás és nyelv különbség nélkül az 
egész város s oly fényes, oly lélekemelő ünnepet 
rendezett, amely sokáig kedves lesz mindenki előtt.

A rendező bizottság mull vasárnap délután 
négy órára tűzte ki az ünnepély idejét. Fél négy 
órakor kezdett gyülekezni az ünneplő közönség 
a Szentháromság-téren s négy órakor a nagy tér 
tele volt. Testületileg jelentek meg ez ünnepen a 
tanintézetek, hiratalok, egyházak, egyesületek. Az 
ünnepeken képviselve volt a kormány Lits Gyula 
főispán személyében, Hont vármegye részéről báró 
Nyáry Alfons árvaszéki elnök és Halmay László 
árvaszéki elnök, Nyílra várost polgármestere 
Taschler Ferenc, Szeged várost Kon ez Antal vá
rosi tanácsos, Kecskemét városát Szegedi György 
v. tanácsos, Zólyom városi Spilka Ferenc főjegyző 
és Adamovics Samu aljegyző képviselték.

Az óriási menet pont négy órakor indult 
tneg s szép sorrendben helyezkedett el a piarista 
rendház előtti téren. A rendház szépen volt dí
szítve s a lepel alatt levő emléktábla alatt a 
branyiszkói hegyről küldött virágokból volt ko
szorú fonva.

A polgári dalkör éneke nyitotta meg az 
ünnepel. A szózatot vele énekelte az egész közönség.

Ezután Horváth Kálmán polgármester, a 
rendező bizottság elnöke lépett az emelvényre s 
a következő kazafias megnyitó beszédet tartotta:
lisztéit ünneplő közönség, kedves Polgártársaim!

A lelkes meghívásra eljöttünk mindannyian: 
kor-, vallás-, és rangkülönbség nélkül és elhoztuk 
lelkesedni tudó hitveseinket, fiainkat és leányainkat 
eljöttünk ide, hogy emlékezzünk régiekről, emlé
kezzünk a dicsi 1848 9-iki nagy időkről és lerójnk 
tartozásunk egy részét a hősökkel s különösen a 
mi hős piarista tanárunk emlékével szemben, aki 
1849. évi január hó 16-án ment el a csendes

zárdából a békés munka helyéről a harcmezőre 
a magyar szabaeség védelmére és Hegybányán át. 
ahol az első ütközetben vett részt, jutott el Bra- 
nyiszkóig, ahol egyik kezében kereszttel, másiká
ban karddal vezette dicső győzelemre a mi hős 
honvédőinket!

Hosszú idő telt el azóta, a ház azonban, ahol 
8 éven át lakott és a honnan e dicső útjára in
dult, eddig jeltelen volt; ezen mulasztásunkat pó
toljuk ma. midőn Erdösi Imre, a branyiszkói hős 
emlékét megörökítő márvány táblát leleplezzük le.

A helybeli 48-as körben vettetett fel az 
eszme rövid idő előtt és a lelkes meghívás hogv: 
• örökítsük meg a branyiszkói hős emlékét* élénk 
visszhangra talált: adták a filléreket gyorsan és 
ürömmel ugv, hogy rövid idő alatt tetemes összeg 
volt együtt és a kiküldőit 5 ös bizottság hozzá
foghatott a megvalósításhoz és ime, az emlék már 
készen van és mi büszkén és örömmel várjuk a 
leleplezését.

Csak egynéhány perc választ el attól, hogy 
a lepel lehulljon és mi meglássuk az emléktáblát, 
amefy a 48-as hősük vérével áztatott branyiszkói 
réten nőtt virágokkal van megkoszorúzva és meg
lássuk az eredeti keresztel, melyet a hős Erdösi 
kezében vitt fel Branyiszkó csúcsára.

Most ezen ünnepélyes pillanatokban fogadjuk 
meg kedves polgártársaim, hogy a branyiszkói hős 
nemes és önfeláldozó hazaszeretetéből’ erőt me
rítve mindenkor édes hazánk jövő boldogságáért 
és teljes függetlenségeérl fogunk munkálkodni és 
jelszavunk leend: «A haza minden előtt*.

A megnyitó beszéd után Guba Pál kegyes
rendi tanár az egész mozgalom lelkes vezére állott 
föl az emelvényre. Beszéde egyike volt a legszebb 
és leghatásosabb hazafias beszédeknek amit valaha 
hallottunk s egyes részletei valósággal elragadták 
a közönséget. Leírhatatlan az a hatás, amelyet 
keltett, amikor egy lepelből kibontott és aztán 
felemelt egy egyszerű fakeresztet a Megváltó ké
pével, dicső elődjének keresztjét, amelylyel diadal
ra vezette a honvédeket Branyiszkó csúcsára. 
Megdobbant minden szív s áhítattal vette le ka
lapját mindenki a szent ereklye előtt.

Feledhetetlen jelenet volt az is, amikor le
hullott a lepel a szép emléktábláról s a mikor a 
szónok szünetet tartva Balogh László zenekara 
halkan «A ne sírj, ne sírj Kossuth Lajos* cimü 
dalt játszotta.

Guba Pálnak rendkívül hatást lelt beszéde 
után után Horváth Kálmán polgármester vette 
ál az emléktáblát majd Rauchbauer József dr. a 
kegyesrendi tarsház főnöke tett fogadási, hogy a 
rendház falába illesztett táblára mindig gondja lesz.

Treiter József bányamunkás tartott azután 
hazafias beszédet tót nyelven s ezután megint a 
polgári dalkör éneke következett. Őszinte elisme
rés illeti a dalkör karnagyát és tagjait a gyö
nyörűen előadott szép dalért, a melyért meg is 
éljenezte a közönség.

Puskás Jenő főiskolai hallgató szavalta el 
ezután saját alkalmi költeményét s Markos Béla 
főiskolai köri elnök tartott még lelkes, tüzes be
szédet s ezzel az ünnepély véget is ért.

Az ünnepély után a közönség nagy része a 
közeli plébánia templomba vonult ahol ki volt 
állítva az Erdösi keresztje s itt Guba Pál elmondta 
a kereszt történetét.

Este díszelőadás volt a színházban s ez 
egyszer zsúfolásig megtelt a színház, ahol «Arany
lakodalmat* adták. Színház után társas vacsora 
volt a vigadó éttermében, amelyen szintén igen 
sokan vettek részt. A vacsorán szép beszédben 
köszöntötte föl Horváth Kálmán polgármester a 
város vendégeit, amire Taschler nyitrai polgár- 
mester válaszolt. Nagyhatást keltett Lits Gyula fő
ispán beszédje, amely után a jelonvoltak percekig 
éljeneztek. Az estélyen Hlavathy József plébános 
felolvasta az érkezett üdvözlő sürgönyöket. Sür
gönyöket küldtek: Budapestről a kegyesrendiek fő
nöke, Lilienfeldről Maurer Guidó, Magyaróvárról 
Rappensberger Vilmos, Nyitráról Horváth Sándor, 
Tatabányáról Dr. Bückh Hugó, illés Vilmos és a 
velük volt főiskolai hallgatók, a magyaróvári pia
risták, Pallavicini György őrgróf, orsz. képviselő.
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Színészet.

