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K É T !  I S T V Á N '

Az expedíciót s hirdetéseket illető reklamációk a lapkezelő

Joerges Á gost özvegye és fia
| céghez intézendők, hova az összes pénzkilldemények is küldendők.

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

Szeszes italok, vagyon,
bűntények, degeneráció.

v.
Mindama károk vagyonban, időben, 

egészségben, melyeket eddig a szeszes italok 
tárgyalásában kifejtettem csak elenyésző 
csekélységek azon rombolásokkal szemben, 
melyeket a jelen fejezetben lehető röviden 
mintegy dióhéjba szorítva kívánok bemu
tatni. Az a gyönyör vagy mondjuk mulatság, 
mely a szeszes italok élvezetével együtt 
jár ezerszerte nagyobb kárt okoz az emberi 
társadalomban és magában az emberi szer
vezetben, mint amennyi élvezetet ad, nyugod
tan elmondhatjuk, ha higadtan mérlegeljük 
egész nagyságában a káros következmények 
Összeségét, hogy a szeszes italok valódi 
csapás az emberiségre, azok használata dúló 
csatavcszteségekkel mérhető össze,p u s z tí tá s  
em ber élet, egészség és vagyonban .

Nézzük elsőbben is mibe kerül váro
sunkban a szeszes italok élvezete, azaz 
mennyit adott ki 1905 és 1906-ik évben a 
város lakossága a szeszes italokra? A fo
gyasztási adóhivatal kimutatása szerint 1905- 
dik évben elfogyott 2837 hektoliter bor, 
1888 hektoliter szesz: 1906-dik évben 2725

hektoliter bor, 1525 hektoliter szesz, sőt 
1905-dik évben kerekszámban 3400 hekto
liter, 1905-ban 3600 hektoliter, a sör meny- 
nyisége valószínűleg jóval több. A szeszbe 
van számítva rum, konyak, különféle gyü
mölcs-pálinka és likőr féleség. A szeszes I 
italok értékét alacsonyan számítva az 1905- | 
dik évben 700,000 K, 1906. évben 680,000 
K-ba került, azonban valószínűleg évenkint
100,000 K-val nagyobb volt a kiadás, s 
igy esik városunkban egy lakosra, tehát 
csecsemőt, fiú-, lánygyermeket s nőket is 
fogyasztóknak számítva egy-egy főre 43—44 
K kiadás évenkint; ennyi összeg nem volt 
hús, tej, tojásra fordítva, teliát a legfonto
sabb tápláló szerekre. Ha ezen szeszes | 
italokra, tulajdonképen az egészség, erköl
csök megrontására kiadott összegnek felét 
a város lakossága megtakarítaná, a másik 
félösszegért tápláló ételeket vásárolna csak 
10 évig, 4,000,000 K vagyoni takarítana j 
meg, egészségét, munkaképességét fokozná, 
számtalan betegség, baj sőt börtöntől is j 
megszabadulna és a lakosság degeuerálása 
sem történnék; 20—30 év múlva ellenben 
a város lakói mind jó módii emberek lehet
nének, itt valódi jólét lehetne s nem mint 
jelenleg, nyomor! Azonban jobb lesz a

szomorú tényeket cgyenkint elősorolni, mi
ket a szeszes italok élvezete okoz

Ha mindenki megállana ott, hogy a 
szeszes italból csupán annyit élvez, meny
nyit szervezete minden kár nélkül elbír, 

ez egyénenkint nagyon változó körül
mény — és a szeszes italoknak csak kis 
fokú izgató és‘ vidámitó hatásáig élvezné, 
s tovább senki sem menne; akkor még 
meglehetne alkudni a szeszes italokkal, 
sajnos azonban a legtöbb embernél ez nem 
igy történik: mert nem ismernek mértéket, 
s pedig azon egyszerű okból nem, mert a 
valódi, káros következményeket nem ismerik 
föl, mondhatjuk talán sokan nem akarják 
megismerni, ha azt szakembertől hallják is, 
arra válasz a mosoly, kétkedés vagy ne
vetés. S igy történik meg, hogy a szeszes 
italok okozta butitó mámortól egész életében 
sem szabadul meg. De ez érthető is, meny
nyiben a szeszes italokról és hatásukról 
téves felfogás uralkodik, a társadalom kri
tikájában a szeszes italokkal szemben na
gyon elfogult, mondhatni elnéző. Az emberre 
csak káros a szeszes ital, ha testileg és 
szellemileg tehetetlen, tehát magyarul mondva, 
be van állítva, be van rúgva, tök részeg; 
egy kis szalonspic, azaz, ha valaki még

A  p o r t o p c .
Ir ta : T ím á r  Báláén.

Kardom markolatát a honom alá kaptam, 
sapkámat kissé oldalvást jobb szememre húztam, 
lejemet a rendesnél valamivel dacosabban vetet
tem fel és úgy lépkedtem, kimért, mondhatnám 
előkelő léptekkel a kavicsos utón. Körülöttem 
lassú hullámzással hömpölygőit a sétálók soka
sága; fiatal mosolygó arcú leányok, előkelő mo
dorú. kivasalt urak és óberszemti, gyanakvó te
kintetű anyák. Valamivel távolabb, túl a rügye
zőfákkal szegélyezett utón, az üde zöld pázsiton 
hangos zsivajjal kergette egymást egy sereg gye
rek. Csupa jó kedv, csupa derű, amerre a szem 
csak elkalandozott, mintha a tavaszi napsugarak 
melyek a természet ujja ébredését hirdették, el
simították volna az emberek arcáról az élet küz
delmének barázdáit.

E hullámzó tömegben talán csak egy ember 
volt, ki a komoly elemei képviselte. És ez én 
voltam. De a komolyság nálam is csak külső 
máz volt, mely semmikép sem volt kifejezője 
belső érzelmeimnek. Inkább csak álarc volt, mely 
elpalástolni igyekezett a száz és száz kiváncsi 
tekintet elöl, amit valóságban éreztem. Mert szen
tül meg voltam győződve, hogy ebben az ember- 
tömegben alig van szem, mely egy pillanatig raj
tam ne felejtené tekintetét. És a képzelődés tudva
levőleg emeli az ember önérzetét, különösen pe

dig akkor, ha abba a helyzetbe kerül, hogy csil
logó arany kardbojtját először viheti közszemlére. 
És én, Barothy János kadét, vagy helyesebben 
tegnap óla hadnagy a tábori tüzéreknél, az utób
biakhoz tartoztam, Ez magyarázza meg, hogy 
miért igyekeztem külsőmnek oly nagy tekintélyt 
adni. A könnyelmű kis kadét, tudatában volt 
annak, hogy néhány óra leforgása alatt társa
dalmi tényező lett, kit hivatalból urnák szólítunk 
és aki e vidéki városban előkelő posiciól foglal 
el. Örökös párbajsegéd, becsülelbiró, előtáncos és 
jelenlevő mindenütt, ahol valamely ünnepélyek 
fényét kell emelni csillogó egyenruhájával. Csoda-e 
ha az életrendnek ily hirtelen átalakulása kissé 
fejébe száll a kadétnak és képzelt tekintélyének 
tudatában rózsásabb színben látja a világot, mint 
a milyen valójában.

Rémlálományok azonban még nem bántot
ták nyugalmamat. Még csupán dalát hallottam az 
ördüngős sziréneknek, de a sziklacsapdákat nem 
láthattam, azok még ott rejtőztek a távoli lát
határ ködében. Egyelőre néma leereszkedéssel 
fogadtam ismerőseim üdvözletét és mentem to
vább nyugodtan, mert szemem ideges nyugtalan
sággal keresett valakit a tömegben.

Ez a valaki Honti Elma volt. A kis Honti 
Elma, a városban mindenkinek kedvence, csak 
nekem halálos ellenségem ~  négy hónap óta. 
Pedig azelőtt szeretett, állítólag nagyon szeretett, 
a tizenhaléves lányok szenvedélyes szerelmével.

A diákok majálisán ismerkedtünk meg, ahol 
ő volt minden érdeklődés központja. Hogy irigy
kedett akkoriban a főváros fiatalsága, mikor észre
vette, hogy a bájos Elma minden alkalmat meg
ragad, hogy Barothy kadétot kitüntesse.

A futólagos majáiisi ismerkedést, aztán szí
vélyesebb, bensőbb barátság váltotta fel, mig egy 
napon . . . különben erről többet tudnának re
gélni a Honti park százados fái, melyek árnyéká
ban történt, hogy Honti Elma boldog mosolylyal 
azt válaszolta:

— Szerelem magát kadét.
A Honti park felső széle, melynek folytatá

sát hatalmas tölgyfaerdő képezi, mintegy teremtve 
van szerelmes párok találkozására. A természet 
alkotta lugasok, a mesterséges vízesés egyhangú 
zúgása és az erdei madarak vidám csicsergése, 
megadják a költői keretei a szerelmi légyottok
nak. Csoda-e ha mi is ezt a helyet választottuk, 
hogy naponta találkozhassunk. De sok emlékeze
tes órát töltöttünk itt, boldog kettesben, mig egy 
napon szerelmünket szét nem lépte egy váratlan 
esemény. Ősz felé hajlott már az idő is és a fa
ágak kezdték leveliiket hulajtani. A száraz gályák 
recsegése vagy a titokzatosan suhogó őszi szellő, 
vagy talán valamely belső sugalat okozla-e azt 
a nyugtalanságot, melylyel a szokásos találkozási 
helyünkhöz közeledtem, ennek magyarázatát nem 
tudnám megadni. Rossz sejtelmeim azonban be
váltak, mert a sors nem a legkellemesebb meg-
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lábán állani tud, és tücsköt, bogarat beszél 
össze, az megengedhető állapot, sőt sokan 
szellemesnek is híják, pedig az ilyen ember 
szellemi tevékenysége zérusra szállott alá, 
ilyen ember akár 2 napig sem heveri ki 
mámorát. Az pedig, ki napról-napra úgy 
nevezett mértékletesen iszik 0’5 0 8  liter 
bort vagy 1—2 liter sört fogyaszt, az ilyen 
sem tud már valódi higadtsággal gondol
kozni, vagy szorgalommal dolgozni, komoly 
szellemi munkát teljesíteni csak ritka eset
ben tud. Pedig hányán vannak közöttünk, 
kik ennyi bort, vagy sört napról-napra fo
gyasztanak és eljön az idő midőn szerve
zetük meggyengül és már ennyit sem bii 
el, mert degenerálódott, azaz szive, gyomra 
idegrendszere meggyengült, de ezért nem 
térnek észre, mert nincs higgadt gondolko
dás, megfontolás és lelki erő a szeszes 
italok élvezetével hosszabb időre felhagyni,
8 ha fejük teljesen szeszmentessé lett, hogy 
akkor afelett higgadtan tudjanak elmélkedni.

A szeszes italok élvezete rendkívül 1 
sok időpazarlással jár, néznék csak a mu
latókat! A mulatságot mint szükséges és 
üdítő szórakozást tekinti a társadalom, a 
hosszantartó vendégeskedések, a korcsmái 
sör- és borfogyasztások délutánonkint, sok
szor már délelőtt is, esténkint órákat nyel
nek el, a szeszes italok fogyasztása mellett 
mint mondani szokás kedélyesen telik az 
idő, sokszor valóban haszontalan tárgyú 
beszélgetés és izetlen tréfákkal. A műve
letlen ember pedig ily korcsmázás alkal
mával rendesen összekülönbözik, gyakoriak 
a tetlegességek. melyeknek folytatása a 
bíróságnál van, egyébkint ez elég gyakori 
esetlegesség a magát műveltnek tartó osz
tályban is. Tehát igen sok időt fecsérelnek 
el nem üdülés, hanem az egészség megron
tására, nem nyugalomra, hanem testi és 
szellemi izgalomra, s másnap, minthogy a !

lepetésben részesített. Alighogy megpillantott Elma 
magából kikelve könnyáztatta szemekkel sietett 
felém.

