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A gimnázium kiegészítése.
Múlt számunkban röviden jeleztük, hogy 

a kattiolikus hat osztályú gimnáziumnak 
nyolc osztályúvá való kiegészítését a vallás
én közoktatásügyi miniszter elhatározta.

Nagy jelentőségű határozat ez, amely 
Selmecbánya város egész közönségét öröm- ; 
mel töltötte el annál is inkább, mert újabb 
időben hogy — hogy nem, miért — miért 
nem az a felfogás kezdett lábra kapni, hogy ; 
ennek a városnak feltétlenül tönkre kell 
mennie

Nem tudjuk miért, mi célból terjesztik 
e felfogást a városnak kiváló jó a k a r ó i .  
de tény az, hogy e felfogás meg van s j  
lassan átmegy a városi közönség közé is 
és itt ha egyebet nem is, de kedvetlenséget 
szül és semmi esetre nem szolgál a város 
javára.

Azért fogadtuk őszinte örömmel a vallás
os közoktatásügyi miniszternek határozatát, 
mert. alkalmasnak látjuk arra, hogy a kö
zönség egy részének elkedvetleuedését meg
szüntesse és megcáfolja a város vesztét 
kiváló passzióval jósolóknak Cassandra jós
latát.

Hogy mily nagy jelentőségű lesz a 
város közönségére nézve a gimnázium ki
egészítése és a kor követelményeinek meg-

Őseink viselete.
Ma, amikor egyre sűrűbben hangzik fel az 

a panasz, hogy középosztályunk társadalma jóval 
több fényűzést fejt ki ruházatában, mint a meny
nyit szűkös körülményei megengednek és amikor 
e panaszokkal kapcsolatosan nem egyszer a régi, 
jó idők megemlítését halljuk, talán nem lesz ér
dektelen, ha egy futó pillantást velünk arra, 
miként is öltözködtek őseink és drága voll-e vagy 
olcsó öltözködésük.

Nem, ha azt hisszük, hogy őseink valami 
túlságos szerények és egyszerűek voltak öltözkö
désükben, akkor ugyancsak nagyot csalódunk. 
Sőt, amint látni fogjuk, nagyobb pompát és fényt 
fejtettek ki öltözködésüknél mint akármilyen más 
szomszédos nemzetek.

így már Kálmán király a papoknak megtiltja, 
hogy hasitolt ködmönben, zöld mentében, színes ! 
saruban s egyéb világi öltözékben járjanak, a | 
XIII. században keletkezett budai képes krónika i 
mintha csak a Kálmán királytól megmaradt öltö
zékeket ismételné, őseinket saruban, szűk nadrág- | 
bán, dolmányban, feltolIazolt süvegben ábrázolja, i

Hibás tehát azaz állítás, mintha eleink lö- i 
rökös, bő nadrágban járlak volna, mert ha volt ! 
rajtuk valami bő a lábaik körül, az lenszövőt :

felelő berendezése szinte fölösleges újabban 
tárgyalni és fejtegetni. Körülbelül harminc 
esztendős az a mozgalom, amely célul 
tűzte ki a gimnázium kiegészítését. E har
minc év alatt a város közönsége több mint 
hét ízben fordult kéréssel a mindenkori 
kormányokhoz, küldöttségek jártak az ország 
pri másánál, kormány elnököknél, miniszte
reknél, ám mindhiába a kérdés megoldatlan 
maradt mind mostanig.

A közönség hálájára és köszönetére 
érdemesek azok, akik nem engedték el
aludni e kérdést, nem csüggedtek, hanem 
nem szűnő bizalommal, buzgalommal dol
goztak, mindaddig áruig eredményt nem 
értek el.

Ámde a gimnázium kiegészítése köte
lességet is ró a váios közönségére. Kétség
telen az, hogy pár év múlva száz-százötven- 
kétszáz diákgyerekkel több jön a városba 
mint eddig. Eddig ugyanis az evangélikus 
líceum igen sok vidéki tanulót volt kény
telen elutasítani, mivel a katholikus hely
beli fiuknak adott előnyt a líceum igazga
tósága a beiratkozásnál. Ez most nem fog 
előfordulni, s igy a líceumba, amelynek jó 
Ilire az egész Felsörpagyarországon elismert 
sokkal több idegen vidéki tanuló iratkoz- 
liatik be. Valószínű az, hogy a gimnásiumba 
is jönnek vidéki tanulók s igy a városnak, 
a közönségnek gondoskodnia kell arról, hogy

amit a nép ma is visel, de senkinek sem jut 
eszébe azt nadrágnak nevezni.

Nem mondom hogy őseink nemzedékeken 
keresztül kihúzódott vándorlásaikat díszruhában, 
kocsagtollasan telték volna meg, de hogy visele
tűk szabását feltétlenül itt tanulták meg felesleges 
volna megemlíteni. Mert amint megtelepedtünk 
már kiöllözve találtuk őket. S ez öltözet szépsége 
oly hatást gyakorolt az itt lévő benszülöllekre, 
hogy egyszerre mind elfogadták a magyaros öl
tözetet, Erdélyben a szász és oláh nép még most 
is abban jár, sőt magukat a szász Írókat idézhet
jük arra nézve, hogy a nemzeti fejedelmek idejé
ben Erdély szász urai és asszonyai szinmagyar 
ruhát visellek, csakhogy a miénknél valamivel 
hosszabbat és bővebbet. Ezt bizonyítják azok a 
féldombormüvii síremlékek is, melyeket még ma 
is Szoben főegyházában láthatunk.

Ezen nem is kell csodálkoznunk. Mert bár 
elleneink annyi szépet és jót elvitatnak a ma
gyaroktól, de viseletűk feslőiségét még senkinek 
sem jutott eszébe kétségbe vonni.

Három sajátosság emeli a magyar viseletét 
Európa több népének öltözéke fölé, a szép ter
metet kitüntető szűk szabás, a virító kelmeszin 
és a rajta elömlő disz a zsinórzal és a drága 
kövek.

e vidéki tanulók itten megfelelő szállást 
és ellátást kapha sanak.

A gimnázium kiegészítésével már a 
jövő tanévben legalább két-liárom, az az
utáni esztendőben négy- öt esetleg hat uj 
tanár jön a városba. Ezeknek szintén kel
lőid fog lakás, azok tehát akik tehetik jól 
teszik, ha nem fognak továbbra is húzó
dozni az építéstől. Városunkban jelenleg is 
nagy a lakásszűke, a takarékpénztár által 
épített kilenc magánlakás jó formán semmit 
nem segített a bajon, már pedig ha azt 
akarjuk, hogy fejlődjék a város, nem sza
bad visszavonulniuk azoknak, akik tehetnek 
a város fejlődéséért, nemcsak a köz, de a 
maguk érdekében is.

A gimnázium kiegészítésével régi hő 
óhaját teljesttette a kormány a város közön
ségének, most a közönségen van a sor, 
hogy bebizonyítsa, hogy tényleg meg tud 
felelni ez a város azoknak a feladatoknak, 
amelyeknek egy kulturális központnak ne
vezett város meg kell, hogy feleljen.

E feladatok közé tartozik legelső sor
ban az, hogy a kulturális intézetek által 
idekötött tisztviselőknek, tanároknak taní
tóknak kellő ellátásál ól gondoskodjunk, 
másodsorban pedig az, hogy igyekezzünk 
a várost külső :;sin, egészségügyi tekinte
tében fejleszteni.

De talán nem lesz érdektelen, ha viseletűnk 
kelméire is egy rövid visszatekintést velünk.

A hajdankorban. mikor a posztó még drága 
a kényeleinhajhászat még nem volt annyira ki
fejlődve, felső öltönyeink egy része még bőrből 
volt. Az erdélyi oláhok által lentartott ködmönök, 
mellre valók nem egyebek, mint egész, illetve 
csonka ujj menték, bőrből készítve.

Mégis, már az első századokban is otthonos 
a posztó is, bár Erdélyben az első posztót csak 
1546-ban gyártották. A kiváltságos osztályoknál 
jókor általánossá lelt, inig a népnek még a nem
zeti fejedelmek idejében is tiltva volt. Hogy 
azonban a nemesség szerényebb része itt is a 
néppel illetve a ködmennel maradt, bizonyítja 
Bethlen Miklós, ki Apor Istvánt ködmonböl nyuszt 
és bársonyba öltözött embernek mondja.

Azonban a közlekedés, mi egymásután telte 
tönkre Europaszerte a nemzeti viselőieket, a bőrt 
minálunk is lassan háttérbe szorította. Anglia és 
Németország posztói, Olaszország selymei és bár
sonyai. Törökország bársonypuha bőrei kezdik 
elözönlőin Erdélyt, a pénz érettük patakokban 
folyik ki. úgy, hogy szüksége mutatkozott az egyre 
magasabb árakat kérő kereskedők rendszabályo
zásának. Iü25-ben elhatározták, hogy fejedelem 
minden esztendőben megbízottakat küldjön Bécsbe,
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— Változás a bányaigazgatóságnál. A

Selmecbányái bányaigazgatóságnál már a közeli i 
napokban nagy változások történnek. Svehla  Gyula 
miniszteri tanácsos, bányaigazgatónak saját kérel
mére megengedte a király, hogy nyugalomba he
lyeztessék. Hosszú és hasznos szolgálatai elisme
résein a Lipót-rend lovagkeresztjével tüntette ki 
a királyi kegy a távozó bányaigazgatói. Svehla 
Gyula helyébe G rillus Emil bányatanácsos jön 
Budapestről, akit főbányatanácsossá nevezett ki 
a király. B árdossy  Antal főbányalanácsos, az 
igazgatóság bányaügyi előadója Budapestre a köz
pontba helyeztetik át.

