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Barát, vagy ellenség? 
Az élelmi szerek példátlan, egyre 

fokozódó drágulása, a cselédhiány és 
a cse lédbérek emelkedése kinos és 
válságos helyzetbe hozták országunk 
kisebb városainak középosztályát . A 
megélhetés gondja te l jes erővel r á -
nehezede t t a lelkekre. 

Az élelmi szerek drágaságának 
ha tá sa az lett, hogy olcsóbb óskevésbbó 
tápláló élelemmel kell megelégedniük, 
de végső h a t á s a : a degeneráció, csak 
ezután fog még megjelenni. A kiván-
dorlás és a cselédhiány kapcsolatos 
kérdése uj és nagy k iadásokat rótt, 
szinte elviselhetetlent a sa j á t ház-
t a r t á s t fenntar tó családokra. Nem 
csoda igy, ha egyesek nemcsak zavarba, 
de a szó tel jes ér telmében csődbe jut-
nak ezáltal. 

Nagybecskerek városának közönsége 
még idején gondoskodott mentő eszköz-
ről s ezt meg is ta lá l ta a közös 
konyha, a kollektiv ház ta r t á s intéz-
ményében. 

Harmincnyolc család 54 adagra 
fizetve elő, közös konyhát tar t . Egy 
adag havi á r a 70 korona. Minden be-
lépő 20 koronát fizet felszerelésre. Az 
adagok oly bőségesek, hogy az elég 
ké t felnőt tnek s egy gyermeknek, más-
fél adag elég három felnőt tnek s két 
gyermeknek. 

Ezért a csekély pénzért oly előkelő 
étlapot szolgáltat a harmincnyolc fa-
míliának, aminővel csak oly család él-
het, melynek tényleg ezrekre menő 
jövedelme van s akkor is magának 
kell vele törődnie. Nagybecskereken 
ezt elvégzi a közös konyha szakács -
nója és segédszakácsnője, meg az 
udvarosa. 

A nagyban való beszerzés, a munkás-
személyzetben beállott ha ta lmas lét-
számcsökkenés az össszes egyes ház-
ta r tásokéval szemben, a fű tőanyagban 
való spórolás magyarázza meg az igy 
lehető olcsóságot. A falusi baromfi-
kereskedők egész kocsi rakományaikat 
szívesen eladják, időt nyernek, hely-
pénzt t aka r í t anak . A kényelmesség 
oldaláról nem is kellene szólni. A házi-
asszony déli 1 2 — 2 esti 7 — 8 között 
küldhet ebédér t és vacsoráért . A főzés 
szaga, a korom, a mosogatás java 
hiányzik ezentúl lakásából. Nyereség 
már ez is. 

Más jó oldalát is ki kell emelni ez 
intézménynek. Talán leszokta t ja a 
magyar férf i t az inyeckedésről. Nem 
rendeli meg öt le tszerűen többé ebéd-
jét, vagy vacsorájá t , mi sokszor 
szerető, vagy nem szerető hi tvesének 
annyi gondjába került. 

Hasznosnak mondják ez intézményt 
azért is. mer t az anyákat , kik a cseléd-
hiány miat t konyhai rabnőkké lettek, 

v isszaadja a családnak, gyermekei ne-
velésének. Svájci és francia bonnék 
nélkül is nevelheti a maga gyermekét . 

Bármennyi jó oldalát is lát juk a kollek-
tiv háztar tásnak, mégis csak el kell 
ismernünk, hogy az egész intézmény 
csak relativ jó. Absolut szempontból 
tekintve a dolgot, t ehá t a normális, 
régi becsületes jó világ szemével néz-
vést legjobb esetben sem mondhat juk 
jobbnak, mint szükséges rossznak. Nem 
jó dolog biz ez. Hiszen ha ezt ma jó-
nak fogadjuk el, nem szabad meg-
ütköznünk azon gondolaton sem, — 
amit a bekövetkező husz év meg is 
hozhat — hogy osszuk meg a háló-
szoba melegét is, mert drága a tüzelő-
anyag. 

A családnak veszedelme biz minden 
közösség. A parvenu erkölcsök nyomá-
ban járó drágaság, fényűzés, az ostoba 
divatok á r ada t á t zudi tot ta a hajdan 
egyszerű életű magyar lakosságra. S 
m a már a pénz imádása annyi józan-
ságot kiölt a magyarból, hogy hasz ta -
lan keressük legszebb nemzeti voná-
sainkat. Tradícióink le vannak vetkőz-
tetve. Pel lengére állítván, sa já t véreink 
rugdossák meg őket. Nincs szentsége 
semminek; mert hamis utakon minden 
hagyományunk, erkölcsünk, jogrendünk 
meg van hazudtolva. 

Sokkal egyszerűbb módja volna az 
anyagi lábraál lásnak. Ha nem bizna 

Egy asszony. 
A Selmeci Újság eredeti tárcája. 

Egy fogház sötét udvara előtt haladva 
el egyszer, azon időben egy világos folt-
ban az udvar közepén gyönyörű, kitűnően 
ápolt ritka növényekből álló virágcsoportot 
pillantottam meg, — a gróf ápoltjai — 
mondták. Ebből küldözgetett bálványának 
naponta friss bokrétát. Apró cigány-
gyerekek hordták kedvtelésből a virágot 
a szép grófnénak, attól a jó gróftól — 
mondták, kinél nagyon sokat kereshetett 
amire, még nem régiben is ha ugy 
húzta a szebbnél-szebb magyar nótát, 
hogy könybe lábadt a szép grófné kék 
szeme. Hogy mire volt jó a grófnak a 
szép grófné könnyeit látni, a jó Isten 
tudná megmondani. Talán harmat volt 
elepedt szivének az a köny, jól eső jele 
annak, hogy van érzés a grófné szivében, 
ha nem is nyilvánul ez abban, hogy őt, az 
ő. nagy szerelmét méltányolná, mely őt a 
fogházba juttatta, hol virágot nevel a 

grófné számára, hogy naponta legyen 
friss bokrétája. A grófné nem méltányolta 
sem nagy szerelmét a grófnak, sem apró 
virágbokrétáit kellőleg; melyeket azonban 
naponta feltűzött, mivel senki olyan ügye-
sen nem tudott éppen mellcsokrot kötni, 
mint ez a jó, bolondos szivti „Roger." 
Ezen mellcsokrokkal keblén, szép nyáréji 
álmokat álmodozott ezüstös holdfény 
mellett a grófné, egy szép szőke fiu kar-
ján lebegve, halkan susogó, rezgő nyárfák 
alatt ; csillogóan hullámzó folyócska part-
ján, mialatt a gróf sötét tömlöc udvar 
egy világos foltján öntözte a virágot, 
melyről holnap leszakasztja a legszebbet, 
hogy szive bálványának kifejezhesse 
általuk naponta megujuló, örökké tartó 
hódolatát. 

Azonban jött idő, midőn az ifju is el-
tűnt a grófné közeléből, mivel az ő lába 
alól is kicsúszott — andalító románcok 
zenéje mellett — a talaj s igy nem volt 
neki mire állítani a gróf „Schaustück"-jét, 
mert még mindig megjárta „Schaustück"-

nek a grófné — haldvilágos, csöndes éj-
szakákon. 

Az ifju véletlenül nem került kertész-
bojtárnak a gróf mellé, csak uradalmi 
ispán lett belőle. Igy is rab ugyan, de 
legalább nagyobb darab kék éggel feje 
fölött, — mint a gróf tömlöce udvarán, — 
amely untig hozhatta eszébe a szép 
grófné kék szemeit ; mig a gróf még 
mindig a sötét udvar világos foltján ápolta 
a virágokat akkor is. 