— Kadét — szólt teljesen elváltozott han
gon ]és piciny ideges kezével megragadta vállárnál 
— igaz-e az. hogy magának még nem szabad 1 
megházasodni ?

Mig az arany kardbojtot meg nem kapom, 
addig semmiesetre sem, válaszoltam és megüt
közve néztem a leány feldúlt arcaba.

— Nos hát tudja meg, hogy ez nagyon soká 
lesz. Ezredese azt mondta tegnap nálunk, hogy 
maga könnyelmű fickó, ki még nem érett meg a 
hadnagyi rangra, maga egy könnyelmű fickó, ki 
rutul visszaéli az én bizalmammal.

— Hogy érti ezt Elma ?
— Ne nevezzen engem Elmának, én Hon ti 

kisasszony vagyok, kinek maga házasságot Ígért 
akkor, amikor tudta, hogy még nem érett meg 
a hadnagyi rangra.

— De kedves Elma — csitilgaltani — ha 
nem is rögtön, de bizonyos idő múlva mégis csak 
hadnagy leszek.

Biztató szavam azonban csak olaj volt a tűzre.
— Bizonyos idő múlva? . . . igen . . . hát 

maga azt hiszi, hogy addig várok magára, mig a 
hajam megőszül.

Magam sem tudom hogyan történi, talán a 
leány komikusán kétségbeejtő arca okozta-e. hogy 
e szavakra hangos nevelésben törtem ki.

mámort nem lehet rövid idő alatt kipihenni, i 
nem megy a munka.

íme a szeszes italok élvezete vidámság 
mellett rontja az egészséget, rabolja a mun
kásságra való időt, tehát a szeszes ital nem
csak sok pénzbe kerül, hanem minthogy 
az idő pénz, tehát a munkára való időt 3 
Így újabb pénzt rabol el, az elmulasztott 
idő értéke bizony nem csekély összeget kép
visel.

Ezen mulatozási szokás a vén Euró
pában általános, tőlünk indult ki a művelt
ség, tudomány, ipar és az ifjú világrészszel, 
Amerikával megküzdeni, versenyezni nem 
tudunk. A jankee már rég meggyőződött a 
szeszes italok romboló és (legeneráló hatá
sáról, ott sok államban a szeszes italok ; 
bevitele és árusítása tilos, más államokban i 
mérnek szeszes italokat, de a korcsmákban ; 
lócák, székek nincsenek, állva fogyasztanak, 
s igy nem lévén kényelem, nem töltenek 
el annyi sok időt. Legtöbb államban a ré
szegséget szigorúan, 5 napi elzárás vagy 
ennek megfelelő pénzbírsággal sújtják. A 
mely államokban nincs a szeszes italok fo
gyasztása megengedve, ott a börtönök fe
lére kevesbedtek meg, azokban is kevés a 
lakó.

íme itt a titka mért szellemes az ame
rikai, mért fejlődik ott az ipar, nő a va
gyon? Mért nem butidnak el az emberek 
a szeszes italoktól és a sok élvezet mellett 
nem fecsérlik el a drága időt. A janidnak 
az idő pénz! A bűntények statisztikája azt 
mutatja, hogy börtönök és fegyházakra el- 
cliteltek 50—60% alkoholista, a szesztől fel
izgatott elkábult, s higgadtan gondolkodni 
nem tudó követi el a kihágásokat, bűnöket, 
az alkoholistának minden eszköz jó arra, 
hogy megszerezze magának a szeszes italok 
élvezetét, tolvajlás, csalás, sikkasztás, rablás 
sőt rablógyilkosságra is vetemedik, a szesz

Több ennél nem kellett. A kis Elma büsz
kén emelkedett fel, szemöldökeit összeráncolta és 
szigorúan szólt:

— Barothy kadét, maga úgy látszik megfe- 
lejtkezett az illendőség legelemibb szabályairól. 
Felkérem távozzék innen, nekünk semmi közünk 
egymáshoz.

A sértő célzat, mely a leány hangjában 
rejlett, felkorbácsolta az én indulataimat is. De 
lobbanékony természetemnek ez egyszer nyugal- j 
mát tudtam parancsolni és szó nélkül sapkámhoz 
emeltem kezemet, aztán sarkon fordulva ott hagy- j 
Iáin Honti Elműt.

Ezredparancsnokom azonban, ugylátszik idő
közben meggondolta a dolgot és elég érettnek 
talált a hadnagyi rangra, mert a májusi előlép
tetéskor megkaptam az arany csillagot.

Es most, hogy itt sétálok a tömegben, jól 
eső érzéssel várom a pillanatot, mely utamba 
hozza Hontiékat.

Egyszer aztán úgy éreztem, hogy egy nehéz 
tenyér ereszkedik váltamra. Abris bácsi volt, 
Elma apja.

— Fickó, hál már teljesen elkerülöd házunk 
tájékát — kiáltotta dörgő hangon — eredj rögtön 
és hódolj a hölgyeknek.

Mikor Elmához közeledtem éreztem, hogy 
arcomba szökik a vér, de nyugalmam azért nem 
hagyott el. Hidegen meghajtottam magam és le
hetőleg kerültem tekintését. Később szolgálati el-

beune az erkölcsi embert már rég tönkre 
tette, az iszákos sem isteni sem emberi 
törvényeket nem ismer, őt csak féktelen 
szenvedélye viszi. Az államnak a szeszes 
italok utáni fogyasztási adókból nagy jö
vedelme van, azonban közel ugyanannyit 
ad ki a bíróságok és börtönökre, büntevők 
a szeszes italok hiányában megfogynának, 
kevesebb bíró és kevesebb börtönre volna 
szükség, azonfelül kevesebb vagyon és em
ber élet is pusztulna el.

Az alkoholistáknak, vagy azoknak kik 
gyakrabban néha a megengedettnél nagyobb 
mennyiséget fogyasztanak, de amíg a mér
sékelten ivóknál is a testi és szellemi de- 
generálás nem szokott kimaradni, ezek ko
rábban vénülnek meg és szellemileg eltom
pulnak. A munkás osztályban a hiányos 
táplálkozás, rósz lakás, hiányos öltözködés 
mellett 40—50 évesek már aggok, a müveit 
osztályben 50 év körül kezdődik az agg- 
ság és munkaképtelenség. A szeszes italo
kat élvezők általában rövidebb életűek, 
csak ritka kivételek, kik magasabb kort 
érnek el. Az alkoholisták azonban nemcsak 
magokat teszik idő előtt testileg és szelle
mileg beteggé, hanem utódaikat is meg- 
rontják. Az alkoholista gyermeke már gyen
gének születik, fejlődése vagy testileg vagy 
szellemileg vagy mindkét tekintetben gyenge, 
fogyatékos, a nők elvesztik tejtermelő ké
pességüket, testi nagyság és erő tekinteté
ben fogyatékos az utód, örökli szülője haj
lamát a szeszes italok iránt, ily utódoknál 
nagyon gyakoriak a testi és szellemi fejlő
dési hibák, kretenizmus, butaság, angolkór, 
görvély, tuberkulózis, görcsök, nehézkór, 
különféle téboly, mánia stb. Az őrültek há
zaiban internált szerencsétleneknek több 
mint a fele alkoholistákból, vagy alkoholista 
szülők gyermekeiből kerül ki. A törpeseg. 
hiányos testi fejlődés, különféle ferdülések,

foglaltságomat hozván fel ürügyül, elbúcsúztam. 
Mikor Elmának kezet nyújtottam alig hallható 
hangon súgta.

— Holnap a rendes időben várom a vízesésnél.
— Sokáig töprengtem azon, hogy teljesit- 

sem-e a leány kérését, vagy sem.
Végül azt határoztam el, hogy egy ideig 

nem engedek merev álláspontomból. Hadd lássa 
Honti Elma. hogy engem nem lehel büntetlenül 
megsérteni.

Ehhez az elhatározáshoz hü maradtam 
másnap délig, de akkor — magam sem tudom, 
hogyan történt—ott találtam magamat a vízesésnél.

Elma már várt reárn.
— Hadnagy ur — mondta és kél kezét 

összekulcsolva tarsolta elém — megtudja-e bo- 
csájtani, hogy egyszer oly kegyetlenül bántam 
Önnel.

Szerettem volna hideg, szótlan maradni. De 
a vízesés tompa zúgása és az erdei madarak 
csicsergése felébresztették bennem a múltak em
lékeit. amikor ez a bájos leány itt pihent a kar
jaim között és terveket szőtt egy boldogabb jö
vőről. Tudja Isten, soha sem voltam érzelgős 
ember, de Honti Elma gyönyörű szőke feje, hogyan 
került mégis váltamra, azt igazán nem tudom. 
Pedig szerettem volna, mint hideg márvány szobor 
állni előtte.
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gyermekkori büdéseknek nagy része alkoho
lista szülék gyermekeinél fordul elő. Nem 
hagyhatom emlités nélkül, hogy gyakran 
a nagy szülők után lépnek fel az unokák
ban ezen elfájulások. Egy szóval az alko
holista utódjai testileg és szellemileg dege
nerálódnak.

Nagyon szomorú példával szolgál e 
tekintetben városunk, sehol sincs az ország
ban annyi törpe, angolkóros, süketnéma, 
kretin, nehézkóros ivadék, mint nálunk, 
bár csak nehány év 'előtt is még a város 
a véradóval mindig adós maradt! Igaz, 
ezen abnormis állapotot más egyéb rósz 
körülmények is befolyásolták, mint a bánya
foglalkozás, a bányászaszály crutilosto- 
miazis, ólommérgezés betegségek, a rósz 
egészségtelen lakás, fertőzött ivóvíz, hiányos 
táplálkozás, de jelentősen befolyásolta és 
előmozdította az ősi alkoholizmus is, mely 
régebben nagyobb fokú volt, mint ma nap- 
ság. A tuberkulózis halandóság is aránylag 
nagy fokú nálunk, ezen gyilkos betegséget 
hatalmasan előmozdítja, fenntartja, gyarapítja 
az alkoholizmus. Ha kevesebbet innának, 
több jutna tápszerekre, telne jobb lakásra, 
jobb ruhára, de még most is az ivás nyeli 1 
el a legszükségesebbre való kiadásokat is. '

Még más tekintetben is kell számolni 
az alkoholos italok rombolásával. Francia 
országban kiszámították, hogy egy ember 
átlagosan 1500 frtot ér, nálunk egy ember 
életét 1200 K-ra becsülve, minthogy az ’ 
alkohol élvezet 15—20 évvel rövidíti meg 
az életet, az ember átlagos korát 60 évnek 
véve, Vj-dal rövidül az meg, tehát 400 K 
érték visz el. A nyomorék nemcsak tiszta 
veszteség, hanem dupla kár, mert azok I 
nemcsak hasznot nem hajtanak, de el kell 
tartani őket az emberéletben ezen kárt | 
nálunk meglehetős nagy értékre lehet fel- 1 
becsülni, az ivás mellett és utána elfecsé- j 
relt idő, sokszor az ivással eltöltött munka
idő legalább is összesen kétszer akkora 
kárt okoz, mint mennyi az alkoholos italok 
kerüköltsége.

A szeszes italok valódi csapás az em 
beriségre. Állandó dúló háború ez, melynek 
sebesültjei, invalidusai és egyéb vagyon- 
beli pusztításai vannak. — y .