— Kinevezések. A király Neubauer Ferenc 
főbányalanácsost, a nagybányai kerület bánya
igazgatóját miniszteri tanácsossá nevezte ki. Ugyan
csak miniszteri tanácsosi címet és jelleget nyert 
W ahlner Aladár bányakapitány. A kinevezések 
alkalmából mind a két miniszteri tanácsost szá
mosán üdvözölték városunkból.

— Katholikus autonómiai közgyűlést tar
tottak a múlt hó 28-án a Selmecbányái katholikus 
hívek a Havasboldogasszony templomban Cziczka 
Sándor városi karnagy elnöklése mellett. A gyű
lés tárgya volt a liz évvel ezelőtt megválasztott 
autonómiai választmány kiegészítése. Beválaszlat- 
tak a választmányba: Arthold Géza, Ács József, 
Bárdossy Antal, Binder Antal, Bocsák István, 
Cziczka Sándor, Fodor László dr., Pallér Károly, 
Gverk Károly, Gverk Mihály. Horváth Kálmán, 
Liha Antal. Laun Károly, Podhragyay Pál, Pod- 
horszkv József, Scinvarcz Oltó dr. Sziago József, 
Schneider Lajos, Tuka Antal, Tandler Gyula, Yelics 
György, Weisz István Weisz Ignác, Wokurka János, 
Zubka József. A gyűlés tárgyalta a prímásnak, le
iratát is, amely szerint a kerület autonómiai kép
viselője Zichy  Jenő gróf meghalt s az uj képvi
selő megválasztására határidőül folyó évi szép- j 
tember 23. napját tűzte ki.

— Köszönetnyilvánítás. Kcrpely Antal az 
Alpine bányatársulat igazgatója által a Gyermek
barát-Egylet részére adományozott 50 koronáért, 
fogadja a nemes adakozó a választmány hálás 
köszönetét.

— Mulatságok Vihnye-fürdőn. Julius hó 
28-án volt a ‘Beszterce—Selmecbányái egyetemi 
társaskör* bálja Vihnvén. Már reggel meglátszott 
a fürdő sétányain, hogy sok az idegen vendég és 
hogy igy estére alaposan tele lesz a táncterem. !

Krakkóba, Nándorfehérvárra, mint az akkori fő- 
piacokra, kik a kelmék oltani áráról tudomást , 
szerezvén, kereskedőink számára árszabályt te- ! 
remtsenek. Ezen árszabásoknak köszönhetjük, 
hogy a kelmék akkori áráról tudomást szerez- 
hetük.

Akkor is ötféle szövetet használtak: bársonyt 
posztót, selymet, szőr és lenszövetet. Hogy me
lyikből minő fajtát, azt a lejebb közölt árszabás
ból könnyű szerrel megláthatjuk.

Hogy az árak minőségéről fogalmunk legyen, 
meg kell említenünk, hogy akkoriban a pénznek 
akkora becse volt. hogy egy borjas tehén 3—4 
frt, egy pár ökör 12—15 Irt volt, egy 40 vedres 
hordó bor pedig 1 frt.

Legkedvesebb kelme a bársony. Fajtái a kö
vetkezők: 1. veres, testszin, szederjes, sima 9 
frt, 2. velencei bojtos 8 frt, 3. színes, virágos 8 
frt, 4. fekete virágos 4 frt, 5. genuai vagy mode- 
nai 3 frt egy rend ruhára való.

A posztók ára igen változatos, a legdrágább 
12 frt, a legolcsóbb 60 peták egy rendre való. 
Áruk szerint sorjába iktatjuk ide a posztók el
nevezését.

Velencei skarlát, gránát (ez megyszinü) skár- 
látin (zöld és kék) karmazsin, sája, rózsa, lazur

A 30 tagú rendezőbizottság délben érkezett meg 
kocsikon Selmecbánya felől és estig befejezte a 
bált előkészítő munkálatokat. A fényesen kivilá
gított és feldíszített táncterein előtt társalgóban 
fogadta a rendezőség az érkező báli közönséget, 
amely este 9 órára zsúfolásig megtöltötte a tánc
termet. Csakhamar rázendített Balogh Laci zene
kara az első csárdásra és megindult a kedélyes 
és fesztelen bál, amely fokozódó jókedvvel reggeli 
6  óráig tartott. Az első négyest 80 pár táncolta. 
A jelenvoltak közül a lehetőség szerint a követ
kezőket sikerült feljegyezni:

Asszonyok: Alton L. T. Newyork, Baán Ele
mérné Selmecbánya, özv. Balás Emilnó Selmec
bánya, Barla Kálmánná Jászberény, Bárczy Ivánná 
Zoinbor. Becsey Lászlóné Ipolyság, Bedros Jó- 
zsefné Nagysalló, Burget Józsefné Nagybecskerek, 
Deutschlender Nándorné Budapest, Detela Ferencnó 
Budapest, Faller Károlyné Selmecbánya, Fekelo 
Gézáné Budapest, Fekete Imréné Ipolyság, Hanisz 
Imréné Gyöngyös, Harmath István dr.-né Buda
pest, Hedry Bertalanná Szepsi, Heimann Jánosné 
Budapest, Heitler Hugó dr.-né Budapest, Horváth 
Kálmánná Selmecbánya, Horváth Jenőné Buda
pest, Katona Lászlóné Budapest, özv. Kis Pálné 
Budapest, Zilahi Kiss Árpádné Budapest, Kell 
Jánosné Budapest, Kecskeméthy Béláné Nyitra, 
Kincs Jánosné Budapest, özv. Kotzó Pálné Buda
pest, Lojsch Árpád dr.-né Budapest, Lévin Jó
zsefné Budapest, Lukács Vilmosné Budapest, 
Molnár Edéné Budapest, özv. Mandl Hugóné Bu
dapest, Nagy Dezső dr.-né Nagybecskerek, Ordódy 
Vilmosné Budapest, Pischl Samuné Sember, 
Banünkel Edéné Debrecen, Somlyay Kálmán dr.-né 
Pozsony, SchitTner Ferencné Budapest, özv. Szalay 
Józsefné Érsekújvár, özv. Szelke Árvádné Buda
pest, Tölgyessy Ferencné Ipolyság, Weisz Adolfné 
Léva. Vécsey Leóné Budapest, Zsolnay Imre dr.-né 
Budapest.

Leányok: Baán Iza Selmecbánya, Balás 
Ilonka Selmecbánya, Bedros Erzsiké és Margitka 
Nagysalló, Boda Nelli Budapest, Burget Róza és 
Viola Nagybecskerek, Deutschlender Júlia és Stefi 
Budapest. Escher Margit Budapest, Faller Gizi és 
Irike Selmecbánya, Gondos Emmi Budapest, Hanisz 
Kornél Gyöngyös, Isaak Anna Budapest, Kiss 
Janka Budapest, Kiss Mariska Budapest, Krausz 
Irén Budapest, Lélmányi Liliké Budapest, Molnár 
Paula Budapest, Lippert Ciliiké Budapest, Onczay 
Alice Körmöcbánya, Ordódy Marcsa és Sári Bu
dapest, Pázmándy Eufrosina £enta, Pigl Erzsiké 
Budapest, Sághy Micike Pozsony, Solcz Viola

faylandis, stampt, mayzler, karasia, kontula, l'edo- 
rillér, morvái, boroszlói, brassai, festett aba.

Mai hölgyeink persze irigységgel vegyes ál- 
mélkodással gondolnak a 17 századbeli erdélyi 
hölgyekre, kiknek ennyi mindenféle posztó közölt 
válogatni módjukban állott.

A selyem szövetek, eléggé különösen, jóval 
olcsóbbak voltak a posztó szöveteknél. Aruk 3 
frt és 33 pénz között váltakozott. Elnevezésük:

Kamuka, toromella, virágos allac, sima atlac, 
dupla kanavác, tábit, tafeta, esemelyct, habes, 
mohár, velesz, lobogó tafeta.

A szőrmeszövetek már igen olcsók voltak, 
igaz, hogy rangbeli dáma ilyenből csak bélést 
csináltatott.

Végül meg kell még említenünk a gyolcs 
szöveteket, áruk 1 fi t-tói le 12 pénzig, singenként. 
Elnevezésük:

C'.inadof, gallérgyolcs, jancsár patyolat, sleziai 
lengyel gyolcs, hajtott gyolcs, ulmai, truppai, kar- 
mazin gyolcs és szálé patyolat.

Már a prémek, melyeknek igen fontos szerep 
jutott a díszítéseknél, jóval olcsóbbak voltak. 
Hazai préinek ára: Egy erdélyi hiuzbőr 8  frt, 
medvebőr 5 írt, vidrabőr 1—2 frt, öreg farkas 
l frt. nyesi 1 frt, olcsóbbak azután róka, borz, 
bárány, kecske, vadmacska, nyúl, hörcsög és görény.

Székesfehérvár, Szalay Margit Érsekújvár, Somlyay 
Mariska Pozsony, Titze Leó na Selmecbánya, Vajda 
Margit Budapest, Vécsey Margit Budapest.