A szőke ifjút követte egy halvány 
barna „doktor medikus." A szép grófné 
ugyanis szívbajban vélt annak idején 
szenvedni. A doktor önfeláldozó ápolásának 
az lett a vége, hogy elragadt rá a sziv-
haj, igy mégsem egészen „szimulált" a 
szép grófné, mint ahogy rossz nyelvek 
nem átalták róla hiresztelni. Annyira 
fejlődött a gonosz ragályos betegség a 
szegény doktornál, hogy ő, az orvos kény-
telen volt magán segiteni. 

Dult vonásokkal, egészen magából ki-
kelt arccal rohant egyszer egy késő este 

T á r s a d a l m i h e t i l a p . 



népünk annyira a regalebérlők nyájas- ¡ 
ságában, asszonyaink nem vennonek , 
annyi pántlikát a boltostól, ha gazdáink-
nem unták volna meg tisztelni és 
s z e r e t n i a fö ldet , a magyarok földjét, 
ha józan törekvéssel kiugratnák a 
jövevény fajokat a magyar vértől ittas 
föld birtokától. 

Hova megy az az evolúció, melynek 
a közös konyha magában véve még 
elég ártatlan fázisát képezi? Mi lesz 
még közös? Gondoljuk meg, hogy a 
család szeparációja, minden közösség-
ből való kivontsága évezredes mód 
volt a földi élet boldoggá varázsolására. 
Még a küszöbnek a közössé tétele is 
támadás e boldogság ellen. 

Mondhatnák, hogy mi kár van ab-
ban, lia a család ételét nem otthon 
főzik? Magában véve semmi. De attól 
a munkától való elszokás, mely a 
család táplálásával jár, lassan kikop-
tat a ház asszonyából egy olyan vonást, 
mely hajdan egyedüli büszkesége volt a 
magyar anyának, gazdasszonynak. Ma 
már kihaltak a nemzetes asszonyok, 
kár kevesbbiteni a magyar gazdasszo-
nyok számát. 

A hideg konyha, a családi tűzhely 
kialvása már az ősidőkben is a család 
pusztulását jelentette. A nem füstölgő 
kéményt még az éhes vándor is elkerülte. 

Milyen sirámot zengene a hajdani 
hegedós, ha ma valahol beülne a 
kollektiv háztartók alakuló közgyűlésébe? 
0 bizonyára észrevenné azt, hogy nagy 
veszedelem van a magyaron ma, mi-
kor kész elhagyni a legszentebb tradi-
ciók tiszteletét. 

Akik megtanították elégedetlenke-
désre s hagyományos szentségeink 
desavuálására a munkaerőt, azok nem 
érzik, hogy a közös konyha lemondás, 
mert a mi hagyományaink nekik nem 
hagyományaik. 

A cselédmizéria és drágaság nevé-
ben ám legyen! Br. K. J. 

Két elnök. 
Két megnyi latkozás . 

Sipos József hegybányai lakos, bánya-
kincstári felőr, akit a vidék parasztsága 
»mérnök ur«-nak szélit, mert a hegybányai 
bányamérnöki hivatalban elsajátított tudá-
kóssága felhasználásával szabad óráiban 
mérnöki dolgokban kontárkodik, olvasta 
lapunkban a „Felfordulás" cimü közleményt 
és erőt vett rajta a nyilatkozási düh. A 
mult számba lapzárta után egy közleményt 
küldött. Minthogy annak közlését megígér-
tük, most hozzuk. Sipos ur ebben a köz-
leményben magát vádlottnak minősiti s 
tényleg ugy is tesz, mint azok szoktak, 
csür-csavar és kertel az igazság elhomá-
lyositása kedvéért. Ezért szükségesnek tar-
tunk a nyilatkozat előtt egy beszédet le-
közölni, melyet a hegybányai temetkezési 
és segélyző egylet törvényes elnöke mon-
dott el augusztus 4-én tartott ünnepi gyű-
lésen. Ez a tényekre erős világot vet és a 
maga értékére szállítja le a „mérnök ur" 
nyilatkozatát. Heiler Libor beszéde igy 
hangzik : 

Tisztelt Gyülekezet ! 
35 éve annak, hogy a hegybányai te-

metkezési és segélyző egylet megalakult. 
35-ször adtunk hálát az Istennek és kér-
tük, segítségét a jövőre. Az Isten segítsé-
gére sohasem volt nagyobb szükség, mint 
most, mert csak most jöttünk rá arra, 
hogy az egyleti tagok jogai az eddigi gaz-
dálkodás mellett nincsenek eléggé bizto-
sítva s ha helyes irányba nem tereljük 
az egylet dolgait, s a legnagyobb erélyt 
nem alkalmazzuk a bajok orvoslása körül, 
akkor tartani lehet attól is, hogy egyle-
tünk megbukik és a tagok károsodni fognak. 

Én az egyletnek két éve vagyok elnöke. 
Ez alatt a két év alatt abban a hiszem-
ben voltam, hogy habár egyben-másban 
hiányok vannak és szabálytalanságok tör-
téntek, az egylet alapjában helyes irány-
ban halad. Ezen véleményemet arra ala-
pítottam, hogy az egylet alapitói minden-

esetre jól megvetették az alapokat és az 
eddigi vezetők vigyáztak a tagok érdekeire. 
Ezen véleményem folytán csak arra szo-
rítkozom, hogy minden irányban szigorú 
ellenőrzést fejtsek ki s a szabálytalansá-
gokat beszüntessem. 

Ez év tavaszán a selmec-rónai temet-
kezési egylet ellen felmerült és nyilvános-
ságra került panaszok azonban figyelme-
met abban az irányban is felébresztették, 
hogy a mi egyletünkben jól vannak-e biz-
tosítva a tagok érdekei és biztos alapokon 
nyugszik-e egyletünk. 

Behajtó tanulmányozás és számítások 
során jöttem csak arra rá, hogy nálunk is 
az a baj fenyeget, mint a rónai egyletnél 
s ha az alapszabályokat nem módosítjuk 
ki vagyunk téve a bukásnak mi is éppen 
ugy mint amazok. 

Amint ezt léttam, azonnal odairányitot-
tani figyelmemet, hogyan hárítsuk el a 
fenyegető veszedelmet. Gondoskodásomnak 
volt eredménye. Az a javaslat, melyet a 
legutóbbi közgyűlésen tettem. Ezt a javas-
latot tartom az egyedüli eszköznek arra, 
hogy a bukást megelőzzük. 

Sajnos ! a közgyűlés hirtelen elhatározás 
által vezéreltette magát. Kellő tájékozott-
ság és megfontolás nélkül oly határoza-
tokat hozott, melyek csak kevesek érde-
keit óvják, A tagok többségére azonban 
nincs tekintettel s továbbra is csak fejős 
tehénnek akarja az egyletet. 

Minthogy én kötelességemnek az ¡összes 
tagok érdekei megóvását tartom s egyesek 
érdekei által magamat nem vezéreltethe-
tem, a sérelmes határozatok ellen a bel-
ügyminiszterhez felebbezést adtam be s a 
miniszteri határozat megérkeztéig az össze-
hívni rendelt közgyűlés összehívását is el-
halasztottam, mert a miniszter döntéséig a 
közgyűlés határozatait végrehajtani ugy 
sem szabad. 

Az elégedetlenek az én hozzájárulásom 
nélkül értekezletet hívtak össze s ezen 
az értekezleten, amely tulajdonképen csak 
magánjellegű volt és a közgyűlés hatás-
körével nem birt, oly határozatokat hoztak, 

házunkhoz, öreg nagybátyámat félrevonva 
halkan, de heves taglejtések közben 
magyarázta neki, hogy helyzete tarthatat-
lan. Érzi, tudta, hogy képtelen meny-
asszonyának adott szavát beváltani, de 
ha válniok kell, egy pillanatig sem marad-
hat tovább a vidéken, hol már megtelepedett 
menyasszonya kedveért, mert azt is érzi, 
tudja, hogy teljesen meghódolna annak, 
kitől menekülni akar, ha tovább is köze-
lében marad. Ilyen arculcsapásnak pedig 
kitennie menyasszonyát legnagyobb vét-
ség lenne a férfi becsület ellen. 

