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Dolgozzunk, cselekedjünk.
M indenki tisz táb a n van azzal, hogy
városunkban, hol a b án y ászat hanyatlóban
van, olyas valam it k ellen e lé tesíten i, auii
v árosunk jövőjét biztosítaná, fejlő d ését elő
m ozdítaná.
H a zá n k legtö b b városa b elátta, hogy
a fejlődő m agyar ip ar és k eresk ed elem elő
m ozdítása az, m ely biztos a la p ja a nemzet,
de különösen a város fejlődésének és vagyonosodásának, A városok között valósá
gos v e rsen y h arc folyik, midőn uj g y á r a la 
pításáról van szó. T e le k , építőanyag, évi
segély, adóelengedés stb. ked v ezm én y ek k el
eg y ik város túllicitál a m ásikon, m ert a ta 
p asztalat a rra ta níto tta ő k et, hogy az uj g y á r
k e le tk ez é se által nem csak egy uj biztos
a d ó alan y t n y e rn e k , hanem azzal karö ltv e
és pedig fokozottabb m értékben fejlődik és
v irá g z ik a kereskedelem .
V árosunk kedvezm ények n y ú jtá sa te 
k in tetében sajnos nem veheti fel a v ersen y t
hazánk többi gazd ag ab b városával és pedig
annál kevésbé m ert a g y á rip a rra nézve
h átrán y o s term észeti fekvése, a közlekedési
viszonyok kezdetlegessége oly bénitólag
h a tn a k a vállalk o zó k ra, hogy ugyanoly,
e setleg m ég nagyobb kedvezm ények m eg

ad ása esetén is más kedvezőbb
városok előnyben részesülnek.

fekvésű

zárólag a fejlődő m agyar ipar és k e re sk e 
delem céljainak előm ozdítására szolgálna.
Nem kellene teh át a vállalathoz fe
lette nagy tőke, m ert sem a fővárosi, sem
a helybeli pénzintézetekkel nem versenyezne,
hanem egészen uj üzletág at folytatna.

S ajátság o s viszonyaink teh át a rra k én y 
szeríten ek , hogy városunkban a versenyt
más módon, különb eszközökkel vegyük
fel, ha célunk an n ak régi fényét, hatalm át,
g a zd a g ság á t és v irág zását biztosítani.
E vállalatnak vezérelve és program m ja
H azai vagy külföldi vállalkozók ben lenne kizárólag a m agyar g y á rip a r és k e
n ü nket fel nem keresn ek , velünk nem tá r reskedelem egészséges fejlesztését biztosí
g y a ln a k , ennélfogva az egész m unka és tani, — iinancirozásokat c sakis teljes g a 
felelősség re á n k hárul. E lszán tsággal, biztos rancia m ellett eszközölni, h itelt c sakis az
hasznot hajtó áldozatokkal, közös erővel általa létesített és érdekkörébe vont v álla
c élu n k at e lérh etjü k , csak erős a k arat, szívós latoknak nyújtani. E leng ed h etetlen köteles
sége lenne — am ennyire a viszonyok en
k ita rtá s k ell hozzá.
gedik — első sorban a m egye és a város
Mi tehát, a teendő ?!
A nyugati állam ok p é ld ájára ma már területén alakuló v á lla lato k at tám ogatni,
M ag yarországnak is van e g y -k é t városa, m egalakulásukat, fen n állásu k at és teljes
m elyek — nem kedvező term észeti fekvés szak szerű v ezetésüket biztosítani.
és vállalkozók hiányában — u g y a n ab 
A m egyének minden Int fiára szám ítunk
ban a betegségben szenvednek, mint váro midőn e hézagot pótló, sajátos viszonyaink
sunk, a g y á iip a r m eghonosítása eszméjével ból folyó nélkülözhetlen v á lla lat esetleges
foglalkozva, m egm utatták azon irányt, mely m egalakulásáról lesz szó és pedig teljes
felé céltudatosan haladva, céljain k a t e lé r joggal, m iután a vá lla lat v e zé re lv e : Hont
hetjük.
m egyében ip art terem teni.
H ogy e vállalatn ak h iá n y á t eddig is
R észv én y társaság i alapon pénzintézetet
k ell szervezni, m ely teljesen m ellőzné a éreztük és hogy sok jó eszm e — e v ál
ta k a ré k p én z tá ri ü zletek fo ly tatását, nem lalat fen n állása e stién — testet öltött volna,
fo g lalk o zn ék szem élyi hitellel és lom bard szolgáljon itt e g y -k é t p é ld a :
M ásfél évvel ezelőtt m egyénknek egyik
kölcsönök n y ú jtásáv al, nem fo gadna el be- .
té te k et gyüm olcsöztetés céljából, hanem k i legbuzgóbb és lelk es ta g ja g y u fa g y á ra t

apuka, mert ha az ember megnősül, apukává vál
tozik át.
És úgy szerette nálunk mindenki a Gréte
E lm o n d ja egy k i s fin.
kisasszonyt! Nero a kutyánk is és anyuka is
Én nem laktam mindig itt a nagyanyukánál,
mindig dicsérte. Apuka is olyan .barátságosan
A Julcsával mi olyan jól mulatunk. 0 a
csak most egy idő óta. Anyukával laktunk együtt
nézett rá ebéd alatt s ha anyuka a másik szo
testvéreiről
mesél,
én
meg
anyukáról
és
Gréte
és Gréte kisasszonynyal. akinél kedvesebb és szebb
bába ment mindig megsimogatta a kezét. Erre
kisasszonyról.
Istenem,
Gréte
kisasszony!
Én
meg
asszony talán az egész világon nincsen. De most.
jól emlékszem. Csak Rézi, az öreg szakácsnőnk
esküdnék
rá,
hogy
tegnap
láttam
Gréte
kisasszonyt
csak apukát látom mindig, aki minden héten
az, ki nem állhatta. No de ez mellékes és olyan
egyszer meglátogat bennünket és épolyan szigo és beszéltem is vele. Pedig már nagyon régen szépen éltünk mindnyájan.
volt.
És
talán
már
nem
is
fogok
vele
többet
be
rúan néz, mint azelőtt. Nem tudom miért, de
Egyszer éjjel olyan furcsa álmom volt. Azt
nagyanyuka mindig sir, ha anyukáról beszélnek szélni soha életemben. Pedig úgy szeretnék! Mi álmodtam, hogy abban a szobában, melyben Gréte
lyen
szépen
bánt
velem!
Mindig
mosolygott
azzal
i
és engem mindig kikiildenok a szobából. Kint
kisasszonynyal aludtunk, éjjel valaki ledöntötte a
a nagy kék szemével és ha néha meg is szidott, i
azután én is sirok. De olyankor ölébe ültet a i
spanyolfalat, mely Gréte kisasszony ágya előtt
utána
mindjárt
az
ölébe
vett.
És
én
ráugrottam
Julcsa szobalány, megölel és megcsókol és azután
állt. A szobában nagyon sölét volt és azután sugés
üsszc-vissza
csókoltam
a
szemét,
fülét
és
szőke
nem tudok már sírni. Barackot nyom a fejemre
dolódzást hallottam. És valaki, akinek a hangja
haját.
Én
azt
hiszem,
az
angyalok
épen
olyanok,
és bevisz a cselédszobába. Kinyitja a szekrényét,
egy kicsit hasonlított az apukáéhoz igy szólt, édes
melyből olyan jó szag árad ki. Én azt hiszem, mint a Gréte kisasszony s fenn az égben az Isten Gréte, kérem Gréte. Megint sugdolódzás és aztán
trónjától
jobbra
is
balra
is
csupa
ilyen
Gréte
mintha csattant volna valami. Mintha a Gréte
hogy szagos szappannal inosdik a Julcsa. Azután
elővesz egy nagy rózsaszínű skatulyát s abból kisasszony áll. Az Isién rájuk néz és ők moso kisasszony pofon ütött volna valakit. Utána csend
csokoládét meg cukrot szed ki és nekem adja. lyognak. Ezt már egyszer álmodtam is.
lelt; csak a Gréte kisasszony sírása hallatszott.
És milyen szorgalmas volt a Gréte kisasz- Hál ezt álmodtam én.
A Julcsát nagyon szerelheti a Jézuska, mert
Másnap azután egy borzasztó nap volt. A
ilyen cukrokat hoz neki karácsonyra. Ilyen szép szony! Mindig varrt az anyukának, de anyuka az
és jó cukrot csak a Jézuska tud hozni. És én azt sohasem varrt. Én mindig mondlam a Gréte ki Rézi szakácsnő majdnem egész délelőtt bent volt
sem bánnám, ha egyedül enné meg a cukrokat sasszonynak, ha én nagy leszek, elveszem fele az anyukánál, azért volt akkor olyan rósz ebéd.
s nekem egyetlen egyel sem adna belőlük, mert ségül és elviszem egy aranypalolába De varrni Gréte kisasszony meg anyuka délben vörös sze
ez a Julcsa szobalány is egy olyan asszony, ott nem szabad majd. Ü anyuka lesz én meg mekkel üllek le az asztalhoz. Apuka nem ebédelt

Gréte kisasszony.

akiért én megtudnék halni. Nagy fekete szeme
van, vörös haja és a nyakán egy lencse. Én
eleinte nagyon féltem ettől a lencsétől, de most
már tudom, hogy az semmi.