Felülfizelések: Detela Ferencné, Horváth 
Kálmán, Lits Gyula, Svehla Gyula és Balás Hugó 
dr. 10—10 K, Gaál Zsigmond 8  K, Alton L. T. 
G K, Hanisz Imréné, Kecskeméthy Béláné, Sághy 
Kálmán és Wankovics Lajos 5—5 K, Bedros József, 
Pischl Samu, Scinvarcz József és Ungár Kálmán dr. 
4—4 K, Huszágh Adolf, Rédey Józsefné, Székely 
Vilmos. Szedlacsek Rudolf és Viedemany Gusz- 
távné 3—3 K, özv. Nagy Dezsőné 2 K, Czentner 
József, Katona László, Hell László, Isaák Anna, 
Somló Mór, Singer Lajos és Szegedi Sándor dr. 
1— 1 koronái.

— Augusztus hó 2-án igen sikerült 
«Gvermekbál» volt Vihnyén. A fürdő táncterme 
régen látott oly nagy és vig társaságot, mint e 
«bál» alkalmával, kitűnt azonban itt is azon szo
morú valóság, hogy az «urak» kevesebben van
nak, mint a «hülgyek», de volt is nagy keletje az 
ifjú uraknak, akiket a sok szép kisleány majd 
szétszedett, de volt is másnap sok megbeszélni 
valójuk a kis hölgyeknek a bálon szerzett tapasz
talatok folytán.

— Augusztus 3-án az építendő kápolna 
javára hangversenyt rendezett Vihnye-fürdőn az ott 
üdülő közönség. A rendkívül szép inüsor odahozta 
az egész közönséget, úgy hogy a terem szűknek bizo
nyult és a szomszéd teremben is szorongott még a 
hallgatóság, amely feszült figyelemmel kisérte az 
egyes számokat és tapsviharral honorálta a ki
váló művészettel előadott darabokat. A műsor a 
következő volt: 1. „Magyar D alok“ Fráter Ló
ránttól. Cigányzenekar kísérete mellett énekelte 
Escher Margit. 2. „Schubert á r ia .11 Zongorán elő
adta Steinitz Elza okleveles zongoraművésznő. 3. 
„Humoros fölolvasás.u Irta Balás Pál dr. felol
vasta Balás Sándor. 4. „ Santurra rom ánca“ 
a «Paraszlbecsület»-ből és Pastourelle. Sugár 
Ottóné zongorán kisérte Steinitz Elza okleveles 
zongoraművésznő. 5. „Magyar népdal egyveleg.“ 
Zongorán előadta hedrii Hedry Bertalanné, 6 . 
„Bekvártélyozás“ monológ Herczeg Ferenctől. 
Előadta Lippert Cilii. 7. „Operett r é s z l e t e k Éne
kelte Escher Margit zongorán kisérte Pigl Erzsiké. 
8 . „A gyerm ek biza lm a11 Hugó Viktortól. Sza
valta Sugár Ottóné. 9. „Fcdák i n d u l ó Előadta 
Balogh Laci zenekara.

— Fejedelmi vendégek Zólyombrézón. 
F erd in a n d  bolgár fejedelem fiai, B oris herceg 
trónörökös és ücscse, akik jelenleg a fejedelem gö-

Külföldi prémek a hazaiknál 3—4 szerte 
drágábbak voltak, ilyenek: portai aranyprém, 
nápolyi selyemprém, bársonyprém, szőrprém.

Hogy azonban visszaemlékezésünk teljes le
gyen nem szabad megfeledkeznünk az öltözet 
egyébb díszeiről sem, nevezetesen meg kell emlí
tenünk a zsinórzatot és a gombokat. A zsinórzat 
többféle volt: zsinór, sujtás és vitézkölés. Külö
nösen nagy művészetet szereztek a sujtások ké
szítésében az itt megtelepedett törökök. Ezek a 
cifraságok aránylag eléggé olcsóak voltak, úgy, 
hogy még külföldön is szívesen vásárolták a ma
gyar sujlásokat.

Egyáltalán meg kell jegyeznünk, hogy mind
ezen ruházati kellékek még aránylag elég olcsóak 
voltak, mert nem szabad felednünk, hogy mindez 
kézzel készített házi ipari termék és annyira tar
tós volt, hogy egy-egy ilyen ruha 15—20 évig is 
eltartott.

Bocsánatot kérek hölgy olvasóimtól, ha eset
leg nem azt nyújtottam nekik, amit cikkem ele
jén ígértem, de azt hiszem, minden magyar asz- 
szonyt érdekelheti, hogy mennyi pénzt is költöttek 
annak idején ruházatra őseink, a régi, jó időkben.

m
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inörmegyei birtokán. Pohorellán nyaralnak, julius 
hó 31-én szerdán délután 2  órakor automobilon 
hurtokliew  kapitány, Kissoii' kapitány, Bogdánon* 
főhadnagy és H ikisch  udvari tiszt kíséretében 
Zólyombrézóra érkeztek az oltani nagy kiterje
désű állami vasgyárak megtekintésére. 44 kilo
méternyi utat egy óra alatt tették meg. A feje
delmi vendégeket a gyár főnőké Államiét' Henrik 
főbányatanácsos kalauzolta s a fiatal hercegek 
élénk érdeklődéssel nézte végig a legújabban 
szépen berendezett üzemeket. Azután a gyárfőnök 
társaságában uzsonához ültek, melynek elfogyasz
tása után félhét órakor este vissza utazlak Po- 
horellára.

Erdészeti kinevezések. A in. kir. föld
művelésügyi m. kir. miniszter H eim  János, Kolosi 
Imre erdészeket főerdészekké, Pnuer Jenő erdész
jelöltet erdészszé nevezte ki.

Krutkovszky Károly temetése. A múlt 
hétfőn érkeztek meg a Karlsbadban hirtelen elhunyt 
Krutkovszky Károly kohófőnök tetemei Selmecbá
nyára. A temetésen impozánsan nyilvánult meg a 
részvét, mert ott volt jóformán az egész város, hogy 
utolsó utján elkísérje a temetőbe a korán elhunyt jeles 
hivatalnokot, jó szakembert. A temetési szertar
tás a vasúti állomáson volt s a beszentelést Pod- 
h ragyay  Pál prépostplébános végezte. Ezután 
megindult a hosszú menet s jó egy órát eltartott 
ainig a hegybányai kapun túl levő róm. kath. sir- 
kertbe megékezeti, ahol újabb beszenlelés és ima 
után örök pihenésre helyezték. Az elhunyt csaladja 
tagjai ez utón is köszönetét mondanak mindazok
nak, akik részvétükkel enyhíteni igyekeztek mér
hetetlen fájdalmukat.

— Fölövészet. A polgári lövöldén a múlt 
pénteken és szombaton folyt le a főlövészet igen 
nagy érdeklődés mellett. Az elsődijat Stuller Gyula 
dr. a másodikat L illa  Antal, a harmadikat Sugár  | 
Gyula, a negyediket K ünsztler János, az ötödiket 
Bencze  Gergely nyerte el. Vasárnap délután te- 
kéző verseny volt a lövöldéi tekepályán melyen 
dijakat nyertek: H ónai Károly, B ogya  János, 
Selmáidét' József, S lrkn la  Gábor, Burda Is Pál, 
Szakács Antal.

— Igazgatóságé gyűlés. A kerületi munkás 
biztosi tó-pénz tár igazgatósága ma délelőtt 10 
órakor a pénztár helyiségében ülést tart. Az igaz
gatósági ülésnek fontos tárgyai vannak, többek 
között az 1907. évi XIX t.-c. értelmében össze
hívandó közgyűlés idejének és helyének megál
lapítása.

— A helybeli m. kir. adóhivatalnál
folyó hó 15-től a hivatalos órák, az ipoly- 
sági in. kir. p. ii. igazgatóságnak 213G8 
sz. rendeleté folytán 8  óra reggeltől dél
után 2  óráig egyhuzamban tartatnak meg.

Esedékes adók. A városi adóhivatal 
figyelmezteti az adófizető közönséget, hogy a folyó 
évi III. évnegyodi adók e hó 15-ig befizetendők.

A Selmecbánya-Rónai Betegsegélyző- 
és Temetkezési Egyesület ügye. A hetvenes 
bizottság, amelyet az egyesület júliusi közgyűlése 
kiküldött a számadások s az ügymenet megvizs
gálására Titka Antal egyesületi tag elnöklése 
mellett elvégezte munkálatait s javaslatai is ké
szen vannak, amelyeket a közelebbi közgyűlés 
elé fog terjeszteni. Mielőtt azonban a közgyűlés 
döntene az egyesület ügyében, be kell várni a 
m. kir. belügyminiszter vizsgálatát, amelyet a köz
gyűlés kívánságára a város polgármesterének elő
terjesztésére fog megtartatni a miniszter. Mivei 
az egyesület ügyeiben a legnagyobb zavart az 
idézte elő, hogy rohamosan igen magasra emelték 
a temetkezési segélyt, az egyesület vezetősége ide
iglenesen úgy intézkedett, hogy a temetkezési se
gélyeket 2 0 0  koronáról 100  koronára szállította le.

