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

A F. M. K. E. gyűlése.
A Felvidéki Magyar Közművelődési 

Egyesület e hó liuszonhatodikáu tartotta 
alakítása óla a liuszonlietedik évi közgyű
léséi, T ú r ó c s z e n t m á r t ó n  közelében a fia
tal. fejlődő liuttka nagyközségben.

Turócszentmárton úgy ismerős ország
szerte mint a pánszlávizmus föfészke Felső- 
magyarországon. Hazafias szempontból ez 
a nevezetessége elég szomorú. Turocszent- 
ntártonból azt, az eszmét terjesztik, hogy 
pánszláv egyház, pánszláv iskola és pán
szláv közigazgatás kell Felsömagyarország 
tizenhárom vármegyéjében. Ruttkáról e hó 
linszonliatodikán azt hirdette a pánszláv 
esz: ék terjedésének megakadályozására ez
előtt huszonhét évvel alakult FMKE.. hogy 
ezek az eszmék nem jogosultak, a nemze
tiségi törekvések nemzeti szempontból nem 
tűrhetek meg.

A FMKE. hivatása tehát szent, mű
ködése becses és áldásos, csak az a kér
dés. hogy vájjon elég hatékony is.

Sajnos, erre a kérdésre nemmel kell 
felelnünk.

Huszonhét év alatt a FMKE alig

háromszázezer korona vagyont tudott ősz- 
szegyiijteni s ez a vagyongyűjtés, hogy 
milyen nehezen ment, csak azok tudják 
megmondani, akik részt vettek az egyesü
let központi vezetésében.

Egy tizenegy vármegye területén mű
ködésre hivatott kultur-egyesület. hogy mit 
tud elérni ily csekély anyagi erővel, az 
kézen fekvő. Ha okármily lelkes férfiak 
állanak állanak is az egyesület kormány- 
rudjánál, aminthogy mindig is azck állot
tak ; ha akármily erőmegfeszitéssel dolgoz
nak is ezek a derék hazafiak: az eredmény 
soha sem állhat arányban kifejtett mun
kásságukkal.

Az egyesületnek ez időszerűit hétezer 
tagja van, 723 alapitó, 374 örökös, oÜOO 
rendes és pártoló tag. E tagok nagy része 
felsőmagyarországi. A szinmagyar alföld s 
egyátalán a magyar vidékek, ahol nem is
merik a nemzetiségi kérdést, nagyon kis
mértékben érdeklődnek a FMKE. iránt.

Pedig nem igy kellene ennek lennie. 
Az alföldnek, a magyar vidékeknek kellene 
segíteniük a felvidék magyarságát nemzet 
erősítő nehéz munkájában.

Azt mondta egyszer egy nagy ember, 
i hogy „a FMKE. tagjává lenni minden ma
gyar emberre nézve nemcsak tisztesség,

1 hanem kötelesség is.‘‘
Sajnos, ez a mondás nagyon szűk kör

ben terjedt el s ha el is terjedt nem volt. 
hatása.

Magukra hagyják az Alföld magyar
jai a felföld magyarsága, nehéz küzdelmé
ben. amelyet századok óta folytat nagy ki
tartással, de valljuk be újabban egyre fo- 
Kyó erővel.

Nem tagadhatjuk s ne is titkoljuk, hogy 
! a nemzet volt erőssége, a magyar küzép- 
| birtokos osztály ereje nagyon megesökkent.
! Felsőmagyarországon jóformán csak a nevük 

maradt meg, vagyonuk nincsen már. El
pusztult nemcsak a maguk, de a nemzet 
kárára is. Mert a középbirtokos osztály 
vagyona igen nagy részben olyanok kezébe 
került különösen az utóbbi években, akik
nek Heicuba a magyar nemzeti érdek.

így van ez különben Erdélyben is, 
ahol nem kevésbbé fenyegető, sőt talán még 
veszélyesebb a nemzetiségi kérdés.

In is ott is a vagyon, a birtok, a

Rögös utón*.
A lámpában kifogyott az olaj. A vörös, 

gyenge fény folyvást halványabb lelt s a kicsiny 
szobába lassan belopódzott a sötétség.

A leány felriadt.
— Késő van már Imre, menj haza— mondta 

kissé kedvetlenül.
A férfi fölállt és nehezen sóhajtott.
— igazad van, megyek.
— De ugv-e, hogy holnap munka után me

gint eljöszV Várlak.
— Eljövök édes, — válaszolt a férfi és hom

lokon csókolta a leányt.
Elváltak.
A leány az ajtónál megállt és a férfi ne

hézkes lépteinek a ház falátót tompán visszave- 
i ' dó zaját hallgatta és csak akkor, midőn újra 
csend lett, lépett az ágyhoz, megvetette, eloltotta 
a pislogó lámpát és lefeküdt.

*
Usz lett. Az eget szürke, nehéz felhők bo

ntották s fojtó, sűrű köd ülte meg a hatalmas 
várost. A komor paloták sötéten meredtek a 
hűvös éjszakába s az ablakok mögött gyászos fe
keteség honolt. Csendesek és elhagyottak voltak 
az utcák. A gázlámpák fénye hosszú sugarakban

* M u ta tv án y  F ő irán y  J . B é la  «R üeös u ta k o n *  cim ii. 
sajtó  a la tt  levő kö te tébő l.

nyúlt ki a fehér ködbe és fényes, acélszinü sávo
kat rajzolt a sötét ablaküvegekre. Mindenütt sö
tétség és unalmas csend, csak Mária szobájának 
ablakából szűrődött ki halványpiros világosság.

A szegényes ágyon ott feküdt a leány. Arca 
sovány volt és sápadt. Fehér, csontos kezét a vé
kony párnán nyugtatta és szabálytalan beteges 
lélékzésbc olykor egy-egy nehéz sóhaj vegyült. 
Szemében kialudt az élet tüze s réveteg, fátyo
los tekintetét szomorúan szegezte Imre arcára.

Imre az ágy mellett ült. és dúlt arccal, két
ségbeesve bámult maga elé. Érezte, hogy Mária 
halálával mindent el fog veszíteni s hogy az ő 
élete többé semmit sem ér. Erre a gondolatra 
egész testében megreszkelett s erős fájdalmat ér
zett ott, ahol a szív van. Mintha valami láthatat
lan szörnyeteg ketté hasította volna hatalmas, 
izmos mellét, hogy kitépje onnan azt a darab 
húst, amely csak érezni tud. Nehezen sóhajtott 
szinte beléhürgött a melle. Fölállt, az asztalhoz 
ment, kezébe fogta az orvosságos üveget s vissza 
ment a beteghez

— Itt az orvosság, Mária.
A leány engedelmeskedell. Próbálta fele

melni a fejét, de nem bírta. Valami kétségbe
esett vonás jelent meg az arcán, amely még hal
ványabbra vált egy árnyalattal.

— Imre . . .  én meghalok . . . — mondta 
halkan.

A férfi visszatette az üvegei, az ágy szélére 
ült és két kezébe fogta szőke fejét.

— Ugye, ugye mondtam, hogy vigyázz ma
gadra. Nem akartad hinni, hogy beteg vagy, nem, 
nem akartál orvost. Mária, miért nem fogadtál 
szól nekem ! Nem ! Neked nem szabad meghal
nod ! Neked élned kell! . . . Kell! . . . Érted ! . .  .

Kétségbeesve, arcán a legmélyebb fájdalom 
kifejezésével nézett a leányra.

-  Érzem, Imre, hogy végem van, — szólt 
Mária csöndesen. — Pedig nagyon szerelnék él
ni . .  . mert szeretlek . . . Olyan szép az élet, 
ha szeretünk . . . Tavasz fakad szivünkben s nyo
mában illatos rózsák: a szerelem rózsái. . . Úgy 
fáj, nagyon fáj, hogy itt kell hagynom téged 
. . . De ne sírj Imre, mert ez nekem a lúlvilá- 
gnn fájni fog . . . Könnyeid égetni fogják lelke- 
met . . . Mert a lelkem nálad marad . . . Igen, 
kisérni foglak mindenhová . . .  No csókolj meg . . .  
még egyszer, utoljára . . . Könnyebb lesz így a 
halál . . .

Imre lehajolt és ajkát Mária homlokára il
lesztette, erősen, hosszan, mintha duzzadó élet- 

: erejének egy részét a leány testébe akarta volna 
belelehelni, hogy föltámassza.

Érezte, amint csókja alatt megreszkelett a 
j hideg test, amelyből elszállt az utolsó nehéz só 
í haj. Azután eleresztette a szőke fejet, amely élet- 
| telenül hanyatlott a párnára.
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fold szerzésre fektetik nmst a fö.Niiiyt a ne - 
zetiségek. s ami<>- Erdélyben a z  EMKE. s 
nálunk a EMKE. óvodák fenntartásával, 
könyvtárak szervezéseivel terjesztetik úgy 
a hogy lehet a magyar nyelvet, addig a 
nemzetiségek bankokat alapítanak » vagyo
nikig erősítik a tót. a román népet. S hiába 
azt nem lehet eltagadni, hogy a vagyon, 
hatalom, a hatalmas pedig a gyöngébbet, a 
vagyontalant elnyeli.