S EL M E C B A N Y A 1
a k a rt városunkban alapítani. H ogy ezen
eszme helyes volt, hogy ezen vállalat létjo gosultsága és életrevalósága kétséget nem
szenvedhetett, mi sem bizonyítja jobban, m int
hogy azóta hazánkban négy sokkal nagyobb
g y u fa g y á r k eletk ezett, m elyek már mind
a szervezkedés és k e zd e t n ehézségeit sik e 
resen leküzdve a legszebb rem ényekkel
néznek a jövő elébe.
D e mi történt a selmeci g y u fa g y á rra l? !
A tervezett 200,000 korona alaptőkéből
— közönségünknek a m ag y ar ipar iránti
b izalm atlansága folytán — csakis 130,000
korona lett jegyezv e és igy 70,000 korona
m iatt le kellett m ondanunk ezen igazán
életre való v állalat létesítéséről és beérni
azzal, hogy eszm énket a szomszédos Besz
terceb án y a városa valósítsa meg.
A m ásik eset az ipolysági aszbesztpa la g y ár.
M egyénknek legelőkelőbb tag jai voltak
az alapítók, kik időt, fáradságot és áldozatot
nem kim éivé m indent elk ö v ettek , hogy a
tervezett g y á r m egalakuljon. B uzgalm ukat
azonban szintén nem koronázta sik er, m ert
— ha jól emlékszem — a terv ezett tökének
csak fele lett jegyezve.
L ehetséges-e, hogy az em lített ip ar
v állalatok meg nem a lak u ln ak , ha a g y á r
ip art tám ogató ezen pénzintézet m ár meg
lenne ?
A zt hiszem e k érd ésre csak „nem “ -mel
lehet felelni.
A dolog term észetéből folyik, hogy a
nagyközönségre
részvények jeg y zése
céljából — apelláló vállalkozó csoportok
m indaddig, inig a létesíteni szándékolt p énz
in tézet tám ogatását — a fenmaradó, nem
je g y z e tt részvények átvétele által
m a
g u k részére nem biztosították, az alak u lást
meg sem kísérlik.
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iparvállalatok irányábani érdektelensége,
de különösen erkölcsi ereje garanciája lesz
a nagyközönségnek, hogy az alakulandó
ip arv állalat, reális alapokon nyugszik és
igy a Közönségnek a részvényjegyzéstől
nem k ell idegenkednie.
R észletekbe ezúttal nem bocsátkozom,
célom csak az, hogy a nagyközönség figyel
mét ezen eszm ére felhívjam , vájjon ez é r
deklődésre és h ely eslésre talál-e?
H a sokan rokonszenvezünk a felvetett
eszmével, úgy tie k éslek ed jü n k annak k i
vitelével, nehogy mások valósítsák meg és
gyüm ölcsét is m ások é lv e z z é k !
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Zemplén adjunktosok vettek részt. A pohár kö
szöntőt Pető János mondta.
Az ev. líceum.
Délután 3 órakor a Városi Vigadóban tar
totta meg ünnepélyét. A megnyitó beszédet
Thuránszky Kálmán adta elő. Ezután Soltész János
hazafias szavalata következett. Az ünnepi beszédet
Csorba Sándor tartotta. A közönségnek igen tetszett
még Véssey Kálmán és Bartha Béla szavalata.
Az ünnepség végeztével a honvédszobornál a ta 
nulók elénekelték Kossuth-nótát.
A kath. gimnáziumban a mise után, melyet
Guba Pál celebrált, az ünnepi beszédet Prónai
Lajos tanár tartotta.
A leányiskolában szintén megtartották az
emlékünnepélyt.

Március 15.
A hodrusbányai ünnepély.
Hodrusbánya közönsége egyesülve a szom
1848 március 15-ikének 60-ik év fordulója!
Annak a nagy napnak, melyen a magyar nemzet, szédos kisbányaikkal felkereste a hodrusi völgy
a francia forradalom kitörésére, mint a varázs ben elesett és ott örök álmukat alvó megdicsöütésre felriadt hosszú álmából, melybe viharos ülték síremlékét. Délután kezdődött meg az ünne
múltjainak szenvedései, a török erőnek és a német pély, amelyre Hodrusbánya felől zeneszó mellett
abszolutizmus elleni nehéz küzdelmei századokon megérkeztek az iskolák növendékei tanítóik ve
át — két ellen közt egy hazára omlott ki vére zetése alatt, a r. k. legényegylet tagjai, a hodrus
— oly mélyen merittetlék ki. hogy a fölébredt bányai közönség apraja-nagyja, a temetkezési
nemzet szivvel, lélekkel sorakozott ezen zászló alá, egyesület és végül a szandriki közönség; Selmec
melyen a szabadság, egyenlőség, testvériség szent bányáról vezető ut felől pedig érkeztek a kisbányaiak tanítójuk vezetése mellett. A Himnus el
jelszava ragyogott.
A trikolor győztesen indult ki a küzdelemből, éneklése alán ‘ Március 15» c. költeményt Vilmon
győzött a magyar szabadság. A Neugebánde és Gyula kis honvéd katona, azaz az alsóhodrusKutstein börtönei megnyíltak az igazságért, a jogért bányai iskola tanulója szép hangsulyiyal szavalta
el; igaz dicsőséget szerzet* a Kubinyi József ta
a szabadságért küzdött magyarok számára.
A magyar nemzet megtagadná a múltját, nító dandár-parancsnok vezetése alatt levő kis
nemzeti érzését, ha a feledés fátyolát rá tudná honvéd seregnek. Petőfi ‘Talpra magyar»-jál
Krko Géza legényegyleti tag szavalta nagy tűzzel
borítani e napokra.
és lelkesedéssel. Ezután Majerszky Mihály tanító
Múltúnkat feledni nem szabad!
Megünnepeljük nemzetünk nagy napjait, hogy növendékeinek az énekkara gyönyörködtette a
a magyar haza ifjaiuak leikébe, szivébe vésődjék a j lelkesedő közönséget. Csorba Ödön a kisbányai
hazaszeretet s már kora ifjúságuktól kezdve he- j ifjúsági egyesület igazgatója beszédet tartott, mely
vitse keblüket ez érzelem tüze, kiégetve belőlük a I nagy hatást keltett. Szavaltak még Adamecz
lisztátlan gondolatokat meghagyva belőlük egyedül Gyula és János Ivisbányáról és Adamej János
csak azt, amely e hazának csak hasznára, javára Hodrusbányáról. A szép ünnep a Szózat elénekelésével ért végei. Este az Erzsébet szállóban köz
válhatik.
vacsora volt, amelyen a lelkes közönség kimon
dotta, hogy a honvédsir fölött álló korhadt fa
Városunkban a nagy napnak emlékét méltó emléket márvány emlékkel cseréli fel s a szük
Az alakulandó pénzintézetnek, m ely
képen ünnepeltük meg. Majd minden nagyobb
ben — mint emlitém
a m egyének v e házon lengett a magyar zászló. Délelőtt 9 órakor séges összeget közadakozásból gyűjti össze. A
gyűjtő bizottság elnökévé Szlarna Sánoor mér
zető emberei foglalnának helyet, szakszerű a Nagyboldogasszonyról nevezett templomban
nököt választották meg.
v ezetése, szélesebb látóköre, az alapítandó ünnepi mise volt, mely után a város közönsége
Az iparos tauonc-iskola ünnepe.
a főiskola előcsarnokába vonult, hol a Főiskolai
itthon, mert nem ért rá hazajönni. Anyuka és Kör fényes műsorral rendezett ünnepségét hall
Gazsó Mihály tanító vezetése mellett az iparos
Gréte kisasszony alig ettek valamit és az egész gatta végig.
tanonciskola növendékei e hó 17-én ünnepelték
paprikás csirkét a cselédek ették meg. Három
Pető János köri elnök tüzes megnyitója után meg a nagy nap emlékét. Holly József festő-ta
órakor jött haza apuka. És anyukával olyan a zenekar a Kossuth indulói játszotta szép készült nuló kezdeményezésére a derék fiuk szép műsort
hangosan beszéltek, hogy a gyerekszobába is be séggel. Ezután Halás Ilonka urleány lépett az állítottak össze. A Szózat elénekelése után Granek
hallatszott. Nem emlékszem mindenre, csak arra emelvényre s csengő, tiszta hangon énekelte a Vilmos a ‘Talpra magyar»-t szavalta el, Jelenffy
az egyre, midőn anyuka azt mondta, elég van «Rákóczy m egtéréséit. Szereplését nagy tapssal János a ‘ Leng a zászló»-t, Holly József Pósa
m ár a rovásodon. Nem tudóin, hogy ez micsoda, jutalmazták. Fischer Henrik hatásos szavalata Lajos-tól Mi a haza? cimü költeményét, Teszák
után Baán Iza urleány a «Kossuth nóta» című Béla A rab oroszlánt szavalta. Ünnepi beszédet
de igy mondta.