A Munkásbetegsegélyző Pénztár uj 
közgyűlési kiküldöttei. A m. kir. koreskedelem-
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ügyi miniszternek a z  uj mankásbiztositáal törvényt 
életbeléptelő rendelete értelmében a múlt pénte
ken történt meg a lendőrkapitányi hivatalnál a 
közgyűlési kiküldőitek pótválasztása. A választás 
eredménye a következő: Megválasztatolt közgyű
lési kiküldöttül a következő 31 munkaadó és 4 
alkalmazott: Balázs János mészáros, Balázs Nándor 
asztalos, Barth László hentes, Banmorlh Lajos 
sütő, Borhegyi István cukrász, Czimra János 
cipész, Gsierni Lajos fodrász, Dukasz Gyula üveges 
Erdős Ede cipőgyáros, Flóro Jánoscipész.Grohmann 
Gyula könyvkereskedő, Gverk Károly cipész, id. 
dirién Károly sütő, Králik Vilmos asztalos, 
Leslyánszki József mészáros, ifj. Marschalkó Gyula 
kereskedő, Muzsik Gyula hentes, Pántik Pál hentes, 
Paulik Lajos cipész, Pituk Sándor asztalos, Platthy 
Antal kereskedő, Sípos Ferenc kereskedő, Suhaj 
Péter szabó, Schvarcz József szállodás, Visnyovszki 
Gyula sülő, Vallersdorfer Károly könyvkötő. Az 
alkalmazottak közül Fiaszik Arnold szedő, Grosz 
László könyvelő, Zsidók Ferenc lakatossegéd, 
Nemes József kereskedősegéd.

— Értesítés. A tiszai ág. hitv. evang. egy
házkerület eperjesi Collegiumának jogakadémiáján 
az 1907—1908. tanév I. felére a beiratások 1907. 
szeptember 1-től 12-ig cszközlendők; az előadások 
szeptember 16-án veszik kezdetüket. Utólagos fel
vételnek szeptember 13—15 napjain dékáni-, azután 
pedig tanári-kari engedélylyel lehet helye. A kik 
jogi tanulmányaikat csak most fogják kezdeni, 
azok az érettségi bizonyítványt, akik pedig az 
egyetemekről, vagy más jogakadémiákról lépnek 
át, azok csupán eddigi leczkekönyvüket tartoznak 
a beiratkozásnál felmutatni. Azok az egyéves ön
kéntesek, a kik tényleges katonai szolgálatukat f. 
évi szept. hó végén fejezik be, október 1 — 8  napjain 
iratkozhatnak be. A vizsgálatok határideje szept. 
1-től 15-ig terjed. A félévi tandíj 50 kor. Evan
gélikus lelkészek, tanárok és tanítók fiai — te
kintet nélkül vagyoni viszonyaikra — minden 
további folyamodás nélkül a tandíj felét fizetik. 
A jogakadémiai hallgatók vallásfelekezeti különbség 
nélkül részesülhetnek a Collégium kebelében fenn 
álló, újonnan épített s kényelmesen felszerelt táp- 
intézet kedvezményeiben; ebéd- és vacsoráért az 
első félévben szept. 1-től december végéig 60 ko
rona, csak ebédért 34 kor. fizetendő. Joghallgatók 
havonkinl is beiratkozhatnak. Az arra érdemesek 
igényt tarthatnak a Collégium állal évenkinl ki
osztani szokott ösztöndíjakra, valamint a szegény- 
sorsnak tandíjmentességre, tápintézeti-dij elenge
désre s a jelentékeny alaptőkével rendelkező 
«Jogász segély-egylet* támogatására. A jogaka
démiai ifjúsági-, valamint a collegiumi nagy könyv
tár a hallgatóság rendelkezésére áll. A szünidőben 
mindennemű felvilágosításokkal, levélbeli megke
resésre is, szívesen szolgál a jogakadémia igazga
tósága. A tiszai ág. hijv. ev. egyházkerület eperjesi 
ősi Collegiumának jogakadémiáján, — a hazai ág. 
hitv. ev. egyház egyetlen ilynemű tanintézetén az 
1906—1907. lanév alatt a következő tanárok mű
ködlek: Mikler Károly dr. dékán, Ereky István dr., 
Flórián Károly dr., Morovilz Simon dr., E. Nagy 
Olivér dr. (az I. félévben), öbelko Dezső dr., Bafl'ay 
Ferenc dr., Szlávik Mátyás dr. (rendes tanárok); 
Horovilz Imre dr. Máriássv Béla dr., Szlehlo János 
dr., (magántanárok). Az első félévben 26 tantárgy 
100 heti órában; a lf-ik félévben pedig 30 tan
tárgy 105 heti órában adatott elő. A tanév alatt 
a jogakadémián összesen 310 hallgató volt beírva, 
úgy, hogy a hallgatóság létszáma tekintetében ez 
a tanintézet a hazai liz jogakadémia között a 
legelsők közé emelkedett. A hallgatók között volt 
I-ső éves 78; Il-od éves 8 8 ; llt-ad éves 62; IV-cd 
éves 70: tanfolyam hallgatása nélkül miniszteri 
engedélylyel vizsgázott 12. Születési hely tekinte
tében volt: Sárosmegyei 47; Zemplénvármegyei 
41; Gömür- és Sepesvármegyci 22—22; Nógrád- 
vármegyei 15; Pest- és Szabolcsvármegyei 12—12; 
Árva-, Torontálvármogyei 10 10; Abauj-Torna-
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vánnegyoi 9: Békésvármegyei 9; Borsód-, Liptó- 
vármegyei H 8 ; l'ngvárinogyoi 7; Bihar-, Zólyom- 
vánnegyei 6—0; Bács-Bodrogvármegyei 5; Bereg-, 
Hont-, Máramáros-, Szatmár-, Veszprémvármegyei 
4—4; Arad-, Baranya-, Bars-, Hajdú-, Trencsén- 
vármegyei 3—3: Fehér-, Pozsony-, Fogaras-, 
Heves-, Brassóvármegyi 2—2; Temes-, Győr-, Ko
márom-, Vas-, Nyitra-, Kisküküllő-, Sopron-, Gsa- 
nád-, Hunyad-, Kolozs-, Krassószürény-. Tolna
vármegyéből 1—1; Ausztria 2; Egyesüll-ÁUlamok 
1. A tanév alatt 41 joghallgató kapott végbizo
nyítványt. A tanév folyamán 94 első alapvizsgá
lat tartatott. Az első alapizsgálatot Ariim Lőrinc, 
Onderkó Győző és Párkányi Sándor; a második 
alapvizsgálatot Hauer Ernő, Herczegh József, Spira 
Gyula, TamaschoíT Sándor és Toronszky Endre 
tette le kitüntetéssel. Több joghallgató részesült 
ösztöndíjban, a segélyegylet támogatásban, tandij- 
és tápintézeti-dij elengedésben stb. Ezen a cimen 
a joghallgatók által élvezett kedvezmények összege 
a múlt tanév alatt meghaladta a 9000 koronát. 
Az akadémiai ifjúság egyesületei: a jogásztestület, 
segély egylet, turista-egylet és víyó-egylet élénk 
működést fejtettek ki. Mindezekről részletes ada
tok a Collégium «Értesítő»-jében olvashatók, me
lyet a Jogakadémia igazgatósága 20 fill. levélbélyeg 
beküldése ellenében bárkinek készséggel megküld. 
A városban egészséges és nem drága lakások ele
gendő számmal állanak rendelkezésre s az ifjúság 
ellátása jutányos.

— A siketnémák budapesti áll. intézeté
nek 1906—1907. tanévi értesítője K is  Lajos 
szerkesztésében 8  nyomtatott Ívnyi tartalommal 
jelent meg. Az értesítőt az intézet céljának és 
rendeltetésének meghatározása vezeti be, amelyet 
sorban követnek az intézet épületére, fenntartására, 
felettes hatóságára és ügyforgalmára, valamint a 
tanári testület működésére vonatkozó tudnivalók. 
E részből megtudjuk, hogy az 1891-ben létesített 
ezen 8  évfolyamú intézetben a siketnémák meg
tanulnak hangosan beszélni s hogy ennek segé
lyével megtanulják mindazokat a közhasznú is
mereteket is, amelyeket az elemi- és polgári is
kola nyújt épérzékü tanítványainak. A következő 
részt a növendékekre vonatkozó statisztikai ki
mutatások, az érdemsorozatok és segélyezések 
foglalják le. A lefolyt tanévben 10 osztályba so- 
rozoltan 130 növendéke volt az intézetnek, akik 
közül 6 8 -an eltartási-, 16-an pedig villamos vasúti 
segélyben részesültek. A IV. részben az intézeti 
ünnepélyek, tanulmányi kirándulások és vizsgála
tok leirása foglaltatik. A következő részben az 
intézet javára befolyt adományok és hagyomá
nyok nyugtáztatnak, a VI. részben pedig az inté
zet újabb felszerelési tárgyairól ad számot az 
értesítő. A VII. részből megtudjuk, hogy az inté
zetben történik a gyógvpaedagógiai tanárok kép
zése is. A Vili. rész főképen a siketnémák gya
korlati irányú továbbképzésére vonatkozó törek
vések eredményeiről számol el. Megtudjuk e rész
ből, hogy az oktatásban részesült siketnémák 
legnagyobb része a kézműipari pályákon érvénye
sül, de közülök a tehetségesebbek az állami ker
tészeti tanintézetben és az iparművészeti iskolában 
folytatják tanulmányaikat. A sikelnéma nők ré
szére ipariskolai jellegű foglalkoztató műhelyek 
állanak fenn az intézetben, amelyekben fehérnemű 
és női ruhavarrással, gépkötéssel és mühi inzéssel 
önálló kenyérkeresethez jutnak ama oktatásban ré
szesült sikelnéma nők, akikről hozzátartozóik 
egyébként nem tudnak gondoskodni. Ez a rész 
közlő a felvételi szabályzatot s a felvétel körül 
követendő eljárást is, mely szerint az intézetbe 
nemre, vallásra és nemzetiségre való tekintet 
nélkül minden 7—10 éves korú siketnéma gyer
mek díjtalanul felvétetik és a szegénysorsuak el
tartási segélyben is részesülnek. A siketnéma 
gyermekek szülői számára megirt tanácsok és a 
jövő tanévi beiratásokra vonatkozó tájékoztató 
zárja be a gazdag tartalmú értesítőt, amelyet az
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érdeklődőknek díjtalanul küld meg az intézet 
Budapesten, Vili. Mosonyi u. 8. sz alatt székelő 
igazgatóság.