A ruttkai EMKE. közgyűlés alkalmá
ból. amikor látták a szomszéd Turócszent- 
márfonban, hogy miké}) kínlódik a EMKE. 
szűkös anyagi erejével, bizonyára azt gon
dolták, hogy ti jó magyar.-k szolunk.diátok, 
mi majd cselekszünk. Ti csak állitgassátok 
az óvodákat, mi majd arról gondoskodunk, 
hogy azt a földet, amelyen ti magyarul 
akarjátok megtanítani a tót-csemetéket, 
megvásároljuk az ovodák alól.

Ne áltatgassuk magunkat. Gyönge, 
nagyon gyönge a magyar társadalom. Ha 
semmi sem mutatná ezt. a legfényesebben 
bizonyítja a EMKE. amei y huszonhét év 
alatt nem tudott magasztos céljának eléré
sére több vagyont szerezni, mint amit Össze
hoz ennyi idő alatt egy szorgalmas szatócs.

Ne feledjük: «A EMKE tagjává lenni 
kötelesség minden jo magyar emberre nézve, 
b az alföld magyarsága, jó lenne, ha nem
csak a bankista vezérek szavait éljenezné, 
hanem meghallaná és szívlelné a EMKE. 
segélytkérö szavait is. d .

Az iparosság ünnepei.
A korszellem egy régi nagy tévedését igyek

szik kijavítani. Kgyre több és örömet keltő ked
ves jelenség mutatkozik arra, hogy a magyar köz
élet sodró áradatában, az iparos osztály mint 
önálló és megbecsülésére méltó faktor már számba 
jön. Nem így volt még nem is oly régen. A

A lámpából kifogyott az olaj Pattogott, ser- 
cegelt a kanóc s a halvány piros világosság foly
vást gyengébb lett. Az ablakon keresztül beszű
rődött a hajnal szürke, szomorú világossága s a 
pirosas fényt lassan a nappal fehérsége váltotta fel.

Imre fölállt az ágyról s a fájdalomtól meg
törve, kábultau ment végig a szobán. Az ajtónál 
megállt és nézte a halottat sokáig. Azután ki
ment. végig haladt az udvaron, kinyitotta a kaput 
és kilépett az utcára, Egyideig ment. azután meg
állt. Nem birt tovább menni. A falhoz támasz
kodott és bután, kidülledt szemmel nézett maga 
elé. Körülötte sötétség támadt s maga előtt látott 
egy tövises, rögös utat. az ő életének útját, amely 
lassan a fekete éjszakába olvadt.

Nehéz moraj és halk dübörgés verte fel a 
hajnal ünneples csendjét. Ébredni kezdett a ha
talmas város. A távolból ezerféle hang tompa 
vegyülékét hozta a hűvös őszi szél és egy csomó 
levelet tépett le az utcai fáról. Libenve szállt alá 
a sárga lomb és nesztelenül hullott a járóra. 
Keleten lassan világosság támadt és a torony
órák lustán, érces hangon elverték a hatot. Eles, 
hosszantartó sípolás hasította át a levegőt; a gyár 
munkába hívta a kenyérért küzdőket.

A sípolásra felrezzent Imre. A hang mélyen 
behatolt a szivébe. Tudta, hogy őt is hívják s 
érezte, hogy most már nincs, akiért dolgozzék. 
De azután mégis megindult, hogy megjárja a tö
vises. rögös ulat, amely a fekete éjszakába vezet.

Vége

prókátornemzet lebecsülte a nemzet vagyonossá- 
gá: munkáló iparos osztályt és ebben az iparban 
szegény országban az iparosság társadalmi hely
zete valóban nem volt rózsás. A társadalomnak 
vele szemben való elfogultsága természetesen ki
hatással volt arra, hogy az uj ipari generáció 
rendszerint a középiskolákban lemaradt tehetség
telen emberekből került. Hivatalnok ritkán ne
velte iparosnak gyermekét és ha nevelte, ezt leg
inkább kényszerűségből cselekedte, ha tudniillik 
csemetéje, ismételt kísérletekre, szekundábapónál- 
talott. Nincs mit tagadni, hogy a kényszerűség
ből ipari pályára jutott család sarját, mint elzül- 
lött ivadékot, több rendbeli szégyenérzés köze
pette kezelte a család és a helyzet már csak azért 
is, hogy előállhatott, nem valami nagy becsüle
tére vált az iparosságnak.

De most mintha uj korszelleim fuvalmál 
éreznők. A kereskedelemügyi miniszwrium ál
lamtitkára leutazik Kalocsára egy iparossági 
legényegylet ünnnpélyérc és ezen az ünne
pélyen a kalocsai érsekkel élén részt vesz egy 
messze vidék úri társadalma s az a beszéd, a 
melyet az ünnep alkalmával államtitkár mon
dott. alkalmas arra, hogy az iparosság becs
vágyát fokozza és a magyar középosztály közö
nyét oknélküli kicsinylését az iparospálya iránt 
eloszlassa. Szinte szerelmik elmondani, hogy a 
beszédből az ipari munka apoteozisát olvassuk. 
Örömünkre van, hogy oly magas és vezető állás
ban szereplő férfiú, kinek geniálitását párlkülümb- 
ség nélkül elismeri az ország közvéleménye, ily 
nemes szempontokból nézi az ipari pályát és en
nek jövőjére hívja fül azokat a szülőket, akik pro
duktív pályára szánják gyermekeiket. Hogy a ka
locsai beszédben igen emelkedett rész foglaltatik 
a vallásosságnak mint vezető eszmének erejéről, ha
talmáról, azt nemcsak megértjük, hanem dicsérjük. 
Minél inkább terjed a vallástaianság és vallásbeli 
közöny, annál szebb hivatás jut a közélet magas 
polcán állódnak arra, hogy a polgárosult nem
zeteket ezredeken át fejlesztő, az emberiséget 
előbbre vivő vallási eszméket hirdessék. Nincs 
igaz és nagy ember, kiben az Isten iránt való 
mély és nagy érzés ne élne. Pasteur, a veszett
ség feltalálója midőn az ezrek és ezrek éleiét 
megváltó, korszakos találmányát a francia aka
démiának bejelentene, beszédének bevezetése ima 
volt a Gondviseléshez, melynek nevében kezdte 
meg buvárlatát, melynek hatalmával és kegyes
ségével jutott el tudományos sikeréhez. Es ha a 
nagy francia tudóst annyira áthatották az Isten
hez való emelkedés érzései, mennyivel inkább 
kell ezL nekünk lennünk, a porszemeknek, a kik 
a napi munka salakjában hányszor érezzük, hogy 
gondviselet nélkül nem boldogulhatunk. A mit 
Szlerényi Kalocsán mondott a vallásról, azi 
mindenki, imádja Istenét bármiként, vallhatja, 
hirdetheti és kell is vallania és kell is hirdetnie.

Mint föntebb jeleztük éppen olyan értékes 
része azonban a beszédnek az, mely az iparosság 
becsvágyának felköltésére alkalmas. Csak azokat 
becsüljük meg. akik magukat is megbecsülik. És 
ha az iparosság fontosnak tartja, hogy végzett 
munkája, társadalmi rangja elismertessék, neki is 
el kell követnie mindent az iparosság fajsúlyúnak 
emelése érdekében. A mai iparos képzésnek és 
műhely nevelésnek gondosabbnak kell lennie, mert 
a hogyan ez időszerűit sok helyen a jövő iparos
ságot nevelik, az egyike azoknak a főokoknak, a 
melyek miatt a jobb elemet nélkülözniük kell. 
Ámde Thék Endre iparos tanonc otthonai, Oelléri 
Mórnak az iparosság becsvágyát felköltő iro
dalmi törekvéséi, vezérletükkel az Országos Ipar- 
egylet munkássága egy uj korszakol inaugurál. 
Az iparosság most lefolyt társadalmi mozgalmai
ból és most rendezett gyűléseiből örvendezve lát
juk, hogy az iparosság fajsúlyúnak megjavítása 
érdekében felette nagy sikerű lépések történtek, 
sőt újabb évtizednek már gyakorlati eredményei

is vaunak, az iparos pályán talentumok bontják 
ki szárnyukat és minden jelenségből azt kell követ
keztetnünk, hogy a régi céh már átlépett a hala- 
dás széles zónájára s a modern ismeretekkel fel
fegyverkezve törekszik célja felé.