A tanácskozás vége az lett, hogy két 
levelet adott át a doktor nagybátyámnak. 
Egyet a grófné számára, melyben családi 
ügyek végett való hirtelen elutazása követ-
keztében maga helyett egy idős, tapasz-
talt orvost ajánl, mert ő szegény ügye-
fogyott, — amint mondtam, nem igen 
bizott magában. Érezte, hogy gyenge vár 
az ő szive a grófné kék szemeiből rá-
lövöldöző ámorkák nyilaival szemben, 
de becsülete elég erős volt, hogy idejé-
ben meneküljön a végveszély elöl. 

Menyasszonyának ugyanazon ürügyet 
hozva fel hirtelen távozása okául, a neki 
cimezett levélben, még azon éjjel útnak 
indult a nagybátyám rendelkezésére bocsáj-
tott kocsiján. 

Futott, menekült a szép asszony köré-
ből, mint valami pogány had elől, de nem 
nagy eredménye volt ránézve menekülé-
sének. A kékes bércek hegylánca, mely 
hosszan nyúlt el közöttük, nem volt elég 
nagy válaszfal ahhoz, hogy feledje a szép 
asszonyt, sőt nem látva apró fogyatko-
zásait, bájos lénye annál inkább vonzotta 
a távolból. 

Beteg lett a doktor, igazán beteg. 
Egész lénye megtört a küzdelemben, 
melyet szerelmes szive becsületes lelkével 
vivott. Annyiban kedvezett neki a szeren-
cse, hogy hosszantartó távolléte alatt 
olyan kérője akadt menyasszonyának, akit 
az elfogadhatónak talált és igy nem az ő 
részéről kellett jönni a szakitásnak, hogy 
megszabadulhasson olyan köteléktől, amely 
még elviselhetetlenebbé tette helyzetét. 

A grófné azonban csakhamar kigyó-

gyult szívbajából, az üreg, tapasztalt orvos 
keze alatt. 

Egy hosszú élet változatait, eseményeit 
csak könyvekben lehet leírni. A grófné 
élete pedig hosszú és változatos volt. 

Hervadás kelt a grófné nyomán, amerre 
járt; pedig nem is járt, csak lebegett, 
úszott csendesen a légben, élte utjának 
sekélyes ingoványai fölött. 

Gyermekkoromban, ha kertünk végében 
levő lóherésben megláttunk egy különösen 
meghervasztott sárgán fonnyadozó hosszú 
sávot, ma sem tudom mi lehetett oka, 
azt tartotta a cselédbölcsesség, hogy 
kigyónyom és mi sikoltozva menekültünk 
az ilyen vészesnek tartott helytől. Az az 
ut, amelyen a grófné haladt életében, 
éppen ilyen kígyó járásnak, kigyónyomnak 
lett volna mondható. Nagy előszeretete 
miatt a virágok iránt, ezt az utat halom-
számra boríthatta volna a hervadt virág, 
mert mindenki meghozta neki a virág-
áldozatot, aki fenséges szépsége elé járult. 
Ez a sok hervadt virág, merre nyoma 
vezetett, mintegy jellegezte életfolyát. 



amelyeket csak egy közgyűlés hozhat. 
Ezen ügyben ujabban panaszt fogok beadni 
e miniszterhez és az ellen itt is óvást 
emelek annak kijelentésével, hogy a hozott 
határozatok érvénytelenek és semmisek, 
óvást emelek az ellen is, hogy ily magán-
értekezletek a jövőben határozatokat 
hozzanak. 

Amennyiben óvásom nem fog elegendő-
nek bizonyulni, panaszt fogok tenni újból 
a miniszternél hatáskörömön belül és kérni 
fogom a tisztviselők felfüggesztését ós el-
mozdítását is, ha szükséges lesz. 

Az egyetértés hiánya csak a bajok fo-
kozására alkalmas, de nem orvoslására s 
áltól tartok, hogy a miniszter az esetben, 
ha az ujabb szabálytalanságokat látni fogja, 
nemcsak felfüggeszti a tisztviselőket, de 
az egyletei is feloszlatja, ami a tagoknak 
nagy károsodását fogja előidézni. A fele-
lősséget e tekintetben a szabálytalanságot 
elkövetőkre hárítom. 

Figyelmeztetem a tagokat, hogy az au-
gusztus 4-ére összehívott közgyűlés nincsen 
szabályszerűen összehiva, ennek folytán 
határozatok hozatalára nem jogosult s ha 
mégis határozatokat hozna, azok érvénytele-
nek lesznek. 

Kérem az egylet tagjait, hogy a mostani 
válságos helyzetben bölcs mérséklést és 
higgadtságot tanúsítsanak, inert csak igy 
leszünk képesek a bajokat orvosolni. 

A 35-ik esztendő felette nehéz, kérem 
fohászkodjanak az Istenhez, hogy világo-
sítsa meg eszüket és egyetértést hozzon 
körükbe. Ezek nélkül nem boldogulhatunk. 
En az egyenes útról letérni semmi körül-
mények között sem fogok. Isten Önökkel ! 

* 
Ennek a beszédnek ellenére a Szép Lajos 

bányafelőr által felhajszolt tagok egy kis 
töredéke a szabálytalanul összehívott köz-
gyűlést a szabad ég alat t megtartotta s 
az előző közgyűlésnek a miniszterhez mcg-
felebbezett határozatait a miniszteri ren-
delkezés bevárása nélkül módosította, sőt 
ennek tetejébe az előbb megtartott köz-
gyűlésnek megfelebbezett határozata alap-
ján választást is vezetett keresztül, habár 

Hervadás, pusztulás követte minden lép-
tében, pedig ő nem bántott senkit , nem 
követelt semmit , de akire ránézett , az 
felajánlotta neki szive véré t ; oda adta 
becsületét ha kellett, hogy bűbájos szép-
ségének méltó keretet teremthessen. Ugy 
dűltek ki mellöle, kik a keresztet liferál-
ták, hogy sohasem bírtak többé talpra 
állni. A vagyonúkon, becsületükön esett 
csorba és a szivükön ejtet t seb örökre 
megbéní tot ta a szerencsétleneket. 

. .Hetvennégy éves korában csendesen 
elszenderült a grófné az Urban" ezt 
je len te t te a gyászkeretes levél, melyben 
halálát tudat ták. 

Ravatala egy egész kamélia erdő közt 
volt felállitva. Tisztelői bódulatuk jeléül 
ve t ték körül e kedvenc virágából alakí-
tott keret tel koporsóját. Mindenki csak 
egy szálat küldött e szép cserjéből és 
mindenki azt hitte, hogy csak neki van 
joga szép napok emlékéül, bucsutidvözletét 
a fehér kaméliára bízni. Összetöpörödött, 
Ilin, együgyű öreg emberkék hada volt e 
sa jnála t ra méltó sereg, kik utóbb naponta 
három szippantás tubákot tagadtak meg 

ezt tennie nem lehetett, mert a határozat 
ellen felebbezős lett beadva és az előbbi 
tisztviselői kar megbízása csak a jövő óv 
tavaszán jár le. 

Tény az, hogy két közgyűlés, egy tör-
vényesen és egy törvénytelenül megtartott 
ugyanazon alapszabályokat kót.féleképen 
módosította s mindkét közgyűlés határo-
zatai ellen felebbozós van beadva. Tény 
továbbá az, hogy a törvényesen megválasz-
tot t elnök kénytelen volt az egylet tagjai 
érdekében a miniszternél szigorú vizsgá-
latot kérni s hogy ezen az elnökön kivül 
van egy szabálytalanul választott elnök is, 
Sipos József, aki ebben a dologban is kon-
tárkodik, mint a mérnökségben. 