— Baleset. Brcsko István bányamunkás o 
hó 2-án cseresznyeszedés közben oly .szerencsét le 
nül esett le a fáról, hogy lábát törte. A bányász 
kórházban ápolják.

Himlőoltás. A belváros II. és III. kerü
leteiben lakó s még be nem oltott gyermekeket 
ma délután oltja be T andlid t Ignác dr. t. orvos 
a városi kórházban.

— Csavargó cselédek megrendszabályo- !
zása. Általános a panasz újabb időben i cselédek 
rosszasága miatt. Nap-nap után előfordul, hogy 
éjjelenkint elhagyják lakásukat, csavarognak, korcs
mákban dőzsölnek vagy más helyeken éjszakáznak 
vagy lakásukon idegeneket fogadnak a gazda Indián 
kivid. E visszaélések megakadályozására erélyes 
intézkedést adott ki a kapitányi hivatal, a mely
ben megtiltja a cselédeknek, hogy esti 10 órán 
túl lakását elhagyhassa. Megtiltja a rendelői azl 
is, hogy a korcsmárosok ez időn túl megtűrjék 
helyiségeikben a cselédeket.

— Heremagot termelő gazdáknak külö
nösen fontos a következő hir: Azon gazdák, 
kik akár lóheréből, akár lucernából legalább 50 
métermázsa magtermést várnak és arankájuk 
nincs, tudassák ezt Mandiner Ödön budapesti 
magnagykereskedővel. Ennek utána Mandiner el
küldi egyik tisztviselőjét és a herét még lábán 
megtekinted. Ha azon területen aranka nem mu
tatkozik, akkor az olt termő luccrno vagy iúlicre- 
mag 106 kilóját 8—10 koronával magasabb áron 
lizeti, mint az arankás mag akkori napi ára. Akik
nél tehát még találkozik aranka, irtsák most eré
lyesen, hiszen 100 kilónként 8- -10 korona bevé
teli többlet busásan megtéríti az. arankairtással 
járó költséget.

haladtunk, hogy lisztünk és kenyerünk a világon 
páratlan.

I's ime most. mikor ezen édes diadalnak 
gyümölcséi akarjuk élvezni, akkor elibénk áll 
egynéhány nagy magyar, ki a hazát szóval védi. 
lettel pedig ostorozza és idegen lisztet octrojál 
reánk, sőt a magunk jó kenyerétől megfoszt ben
nünket. azért, hogy () nekik nagyobb hasznuk 
legyen r. a vevőt jobban kiszipolyozzák. Nem 
szólunk ma még az uzsoráról, csak világos képet í 
akarunk mulatni a mai liszt árakról, melyről 
ténylegesen meggyőződniük. Az állami alkalma
zottak logvas/.li'si szövetkezeténél (Consum) és : 
Sípos Ferenc cégeknél a liszt árai 5 szánni 20 lill. 
a ti s/.ámii IS fii tér kilogi inumkénl. A Keres
kedelmi és Mitelintézel állal közvetítőit német 
liszt ára az 5 számú 30 lillér és a ti számú 20 j 
fillér kilogramonkinl. Ebből láthatja a tisztelt , 
olvasó, hogy a bécsi liszl 1 fillérrel drágább mint 
a magyar holott, tudva a bécsi liszt akkori árait 
2 08  fillérrel olcsóbban Indiák beszerezni a lisztet 
mélcrmázsánkint mint ahogy a fentnevczelt ma- i 
gyár liszlet árusító cégek voltak kénytelenek vá
sárolni. Most már mondjon dóidét a t. olvasó, s 
bírálja meg. hogy mii kell küzdenie egy bocsi!le- j 
tes utón haladó kereskedőnek.

Ezl meg kell torolnunk, még pedig úgy. hogy I 
ne vásároljunk tőlük, egyék meg maguk a német 
lisztjüket, mi csak kapunk magyar lisztet tinijük j 
jól, hogy hol. de hogy ők hol kapnak vevőt még j 
csak németéi is. erre kiváncsiak vagyunk.

Egy kereskedő.NYÍLT-TÉR.
E rovnt alatt küalöttykfirl noui földiig a szói i:.

Köszönetnyilvánítás.

SELMEC- ÉS BÉLAnANYA SZ. K!R. VAROS
HIVATALOS KÖZLEMÉNYEI.

4459 sz. 1007. vt.
Hirdetmény.

Sclmec- és Ilólábánya sz. kir. város törvény- 
hatósági bizottsága elhatározta, hogy a városi 
házi kezelése alatt levő földek és pedig az u. n. 
Ertl-inajor a mezőgazdasági épületekkel együtt, s 
a hozzátartozó és a vele kapcsolatos szántóföldek 
és ró lek nyilvános árverés utján eladassanak, vagy 
bérbeadassanak. Miért is a város tanácsa közhírré 
teszi, hogy az eladás vagy bérbeadás céljából f. 
vei a nyuszin8 hó 8-án d. r. 10 órakor a város
ház tanácstermében nyilvános árverést tart. Kiki
áltási ár, az eladásra nézve: holdanként 500 
(ölszáz) kor. a bérbeadásra nézve: holdanként 20 
(húsz) kor. hér. \ részletes Teltételek a számvevő
ségnél megtekinthetők.

Selmecbányán, 1007. évi június hó 27-én.
Horváth Kálmán,

polgármester.

5442/1007.
Hirdetmény

Sdmec- és Bélabánya sz. kir. város tanácsa 
közhírré leszik, hogy a rendőrök ruházatának mun
kába adása céljából f. évi augusztus 8-án d. e. 
11 órakor a városház tanácstermében árlejtést 
fari. írásbeli ajánlatok is elfogadtatnak és a fenn- 
jolöll napig a szövetmintákkal együtt a polgár- 
mesterhez lerjesztendők be.

Kikiáltási árnak vétetik a ruhának eddigi 
ára: é. p. íegyverkabálért 25‘70 K, nyári zubonyért 
17'2() K, téli zubunyórt 1726 K, pantaló nadrág 
11'20 K, lengyel nadrág 11-26 K, köpenyért 3220 
K. mellényért 4-46 K, sapkáért 3 K, rendőrkalap
ért 5 K.

Selmecbánya. 1907. évi julius hó 25-én.

1907. anBu82tu« í.

Közönség köréből.

Bécsi liszt.
Alig hisszük, hogy akadna újság olvasó, aki 

ne botránkozna meg azon az eseten, mely S e l m e c 
bányái kereskedőket ma oly élénken foglalkoztatja.

Hogy az esetet előadhassuk, tudomására ad
juk a nagyérdemű vövőközönségnek, hogy a Sel
mecbányái lisztet elárusító kereskedők egyrészc 
szövetkezett a helybeli ‘Kereskedelmi és Iliid 
intézet* áruosztályával s EbenfuiTliból bécsi, illetve 
osztrák lisztet hozatott.

Hasábokat lehetne o szomorú valóról írni. 
de sűrű könnyeket is hullathatunk, ha átérezzük. 
hogy micsoda visszaélést követtek el ezek a keres
kedők velünk szemben többi kereskedővel s a 
vevőkkel szemben is, de visszaélési követlek d 
az állammal s a magyar társadalminál szemben.

Igen merem állítani, hogy visszaélés ez mert 
küzdünk és dolgozunk, lu :rv az idegen m-szág 
áruit nélkülözhessük, hogy a magyar ipart fej
lesszük, magas nívóra emeljük, az állam milliókat 
áldoz ami vérünkből, hogy a magyar ipar nagyra 
fejlődjék és neki dicsősséget szerezzen s imliol 
akadt az országban egy város, hol a kereskedők 
ily hamar elfelejtették a 48-as buzgalmukat, a 
tulipán-jelvény mozgalmai, és legjobb, legnagyobb 
és legbccsesebb iparunkat, a liszt és malomipari 
becslelenilellék meg piszkos idegen áruikkal.

Még élénken emlékezik azl hisszük minden 
olvasó a nemrég bezárult nemzetközi sütőipari 
kiálliiás magyar diadalára. E kiállításon fényesen 
bebizonyosodott az ország, az egész világ előtt, 
hogy a magyar liszl a legelsők közül való. A 
büszkeség öröm mámora ringathat berniünket, 
hogy a sütőipari kiállításon mi vittük el, m agyarok  
a pálmát. E kiállítást úgy a bel, mint a külföldi 
szakemberek ezrei láttogatták és alkalmuk volt 
arról meggyőződni, hogy a malomiparban óriásit

Mindazon szerelőn rokonok és ismerősök, 
kik felejlhelellen elhunyI bátyám Krnlkovszky 
Károlyt utolsó nljárnselkísérték, fogadják cg-pilon 
hálás köszönetéinél.

Késmárk 1907. aug. I.
Tűnsz Lajos 
mint öescse .

Köszönetnyilvánítás.
Fogadják mindazon jóakaróink és barátaink, 

akik szeretett Gyula fiunk folyó évi julius 29-én 
Budapesten bekövetkezel l halála alkalmából rész
vétükéi kifejezlek, hálás köszöndiinkel.