Minél balsikeresebb gazdasági esztendő sza
kad reánk, annál inkább megtudjuk, hogy az ős
termelő ország existenciája igen bizonytalan, \  
rossz termés következtében beálló nagy drága
ság súlyosan mulat arra, hogy az időjárás kedve
zéseiben alapított egy oldalú földmvielés, válságba 
sodorja nemzetünket, ipart kell teremtenünk min
den erővel és akarattal. E végből az szükséges 
hogy az ipari pályára tehetségek, és olyanok lép. 
jenek, kik majdan tőkével és tudással verseny, 
képes ipart űzzenek. A jobb eleinek ipari pályára 
kecsegtelése történhet az iparos pályára nevelés 
megjavításával. Társadalmi nagy feladatok várnak 
e téren magára az iparosságra, melylvcl paralell 
oly kormányzati intézkedéseknek is kell lenni, a 
melyek a tudás, tőke és szorgalomnak, az ipar
űzés e három feltételének gyümölcsét is megér
lelik. Mindenesetre örvendetes, hogy az iparosság 
rendelkezik a haladás feltételével. Tanúskodnak 
erről azok az ipari ünnepek, a melyek most ren- 
dezletlek, melyen annyi szép eszmét gyűjtöttek 
egybe.

K Ü L Ö N F É L É I K .
— Személyi hirek. Horváth Kálmán pol

gármester szeptember lió másodikén szabadság
idejének let elése után átveszi hivatala vezetését. 
— Lihct Antal kir. táblabiró járásbíróságunk ve
zetője a jövő hó elején hazaérkezik. — Hcindel 
Vilmos evang. főesperes a múlt héten Marien- 
badba utazott.

— Negyven éves találkozó. Régi selineci 
bányászakademikusokból aiakult bizottság az egy
kori társakhoz felhívást intézett, amelyben őket 
folyó évi szeptember hó 29-ére, Bécsbe, negyven 
éves találkozóra összehívja. A régi selmeci aka
démikusok a Volksgartenben, a Seidl-féle restaurá
cióban, már szeptember yó-én, szombaton este fog
nak a szép selmeci napokra visszaemlékezni. Érde
kessé teszi a bucsutalálkozót, hogy a még élő régi sel
meci akadémikusok lehetőleg családjaikkal fognak 
a kitűzött napon megjelenni. A bejelentéseket Sauer 
Gyula cs. és kir. főbányatanácsos (Wien, IX,3. Uni- 
versilálsstrasse No. 8. Berghauptmannschaft) gyűjti. 
Egyéb tudnivalók dolgában a közelebbi felvilágosítá
sokat Vergani Ernő cs. és kir. tanácsosa »Deutsches 
Volksblatl* tulajdonosa (Wien, Vili. Josefsgas.se 
4—6) adja meg. A felhíváshoz a negyven évvel 
ezelőtt Selmecen, még német kurzusokat hallgatott 
akadémikusok névsora van csatolva. (E névsort 
be fogjuk szerezni.) A felhívást, amely az >Öst. 
Zft. f. Berg u. Hüttenwesen« f. é. 33. számában 
(1909. aug. 14) is megjelent a következők írták 
alá: Kari Hitler v. Ernst, k. k. Hofral i. R.; Johann 
Fric, Berginspektor i. R.| Emil Karafiat Berg- 
direktortor; Max von Kraft, k. k. Hofrat i. R.; 
Johann Nenhold, Bergdirektor; Guslav Oelivein, 
Hülleninspektor i. R.; JosefPicA:?, k k.Regierungsrat 
i. R.; Andreas Piesch, k. k.Hofrath; Anion Rücker,
k. k. Oberbergrat; Julius Sauer, k. k. Oberbergrat; 
Kari Schiedek Bergdirektor i. R.; Ernst Vergani, 
kais. Rat.

— A besztercebányai állami felsőbb leány
iskolái építkezés még nincs befejezve, ezért az 
internátus növendékei helyüket 1909. szeptember 
15-ike előtt aligha foglalhatják el. További érte
sítésig tehát nem kell jelentkezniük

— 1909—1910. A jövő hó elsején kezdődik 
az uj tanév, az 1909—1910-diki. A két hónapi 
vakáció és pihenés után megkezdi a fiatal nem
zedék megint a munkál, a tanulást. Pihent erő
vel várják a tanítók, tanárok a kél hónap alatt 
megerősödött tanulókat, hogy tíz hónapig megint
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oktassák, tanítsák, hogy évek múlva sikerrel me
hessenek neki az élet nagy iskolájának. Kitartást 
kívánunk tanítónak és tanulónak az új tanév 
elején.

Egy Selmecbányái légionárius. A ka
landvágytól hajtva elhagyta a bányaiskolát s neki 
vágott a nagy világnak a l(i éves fin s két év 
múlva már az afrikai idegen légióban szolgálja a 
francia köztársaságot. Két esztendőt és két hó
napot töltött Findrich Pál abban a szolgálatban 
miközben 10 hónapon át harcban állott csapata 
az arabokkal Karablaszka környékén. Száz meg 
száz arab golyó süvített el a fiile mellett, sebet 
ütve, életet oltva körülötte, de őt megkímélték s 
ma itthon van szülővárosában, hogy katonai kö
telezettségének elegei tegyen. Kérdésünkre azt 
felelte hogy lelkesen, odaadóan szolgálta a francia 
lobogót, elszántan roliant az ellenségre, mert a 
gloire varázsa szállta meg s egy-egy csata után 
a felhangzó éljenek, a városiak részéről történt 
fogadtatások minden veszélyt fájdalmat fáradságot 
elfelejtetett velők. No meg tudták azt a legionisták, 
hogy ha sebesülten jutnak az arabok kezébe ezek 
irgalmatlanul levágják a fejüket.

Tennis verseny. A tennis hívei nagy
arányú érdeklődés mellett tartottak házi versenyt 
szerdán a S. F. A. G. pályáján. A verseny a 
résztvevők számához képest csupán női egyes 
versenyre szorítkozott. Résztvettek: Faller Gizi 
(0.40) Muzsnay Ilonka (0.4/6) Muzsnay Irénke 
(0.4/6) Schvartz Bella (0.4/6) Schvartz Truzsi (0.4/6) 
Oncay Alice (0). Első lett: Muzsnay Ilonka, má
sodik Faller Gizi, harmadik Muzsnay Irénke. 
Muzsnay Ilonka és Irénke igazán élvezetet nyújtó 
s előrehaladott formában jelentkező játéka fölött 
a nézőközönség nem egyszer kitörő tapssal adott 
tetszésének kifejezési.

Tanügyi értesítés. A helybeli kir. kalh. 
főgimnáziumban az 1909 1910. tanévre szóló beira
tások f. é. szept. 1.. 2. és 3-án d. e. 9—II -ig 
tartatnak meg. A Veni Sancte 4-én 8 órakor 
lesz, a rendes előadások pedig 6-án kezdődnek.

— Nem lesznek ezután lezárt fülkék a 
vasúton! Az utasokban eddig sokszor felforrt az 
epe, midőn sok utas lévén egy-egy vonalon, három- 
négy fülkét is lezárt a kalauz, mert abban egy 
ellenőr ur fog utazni, vagy már benne is aludt. 
Hiába volt minden kérés, rimánkodás, fenyegetés, 
káromkodás, a kalauz ki nem nyitotta a fülkét, 
mert. rápnran csői lak, hogy az a fülke nem az 
utasoknak való, hanem «szolgálali» fülke. S a 
legtöbbször az egész útvonalon üresen volt lezárva 
Mosi az államvasutak elnök-igazgatósága szigorú 
rendeletben megtiltotta a vonalokon bármely fül
kének lezárását, melyre az utasok igényi tarta
nak. A fülke lezárásáért bejelentett panaszokat 
a legkíméletlenebbül fogja elintézni.

— Iskolai év megnyitás. Az izraelita 
népiskolában a beiratások szeptember 2. és 3. 
napján d. e. 9—12 ig eszközöltetnek, mely napú
kon a felvételi és javiló vizsgák is lesznek. Későb
ben jelentkezők felvétele csak ok tekintetbe véle 
lével történik.

— Értesítés. A Selmecbányái városi ipn- 
roslanonc iskola felügyelő bizottságának elnök
sége ez utón hívja fül a város igen tisztelt ipa
rosaink ügyeimét arra hogy a városi iparos
tanonciskolában az uj 1909 10-ik tanévre szóló 
beiratkozás f. é. szeptember hó l.én veszi kezde
téi és tart 10-éig. n/. elnökség tisztelettel kéri 
e határidőnek szigorú betartását. Iskolakötelesek 
a törvény és miniszteri rendelet értelmében nem
csak a tanoncszerződés viszonyban levő inasok 
bánom azok is, akik próba időre vannak füivóve, 
Tandíj a város törvényhatósága területén illető
séggel bíró tanulóknál egy évre 4 K. idegen köz- 
ségbeli illetőségileknél G K.

Betörés. A mull kedden éjjel betörlek 
L'oUiwdszy Sándor üzletébe s elvinek onnan 360

( korona készpénzt. A nyomozás szerint a tettesek 
: este elrejtőztek a raktárban s igy követték el a 
í lopást. Fiatal munkakerülő suhancok vannak 
I gyanúban.