A mull hel műsora: 9-én Bernstein Henrik 
•Tolvaj* cimü színmüve másodszor, 10-én ‘Arany- 
lakodalom* látványos színmű mint díszelőadás 
Erdősi Imre emléktáblájának leleplezése alkalmá
ból. 10-én Bosnyák Zoltán «Sursum Corda* cimü 
színmüve, 11-én «Szép Ilonka.* 12-én negyedszer
• Vigözvegy* operetle, 13-án Csepregby Ferenc 
eredeti népszínműve: a «Piros bugyelláris,* 14-én 
Molnár Ferencnek «Doktor ur* bohózata. 16>én 
Telekes Béla és Metz Albert eredeti operettéjo a
•  C s e r k e s z l e á n y . *

A nyolc estén ül nagy újdonság került elő
adásra. Ez sok, a látogatottság arányának meg 
nem felelő szám. Csak azzal indokolható színigaz
gatónk emez áldozatkészsége, hogy a beszterce
bányai nagyobb évadhoz most szervezi társulatát 
a Selmecbányái évadot mintegy előiskolául hasz
nálván fel, ami nekünk kétségtelenül előnyünkre 
szolgál, de Mezei/ igazgatónak anyagi áldozata árán.

A fentiekből meggyőződhetik a szives olvasó, 
aki egyszersmind szinházkerülő, hogy a mull heti 
műsor tartalmas volt, akik pedig ellátogatlak a 
színházba, azok az előadásokról kedvező Ítéletet 
alkottak velük együtt azt óhajtjuk, hogy legalább 
az utolsó héten szerezzen a közünség telt háza
kat színtársulatunknak, ha eddig csak két eset
ben tette.

Milyen jó kedvvel, lelkesedéssel játszottak 
ünnepi alkalommal színészeink az «Aranylakoda- 
loinban*! Szinte látszott rajtuk, hogy a rajongó 
lelkesedésen, ügyszereteten, kötelesség tudáson 
kívül a néző közönség nagyszámban jelenléte is 
hozzájárult a darab sikeréhez, mert volt, kiknek 
játszani, voltak, kik együtt érezték a művészek
kel, megértve egymást.

Sokat Írhatnánk Bernstein színmüvének a 
«Tolvaj»-nak, Bosnyák Zoltán «Sursum Corda* 
színmüvének szereplőiről, kik nagyon is gyarló 
színpadunkon is kiváló alakítással, ügyes játé
kukkal érvényesültek, mini Setli Áron rabbi sze
repét Erdössy Károly, Eszterében Komlós Ilona, 
Cíyulaiíy László gróféban M. Mar gitt ay  Gyula.

Különösnek találtuk, hogy a jutalmazandók 
közül az egyik egy másodszor színre hozott mü
vet választolt; ez Fenyvesi Olga volt, aki «Szép 
Ilonkát* játszotta Mátyás király, Sólyom mester, 
Miklós diák szerepét, a másik meg Szalma Sándor 
oly műfajt választott jutalomjátékául, melyben 
őt nem tartottuk oly erősnek. No de el kell is
mernünk, hogy Szalma Sándor a népszínműben 
is megállja helyét, mint az operettekben. Dalaival 
a Piros bugyellárisban is mint Csillag P. mani- 
puláns őrmester kiérdemelt tapsokat aratott.

Hogy Fanyvessy Olga kedvesen játszott, azt 
ismételnünk sem kell, a közönségnek e kedvence 
mindig dicséretes igyekezettel, lelkiismeretesen 
tölti be szerepét s múlt évi itt léte óta bámula
tosan haladt, sokat tanult.

A «Piros bugyelláris»-ban M. MargUtay 
Gyula Török M. tölgyesi biró mellett Lévay 
Margit, Zsófa a felesége oly élénken, hévvel ját
szott, énekelt, táncolt, hogy szinte fél lőttük ezt 
az oly sokoldalú, kiválóan képzett művésznőnket, 
hogy szervezete nem birja ki azt a négy erőki
fejtést, mellyel szerepébe kezdett. No hát kelle
mesen csalódtunk mind a három felvonásban 
ugyanazzal az élénkséggel, hévvel játszotta sze
repét, a fáradtságnak legkisebb jele nélkül.

Csodálkoztunk rajta, hogy Mezey Kálmán 
szinigazgalúnk, akit még nem láttunk színpadun
kon, bohózatba lép fel nálunk először. De mikor 
aztán a «Doktor ur»-ban Puzsér szerepében lát
tuk, megértettük választását. A betörő szerepét 
oly vonzóvá tudta tenni, hogy attól kell tarta
nunk, hogy ismételt előadásával iskolát teremtene 
az életben abban a veszedelmes iparágban, me
lyet ott szeretettel űzött szerepében. x.

1907. június 10.

K Ü L Ö N F É L É K .
— 25 óv a tanító pályán. Geiger Bernát 

izraelita tanító negyedszázad óta működik a ta
nítói pályán s e hosszú idő alatt mindig dicsé
retes buzgalommal, ügyszeretettel felelt meg hi
vatásának, úgy mostani állásában, mint előzőleg 
is. Mint értesülünk, elöljárósága, illetve volt ta
nítványai ünneppé akarják avatni a jeles tanitó 
hivatalba lépésének 25-ik évfordulóját. Helyesen 
teszik.

— Az év vég-e a Kolos intézetben. A
Selmecbányái «Kolos» leánynevelő intézetben az 
1906—1907 tanév nyilvános záró-vizsgálatai kö
vetkező sorrendben tartatnak meg. Az elemi is
kolában: Junius 17-én d. e. 9 órakor az óvóban, 
-lunius 18-án d. e. 8 órakor az A) I. osztályban.
Junius 18-án d. e. 10 órakor a B) I. osztályban.
Junius 19-én d. c. 8 órakor a II osztályban.
Junius ‘20-án d. e. 8 órakor a 111. osztályban.
Junius 21-én d. e. 8 órakor a IV. osztályban.
A polgári iskolában: Junius 17-én d. u. 2 órakor 
a polg. isk. 1.—IV. oszt. hittan. Junius 20-án d. 
e. 8 órakor a polg. isk. I. osztályban. Junius 21-én 
d. e. S órakor a polg. isk. II. osztályban. Junius 
22-én d. u. 3 órakor a polg. isk. I.—IV. o. tor- 
názásból. Junius 25-én d. e. 8 órakor a polg. 
isk. 111. osztályban. Junius 26-án ti. e 8 órakor 
a polg. isk. IV. osztályban. Junius 29-én d. e. 9 
órakor «Te Deurn.* Bz elemi iskola növendékei
nek kézimunkái junius 17-től 21-ig, a polgári 
iskolásoké pedig, valamint á rajz- és a festés ki
állítás 23-tól 27-ig tekinthető meg. Ez évben, 
közbejött akadályok miatt a nyilvános záróün
nepség elmarad.