IIa ez nem felfordulás, akkor Sipos ur-
nák igaza van, rendben van minden. Ezt 
a felfordulást Hegybányán is az a gyalá-
zatos gazdálkodás idézte elő, amit a ve-
zetők, bányakincstári altisztek vittek vég-
hez. Csak egy jellemző esetet hozunk fel 
a sok közül. Urbánszk i János Selmecbányái 
lakos pénzbeszedő volt, ezen minőségben 
a pénzt be is szedte, de a pénztárban át-
adni szándékosan elfelejtette s az ellenőrök 
továbbra is megtűrték. Amikor a pénz körül-
belül 800 koronára szaporodott Urbánszky 
egyszerűen fizetésképtelennek jelentette ki 
magát, Heiler Libor elnök szigorú fellépé-
sének köszönhető csak, hogy a pénzbeszedő 
kötelezvényt adott és elég jókor lie let t 
táblázva a hűtlen kezelő házára. Igy gaz-
dálkodtak ebben az egyletben a szegény 
emberek filléreivel. A kezelés költségei 
pedig 35 év alat t olyan összegre rúgtak, hogy 
ha ez a pénz most mind megvolna, az egy-
let megvehetné a legszebb házat Selmec-
bányán. E helyet t azonban például a nem-
rég elhalt Bielik Richard örököseinek 39 
korona befizetett összeg ellenében csak 40 
mond negyven koronát utalványozott. Igy 
néz ki ez a dolog közelről. Az uj elnök 
pedig igy nyilatkozik : 

" A „SELMECI UJSAG" 
tekintetes szerkesztőségének 

SELMECBÁNYA, 
Tisztelettel kérem a tekintetes szerkesz-

tőséget a „Selmeci Újság" 32. számában 

maguktól, hogy hódolatku utolsó látható 
jelének költségeit kiheverhessék. 

Szinte fá j lelke a jó kereszténynek ha 
elgondolja, milyen derék, lovagias férfiak 
válhattak volna o faj ta emberekből, ha 
nem csupán vesszőparipa egész életük 
folyásán keresztül a lovagiasság. 

Azt tar t ják, hogy: „ki a dalt, virágot 
szereti, rossz ember az nem lehet." A 
szép grófné annyira szerette a dalt, a vi-
rágot, hogy még gyermekeinek vagyona 
is ugy olvadt el apró kezei közt, virág 
után nyúlva, kedvenc dalait hallgatva. 

Mi lehetett lelke, ennek a gyönyörű 
asszonynak ? Nem bántot t soha senkit, 
még a légynek sem ártott , angyalnak le-
hetett volna nevezni, ha 

Lidércfény, tehetetlen pára, buja növény-
zet korhadt anyagának fénye, lángja volt 
a lelke, ennek a szép asszonynak, bűv-
körébe csalva azt, ki az ingovány fölött 
keresi a mennybolt ékkövét, mert nem 
tud felemelkedni oda, hol a hajnalcsillag 
örökfénye világit. 

o — 

„Felfordulás" cim alatt, a hegybányai to-
melkezósi és segélyző egyletre vonatkozó-
lag közzé tett cikkre válaszomnak becses 
lapjában egy kis helyet engedni. 

A hegybányai temetkezési és segélyző 
egyletnél még ez ideig semmi zavar nem 
állott be. Ha ilyen beáiihatott volna, csak-
is körülbelül 2 óv múlva következhetett 
volna, hogy azonban ez no következzék be, 
mozgalom indult meg a bajok idő előtti 
orvoslására, mi célból a volt elnök Heiler 
Libor is fel lett szólitva, de ő erro nem is 
hederített. Később egy értekezlet megtar-
tására kéretett tőle engedély; amennyiben 
ő ezt. meg nein engedheti — annak meg-
tar tására a politikai hatóságtól engedélyt 
eszközöljön ki. A helyett, hogy ezt meg-
tet te volna még a felhívási ivet is vissza-
tar tot ta magánál s minden uton-módon 
oda törekedett, hogy az ne legyen meg-
fúrható. Tehát nem való a t.. cikkíró ama 
állítása, hogy a volt elnök erélyesen oda-
hatott, hogy a bajok orvoslást nyerjenek. 
Ő éppen az ellenkezőt igyekozett keresz-
tül vinni. 

A f. évi junius hó 16-án megtartott köz-
gyűlés alkalmával benyújtott indítványok-
nál egy kis forma hiba csúszott be — 
melyet azonban f. évi augusztus 4-ére 
jogérvényesen — miután azt a volt elnök 
megtagadta — összehívott, rendkívüli köz-
gyűlés módositott és nagy többség által 
azt mondhatni egyhangúlag elfogadtatott. 

Ez az elfogadott s határozatilag kimon-
dott kifizetési módozat nem csak egyesek 
érdekeit védik, hanem hivatvák az egylet 
jövöboni felvirágzását, és azt, hogy ugy 
az újonnan belépő tag, valamint a régi tag 
semmi néven nevezendő csorbát ne szen-
vedjen, hanem a befizetett összeg arányá-
ban a magáét kamatostul megkaphassa. 

Hogy az egylet mostani állapota és mű-
ködése miniszteri vizsgálatnak lesz kitéve, 
azt a jelenlegi elöljáróság emelt fővel vár ja 
ós az csak megnyugtatásul fog mindenki-
nek szolgálni ; ha bekövetkezik. 

Az egylet többsége tudtommal nem sza-
bálytalanul járt el akkor, midőn f. évi 
augusztus hó 4-én a rendkívüli közgyűlés 
alkalmával az elöljáróság, a bizottsági ta-
gok, ellenőrző választmány és beszedőkre 
vonatkozólag a választást megejtette. Ennek 
szükségességét siettette a volt elnöknek 
önkényii ós a tagok zömének véleményé-
vel homlokegyenest ellenkező eljárása. Ha 
Heiler Libor volt elnök az egylet javát 
szivén hordta, miért ellenkezett mindenben 
a többség akaratával ? Azt hiszem, hogy 
az elnök a tagok bizalma folytán ülhetett 
1)0 az elnöki székbe, a melyből azok bizal-
matlansága meg is foszthatja. Nem pedig ugy 
mint a volt elnök képzeli, hogy őt csak 
a minisztérium foszthatja meg állásától. 
Szerény nézetem az, hogy ő nem a magas 
minisztérium által lett kinevezve, hanem 
a tagok által megválasztva ós igy onnét 
azok nagy többség által elmozdítva. 

A mint már fentebb érintettem, az egy-
letnél semmi zavar jelenleg nincs, csak 
akkor lett volna ha továbbra is a régi 
uton halad, vagy ha azt a t. cikkíró ki fa-
kadásai felkorbácsolják. 

Ugy látszik, hogy a t. cikkíró mindenbe 
belekapaszkodik és mindenütt zavart kivan 
csinálni a mi kitűnik abból is, hogy most 



más hiján a kincstár által fentartott mérleg 
ellen intézett támadást, nem sokára még 
az utkaparóba is beleköt azért inert, ő az 
országúton egy köbén megbotlott. 

A mi az egylet tisztikarát illeti, nagyon 
téved a t. cikkiró, bogy botrányosan ragasz-
kodik az úgynevezett busos fazékhoz. Ez 
állítás helytelenségét legjobban megvilá-
gítja az a körülmény, bogy éppen a tiszti-
kar a legmesszebb menő takarékosságot 
léptette életbe az által, miszerint mindenütt 
a hol csak megengedhető volt lejebbitette 
a minimumra ugy a tisztelet dijakat, mint, 
a beszedési járulékokat, az útiköltségeket, 
stb. egyszóval minden lehetőt megtett arra, 
hogy a kiadások csökkentve legyenek. 