Vihnye-fUrdő vendégeinek névsora a 
következő: Lóvay Katinka nyug. tan. B.-gyarmat, 
Dussics Zsigmoml földbirtokos Kissalló, Sándor 
Gézáné kir. járásbiró neje és fia Galgóc, Ixol 
Sománé dr. városi főorvos neje és fia Miskolc, 
Hrett Mór nyug. tanító és neje Halasagyarmat, 
Laub Miklós szabó és neje Temesvár, Weisz Ignác 
kereskedő lia 2 leánya és Frommer lmréné Újpest, 
Veress József m. kir. bányatanácsos Selmecbánya, 
Scheck Ferenc földmives Veszprém, Spitzer Ignác- 
né vendéglős neje C.solnők, Sclnvarlz Róza Zsitva- 
fedémes, sároi Szabó Péterné kir. közjegyző neje 
Szászváros, Keiden Leona aranyműves neje és 
leánya Budapest, Vécsei Miksáné varrónő Buda
pest, Kneppó Dánielné fakereskedő üzv. és leánya 
Xólyomradvany, Sonnenschein Ignácné és leánya 
Rákospalolanjfalu, Kertész Aladár kereskedő Makó, 
Röszfer István dr. miniszteri titkár Budapest, 
Grümvalrí Jakabné utazó neje és Tauber Mihályné 
Pozsony, Reinerl Kálmán tanító és neje Temes- 
hidegkul, Iíopernicky Józsa magánzónő Esztergom, 
Arendt Pula Nagybecskerek, Banda Ede zenész 
Bpest. Hódossy S.-né bankigazgató neje Budapest, 
Pollák i.-né mészáros neje lia és leánya Bpest.

— Testvérek halálos verekedése, llodrus- 
bányán pénteken délelőtt reggelizés közben össze
veszett idősb. Bornál György majorosnak három 
fia György, János és Mihály. György dühében kés
sel ment apjának, amire két testvére bottal és 
puskával úgy helybenhagyták bátyjukat, hogy az 
a szenvedett sérülések következtében pénteken 
éjjel meghalt. A tetteseket a rendőrség letar
tóztatta.

Véres verekedés. F. hó húszadikán éjjel 
lvanics János majorosi Térén János és Luplák 
János majoros-legények úgy megverték, hogy a 
sérültet kórházba kellett szállítani. A sérült álla
pota veszélyes.

— A Magyar nemzőt Szent Antal temploma 
Bndapesten. Nagy arányú mozgalmai kezdcLl a 
•Páduai Szent Antalról nevezett zuglói Kápolna
egyesület*. mely a Magyar Nemzet Szent Antal 
templomának Budapesten leendő felépítését tűzte 
ki céljául. Hazánkban annyi tisztelője van Szent 
Antalnak, oly sokan fordulnak bizalommal a nagy 
Szenthez, hogy szinte e nagy tisztelet melleit 
hiányzott a tiszteletére felajánlott templom. A 
legtöbb állam katolikusai építettek már templo
mot fővárosukban Szent. Antal tiszteletére s azon
kívül Páduában a híres Szent Antal bazilikában 
is egy-egy kápolnát a különböző államok katoli
kus híveinek nemzeti adakozásából reslaurállat- 
nak. A magyarországi katolikusok adományai is 
ide vándorollak eddig, azonban az ezen pénzből 
fényesen restaurált kápolna az osztrák nemzet 
kápolnája nevel viseli. Méltán megérdemli tehát 
a támogatási azaz eszme, hogy a nagy Szent 
Antal tisztelethez méltóan a magyar katolikus 
világ filléreiből, nemzeti küztákadózásból itt az 
ország fővárosában épüljön fel a «Magyar Nem
zet Szent Antal temploma*. A mozgalmat meg- 
inditó «Páduai Szent Antalról Nevezett Zugiói 
Kápolnaegyeaülel*. melynek fővédnöke Vaszary 
Kolos bibornok hercegprímás, 5 év óla munkál
kodik a siker érdekében s mosta m. kir. belügy
minisztériumtól országos gyűjtésre kapott enge
délyt.

Október 7. A régi katonai nóta »Okló- 
ber hó elsején be kell rukkolni* az idén egy kissé 
módosulni Ing azoknak örömére, akik búsan-ku- 
servesen szokták énekelni a regrola nótái. A 
hadsereg rendeleti közlönye ugyanis rendelőtől 
lesz közzé, mely szerint az idén csak október hó 
hetedikén kell berukkolni az újoncoknak.

— Tánetanitás. OuUmnnn Samu fővárosi 
tánclaniló, akit. közönségünk már évek óla elő
nyösen ismer, szeptember hó negyedikén kezdi 
meg hal hétre terjedő őszi tanfolyamát.

Az adófelszolamlásl bizottság- e hó 
huszonötödik és huszonhatodik napjain ülést tar

j toll Ipolyságon Totovics Kálmán elnöklete mel
lett. Városunkból Omvaldt Gusztáv és Tirnko Pál 

; veitek részt a bizottság ülésein.
Hirtelen halál. Zimmermann Mária 

hatvan éves hegybányai asszony a tegnapi heti 
! vásáron hirtelen összeesett. Az azonnal megje- 
; lent Szoyedi Sándor dr. szivszélhüdést konstatált.

A Herbst-Jáger iskolában a beiratások 
szeptember hó elsején lesznek. Berbst János ta- 

: nitó. aki nyugdíjaztatását kérte, ideiglenesen amig 
| kérése a legfelsőbb fórumnál is elintézést nyer,
1 még tanítani fog.

— Az állandó színház berendezési munká
latai még mindig nincsenek készen s jó lesz, ha 

í október elsejéig elkészülnek a munkálatokkal. 
Az elég szépen festett nagyteremben fel van ál
lítva egy tákolmány, ami állítólag színpad akar 
lenni. Avalag, lyukacsos, nem festett, de mázolt 
rongyok lógnak a terem padozatáról. Ezek a ron
gyok a színpad díszletei. No hát nagyon csaló
dik a vállalkozó, ha azt reményű, hogy azt a 
kócos holmit átveszi a szinügyi bizottság. Nagy
fokú szerénytelenség kell ahoz, hogy ilyen mun
kával elő merjen állani egy vállalkozó.

A vasutasok nyári ruhája. A minis- 
tor elrendelte, hogy a vasúti forgalmi tisztek hasz- 

| Hálhatják a fehér egyenruhát piros hajtókával és 
azon a rangjelzéssel és a szárnyas kerékkel. A 

| vasutasok öröme azonban csak akkor volna tel
jes, ha valamennyi vasutasnak megengedné a 

1 minister a könyti nyári zubony viselését a nyári 
I a melegben.

Szenzáció a reklámban. Szenzációs és 
| mégis nagyon egyszerű a Lukács Vilmos rekláin- 
; irodája (Budaest, V. Fürdő-utca 10.) által inog- 
I honosított uj reklámmódszer. Lukács Magyaror- 
I szág és Ausztria több. mint 700 elsőrangú szál- 
' lójában, kávéházában és vendéglőjében kibérelte 

mintegy 5000 illemhely ajtóit és ezen ajtók belső 
[ oldalán egy nagy belga tükör fölött és alatt művészi 

kivitelű elegáns reklám-üvegtáblákat helyez el 
fehér keretben, amely táblák inár feltűnő elhe 
lyezésüknél fogva se maradhatnak észrevétlenül. 
Ennek a szenzációs reklámnak be kell vésődnie 
a legjobb vásárló közönség leikébe és emlékeze
tébe, és ez az. amit az igazi reklámnak eredmé
nyeznie kell.

Minden szenny azonnal eltávolítható,
ha a < Szarvas* jegyű *Schicht» szappant hasz- 

i náljuk. Oldóképessége kitűnő és a fehérneműt 
tisztítja, a nélkül, hogy (onálzalát megtámadná. 
Tisztaságáért 25.000 koronával szavatolunk. Ügyel
jünk a «SchichL» névre és a ^Szarvas* jegyre !C S A R N O K .

T u r i s t a  k i r á n d u lá s  a G y ö m b é rre .
A négy év óta tervezett, gyömbóri kirándu

lás végre sikerüli még pedig olyan jól, hogy so
káig emlékükben tartják azok, kik benne részi- 
veitek.

Augusztus 19-én reggel dacára a söléL fe
nyegető felhőknek és a Gyömbér felől jövő ba
rátságtalan s épen nem csalogató hűvös szélnek, 
tíz és fél (egy gyermek) turista indult inog vas
úton. hogy ülve neki menjen az útnak. Mivel III. 
osztályú jegyünkkel az I. osztályban nem kap
niuk helyet, a sok utas miatt kénytelenek vol
tunk a II. osztályban utazni, de azt kikötöttük, 
hogy kocsink, ha ráz (a legújabb minisleri ren
delet értelmében az utolsó kocsi, hogy ne rázzon 
mindig a mozdonyhoz kapcsoltassák) a gép után 
menjen. Ez az óhajunk teljesült is, mert teljes 
épségben jutottunk a világforgalomba. Addig is 
- régi szokás szerint a turista zsákból elő

kerüllek a turista viccek, lycnkor még a lég- 
megkopnllabb is általános derültséget, kelt külö
nösen ekkor, ha valamelyik ifjabb turista az őre



gek elfut újként találja fel a rendes generál 
szaftban.