Válasz Czobor úr cikkére.
Tekintetes Szerkesztő Úr! Becses lapja 18-iki 

számában «egy ügyelő* aláirásu közleményben 
reámutattam a bakabányai szomorú állapotokra.
A 20-ik számban válaszol Czobor László képviselő 
úr — ő maga mondja, hogy szokása ellenére — 
s védelmébe veszi Fendt Vilmos bakabányai 
jegyzőt, akit — szerinte — igazságtalanul vádol
nak hazafiatlansággal. Hát kérem bízzuk ezt az 
arra hivatott nagy közönségre s másokra, kik 
hivatva vannak megítélni, vájjon a támadás igaz
ságtalan volt-e vagy sem. Czobor úr ebben már 
azért sem Ítélhet, mert Ő maga is beismeri, hogy 
pl. a 20000 korona segélyben ő ‘támogatott,* már 
pedig saját ügyének senki bírája nem lehet. Fendt 
Vilmost pedig ugyancsak nem sikerült megvédenie, 
mint azt a «Honti Lapok* legutóbbi számában 
megjelent cikk is igazolja. Összes állításaimat 
ienntartottam s fenntartom most Czobor úrral 
szemben is.

Czobor úr mást akar «megvédeni,* de be
ismeri, hogy neki a dologban oroszlánrésze van. 
Bevallja, hogy mint alispán «a községre nézve 
károsnak* találta a 20000 korona segélyt s azt 
meg is akadályozta. Maga Írja tovább, hogy az 
evang. felekezet eme lehetetlen követelését minden 
fórum elutasította. Hogy mindenki tisztán lásson, 
idézem itt Hontvmegye tvhatósági bizotts. Ipoly
ságon 1905. ápr. 15-én tartott ülés ezen ügyben 
hozott véghatározatál, illetve csak az indokolást:
«Tekintettel arra, hogy a község az ág. ev. fele
kezeti iskola fenntartásának kötelezettsége alól, 
minden közigazgatási fórumon keresztül ment, 
jogerős nm. m. kir. közigazgatási bíróság által 
367/907. k. szám alatt hozott legfelsőbb Ítélettel 
felmentetett, — tekintettel arra, hogy Bakabányán 
a kornak és az összes igényeknek megfelelő állami 
iskola van, tekintettel arra, hogy ezen felekezeti 

! iskolának jövőben a község által leendő fenntartása 
j és úgy a múltra visszamenőleg követelésbe vett 
! és a határozatban megállapított 18000 korona 
j  fizetése a község vagyoni viszonyaival arányban 
| nincsen, s hogy ezen terhet, az esetben, ha az 

ág. evang. hitközség lehetetlen követelése teljesit- 
tetnék, bizonyosan növelné még a többi hitfele- 
kezetnek hasonirányu, ép oly jogosult és méltányos 
követelése, s végül tekintettel arra, hogy az eset
ben, hogy az ág. evang. hitközség oly imminens 
szükségnek látja felekezeti iskolájának fenntartását 
és azt oly elkerülhetlenül szükségesnek tartja, 
módjában áll erről felekezete híveinek megadóz
tatása útján gondoskodni.* Ezek örök érvényű 
indokok. S most jön a punctum saliens, figyelj 
jogászvilág! Czobor úr mindezt tette, tudta, látta 
s ezek után; mégis «tanácskozott* a főszolgabíró- j 
val és a jegyzővel s «a tanácskozás eredménye- 1 
ként kijelentette, hogy abban az esetben hajlandó 
leszek támogatni az olyan megállapodást, mely 
az állandó teherviselés helyett végkielégítést állapit 
meg, elviselhetetlen terhet a községre nem ró, 
ha alkalom adtán (!) a kalholikusok is méltányos 
segélyben fognak részesülni, amint az illetékes 
tényezők (!) nekem megígérték.*

Tehát az ‘állandó teher* helyett, — melyet 
azonban minden fórum, mint jog és alapnélküli 
követelést vizszautasitott — Czobor úr belement 
egy «végkielégítésbe.* Szép tőle. A katholikusok 
persze majd csak «alkalom adtán fognak* része
sülni. Az alkalom már megvolt s még a napi
rendről is levették kérelmüket. Kik tehát az «ille
tékes tényezők*? Szóval Czobor úr ‘tanácskozott 
és kijelentett*. Miért? Megmondja ő maga: mert 
«a bakabányaiak nyugtalansága nem csillapodott, 
hanem fokozódott*. Tehát aki ‘nyugtalankodik*, 
annak 20000 koronát kell a zsebébe nyomni. 
Kérem ez nem tréfa, ez ‘tanácskozás eredménye* 
s talán még jogi axióma is válik belőle! A katho- 
likusoknak most. ‘nyugtalanság* nélkül is, törvény 
szerint jár 20000 korona. De legközelebb megint 
elkezd valaki nyugtalankodni, a triumvirátus ösz- 
szeül s meglesz a 20000 vagy nem tudom hány 
koronácska és igy tovább . . .  Te meg szegény 
község nyöghetsz a terhek súlya alatt!

De ha már Czobor úr belement valamiféle 
egyezségbe, paktumba, miért nem mondta ki 
ugyanazon lélekzettel azt is, hogy a katholikusok- 
nak is ugyanakkor s ugyanannyit kell adni, mert 
hiszen a lélekszám a két felekezetnél immár 
egyenlő. Már pedig az 1868. Lili. t.-c. 23 §-a és 
a m. kir. belügyminisztérium 1887 évi 41152. sz. 
a. hozott rendelete világosan kimondják a feleke
zetek arányos segélyezését s utóbbi szóról-szóra: 
«az egyes hitfelekezetek részére adandó községi 
segély megállapításánál igazságos alapul csakis a 
hívek lélekszáma szolgálhat.* — Ismeri ezeket 
Czobor úr?

S miért vették le a kalholikus egyház ké
relmét a napirendről s miért hangoztatja a jegyző, 
— három ‘tanácskozó* egyike, — hogy a katho
likusok legjobb esetben csak kétezer koronát

3

kapnak s arra is várhatnak? Erre feleljen Czobor 
úr! Ez az a pacifikálás? A béke árát a katholi
kusok bőrükkel fizessék meg? Az ilyen pacifikálást 
köszönjük, belőle nem kérünk. Ha volt nyugtalan
ság, úgy az csak most fokozódik majd!

Reá kell mutatnom Czobor úr további téve
déseire is, melyek, ha öntudatlanok is, nagyon 
vaskosak. Statisztikát közöl a bakabányai áltatni 
adóról s mivel az evangélikusoké — lévén azok 
gazdagabbak — sokkal nagyobb a katholikusok 
által fizetett állami adónál, azt Írja, hogy «amit 
a község az evangélikusoknak adott, az jórészt 
az evangélikusok zsebéből kerül ki * Képviselő ős 
volt alispán létemre restellnék ilyet papírra vetni! 
Hát Czobor úr nem tudja azt, hogy az állami adó 
állami, azt a község tovább szállítja, abból segélyt 
nem osztogat, tehát ahhoz — eltekintve a fenti 
miniszterijrendelettől — a 20000 koronának semmi, 
de semmi köze nincs? A községnek úgyszólván 
egyedüli jövedelme az erdőből van s a gyengéb
bek kedvéért jelzem, hogy a segélyt is csak ebből, 
t. i. a községiből adhatná, ha telnék. Nagyon 
rosszul informálták Czobor urat, mert a kalholi
kusok állami adójánál igy is nagyon téved. Ki
hagyja ugyanis a 600 lelken felül számláló Uhlisz- 
kót, amely nem község, hanem Bakabánya kül- 
utcája. Ezek a szegények mindent ide fizetnek, 
bár a község jótéteményeiben nem igen részesül
nek, pld. orvos slb. Ha tehát érne is valamit az 
állami adóval való bizonyítás, Uhliszkó adóját a 
bakabányai katholikusok adójához kellett volna 
számítani.

A bakabányai polgárok szerint a község 
vagyoni állapota sem oly kedvező, amilyennek 
Czobor úr festi. Póladója ugyan még nincs, de 
azt idáig is csak a fa árának emelésével lehetett 
elkerülni s ezt ismét csak a szegényebb sorsuak 
sinylik meg. A községnek adóssága cirka 8000 
korona s a 20000 korona segélyről legfeljebb kö
telezvényt adhatna, vagy uj kölcsönt kellene fel
vennie. De utóvégre ha az egyik 20000 koronát 
elviselheti és megadhatja, akkor a másik 20000-et 
törvény és rendelet értelmében el kell viselnie!

Értem Czobor úr cikkében azt, hogy az 
evangélikus tót iskoláról dicsérően nyilatkozik. De 
csodálatos előttem az, hogy egy volt alispán vár
megyéje egyik állami iskolájáról post festa azt 
Írja, /íogy ‘Züllésnek indult.* Ezen talán mégis 
csak tulerős kifejezés sokféleképen magyarázható, 
miért is vitába nem bocsátkozom. Az igazság 
érdekében azonban védelmére kell, hogy álljak az 
állami iskolának pap létemre is. Ugy-e furcsa 
viszonyok ? Vegye tudomásul Czobor úr, hogy a 
kalholikusok mind, a magyar érzelmű evangéli
kusok mind, s az intelligencia egyáltalán — az 
egy jegyző kivételével — az állami iskolába já
ratta és járatja a gyermekét. Vidékről is idejön
nek részint rendes tanulóknak, részint itt vizs
gáznak. Sok tót szülő a nagyobb gyermekét ki
viszi a felekezetiből s az államiba küldi éppen a 
magyar szó eltanulása végett. Az államiból mind 
derék hazafi került ki, azokat nem dobálják ki a 
selmeci líceumból — úgy mint másokat — nem
zetiségi agitációk miatt. Az államiban továbbá 
nemcsak magyarul tanítanak, hanem — s ez 
Czobor úrnak sem lehet mellékes — a magyar 
hazafias szellem nevelésére is súlyt helyeznek pld. 
március 15-iki s egyéb iskojai ünnepélyekkel. 
Czobor úr, mint volt alispán nagyon jól tudja, 
hogy boldogult Weigel Samu, állami isk. igazgató 
hányszor kapott jutalmat a magyar nyelv sikeres 
lanitásáért. Ha nem érdemelte, miért adták? Leg
érdekesebb az, hogy 1903. november hó 10-én 
maga Czobor úr is meglátogatta az iskolát s meg
elégedését nyilvánította. Miért vádolja most oly 
keményen az iskolát s vele természetesen a gond
nokságot is? Hiszen ha az állami iskola bizonyos 
tekintetben tényleg züllésnek induit, mint alispán
nak ezer és egy módja volt a bajon segíteni.

Azt írja Czobor úr, hogy «az evangélikusok
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az állami iskolái okolták azért, hogy felekezeti 
iskoláikat önerejükből kénytelenek fenntartani — 
nagy áldozat árán —.» Hát tehet erről az állami 
iskola s következik-e ebből az. hogy adjuk meg 
nekik a 20000 koronát, akiknek egyházi vagyona 
a 100000 koronát felülmúlja, akiknek mindenféle 
című tőkéik vannak s akik amúgy is 1300 korona 
évi segélyben részesülnek a községtől?! S mi lesz ' 
az állami iskolával — melynek «minőségéi Czobor j 
úr emelni akarja* — akkor, ha a katholikusok 
is emelnek majd egy iskolát a nyerendő segélyből? 
Gondolt erre Czobor űr, vagy nem ?

Ha végül Czobor úr tudni óhajtja, hogy az 
evangélikusok zöme miért tartja távol gyermekét 
az állami iskolától, megmondom: azért, inért jól 
felszerelt, három tanerős felekezeti iskolájuk van 
s mivel most annak fenntartása már egy kis meg- j 
erőltetésbe kerül, összeült a triumvirátus s a 
‘tanácskozás eredményeként* kiderüli, hogy a 
• nyuglalankodók* 20000 koronát kapnak «-kár
pótlásul.* Ezért ni! Petrásek Ágoston.