Azután Gréte kisasszony felvette a kalapját melodrámát adta elő, a kitűnő hangsúlyozást a Gazsó Mihály tanító tartott. A szép ünnep a
és kabátját, nagyon erősen megcsókolt és fülembe a közönség megtapsolta. Marlinkovics Antal szavalt Himnus elénekelésével ért véget.
súgta, hogy jól viseljem magainat inig hazajön, még, ami után Balogh Laci gyönyörű kuruc nó
meri elmegy a nővéréhez. Elment és mi vártuk, tákat csalt ki hangszeréből. A Himnusz eléneklése
Turista közgyűlés.
de nem jött vissza se este, sem reggel, soha után az ünnepség véget ért.
Ugyancsak a főiskolai ifjúság rendezte az
többé. Istenkém és anyukát este mozdulallauul
A Magyar Turista Egyesület Szituya Osztálya
találták a szalonban. A Rézi azt mondta, hogy j ünnepélyt az Erdősy emléktáblánál is ahol szép tegnap délután tartotta meg évi közgyűlését, mely
ivott valamit egy pohárhói s attól lett olyan. Én | beszédet tartott az alelnök Kerényi Jenő és ha nek a rendes tárgysorozaton
a számadásokon
odaszaladlam hozzá, csókoltam, de ő nem szólt tásosan szavalt Herepey Árpád. Innen az ifjúság kívül különösen az idegenforgalom ügye volt a
hozzám semmit. Én akkor nagyon sírni kezdtem. a honvéd szoborhoz vonult, ahol a beszédet Pető legérdekesebb tárgya. Fekete István az Osztály
A többire már nem emlékszem, mert elvittek János tartotta és a Talpra magyart! Fischer titkára a következő titkári jelentést olvasta fel:
nagyanyukához. Istenem, csak tudnám merre van Henrik szavalta el.
anyuka és mikor fog hazajönni? De ezt még a
A főiskolai ifjuság részéről mégDobrozemszky
Mólyen tiszteli Közgyűlés !
Julcsálól sem merem megkérdezni.
Mátyás állal vezetett küldöttség a Szélaknai ünne
Ha visszatekintünk a Szitnya Osztály múlt
pélyen vett részt.
jára, azt látjuk, hogy körülbelül öt év óla, dacára
Este ‘ hivatalos eslé»-t tartott a Főiskolai minden ellentörekvésnek, a tagok száma bizonyos
Kör. melyen Boleman, Muzsnay tanárok, Rólh aránvszáin szerint fogy. Ha ez igy tart tovább is,
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tovább megkeresni kenyerét? Miből fog megélni?
akkor valószínűségi és emberi számítás szerint hét
Áthozat 464
Talán alamizsnából, amit mások szánakozva nyúj
év múlva a közgyűlésre összejön az utolsó nyolcFiúméból ...........................
3
tanak neki? Ez a kérdés sok keserű órát okoz
tiz tag, akik előtt az elnök szomorú szívvel fogja
Horvátországból ...............
1
elmondani a Szitnya Osztály felett tartott halotti
iparosnak és munkásnak egyaránt, s a gondolko
Ausztriából...........................
8
búcsúztatóját. Az utolsó tisztikar és egy-két rokon
dásnak legtöbbször az a vége, hogy elfásultan,
összesen: 476
künyező szemekkel állják körül a ravatalt, aztán
Ez a szám a jövőben szintén csökkenni fog. közömbösen várják a bizonytalan jövőt, azon
elhantolják, de ércből való emléket nem állíthat- j Oka pedig az lesz, hogy az erdővéd lakása pusz- I hiedelemben, hogy szűkös anyagi viszónyaik között
nak a sirdomb fölé, mert hagyaték nem maradt, I tulófélben van. Már az erdővéd is félti az életét j nincs módjukban a megélhetésre szükséges tőkét
hét év alatt elfogyott az összegyűjtött, kis tőke is, az összerogyástól, a falakon karvastagságu repe előteremteni.
Pedig meg van annak a módja, hogy minden
szerencse, ha egy puha fakeresztre telik. A temetés dések vannak.
után aztán az emberek — mint ez mindig tör
Tudjuk, hogy az uj erdővédi lakás terve, ; kisjövedelmű ember gondolkozhassék nemcsak a
ténni szokott — mély sajnálkozással kezdenek be mely turista szobával és egy tágas verandával j maga, hanem a családja jövőjéről is.
szélni az elhunytról. Eszükbe jutnak a boldogult- van kibővítve, már régen fenséges Védnökünk előtt
Hogyan volna ez lehetséges? — kérdeznék
nak érdemei, sokszor még azok is hideg könyet fekszik. Nem tudjuk az építés késcdelmezésének mosolyogva sokan — amikor nincsen miből?
szorítanak ki szemeikből, akik ellenségei voltak. az okát, de nem is sürgetjük, csak e helyen fe
Megmagyarázzuk. Szívlelje meg minden mun
A hivatal nélkül maradt titkár pedig még egyszer jezhetjük ki panaszunkat és esdő kérésünket, mely kás és iparos jó szívvel adott tanácsunkat. Igaz,
utoljára kezébe veszi a tollat és egy dörgedelmes talán meghallgatásra talál. Mindenesetre az ügy a lakarékkosság elvén alapul ez is, de nem afféle
cikkében megvádolja a közönséget, mely nem tudta jobbra- vagy balra dőlése lényeges befolyással takarékosságon, amely nyomasztólag nehezedik rá
kegyelettel megőrizni az ősök hagyatékát; engedte, j lesz Osztályunk életére és különösen arrra a tö a takarékoskodóra, őt még nagyobb nélkülözésekre
hogy a Szitnya Osztály, mely éppen a nagy kö rekvésre, melyet legújabban tűzött ki céljául. Ez kényszerítené.
zönség érdekében munkálkodott, sorvadásba essék í az idegenforgalom emelése.
Nem. Mindössze heti 20, 24 vagy 30 fillérnyi
és hosszas halódás és vergődés után teljesen el- i
A városi törvényhatósági közgyűlésen Tóth megtakarításról van itt szó, melyet még a leg
erőtlenedve kimúljon. A nagy közönség pedig rész- ! Imre dr. a minden szépért és jóért buzgólkodó szegényebb sorsú embernek is lehet, sőt kimond
véttel fogja elolvasni a cikket, haragudni nem fog európai hírű tudós főorvosunk azzal az indilvány- juk kell nélkülöznie, hogy ezzel a maga és családja
érte. mert érzi az önvádat. Ezzel aztán a Szitnya j nyal állott elő, hogy — mivel városunk viszonyai jövőjéről gondoskodjék, ha a sors kegyetlen csa
Osztály neve is megkezdi a feledés útját, a késő ! évről évre kedvezőbbek — az idegen forgalmat pása folytán keresetképtelenné válik s családfenutódok csak a városi levéltáros meséiből fognak ! emelni kellene úgy, hogy a város a Szitnya Osz tartói kötelezettségének eleget többé nem lehet.
hallani róla, aki néha-néha előveszi a poros ak- j tálly al karöltve számba venné azokat a lakásokat Okos előrelátással biró munkás, iparos e néhány
iákat, hogy elmerengjen a múlton.
amelyek nyáron üresen állanak, az arra nézve a fillért szívesen áldozza, ha arra az időre gondol,
És ha nem hizlalna az a ludat, hogy a | lakásadóval megállapodnék és ezeket hivatalosan amikor testileg, szellemileg elgyöngülve önkénte
magyar ember a végső veszedelem percében talpra nyilván tartaná és fővárosi lapokban is hirdetné. len nyugalomra van kárhoztatva, mert az üreg,
ugrik, a szivében fellobbant lelkesedés tüze lel- !
Ez üggyel az Osztály választmánya is foglal magával tehetetlen ember munkát már alig-alig
kének erejét hevíti, bátorrá elszánttá, a végső le- 1 kozott és azt nagyon is szükségesnek és a városra kap. Éhség, nélkülözés, szegődik társává öreg
béliéiig küzdővé teszi, akkor talán magam is el- j nézve hasznosnak találta, Egy bizottságot küldött napjaiban.
Magyarországon 15 év előtt keletkezett egy
hinném, hogy hét év múlva minden úgy történik, 1 ki, mely a lakásokat számba veszi, de egyúttal
amint megírtam. De bízva abban a sokat emle- ! gondoskodni is kivan arról, hogy a városba egy egyesület, a Magyarországi Munkások Rokkantgelett és sokszor megrótt magyar felbuzdulásban ! két napra jövti idegeneket kalauzoltassa is. A vá és Nyugdijegyesülete, amely megérdemelné, hogy
talán az utolsó percben megmenti az Osztályt és lasztmány az elnökséget bízta meg a kalauzok ki az egész hazai társadalom vállvetve támogassa,
legalább néhány évre ismét életképessé teszi. Adja szemelésével és kioktatásával s az egész ügy vég nemcsak azért, mert a sokféle egylet közölt a
legonlosabb szociális hivatást teljesiti azzal, hogy
isten, hogy a jóslat Cassandra jóslat legyen s rehajtásával.
Az idegenforgalmat szolgálja még az az igen a rokkant, öreg munkásokat segélyezi és az árvák
mosolyogjunk felette, minisem féljünk tőle.
nak neveltetési járulékot ad, hanem azért it, mert
Ezek után áttérek az Osztály múlt évi mű értékes munkálat is, melyet Osztályunk legbuzgóbb
tagja, valóságos lelke, K irály Ernő ügyvivő al- működésével lényegesen hozzájárul a szociális
ködéséről szóló beszámolómra.
béke megóvásához, ami nálunk Magyarországon
Az Osztály tagjainak száma ez évben: rendes elnök végzett, a mikor nagyon szép, pontos tel
jesen útbaigazító térképet rajzolt, amely arra fog mondhatatlanul fontosabb, mint bárhol.