Kirándulásunk első nehezebb részét (min 
den kezdet nehéz) meg tévén, Garamberzencén 
ebédhez ültünk, mely annyiban volt nevezetes, 
hogy a feltálalt kapueinerrizs egyik nem rokon- 
liitü társunkból kikivánkozotl s csak alelnöki ren
deletből kiutalványozott 60 fokos szilvorium le- 
Öntése után maradt nyugton. Itt1 társunk meg
fogadta. hogy visszafelé jövel a kapueinerrizs 
ügyében a szakácsáénál helyszíni szemlét tart és 
kioktatja.

Innen Zólyomig, mivel az idő is kiderült, 
vidámabb arccal szánakoztunk azokon, a kik az ' 
országúton gyalog mentek, mikor vonalon is me
hettek volna.

Zólyomban átszálltunk s bár lelt volna elég 
időnk, senki sem sörözött, a mi páratlan eset a 
turista kirándulásainkon.

Zólyomból már egész komolyan Gyömbér 
irányában mentünk, sőt a szliáesi állomáson már 
a Brézóból jövő telefoni felhívásra a főnök ke 
rest© is a selmeci turistákat, a kiket nngynehe- 
zen egy III. oszt. hülgyszakaszban talált meg. 
Erre mindjájunkat elfogott a hegymászás vágya 
és megtapogatva lábainkat konstatáltuk, hogy azok 
mászóképesek.

Útközben Besztercebányán egy társunk és 
még 18 Kárpáegvesüleli turista szállott lel. akik 
szintén Gyömbérre iparkodtak. I'.gy kissé meg
hökkentünk tudva azt, hogy Tranguskán csak
10—12 ember számára van a meiiedékházlmii 
fekvőhely. Már ekkor tervezgettük, hogy vagy 
nem alszunk, vagy egymással lakaródzunk.

Végre megérkeztünk a Garamvölgy mind
inkább szűkülő völgyébe, miután szépségiát kellő 
méltatásban részesít ettük. Már messziről hozta a 
szél a hatalmas gyárkémények sűrű füstjét, mely 
ráfekszik a gyönyörű fenyvesekre; de úgy látszik, 
hogy inkább konzerválja mert üde zöld az egész, 
erdőség. Fővezérünk, intendánsunk, mecacnásunk 
a mi kedves turista és vadász főmérnökünk fo
gadott minket a brezói állomáson. U is megdöb
bent a sok turista és vadász láttára, mert neki 
is az éjjeli szállás jutott az eszébe.

A gyári ,hatalmas és nagyszabású elegáns 
vendéglőben tartottuk meg az első haditanácsot 
uzsonna mellett és kimondtuk, hogy régebbi be- 
jentésünk alapján miénk az elsőség joga. mi fek
szünk a menedékház földszintjén, a Kárpálegyo- 
sület pedig, mivel a Kárpátok is magasabban fe 
küsznek Szilnyánál, a padláson pihenjenek, ha : 
tudnak.

El lévén intézve a kanapé, vagyis inkább a 
prics kérdés, kocsikra ülve 4 óra után megindul
tunk. Gyönyörűség is a turistaság jó kocsin, kü
lönösen ha az oly remek vidéken visz keresztül, 
mint ez volt. Először a nagyhírű gyár hatalmas 
épületei, a Garam sokféle módon való járomba- 
fogása, a pokoli zaj, fütyülés, majd ebből kiérve 
a remek fenyvesek, hegyi legelők ejtettek bámu
latba. Abban a tudatban, hogy a gyártelepet 
visszafelé tüzetesebben is megszemléljük, minden 
ügyelmünk Gyömbérre irányult, melynek ködbe 
takart csúcsa, semmi széppel sem biztatóit.

Hogy a magunkkal hozott turista bátorsá
got és elszántságot fontarlsuk s még inkább 
élesszük, róndezőnk parancsszavára egy szép er
dei tisztáson épült egészen modernül berendezett 
vadásziaknál leszálltunk a kocsikról és kitűnő 
hegyaljai borral először koccintottunk az ő 
egészségére, majd meg a mienkre.

Alaposan neki bátorodva isinél kocsira ül
tünk, mely azonban a folyton szükebb Hiszira 
patak völgyének emelkedni kezdő részén kitelt, 
hogy megszokjuk a gyaloglást, a melyből másnap 
ugyancsak ki fog jutni.

Gyönyörű erdei kocsiuton, mely alatt a pa 
lak zúgása kisért, indultunk meg az útnak. A 
piheni lábak vígan lépkedtek. Gyönyörködve a
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szebbnél szebb vízesésekben, a vízinövények, páf
rányok hatalmas, emberi kézzel nem érintett 
leveleiben, hűvös balzsamos erdei levegőn jutot
tunk Tranguskához a raenodékliázhoz, fáklyafény 
mellett.

Micsoda meglepetés! Az erdőfelügyelőség 
rendeletére épen e napokban fejezték be az uj. 
menedékházat. A besztercebányaiak elfoglalták az 
egész régit, mi pedig nagy örömmel bevonultunk 
az kot szobás tágas uj hajlékba, ahol pompásán 
elfértünk mindnyájan. beszerelés, kipakkolás, egy 
kettőre megvolt, az asztalra került az a sok jó, 
a mit gondos főrendezőnk nagy kosarakban el
rejtve hozott, t '.sakliain.u illatos fenyőágakat hoz
lak felfogadott embereink a hálóhelyre, mely al
kalmas kabaréit színpadnak is.

Megkezdtük a lakinározást, volt olt minden 
a mi a turista gyomornak csak kedves lehel. Ha 
valaki nem tud enni. ha valaki élvezetet akar 
találni az evésben, legyen turista. A turista gyo
mor nem válogatós, megemészti a vasszöget is. 
ha nem rozsdás és ki van rántva. A jó turista 
nem szorul Karlshadra, meri a hegyi levegő, 
friss forrás, madárlátta kenyér a legjobb patika.

Halálozás közben vendég jelentkezeti. Az al
só menodékházbúl a Kai pálcgyesiilel -egyik lói
ké.- tagja Tulinszky Imre és liü kísérője a még 
lelkesebb és testesebb Rosenauer Gyula több 
társukkal vizitbe jöttek hozzánk. Szives barát
sággal fogadtuk és tárgyaltuk az ügyeket közben- 
közben kocintgal.va. Nagy imákat is lettünk kép
zeletben, szidtuk a magyar lustaságot, a hazai 
szépségekkel nem törődő, azt nem ismerő, a kül
földért rajongó, azt dicsőítő nemzeti betegséget 
S amikor már jól kikiubálluk magunkat, ittunk 
rá s megint beszéltünk s megint ittunk. Ezután 
vendégeink elbúcsúztak, hogy a mi viszonvizil- 
liinkel. fogadhassák. Fogadták is a kik a szó ne
mes érielmében turisták, de azok a hogyishívjá
kok akik a padláson lekiidb k! Spongyát rá.

Visszajővén tárgyaltuk az ügyet s jobbnak 
találtuk, hogy mivel az éjjel úgyis hosszú, az 
élet meg rövid, kártyázzunk (kártya a hálzsák ál
landó terhe még a szögön is). Járta a csendes 
meg a tarokk. Aki nem kűri vázolt, lefeküdt. Mi
xel azonban a koccintásnál nem hiányozhatniI. 
felrázatolt; ami pedig gyakran történ!. Így esett 
meg, hogy nem aludt s inkább ki bicéit, az is aki 
aludni szereteti volna.

Az idő toll, a harmat esőcseppként hullott, 
odakiimi, majd erős szél süvíteti végig a völgyön. 
Az eső ijesztett a szél hizlalóit. Ilyen lelki két
ségek között feküdtünk le két órakor az illatos 
fenyőágyra. De álom csak nem akart szemünkre 
jönni, mert Smokkék utazása még véget nem éri. 
azt mindenkinek meg kellett hallgatni, no meg 
egy kél erőteljesebb horkolás, prüszenl.és meg 
egyéb ébren íarlolla a társaságot.

Csak amikor már megpitymallodl. elült a 
szél. a szúnyog sem zúgott, akkor nehezedtek meg 
szempilláink. De már későn volt, mert a liiz 
mester jött. hogy a hajnali teához tüzet rakjon. 
Minden porc pihenés kincsei ér, a miket még az 
imént plkönnyelinÜKküdiiiiik. most drágán fizelnők 
meg, ha lehetne, de min lehet: talpra magyar, 
hi a patak, mosdani a friss vízben és neki a 
hegynek!

Őszintén mondhatom, hogy ez a turistaság 
legnehezebb része, a mikor az édes álmot, hideg 
vízzel kell kimosni a szemekből. Azért óva inllek 
turista barátaim, a nagy lur elölt aludjatok, hogy 
kipihenve tegyétek inog az. utal. Ezt. prédikálom 
már tizenöt éve. de én még sohasem fogadtam ma
gainnak szól.