Már ez pedig a mellett szól, bogy a je-
lenlegi tisztikar inkább tiszteletből mint 
dijért vállalta el nehéz és nagy munkával 
járó felelősség terhes hivatalát. Végre, hogy 
rámutassak arra, miszerint nem ragaszko-
dunk a husos fazékhoz, az elöljárói állást 
elvállalni nem akartuk, csak is a közóhaj-
nak engedve fogadtuk azt el — de nem 
mint altisztek, hanem mint egyleti tagok, 
akik a szabályok értelmében választók, 
illetve választhatók vagyunk. 

És azt nein birja és nem tudja senki 
szemünkre lobbantani, hogy erőszakos, avagy 
rábeszélés, vagy pedig etetés vagy itatás-
ért kerültünk az egylet élére, mint az két 
év előtt egyik előljáró részéről történt, s 
mit a tagok többsége a rendkívüli köz-
gyűlésnél hangoztatott, mely helyen csak 
addig maradunk, mig a közbizalom bennünk 
összpontosul, a mint ennek ellenkezőjéről 
győződünk meg, azonnal és szó nélkül ott 
hagyjuk helyünket — az úgynevezett husos 
fazekat és nagy örömünkre szolgálna ha a 
t. cikkiró azt azért a nagy honoráriumért 
elvállalna; a miről biztos vagyok cl nem 
vállalná, mert zsírosabb falatokhoz van 
szokva. 

Talán legjobb volna ha a cikk t, szerzője 
ne,m csak a vádlót hanem a vádlottat is 
meghallgatná, akkor nem volna Ítélete is 
egyoldalú. 

Ennyit véltem szükségesnek válaszképen 
a nyilvánosság elé hozni és kijelenteni 
ezentúl további újság polémiába nein bo-
csátkozom, de bevárom a miniszteri vizs-
gálatot. 

Hegybánya, 1907. évi augusztus 12-én. 
Sipos József, 

egyl. elnök. 
A pünkösdi elnök tehát azt állítja, bogy 

az egyletnél ez ideig semmi zavar nem 
állott be, egy kis formahibáról beszél; azt 
papolja, bogy a kifizetési módozatok nem-
csak az egyesek érdékeit védik, hanem az 
egylet jövőbeni felvirágoztatására vannak 
hivatva és az uj valamint régi tag semmi 
csorbát nem fog szenvedni. 

Mi semmi körülmények között se enge-
dünk a közönség szemébe port hinteni. 
Amit ez az ur állit közönséges hazugság. 
Ennek az uj érdekszövetkezetnok vakmerő-
sége határtalan. Tagjai a földig görnyed-
nek egy főbb bányatisztviselő előtt s a 
szabálytalan közgyűlésen olyan kijelenté-
seket tesznek a közönséges bányamunkások 
előtt, hogy nekik a miniszter sem parancsol. 
A közönséges bányamunkásokkal pedig a 
legönkényesebben bánnak, ugy hogy ezektől 
a munkás jobban retteg, mini magától a 

ábnyaigazgatótól. Ennek a félelemnek kö-
szönheti Sipos ur is a pünkösdi király-
ságát, mert az elnökségre kartársai aján-
lották. 

Ajánljuk a bányaigazgatóságnak, hogy 
ezek között a kis, do szörnyű zsarnokok 
között alaposan üssön szét, s ne hagyja ma-
gát a szolgai megalázkodás által tévulra 
vezettetni. 

Évkönyv a mentésről. 
Ma mára nemzetiségi mozgalom őszinte 

szint vallott a Felvidéken. A túrécszent-
mártoni program m utópisztikus ábrándját 
ismerjük. Pánszláv állam a magyar szent 
korona területén. Pászláv egyház. Pánszláv 
iskola. Ugyanilyen közigazgatás. A Felső-
magyarországi Közművelődési Egyesület 
ennek a hóbortnak igyekszik útját vágni. 
Megakarja védelmezni a másfél milliónyi 
tót nyelvű magyar polgárságot az idegen 
befolyástól. Célja, hogy ezt a szerencsétlen, 
megtévesztett, de becsületes és erkölcsi 
alapjaiban megbizható népet a magyar 
nyelv erejével elválaszthatatlanul hozzá-
fűzze az oszthatatlan magyar államhoz. 

Nem régen vettük a nemzeti egység eme 
hivséges kongregációjának évkönyvét. Clair 
Vilmos szerkesztette, ki az egyesület köz-
ponti igazgató választmányában főtitkár. 
À 177 oldalra terjedő kis köny beszámol 
a csendes, következetes ós szépsikerü 
munkálkodásról, melyet gyűjtőnéven igy is 
nevezhetnénk : mentési munkálatok. 

Az egyesület most üli huszonöt éves 
fennállásának jubileumát. Történetét az év-
könyvben olvashatjuk. Láthatjuk, kik tag-
jai huszonöt év óta, kik állandó munkásai 
a nagy műnek az alapitás évétől kezdve. 
Az egyesület összesen 281,094-47 korona 
alapítványt kezel. Ebből a Selmecbánya 
város és vidéki választmány 1600 koronát. 

Az egyesület igazgatása remek funkció. 
A gépezet nem zakatol, de nesztelen 
járása biztos munkát végez. A Selmec-
bányái választmánynak 244 tagja van. 
Köztük 8 alapító, 3 örökös, 233 rendes és 
pártoló. Ez a választmány a központitól 
ép ugy, mint a bányakincstári lisztalaptól 
400-400 korona évi segélyt kap. Ebből két 
óvót tart fenn, a steffultóit és a hodrusit. 

Az egyesületnek 113 könyvtára van. 
Közülük 6 közkönyvtár, 21 ifjúsági könyv-
tár, 82 népkönyvtár és 3 honvéd legény-
ségi könyvtár. Ezek közül Selmecvidékre 
kettő esik. A hodrusbányai (alsóhodrusi 
népiskolában) ós a steffultói (r. kath. elemi 
iskolában). 

Az egyesület 30 tanitót, illetve tanító-
nőt jutalmazott. Vidékünkön Csorba Ödönt 
jutalmazták meg a magyar szellemnek és 
érzésnek társadalmi uton való terjesztéseért. 

Az egyesület anyagi ügyei javulást 
mutatnak. A vagyonszaporodás 58,087 kor. 
37 f. A költségelőirányzat az 1908. évre 
80,000 koronáról szól. A F. M. K. E. gyújtó 
2938 koronát, a levélpapír 156 koronát 
jövedelmezett. 

A magyar-tót nyelvhatáron tehát erős 
őrsége van a magyar nemzeti állam eszmé-
jének. A két legfontosabb oldalon kertész-
kedik. 35 kisdedóvóban 2000 vagyontalan 
tót gyermeket részesít évenkint magyar 
nevelésben. Szemmel tartja másrészt a 

nemzetiségi izgatókat s a magyar kultúra 
hatalmával ellensúlyozza törekvéseiket. 
Nemcsak mentési munka ez, második hon-
alapítás. 

Vajba meghallgatnák véreink az egyesület 
fölhívását : „Iratkozzatok be egyesületünk 
alapító, örökös, rendes, vagy pártoló tag-
jai közé. Minden fillér egy tégladarab a ' 
nemzeti állam kiépítéséhez. Mert az 
egyesület nagyon rá van utalva a magyar 
társadalom támogatására. 

A kincstári mérleg. 
Határozottan bibliai korszakot élünk. A 

légben a kormányozható léghajók röpköd-
nek, a földön pedig csodák történnek. A 
kincstári mérleg egyszerre megjavult. Ezt 
igazolja nemcsak a rendőrkapitányságnak 
5541. sz. alatt kiadott határozata, melyben 
közli a mértékhitelesítő hivatal azon jelen-
tését, hogy a megejtett vizsgálat a közfor-
galomban levő kincstári mérleget rendben 
és jónak találta, hanem az a tény is, hogy 
az augusztus 16-án történt árumórlegelés-
nél megejtett ellenőrző próba alkalmával 
ogy 54 klg. és 70 dkgr. testsulyu embernél 
a kevesebb suly a hídmérlegen csak 70 
dkgr.-mot tett ki. 