76 (tavai 85), pártoló 45 (tavai 42).
Ebbe az egyletbe 120 K beiralási dij lefi
Az Osztály vagyona készpénzben a háziipar szolgálni, hogy a nagy hirdetési falan kifügesztve zetése mellett bátran beléphet minden iparos,
alappal együtt 1334 korona és 78 fillér, a tavaszi tájékozást nyújtson az érdeklődőknek. Azt hiszem munkás és minden szerény jövedelmű ember.
összegnél valamivel több. Ennek a növekedésnek kogy a t. közgyűlés méltányló elismeréssel jutal Széles Magyaországon ismerik ezt az egyletet
az a magyarázata, hogy a költségvetésben felvett mazza az alelnök fáradozását és a munkálat kész mindenütt, ami kiviláglik a kezeink közt levő
összegből mindig megtakarítunk valamit; költsé kiadása mellett illő tiszteletajándékban részesíti 1907. évi jelentéséből is, amely' szerint 60,000
gesebb, nagyobb utakat már nem csináltatunk, (iát, K irály Endre líceumi tanulót a jövendő tagja, 185 vidéki fiókpénztára, számos tagcsoportja
hanem inkább fentartjuk és gondozzuk a régieket, lelkes turistát, ki a térkép színezését művészi és három milliót fölülhaladó vagyona van. 1893—
módon végezte.
ami elég költséget ad.
Az idegenforgalom emelésétől, az azzal együtt 1903-ig csak a segélyezésre szolgáló alapot gyűj
A múlt évi nagyobb munkálat a hodrusi
tötte. 1903-ban megkezdte rokkant tagjainak segé
nyaralók számára készült szerpentin ut volt a járó erkölcsi és akyagi haszonból, az idegen tu
lyezését. Jelenleg 306 rokkant élvezi a heti 8-40—
Kerlingre. Ennek az útnak azonban csak a fele rislákkal való gyakoribb érintkezéstől és az ebből 12-52 K közt váltakozó segélyt és 81 árva részesül
(egy kim.) készülhetett el tavaly, a másik fele az származó példaadásból remélhetjük, hogy Osz heti 1-40—2-9 K között váltakozó neveltetési játályunk a lejtőn nem le, hanem azon egy kissé
idénre marad,
lékban. Ezenkívül számos esetben gyakorolta a
Az Osztály tagjai a múlt évben is nagy kedvvel ! megállva felfelé fog menni úgy, hogy már talán 1 jótékonyságot tagjaival szemben az alapszabályok
a
jövő
közgyűlésen
örvendetesebb
eredményeket
turistáskodtak. Az Osztály két hivatalos kirándulást j
keretén kivül is külön segélyezési alapítványokból,
rendezeti, az egyiket Szitnyára (szept. 8), a má- j jelenthetek és olyan dolgokkal számolhatok be, a úgy, hogy 1903-tól a mai napig körülbelül 250,000
sikál pedig pünkösdkor: Szkleno—, Szentkereszt— j melyek minden igaz turistánek őszinte örömére koronát fizetett ki különböző segélyekre.
(meghálás) Körmöcbánya. Az előbbi kirándulásban j szolgálhatnak.
És ezen jóiéleményekhez a tag (vagy az
igen sokan, az utóbbiban 8-an vettek részt.
Fekete István
árvái) már liz évi tagsággal szerez jogot. A fönt
n Szitnya Osztály titkára.
Legtöbb kiránduló és turista a múlt évben
jelzett csekély heti illeték ellenében rokkantsága
is a Szilnyát látogatta. Azonban itt is csökkenést
esetén élethossziglani segélyt kap s ebben az eset
látunk.
ben kitűnne, mily gyümölcsözőig helyezte el fil
Az előző évben a látogatók száma 584 tavaly
Miből élünk rokkantságunk lérei!. Minél később válik valaki rokkanttá, annál
már csak 476 volt. Lehet, hogy ez abból szár
nagyobb összegű segélyt kap. Negyven évi befizetés
vagy aggkorunk idején?
mazik, hogy nem mindenki Írja be a nevét a
után hetenkinl 12— 17 K nyugdíj jár a tagnak,
vendégkönyvbe.
Nagyon sokszor foglalkozik ezzel a kérdéssel tekintet nélkül mukaképességére. Tokinlve azt,
A bejegyzés szerint voltak:
az iparos és munkásember fiatalabb éveiben. Mikor hogy lanoncokal is felvesznek, ezek 55—56 éves
Selmecbányáról ................ 203
még erős, egészséges: bírja a munkát, a mivel korukban, mint oly emberek, kik jól végezték
Budapestről ......................
98
magának és családjának a mindennapi kenyeret dolgukat, nyugdíjba vonulhatnak s hátralevő nap
Selmecbánya vidékéről ...
86
megkeresi. De mi lesz akkor, ha valami baleset jaikban legalább anyagi gond nélkül élhetnek s
Bars megyéből......................
21
vagy szerencsétlenség következtében örökre nyo helyüket fiatalabb erőknek engedhetik át.
Hont megyéből ................
7
Ha pedig a tiz éven fölüli tag apró árvák
morékká lesz, vagy ha az aggkorral a munkaerő
a többi vármegyéből.........
49
hanyatlóban van saz elaggott embernek kénytelen hátrahagyása nélkül hal el, özvegye a befizetett
kelletlen abba kell hagynia munkáját s nem bírja összeg 30% -át kapja végkielégítésül.
Átvitel 464
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s egyúttal elő is terjesztettem a sürgősen segé F abini József vaskohászok. Gerinczy Pál, Titt
János fémkohászok.
lyezendők nevét.
— A Selmeci Takarékpénztár folyó hó
A válasz csakhamar megjött s abban örömét
fejezi ki az Országos Honvédegvlel a Selmecbányái 18-án tartotta rendes közgyűlését a részvényesek
egyletnek megalakulása fölött, felhívott azonbau élénk érdeklődése mellett. A közgyűlés vezetésére
egyúttal honvédi voltom igazolására, miután ne egyhangúlag Farbaky István ny. főbányatanácsos
vem az ott vezetett nyilvántartásban nem for választatott meg. Napirend előtt Heincz Hugó
dul elő. Mihelyt ezt az igazolást benyújtom, az intézeti ügyész megnyugtató felvilágosítást ad a
j elnökök s a jegyző aláírásával ellátott ajánlatra részvényeseknek a németpalánkai füldmivelői se
gélyegyletnek nyújtott viszleszámitolási hitelre
azonnal folyósítják a kért segélyösszegeket.
Miután a szabadságharc idejéből származó nézve oly értelemben, amint az lapunk más he
egyéb okmányom nem volt, mint keresztlevelem, lyén olvasható. A részvényesek teljesen megnyug
igazi hon véd jegyzőt kellett keresnem, de sajnos tatva örömmel vették tudomásul, hogy a takaréksenki se vállalkozott e nehéz tisztségre s igy újból pénztár ezen üzletnél nem veszíthet. A napirend
kértem a három aláírás érvényességének elisme folyamán elfogadta a közgyűlés az igazgatóságnak
rését s ekkor Jókai Mór közbenjárására célt ér a mérleg megállapítására és a nyereség feloszlátünk: tekintélyes összegeket folyósítottak segély | sára vonatkozó javaslatát, s igy a takarékpénztár
képen, 200 frt. (400 K), 150 frt. (300 K) évi se a közgyűlés napjától kezdve az 1907. évre is 58
gélyt két őrnagy özvegyének s több kisebb összeget korona osztalékot fizet, úgymint az előző évben.
az ajánlatba hozott közvitézeknek.
A tisztviselők drágasági pótlékát és Szolár Lajos
Minthogy a három tagból álló egylet egyik könyvelő fizetésének a javítását szintén egyhan
tagja Ipolyságon lakott, az ő aláírásának kieszköz gúlag szavazta meg a közgyűlés. A városi tanács
lése végett minden egyes esetben, amikor valakit azon kérelmét, hogy az 1898. évi közgyűlés által
segélyre ajánlottunk, külön okmányt állítottam ki ♦árva- és szerelelház* céljaira adományozott
5—6 helybeli honvéd aláírásával ellátva, a kik 10000 korona és kamatai «városi szegény- és
esküt is készek voltak tenni annak bizonyításául, menház* céljaira legyen felhasználható, teljesiti
hogy a kérvényben levő honvéd csakugyan hon a közgyűlés, mivel az árvagyermekek ügye idő
véd volt. Ez nagyon fárasztó munka volt, ameny- közben törvényhozásilag rendeztetelt és mivel a
nyiben 70—80 honvéd közül kellett azokat kiku ♦szegény- és menház* hasonló emberbaráli célt
tatnom, akik egy ezredben szolgáltak az ajánlandó fog szolgálni. A helybeli főiskolai »0lthon» alapja
honvéddel. Még inkább megnehezítette az eljárást javára az 1906. évi közgyűlés által megszavazott
az a bizalmatlanság, mellyel a régi honvédek ily 10000 koronás adománynak az «0tthon» meg
arányú nyomozásaink iránt viseltettek. Legtöbben szűnése esetére való biztosítása tekintetében az
letagadták még honvédi voltukat is, attól való igazgatóság javaslata az volt, mivel ennek a biz
félelmükben, hogy kincstári szolgálatukban rövid tosításnak a népbank 35000 koronás követelése
séget szenvednek s ily körülmények között több után alig volna értéke, hogy az adományt mentse
Honvédeink segélyezése.
teljesen szegény honvéden sehogysem lehetett se- j fel a közgyűlés azon biztosítási feltételtől. A rész
Feljegyezte: V ö rö s F e re n c .
vényesek szótöbbséggel az eredeti feltételek be
giteni.