A „Selmecbánya-Rónai Ált. Temetkezési 
és Segélyző-Egyesiilet” ügye.
Tekintetes Szerkesztő tir!

Bár kijelentettem, hogy többé hirlapilag nem 
állok a nyilvánosság elé. mégis kényszerit az a 
komoly helyzet, melyet lelkiismeretlen emberek
nek — ezen 12 évig békésen és áldásosán működő 
egylet beléletébe üszköt dobva — támasztani 
sikerűit.

Folyó évi május hó 25-én délután a tanács
terembe hívtam össze néhány egyleti tagot, hogy 
ezeknek a temetkezési egyesület ügyét elmond
hassam — a gyűlésre azonban meg nem hivott 
tagok oly nagy számban jöttek cl és az izgatók 
által suggerálva olyan éktelen lármát csaplak, 
miszerint az összehívott értekezletet megtartani 
nem lehetett, ezért most ez utón kívánom tagjainkat 
felvilágosítani.

Az 1906-ik év, miként a zárómérleg mulatja, 
5706 K 28 f tiszta nyereséggel záródott. Az egylet 
egylet kezelését és egész beléietét a városi szám
vevőség a legnagyobb rigorozitással megvizsgálta 
és azt teljesen rendben találta, a jövőre nézve 
pedig az egyesület vezetőségével teljesen egyetértő 
javaslatokat hozott ajánlatba. Ezen javaslatok tel
jesen biztosítják a tagoknak érdekeit és az egy
letnek jótékony hatású fennállását. Éppen ezért 
kár volt az egyesület tagjait fellázítani. Különben 
álljon itt bizonyságul a hatósági vizsgálatról szóló 
jegyzőkönyv teljes szövegében:

Jegyzőkönyv,
felvétetett Selmecbányán 1907. évi május hó 27-én 
és folytatólag 28-án a * Selmecbánya-Rónai Álta
lános Temetkezési és Segélyző-Egyesület* vagyon

kezelésének megvizsgálása alkalmából. 
Jelenlevők az alulírottak.

Tárgy:
Első sorban az 1907. évi május 28-án lezárt 

napló szerint pénztár rovancsolása ejteleti meg:
Készpénzben bevétel.................  17013 K 71 f

» kiadás........... ........ 15302 » 24 *
Pénztári maradvány: J711 K 47 f

Értékpapírokban bevétel ......... 59500 » — >
l'j váltó elhelyezés.................... 3240 * — »

Összesen: 62740 K — f
Levonva a kiadást ........ ..  ... 3564 * — »

Maradvány: 59176 K — f 
Erre találtatott készpénzben:

75 darab bankjegy a 20 K ... 1500 K — f
6 » ; > 10 » ... 60 * — *

108 » ezüst á 1 K._...........  10b *   »
nikkel pénzben____ 43 * 20 *
bronz » ......... — » 27 »

Összesen: 1711 K 47 f
azaz:Egyezelhétszáztizenegy koronanegyveiiiiél fii!.

Értékpapírokban találtatott:
Selmeci tkpénztár 25552. sz. betét 19000 K — f

» népbank 4393. sz. betét 11000 * — »
Váltókban...................................-  29176 » — »

Összesen: 59176 K — f
azaz: ötvenkilencezeregyszázhetvenhat korona.

Mutatkozik sem hiány sem felesleg.
Az 19C8. évi vagyonmérleg szerint az egylet 

vagyona tesz 71047 K 73 f, mely áll:
1. a fenti Ikpénztári betétekben 30000 K — f
2. tagoknál elhelyezett kölcsön... 29500 * — *
3. készpénzben 1906. év végén

maradvány.. ...................... 8595 » 07 »
4. hátralékos járulékok. 2514 » 28 »
5. » kamatban... ... ... 158 » 38 »
6. vertheiin szekrény ....... ......  _ 280 » — *

összesen: 71047 K 73 f 
mely összeg összehasonlítva az 

1905. év végén kimutatott 65341 
K 45 f mutat ez évi vagyon-
szaporodást.............................. 5705 * 2S »

egyenlő a tullal kimutatott
vagyonnal: 71047 K 73 f 

A tagok száma 1905. év végével 4000
1906. érben felvétetett..............  545 4545
1906. évben elhalt ... . . . ____  126
1906. évben kimarad ..............  71 197
1906. év végével marad____ . . . _____  4348 tag
még pedig fizető....... .............................2123

nem fizető .................. ......  2224
A vizsgáló bizottság azon tapasztalatra jutott, 

hogy a könyvek vezetése és a vagyonkezelés lel- ■ 
jesen megfelelő és hiánytalan, a vagyon kamato- : 
zása teljesen biztos elhelyezésű.

A kezelés az alapszabályoknak teljesen meg
felelő. a kölcsönös segélyezésen alapul, a meg
jegyzés azonban az, hogy az alapszabályok 14. 
szakaszában megállapított 200 korona temetke
zési segély az 1906. év végétől, a mikor a SO : 
koronás alap befizetésre kötelezett tagok dijainak 
befizetése megszűnt, tulmagasnak bizonyul, a meny
nyiben az egyesület viseli a tagdíj beszedéséért 
fizetendő 10 %-os beszedési dijat és a 15. §-ban 
megállapított 15 K járulékot, miután pedig a ta
goktól beszedendő járulékok összege az 1907. évi : 
május 1-én 2001 tagból álló fizetés köteles egyé
nek járandósága 200 K 10 f bevételt eredményez, 
a temetési dij pedig 200 K -|- 35 K -\- 5 K költ
séget igényel, ezen temetési járulék az alaptőkéből 
igényel pótlást s tovább fenn nem tartható.

Minden esetre meggondolást igényel a tagok 
nagy számához és szegénységükhöz inért temet
kezési segély leszállítása s e szerint az egyosület 1 
nagyobb megrázkódtatása nélkül és annak a jövőre 
való teljes biztosítása szempontjából a vizsgálók 
hosszú és beható tárgyalás alapján és a szerzett 
jogoknak minél csekélyebb megcsorbítása okából 
a következő szabályrendelet! módosítást, illetve 
kezelési módozatot ajánlja az egyesületnek: legelső | 
sorban elhatározandó, hogy a 80 koronát végleg 
befizetett 2509 tag temetési segély kint 120 koro
nát kapjanak.

2. a 120 koronát befizetni kötelezett tagok 
temetési segélye egyenkinl 160. koronában áila- ! 
pittassék meg.

3. a 1(30 koronát befizető tagok segélye a 
200 koronában hagyassák meg: ennél azonban 
megengedhető lenne, hogy a 120 illetve 80 koro
nát fizető tagok a 160 korona befizetésileg a 200 
koronás temetési segélyre után fizetés által a 160 
koronáig a jogot megszerezhessék.

Az akiszabályok 32 tj-ának II. pontja 2-. - 
bekezdése alatti, azzal bővíttessék ki. hogy azon 
tagok kik a kötelezett és megállapított járulékot ! 
elhalálozásuk esetén míg be nem fizették a még ! 
be nem fizetett rész a kijáró temetkezési segélyből 
feltétlenül levonandó legven.

Ezek után a tőkének szaporítása szempont
jából azon rendé.kedés volna elhatározandó, hogy

a tőkék saját kamata Lőkósitossék, a beszedési di
jak a jelenlegi 10 %-ka felére szállítandó le és a 
jutalmak jelenlegi összege jelentékenyen leszállit-
tassék.

Végre az 1906 évi zárszámadás szerint ki
mutatott 2988 korona segély pénzek legfeljebb 500 
koronában legyenek kifizethetők.

Mindezek által és tekintettel a jelenlegi tag
számra az évi vagyon szaporodás 8000--9000 ko
ronát tehetne ki és ha ezek a jelenlegi tőke ka
matos kamatjával gyarapiltatnának úgy 16 év 
múlva körülbelül 400.000 koronára fog felszapo
rodni, a mely esetben a tőke kamatából az összes 
tagok temetési járulékai kétségtelenül kifizetve 
lesznek.

Minden esetre az egyesület eddigi kezelése 
azt mutatja, hogy 12 évi működése alatt 71.000 
kor. vagyont gyűjtött, a mely tény a mindig a 
kölcsönösségen alapuló temetkezési segély kiadá
sával oly körülményt nem szülhet, hogy a tagok 

' megkárosodhatnának.
A jelen jkv. az egyesület elnöksége utján a 

közgyűlésnek is kiadandó lészen.
Ezzel a jkv. bei'ejeztetett és aláíratott.

Kmf.
B allon  István  s. k.

jkv. vezető. 
P leu k a  Antal
e g y  pénztáror.

Csányl Ottó s. k.
városi föszáinvevó. 
Szép G ábor s. k 
egyesületi elnök.

\  égül még csak azt jegyzem meg, hogy a 
•Selmeci Újság* állandó piszkolódásai ellen a 
sajtóport egyidejűleg megindítottam.

Soraim szives közléséi kérve, vagyok a Tek. 
Szerkesztő Úr tisztelője.

Selmecbánya, 1907. május hó 31-én.
Szép Gábor,
egyesületi elnök

Színészet.
Végre lelt liáz-ról is Írhatunk, kedves kis 

gyermekek töltötték meg, kiknek kedvéért aztán 
több olyan nagy is eljött a színházba, aki egyéb
ként a maga kedvéből vagy a színészet kedvéért 
el nem jár a múzsák színhelyére avatott terembe.

De tartsunk rendet, soroljuk elő, a múlt 
héten szilire került darabokat.

Május 24-én harmadszor színre került «Yig 
özvegy* után 25-én a «Sogun» 26-án délntán 
*A betyár kendője ment, este «Gül-Baba», 27-én 
zónaelőadásban másodszor «Bab Mátyás*. 28-án 
a «Tolvaj», 29-én másodszor u «Táncos regiment* 
30-án délután «Hófehérke és a hél törpe* este 
pedig «Szép Ilonka* 31-én zónaelőadásban «A 
Sogun* másodszor.

A rendezés szerepét e héten hárman osz
tották meg egymás között: Mezey Kálmán igaz
gató az oroszlánrészt vállalta magára, a «Sogun* 
a ‘Bab Mátyás* «Gül-Baba» rendezésével, a 
‘Tolvaj* a «Táncos regiment* rendezését 
Marr/ittai/ Gyula titkárnak, a «Szép Ilonkát* pe
dig Szilágyi Aladárnak, a kiváló erőnek engedte át.

A három kiváló rendező kifejtett fáradozása, 
tudása olyan összevágó előadást teremteti, mely
nél jobbal a színpadi nehézségek ismerése mel
lett ez idő szerint nem is várhatunk. Nálunk nem, 
de a szinikerülel székhelyén: Besztercebányán 
igen. ahol szebb diszlelek állanak rendelkezésükre 
s a szabad mozgást nem gátolja ezernyi akadály.

Az az általánosan elismert siker, mit a múlt 
héten is kivívlak színészeink, egyaránt érdeme a 
jó rendezésnek és a szereplőknek. Csak az a kár.
' így ezt az általános elismerést csak oly keve
sen adják meg. azok a színházlátogatók, akik azt 
a nehány padsort és kis álló teret foglalják el 
mig azok, akik nem tartják érdemesnek a szín
házba járási, mert ők már másutt is voltak szín
házban, bírálókul lépnek fel annak a sokat tudni 
akaró ostoba kritikusnak elszórt hívei után. akit 
úgy hívnak, hogy: Azlmondják.
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Hát tisztelt, oh dehogy tisztelt Azt mondják 
ur és ti akik reá hallgattok, jertek csak be a 
«Sogun» előadására s meg fogtok győződni arról 
hogy színtársulatunk még ebből a határtalan 
ostobaságból is élvezhetőt teremtett. Velünk 
e-rvtitt bizonyára sajnálkozni fogtok azon, hogy | 
a°szövegíró és dalköltő oly becses szellemi erőt 
fejtett ki, fecsérelt el, arra a semmis alapra épít
vén egy díszes alkotásL s tékozlókká tette egy
úttal a színen szereplő művészi erőket is, de el 
fogjátok ismerni, hogy az előadás jó helyi viszo- j 
nvaink között kiváló volt, vagy nézzétek végig a ' 
•Tolvaj» előadását, s bizonyára az általános elis
merést megadók sorába léptek ti is, megadván 
az elismerést Margittal} Gyula, Erdössy Károly, 
Szilágyi Aladár, Szalma Sándor, Komlos Ilona, 
Füredi Feri szereplőknek egyaránt, kikhez kis 
szerepében még B. Szabó Dávid is sorakozik.