A megejtett vizsgálat tehát azt állítja, 
hogy a mérleg jó, arról azonban még nem 
értesültünk, hogy jó volt-e a közelmúltban, 
nevezetesen augusztus 2-án és 9-én, amikor 
„Botrány" cimü közleményünk szerint a 
mérleg megbízhatatlanságát tények alapún 
állapítottuk meg. Közel fekszik az a gon-
dolat; ha a mérleg nem volt jó ós mos 
egyszerre jobb, hogy augusztus 9-o óta 
megjavították. Ezt látszik bizonyítani az a 
körülmény is, hogy augusztus 9-én Veress 
József főmérnök a „»Selmeci Ujság"-ot mu-
tatta a mérleget kezelő altisztnek s a helyzet 
javulása ezután következett be. 

Csak két lehetőség van. Az egyik, hogy 
a mérleg rossz volt, de közleményeink foly-
tán megjavították, a másik, hogy a mérleget 
kezelő altiszt csalt. Kérjük a bányaigazga-
tóságot, hogy velünk közölni szíveskedjék, 
a két eset, közül melyik forog fenn. Mi 
fenntartjuk azon állításunkat, hogy augusz-
tus 2-án és 9-én a mérleg megbizhatlannak 
bizonyult. Ezen állitásunk alaposságát fé-
nyesen igazolja azon körülmény, hogy 2-án 
egy ember testsúlyánál 3 klgr., 9-én 4 
klgr., 16-án pedig csak 70 dkgr. kevesebb 
suly mutatkozott. 

Akár az egyik eset, akár a másik forog 
fenn, a botrány botránynak marad. Első 
esetben azért, mert közforgalomban rossz 
mérleg lett használva ugy a kincstár, mint 
magánosok üzleteinek lebonyolításánál, a 
második esetben pedig azért, inert, egy 
bányakincstári altisztet kellone vádolnunk 
visszaéléssel. 

Abban az esetben, ha a kincstári mér-
leg rossz volt, a mértékhitelesítő hivatal 
részéről mulasztás esete forog fenn azért, 
mert a köteles ellenőrzést sohasem gya-
korolta. Ezen mulasztás fennforgásáról két-
ségtelen tudomásunk van. 

Mi a modern csodákban nem hiszünk s 
ezért ragaszkodunk ahhoz, hogy a közön-
ségnek őszinte felvilágosítás adassék. Ily 
esetekben a hallgatás a beismeréssel egy 
értékű. 



H Í R E K . 

Szent István király. 
A história nagy eseményei által meg-

szentelt nemzeti ünnep Szent István napja, 
melyhez államiságunk és nemzeti önálló-
ságunk legmarkánsabb tradiciói fűződnek. 

Aki jó magyar és még hinni tud ebben az 
Istent tagadó világban, méltán hívhatja 
segítségül az első magyar királyt, a ki 
hivők hite szerint onnan az egek magas-
ságából vigyáz országára és abban az 
ő sokat szenvedett magyar népére. 

Politikai, szociális és társadalmi problé-
mák egész tömkelege izgatják már eszten-
dők sora óta a magyar népet, jelszavaktól 
hangos az ország, a melyek elsősorban az 
egyház, másodsorban a haza ellen irányul-
nak és a melyet a társadalom rendjének 
teljes elfordulása után uj földi paradicso-
mot helyeznek kilátásba az elégedetlen 
millióknak. 

Jövel István király és világosítsd fel az 
elméket, hogy a midőn a magyar nép lel-
kébe veszi az uj jelszavakat és uj irányo-
kat, ennek dacára hű maradjon önmagához 
és a Te országodhoz. Hogy modern és gaz-
dag legyen ez a nép, de emellett megma-
radjon minden izében magyarnak. 

Aki jó magyar és keresztény, a t emp lomba 
siet Szent István napján. 

Megnyugtató a tudat, hogy e napon zsú-
folva lesz minden templom, ünnepi diszt 
ölt minden lakás, minden utca, hirdetvén, 
hogy mégis mienk a többség, mienk, a 
hivőké és magyaroké, akik össze fogunk, 
hogy megvédelmezzük ezt a hazát minden 
külső és belső ellenségtől. 

A nagy ünnepet városunkban nagy ke-
gyelettel és fénnyel ünnepelték meg. A 
templomok mindegyikében istentisztelet 
volt. A német templomban az összes ha-
tóságok és hivatalok nagyrészben testüle-
tileg jelentek meg. Istentisztelet után a 
bányászok zenekara kíséretében ünnepi dísz-
ben tartottak diszfelvonulást tisztjeik ve-
zénylete alatt a város főutcáján. Az 
ünnepi diszt a város szép hölgyközönsége 
tömeges részvételével nagyban emelte. 

— A Kóburgok köréböl. Ferdinánd 
bolgár fejedelem, aki családjával gömör-
megyei birtokán Pohorellán nyaralt, f. hó 
14-én d. u. 3 órakor titkárja kíséretében 
automobilon Zólyombrézóra érkezett. Itt 
megtekintette a vasgyárat, s különösen a 
forradás nélküli csőgyártáskötötte le ügyel-
mét. Ezen alkalommal Allender Henrik fő-
bányatanácsos gyárfőnöknek a „Comman-
deur de l'ordre National du mérité civil" 
bolgár rendjelet adományozta, melyet ne-
vezettnek személyesen adott át. Azután 
4 óra 40 perckor Pohorella felöl Zólyom-
brézóra beérkezett különvonattal, a feje-
delem családjával együtt 4 óra 50 perc-
kor Sofiába utazott. 

— Diszfelvonulás. A király születés 
napja alkalmából a német templomban 
hálaadó istentisztelet volt, melyen a hiva-
talos világ nagyszámban vett részt. A régi 
szokáshoz hiven a bányászok is kivonul-
tak e napon zenekarukkal. Az uj bánya-
igazgató lakása előtti diszfelvonulást a 
kijáró „sihta" fejében nagy buzgósággal 
csinálták és a látványosságot nagy közön-
ség nézte végig, 

— Esküvő . Kedves házasságkötés volt 
f. hó 15-én Besztercebányán az ottani ág. 
ev templomban. E napon d. e. 11 órakor 
vezette oltárhoz Humrák Béla a Selmecbá-
nyái ev. lyceum hittanára szive választott-
ját, Mikler Sámuel besztercebányai ev. lel-
kész előkelően müveit szép leányát, dr. 
Mikler Gusztáv zólyomi ügyvéd nővérét 
Mikler Szerénát, ki az eperjesi tanítóképző 
tanárnője volt. — Az esketést Mikler Sámuel 
a menyasszony édes atyja végezte. Meg-
ható beszédben kérte gyermekére az ősz 
lelkipásztor az ég áldását az oltár előtt. 
Tanuk voltak : Mikler Sándor bókősmegyei 
kir. tanfelügyelő és Suhajda Lajos Selmec-
bányái lyc. tanár. 