— A branyiszkói keresztet, e nemzeti 
ereklyéi még junius 16-án délelöl; 11 órakor a 
Boldog Asszony templomban megszemlélhetik akik 
azt óhajtják.

— Évzáró vizsg’ák. A Selmecbányái gim
náziumban az 1906,7. isk. évvégi vizsgálatok a kö
vetkező sorrendben tartatnak .meg. Junius 13-án 
róni. kath. vallásiam vizsgálat az I—VT osztály
ban. Junius 14. 15. magánvizsgálatok. Junius 17. j 
VI. oszt. latin, számtan, magyar., V. oszt. görög, j 
görögpótló, Lermészelrajz. IV. oszt. számtan, német . 
latin. Junius 18. III. oszt. magyar, latin, földrajz. 
II. oszt. számtan, latin, rajz. I. oszt. magyar, rajz, 
lermészelrajz. Junius 19. VT. oszt. természetrajz, 
német, történelem. V. oszt. történelem, számtan. 
IV. oszt. rajz, természetrajz. Junius 20. 111. oszt. 
német történelem. II. oszt. magyar, földrajz, ter
mészetrajz. I. oszt. számtan, latin. Junius 21-én 
szí. Alajos a tanuló ifjúság védszentjének emlék
napján reggel 7 órakor szt. gyónás és áldozás. 
Junius 22. VI. oszt. görög, görögpótló. III. oszt. 
rajz, számtan. Junius 24. V. oszt. latin, német, 
magyar. IV. oszt. magyar, történelem. Junius 29. 
reggel 8 órakor ünnepélyes Te Deum és azután 
a bizonyítványok kiosztása. A szülőket és érdek
lődő tanűgybarálokat a nyilvános vizsgálatokon 
szivesen látja az igazgatóság.

— A Selmecbányái Önk. Tűzoltó Egye
sület elnöksége rendkívüli közgyűlést hívott egybe 
mely folyó hó 29-én délután 3 órakor lesz a vá
rosház tanácstermében fog megtartatni. Felkéret- 
nek a tagok a lehető teljes számban való meg
jelenésre.

— Főlövészet. A főiskola III. éves erdő- 
mérnöki szakosztálya e hó 22-én tartja meg a 
főlövészeiét, melyre délután 4 órától a közönsé
get is szívesen látja.

— Uszóversenyt rendez ma délután három 
és öt óra között a főiskolai Athléta ciub a klin- 
gertavon. A versenyre a nagy közönséget is szi
vesen látja a club.

— Gyógyulás végett Amerikából a — 
Rovnára. Tar Zoltán hírlapíró tiz év előtt kere
sett és talált is gyógyulást súlyosabb tüdőbajában 
a Rovnán. Egészsége itt teljesen helyreállott. Idő
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közben Amerikába ment ki és most South Beud, 
az egyesült északamerikai államnak Indiania álla
mának fővárosában, a hol több mint 5000 magyar 
lakik, szerkeszti a »Nyugat« »The West* cimü 
tekintélyes újságot. Egyik ottani ismerősén özv. 
Ötvös Pélernén ugyancsak a tüdőbaj tünetei mu
tatkoztak és az ottani orvosok a beteget Kalifor
niába akarták küldeni. Tar rábeszélésére azonban 
a fiatal asszony ide Selmecbányára s illetve a 
Rovnára jött gyógyulási keresendő ozondus feny
veseink között. Tar Zoltán egy ajánló levelet kül
dött a »Selmecbányai Hetilap* volt szerkesztő
jének, a kivel itt tartózkodása alatt ismerkedett 
meg. A levélben a többi között ez áll: »Ezen levél 
átadója: özv. Ötvös Péterné. lüdőbajban szenved 
s üdülésre Californiába akart menni. Én Selmec
bányán a csadás gyógyerejü »Róna« (Rovna) 
hegyet ajánlottam neki s nagyon kérem, hogy a 
szükséges útbaigazítást neki megadni szíveskedjék.* 
Ez ír. 'g is történt és a tengeren át távol föld
részből jött vendég a Rónán, hol őszig akar időzni, 
máris jól érzi magát és teljesen meg van győ
ződve arról, hogy betegségéből kigyógyul, mit igaz 
szívből kívánunk neki.

— A városi muzeum újabb gyarapodása. 
Koncz Antal szegedi nyug. levéltáros éstb. tanács
nok, a kit az Erdősi emléktábla leleplezéséhez 
küldött ki Szeged városa mint olyant, a ki maga 
is részt vett a Selmecbánya körüli csatározások
ban és a branyiszkói ütközetben, itt létekor a 
következő érdekes bankjegyeket ajándékozott a 
v. múzeumnak: »Zwey Gulden Wiener-Sladt Banco 
Zettel 1800. Fürit Gulden Wienor-Stadt Banco 
Zeltel 1800. Anticipacions-Schein von Zehen Gul
den 1813. Anlicipalions-Scliein von Zwey Gulden 
1813. 10. Zehn Kreuzer. Siiber scheidenmünze 
1849 * Báró Nváry Alfonz a nemzeti színháznak 
egy 1846. évi szinlapját ajándékozta. A városi 
mérnöki hivatalból két régi kalvaria kép került 
elő. Az egyik egy kürmöcbányai metszet 1824-ből,

' a másik egy tollrajz lenyomat még előbbi időből, 
j A nemes ajándékozók fogadják ez utón is a muzeum 
l vezetőségének halas köszönetéi.

— Az ág. hitv. evang. elemi iskolák év
záró vizsgái a következő sorrendben lesznek: 
junius 16-án délután 2 órakor Erzsébet- (alsó) 
utcai iskolában; 17-én délelőtt 8 órakor felső
leányiskolában; 18-án délelőtt 8 órakor Herbs- 
féle iskolában; 19-én délelőtt 8 órakor Jaeger-féle 
iskolában.

— Orvosi körökben már rég ismert tény 
hogy a Terenc Jozsefkeseriiviz valamennyi hasonló 
vizet tartós hashajtó hatása és említésre méltó 
kellemes izénél fogva, már kis adagban is tete
mesen felülmúlja. Kérjünk határozottan Ferenc 
József kese n i vizet.