Selmecbánya, 1907. augusztus 3-án.
P elachy János  

és  csa lád ja .

K

Brázay sósborszesz
F O G K R F M A l e s j o b b a *

N.mvúii aikülnids itazásrk ii.'il. NBlkiiliizDeiellBii riiviil t o . i u i l a l  tinin.
F e rtő tle n ítő  h a tó s á g  á lta l m egv izsR álvn .Attost r.Ocs ISS7. julius «.

n é lk ü lö z h e t e t le n
f o g - c r é ’ i t e .

A fogak tisztán tartásához fogviz m i i  dog emlő. — 
Eltávolítása a foglius körül akaratlanul képződő Ártal
mas anyaír. osakis moílianikai lis/titmsal ogyosilett 
'.v> íVFies/iö és antiscptikus hatással hiró Íog-Crőiu- 

• '.*• i li. t A . .K Á L O D O N T "  has ’iia 'au  az 
összes kuliurálloinokban a loghatásosahhnak l>e- 

bizonyult.

Horváth Kálmán
polgármester.

5 ‘188/rkp . 1907.

Hivatalos figyelmeztetés, hogy az ebadó kivetés 
kihirdetendő.

H.
Az eb tartásról szóló szabályrendelet 3. §-a 

alapján közhírré teszem, hogy az 1907/8. évi eb- 
adó kivetés elkészült s hivatalomnál betekinthető; 
az ellen f. évi augusztus hó S-ig íclebbezéssel le
ltet élni.

Selmecbánya, 1007. évi augusztus hó 3-án.
Kuti István,

i főkapitány.

5372/rkp. 1907.
Rendelet.

Az I876 évi XIII. t.-c. alapján a közrend 
érdekében ezennel elrendelem a következőket.

Tapasztalván azt, hogy a házi cselédek gaz
dáik India nélkül éjjeli időben kimaradnak, a vá
rosban szanaszét csatangolnak, a korcsmákban 
ülnek isznak és éjszakáznak: az 1876. évi XIII. 
t.-c. alapján, a közrend és közegészség érdekében 
ezennel elrendelem, hogy cselédek, (férfi vagy női 
gazdasági és házi cselédek) oslénkint csak 10 
óráig járhatnak a házon (lakásukon) kívül és sem 
korcsmában sem más lakásukban időzniük nem 
szabad.

Kivételt képeznek azon esetek a midőn gaz
dáiktól nyert megbízás alapján a fent jelzett időn 
túl valahova küldetnek.

Jelen rendeletéin áthágása esetén a cselé
deket az idézett lörvény 108. §-a alapján 4 ko
ronától 32 koronáig vagy annak megfelelő elzá
rással fogom büntetni s megfogom büntetni azokat 
az italmérőket, korcsmárosokat is akik a cselé
deket a jelzett időn lul, helyiségeikben megtűrik.

Selmecbánya 1907. évi augusztus hó 3-án.
Kuti István, s. k.

rfőkapitány.
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6268. szám. rkp. 1007.
Hirdetmény.

Az 1907. é v i XIX. t.-c. é le tb e lé p te té se  tá rg y á b a n .

A ra. kir. kereskedelmi miniszternők folyó 
évi julius hó 12-én 57734 VI. A. 1907. számú 
rendelete következtében ezennel közhírré teszem, 
hogy az ipar és kereskedelmi alkalmazottaknak 
betegség és baleset esetére való biztosítósáról 
szóló 1907. évi XIX. t.-c. folyó évi julius hó l-től 
életbe lépett. ,

Tudomás és miheztartás végett fenti rende
let értelmében közlöm a törvénynek 1. és 3. §§-ait, 
hogy mely alkalmazottak biztositandók betegség 
és baleset ellen.

Biztosítási kötelezettség-.
!••§•

Betegség esetére való biztosítási kötelezettség 
alá esnek, nemre korra és honpolgárságra való 
tekintet nélkül, mindazok, akik a magyar szent 
korona orsógai területén:

1. valamely az ipartörvény (1884. XVII. t.-c.) 
alá eső foglalkozásnál ideértve az állami egyed- 
áruságot és az azzal összekötött vállalatokat (1884. 
XVII. t.-c. 183. §. d) pont), úgyszintén a kir. kisebb 
haszonvételek sorába tartozó malmokat és az 
italmérési üzleteket is (1884. XVII. t.-c. 173. §. f) 
pont).

2 . az ipartörvény alá nem tartozó, de ipar-, 
illetve vállalkozásszerüleg űzött kereseti foglalko
zásoknál (műszaki és ügynöki irodákban, színhá
zaknál, gyógyszertárakban, gyógyintézeteknél stb.),

3. bányákban, kohókban, sómüvekben, bá- : 
nyalermekeket feldolgozó egyéb müvekben XIII. | 
fej.) kőfejtő-, homok-, kavics-, és agyaglermelő, : 
kő-, és földanyagok törésével és feldolgozásával 
foglalkozó üzemeknél, telepeknél és munkáknál,

4. ut-, hid-, vasút-, alagút-, viz-, gát-, csa
torna-, kikötő- erődítési, vizvezelék-, gáz-, villám- i 
villágitó és erőátvételi vezeték építkezéseknél,

5. gyulókeny, az egészségre ártalmas vagy 
mérges, úgyszintén robbanó anyagok és robbanó 
tárgyak előállításánál és feldolgozásánál,

6 . vegyészeti fizikai és gyógyszertári labo
ratóriumokban,

7. vágóhidaknál és jégmüvekben,
8 . a vasúti üzemeknél, tekintet nélkül a i 

hajtóerőre, ezek gyáraiban és műhelyeiben, épit- ; 
kezéseinél, fentartási munkáinál, a postánál, táv
írdánál, távbeszélőknél, ezek építkezési és fentar
tási munkáinál (1 0  §.),

9. hajózásnál mindennemű hajórakodásnál 
és hajóépilésnél.

10. kotró-, rév-, komp-, és tutajozó válla
latoknál,

11. fuvarozásnál, szállítmányozásnál, raktá
raknál és kereskedelmi pincészetnél,

12. a mezőgazdasági és erdei termeléssel, 
állattenyésztéssel, halászattal kert- és szőlőműve
léssel, selymészeltel és méhészettel összefüggő 
inellékiparágakban. inog ha azokbaii leginkább á 
saját nyers termények dolgoztatnak is fel (1884. 
XVII. t.-c. 183. §. a) pont),

13. a közintézeteknél 10 §.),
14. állami, törvényhatósági, községi és köz

alapítványi vállalatoknál (XIII. fej.), vagy hivata
lokban (1 0  §.) ide nem értve a katonai intézetek
ben és üzlettelepeknl alkalmazott katonákat (1884. 
XVII. t.-c. 183. §, e) pont),

15. nyilvános tanintézetek műhelyeiben,
16. egyleteknél, társulatoknál, ipartestetek

nél és az e törvény szerint alakult biztosiló pénzs 
táraknál, akár állandóan, akár ideiglenesen, kise- 
gilőképen, vagy átmenetileg oly fizetéssel vagy 
vagy bérrel vannak alkalmazva, mely évenkinl 
kétezernégyszáz koronánál, illetve naponkint nyolc 
koronánál nem több.

A tengeri hajózásnál és a tengeri halászat
nál alkalmazottakra e törvény rendelkezései nem 
terjednek ki.

3. §.
Balesetbiztosítási kötelezettség alá esnek, a 

nemre a korra és a bér vagy fizetés nagyságára 
való tekintet nélkül, mindazok, kik az alább fel
sorolt vállálatoknál, üzemekben vagy munkáknál 
akár állandóan, akár ideiglenesen, kisegitőképen 
vagy átmenetileg vannak alkalmazva. Azonban 
az alkalmazott javadalmazása úgy a baleseti kar- 
talanilások, mint a baleseti költségfeloszlás és ki- 
róvás tekintetében csak évi kótezernégyszáz ko
rona vétetik számításba.

Azok a vállalatok, üzemek és munkák, me
lyekre a balesetbiztosítás hatálya kiterjed a kö
vetkezők :

1. bányák, koliék, sómüvek, bányatermékeket 
feldolgozó egyéb müvek (XIII. fej) kőfejtő, homok-, 
kavics- és agyagtermelő, kő- és földanyagok tö
résével és feldolgozásával foglalkozó üzemek, te
lepek és munkák.

2 . hajóépítő-, ács és fűrésztelepek,
3. az összes gyárak, még ha azok az 1884. 