— A Selmecbányái rom. kath. pol-
gári leányiskolának 1906-1907. tanév-
ben kiadott tudósitványát vettük. A takaros 
kis füzet Szartórisz Ferenc igazgató köz-
lése. A csinos füzetben II. Rákóczi Ferenc 
gyermekkori arcképe is ékeskedik, vonat-
kozással arra az elbájolóan kedves ünnep-
ségre, melyet a haza kis leányai a nagy 
Fejedelem hamvainak hazahozatala alkal-
mával rendeztek. A növendékek a tudósit-
ványbúl láthatólag könnyed formákban, igazi 
nőies modorban kapták a szellemi vezetést 
és a tanítói kar „figyelembe vette még a 
leckeadásban is a tanulók fejlettségét és 
szellemi tehetségét." Egészségügyi tekin-
tetben nagy áldás volt az iskolán. Semmi-
féle súlyosabb betegség nem látogatta meg 
a növendékeket, kiknek lelki fejlődése 
mellett a fizikait is nagy éberséggel figyel-
ték az irgalmas nővérek. A példás jó vi-
selkedés és fegyelem dolgában hiba nem 
esett. A vizsgálatok rendesen folytak és 
igen jó eredménnyel végződtek. Az intézet 
gyűjteményeinek egyik osztálya sem gya-
rapodott semmivel az idei tanévben, csakis 
a tanítói könyvtár Lampel Róbert ajándé-
kával. Ez baj. Az intézetben oktatást nyert 
129 tanuló. Ezek közül 6 magántanuló. 
Vallásra nézve 106 róm. kath. 3 evangéli-
kus, 1 ¡¡református, 19 izraealita. A tanév 
folyamán kimaradt 6 rendes tanuló. Kitűnő 
osztályzatot nyert 14, jeles osztályzatot 22, 
jót 40, elégségest 44, elégtelent 3. Ösztön-
dijat egy tanuló kapott 120 kor. összegben. 
Kisebb jutalmakat 55 tanuló kapott köny-
vekben, melyek közül tizenegyet Grohmann 
Gyula könyvkereskedő ajándékozott, a töb-
bit Szartórisz Ferenc igazgató. A jövő tan-
évre való beiratások szeptember 1-től 4-ig 
tartanak. Ugyanekkor lesznek a javitó, 
pótló és felvételi vizsgálatok is. Beiratás 
dija 6 korona, tandíj 24 kor., melyjí'izethető 
előzetes részletekben is. 

— A F. M. K. E. jubiláris közgyű-
lése. A Fmke igazgató választmánya aug. 
14-én Nyitrán megtartott ülésében elhatá-
rozta, hogy XXV. évi rendes és ezúttal 
jubiláris közgyűlését — az augusztus végén 
Nyitra városában történendő nagy katonai 
öszpontositások és hadosztálygyakorlatok 
okából — nem aug.. 27-én, amint az hirdetve 
volt, hanem szept. 12-én fogja megtartani. Nagy 
lelkesedést keltett, hogy az egyesület véd-
nökségét, a melyet boidogemlókü József 
Főherceg huszonegy éven át viselt, fia 
József Főherceg elfogadta. Az igazgató 
választmány egyhangúlag elhatározta, hogy 
az egyesület elnökéül gr, Desseioffy Emil 
orsz. képviselő megválasztását fogja aján-

lani a közgyűlésnek s az egyesület összes 
választmányait megkeresi, hogy azt a je-
löltséget támogassák. Dossewffy Emil gróf 
azelőtt a diplomáciai pályán működött s 
mint sárosmegyei nagybirtokos, ismeri 
a Felvidék nemzetiségi viszonyait. Fia 
Dessewffy Aurél gróf v. b. t. t. volt fő-
rendiházi elnöknek és Károlyi Pálma gróf-
nőnek, Néhai Károlyi István gróf nőtest-
vérének. Felesége, szül. Batthyány Ella 
grófnő, apai részről néhai Batthyány Lajos 
gróf 48-as miniszterelnöknek, anyai rész-
ről pedig néhai Andrássy Gyula gróf kül-
ügyminiszternek unokája. 

— A Honti Sport Club. A hirdetett 
tennis versenyt a Honti Sport Club Ipoly-
ságon 17., 18., 19. és 20-án tartotta inog 
nagy érdeklődés mellett, igen szép ered-
ménnyel. Magyarország négy jó játszója 
közül Schmid és Zsigmondi vettek azon 
részt. A versenyzők között sokan voltak 
Budapestről. 

— Uj vasút i megállóhelyek. F. hó 
16-ától N.-szalatnán a Budapest felé menő, 
oda déli 12 ó 6 p. és este 8 ó. 52 p. érő 
vonatok s Budapest felől jövő oda d. u. 4 
ó. 28 p. és éjjel 12 ó. 37 p. érő személy, 
illetve vegyes vonatok 1—1 percre meg-
állanak. Itt emiitjük meg, hogy május 1-töl 
a Ruttka-felől jövő személy- s tehervonatok 
Zólyomban a Vasgyárnál is megállanak. 

— Féltékenység. A kegyesrendiek gim-
náziumának nyolc osztályúvá való kiegé-
szítése alkalmából a „Honti Lapok" erősen 
támadja az ottani közélet vezetőit azért, 
mert nem sikerült a kegyesrendet meggyőz-
niük arról, hogy jobb lenne Ipolyságra köl-
töznie a gimnáziummal együtt és a mi-
nistem ek is tetsző tervet ¡nem valósította 
meg. A törekvés annak idejében a tervet 
azzal okolta meg, hogy városunkban két 
gimnázium van s az egyik felesleges. Az 
ipolyságiak megfeledkeznek arról, hogy vá-
rosunk szegény s hogy már a törvényszé-
ket is elvitték annak idején innét. A jövő 
igazolni fogja, hogy egyik gimnázium sem 
fölösleges itten. Örvendünk, hogy a kegyes-
rend városunkhoz hü maradt. 

— Veszett eb. A rendőrkapitányi hiva-
talban értesültünk, hogy városunkban ve-
szett eb garázdálkodott s több embert és 
állatot megmart. Az egész környéket be-
barangolta. Megfordult, Hodrus-bányán, Sel-
mecen, Szélaknán, Stefultón, Sz t.-Antalban 
s útját Ipolyság felé vette. A hajszát sze-
rencsésen élte keresztül. Az ebzárlatot 
mindenütt kihirdették. Az, hogy kiket s 
hányat mart meg, még nem volt megálla-
pítható, mert a sérültek nem jelentkeztek. 
Közülök sokan nem is tudják, hogy a dög 
veszett volt. A kutyák tulajdonosai álla-
taik elzárására a nagyközönség pedig óva-
tosságra lett felhijva. A megmartakat Bu-
dapests a Pasteur intézetbe viszik. Itt 
közöljük, hogy az ebadót augusztus 30-áig 
kell lefizetni. 

— Halálos esés. A közel vidékről szá-
mos termelő keresi fel szombati hetivá-
sárunkat, amely nagy fogyasztóközönségünk 
folytán kitűnő piac mindenféle élelmiszerre. 
A kocsik már éjjel útnak indulnak meg-
rakva az elárusító férfiak és nők seregével. 
Egy zöldség félével telített szekéren indult 
Almásról több asszony, akik ültükben 
aludtak. A hegybányai tó feletti erős lej-



tőn a kocsi megzökkent s az alvó asszo-
nyok egyike a kocsi alá esett és az ke-
resztül is gázolt raj ta. A leesett nő az 
esés és elgázolás folytán azonnal meghalt. 

— Széde lgő vál lalat . A kereskedelem-
ügyi miniszter rendeletben hivja fel a kö-
zönség figyelmét, hogy Amerikában „First 
Hungaria Oil am miniug Co." (Első magyar 
kőolaj és ércbánya r. t.) név alat t szédelgő 
vállalat létesült, amely első sorban hazai 
közönségünkre számit. Azt hirdeti, hogy a 
kormánytól kedvezményeket és pénzsegélyt 
kap és oly 18000 hold magyar földnek tu-
lajdonosa, melyen petroleumot találtak. Ez 
pedig csak mese. 

— G y a p j u s z ö v ő - g y á r B e s z t e r c e -
bányán. Besztercebányán nagyarányú gya-
potszövő gyár alakul több miliő alaptőké-
vel. A gyárat 40.000 orsóra 400 szövő 
székre readezik be ; az épitést még ez év-
ben megkezdik. 

— K ö z m u n k a kö te l eze t t ek . Az egye-
nes adót nem fizető közmunka kötelezettek 
összeírása a rendőrkapitányi hivatalban 
közszemlére van kitéve. Az érdekeltek 15 
nap alatt a sérelmek miatt a polgármester-
hez felebbezést adhatnak be. 