II.
Nagy változás állott be e tekintetben a hód- j tartása mellett döntöttek, s igy a telekkönyvi
A honvédsegélyző egylet fölkért tagjai közül rusbányai honvédemlék megújításának fényes ün- j biztosítás meg fog történni, de az ifjúság érde
ketten azt válaszolták, hogy ők már kiábrándulták, népével 1884-ben, amikor a bizalmatlankodók kelnek sérelme nélkül a takarékpénztár költségén.
többé nem vesznek részt az egyesületi utón ter meggyőződhettek arról, hogy a honvédeket tiszte A Zlinszky-féle telken épült lakóházakra és az
intézeti helyiségek kibővítésévé vonatkozó leszá
vezett |segitésben, de ha egyes esetekben hozzájuk lettel környezi az utókor, a mostani nemzedék.
molást tudomásul vette a közgyűlés s a tulkiadást
fordulok, készséggel adnak a magukéból a segélyre
(Folyt, köv.)
valamint az egyik uj háznak az eladását jóvá
szorultak részére. Szerintük az egyleti segélyezés
hagyta. Az intézet vezetőségének a megbízatása
csak szalmatüz, melynek felcsillanó lángja hamar
lejárván választások voltak, melynek eredménye,
kialszik, nekünk magyaroknak szégyenére, a sze
KÜLÖNFÉLÉK.
hogy úgy az igazgatóság, mint a felügyelő-bizott
gény honvédeknek meg, akikben a reményt föl
keltettük, megszégyenítésére
károsodására. Ön
Tisztelettel kérjü k lapunk előfize ság összes eddigi tagjai, valamint az eddigi igaz
még fiatal — Írja egyik — illő, hogy lelkesedjék tőit, hogy az előfizetés m egújítása iránt gató újból megválasztattak titkos szavazás alap
és illusiói legyenek, mi innét a megyéből érdek
ján csekély kivétellel egyhangúlag, ami a részvé
lődő figyelemmel kísérjük Fiatal Barátomnak a intézkedni szíveskedjenek. Egyúttal nyesek bizalmának becses bizonyítéka a a taka
magyarositó működését s meglepett többünket, kérjük azokat is, akik az előfizetési rékpénztár régi, kipróbált, elővigyázó vezetősége
hogy oly német városban ezt tenni merészeli, éppen dijaikkal hátralékban vannak, hogy iránt. A választás eredményének megállapítása
után a közgyűlés az elnök éltetésével véget ért.
ezért szívesen fogjuk támogatni, inig szintén kia hátralékot beküldeni szíveskedjenek,
ábránduland.
— K öszönetnyilvánítás. Honvédeink segé
Köszönetét mondva e válaszért, kijelentettem, hogy a kiadóhivatalnak is módjában lyezése ciraü soraimra Tuka Antal főtanitó 3 ko
hogy nem ily segélyezésre gondoltain én, mely legyen kötelezettségeinek eleget tenni. ronát adott át nekem, mely összeget Hatadam
lealázó a segélyzettekre, de e mellett nem is állandó,
Pál beteg honvédnek adtam át. Midőn e jól eső
— Eljegyzés. Wolnhoffer Pál geletneki fő adományért köszönetét mondok, egyszersmind
hisz én nagyon kicsi ember vagyok ahhoz, hogy
erdész
eljegyezte
Truszka
Antal
garamszente magasztos ügynek egész terhét magamra vál
tolmácsolom özv. Szutor Katalin asszonynak is
laljam; igy nem is vehetem igénybe egyébiránt kcrcsz.ti főszolgabíró leányát Etelkát.
hálás köszönetét, akit egy jótékonyságáról ismert
— Közgyűlés. A Selmecbányái kereskedők családnak kedves gyermekei: a Réz-r\Övéreb min
nagyrabecsült támogatásukat.
A harmadik levélben, amit váluszul kaptam ipartársulata e hó 29-én délután 4 órakor tartja den jóval láttak el a március 15-iki ünnep alkal
közgyűlését
a kereskedő ifjak köri helyiségében. mával.
Vörös Ferenc.
az állott: Kedves Öcsém! Szivesen állok melléd
szegény honvédbajtársaini segélyezésének szent A közgyűlésre a társulat tagjait ezúton is meg
— A kaszinó közgyűlése és estélye. A
hívja az elnökség.
ügyét támogatandó. Csak előre!
selmeci kaszinó ma délután három órakor tartja
Nekem ez a rövid bátorítás elegendő volt
— Államvizsgák a főiskolán. A főiskolán évi rendes közgyűlését. Közgyűlés után esti nyolc
ahhoz, hogy tovább tervezzek s mikor Ocsovszky a múlt héten folytak le a tavaszi államvizsgák,
Vilmos akkori polgármesterünk, a régi honvéd amelyeken hét bányász, három vaskohász és két órakor küzvacsora lesz, amelyen a kaszinó tagjai
egylet Selmecbányái osztályának tagja kijelentette, fémkohász nyert oklevelet. A vizsgákon H errm ann i nak családjai is részt vesznek. A vacsora alatt
hogy ő ugyan szintén kiábrándult s nincs kedve Miksa rektor elnökölt s a kormány képviseletében j Balogh Laci zenekara fog játszani.
többé a honvédsegélyezésbe beleavatkozni, de meg M ály Sándor miniszteri tanácsos volt jelen. A
— Hangverseny. Kresz Géza, a kitűnő
engedi, hogy nevét felhasználhassam az Országos vizsgáló bizottság tagjai: N iki János, Kachelmann hegedűművész április kezdetén jön városunkba és
Honvédegylettel szemben, bejelentettem az Orszá Farkas bányatanácsok, Q yürky Gyula ózdi bánya- hangversenyt fog itt adni. Mióta a fiatal művész
gos Honvédegyletnek a Hontmegyei—Selmecbányái igazgató és Oálócsy Árpád a bányászati és kohá- i utoljára itt játszott, a külföldön szerzett dicsősé
Honvédsegélyző Egylet Selmecbányái osztályának szati egyesület titkára voltak. Levizsgáztak: Grőbel get a magyar névnek és igy tavaly Angolország
tovább működését azzal, hogy az egylet elnökei Emil, Konrad Kálmán, K árpáti József, Hochholt- ban és Belgiumban, mint az idén Osztrák- és
Ocsovszky Vilmos polgármester és Lypták Nándor zer Ernő, Schick Zs. Leó. Kovács Jstván, Fényes , Németországban aratott nagy sikereket. Akik két
kir. törvényszéki biró, jegyzője pedig én vagyok Gyula bányászok, liazcl Lajos, Kovdcsy Sándor, év előtt itt gyönyörködtek játékában, biztosan
Nagyobb gondoskodást ily csekély befizetések
ellenében valóban kívánni nem lehet.
Egy érdemes, biztos alapokon nyugvó egye
sülettel állunk szemben, amelynek törekvéseit az
állam is elismerte azzal, hogy évi 5000 korona
támogatásban részesíti. Megbízhatóságát igazolja
az is, hogy a hazai sajtó, a főpapság, a hatóságok,
városok, községek, körjegyzők, tanítók, mindenütt
rokonszenvvel viseltetnek iránta, anyagilag és erkölcsileg előmozdítják térfoglalását.
Mindnyájan tudjuk, hogy *az állam kö
telessége gazdaságilag gyönge polgárairól gondos
kodni*, amint azt I. Vilmos német császár oly
szépen mondta, amikor a német munkásbizlositásról szóló törvényjavaslatokat első Ízben a német
birodalmi gyűlés elé terjesztették. De el kell is
mernünk azt is, hogy Magyarország még jelenleg
sincs a gazdasági fejlődés azon fokán, mint volt
akkoriban Németország és nálunk számolni kell
ez.zel a körűlménynyel. A gazdasági megerősödés
majd idővel nálunk is megszüli majd az óhajtott
munkásjóléti törvényeket.
Addig is azonban hazánk kisjövedelmű, va
gyontalan. dolgozó népének önként kell gondos
kodnia a rokkantság és aggkor idejéről. Tartsuk
szem előtt, hogy «az élet hosszú harc és rövid
béke!* s amikor naponként küzdünk, harcolunk
a kenyérért gondoljunk a békére, nyugalomra,
melyet ime ezen egyesület által megszerezhetünk
magunknak.
Az egylet központja Budapesten, Vili.. Józsefutca 23. szám alatt, az intézet saját házában van.
Városunkban is van egy népes íiókpénztár.

HH)8 március 22.
örömmel fogadják a liirt ha újra részünk lesz
ilyen műélvezetben. Jegyekre már mogt is elő
lehet jegyezni Joerges Ágost özv. és fia könyv
kereskedésében. Minden további tudnivalóról a
falragaszokról fog értesülni a közönség, melyeket
akkor lehet közzétenni, h a a művész a hang
verseny napját fogja közölhetni.