— Tanonc-otthon. Az iparos tanonciskolák 
fejlesztése s a tanuló ifjúság fokozottabb képez- 
letése érdekében több kiküldött járt a közelmúlt
ban városunkban, kik közül Stranb Sándor szak- 
felügyelő kiváló érdeklődéssel, ügyszeretettel tanul
mányozta a helyi viszonyokat, melyek között az 
iparos tanulók oktatása sikeresebbé tehető lenne. 
A tanítótestületnek mindegyik tagjával érintkezett, 
hogy véleményüket megismerje a tanulókat rög
tönzött vizsgálatra hivatta össze, mely alkalommal 
megelégedését fejezte ki az előmenetel fölött, de 
egyúttal kívánalmakat is fejezett ki, nevezetesen 
egy előkészítő osztály alakítása iránt. E mellett 
kijelentette, hogy a felügyelő bizottság elnökének 
Vörös Ferenc tb. főjegyzőnek az iparos lanonc- 
otthonra vonatkozó előterjesztését illetékes helyen 
támogatni fogja. Mint újabban értesülünk a jeles 
szakfelügyelő az Ígéretét már is beváltotta s igy 
remélhető, hogy a tanonc-otthon létesítése iránt 
a kellő intézkedések rövid idő múlva megtételnek.

— Műkedvelő szinielőadás. «A Hodrus- 
bányai róm. kath. Legényegylet* 1907. évi junius 
hó 16-án, saját alapja javára a szandriki kaszinó
ban táncmulatsággal egybekötött szinielőadást



rendez. Belóptidij tetszés szerint. Kezdete este 7 
órakor. Színre kerül; Rákócziért! Személyek: II. 
Rákóczi Ferenc Kaverla Károly, Károlyi Sándor, 
főgenerális Éjben Ferenc. Vaj Adám, várparancs
nok Pés Mátyás, Erdélyi követ Ladicky János, 
Perényi brigadéros Arabrósz János, Sennyei ta
nácsos Morovjan Mihály, István, pap Beszeda 
János, Gakos A., szenátor Bednár István, Vámos 
Jucika Kovacsik Stefi, Kápolnai János Zajac 
Károly, Labanc kapitány Hering Antal, Labanc 
tiszt Fiala Ferenc. Mikes Kelemen Krko Géza, 
Gábor, vén kuruc Nenbaurik József, Bertók kuruc 
Szkladányi Ede, 2-ik kuruc Hók István, 3-ik 
kuruc Grausz Ignác. 4-ik kuruc Mandaük Ist\án, 
Barna Miska Schmidal Károly, Francia szolga 
Lehocky Ferenc, Mellei’, kém linesz János, 1-ső 
labanc Andrezal József. 2-ik labanc Suba Ágost.

— Halálozás. Mákonyi Pál füszerkereskedő 
folyó évi junius 12-én. 39-ik életévében hirtelen 
elhunyt. Temetése nagy részvét mellett tegnap 
előtt volt. — Mint részvéttel értesülünk Vörös- 
patakon e hó 13-án szivszélhüdésben elhunyt 
Régiói Jenő bányamérnök, Martiny István volt 
hegybányai bányahivatali főnök veje.

— Iparos-tanulók vizsgálata. A helybeli 
iparos-tanonc-iskola záróvizsgálata e hó 23-án 
lesz megtartva délelőtt 9 órától kezdődőleg. A 
felügyelő bizottság ez utón is meghívja a tanügy- 
barátokat s első sorban iparosainkat, hogy lanon- 
caik haladásáról meggyőződhessenek.

— A záróvizsgák köréből. A város tanácsá
nak tagjai szorgalmasan látogatják az elemi isko
lák záróvizsgálatait, hogy a tanítás eredményéről 
tájékozást szerezhessenek, amennyire a záróvizs
gálat keretében ez lehetséges. Egyebek között 
elismerőleg kell a bélábányai ág. evang. iskola 
záróvizsgálatáról megemlékeznünk, melyen a ta
nácsi kiküldött arról győződött meg, hogy Szlo- ; 
pocszky Gyula tanító növendékei az olvasás írás- 1 
bán, a számtanban, földrajzban kivétel nélkül 
meglepő előmenetelt tettek. A vallástant magyar . 
és tót nyelven, a többi tantárgyat kizárólag ma- 1 
gvar nyelven tanította a tanító s a szülők ezt 
helyeselték, ami annál inkább méltó az elisme
résre, mert a szülők nagyobb része füldmives. 
llgy értesültünk, hogy Némán Géza bankai tanító 
vizsgálata is jól sikerült.

— Nemzetközi Sütő-, Cukrász és rokon
ipari kiállítás Budapesten. A május 28-án meg
nyílt Nemzetközi Sütő-, Cukrász és rokonipari 
kiállítás, amely úgy nagyság mint minőség tekin
tetében messze túlszárnyalja a kontinens eddigi 
összes szakkiállításait, minden tekintetben megfelel 
a hozzáfűzött várakozásoknak. A kiállítás nagy 
vonzerővel bir a közönség minden rétegére, amelynek 
legjobb bizonyítéka a kiállítás nagy látottgatott- 
sága. Nem csak a szakemberek, de a laikus kö
zönség is nagy érdeklődéssel nézi az egyes cso
portokat és osztályokat, amelyek nemcsak tanul
ságosan, de egyszersmind szórakoztatóan mutatják 
be azt a fokozatos fejlődést és magas fokot, 
amelyen a hazai sütő- és cukrászipar van. Kép
viselve van ezen a kiállításon a mindennapi ke
nyértől kezdve a legfinomabb cukrászsüteményig 
minden, ami ezen igazán fontos ipárághoz tartozik. 
Cukrozott gyümölcs, csokoládé minden elképzel
hető formában és feldolgozásban, a legkülönbözőbb 
bonbonok és melléklermények, nem is szólva a 
nagyarányú malomiparról, amely igazán szép, ér
dekes és ami a fő. szemléltető módon van bemu
tatva, kezdve az őrlőköveklől a különböző vizi- 
és szélmalmokon át egész a mai hatalmas gőz
malomig. Különös érdekessége a kiállításnak a 
működésben lévő legmodernebb berendezésű sü
tőkemencék és a katonai tábori sütőkemencék, 
amelyekben állandóan a közönség szemelátlára 
készül a friss prnfund. A külföld érdeklődését 
legjobban bizonyítja, hogy eddig Oroszországból, 
Dániából, Svéd- és Angolországból, úgyszintén 
Ausztriából számosán keresték fel a kiállítást és 
annak tüzetes tanulmányozása után legnagyobb 
megelégedésüknek adtak kifejezést. Azon vidékfok, 
a kik csoportosan óhajtják a kiállítást megtekin
teni és ezen óhajukat az igazgatósággal kellő időben 
közlik, kedvezményes vasulijegy váltásához szük
séges igazolványt kapnak.