A reggel gyönyörű. Az ég fi zta kék. a völgy 
haragos zöld (mint jómagánk). < lyoniból- magas 
leje hivugalólag ml felénk. Tranguskai menedék- 
liázunk 117ö méter, a < iyömbér 20-10 méter magas, 

i lehál meg kell lennünk K71 métert, 9000 lépést.
Előbb azonban jó meleg tea és hozzávaló mi 

; egyéb s csak ezután indulás!
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De mit (esz Isten; a turisták Istene! A hideg 

| v í z  felfrissít, a tea melegít, a hűvös reggel ft.|_
: iidil s mi vigan, jó erőben megindulunk a kapcsolt 
' részünkig érő harmatos fűben.

Nem tudom leírni azt a gyönyörű képet, a 
mit széltekinlve feljebb feljebb száz méterenként 

I láttunk. A nap már sorra csókolta a havasok 
I ormait, majd karja mindig lojebb siklóit s végre 
; ölébe kapta az óriásokat, a melyek kéjes boldoe- 
i ságban neveltek reánk. Lassan mi is be lej n lőttünk 
j a csiklandozó ölelésbe és vérünk bizsergőit az 
i életet adó sugárkarok közölt. Mennél magasabbra 

megyünk, annál csenevészobbb a természet; végre 
már nincs fa, csak havasi fü. egy két most nviló 
tavaszi virág, hozzá meg néhány árva kövicinlte.

De mit látunk? A Szilnya Osztály versenyre 
I kel a Kárpátegyesülellel. Nemes verseny, a lég.
; férfiasabbb erény küzdeni, törni időre mennél 

magasabbra. Még egy pár száz méter, még csak 
néhány, végre egy kél orrhosszal győz a Kárpát• 

i győzhetett is. hisz félórával előbb indult, mint mi.
Felértünk mindannyian. Rosenauer bátyúnk 

volt a sereghajtó az ő 180 kilójával, de csak 
azért maradt utolsónak, hogy senki vissza ne 

1 szökjön?! Alig várjuk a csúcsot, hogy lehoveredjünk, 
a csúcs alatt még a kitűnő bő vizii Kelemen 

> forrás vizét élvezzük. Végre fent vagyunk. De mi- 
| csoda iszonyat lehel, hogy mindenki egymásután 
i visszahökken és ijedve tekint maga elé? A természet 
: fenséges ereje óriási baltájával észak felől a hegy 
j oldalát lehasilotta. hogy 800 méteres sziklafalával 

megállítsa a rajta taposó gyenge halandót. Fenséges 
| kép, mely az arcra komolyságot, a szívbe áhítatot 
j egész valónkra tiszteletadást parancsol. A Tálra 
I páratlan képe. az eget verő csúcsok a felhők 
; lelett emelkednek ki és onnan hívnak integetnek 
: felénk, hogy őket is nézzünk meg mi magyarok 
j közelebbről, mert olyan kevés magyar keresi fel, 

lábai alatt idegen sző hangzik, sziklái közi idegen 
! dal hallszik.
! Sokáig némán állunk a fenséges körkép elölt 

s csak akkor kapunk észhez, mikor a felszálló 
felhő irigyen lakarja el elölünk hazánk remek- 
gyöngyét. talán azért, hogy jövőre oda menjünk. 
Leülünk és az olympus/.i istenekhez hasonlóan 
napsütölle aranyos kőlrónusokon isszuk a nektárt 
és esszük az ambróziához hasonló sonkapáslélomol.

Meg kel! cndilenem, hogy a mikor mi a 
csúcsra ériünk, ugyanabban a negyedórában éri 
fel az ellenkező oldalról a deményfalvi völgyből 
P<<l>/> Jenő, Király Endre és Király Lajos, három 
jeles ifjú turista, a kik augusztus 3-ikán indultak 
gyalog neki a Tátrának, s miután azt szerencsésen 
bejárták még a legmagasabb Ferenc József csúcsot 
is, visszajőve! itt adlak találkát, a minek, hogy 
ily kiszámított pontossággal sikerüli mindnyájan 
örültünk, de különösen kedves alelnökünk, akinek 
apai szivét a legigazibb öröm tölthette el látva 
derék, edzett fiait.

'Tiv.ro járt az idő, amidőn lefelé indultunk. 
Fel csak fel, de hogyan le. Felfelé a tüdő 
szuszogott lefelé a térd csukló!.!. A valamikor jól 

1 megcsinált turista utat az eső kimosta, az ul 
mellett, vagy a köveken kellett lejönnünk, a mi 
lelérL egy végtelen hosszú meredek lépcsőzellel. 
Hárman még rövidebb és merődet óbb utal vá
lasztoltak, de ezek leérkezve kézen akarlak járni, 
mert a lábizmok egy ideig nem engedelmeskedtek-

Jól roszul mindnyájan lejöttünk II órára a 
menedékházhoz, ahol már a fenyves alatt künn 
a szabadban térítve volt. Csapra került a sörös 

1 hordó, az első pohárnál eszünkbe jutott az édes 
anyalej. mert csak az leheteti jobb, üdítőbb kelle
mesebb. Majd a bogrács került az asztal közepére, 

; párolgó aromája betöltötte a völgyet, leszállt a 
hegyről a cinke fejét kidugta a patakból a pisztráng, 

; ezernyi apró légy röpködött, de előjött a int 
duzzogó vicmciszlerünk is, mert a gulyás aromája 
betöltött eget és földel és megcsiklandozolt minden 
teremtett lelkei és állatot.

A mély csend közepette, melyet csak a
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kanalak csörrenése, a nyelvek csettintése és a 
nyékiek lök zakatoló munkája zavart meg, itt 
hangzott el az első hivatalos felköszöntő alelnökünk 
s z á já b ó l aini kedves, nagyon gondos, fáradhatatlan 
főrendezőnkre, akinek köszönhettük ezt a páratlan 
élvezetei, a milyenben nagy ritkán lehel részünk.

Ebéd után a társaság nagyobbik fele búcsút ■ 
veu, kocsikra ült, hogy este már itthon legyen, ! 
a másik fele azonban az élvezetei tovább aknázta, j 
ebéd után jól pihent s aztán lassan gyalog, majd 
kocsin megindult, hogy kényelmesen estére Bré- 
zára érjen.

A kocsiból sokszor vissza-visszanéztünk 
Gyömbérre, mely mérollen magasságban honolt 
az egész vid'ék felett.

Brézóba érve a pompás vendégszobákban, 
elhelyezkedve és kitünően megvacsorálva pihe
nőre tértünk. Nem szorultunk ringalóra, mire fél
lábbal az ágyba léptünk, félszemünk már csukva 
volt; soha még éjjel oly álom nélkül, röviden 
üdítően nem múlott el. Heggel hétkor már hárman 
mégis fürödtünk a szép gyári fürdő medencéiben, 
majd reggeli után engedelemmel bementünk agyárba, 
a melyet szakértő kalauzolása mellett néz
tünk meg.

A gyár nagyszerű, modern, villamos erőre 
való berendezése, a hatalmas dynamók, Martin 
kemencék, hengerelő és csőkalapáló gépek, a zaj. 
lárma, sistergés, süvités, fütyülés, hozzá a pokoli 
meleg, füst és por mindnyájunkat, a kik ehhez 
szokva nem vagyunk, valósággal elkábítolt. Lát
tuk az emberi elme magasztos crejél, mely igá
jába fogja a természeti erőt és azzal játszva vé
geztet olyan munkál, mely az emberiség hala 
dását szolgálja. Láttunk gépeket, melyeket csak 
kis gyermek kezel, de láttunk olyan munkást is, 
a ki minden percben életével játszik, ha csak egy 
kissé gondatlan. Az emberi produktív munka he
lye ez, a hol mindenkinek minden cselekedete 
pénzt ér, még pedig annál több pénzt, mernél ! 
szorgalmasabb, ügyesebb, éberebb,^intelligensebb. 
Itt tanuljuk megbecsülni a szorgalmat, de meg 
is becsülik ára', mert folyik a munka megelége
detten, vigan, sikeresen.

A gyáron kívül álló, de szorosan hozzátar
tozó épületek, fürdő, vendéglő, kaszinó, sétatér, 
s különösen a fogyasztási szövetkezet a legideá- I 
lisabb szociális érdekeket szolgálja. Itt a konzum 
nem haszonra dolgozik, hanem arra törekszik, i 
hogy mindenki jól, jól és olcsón kapjon; ha van ; 
haszon az az élelmi cikk árának a leszorítására 
szolgál. Valósággal nemes intézmény, mely minden 
érdeket kielégít és semmiféle érdeket sem sért.