De gyönyörködni fogtok a «Szép Ilonkádban 
is, ha egy kis elnézéssel tudtok lenni oly hiányok 
iránt, melyek nem a szereplők és rendezők hibái 
hanem e fényesnek felépített énekesjálékhoz kö
tött követelményekben rejtenek.

Akit mindez ki nem elégít, az nézte volna 
meg a «Hóíehérkél», igazi örömet érzett volna a 
nézőtér szereplőin, a sok csillogó gyermekszemen 
kíváncsiságtól, meglepetésektől, örömtől sugárzó 
arcokon. A szerepet ők ragadták magukhoz ked
vességükkel s színészek és mi nagyok nem teltünk 
be nézésükkel, száz meg száz kérdésükre felelve, 
meg-meg újabb aggodalmukat, félelmüket elosz
latva. Kis kezeik tapsait mintha most hallanám.

Azt mondtunk e soraink elején, hogy a 
múzsák színhelyévé avatott fel az a nagy terem, 
melyben a színi előadások folynak. Azt hisszük, 
helyesen mondtuk, mert az elsők mellett az ének 
és táncművészet is méltó szereplőkre talált szín
társulatunk művész tagjaiban.

Jöjjetek, halljátok s lássátok! x.

K Ü L Ö N F É L É K .
— Űrnapja. A kalholikus világ, nagy tinne- ' 

pén, az Urnák napján, pompás idő kedvezett a j 
körmenelben résztvevő ajtatos közönségnek. Az | 
isteni tisztelet reggel nyolc órakor kezdődött a j 
plébánia templomban, ahol Podhrcigyuy Pál ! 
prépost-plébános mondott ünnepi misét. Mise | 
után körmenet volt, amelyben óriási közönség j 
vett részt. Ma vasárnap a bányászok tartják az | 
Urnapi tinnepeL a csütörtökihez hasonló dísszel, j

— Zászlószentelés. A hoclrusbányai nők j 
szép egyházi zászlót csináltatlak, melynek föl- 
szentelése a múlt csütörtökön történt az Urnapi 
szép ünnep keretében. Zászlóanya Lindiuayer j 
Ilona úrnő volt s az ünnepélyen részt vett | 
Hodrusbánya egész közönsége. Paidovich József j 
plébános gyönyörű beszédet intézett az ünneplő j 
közönséghez.

— Az Erdősi emlékünnep. Jövő vasárnap i 
lesz az Erdősi emlékünnep, a lapunkban már is- ! 
merlelett programul szerint. A rendező bizottság 
ez utón is felkéri az egyesületeket hogy ha tes
tületileg akarnak részt venni az ünnepélyen ezt 1 
a jövő hél szombat napjáig jelentsék be Kuli 
István főkapitánynál vagy Guba Pál alelnöknél. | 
Az ünnepélyre el fog jönni Lite Gyula főispán is ' 
s kíséretében többen jönnek Hontvárniegyéből is.

— A Selmecbányái gyermekbarát-egylet i 
kerti ünnepélye. Nagyszabású és fényes kerti 
ünnepély rendezéséről vettünk hirt. Az ünnepély 
a Selmecbányái gyermekbarát egyesület javára : 
rendeztetek és annak tiszta jövedelme a szögbe-r 
gyermekek felruliázlalására fog fordiltatni. A szil- 
kebb körű rendező bizottság folyó évi május hó 
‘28-án tartotta ez ügyben első értekezletét melyen 
városunk számos közi isx telel bon álló polgára vett i 
részt, az itjuságot Markos Béla főiskolai köri el- : 
nők képviselte ez értekezleten. A jelenlevők ! 
Stuller Gyula dr. főorvos gyermekbarát! egyleti ,

elnök ajánlatára a kerti ünnepély védnökéül a 
város első polgárát: Horváth Kálmán polgár
mestert választotta meg nagy lelkesedéssel. A 
polgármester meghajolván az egyhangú és ezen 
választáshoz szigorúan ragaszkodó értekezlet aka
rata előtt a védnökséget elfogadva a szervezők 
további ajánlatait terjesztette elő, amelynek kö
vetkeztében kimondotta az értekezlet, hogy társ- 
védnököknek a helybeli nőegylelck elnöknőit kéri 
fel. ügyvezető elnökké Stuller Gyula választatott 
meg és elhatároztatott, hogy társ elnökké az ösz- 
szes itteni hatóságok, intézetek, egyesületek ve
zetői, igazgatói illetve elnökei kéretnek fel. Ezen
kívül egy ölven tagú választmány alakíttatott 
mely a szükséghez képest száz tagra egészítendő 
ki és egyúttal ezekből alakul meg a rendező- 
bizottság is. Az ünnepély terveit ez idő szerint i 
csak nagy vonásokban ismerjük de a mennyit j 
tudunk azt el is áruljuk. Julius 7-én a városi J 
vigadó bekerített kertjében délután három órakor í 
nagy bazár lesz kizárólag szabott árak mellett. 
Mozgó eláru9itns virágokban, bonbonokban, szivar 
és szivarkákban. Több sátor fog felállittatni ezek 
között cukrázda, tejcsarnok, hideg buffet, ital 
pavilion, jux sátor, fényképező műterem stb. A i 
szabadban számos bohóság. Világ posta, 12 egyen- í 
ruhás kézbesítővel, posta felvevő és leadó híva- : 
tallal, a legtöbb levelező lapot kapott 3 hölgy 
részére értékes dijakkal, léghajó felbocsáló stb. 
Majd este hét és fél órakor szabadszinpad amely 
határozottan élvezetes műsort igér: uj kuplékban 
és számos meglepetésben lesz itt a közönségnek ; 
része. Este fél kilenc órakor fényes tűzi játék ; 
melyhez a rendezőség a pirotechnikust Budapest
ről szeretné megnyerni — ily irányú tárgyalások 
folyamatba tétettek. Végül pedig e fényes műsort 
a teremben hajnalig tarló tánc fogja berekesz
teni. A rendezőség már most erős akliót feji ki. 
hogy az ünnepély sikerét biztosítsa, amiben nem ; 
is kétkedünk mert a magunk részéről meg va
gyunk győződve, hogy ezen nemes és jótékony 
célú mulatságban városunk összes lakói egy szív
vel egy lélekkel fognak részt venni, különösen 
ha figyelembe vesszük, hogy az ezen alkalommal í 
összegyűlt áldozatokat amit nemes szivek ada- ' 
koznak itt helyben osztják ki vagyis azt saját 
nyomorunk enyhítésére fordítjuk.

Kerületi ifjúsági tornaverseny Eper
jesen. A május hó 24-én és 25-én tartott kerületi 
ifjúsági tornaversenyen a Selmecbányái líceum 36 j 
tanulóval vett részt Künsstler János lic. torna
tanár és K irá ly  Ernő lic. igazgató, kísérő tanár 
vezetése alatt. A besztercebányai, kassai és deb
receni lankcrüietből összesen 30 intézet 1432 
tanulója találkozott Eperjesen, hogy nemes ver
senyben összemérje erejét és tanúságot tegyen , 
testi ügyességéről. A 30 intézet közül az eperjesi ' 
kir. kath. főgimnázium bizonyult a legerősebbnek 
a mennyiben a legtöbb első dijat ez az intézet 
vitte el. Eperjes nyerte meg a fülesiabda mérkő
zésben az első dijat és a fő verseny ben (sulydobás 
és távolugrás) szintén első lelt. A Selmecbányái 
líceum bár a füleslabda mérkőzésben vereséget 
szenvedeti az eperjesiekkel szemben, a főverseny
ben és a minlacsapat versenyben megállta a he
lyét. a  főversenyben 30 intézet közül az 5-ik 
helyre került, a minta csapat versenyben a fi-ik 
helyre. Mind a két csapat elsőrendű oklevelet és a 
csapat minden egyes tagja bronz érmet nyert. A 
sulydobás és távolugrásban kitűntek: Szopkó István 
Vili. oszt. tanuló, dobott 945 m !. ugrott 455 m-t. 
Czukrász Aladár Vili. oszt. tanuló dobott 9‘47 m-t. 
ugrott 4‘97 m-l. Ivicsics Bál VII. oszt. tanuló dobolt 

I 9-87 m-t, ugróit 5.01 m-t. Chraeló János Vll. oszt.
tanuló, dobolt 9 26 m-t, ugrott 401 m-l. Ferjencsik 

i Pál VIII. oszt tanuló dobott 8-96 m-t, ugrott 4 69 
! líolpáézky János VII. oszt. tanuló, dobott 8*77 m-ti 
; ugrott 5-02 m-t. Tóth József Vili. oszt tanúló, 

dobolt 3'93 m-t, ugrott 5.22 m-t. Kindernay Ti
vadar Vili. oszt. tanuló, dobolt 891 m-t, ugrott

4 93 m-t. Egy tanuló átlagos dobása 918 m, ug
rása 487 m, a mi igen jó eredmény. A minta- 
caapat tagjai: Ivicsics Pál, Kolpaszky János, Tóth 
József, Cservenák Sándor, Vuczofszky Lajos, Szócsi 
Ernő, Mika Antal és Kapsz János. Dijat nyert még 
Ivicsics Pál VII. oszt. tanuló (155 cm.) a magas
ugrásban ezüstérem és Pischl Gyula VI. oszt. t. 
(2560 m.) a diszkoszdobásban (bronz érem.)

— Kinevezés. A vallás- és közoktatásügyi 
miniszter Jezsovits Károly kir. tanácsost a líceum 
nv. igazgatóját a medgyesi főgimnázium érettségi 
vizsgálataihoz kormány képviselőjévé nevezte ki.

— Kormányképviselő a liceum érettségi 
vizsgáján. A vallás- és közoktatásügyi miniszter 
a Selmecbányái ág1 hitv. evangélikus liceuin szó
beli érettségi vizsgálataira kormány képviselőül 
M ikid' Károly dr. eperjesi jogtanárt nevezte ki.