— Az izraelita nőeg;ylet thea-estélye.
Múlt szombaton este rendezte az izraelita nő
egylet hangversenynyel és tánccal egybekötött
theaestélyét a városi vigadóban. A rendezőség s
valószínűleg még inkább az izraelita leányegylet
érdeme az, hogy az estély nagyon jól sikerült. A
hangverseny műsora a lehető legjobban volt össze
állítva. úgy hogy a nagyszámú közönség figyelmét
állandóan lekötötték az ügyes szereplők, akiket
sűrű taps jutalmazott sikerüli előadásukért. Weisz
Jolán, Schwartz Reneé, Szabó Rezsike kisasszo
nyok. mintha csak a sziniiskolát végezték volna,
oly otthonossággal és gyakorlottan mozogtak,
szavaltak, csevegtek a színpadon, Morcai Andor
pedig kész színművész, aki nagyobb színpadon
is megállaná helyéi. Élvezettel hallgatta a közön
ség Rosenfeld Miksa izraelita kántor énekét, aki
nek gyönyörű iskolázott hangja van. Hangverseny
előtt és alatt a leányegylet csinos tagjai theát
szolgállak fel a dúsan és csínnal téri tett asztalok
mellett ülő közönségnek s hangverseny után kez
detét vette a tánc, amely vig kodélyhangulatban
a késő reggeli órákig tartott.
— K öszönetnyilvánítás. Az izraelita nőés leányegylet múlt szombati estélyén felülíizettek: Ernst Zsigmond 14 K, özv. Hell Jakabné,
Engel Zsigmond 10— 10 K, Deulsch Zsigmond,
Martos Sándor dr., Szegedi Sándor 5—5 K, Horváth
Kálmán, Kuli István, I'ngár Kálmán dr., Tandlich
Ignátz dr. 4—4 K, Kachelmann Viola, Sós Antal
dr. 3—3 K, Drexler Samu, Dukasz Gyula, Lengyel
Pál, Rosenfeld Adolf, Singer Lajos, Schwarz Lipót,
Weiner Lipót. Silberer Miksa, N. N., YYreisz Adolf,
(Tópatak) 2—2 K, Erdős Ede, Freinvvirth Albert,
Schwarcz József. Strausz Sándor, YVeisz Ignác,
Weisz Simon 1— 1 korona. A felülfizelőknek ez
úton is köszönetét mondanak a két egyesület
elnöknői.
— Pályázati hirdetés. Lapunk mai számá
nak hivatalos részében hozzuk a jövő hóban man
dátumok idejének lejártával megürülő városi tiszt
viselői állásokra a pályázati hirdetést. A választás
az április havi közgyűlésen lesz.
— Állatvédő főiskolai hallgatók. Egy
urinő szombati bevásárlása közben annak a ked
ves jelenetnek volt a tanúja, hogy kél főiskolai
hallgató arra figyelmeztette, egyik, kofát, ki több
baromfii vásárolt össze eladásra, Jv.>g\ szedje fel
a szegény állatokat a jégrétegről!s fellesse azo
kat a mellette levő szalmára. K kofa vá'lat vonva
durván felelte nekik tótul; mii törődnek az ifjuurak az én tyúkjaimmal, Ijfolnap úgyis le lesznek
ezek ölve, hát mit árt Rfekik, ha oda is fagynak
a jéghez. Erre az ifjak erélyesebb hangon szóltak
hozzá s maguk is a mentéshez foglak. Nagyon
óhajtandó, hogy e példa követésre találna, tág
tere nyílnék itt minden szombaton az állatvéde
lemnek.
— A Rákóczy-szobor sorsjáték húzása e
hó 15-én történt rtieg Budapesten. 40000 korona
értéket nyert: 10Ö178, 10000 korona értékel nyert
255855, 6000 korona értéket nyert 139528, 5000
korona értékel.®nyert: 322156, 2000 K 256836,
314298, 33027 a 1000 li 170175, 201324, 274730,
437143, 500 l£ 161288, 232731, 305453, 315247,
372084, 4995®; 300 K 143953, 200203, 215854,
219657, 267931, 336487, 340539,413001,440543,
479164; 100 KJ 48994, 66052. 75244,75507,95712,
95713, 104174 109222, 153714, 158961, 179800,
182063, 2026V , 214878. 235078. 206417,304253,
399863. 410419. 452495; 50 K 48121. 53019,
59304, 03(4)0*1602, 84603. 84853. 86932,91782,
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105645, 112821, 124223, 136061. 14S045, 169523, lelkünk egy egy mosolygó rezdülését, amiből is
171192, 185315, 187667, 219790,229364,258438, merős, otthonos érzések áradtanak felénk. Nálunk
270982, 270983, 294942, 286690, lál813, 302307, az Iparművészeti Társulat vállalkozott erre a nem
315042, 339380, 367673, 379351. 391870, 395428, csak művészi, de nagy kulturmissiót is teljesítő
430687, 476302, 478503, 478504, 479795, 486296, nemes munkára. Évek óta tartja már fönn a leg
496328. A többi szám 20 K nyert. A nyeremény intimebb kapcsolatot iparunkkal s hogy milyen
tárgyak a kifizetett sorsjegyek ellenében naponként eredménnyel, dokumentálta legutóbb a millanói
délelőtt 11—12 és délután 4—5 óra közölt ve nemzetközi kiállítás, melyen a magyar iparművé
hetők át 1908. április 26-ig bezárólag Budapesten szeinek vezető szerep jutott. Fáradságot és áldo
IX., Boráros-tér 2. szám alatt. Az ezen idő alatt zatot nem kiméivé iparkodik iparunk minden ágát
át nem vett uyereménytárgyak a szoboralap ja művészi nívóra emelni s alig két évtized alatt a
vára esnek. A teljes sorsolási jegyzék lapunk zománc és fémművesség, csipke és textilipar, buszerkesztőségében tekinthető meg.
torkészités. mozaik kerámia és üvegfestés terén
— F. M. K. E. könyvtár Kisbányán. A F. nemcsak egy félszázad mulasztását pótolta, de a
M. K. egy teljes népkönyvtárt ajándékozott Kis- külfölddel szemben is versenyképessé fejlesztette
bány&nak. A könyvtárt e napokban adja át Richter művészi iparunkat. Iparosaink és tervező művé
Ede levéltáros Csorba Ödön tanítónak, aki a szeink közt szoros kontaktust teremtett. Pálya
dijakat rendez, melyekkel fölébreszti a nagyközön
könyvtárt kezelni fogja.
— A Markovits emléktábla-bizottság: ma ség érdeklődését és nemesíti Ízlését. A gyáripar
délulán a városháza nagytermében gyűlést tart. termékein is látszik már nemesítő hatása s ez
annálinkább fontosabb, mert e nálunk e gyáripar
— A líceumi Petőfi-kör állal a vigadóban
olcsóságával egészséges és virágzó kézműipart ölt
rendezett ünnepély ez idén a szokottnál is szebb
meg. Népművészetünk igazi kincseinek megmen
volt és jobban sikerült Csorba, Soltész, Thuránszky
tésére vállalkozik ezzel az Iparművészeti Társulat
és különösen Véssey Vili. o. tanulók szavallatai
annak a népművészetnek megmentésére, melynek
nagy hatást keltettek. Ráchel siralma régen csalt
oly őszinte könnyeket szemeinkbe, mint most, a alkotásait a legfejlettebb nyugoti művészet is meg
csodálta. Folyóirataiban és kiállításain számtalan
mikor az anyai szív fájdalmát még jobban fel
szor találkozunk magyar művészi motívumokkal,
tüntette a zene, amellyel Bartha Béla VIII. o. t.
melyéknek csirája onnan indult ki a nép leikéből.
igen szépen kisérte. Az ifjúsági dalkör is szépen
Ezt a népművészetet akarja kulturképessé növelni
énekelt, pompás népdalai nagyon tetszetlek az
s ennek felkutatására és összegyűjtésére fölkeresi
igen nagy számú közönségnek. Beakor Nándor és
a legrejtettebb zugokat is. A magyar közönség
Suhajcla Lajos líceumi tanárok nagy elismerést
dedig — melynek lelke mindenkor nyitva van a
érdemelnek, hogy nem sajnálva semmi fáradtsá
becsületes és komoly művészi törekvések előtt —
got ilyen szép és lélekemelő ünnepségei rendez
hamarosan megértette az Iparművészeti Társulat
nek az ifjúságnak és az érdeklődő nagyközönségnek.