6 --
NYILT-TÉR.

E rovat alatt közlőitekért nem felelős a bzüik.

Mindazoknak, kik felejthetetlen jó fiam el
hunyta alkalmából nagy fájdalmamat részvétük
kel enyhíteni és a temetésen is őt utolsó útjára 
elkísérni szívesek voltak, ez utón mond köszönetét.

özv. M ákony i Józsa .
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nagyon alkalmas ntazásoknál.— RéMlötlieieilBii rövid használat után.
f e r t ő t l e n í t ő  h a tó s á g  á lta l m e g v iz s g á lv a .

n é lk ü lö z h e te t le n

fog-CFéme.
A fogak tisztán tartásához fogviz nem elegendő. — 
Eltávolítása a foglins k ö r ü l akaratlanul képződő árta l
mas anyag, csakis mechanikai tisztítással egyesitett 
egy felélesztő és antiseptikus hatossal biró fog-Crém- 
ínél elérhető. A ,,K A L O D O N T “  használata az 
összes kulnirállomokban a leghatásosabbnak he- 

bizonyult.

SELMEC- ÉS BÉLABÁNYA SZ. KIR. VÁROS

HIVATALOS KÖZLEMÉNYEI.
Az anyakönyvi hivatalok bejegyzései.

1907. évi május hó 26-től, 1907. jutiius hó 9-ig. 

Születés.
Turcsau Dániel. Zatykó Anna fiú Selmecbánya

— Hudecz Mária leány
— Mászni Mária Banka 

Semoda Mihály, Durioza Mária leány Selmecbánya
— Slóhl Irén tűi Banka

Schouesik Márton. Doviesiar Mária nu Selmecbánya 
Pituk Sándor, Sehiitz Vilma fiú „
Murgás Mihály, Sebek Jozefa leány Kovna 
Koszik János, llerzan Antónia leány Selmecbánya 
Danbner Bndrás, Kmetyik Antónia leány 
Pitner Pál, Turesan Jozefa leány Kovna 
Kollár Gyula, Filiph Vilma fiú Selmecbánya 

; Singcr Lajos, Weisz Anna leány 
' óvári Dezső, Zsömböry Ludmilla leány Selmecbánya 

— Madluska Katalin fin

Kihirdetés.
| Sebőn Adolf Henrik Diósgyőr, Belló Antónia Katalin Selmeeb.
; Stibránvi I'al Kattowitz, Machnik Valeska Zuodzia

Házasság.
Bacskor Ignác, Balás Anna Selmecbánya

Halálozás.
' Magyar Ignác 72 éves, szivhiidés Selmecbánya 
: özv. Vaitzik Edéné, G8 éves, végelgyengülés Selmecbánya 
j Haladék Károly, (15 éves, szivszélhüdés Selmecbánya 

Szedlacsik Paula 20 éves tiidőgüuiókór 
I Száméi Adám, 72 éves tüdővész
! Pittner Anna 2 napos vele született gyengeség Selmeeb.
| Patai Ilona B7 eves tüdölob Selmecbánya 
i özv. Hrdina Mihályné 69 éves aggkor Selmecbánya 

Niederland Samu 62 éves idillt veselob „

29342 szám. 1907.
Rendelet,

Hivatali elődömnek 1904. évi junius hó 30-án 
44304. sz. a. kell rendeletét, melynek értelmében 
az ipari munkának vasárnapi szüneteléséről szóló 
1891. évi XIII. t.-c alapján 1903. évi junius hó 
13-án 28559. sz. a. kibocsátott rendelet II. A) 3 
pontjához annak j,) alpontja gyanánt a követ
kező rendelkezés füzetett:

j.) fürdőhelyeken, az ipari és kereskedelmi 
üzletekben az elárusitás és házhoz szállítás, a 
mennyiben e célra az idézett 28559/1903. számú 
rendelet hosszabb időt nem állapit meg, vasár
napokon és szent István napján a fürdőidény tar-

1907. junius 16.

tama alatt déli 1 2  óráig végezhető, ezennel hatá
lyon kívül helyezem.

E rendelkezésem következtében a fürdőhe
lyeken az ipari és kereskedelmi árusítás és házhoz 
szállítás tekintetében az egyébként érvényes sza
bályok irányadók.

E rendeletem kihirdetése napján azonnal 
életbe lép.

Budapest 1997. május hó 24.

60.580. 
24. 1907.

H. M. számhoz.

Kossuth

Pályázati hirdetmény
a  m . k i r .  h o n v é d  h a d a p ró d is k o lá k b a n  a z  1907 1908 

ta n é v  k e z d e té n  b e tö lte n d ő  h ely e k re .*

I A helyek neme.
Az 1897-ik évi XXIII-ik törvényeik értelmé

ben szervezett honvéd nevelő- és képzőintézetek
II. csoporlját képező pécsi és nagyváradi honvéd 
hadapródiskolák 1. évfolyamába az 1907 1908. 
tanév kezdetén (szeptember 21-én) a mellékolt ki
mutatásban felsorolt magán alapítványi helyek és 
ezeken kívül az idézeti törvénycikk alapján még 
megfelelő számú tandíj fizetéses helyek is lógnak 
betöltés alá kerülni.

A tandijfizetéses helyekre felveendp növen
dékek eltartásának és kiképzésének költségei az 
állami költségvetést, illetőleg a honvédelmi tárcát 
terhelik, s a növendékekért csak az évi tandíj 
fizetendő.

A tandíj a viszonyokhoz képest időről-időre 
újból állapitlatik meg.

Jelenleg a tandíj a következő mérvben van 
kiszabva:

a) A m. kir. honvédség, cs. és kir. közös 
hadsereg és hadlengerészet tényleges nyugdíjas és 
rokkant állományának összes államcsoportja tar
tozó tisztek, evangélikus, görög keleti és görög- 
katholikus katonai lelkészek, katonai tisztviselők 
katonai karmesterek, altisztek és rangosztályba 
nem sorolt katonai havidíjasok törvényes vagy 
törvényesített fiai számára évenknt 24 koróda;

b) tartalékos és «szolgálaton kívüli viszony»- 
ban levő tisztek, továbbá udvari és polgári állami 
tisztviselők és alkalmazottak, nemkülönben tör
vényhatósági tisztviselők törvényes vagy törvé
nyesített liai számára évenként 160 korona ;

c) minden egyéb állampolgár fiai számára 
évenként 300 korona.

A honvédelmi miniszter különös méltánylást 
érdemlő magán viszonyok eseteiben, valamint a 
szolgálat érdekébén a b) és c) pont alá tartozók
nak tandíj leszállítást engedélyez.