— Népnevelők gyűlése. F. hó 28-án vá
rosunkban szép számban jelenlek meg a helybeli 
és vidéki tanítók a lelkes papság kíséretében, hogy 
évi rendes közgyűlésüket megtartsák. Gyűlés előtt 
a szí. Katalin templomban misét hallgattak, a 
melynek végeztével a városi rk. el. fiúiskolában 
Brenzay Irma móderlárói tanítónő és Bachra- 
ty József Selmecbányái tanító ügyes gyakor
lati tanítása következett, a miért is a köz
gyűlés jegyzőkönyvileg fejezte ki az előadóknak 
szép tanításukért az elismerését. Ezután Litassy 
János esperes-plébános tb. elnök az e napokban 
bekövetkezendő nagy ünnepélyre hívta fel a ta
nítóság figyelmét dicső királyunk 40 éves jubileu
mára; ennek végeztével fülszólilolta az üsszegyül- 
teket az elnökválasztásra, akik Bachraly Józsefbe 
helyezték bizalmukat, azért egyhangúlag elnökké 
választották s az igy megüresedett jegyzőségre pedig 
Szpiska Mihály selmeci tanítót. A megható tar
talmú elnöki megnyitó után, s az alakiak elvég
zésével a kitűzött pályalétei nyertesei nevezetesen 
Gallé Anna és Czclder József, akik a tb. elnök 
által 10—10 korona jutalomban részesilletlek, ol
vasták fel munkájukat. Több egyesületi kisebb ügy 
letárgyalása után végül az elnök szólásra emel
kedett és az összesek nevében szívből eredő sza
vakkal üdvözölte Litassy János esp. plébános tb. 
elnököl, mint olyat, aki ez évben töltötte be ál-

j dásos papi munkálkodásainak 40. évét, s az ég bő 
I áldását kéri a jubileansra, aki ineghaloltan mon

dott kőszenetek a tanítóságnak mindenkori jóin
dulatáért, s ezzel a jubiláns megújuló és szívből 
eredő üdvözlése után a gyűlés t 1/* órakor véget 
ért. Közgyűlés után a tagok közebédre gyűltek össze 
özv. Gyurkovits Andrásáé vendéglőjében, ahol ebéd 
alatt feiküszönlől mondottak Bachraly József el
nök Oszvald János lengei plébános, Tuka Antal 
ig. tanító Hidvéghy Árpád bélabányai plébános, 
és Csorba Ödön tanító.

— Vivóverseny. Ar/ow Gusztáv lovag két 
hónapra terjedő jól sikerült vivókurzusát jun. 16-án 
fejezi be. A F. A. C. ez alkalommal vívó versenyt 
és akadémiái fog rendezni. A küzdelem igen erős 
és érdekes mert a hölgyek dijáért, mintegy 24-en 
szállnak sikra. Az érmeken kívül liszteleldij is 
lesz amit a F. A . G. némikép úgy hálál meg. hogy 
a verseny ulán tánccal kedveskedik. Ugv a ver
seny. mint a lánc Rovnyán lesz megtartva, a 
mostani megállapodás szerint junius 10. délután 
4 órakor. Személy jegy 1 kor. Családjegy 3 kor. 
A főiskola hallgatóinak, s a középiskolai tanulók
nak 50 fillér.

— Margittay Gyula jutalomjátéka. Mezey 
Kálmán színtársulatának derék ti lkára M. Margittá y  
Gyula szinvümésznek a jövő csütörtökön lesz a 
jutalomjálóka: «Az elnémult harangok*. Akik szín
házba járnak tudják, hogy Margiltay megérdemli 
a pártolást, mert kifejező, jó játékával sok ked
ves estét szerzett már a közönségnek, de figyel
mébe ajánljuk az «Elnémult harangokat* azok
nak, akik érthetetlen közönyből eddig kerülik még 
a határozottan igen jó előadásukat.

— Tornavizsg’a. Az ág. Iiilv. evang. liceum 
tornavizsgája a jövő hét szombatján délután lesz 
a tornatéren.

— Majális. A Herbst—Jiiger iskola növen
dékei a jövő héten szerdán tartják inog majáli
sukat a Felsőrónán. A közönségnek kedves nyári 
mulatsága volt mindig ez a majális, hisszük, hogy 
az idén még többen mennek ki mulatni a zöldbe,
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mert hiszen elmaradt az idén a líceum majálisa 
is, s igy ez mintegy pótolni fogja amazt is.

— Heti műsor. Mezey Kálmán színtársulata 
a jövö héten három újdonságot fog előadni. Mind 
a három darab igen jó s előre is felhívjuk rájuk 
a közönség figyelmét. A heti műsor a következő: 
Hétfőn. «Válás utján* vígjáték újdonság. Kedden. 
‘Nebántsvirág*, operette megy Lévai/ Margit ju
talomjátékául. Szerdán «János vitéz* daljáték. 
Csütörtökön * Elnémult harangok* újdonság M. 
Margittá y  Gyula jutalomjátéka. Pénteken «Mádi 
zsidó*. Szombaton «Cserkeszleány operett* (újdon
ság). Vasárnap. «Aranylakodalom». Díszelőadás 
az Erdősi ünnepély programijában.

— József kir. herceg: Szanatórium Egye
sület Selmecbányái bizottsága a múlt hó 26-án 
vasárnap délután 3 órakor a városház tanács
termében tartotta 1. évi rendes közgyűlését, me- 
lyet Tóth Imre dr. mint társelnök nyitott meg, 
üdvözölvén a megjelent tagokat, meleg hangon 
méltatta az elhunyt elnök, néhai Szitnyai József I 
kir. tanácsos, polgármester törekvését és a szana- j 
tórium embermentő célja iránti jóindulatát. Az 
emberi társadalom érdekébe vágó tartalmas be
széddel reá mulatott a tuberkolózis iszonyatos 
pusztítására, kérvén a közgyűlésen megjelent ura
kat és hölgyeket, törekedjenek a szanatórium ré
szére mennél több tagot szerezni, hogy tömörülve 
egyesült erővel védekezhessünk ezen iszonyú be
tegség ellen. Ezután a választás történt meg. El
nöknek megválaszlatott Tóth Imre dr. eddigi társ
elnök és társelnöknek megválasztani Sluller Gyula 
dr. alelnök. A jegyzőkönyv hitelesítésére Handel 
Vilmos ev. főesperes és Eckert Dismasné úrnő 
kérettek fel. A titkári és pénztári jelentésből meg
tudtuk, hogy a szanatórium Selmecbányái bizott
sága 74 rendes és 86 rendkívüli, összesen 160 , 
tagot gyűjtött, melyből meghalt 3 rendes és 2 
rendkívüli összesen 5 tag. Fizetni nem akar 9 tag, 
igy marad 69 rendes és 77 rendkívüli, összesen 
146 fizető tagja. A további laggyüjlésekkel az el- j 
nökség lelt megbízva. A tagoktól behajtott dijak: 
rendes tagoktól 274 K, rendkívüli tagoktól 142 K. 
Adományokból befolyt: B. Szabó Mihálytól 20 K, ; 
a főiskolai körtől 20 K, Szártorisz Ferenc, Vojlás 
Mátyás és Zsitvay János Selmecbányái és Hager 
József marosvásárhelyi gimnáziumi tanároktól 2—2 
K, összesen 464 K. A szanatórium elnöksége ér- i 
tesilette a Selmecbányái bizottság társelnökét, í 
hogy a Gyulán épült József szanatóriumba a bele- j 
gek felvételét megkezdték és hogy első sorban az j 
egyesületi célért lelkesen fáradozó szanatórium j 
vidéki bizottságaiból — és igy Selmccröl is — 
óhajtanak egy-egy beteget elhelyezni és ingye
nesen gyógy kezeltetni, kéri a társelnököt, hogy a 
bizottsággal egyetértöleg egy szegény sorsban lévő 
betegét hozza ajánlatba. A gyógyítás 90 napra van 
tervezve, e szerint a központi igazgatóság a jó
szívű közönségünk adományait bizottságunk egyik 
beteg tagjának gyógyítására akarja fordítani. A 
befolyt adományokra vonatkozólag nem lehet te
hát azt mondani: hogy a pénz kimegy a város- \ 
ból, mert ez városunk egyik beteg polgárának | 
gyógyítására lesz fordítva! Ehhez hasonló ked- i 
vezményl eddig semmiféle jótékony egylet nem \ 
nyújtott! A ki az ingyen gyógyítási kedvezményt 
igénybe óhajtja venni, jelentkezhet: Tóth Imre dr. ! 
elnöknél. Stullcr Gyula dr. társelnöknél, Kapp i 
Jakab dr. alelnöknél, Tandlich Ignác dr. és Faller j 
Gusztáv dr. bizottsági orvosoknál. A titkári és j 
pénztári jelentés és több érdekes indítvány letár- ' 
gyalása után a közgyűlés bezáratott. Mi azonban 
arról győződtünk meg, hogy az embermentő célt í 
maga elé tűzött bizottságunk közgyűlése nagyobb ; 
érdeklődést érdemelt volna meg!

— Elveszett múlt pénteken a Velics-fóle : 
bolttól a kamaraház'g egy pénztárca 70 korona 
pénzzel. A károsult kéri a becsületes megtalálót, ' 
hogy illő jutalom fejében adja be a talált pénzt 
a rendőrségnél.

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

— Rablás. Daubner János, Landler Gusz
táv és Kartik Ignác rovott múltú csavargók a 
múlt csütörtökön a roszgrundi tó mellett kira
bolták Steiner János bankai bányamunkást. Ellop
ták kézi harmonikáját. A rendőrség épen akkor 
fogta el a három jó madarat, amikor a harmo
nika árán vigan pálinkáztak.

— A szántól savanyuviz kutkezelősége Sel
mecbányán Goldberger Mór füszerkedőnél Kossuth 
Lajos-tér 30. sz. alatt állandó lerakatot létesített, 
hogy megszüntesse azon panaszokat, miszerint 
Selmecbányán az olt kedvelt szántói savanyuviz 
mindenkor és kellő mennyiségben kapható nem 
volt. Nevezett cégnél állandóan raktáron van kellő 
mennyiségű savanyuviz, hol az friss töltésben inin- 
denkor kapható tovább eladóknak is az eddig fi
zetett árakon. Miután a kutkezelőség személyes 
meggyőződést szerzett arról, hogy Selmecbányán 
a szántói viz helyett más ásványvíz hozatott for
galomba, ezúton kéri és figyelmezteti a tisztelt 
fogyasztó közönséget, hogy a szántói savanyuvizet, 
melynek soha semmi lerakodása nincs, már kris
tály tisztaságáról is megismerheti, de különösen 
felhívjuk a figyelmet a dugó beégetésére melyen a 
szántói savanyuviz körirat olvasható! A legki
tűnőbb óvszer járványos betegségek kolera, tifus 
malária slb. ellen !!

Közönség köréből.
Igen tisztelt Szerkesztő Úr!

Mivel az uborka évad már beállt, engedje i 
meg, hogy egy laptöltelékkel én is szolgáljak és j 
válaszoljak a múlt számban megjelent laptölte- | 
lékre. Sőt egyúttal arra is kérem, hogy engedje i 
meg mindaddig ezt tennem, mig a laptöltelékekre , 
válaszolnom lehet, vagy kell. Hisz oly jól esik 1 
forró melegben hideg vízről kedélyeskedni.

Hogy miként lehet néhány sor kérdésre j 
másfél hasábon válaszolni, azt megmutatta Sniffy 
ur, aki, ha úgy kezeli a vizipuskát, mint működő j 
tűzoltó, amint a szókincsei, mint töltelékiró, akkor : 
nyugodtan alhatom szerény hajlékomban én, aki 1 
csak fizettem a tűzoltói dijat, amikor nem is 
kellett és szívesen fizetek most is, amikor fizet- I 
nem kell.

Csak azzal nem vagyok tisztában, erre a 
naiv kérdésre is kérnék választ, hogy illetékesen 
beszél e méltóságos többesszámban (plurális i 
maiesleticus,) vagy csakugyan sokak nevében be- j 
szél, mert, hogy nem mindenkiében, azt pozitive 
tudom. Továbbá, hogy miért vagdalódzik az üres 
levegőben, miért gondol ki olyan rettenetes esz
méket, miért akar felelni olyanra, amit még most 
senki sem kérdezett tőle?