A gyár megtekintése után, mely fölért egy 
túrista úttal, őszinte köszönetét mondtunk az 
igazgató helyettes úrnak, a kiben régi kedves 
selmeci ismerősünket üdvözölhettük. Ezalatt 
tűzoltó főparancsnok társunk megtekintette és 
tanulmányozta a gyári tűzoltó szervezetet, mely 
a maga nemében páratlan, felszerelése minta
szerű, tömlője ésj hydransa annyi, hogy Buda
pestnek is elég volna; 120 kiképzett tűzoltója 
van, a kik katonai fegyelem melleit büszkén és 
lelkesedéssel végzik nemes munkájukat. Tüzőrök- 
kel nincs bajuk, elvégzi azt egy pontos ember, a 
kihez a gyár minden szegletéből telefon vezet.

Délben kedves házigazdánk családi körét ke
restük fel, hogy tiszteletünk tevése mellett Ő Nagy
ságának is kifejezzük hálás küszönetünket a na
gyon szives fogadtatásért. Méltó befejezése volt 
az egésznek az a néhány szép ábránd, a mely- 
lyel a kedves liázikisasszony zongoráján művészi 
módon gyönyörködtetett.

Végül elkölfvén jó ebédünket vonatra száll
tunk, hogy ellhagyjuk ezt kedves, feledhetetlen, 
tanulságos helyei és estére otthonunkba jussunk.

A Szitnya Osztály nevében ezúton is még- 
egyszer köszönetét mondok Marék Károly főmér
nök urnák és kedves családjának, bírjuk ígéretét, 
hogy a mi kedves Szitnyánkon némileg viszo

nozni fogjuk szívességét, a mellyel mindnyájun- i 
kát lekötelezett.

Hazafelé tartottunk. A kitűnő badacsonyi 
muskotály azonban nemcsak jó kedvet adott, de 
uj tervet is sugalt, azt t. i.. hogy útközben Zó
lyomban az esti gyors, vonat megérkeztéig le- 
szállunk és megnézzük a restaurálás alatt lévő 
várat, mely szépségével imponál az utazónak.

A jó turistát nem hagyja el itt sem a sze
rencséje. A vár mellett lakik ugyanis Droltner 
Pál ügyvéd ur, a kinek messze vidéken híres 
vendégszerető háza mellett bűn lett volna el
mennünk a nélkül, hogy egy szives jó estét ne 
köszönjünk. Meg is tettük és nem bántuk meg. 
mert szintén olyan szívesen fogadtak, hogy alig 
győztük megköszönni az igazi magyaros vendég
látást, a mellyel elhalmoztak. De azért jutott 
időnk a várba, a vár peremébe is feljutnunk 
a honnan nemcsak a szép kiátást élveztük, 
hanem megihletve a történeti szép hagyomá
nyok. Mátyás király emléke által, szivünk az 
ősi, megszentelt romok között álérezle nemze
tünk dicső múltját, meghatva szemléltük és hagy
tuk el történetünk szép emlékét.

Innen kedves véndéglátónk családjával a 
vasgyárhoz sétáltunk el, a hol az udvaron jó sör 
és barátságos beszélgetés mellett telt egy óra. 
Visszamenve már várt ránk a dúsan felteritett 
asztal, a melytől 8 órakor elválnunk nagyon ne
hezen esett. A magyar vendégmarasztalás minden 
furfangjával szemben csak a kötelesség érzetre 
tudtunk hivatkozni, a mely minket otthon vár.

Kedves háziasszonyunk nemes gondolkozá
sát mutatja, hogy erre az argumentumra útnak 
eresztett. Ulunknak ez a kedves epizódja hálás 
köszönetre indít mindnyájunkat.

Most már egész komolyan haza felé indul
tunk, útközben meghánytuk vetettük a három 
nap eseményeit s arra a konklúzióra jutottunk, 
hogy a Szitnya Osztály még soha sem rende
zett ilyen sikerült kellemes, tanulságos igazi tu
ristának való kirándulást.

Reméljük, hogy esztendőre, belekóslóiva a 
magas hegyekbe, újra neki vágunk most már 
egyenesen Tátrának, a melynek csúcsai a felhők 
megöl kikandikálva találkára hívtak.

Hála Istennek egész utón nem történt sem
mi bajunk, pedig ugyancsak nyaktörd utakon jár
tunk, a mikor azonban kiszálltunk a kis vonat
ból és a sikló alá értünk, bajom esett. Van ott 
egy lámpa, mely természetesen nem ég és már 
régóta van alatta egy meglehetős mély vízmosás. 
Bátran lépkedtem — persze a gödörbe. Egy nagyot 
nyekkentem, mialatt nyelvem hegye fogaim közé 
került, kis híja, hogy a hegyét le nem haraptam. 
Még most is, amikor érzem a fogak nyomát, 
mindannyiszor hasonló jókat kívánok annak, a 
ki megtűri, hogy világosság helyett sötét verem 
legyen az úton. Titkár.

NYILT-TÉR.
E rova t a la tt  közlö ttokért nőm felelős a s/.etir.

Enyhe, oldó háziszor mindazoknak, kik emésztési zavarokban ós 
az ülő életmód egyéb következményeiben szenvednek.

E{/(/ e rede ti doboz á r a  2  K .
Vidéki gyógyszertárakban kérjük  Moll készítményeit.

FáJdé " r tt6B eL m íles ,
eltsmort, régi jó h írnevű háziszer s z a g g a t á s

K red cti ilveff á ra  K  2 '—
Kafhutú minden t/yógjfiiterl'irLiin r.t drof/eriubut,

Föszétküldési hely MOLL A. gyógyszerész,
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HIVATALOS KÖZLEMÉNYEI.
M. k ir. á llam i m unkánb i/.to sitási h iv a ta l 3824. szám . 
Rendelet a húsz héten túlmenő betegségélyek enge
délyezése tárgyában. Valamennyi kerületi munkás- 
bizt. pénztárnak valamennyi vállalati ós magán

egyesületi betegsegélyzö pénztárnak.
Az állami munkásbiztositási hivatal hírlapi közle
ményekből és egyes pénztáraknak a hivatali ildom 
és a felsőség iránti tisztelet elemi követelményeit 
is figyelmen kívül hagyó küriralaiból megütközés
sel, de egyben sajnálattal nyert tudomást arról, 
hogy a hivatalnak az országos munkásbetegse- 
gőlyző és balesetbiztosító pénztár alapszabályai
nak jóváhagyása tárgyában az 1907. évi XlX/t.-c. 
175. §-a alapján hozott 3.169. számú hatá
rozata az érdekellek némely köreiben egyrészt 
a törvény, másrészt az alapszabályok hiányos 
ismeretére visszavezethető fölös izgalmakat okozott.

Ez izgalmak tendenciózusban ápoltatnak, 
különösen a biztosit olt alkalmazottak körébe dobott 
ama lelkiismeretlen jelszóval, hogy a hivatal által 
— állilólag hatáskörének túllépése mellett* — 
tehát »törvénybe ütközőleg* jóváhagyott alapsza
bályok értelmében 20 héten túl menő botegse- 
gólyzés a tagoknak egyáltalán nem adható, tehát 
azon pénztáraknál sem, melyek e segélyzést eddig- 
elé jelenlegi alapszabályaik alapján az 1891. évi 
XIV. t.-c. hatálya és az országos pénztár előző 
alapszabályainak érvénye alatt nyújthattak.

Minthogy c jelszó terjedése a megokolallan 
izgalmat terjeszteni s az érdekelt biztositollak 
széles köreit meggondolatlan lépésekre bírni alkal
masnak látszik s minthogy a hivatalnak törvényes 
kötelessége uljál vágni minden iráyzatnak, mely 
a törvény által megteremtett nagy intézmény cél
ját — és rendeltetését veszélyeztelni alkalmas, — 
e célzatosan odadobott jelszóval szemben szük
ségesnek tartja a pénztárakat a való tónyálláról 
a következőkben tájékoztatni.

Az országos pénztár uj alapszabályainak 
41. §-a értelmében a tagoknak szabály szerint 

\ a pénztár tagjárulék-beuételei terhére csak az 
j 1907. évi XIX. t.-c. 50. §-n, illetve az alapsz. 41.
§-ában megállapított segélyek nyújthatók.

| Szabály szerint tehát 20 héten tuti segélye -
| zés nem nyújtható.

E  szabály alól azonban lényeges kivétett 
tesz az alapszabályok 53-ik §-a, mely feljogo
sítja az országos pénztárt és helyi szerveit, hogy 
az országos pénztár alapszabályaiban, illetve a 
törvény 50-ik §-ábán megállapítottnál nagyobb, 
tehát 20 héten túlmenő, de a törvény 51. §-ának 
korlátái közölt maradó segélyeket nyújthassanak 
tagjaiknak és pedig:

a) az 1907. évi XIX. l.-c. alapján feloszlatott 
s a mostani pénztárak jogelődeit képező pénztá
raktól maradt célra rendelt különvagyonok terhére;

b) a pénztár kezelésében lévő és e célra 
szolgáló külön alapok és alapítványok terhére;

c) az 1907. évi XIX. t.-c. 118. §. utolsó be
kezdése illetőleg 147. §. második bekezdése és 
198. §-a alapján a pénztárak évi feleslegéből őket 
illető - ad rész terhére, mely utóbbi felesleget 
maga a törvény rendel »a biztosottak törvény- 
szerű segélyezési igényeinek fokozottabb kielégí
tésére* vagy »a segélyezést szolgáló intézmények 
létesítésére és fen tartására* fordítani.