I F J Ú S Á G . 
Az én házam. . . 
(Az ifjúság tűnődése.) 

Az ifjúság házat vett. A 
Népbank financirozta a vé-
telt. Az átalakítást csak 
akkor iinancirozza, ha a 
miniszter leköti az évi se-
gélyt husz évre a Nép-
banknak. 

Házam van. Hihetetlen. Jó, hogy már 
van kormányozható léghajó. A nagy dolgok 
nem állnak páratlanul. 

A legpolgáribb éldelet lehet, mikor az 
uj borbély mézes heteiben kiveszi a kis 
kuszlikot, hol a fökofa deszkái voltak 
kvartélyon. Kikotorja a piszkot belőle. 
Mikor kifesti rózsásra. Beállítja a nagy 
tükröt. Mikor az ajtócskára frissen mosott 
csipkés függöny kerül. Mikor . . . stb. 

Én vagyok a gazdája az if júság házának. 
Kéjeleghetek a legpolgáribb subtilizmussal. 
Érzem mit tesz az, ha valaki a csúnya 
fészekből barátságos odút varázsol. Csak 
már varázsolnék ! 

Azt tudom, hogy mikor a kis borbély 
a piszkot kivarázsolja a kuszlikból, mézes 
heteiben van. 

Feleségecskéje pénzecskéjét még nom 
költötte el. De én feleségnélküli lény, a 
hozomány világának extranensa vagyok. 
Nincs feleségem. Nincs pénzem. Van csúnya 
fészkem. Nem tudok belőle varázsolni 
valamit. Pedig mennyi a jóakaróm. Mindenki, 
aki csak akarattal viselteit dolgo^ iránt. 
Csupa atyai jóakarat. Pardon ! volt egy 
anyai jóakarat is. Ennyi jóakarat mellett 
most mégis meg vagyok akadva. 

A sok jóakarat összeakart házasítani 
egy igen bájos és müveit adóslevéllel. 
35000 korona hozománya van. Oh, igen 
kedves! Az após jelöltem kiadott 23000 
korona előleget a hozománybél. Ebből 
igazságot szolgáltattam az anyai jóakarat-
nak, mely ugyancsak 8000 pengő forintot 
ér, (régi, régi akarat, seftelték volna el 

H I R D E T E S E K . 
Uj találmány! 

T y u k s z e m i r t ó . 
Sztán János vtasf kocs;r:nf^^ 

b t y u k s z e m i r t o t ta la l t fel, mely őt m a g á t sok évi s z e n v e d é s -
től s zabad í to t t a meg. S z á m o s a n t e t t e k 
m á r p róbá t ve le s n a g y o n sok b a r á t j a 
há l á s neki, amié r t e sze r re l k igyógyí to t ta . 

A zs i radékka l n a p o n t a 2 - s z e r kell 
bekenni a t y ú k s z e m e t , vagy m e g k e -
m é n y e d e t t bőrt s az t 4 nap alatt 
gyökeresen k i i r t ja . 

E g y k is d o b o z á r a 60 f i l lé r 
Megrendelhe tő , i l le tve k a p h a t ó a fe l -

ta lá lónál : 

Sztán Jánosnál Zólyom, 
Ezen kivül k a p h a t ó S e l m e c b á n y á n : 

if j . Weisz 5 a m u üz l e t ében (Ki svásá r t é r . ) 

Igen tisztelt háziasszony! 
— Tegyen kísérletet a — 
M U N K - f é 1 e elsőrendű 

s z i n s z a p p a n n a l . 
H a t á s a p á r a t l a n ! 

V É D J E G Y : O r r s z a r v ú é s k a s z a . 

MÜNK SIMON 
szappangyáros Saybusch 10. szám. Alapíttatott 1646. 

E g y e d ü l c s a k a 

Singer Co. 
v a r r ó g é p r é s z v é n y t á r s a s á g n á l k a p h a t ó k . 

Fióküzlet minden nagyobb városban. 
Selmecbánya: Kossuth-Lajos-tér 4. 
S z i v e s f igye lmezte tésü l ! Minden varrógép, 
melyet m á s varrógép üzlet „Singer varrógép" 
elnevezés alatt forgalomba bocsát, csak után-
zata egyik régebbi szerkezetünknek, amely 
családi gépeink uj szerkezeténél fogva úgy 
szerkezet, mint használhatóság tekintetében 
a miénktől nagyon távol áll. 27. 

P O L l V K f l J Á N O S 
===== ügynöki irodája 
ZÓLYOM, Bethlenutca 200. sz. 

Az Alfa Separator r.-t. tejgazdasági gép-
gyárának felső magyarországi vezérképvise-
lője elvállal minden e szakmába vágó gépek, 
szerszámok és alkatrészek szállítására vo-
natkozó megbízást. 

Szállít: 
T e j g a z d a s á g i é s t e j s z ö v e t k e z e t i beren-
d e z é s e k e t , e g y e s gépeke t é s a l k a t r é s z e -
ket , m e z ő g a z d a s á g i gépeket , s z e r s z á -
mokat é s a lkatrészeket , g ő z g é p e k e t é s 
gőzkazánokat , motorokat , m é r l e g e k e t 
minden nagyságban, varrógépeke t é s 

a lkatrészeket , (tűket é s gépolajat . ) 
Gazdasági kötéláruk, vízhatlan ponyvák, 

fedéllemez és kátrány, kútszivat tyúk, víz-
vezetékek, csövek és alkatrészek, gummi és 
kendertömlők. 

Szerszámok gépész, lakatos, kovács ós más 
iparosok részére, ruggyanta bélyegzők, acél-
és sárgaréz bordák, szövő. 

Irodájában elfogad biztosítást, tűz, jég, 
élet, betörés, lopás ós baleset ellen. 

használt gépek, szerszámok, vörös-, 
sárgaréz és fémvétel és eladás. 

Árjegyzékkel, költségvetéssel, tervrajz-
zal, szükséges szaktanáé sokkal a t. ér-
deklődőknek díjmentesen állok ren-

delkezésére. 
Hivatkozva sok évi gyakorlatomra, kérem 

a n. é. közönség bizalmát s támogatását . 

818. 

Kiváló t isztelettel 
P O L I V K A J Á N O S 

ügynök. 

előlem a zsidók !) de adtam érte 22000 
koronát. 

Felcifráznám inost ékos egyszerűséggel, 
átvarázsolnám borbélyos takarossággal, de, 
furfangjára a sok jóakaratnak, — meg-
akadtam. Apósom nem fizet tovább, mig 
maga a magas miniszter nem áll jót értem, 
hogy nem hagyom cserben hitvesemet, aki 
legalább is husz esztendőre hozzám akar 
szegődni. Hát házasság az ilyen ? 

Az emberek már néznek. Mi lesz ! Vár-
ják. Hát nem hozoin rendbe ócska fészke-
me t? Már szeretnének tőlem kiszolgált 
ablakokat, meg ajtót venni. És én nem 
adhatom. A fészek, vagy mit is ! . . a 
házam uj köntöse a hátralékos hozomány-
ban van. Mig ezt meg nem kapom, a régit 
oda nem adhatom. 

No, de ha aztán fertig lesz a frigy ! A 
35000 koronás adóslevél teljesen az enyém 
lesz. Akkor lesz ám házam. Girbe-gurba. 
Jól kijátszott, mint egy ezerforintos hegedű. 
Gyönyörű lesz. Legszebb lesz ra j ta az ára. 
Soha olyan drága ház Selmecen ! Még a 
város sem kérne érte annyit árverésen, — 
már ha az övé volna. De az a ház az 
enyém. Tagadhatat lanul az enyém. Oh én 
szegény ! És óh ti szegény utódok ! Ti fog-
játok csak érezni, milyen édes polgári él-
delet az, ha valaki egy csúnya fészekből . . . 

És eszetekbe jut a sok jóakarat. 