Azt tudom, hggy rendkívül örült annak-a 1 
néhány sor kérdésnek azért, hogy saját Írását j 
lássa. És ha tudnám, hogy csakugyan van komoly j 
ember városunkban, akire ráfér az ő bunkója, | 
mert ellensége az Egyesületnek és a tűzoltóknak j 
örömmel magamra venném az áldozat ruháját. : 
De mivel én is emberek közölt élek, hallok és ' 
látok s pozitive tudom, hogy ilyen számbavehető 1 
ember nem akad, tehát nincs is kit ülnie, egy
szerűen nem vehetem át a szerepet, ütlegelése 
kárba veszett fáradtság. De ha még is volna — i 
az nem komoly — nem számbavehető — az nem ! 
ember. Ezt tessék felhúzni a 3-ik emeletre; mert j 
humánus intézményeknek nincs ellensége — lég- : 
följebb az anarchista. Ellensége szokott lenni a i 
rendszernek, ellenfelei a vezetőségnek, ha maradi, j 
Városunkban nagyon sok számbavehető ember ! 
van, aki hallott az Egyesület ügyeiről, bajairól, 
jegyzőkönyveiről, pártoskodásról, kanapé pörről, j 
és sok más zajos gyűlésekről, kabinet titkokról i 
még pedig illetékes szájból. Igenis sokan vagyunk 
akik az Egyesület iránti tiszteletből kifolyólag j 
békességet szeretnénk, hogy kitűzött nemes cél- 1 
jának mennél jobban megfeleljen. Tessék csak 
Sniffy ur megkérdezni a tűzoltókat, hogy meg 
van-e az Egyesületben az igazi egyetértés, béke, 
bizalom, pártatlanság ? Ha igen, akkor illetékesen j 
tessék nagyon sokunkat röviden megnyugtatni, 
ha pedig nincs, akkor tessék leülni, cáfolatot Írni ! 
és igénybe venni szóáradattal teli puskáját.

Azt. amit én kérdeztem, illetékes, szava
hihető szájból hallottam, aki maga, olt volt és j 
részt vett az oltásnál. Hogy az az illetékes vá- | 
laszol-e és mit a feleletre, az az ő dolga. Ha ' 
válaszol, annál jobb, az újabb — de ez aztán 
nem lesz töltelékhasábnak csak a szerkesztő ur 
fog örülni, de mi is, mert az ügy végre tisztázódik.

Még csak annyit, hogy őszintén bevallom, 
hogy nem vagyok működő tűzoltó és nem is 
klakkos-Iakkos ficsur, hanem meglett pótadófizető 
polgárember, a szószoros értelemben demokrata, 
ki a polgárok között élek, társaságukban egyéb 
téren velük együtt működöm s mivel csakis kö
zülük valók a működő tűzoltók, ezek iránt olyan 
tisztelettel viseltetem — még Sniffy ur iránt is, ha 
működő — mint talán senki más, mert értékelni 
tudom nemes önfeláldozásukat.

• Mételyt szórni, alkotást lerombolni, a békét 
durva kézzel és durva ésszel megbontani, izólni* 
nem tudok, tűzjelző trorabitaszót sem szeretek 
hallani, én csak a lapot tudom tölteni; eszméi 
meg pláne nem izgatnak, mert ócskák, csak egy 
az eredeti, de ez inhumanus (tisztviselői gyomor
rák.) Én tehát bemutatkoztam, most tessék Sniffy 
urnák bemutatkozni, de csak harag nélkül, mert 
ez árt az egészségnek és a szépségnek, én is 
igerem, hogy követni fogom példáját.

Még egy naiv kérdés! Van-e tudomása 
szerkesztő urnák arról, hogy a tanács foglalko
zik-e a tűzifa kérdéssel, mely elsősorban az inté
zeteket, iskolákat érdekli, a melyekből a város él 
és a polgárokat is, akik a nagy adót fizetik. Mert 
mindenütt azt hallja az ember, hogy nincs fa és 
nem is lesz. Tudja meg jó előre a közönség, hogy 
mi lesz, hogy lesz. mert a jó gazda már nyáron 
is töri rajta a fejét és a szerint tervei. Szíves
kedjék erre a naiv kérdésre válaszoltatni, talán 
vállalkozik erre is Sniffy és olyan eszméket ter
mel, amelyekkel fűteni is lehet. yfty.

NYILT-TÉR.
E vova: alatt közlőitekért nem felelős a szeik.

Muhos István érd. akad, hallgató és tart. 
tűzmester financiális tartozását velem szemben 
ki nem egyenlítve még Írásban adott becsület 
szavát is rulul megszegte. Az ilyen ember sze
métje a társadalomnak s ezért óva intem isme
rőseit az ő megmételyező társaságától.

Budapest, 1907 május 29.
B á b o l n a y  J ó z s e f

technikus.

Köszönetnyilvánítás.
Mindazon tisztelt hölgyek és urak, kik fe

lejthetetlen édes anyánk elhalálozása fölölti rész
vétüket kifejezni és őt utolsó útjára kikisérni 
szívesek voltak, íogadják ezért ezúton hálás kü- 
szönetünket.

Selmecbányán, 1907. évi május hó 28-án.
V aitz ik  Ede és te stv érei.

KALOGEN
B r á z a y  s ó s b o r s z e s z
F O G K R É M  A L E G J O B B  ★  »

nagyon  a lkalm as utazásoknál. —  Réiküiözhetetien rövid Használat m án.
F e r tő t le n ítő  h a t ó s á g  á lta l m e g v iz s g á lv a .

n é lk ü lö z h e te t le n

A fogak tisztán tartásához fogviz nem elegendő. — 
Eltávolítása a foglius körül akaratlanul képződő árta l
mas anyag, csakis mechanikai tisztítással egyesített 
egy felélesztő és an t:septikus hatással bíró fog-Crőm- 
mel elérhető. A , , K A L O D O N T “  használata az 
összes kulturállomokban a leghatásosabbnak he

bizonyult.

S E L M E C -  É S  B É L A B Á N Y A  S Z  K I R .  V Á R O S

HIVATALOS KÖZLEMÉNYEI.
956. szám.

Pályázat.
A Selmecbányái m. kir. bányászati és erdé

szeti főiskola erdészeti földméréstani tanszékénél 
újonnan rendszeresíteti évi ötszáz (500) korona 
fizetéssel, egyszáz (100) korona fizetés természe
tével biró személyi pótlékkal, egvszázhusz (120) 
korona lakáspénzzel s hatvan (60) korona lakás
pénzpótlékkal, továbbá hatvan (60) korona ruha- 
illetménynyel és húsz (20) ürköbméter tüzifajá- 
randósággal javadalmazott szolgái állásra ezennel 
pályázat hirdettetik.

A pályázni óhajtókat felhívom, hogy saját
kezűig irt, családi és utónevüket, honosságukat, 
életkorukat, családi állapotukat, megszakítás nél
küli előéletüket, nyelv és egyéb ismereteiket, va
lamint erkölcsi magaviseltüket igazoló hiteles ok
mányokkal s végül egészségi állapotukat s erős 
testalkatukat igazoló hatósági orvos által kiállított 
bizonyilványnyal felszerelt pályázati kérvényüket
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_  ha állami szolgálatban állanak, felettes ható
ságuk, különben pedig az illető törvényhatóság fő
ispánja, illetve polgármestere utján a m. kir. bá
nyászati és erdészeti főiskola rektoránál f. évi jú 
nius hó tö-iy nyújtsák be.

Elkésetten érkezett vagy kellően nem ok
mányolt kérvények figyelembe nem vételnek. A 
kinevezés ideiglenes. A véglegesítés a teljes meg
elégedésre teljesített egy évi próbaszolgálat után 
fog megtörténni.

A pályázat alá bocsátott állásra az igazolvány
nyal ellátott kiszolgált katonai altisztek, az 1873. 
é. II. t.-c. értelmében elsőbbségi igénynyel bírnak.

Selmecbányán, 1907. évi május hó 10-én.
A főiskola ezidőszerinti rektora: 

Herrmann Miksa
3743~ vt. 1907.

Hirdetmény.
Az esküdtbirságokról szóló 1897 évi 33 t.-c. 

10 §-a, illetve az idevonatkozó utasítás 8 §-a ren
delkezéséhez képest közhírré teszem, liogy az 
összeíró bizottság az 1908 évre szóló alaplajstro
mot összeállította és ezt a rendőrkapitányi hiva
talnál junius 1-től kezdve 15 napon át bárki meg
tekintheti és hogy akár alkalmas egyénnek kiha
gyása, akár nem alkalmasnak bejegyzése miatt 
ezen 15 nap alatt bárki felszólalhat, valamint hogy 
ezen felszólalásokra, melyek ugyanott lesznek köz
szemlére kitéve, további 8 nap alatt bárki észre
vételeket tehet. A felszólalásokat és észrevételeket 
nálam kell Írásban benyújtani vagy élőszóval elő
terjeszteni.

Selmecbányán, 1907 évi május 31.
Horváth Kálmán

polgármester.

3440 sz.
Hirdetmény.

Selmec- és Bélabánya sz kir. város tanácsa 
ezennel közhírré teszi, hogy a Zmeskal Gábor ki- 
házasilási alapítvány 1906 évi kamatjövedelméből 
adományképen az 1906 évben férjhez ment egy 
róin. kath. s egy ág. evang hitvallású, selmec-béla- 
bányai illetőségű nő között 360 (háromszázhatvan) 
kor. osztatik ki. Felhivatnak mindazok, kik ezen 
adomány elnyerésére igényt tartanak, hogy sza
bályszerű mellékletekkel, u. m. keresztlevéllel, sze
génységi, szolgálati, házassági- és erkölcsi bizo- 
nyitványnyal ellátott kérvényeiket a f. évi jún ius  
12-ig a város polgármesterénél annál is inkább 
terjesszék be, mert a későbben beérkező folya
modványok nem vétetnek figyelembe.

Selmecbányán 1907 évi május hó 29-én.
Horváth Kálmán,

polgármester

331 szám. 1907. polg.
Hirdetmény.

Az 1890 évi t.-c. 22 § áriak rendelkezéséhez 
képest tudatom a város közönségével, hogy a tör
vényhatósági közutak fenlartásáról az 1905 és 1906 
évekről szerkesztett s szabályszerűen felülvizsgált 
zárszámadásokat a közigazgatási bizottságnak be
mutattam, a közigazgatási bizottság azárszámadáso- 
kat f. évi május havi ülésében előkészítőén tárgyalta 
és megállapította, (112. sz. véghalározatával) e zár
számadások a városi főjegyző hivatalos helyiségé
ben (Városház II. cm. 10. ajtó) f. évi május hó
22-től junms hó 7-ig közszemlére kitéve vannak, 
mely idő alatt egyesek a zárszámadások ellen fel
szólalhatnak és felszólalásaikat Írásban a kitéti idő 
tartamának lejária napjáig a polgármesterhez be
nyújthatják.

Ezen zárszámadások a netán beadandó fel
szólamlásokkal együtt a f. évi junius havában meg
tartandó törvényhatósági bizottsági közgyűlésnek 
fognak bemullatni tárgyalás és megállapítás cél
jából.

Selmecbányán, 1907 évi május hó 21-én, 
Horváth Kálmán s. k.,

polgármester.
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Hirdetmény.
Mely szerint közhírré tétetik, hogy a folyó 

évi ált. jövedelmi pótadó kivetési lajstromok az 
Ipolysági m. kir. pénzügyigazgatóságnak érvényitési 
záradékával ellátva a városi adóhivatalnál folyó 
évi május hó 28-tól folyó évi junius hó 5-ig ter
jedő nyolc napi közszemlére kitétetnek azon fi
gyelmeztetéssel, hogy az adókötelesek netáni fel
szólamlásaikat megtegyék, és pedig:

a) azon adózók kik a fentérintett kivetési 
lajstromban tárgyalt adónemmel már a múlt év
ben voltak megróva, a lajstrom kitételének napját;

b) azon adózók, kik a kivetési lajstromban 
megállapított adóval a kivetés évében első izberi 
rovattak meg, adótartozásuknak az adókönyvecs
kébe történt bejegyzését követő 15 nap alatt köz
vetlenül az ipolysági m. kir. pénzügyigazgatósághoz 
annál is inkább nyújtsák be, mert ezen határidőn 
túl oda beérkezett felszólamlásaik az 1883. évi 
XLIY. törvénycikk ... g-a értelmében mint figye
lembe nem vehetők, egyszerűen visszautasittatn'ak.