XVII. t.-c. 183. § ánuk a) pontjában megnevezett 
foglalkozások mellékiparágaiként űzetnek és azok
ban leginkább a saját nyerstermények dolgoztat
nak is fel, úgyszintén az összes ipari műhelyek, 
amennyiben azokban állandóan legalább busz al
kalmazott van foglalkoszlatva,

4. az összes építőipari tizeinek és munkák 
úgyszintén a nein iparszerüleg hanem házilag 
végzett építkezések, — a nem iparszerüleg végzett 
és építési engedélyhez nem kötött javítási mun
kák és agyszerü szerkezelő földszintes építkezések 
kivételével,

5. ut-, hid , vasút-, alagút-, viz-, gát-, csa
torna-, kikötő erődítési, vizyezeték-, gáz-, villam- 
világitó és erőátvételi vezeték építkezések,

6 . vízvezetéki- gáz-, villamvilágitó és villám
hárító szerelő munkák,

7. ut-, ház-, csatorna- és alaktiszlitó munkák,
8 . kéményseprő kutcsinálú és kőfaragó ipar- 

üzemek, kő- gibszszobrászat,
9. ablak-, kirakat- és szellőztető készülék

szerelő, asztalos, bádogos, cserepező, házfedő, ko
vács, lakatos, mázoló, szobafestő, tapétázó és 
üveges ipari üzemek,

1 0 . gyúlékony az egészségre ártalmas vagy 
mérges, úgyszintén robbanó anyagok és robbantó 
tárgyak előállítási és feldolgozási munkálatai,

11. hivatalos tűzoltóság.
12. vegyészeti, fizikai és gyógyszertári labo

ratóriumok.
13. vágóhidak, mészáros- és hentesüzemok és 

jégmüvek,
14. malátát, olajat, lakkokat, festékeket, és j 

kencéket előállító ipartelepek,
15. az összes vasúti üzemek, tekintet nélkül > 

a hajtóerőre, ezek építkezési fenntartási munkái ! 
mühelyi üzemei, úgyszintén a vasúti pályaudva- j 
rokon folytatott összes ipari üzemek (vendéglők, 
árusító üzletek, stb.),

16. Jiajózási üzemek, ideértve a hajókon 
berendezett vendéglő-üzleteket, mindennemű hajó- 
rakodási és hajóépitési üzemek és munkák,

17. kotró-, rév-, komp- és tutajozó vállalatok,
18. fuvarozó szállítmányozó és raktárválla

latok, valamint a kereskedelmi pincészet,
19. gépkocsik (automobilok) kezelése,
2 0  a posta-, távírda-, és lávbeszélő-tizoinek 

és ezek építkezései, valamint fenntartási munkái,
21 iparszerü fa- és szénraktárak, iparszerü 

fatermelés,
2 2 . a vizrendező és vizhasználati társulatok 

szivattyútelepei,
23. betegápoló intézetek,
24. nyilvános tanintézetek műhelyei,
25. javítóintézetekben elhelyezettekkel és le- 

larlozlatási intézetekben letartóztottakkal dolgozó 
vállalatok, végül

26. mindazok az üzemek, tekintet nélkül az 
alkalmazott munkások számára, amelyek elemi 
erő által hajlott gépeket, vagy hatósági engedély
hez kötött gőzkazánt használnak.

Az állami törvényhatósági községi és köz- 
alapítványi üzemek, amennyiben az 1—26 pontok 
alá esnek, úgyszintén a biztosítási kötelezettség 
alá tartozó főüzemek melléküzemeiben és mellék- 
helyiségeibe foglalkoztatott egyének szintén biz
tosításra kötelezettek.

A bányatörvény hatálya alá tartozó bánya
üzemekben alkalmazottak e törvény XIII. fejeze
tében megjelölt módon és szervezetben biztosít
tatnak.

Az 1902. évi XIV. t.-c. 26 $-a akképpen 
módosiltatik, hogy a gép tulajdonosa a cséplőgép 
gőzeke és általában bármely gazdasági gép mellett 
alkalmazott munkásokat, ideértve a gépészt is, ha 
azok nincsenek az említett törvény 25. §-a sze
rint biztosítva köteles az 1900. évi XVI t.-c. és 
az előbb említett lövénycikk értelmében szervezett 
gazdasági munkás- és cselédségéiyző-pénztár rend
kívüli tagjául felvétetni s a tagsági dijat (egy ko
ronát) helyettük megfizetni, kivóvén ha meggyő
ződött arról, hogy az illető a pénztárnál mint 
rendes vagy rendkívüli tag, vagy mint gazdasági 
cseléd baleset esetére már biztosítva van. Ha a 
gép tulajdonosa az e bekezdésben reá rótt köte
lességének nem tesz elegot: e mulasztásból eredő 
teljes kárért a munkásnak, illetőleg jogutódainak 
akkor is felelős, ha a munkaközben bekövetkezett

baleset körül őt különben semmiféle gondatlanság 
se terheli.

A kereskedelemügyi miniszter felhatalmaz
ta d , hogy a balesetbiztosítási kötelezottséget ren
deleti utón és az 1884. évi XVII. t.-c. 183. §. a) 
pontja alá tartozó munkálatok és üzemek tekin
tetében a földmivelésügyi miniszterrel egyetértő
ig , az alkalmazottakra nézve baleseti veszélylyel 
járó más üzemekre is kiterjeszthesse. Az e tárgy
ban kiadott rendelet és annak minden módosítása 
az országgyűlésnek bemutatandó.

Fölhívom azért az érdókelt munkaadókat 
hogy biztosításra kötelezeti alkalmazottaikat folyó  
évi augusztus hó 10-ig a kerületi munkásbizto- 
sitó pénztárnál (kerületi betegségéi yző-pénztár 
Szentháromság-tér 5. szám I. emelet) feltétlenül 
jelentsék be.

A rendelet értelmében a jelenlegi kerületi 
betegsegélyző-pénztár ideiglenesen, de mégis át
alakítandó lévén ennek keresztülvétele céljából 
szükséges a közgyűlési kiküldöttek számának pót- 
választás utján való kiegészítése és pedig úgy, 
hogy a közgyűlésen A. 1907. évi XIX. t.-c. értel
mében a munkaadók és biztosított alkalmazottak 
egyenlő arányban legyenek képviselve.

A pótválasztás határidejéül 1907. évi aug. 
hó 2-d ik  nap já t (d. e. 9 órától d. u. 5 óráig) s a 
választás helyéül a rendőrkapitányi hivatal 3. számú 
szobáját tűzöm ki.

Erről az érdekelt munkaadókat és alkalma
zott pénztári tagokat azzal értesítem, hogy a mun
kaadó közgyűlési kiküldötteket a munkaadók, a 
biztosított (alkalmazott) közgyűlési kiküldötteket 
az alkalmazott tagok választják.

Selmecbánya, 1907. évi julius hó 24-én.
Kuti István, s. k. 

rfőkapitnny.
18798. sz.

Az Ipolysági m. kir. pénzügyigazgatóságtólII. 190/.
H i r d e t m é n y .

Az 1907. évi egyenes adók kivetése befejez
tetvén az egyenes adónemekről szóló kivetési 
lajstromok annak idején közszemlére kiléteitek.

A községi közegek vagy a kir. pénzügyigaz- 
gátóság állal kivetett adók ellen azon adózók, 
kik az egyes adónemekkel már az előző évben is 
megróva voltak a lajstromok közzététele napját 
azon adózók pedig, kik az egyes adónemekkel az 
1907. évben első Ízben lettek adóval megróva az 
adótartozásnak az adókönyvecskébe történt be
jegyzést követő 15 nap alatt a közigazgatási bi
zottsághoz intézett felebbezéssel élhetnek az 1883. 
évi XLIV. t.-c. 16. illetve 18. §-a értelmében.

Az adókivető bizottságok által megállapított 
III. oszt. kér. adók elleni felebbezési IialáridŐk az 
1883. évi XLIV. t.-c. 27 ij-ban vannak meghatá
rozva azon adózók részére, kik a múlt évben 
egyáltalán, mint adózók elő nem fordultak, ha 
adójukat a községnél fizetik, községi közegek, ha 
pedig adójukat a kir. adóhivatalnál fizetik a kir. 
adóhivatal, hivatalból állítanak ki adókönyvecskét, 
bejegyezve abba a tartozás összegét és a bejegy
zés napját, amelytől számítva 15 nap alatt nyúj
tandó be az esetleges felebbezés.

Azon adózók, kik már a múlt évben is mint 
adózók előfordultak és így már adókönyvvecské- 
vel ellátva vannak, kötelesek adókünyvvecskéiket 
jelen hirdetmény közzétételét követő évnegyed 
közepéig akként bemutatni kiegészítés végett — 
még pedig ha a községnél fizeti az adóját, a köz
ségi elöljáróságnál, ha a kir. adóhivatalnál fizeti 
az adóját, a kir. adóhivatalnál.

Ezen határidő be nem tartása esetén az 
évnegyed közepét kövelőleg kitűzött további 8 
napi határidő alatt sem mutatja be, az ilyen 
adózó adókönyvét kiegészítés végett az 1883. évi 
XLIV. t.-c. 36. {?-a d) pontja értelmében 2—10 
pénzbírságban fog marasztal látni.

Ipolyságon, 1907. évi julius hó 17-én.
M. kir. pénzügyigazgatóság.

74 MIJ 1907. „  „
1907. VII. *■ M-

A belügyminisztériumban létesített nyilvános ktfpetvizsgáló állomási 
igénybe vehető személyek.

Valamennyi törvényhatóságnak.
Folyó hó 4-én 43.205/1907. sz. a. kell itteni 

körrendelettel értesittetem a címet, hogy tüdőbe
teg egyének köpetének díjtalan megvizsgálása cél
jából a belügyminisztérium bakteriológiai és egész
ségtani intézetének kebelében nyilvános köpet-



1907. augusztus 4.

vizsgáló állomást létesítettem s óbból kifolyólag az 
emberi testből származó váladékok és anyagok 
postai szállítása tárgyában kelt 89769 1902. B. 
M. sz. közrendeletet is megfeleld pótló intézke
déssel láttam el. Ezen rendeletéin megjelenése óta 
már több Ízben előfordult, hogy nem orvos ma
gánegyének is küldtek be vizsgálat végett kópéiét. 
Miután ebből a vizsgálat eredményének közlése 
után kellemetlenségek és visszaélések származ
hatnának s miután a szállítást szabályozó idézett 
körrendelet csakis az orvosok által vizsgálat végeit 
feladott postai szállítmányokra vonatkozik, felhí
vom a címet megfelelő módon tegye közzé, hogy 
az említett itteni küpetvizsgáló- állomásra kizá
rólag csakis orvosok küldhetnek köpetet s csakis 
ezek kapnak az eredményről hivatalos díjtalan 
értesítést.