A tandíj fizetéses helyek után járó tandijat 
a fel volt növendékek hozzátartozói kötelesek vi
selni és két részletben, úgymint az iskolai év 
kezdetén azaz szeptember 2l-én és minden óv 
március 1-én a hadapród-iskola pénztárába előre 
befizetni;

Ez alapüványos helyek után járó tandíj az 
ezen célra létesített alapítványok jövedelméből 
fedeztetik, s ugyanabból még 100 korona évi 
zsebpénzzel láttatnak el a felvett növendékek.

A honvéd hadapródiskolák II. és HL évfolya
mába rendszerinti felvételnek nincsen helye; 
ezen évfolyamban csak azon helyek fognak be
töltetni, melyek természetes fogyaték (halálozás, 
elbocsátás slb.) következtében jutnak üresedésbe; 
megjegyezletvén, hogy az ezen évfolyamba pályá
zóktól a felvételi vizsgánál mindazon katonai el
méleti és gyakorlati tantárgyak ismerete megkü- 
vellelik. melyek az í. és II, évfolyamban taníttattak.

A IV.-ik évfolyamba felvételnek egyátalán 
nincs helye.

II. Felvételi feltételek.
1. A  pályázó magyar állampolgársága:
igazolandó a törvényhatóság vagy a járási

tisztviselő állal kiállított honossági bizonyilvány- 
nyal, a melyben a községi illetőség is kiteendő.

2. A pályázó testi alkalmassága a katonai 
nevelésre.

igazolandó valamely honvéd vagy közös had
seregbeli (hadi tengerészeiben) tényleges állomány
beli orvos által szabályszerűen kiállított orvosi

* A pályázók az Összes tudnivalókról bővebb felvilá- 
gositást nyel hetnek a ,, Tájékoztató a  m. k ir . honvéd had-  

I apród iskolákba való fölvételre p á lyá zó k  részére" e iinft fii- 
| zetből, mely a pécsi és a nagyváradi honvéd hadapródiskola 
| parancsnokságánál d íjta la n u l  kapható, uiegjegyeztetik azon

ban, hogy a felvett pályázóknak a „Tájékoztató'1 VIII. sza- 
, kaszában felsorolt felruiiázási cikkekkel való ellátása többó 
I nem követeltetik.
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vélemény nyel: a beoltás pedig — a mennyiben 
azt az orvosi vélemény nem igazolná — külön 
himlőoltási bizonyitványnyal.

3. A megkíván irelöismerelek, vagyis valamely 
középiskola (gymnasium reáliskola, magyarországi 
polgári iskola, a fiumei községi polgári iskola) 
négy alsó osztályának, valamint az oltoöaci. ogulini 
sziszeki, uj-graoiskai, bródi, verőcei és kaproncai 
felsőbb népiskolák Vfíl-ik osztályának legalább 
.elégséges* eredménynyel történt elvégzése;

ezen előismeretek igazolandúk az elmúlt 
iskolai év végbizonyítványával és a folyó iskolai 
év félévi iskolai értesítőjével, továbbá, legalább 
.elégséges* eredménynyel letett felvételi vizsga 
állal.*

A latin vagy görög nyelvből nyert ^elégtelen* 
osztályzatok figyelembe nem vétetnek.

4. Kifogástalan erkölcsi magaviselet:
igazolandó erkölcsi bizonyitványnyal,azonban

csak akkor, ha az iskolai bizonyítványban a ki
fogástalan erkölcsi magaviseletre vonatkozó adat 
nem foglaltatnék, vagy ha a belépés nem köz
vetlenül valamely nyilvános iskolából történnék.

5. A betöltött legkisebb és a hit nem hala
dott legmagasabb éleikor, vagyis az elért 14-ik 
és a túl nem haladót 16-ik életév, a mely meg
állapított életkor a felvételi év szeptember 1-ére 
vonatkozik.

Ezen éleikor keresztlevéllel vagy születési 
bizonyitványnyal igazolandó.

Az alapitványos helyekre pályázók részéről 
ezen kívül:

6*. Igazolása annak, hogy a pályázó az 
alapitó oklevelében foglalt különös feltételeknek 
is megfelel.

Hl. A kérvények benyújtása.
Folyamodványok fizetéses helyekért a pá

lyázók hozzátartozói (atya, gyám, anya) által köz
vetlenül a pécsi vagy a nagyváradi honvéd had
apród iskola parancsnokságánál nyájlandók be.

Pályázati folyamodványok jú lius 10-ig fo
gadtatnak el az említett parancsnokságok állal.

Oly pályázók, kik a felvételi vizsgát csak 
horvál nyelven képesek letenni, folyamodványai
kat a pécsi honvéd hadapródiskolánál nyújtsák be.

A megállapított határidőn túl beérkező fo
lyamodványok visszaadalnak és nem vétetnek 
figyelembe.

Az alapitványos kelvelc elnyerését célzó fo
lyamodványok azon hatóságnak, személynek kül
dendők meg, a mely (a ki) a mellékelt kimuta
tásban megjelöltetett.

A kérvényekben kifejezés adandó annak, hogy 
a folyamodó az «Utasitás a pályázók felvételére 
nézve a m. kir. honvéd nevelő és képző intézetekbe* 
halározványait teljtartalmukig ismeri és kötelezi 
magát az ezen utasításban meghatározott vala
mennyi feltételnek megfelelni.

Azon pályázók hozzátartozói, a kiknek a 
a testi alkalmasság és a sikeres felvételi vizsga 
feltétele alatt fizetéses helyek adományozlaltak. 
illetve a kik alapitványos helyekre bemutattaltak, 
a honvéd hadapródiskolák parancsnokságai állal 
erről annak tudtul adása mellell értesittetnek, 
hogy mikor kell a pályázónak az illető intézetben 
megjelennie.

Hasonló módon értesittetnek azok is, kiknek 
kérvénye nem vétetett figyelembe.

Miután azonban az emlitott pályázók felvé
tele biztos kilátásba nem helyezhető, a szülők 
gondoskodjanak, hogy a fiaik a felvételi vizsgára 
be nem idézlésük esetében a polgári tanintéze
tekben, tanulmányaik folytathatása céljából kellő 
időben beiratassanak.

Tekintettel arra, hogy a honvéd hadapród
iskolákban a tanév később kezdődik, mint a pol
gári középiskolákban, a vallás és közoktatásügyi 
minister ur elrendelte, hogy azon tanülök) kik a 
honvéd hadapródiskolákba leendő felvételért fo
lyamodlak, felvételük cldülléig, vagyis szeptember 
20-ig felvételi (beiratási és tandij fizetése nélkül 
látogathatják a rendelkezése és vezetése alatt álló 
középiskolákban; valamint a a állami és községi 
polgári fiúiskolában a leckéket. A vallás- és köz- 
oktatásügyi miniszter ur egyúttal felszólította az 
egyházi főhatóságokat is, hogy ezen kedvezményt 
a 'főhatóságuk alatt álló középiskolákra szintén 
terjesszék ki. Horvát-szlavon országokra nézve 
azonban e tekintetben a bán ur oly módon in
tézkedett, hogy a tandíjfizetése mellett olt már 
beiratkozott azon tanulók szülőinek, kik a honvéd

hadapródiskolákba felvétettek, a már lefizetett tan
díj, felvételi dij és egyébb járulékok visszafizetes- 
senek.