intencióit. Szeretettel keresi fül a kiállításokat s
— Uj színmű Selmecbányáról. A Nemzeti kezdi becsülni és Ízlésessé tenni otthonát. Átlátta
Színházban közelebbről egy uj darabot fognak és méltányolja a nagy igazságot, mely az őszinte
előadni, amely Selmecbányán játszódik le a múlt ségben és egyszerűségben rejlik: a fa és gipsz ne
évszáz 68-as éveiben. A nemzeti színház igazga hazudjon bronzot vagy márványt, érvényesüljön
tója fölkérte Richter Ede v. levéltárost, hogy az az anyag mindenkor a maga valóságában, legyen
akkori idők viseletéről tájékoztassa s lehetőleg vége az amitációk hazugságának. Nagy szociális
fényképeket is bocsásson az igazgatóság rendel elv rejlik e mögött. Megtanulja a közönség, hogy
kezésére. A színdarabnak szerzője inég ismeretlen. nemcsak a gazdagok bronzokkal és márványokkal
— Tél a tavaszban. Tegnap a naptárban teletömött lakása, nem mindig megértéssel és Íz
átléptünk a tavaszba, sajnos azonban csak a léssel alkalmazott lényüzése lehet művészi, de egy
naptárban, mert a valóságban ma is zord, hideg két fenyőből Ízlésesen összeállított bútorral, egy
az időjárásunk. József-napja e hó 19-én, ahelyett két egyszerű ornaraenssel s stílusos szőnyeggel a
hogy elvitte volna a havat uj lelet hozott, egész legszegényebb ember is művészi otthont teremthet
éjjel, egész nap sűrű pelyhekben hullott a hó, magának. Az bizonyos, hogy ma még a tervezett
úgy hogy megint vastag hóréteg borítja az utakat, bútor drágább valamivel a lucalszámrakészültnél,
járdákat. A Meteor jóslása az idei télre nálunk de ha a közönség nem riad vissza, úgy ez is rö
nem vált be, enyhe, rövid tél helyett kemény, videsen elmúlik Az Iparművészeti Társulat legjobb
hosszú telünk volt.
müiparosainkkal s legjelesebb ipari tervezőinkkel
— Baleset a bányában. Mull szerdán ifj. áll összeköttetésben s a magyar ipar ilyen módon
Rémén János bányamunkás a Ferenc József-ak- való pártolásában méltán elvárhatja a közönség
nán megsérült. Egy lazán álló kő esett vállára s támogató kézszoritását. Hogy a közönség mennél
az megsértette. A sérülést az ő vigyázatlansága szélesebb rétegeiben elterjeojen minden művészi
alkotás iránti fogékonyság és szeretet, arról kü
okozta.
— A m ag y ar iparm űvészet népszerűsí lönösen az állal gondoskodik a Magyar Iparmű
tése. A legújabb idők szociális átalakulásai a vészeti Társulat, hogy tagjai sorába veszi fel azokat,
művészet lényegében is változásokat okozlak s kik anyagi és erkölcsi erővel kívánják szolgálni a
módosították azt. Az egyre nagyobb tért hódiló magyar iparművészet ügyéi. A csekély tagsági dij
demokratikus felfogás egyik fontos következménye — évi 10 korona — fejében a Társulat tagjainak
hogy a művészet mintegy elhagyva rideg piedesz- nemcsak magas művészi és irodalmi színvonalon
tálját, lemegy a nyüzsgő, kenyérért küzdő hétköz álló gyönyörű kiállítású folyóiratot ad, hanem
napi emberek közé, gyakorlativá, és hozzáférhetővé tagjai ingyen látogathatják a Társulat kiállításait
lesz mindenki számára s útjában olt hagyja nyomát s részlvesznek a sorsoláson, melyet a kiállításon
nemcsak a bútoron, ruhán és lakáson, de az em vásárolt tárgyakból rendeznek, végül kedvezményes
berek lelkén is. A szép, mely úgyis anyaghoz áron kapják a társulati kiadványokat. Ugyanily
kötve jelenik meg, elindult, hogy meghódítsa a jogokat élveznek az alapitó tagok is, kik a Tár
társadalmat s életet lopjon az eddig halottnak hitt sálat céljaira egyszersmindenkorra legalább 200
dolgokba, melyek bennünket körülvesznek. Ezekkel koronát adományoznak. Mennél többen lépnek be
az intenciókkal vitték bele lelkes és mélyen érző a Társulat körébe, annál könnyebben lesz meg
művészemberek a művészetet az iparba, hogy valósítva a cél: a magyar iparművészet fejlesztése
minden, ami kezünk ügyébe esik, arain szemünk és terjesztése. A Társulat, hogy a müveit magyar
naponta megpihen, szóval ami keretét képezi 1 közönséget maga körül csoportosítsa, most tagéletünknek, ne csak tőlünk független staffage legyen, j gyüjtési akciót indított és megbizottait szélküldi
hanem a gondolatunkhoz és érzésünkhöz tartozó, j az egész országba, hogy a Társulat részére meg
velünk összefüggő élő valami, amiben tnegérezzük nyerjék mindazokat, akik művészi törekvéseink
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iránt érdeklődnek. A Társulat bizalommal fordul
a magyar társadalomhoz és kéri, hogy megbizottail fogadja szívesen és munkájukban legyen segít
ségükre.
— A m agyar tengerpart és Abbázia. A
tavasz beálltával és nyáron a magyar közönség
tömegesen keresi fel Abbáziát, nem gondolva arra,
hogy a divattá vált szokás Magyarország számára
mily nagy közgazdasági kárt jelent és hogy az
ellenünk zuduló ellenséges áramlatban csak az
esetben vagyunk képesek állami létünket fentarlani, ha minden téren összetartva, hazánk kicsije és
nagyja a magyar állam közgazdasági fejlődésben
munkálkodik. A közérdek szempontjából szüksé
gesnek véljük ennélfogva a hazafias magyar kö
zönséget egy pár számadattal az említett közgazdasági kárra figyelmeztetni. 1906. évben Abbáziá
nak 38000 látogatója volt és e nagy kontingensből
20000-nél többet Magyarország szolgáltatott. Fejen ként csak 300 koronát számítva már 6000,000 K-t
tesz ki az összeg, mellyel ez utón a magyar kö
zönség Ausztriát gazdagította. Ezzel szemben a
sokkal előnyösebben fekvő és jobb klimatikus vi
szonyokkal rendelkező Cirkvenica különösen ősszel
és tavasszal a magyar közönség által elhagyatva,
a szép Adria hamupipőjeként szerepel és az ott
lévő kizárólag magyar vállalatok kitéve Abbázia
nyomasztó konkurenciájának és a horvátok ellen
séges indulatának, csak küzködve tudják fenlartani magukat; az eléggé látogatott rövid nyári
saison ugyanis a költséges modern berendezések
fentartására nem elégséges. Különös, hogy éppen
akkor, a midőn Cirkvenica Abbáziával szemben a
legnagyobb előnyökkel rendelkezik t. i. télen, ősszel
és tavasszal a magyar közönség e helyet kerüli.
Cirkvenicán az év ez időszakaiban mindig 2—3°-kal
melegebb van, de a hely legfőbb előnye, hogy száraz
és pormentes. Az 1300 m. magas Monté Maggiore
aljában fekvő Abbázia ugyanis, a hova e nagy
hegy összes nedvessége leszivárog, az említett éva
dokban annyira nedves, hogy e helyett egy jól
alapozott rheuma nélkül kevés ember szokta el
hagyni. Szintén megfoghatatlan, hogy a hazafias
orvosi kar e körülménnyel nem számolva, a ma
gyar betegeket tömegesen Abbáziába irányítja. Úgy
látszik, hogy az osztrák lapok dicshimnuszai és
az abbáziai vállalatok reklámjai elég erősek, hogy
a közönség szeme előtt még a Monté Maggioret
is eltüntessék. Megfelelő kényelem a jó ellátás
sem hiányzik Cirkvenicán. Az elmúlt évben ugyanis
600 000 korona magyar tőkével egy uj nagy ma
gyar vállalat, a «Miramare» szálló létesült, a hol
olcsó árak mellett a legfokozotlabb igények is ki
elégítést nyernek. A szálló kiválóan felszerelt vizgyógyintézettel van ellátva és gyönyörű berende
zésének minden darabja a magyar ipart és miiizlésl dicséri. Nem mulaszthatjuk el ez alkalommal
tájékozás végett szintén kiemelni, hogy a Horvát
országban szedeti állami adók 60 %-a a magyar
kincstár javára esik és hogy Cirkvenica horvát
lakóssága jól felfogott saját érdekében magát a
horvát túlzók politikai tüntetéseitől mindig távol
tartotta. Mit ér a lulipánmozgalom, mit ér a nem
zeti irány fellendülése, ha az nem tényekben,
hanem csak szavakban nyilvánul meg?
— Siketnémák felvétele. A siketnémák
körmöcbányai áll. s. intézete az 1908—1909. tan
évben párhuzamos I. oszlálvokat óhajtván nyitni,
pályázatot hirdet 30 siketnéma gyermek felvéte
lére. A növendékekért fizetendő ellátási dij évi
240 korona, mely szegény gyermekek szüleinek
elengedletik. Bányászok és bányakincstári al
kalmazottak gyermekei — tekintet nélkül vagyoni
állapotukra — a m. kir. bányakincslár által léte sitett alapítványi helyekre teljesen ingyen vétet
nek fel. Fenti 30 gyermeken kívül felvétetnek még
későbbi korban megsiketült gyermekek is, kik a
beszédnek a szájról való leolvasását tanulják meg
az intézetben. Felvételért folyamodóknak a fel
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vétel egyéb módozatairól az intézet igazgatósága
szívesen nyújt felvilágosítást és a folyamodáshoz
szükséges nyomtatványokat díjtalanul küldi meg.
— Ahol tisztaság, o tt egészség is van.