Budapest 1907. évi junius hó 20-án.
Andrássy s. k.

65,814 1907. B. M. sz. közrendelet.

6

Az elismert, de az utólagos házasság állal törwényesitietnek ki nem 
mondott gyermekek Jogviszonya.

Felmerült kételyek eloszlatása végett az 
igazságügyminiszter urnái egyetértőleg értesítem 
Címedet, hogy az 1895 évi október hó 1-je óla 
anyakünyvvezett azok a gyermekek, akiket atyjuk 
elismert és akiknek szülői utólag egymással há
zasságra léptek s ezen körülmény a gyermekek 
születési anyakönyvébe az A. T. 43. §-a alapján 
fel is jegyeztett ugyan, de akiknek az utólagos 
házasság történt, törvényesitése az A. M. T. 19 
§-ának utolsóelőtti bekezdése értelmében meg
állapítva és e körülmény az anyakönyvbe felje
gyezve nem lett: sem a házassági, sem a halotti 
anyakünyvvekben.sem pedig az ezen anyakönyvek
re vonatkozó névmutatókban az anya valódi ne
vén nem nevezhetők, az ily gyermekről szóló 
anyakönyvi bejegyzésekről az A. V. llö  §-ának 
II 2. b. pontja alapjány tartalmilag egyező kivonat 
ki nem állítható, ily gyermekek a családi értesí
tőben a törvényesen született gyermekek sorrend
jébe nem vezethetők s az anyakönyvek alapján 
kiállítandó egyébb jegyzékekben, tanúsítványokban 
rs értesitvénvekben csak az anya nevén nevez
hetők. A halotti anyakönyvekbe az 1907 évi ja
nuár hó 1-je előtt az eddigi joggyakorlat alapján 
az atya nevén bevezetett ily gyermekre vonatkozó 
bejegyzések érintetlenül hagyandók. Ha az ily 
gyermekekre vonatkozólag —• a születési anya
könyv alapján — az 1907. évi január hó t-eje 
előtt kiadott tanúsítványokban, értesitvényekben 
vagy jegyzékekben a gyermek az atya nevén ne
vezhetett volna és a jelzett időpont után kelet
kező valamely anyakönyvi bejegyzés alkalmával 
kérdés merülne fel arra nézve, hogy az ily egyén 
most már milyen néven jegyeztessék be: ily ese
tekben az A. U. 55 §-ának 4. pontjában előirt 
eljárásnak van helye. Felhívom Címedet, hogy 
ezen rendeletemel a törvényhatóság területén a 
legkiterjedtebb módon legyen közzé és az összes 
anyakönyvi hivatalokkal haladék nélkül közölje, 
s intézkedjék egyúttal az iránt is, hogy az utó
lagos házasság megkötése alkalmával azok a felek, 
a kiknek házasságon kívüli viszonyból származott 
gyermekük van: az utólagos házasság által tör
tént törvényesités feljegyzése iránt alkotott s az 
A. U. 140 és következő szakaszaiba, valamint a
II. E. 81 §-ába foglalt rendelkezésekre és külö
nösen arra is, hogy az ily tárgyban előterjeszteti 
kérelemre felveendő jegyzőkönyv dij- és bélyeg- 
mentes kitanitassanak, továbbá legyen gondja 
Címnek arra is. hogy ily ügyek késedelem nélkül 
elintéztessenek s Cim utján hozzám mielőbb fel
terjesztessenek.

Budapesten, 1907 évi julius hó 4-én.
Andrássy s. k.

Nyomatott
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H RDETÉS EK.

A lsó -R ó z s a -u tc a  74. sz. alatti  Linder-  
fé le  házban  eg y  szép  nagy utcai lakás  
4szoba ,  k on yh a ,é lé s -  I j I '  

k a m r a ,fá sk a m ra stb .  K  I q Q  O .  
november l-jétől

DR SZEGEDI SÁNDOR
=  ORVOS =

augusztus hó elsejétől
a Népbank melletti

W  Heim-féle házban rendel. "W f

Srtesifés 1
A «Selmec-Bélabányai Iparosok Hitelszövet

kezete, mint az Országos Központi Hitelszövet
kezel tagja* cég felszámolása elrendeltetvén, köz
hírré tétetik, hogy a felszámoló-bizottság helybeli 
tagjaivá Székely Vilmos és Hank József Selmec
bányái lakosok neveztetlek ki, és ezen intézke
désből kifolyólag az ez ideig delegált igazgatósági 
tagok működése a kereskedelmi törvény értelmé
ben megszűnt.

Közöljük ezért további miheztartás végett 
az érdekeltekkel, hogy a felszámoló szövetkezet 
hivatalos órái egyelőre a régi helyiségben a váltó 
rendezési napokon, ezen kívül meg minden hét 
kedd és csütörtök napjának d. u. 4 órájától 6 
óráig fognak megtartatni.

Az árucsarnokban elhelyezett áruk eladása 
zavartalanul eszközöltetik és pedig a nap minden 
szakában, mely körülményre annyival inkább fel
hívjuk a t. közönség figyelmét, mert az egyes 
árucikkek eladási árait tetemesen csökkentettük.

Kelt Selmecbányán, 1907. augusztus 1-én.
A  f e l s z á m o ló - b i z o t t s á y .

T A n m P  A k adém ia-u tca  86. szám ú
l i iU / l lL iA  .MUÜLT h ázában  (p léb án ia  tem 
plom  áte lle n é b e n ) az em eleten  k é t  szob áb ó l, (e g y ik  
a lk ó v v a l)  k o n y h a -, é lé s- , fá sk a m r a -, padlás-, u dvar-  
és  e se tle g  k ert-b ö l á lló  la k á s  fo ly ó  é v i n ovem b er  

hó 1-tól k iadó.
B ővebbet a  tu lajdonosnál.

3  r é g i  s z ó . . . 3  uj  s z ó . . .

A l t v a t e r A l t v a t e r

G e s s l e r G e s s l e r

J á g e r n d o r f B u d a p e s t

Rétesalma, csemegekörte, ringlószilva, 
uj paradicsom, töltlietőpaprik, zöld 

séges kukorica, görög-, turkesztán-, ana- 
nászdinyét szállít 1 frt. 20 kr.-ért 
Szabó 169. Csongrád.

A N á d p a rip a -  
Lilioraitejsz&.ppan

B ergm ann és tá r sá tó l  D rezda és T etschen  a  E.
Marad a naponta beérkező eliunerő nyilatkozatok sze
rint a loghathatósabb minden gyógyszappanok közt 
szoplök ellen is. Használata az arcbőrt puha bárso

nyossá teszi és rózsHsszint idéz elő.
Kapható 80 filléres darabokban minden gyógyszertár
ban, drogueria-, párfin-, szappan- és fodrász-üzletben.

n B B ffiH H H B R H n H H
Egy jó házból való fiú tanulóul 

felvétetik teljes ellátással

Maggi Gyula é s  Társa.  
Iroda: Wien, IV I. Gyér: Bregenz.

B u d a p e s t e n .  Nyári e's téli 
gyógyhely, a magyar Irgalmasrend 
tulajdona. Elsőrangú kénes hévvizü 
gyógyfürdő ; modern berendezésű 

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

nyos árak.
Prospentust ingyen és bórraontvo küld

A z  i g a z g a t ó s á g .

D z l Z é r r j ®  i X L g ' 3 7 - e x x
nyelvű, pasdagon illusztrált fö á r je p y z é k e -  

ibb rajzzal, mindennemű n i k k e l- , ^ z ü s t -  éa  a r a n y ó r á k , valamint mindennem ti s z u lid  a ra n y  é s  e z ii& tá r u k , h a n g s z e r e k , a c ó l - ó s  b ő r á r u k  slb.-rül e r e d e ti  g y á r i  á r b a n .
Nikkel remonfoir óra ............................ K. a.—
System Itosknpf patent ó ra ........................K. 4.
Svájci eredeti system Roskopf patent . . K. 5.— 
(lejegyzett -Sas Roskopf* nikkel rém . . K. ".— 
i:?ilit romontior óra -Glória* müvei K. S-40 i
Kzilei remontoir óra f e d é l le l ...................K. 12-50
Ébresztőóra K. 2 'JO. Konyhaóra . . . . K. 3 — 
Schwurzwnldi óra K. - -'V Kakukóra . . K. S'50 i 
Minden éráért :< övi 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 r a g y á r  Brttx

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

B rü x  1258. s z á m . (Csehország.)

Waliersdorfer és Markward
könyvkötészetében.

Szélhajtó ,  c s öm örc s i l lap itó

J^Códepeesöppek.
(3z 1844- éptől bevált fiáziszer, 
amely étvágyat gerjeszt és az 

emésztést elősegíti.
Apa 1 K palackonkint 

3 üvegnél hevesebb (utánvéttel 
2'SO K csomagolással) postán 

nem szálliffatilí.

Kapható:
BiTTNER GYULA cy ó iy szc rtá ráM u  GLOGGNITZ

Atsóausztria.

l i L i m - l ó  i n k á i d .
Deák-utca 17. sz. alatt (Sóltz-féle) házban

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

kellő helyreállítás után

f. é. nov. l-től kiadó.
Bővebbel: F o d o r *  L .  dr> .

Joerges Ágost üzv. és fin könyvnyomdájában Selmecbányán, 1907.
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