IV. A felvételi vizsgák.
Minden pályázó közvetlenül az illető intézetbe 

való beérkezető után, testi alkalmassága tekinte
tében megvizsgáitatik.

A testileg alkalmatlanoknak talált pályázók 
hozzátartozóiknak aznnal visszaadatnak, a testileg 
alkalmasoknak minősíttettek pedig felvételi vizsgát 
tesznek, a melynél a hozzátartozók is jelen le
hetnek.

Az irásbelileg és szóbelileg megejtendő fel
vételi vizsgák szeptember lü —20-ig tartatnak 
meg*

A fölvételi vizsga magyar nyelven teendő le 
melyet a pályázóknak oly mérvben kell tudniok, 
hogy az eredinényteljes oktatás lehetősége e te
kintetben biztosítva legyen. Pályázók kik a horvát 
tannyelvű iskolákat végeztek, a felvételi vizsgát 
utóbb említett nyelven is letehetik; a magyar 
nyelvnek nem tudása — a pályázóknak egyébként 
jó képessége és megfelelő előismeretei mellell — 
nem képez akadályt a fölvételre.

V. Ig-ényjogosultság1.
Fizetéses helyre minden magyar állampolgár 

fiának van igénye, a ki az általános feltételeknek 
megfelel: tehetséges ifjak jó iskolai bizonyítványok
kal azonban előnyben részesülnek.

Alapitványos helyekre azon személyeknek van 
Igényük, kik az illető alapi tó oklevelekben foglalt 
különös kellékeknek és az általános felvételi fel
tételeknek is minden tekintetben megfelelnek.

Kelt Budapesten, 1907. évi május havában.
A m. kir. honvédelmi minisztertől.

* A felvételi vizsga terjedelme az előbb hivatkozott 
„Tájékozhttó“-ból vehető ki.

H l  H D i f i  j  t ű r  

H áz e la d á s .
Selmecbányán a Szt.-háromság-téren 

II/5. számú kétemeletes ház, melyben a 
földszinten egy régi jó hírneves vendéglő j 
van haláleset miatt szabad kézből azonnal 
eladó.

Bővebb felvilágosítást ad Selmecbányán j 
É r ti  V ilm o s  városházon 2. sz. alatt és a 
tulajdonos özv. B o g g á  Já n o sn é  Losoncon ! 
Jókai-utca.

|
$

Van szerencsém a negyérdrmíí E.
közönség becses tudomására hozni,
hogy megboldogult fiam

3 Mahöniji M l E

üzletét továbbra is fentartom, s azt
ugyanolyan mértékben saját magam
kívánom tovább folytatni. fcr

Midőn az igen tisztelt vevőközön-
ség irántunk gyakorolt, eddigi jóin-
dalaidért ezúton mondok köszönetét,
nagyon kérem továbbra is a becses £
támogatást. P

Kiváló tisztelettel
özv. M a k ó n y i Józsa . i

H

I t i a d ó  t á l c á s .
Deák-utca 17. az. alatt (Sóltz-féle) házban

a z  e m e le t i  la k á s ,
mely jelenleg a „Főiskolai Kör“ helysége, 

kellő helyreállítás után
* Az utolsó év végi blzonyitvinyt fölvételi vizsga* 

hoz beidézett pályázók, ha ugyan az a felvételi folyamod
ványhoz csatolva nem volt, az intézetbe magukkal hozzak, 
■Hintán az a felvételi vizsgát megelőzőleg bemuta'andó.

f . é. nov. M ö l kiadó.
Bővebbet: F o d o r .  X.. d r» .

Egy fekete fényezett 9 fiókos igen jó 
karban levő író a s z ta l jutányosán 
eladó. — Bővebb felvilágosítást ad a 

kiadóhivatal.

ÉRTESÍTÉS!
Van szerencsém a nagyér
demű közönség becses tudo- 
másáraadni, miszerint azAthletikai Klub alatti

T a a d é g l S t
folyó évi junius hó l-étől átvettem. 

Amidőn a nagyérdemű közönséget jó ételek 
és italok mérsékelt áron való kiszolgálásáról 

előre is biztosítanám, maradok 
kiváló tisztelettel

S Á R K Á N Y  I S T V Á N
v en d é g lő s.

Z r j Z é a r j e
és bérmentvo magyar nyelvű, gazdagon illusztrált fö á r je g y z ő k e -  
m e t, 3000-nél több rajzzni, mindonnoniQ n ik k e l- ,  e z ü s t -  é s  

a r a n y  órák . valamint mindennemű sz ü l  Id arany  
é s  e z ü s tá r u k , h a n g s z e r e k ,a c é l - é s  b ő r 

á ru k  stb.-ről e r e d e t i  g y ér t á r b a n .
' ' ‘ ‘ K. 3.—

K. 4.—
. , coni patent . . K. 5.—

Bejogyzett Sas Itoskoph nikkel rom . . K. 7.— 
Ezilst remontior óra «Glória» miivel .
Ezüst remontoir óra fedéllel . . .
Ébresztőóra K. 2'W*. Konyhuóra . .
Scbwarztvaldi óru K. -''.K'. Kakukóra . . . .  
Minden óráért 3 évi jótállás. • N in c s e n  k o c 
k á z a t:  B e c s e r é lé s  m e g e n g e d v e  v a g y  a  

p é n z  v is s z a !
Első ó ra g y á i’ Brüx

K O N R A D  J Á N O S
cs. és kir. udvari szállító.

B rü x  1258. s z á m . (Csehország.)

rO<XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXg 

Ezüst-utca I. kerület 14. szám alatti 
x r

h á z
s z a b a d  k ézbő l jutányosán e ladó . 

Bővebben:

BORHEGYI ISTVÁN
cu k rászn á l .

Kziist-utca I. kér. 14.

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx:

l l m l a p o H t e n .  Nyári e's téli 
gyógyhely, a magyar Irgalmasrend 
tulajdona. Elsőrangú kénes hévvizli 
gyógyfürdő; modern berendezésű 

gőzfürdő, kényelmes iszapfürdők, uszodák-, török-, kő- és már- 
ványfürdők : hőlég-, szénsavas- és villamosviz-fürdök. Ivó- és be
légzési kúra. 200 kényelmes lakószoba. Szolid kezelés, jutá

nyos árak.
ProspcKtust ingyen és bérmentve küld

A z  iy a z y a tó s á f f .