Ez a való tényállás, mely mellett a pénz
táraknak igen is meg van a módja arra, hogy 
olt, a hol az megokolt és lehetséges, az országos 
munkásbetegsegélyzö és balesetbiztosító pénztár 
alapszaaályain túlmenő.»tehát 20 héten túlterjedő* 
segélyezési, a mini a múltban tették, jövőben is 

1 nyújthassanak — természetesen esakis az Őket — 
és nem az országos pénztárt illető jövedelmeik 
terhére, mert az országos pénztári illető jövedel
meket a törvényben engedett minimális segélynél 
általánosságban, tehát országosan többel terhelni, 
ma. midőn a pénztár pénzügyi helyzetének kiala
kulását előre senki teljes bizonyossággal nem lát
hatja, a hivatal nagy felelősségével összeegyeztot- 
helőnek nem tartja, egyes pénztárak javára pedig 
az országos pénztár annál kevésbé terhelhető meg, 
meri akkor előállna az a közérdekbe ütköző helyzet, 
hogy a közvagyonbó legyik helyi pénztár tagjai a 
többiek rovására jogosulal lan előnyöket élveznének.

Mindazonáltal, hogy a reális adatok világá
nál lássa a hivatal azt, vájjon a hamis jelszóval 
mesterségesen szított izgalmakra a fent ismertetett 
való tényállás figyelembe vétele mellett mily súlyt 
vessen felhívja a pénztárakat, hogy legkésőbb a 
folyó évi szeptember hó 20-ig a következő adalékai 
terjesszék fel:
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1. Nyujtotl-e a pénztár alapszabályszerüleg 

az 1907. évi julius hó 1-ét megelőzőleg az 19u7. 
évi XIX. t.-e. 50. jf-ában megállapított segélyen 
túl menő bctegsegélyt, és ha igen, mily mértékben 
haladták meg az említeti >?. I—6. pontjaiban meg
állapított segélyezést?

2. A nyújtott többletsegélyezés költségeit 
rendes bevételeiből vagy külön alapokból (alapít
ványokból) vagy mindkettőből fedezte-e?

3. Mennyi volt ezen költség az utolsó 1907. 
évben és annak fedezésére figyelemmel arra is, 
hogv e segélvek az 1907. évi XIX. t.-c. 51. §-ában 
felállított kereteket túl nem haladhatják, az országos 
pénztár alapszabályai 53. §-ában megjelölt források 
előreláthatólag elegendők lesznek-e, és ha nem, 
miért nem?

4. Mekkora a pénztárnak az 1907. évi hó 
1-jét megelőző időből eredő vagyona, valamint a 
kezelésében lévő alapok és alapítványok nagysága?

5. Előreláthatólag mily összegre tehető az 
1907. évi XIX. t.-c. 118. §-u értelmében a pénz
tárt illető évi fölösleg megközelítő értéke?

Egyben utasítja a hivatal a pénztárakat, hogy 
a jelen rendeletet legközelebbi alapszabály meg
állapító közgyűlésükön, ha pedig a közgyűlés már 
megtartatott volna, úgy legközelebbi igazgatósági 
ülésükön egész terjedelmében felolvastatni és lehe
tőleg a keli/i lapok utján az érdekeltek széles 
köreinek tudomására hozni cl ne mulassszák.

Végül ezúttal is figyelmezteti a hivatal a 
pénztárakat, hogy azon jogállással, melyben az 
1907. évi XIX. t.-c. alapján a pénztárak a hiva
tallal kerültek, azt az eljárásmódot, melyet egyes 
pénztárak a hivatal sérelmesnek vált intézkedé
seivel szemben követnek, midőn panaszaikat kellő 
megfontolás nélkül a nyilvánosság elé viszik és 
az indokolatlan agitáció terére lépnek, összeegyez- 
telhelőnek nem tartja és utasítja a pénztárakat, 
hogy vélt sérelmeik és panaszaik orvoslása iránt 
első sorban mindenkor az 1907. évi XIX. t.-c. 
168. és 172. §§-aibau kijelölt törvényes felsőbb- 
ségükhöz. a hivatalhoz forduljanak.

Budapest, 1908. évi szeptember hó 10-én.
Dr. Mentsik s. k.,

m ásode lnök .
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labort puháméi! o 3 
“egészen tartja*;

V alódi T o k a j-h eay a ija i u iá so d te rm ésü  zam a to s , sa v a n y k á s . 
egyszer lehuzotL a sz ta li b o rt li te ren k én t í'ó  f i llé ré r t ho rd ó  
n é lk ü l s zá llít l u d á n y :  B a y  G á b o r  lok a j-h eg v a lja i s/.ö liö- 
birtokos_ p in c cg  iz d as  iga S á r o s p a t a k .  K özponti iro d a  
M u n k á c s .  — M egrendelések  a  közp o n ti iro d a  c ím ére  
k é re tn e k . V aggon vé te ln é l engedm ény . 30-85 lit. h o rd ó  re n 

d e lésn é l l i te re n k é n t 50 fillér.

Tánctanitási jelentés.
Alulírott tisztelettel értesítem a nagy
érdemű közönséget, hogy f. évi szept.
4- én a városi vigadó nagytermében

t .  á  n  c  t  a  n  i  t  á  s  i
:: tanfolyamot nyitok. ::
Oktatásom tárgyát a legdivatosabb és 
legelterjedtebb társas-és műtáncok um.:

m e n u e tte , jra v o tte , lanciers, 
o r a c io s a ,  p a lo t á s ,  k ö rm a g y a r

stb., valamint a szépészeti testgyakor
latok, ideértve helyes állás, járás, 
egyenes testtartás és mozgás képezik.

„ H  o  s  t o  n  -V  ex 1 s  e ”-r e
különös súlyt fogok fektetni. A tanórák 
délután 6—8-ig, felnőttek számára 
este 8—10-ig tartatnak meg. Előjegy
zések a városi vigadóban eszküzölhetők.
A nagyérdemű közönség becses jó
indulatát ezidén is kérve maradok 
:: kiváló tisztelettel

Guttmann Samu
fővár, tánctanitó.

N y a v a l y a t ö r é s !
Ki nyavalyatörés, görcs és más ideges állapotban szen
ved, kérjen Íratott, ingyen és bérm entve kapható a 
sz ab d , h a t ty ú  g y ó g y s z e r tá r  által M a jn a  F r a n k fu r t .

H I R D E T É S E K .

966 1909. tkv. sz.

Árverési hirdetm ényi kivonat.
A selmeci kir. jbiróság mint tlkvi hatóság 

közhírré teszi, hogy a Selmecbányái kereskedelmi 
és hitelintézetnek — Pács Mátyás és neje sz. Frank 
Anna elleni végrehajtási ügyében az ipolvsági kir. 
törvényszék területköréhez tartozó Selmecbányái 
kir. járásbíróság területén, Selmecbányán fekvő 
a Selmecbányái 184. tjkvben 696 hrsz. a. lel vett 
s B. 10—13. t. a. Pács Mátyás és neje sz. Frank 
Anna nevére 1 „—V, részben irt ingatlanra s azon 
épült 166/1. üsszeirási számú házra 1394 koro
nában megállapított kikiáltási árban az árverési 
elrendelte és hogy a fentebb megjelölt ingallanság 
az 1909. évi szeptember hó 24-ik napján cl. e. 10 
órakor a kir. jbiróság hivatalos helyiségeinek 1-ső 
szú. szobájában megtartandó nyilvános árverésen 
a kikiáltási ár felén alul nem fog eladatni.

Árverezni szándékozók tartoznak az ingat- 
lanság kikiáltási árának 10 %-át készpénzben 
vagy óvadékképes értékpapírokban a kiküldött 
kezéhez letenni és mint vevők a bánatpénz a 
kikiáltási ár százaléka szerint nyomban az árverés 
alkalmával kiegészíteni.

Kir. jbiróság mint tlkvi hatóság.
Selmecbányán, 1909. évi junius 3.

Liha, kir. it. táb lai: iro.

Nádparipa- ~m -m  tws 
m- Liliomtejszappan.

A b ő r  r é s z é r e  a  l e g e n y h é b b  s z a p p a n  
v a l a m i n t  s z e p l ö k  e l l e n  is .

— — —  M indenütt k a p h a t ó . ---------

L
Ó d o n

t a n k ö n y v e k
folyó hó 25-től kezdve kaphatók.

Helybeli igen tisztelt 
szülők, kik kényelme
sebben akarják meg
választani, szives figyel- 
:: mébe ajánljuk. ::

K iv á l ó  tiszte le tte l

Joerges Á. özv. és fia
könyvkereskedő. A  T e r r a s z o n .

Nyomatott Joerges Ágost özv. és fia könyvnyomdájában Selmecbányán, 1909.
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