Selmecbányán. 1907. évi május 26-án.
Városi adóhivatal.

K iadó lakás.
Deák-utca 17. sz. alatt (Sóltz-féle) házban

a z  e m e le ti la k á s ,
mely jelenleg a „Főiskolai Kör“ helyisége, 

kellő helyreállítás után 

f. é. nov. l-tő l kiadó.
Bővebbet: F o d o r *  L .  dr*.

MEGHÍVÓ.
A SELHECI NÉPRANK RÉSZVÉNYTÁRSASÁG 

1907. JUNIUS HÓ 6-ÁN D. U. 3 ÓRAKOR 
A Z IN T É Z E T  H E L Y ISÉ G É B E N

tart ós erre a t. részvényeseket tisztelettel 
meghívja.

A közgyűlés tárgysorozata:

l / j  — A r s  hét utcai szobából álló emeleti lakás
r u a a o  az ópostán. =  -------

l E s Z é i r j e  i : r i . g 3 7 - e x L

ir á n y  órák , valamint mindennemű s z o lid  arany  
é s  e z ü s tá r u k ,  h a n g s z e r e k ,  a c é l -  é s  b ő r 

áru k  stb.-röl e r e d e d  g y á r i á rb a n .
Nikkel romontoir ó r a ................................. K. 3 .—
Systom Roskopf patent ó r a .......................K. 4.—
Svájci orodoti 9ystem Roskopf patont . . K. !>.— 
Rojegyzctt -Sas Roskopf. nikkol rom . . K. 7.—
E züst romontior óra <Glória> müvei . . . K. 8'40
Ezüst remontoir óra f ö d é l l e l ..................K. 12* *50
Ébresztőóra K. 2-S'0. Konyhaóra . . . . K. 3-— 
Schwarzwaldi óra K. 2'80. K akukóra . . K. 8’50 
Minden óráért 3 évi jótállás. N in c s e n  k o c 
k á z a t!  B e c s e r é lé s  m e g e n g e d v e  v a g y  a  

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

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

Brüx 1258. szám . (Csehország.)

Ezüst-utca I. kér. 14. szám alatt üzlet 
helyiség kényelmes lakosztállyal

f. évi augusztus hó l-től kiadó.
Ugyanott a ház is szabad kézből 

jutányosán eladó.
Bővebben:

Borhegyi István
cukrásznál

Eziist-utea I kér. 14

Császárfürdő I{lHlKl)e»ít‘ li. Nyári és téli
gyógyhely, a magyar Irgalmasrcnd 
tulajdona. Elsőrangú kénes hévvizl)

—  — -^ógyfiiritó • modern berendezésit
* gőzfürdő, kényelmes iszapfürdők, uszodák-, tőrök-, kő- és már- 

ványfUrdók: hőlég-, szénsavas- és villamosviz-hirdók. Ivó- és be- 
1 légzési kúra. -00 kényelmes lakószoba. Szolul kezelés, jutá

nyos árak.
q y y *  Prospektust ingyen és bcrinemvn kiil.l

A z  ig a z g a tó s á g .

1. Közgyűlési elnök s jegyző, valamint há
rom hitelesítő részvényesnek megválasztása.

2. A meghatalmazások vizsgálatáról szóló 
jelentés.

3. A részvénytőke s tartalékalap felemelését 
továbbá a heti befizetési belét és előleg üzletágat 
illetőleg — 1907. május hó 6-án hozott közgyű
lési határozatok folytán — a kir. törvényszék által 
2438/907. keresk. sz. alatt hozott végzésből ki
folyólag szükségessé vált alapszabály módosítás 
és pedig az 5.. 6., 7.. 8., 9., 10., 11., 12., 14., 15. 
21. § .

4. Egy cégjegyző választása, az 1909. évi 
rendes közgyűlésig terjedő megbízatással.

Selmecbánya, 1007. május hó 23-án.
Dr. Bartha Béla, s. k.

igazgató.

3  régi szó. . . 3  uj s z ó . . .

Altvater Altvater

G ess ler G ess ler

Jágerndorf B u d a p e s t

Maggi G yula  é s  T á rsa . 
I ro d a :  W ien, IV 1. G y ár: B reg en z .

Tüdőbetegségek, hurutok, szamár
köhögés, skrofulozis. influenza
ellen számtalan tanár és orvos által naponta ajánlva.

Miothogy értéktelen utánzatokat is kínálnak, kérjen mindenkor 
„Rocheu eredeti csomagolást.

F. H offm ann-L a R oche A  Co. B a se l (S?4Jc)
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S z é lh a jtó , c sö m ö rc s illa p ito

J^ódepcesöppek.
Q z  1844* értől Veráit Háziszer, 
amely étvágyat gerjeszt és az 
.Y.Y. emésztést elősegíti. .Y.Y.

Ára 1 K palackonkint
3 üregnél keresebV t utánvéttel 
2*50 K  csomagolással) postán 
Y.Y.Y nem szálliltatil^. Y.Y.Y

Kaphatói
BITTNER GYULA gyógyszertárában GLOQGNITZ

Alsóausztrir..

r■ r 
H 
O

Ez A  K e r e t  S z ű k

té n y e k  b e s zé ln e k

P
A

v« -'yenek ;i I. hölgyek k. r •’>'» lillérért Hoppal és a sreplö, 
máj folt. börvörrtssóp. mitesser. piirsenés, pa ttanás és más 
arc tisitátlansáp csodálatos eltűnése minden szónál szeb
ben bizonyítja, hogy a  Hoppá minden mást feleslegessé 

tesz. egymaga pótol krémet, szappant, púdert. Puhítja, 
ifjitja. üdíti, finomítja és fehéríti az arcot, kezeket, nya

kat. vallat, 
angol teint regn 

főrak tára :
KA1SER VILMOS és TSA

drogériája.

Győr, Baross-út 1. Kapöato gyógyszertárakban és drogériákban.

HOPPÁ HOPPÁ

H
O
P
P
A

I

A  N á d p a rip a - 
L ilio m te js z a p p a n

B ergm ann és tá r sá tó l Drezda és  T etschen  a'E.
Marad » naponta beérkező elimerő nyilatkozatok sze
rint a leghathalósabb minden gyógyszappnnok közt 
szopták ellen is. Használata az arcbőrt puha bárso

nyossá teszi és rózsásszint idéz ölő. 
K apható 80 filléres darabokban  minden g y ó g y 
szertárban , d rogu eria-, párfln-, szap p an- és 

fordász-üzletben

V iia H iia s 5zLouis19O'tlegfobb kilünfesGrand Prijf

fémtiszhl’o
.■ k iv o n a t

minden m ás tisztítószer! felülmúlZ A L O X N Aj örkélt bőrű,fehér sós. esontnélkiili, szép ■ 's.-.-.t 
minő résztelekben. kg.-ja . . .

Zsírnak való szalonna, sou iar, - 
Füstölt vastag sza lonna.................

„ vékony ......................................    1-18
Debreceni paprikás sza lo n n a .............................................  liio
Füstölt kohász sertés húsból, u . - i ; • ni , Ubj 
Pácolt fokltagyntás paprikás szalonna. .
Pácolt bőrös sonka, karmonádll, oldalas 
Füstölt sonka, karmonádli, oldalas . . .

A fö n ti á ru k  sz á llító  levele  és c so m ag o lása  ingyen .
Elsőrendű házi zsír  k g .- j ; t ............................................. tfi;
Hozzá szelencék: ,'> kg-os Mo, 10 kg-os ISO, 25 kg-os \.

100—200 k g . v é te ln é l In g y en  ho rdó .
Tormás virsli párja 10 f. 50 pár vet. Iné! 8 f. Szalvalád: ......

10 í. 50 pár vételnél 8 f.
---------- A z á ra k  f il lé r e k b e n  é r te n d ő k . ----------

Áruin) árai. uteiyek g y a k r a n  v álto zn i;, e helyen minden 
számban „szalonna" alatt találhatók.

S z á llítja

IFJ. BflLCZÁR LAJOS
h e n t e s  áruk villamos (motor) üzemű gyár?.

NYÍREGYHÁZA.
T elefon  134. sz. sfip g g n y o lm : B.ilez:.:’ h e n te s  N y íreg y h á za .

Zsigmondy-ulca 
67. sz. a . házam

ban
földszinti 

J. elrítl SjE? 
(2 utcai, 1 udvari 

szoba stb.)
=  auy. í-től =

I t  i  t u i ó .

Fodor L: dp.

V : T' ;
- t .  ■ ' í f r

Ház eladás!
Az Erzsébet-uíeá- 
ban a kápolna át- 
ollenábűii 146-147. 

IV. számú ház
szabad kézből

e  1 a  d  ó .
Bővebbet a ház

tulajdonosnál

Missuth Istvánnál

S íi üzlet megnyitás /

V a n  s ze re n c sé m  a  n a g y é r d e m ű  k ö z ö n s é g n e k  becses  
tu d o m á s á r a  a d u i .  h o g y  a  S I X G E I Í  I G N A  C - fé le  
üzle tbő l, m e ly e t ho ssza b b  id e ig  v eze ttem , k i lé p te m  és fo ly ó  
h ó  1 0 - tő l S e lm e c b á n y á n  K o s s u th  L a jo s - té r e n  'Z á r d a -  
é p ü le t m elle tt), e g y  a  m a i  k o r n a k  m e g fe le lő

e s e r e i

r e n d e z te m  be.

F ő tö re k o é s e m  a z  leend . h o g y  j ó  és s zé p  á r u i m  v a 
la m in t  s zo lid  á r a im  á l ta l  a  n a g y é r d e m ű  k ö zö n s é g  b i
z a lm á t  te lje sen  k ié r d e m e l je m .

Á l la n d ó  r a k tá r t  ta r to k  a k ö v e tk e ző  c ik k e k b e n  és 
p e d ig :  férfi-, fin- és gyerm ek-ruhák v a la m in t  fe l
öltői,- és sport (/őllérol, bon: férfi-, női- és g yer
m ekcipőkben.

A  legjobb g y á r t m á n y ú  nyúlszőr- és gyap ju -  
1, a lapok , nyal,ken dők, feh érn em ű k nap- és 
esöernyön, teljes ten n i sz felszerelések stb. stb. 
n a g y  v á la sz té k b a n  b á m u la to s  o lcsón  k a p h a tó k .

A  n a g y é r d e m ű  k ö zö n sé g  becses p á r t fo g á s á t  k é r v e ,

m a r a d ta m  te ljes  tis z te le tte l

fi Ü ( I I L  E l i  H E N R I K
d i va tá rn  kereskedő.

.S o l i i i e e b r in y f t i i :
ifj. Marsehalko Gyula, 
Engel Zsigmond,
Ernst Zsigmond,
Weisz Ignác,
Wei8z Samu

H o < in is h A n .\  f .n  : K p ó l y á n  g o n : K o r p o n á n :
Kukucska József, Berczeller M.. Blaskovies Lajos.
W eisz Jakab. Bolner Pál,

Dombo Károly utóda 
Brack Ignác 

Rumann Lajosné.

S ' . ö r m ö c b á n  y á r i  :
Freud Manó,
Gazdik János,
Horn F. W„
Klein Hermann 
Ritter Lipód J.

Nyomatott Joerges Ágost özv. 6s fia könyvnyomdájában Selmecbányán, 1907
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