K ő l a ö g é s I
Aki e z t  figyelem be n em  v esz i, b ü n - 

h ö d ik  s a já t  te s té n ! !  1^-í

K A I S E R - f é l e

M E L L - G A R A M E L L Á K
A HÁROM FE N Y Ő V E L  

Orvosilag kipróbált és njáhlvn köhögés,
rekedtség, hurut, clnynlkasodás és torok- 

katarus ellen
C j  Ofj közjegyzőileg hitelesített okirat 
d 1 üU eléggé bizonyítja, hogy a mit 
Ígérnek, azt be is tartják.

C so m a g ja  20 és 40 f illé r . 
Kapható: M á r k u s  ÍME.

k cukrászatában S elm ecbányán 
Deák Ferei'0-u. 7/1., saját ház. 

És
M ak ón yi P.
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S Z A L O N N A

i való

ítber sós, csontnólküli. szép tiszta, pörkölt bőrű, bar-
minő résztelekben k g .-ja .............................................

Zsírnak való szalonna, sótalan, friss v á p á é i .................
Füstölt vastag sza lo n n a.....................................................

„  vékony ................................................................................
Debreceni paprikás sza lo n n a.........................
Füstölt kolbász sertés húsból, azonnal ehető v 
Pácolt fokhagymás paprikás szalonna. . ■ •
Pácolt bőrös sonka, karmonádli, oldalas
Füstölt sonka, karmonádli. o ldalas................

A föntl áruk szállító levele és csomagolása Ingyen.
Elsőrendű h á x ix s i r  k g . - j a ............................................  ,G!’
Hozza szelencék: 5 kg-os 140, 10 kg-os 180. 25 kg-os 300 f. 

100—200 kg. vételnél ingyen hordó.
Tormás virsli pária 10 f. 50 pár vételnél 8 f. Szalvalád? darabja 

10 f. 60 pár vételnél 8 f.

Áruim árai. melyek g y a k r a n  v á ltozók , e helyen minden 
számban ..szalonna" óim alatt találhatók.

Szállítja
IFJ. BALCZÁl! LAJOS

hentes áruk villamos (motor) üzemű gyára 
N Y Í R E G Y H Á Z A .

Telefon 1S4. sz. Sürgönyeim: Balczár hentes Nyíregyháza.

Szélhajtó, csömörcsil lapitó

J<ódepeesöppek.
Q z  1844* éntől bénáit háziszer, 
amelv éínágpat gerjeszt és az  
.Y.W  emésztést elösegiti. .V.V. 

Ára 1 K palackonkint

3 ünegnél peresebb (utánvéttel 
2*50 K  csom agolással) postán 
Y.Y.Y nem szállitlaíih . V..V.Y

Kapható:
B 1 T T M  (IYULA gyógyszertáTábaii ( H M M

A l s ó a u s z t r l a .

Meghívó.
Az 1898. XXIII. t.*c. alapján alakult Országos Központi Hltelizövet- 

kezei kötelekébe tartozó

S e lm ec -B c lab á iiy a i Ip a ro so k  H iie ls z ö v e tk c z o tc ,
mint az Országos Központi Hitelszövetkezet tagja 

1907 Jun hó 29-ón d. e. 9 ó ra k o r a sa já t h ely iség éb en

re n d e s  közgyű lést
tart, melyre a tagok az alapszabályok 3ö. §-a 

értelmében meghivatnak.
«•>»«*

Napirend:
1. Mült évi üzleteredményekről szóló jelen

tések tárgyalása.
2. Zárszámadások megvizsgálása és felment

vény megadása.
3. Mérleg megállapítása.
4. Az eredményről való rendelkezés.
5. Az igazgatóság és felügyelő-bizottság 4—4 

lagj á n a k v ál asz I ása.
6. Netaláni indítványok.
A feliigyelő-bisollság áll ai megvizsgált évi 

mérleg a szövetkezet helyiségében kiíüggesztetett 
és mindenki által megtekinthető.

Kelt Selmecbányán. 1907. junius hó 11-én.
Az igazgatóság.

A N ád p arip a -  
L ilio m te jsz a p p a n

B ergm ann és tá r sá tó l Drezda és  T etsehen a  E.
Marad a naponta beérkező olimerö nyilatkozalok sze
rint a legliathatósabb minden gyogyszappanok közt 
szeplők ellen is. Használata az arcbőrt puha bárso

nyossá teszi és rózsásszint idéz elő. 
K apható 80 filléres  d arab okb an  minden g y ó g y 
szertá rb a n , drog'ueria-, párfin -, szappan- és  

fordász-ü zletb en

Kiadó^  két utcai szobából álló < 
°  -  Ópostén. ' =

neleti 1

M aggi G yu la  é s  T á rs a . 
I ro d a :  W ien , IV 1. G y á r : B reg en z .

Természetes ezüst üst
ben mindenkor

frissen befőzött
kiváló finom

málnaszörpöt
szállítí

ALTVATER likőrgyár
esász. és kir. udvari 
szállító és Ö esász. és 
kir. Fensége József 
főherceg k a m a r a i  

szállítója

Ü zlet m eg n y itá s  í
Van szerencsém a n. é. közönség szives tu
domására adni. hogy folyó évi junius hó 9. 
(vasárnap) üzv. Ocsovszkv Yilmosné házában 

berendezett

f é n y k é p é s z e t i  műt er memé i
megnyitottam.

A n. é. közönség szives pártfogását*kérve, maradok 
k i v á l ó  t i s z t e l e t t e l

CHR I E N GYULA

Zsigmondy-utca 37, sz. 
alatt házamban

Ái
%

■  (2 utcai, i udvari szobastb.) 
g  augusztus í-től

S
F o d o i ?  U l á s z l ó  c i

fccíierlinSfccl
M  ^ wá felmiilMlau „rovar-

irtó** tathüta segít.
Csakis palackokban kérje!

S e l m e c b á n y á n : l l o i l r i i s b á n y á i i  : I p o l y s á g o n :  K o r p o n á i i : K ö r m ö c I l A l i j  u n
ifj. Marsohalko Gyula, Kakwxka Jdücí. BctckIIw  M B lastorlts Lajo( Freud Manó,
Engol Zsigmond, Weisz Jakab. [it.lner Pál,
Ernst Zsigmond, Dombo Kándv utóda
Weisz Ignác, líraik  Ignác
Weisz Samu. Rtunann L’ijosné. Ritter Lipód J .

Nyomatott Joeryes Á g o s t  < ?-• f:;; ttüiu’vnyomili'ijában Selmecbányán. 1Ű07
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