Orvosi rendelő szobába, kórházak, gyógytermek,
ügyvédi, hivatali, pénzintézeti, üzleti, kaszárnya,
nyomdai irodák, bármely műhelyekbe, gyárakba,
rendes háztartásoknál és főleg konyhákba nem
szabad hiányozni a Tiroli dessinficialó szappan
homoknak. Hol tisztaság, ott egészség is van.
Távolítsuk az undort, piszkot, és betegség terjesz
tését, mielőtt rendelő szobánkat, kórházi betegek
kezelését, irodánkat, üzletünket, dolgozó termünket
elhagyjuk, hogy családi körünkbe jussunk, okvetlen
mossuk meg kezeinket a Tiroli dessinficialó
szappan homokkal, mely mindent levisz, kezünk
szagtalan, tiszta, üde és bársony sima lesz. Bár
hogy is óvakodjunk, hivatásunk révén napontai
munkánkba sok oly tárgyat fogdosunk meg, ember
társainkkal kezet fogunk anélkül, hogy sejtelmünk
lenne arról hogy előbb esetleg mily undort, ragá
lyokat foghattak meg, amely könnyen észrevétlenül
kezünkre tapadóit és igy kész a legnagyobb veszély:
ezért mielőtt családunk otthonába térünk foglal
kozásunk után el ne mulasszuk kezeinket meg
mosni a Tiroli dessinficialó szappan homokkal,
mert igy semmi betegség csirát családunkba be
sem vihetünk. Háziasszonyok konyháikba a konyha
személyzetnél, szállodák kávéházak személyzeteirnél okvetlen használják kézmosásra és tisztántar
tásra a Tiroli dessinficialó szappan homokot,
mely olcsóságánál minden háztartásba nélkülöz
hetetlen Postacsomagonként 3 korona után-vóltel
küld a magyarhoni vezérképviselet. Rendelmények
Soós és Társa címére e lap kiadóhivatalához
intézendők. Legalkalmasabb és legolcsóbb a kony
haedények tiszlitására.
— A g a z d á k n e m ü ln e k fe l. Az irigy konku
rencia ugyiátszik semmitől sem riad vissza, csakhogy elhi
tesse a gazdákkal, mintha a nem im pregnált rópaiuag ép
oly jó és kimagasló értékű volna, mint a Mauthncr Ödön
udvari magkereskedő által kizárólagosan forgalmazott impreg
nált répamag. Természetesen ez hiábavaló erőlködés, hiszen
azon gazdákat, kik már im pregnált répamagot vetettek se
fel nem ültetik, se attól többé el nem tántorítják, lévén
egyedül hivatottak arra, hogy véleményt formáljanak. És
mert e vélemények rendkívül kedvezőek, a konkurencia
elég vak és vakmerő, hogy magát tolja fel bírónak, mintha
bizony a delikvens Ítélkezhetne a bíró fölött! Valóban a
legfőbb ideje, hogy a konkurencia ily féktelen elfajulása
ellen a földuiivelési miniszter a legsürgősebben gondoskod
jék a tisztességtelen versenyről szóló törvény megalkotásával.
— A p á r is i tu b e r k u l o s e e lle n i k o n g r e s s z u s uj
remdnvt adott a világnak. A tuberkulose elleni szór, úgy
látszott, megvan. De már néhány napra be kellett látni, hogy
a remény hiú és tarthatatlan, mert ezen iszonyú betegség
ellen nem sikerült még egy speciilkumot feltalálni. A tuber
kulose elleni szerek között a leghathatósabbak egyike a „SirolinRoohe", egy craosot-prepáratum, mely azonban a többi ily
nemű szerek kellemetlenségeit nem tartalmazza, mert nem
m érges; kellemes izii és nagyobb részben tényleg a testbe
felvétetik. „8irolin-Roehe“ gyorsan hat a köhögés ellen, elő
mozdítja az étvágyat, megszűnteti az éjjeli izzadast és hat a
láz ellen, úgy, hogy tüdöbaj- és sorvadásban szenvedőknek
annak használata feltétlenül ajánlatos. „Sirolin-Rooho“ minden
gyógyszertárban kapható.

Jelenetek a leendő selmeci nagyközség beléletéből.
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Kapáner megtudta, hogy az özvegy nem csak, hogy nem
szegény, h^nem Budapesten egy háza is van.
Ez azután döntött és dr. Kapáner eltökélte magában,
hogy megkéri Pelargonia kezét. Hogy célját biztosabban elérhossa még az eddiginél is intenzivebb Írói tevékenységet
fejtett ki és lapjában ismét a mellett foglalt állást, hogy
vissza kell szerezni a régi városi jogot és az öbbzos tisztvise
lőket újból alkalmazni kell.
Ezt az összevisszaságot persze Pelargonia befolyása
okozta, do tagadhatatlan, hogy dr. Kapáner e nagy szabású
Írói működésével a megfigyelésre határozottan érdemessé és
méltóvá lőtt.
Ki tudja, hogy mászott volna ki dr. Kapáner a szere
lem sötét verméből, ha a véletlen, ez a nagy mahinator,
közbe neiu lép és egy csapáira más fordulatot nem ad a
dolognak.
Pelargonia ugyanis hirtolen elhagyta Vihnye-fiirdőt
és Budapestre haza utazott.
E közben Selrnec nagyközségben ismét általános népgyülóst tartottak, amelyen a bizottságok beszámoltak eljárá
sukról és ajánlották, hogy a városi ősi jogok visszanyerhetése
végett 26 tagú küldöttség menesztessék a kormányelnökhöz,
a belügyminiszterhez és a törvényhozók fejeihez.
A küldöttség vezetésére Palacsintási kerületi képviselő
kéressék fel, a szónokok pedig legyenek: F irka Vendel fő
jegyző magyar, Qalgauszki Bohuszlav szerkesztő tót és
Strudlteik Godofréd őspolgár német szónok. A küldöttség a
minisztereknek, régi szokáshoz híven, selmeci készitményű
ajándékokat is vigyen és azokat a szónokok adjak át. Ezeket
az indítványokat a népgyűlés általános lelkesedéssel elfogadta
és a küldöttség utazásának határidejét is meghatározta. Az
ajándékokra vonatkozólag elhatároztatott, hogy F irka Vendel
a selmeci cipő, kötő és inggyár gyártmányait, Galganszki
bödöny-turót (úgy nevezett brinzát) Strudlteik pedig valódi
selmeci pipákat vigyenek magukkal.
Dr Kapáner roppantul szeretett volna a küldöttségben
részt vonni és azzal Budapestre utazni, do hasztalan volt
minden törekvése; senki 6em akart többé rá hallgatni. Pedig
már csak azért is szeretőit volna e küldöttségben részt vonni,
hogy Budapesten meglátogathassa Pelargoniát és olőtto eldicse
kedhessen, hogy imo ő is ki lett küldve e fontos ügyben Tehát
ő nagy ember — Selinecen.
De hát Kapáner nem azért doktor Kapáner, hogy ő
magán segíteni ne tudjon. Kiirta világra szoló orgánumában,
az újságjában, hogy ő a belügyminiszterrel titokban levele
zésben áll és a minisztert már értesítette is a selmeci küldött
ségről, a miniszter pedig nagyon óhajtaná, ha a küldöttség
ben 5 (dr. Kapáner) is részt venne. A selmeeiek még ez
egyszer hittek neki és pótlólag őt is bevették a küldöttségbe.
Dr. Kapáner megelégedten kacagott markába és büszke
volt sikoróre.
Nyomban irt egy fellengző levelet P elargóniának is,
melyben Budapestre jöveteléről értesítette.
Amikor pedig meghallotta, hoey a szónokok ősi szokás
szerint ajándékokat is visznek Budapestre, ó is gondolt egyet
és összes irodalmi munkáit (folyamodványokat, előterjeszté
seket. feljelentéseket, folebbezéseket, panaszokat, felszólamlá
sokat, dennuciálásokat, magvas és nem magvas vezér és nem
vezércikkeit, bájos tárcáit, szellemes élceit és gúnyolódásait,
gyöngyöt érő apróságait, nagy jelentőségű mondásait síb. stb
stb. a mik a híres selmeci Mújságban jelentek ineg) díszesen
bekötette, magával vitte, hogy becses ajándékba adja a mi
nisztereknek, akik — és erről meg volt győződve — ezen
nagy értékű ajándéktól el lesznek bűvölve. A diszmű eime
volt: „Dr. Kapáner válogatott munkái.'
Pelarjoniának is küldött már eiőre egy példányt e
díszmunkából ezen dedikaoióval:
..Pelargoniámnak,
Bájos virágomnak,
Szerelmein jeléül
És édes emlékül.
Lent nfcezett iró,
Aki már ijem biró
Szivével, mX ám v e r .. . .
A doktor Kapáner."
Hogy ezután mi történt, a z la jövő számban fog meg
jelenni.

IX.
A szerelem sötét verm ében. K üldöttség menesztése.
„A Bzerelem sötét verem" dalolta dr. Kapánernól vala
micskével nevezetesebb írónk és költőnk. Dr. Knpáner nagyon
megérezto e mondás igazságát, mert teljesen beleesett o sötét
verembe és a szép Pelargóniának rabjává lett.
Hogy szőreimének tárgya ő reá is büszke lehessen meg
egy kit foltűnósi viszkotcgből is, nagyszabású irodalmi mun
kásságba fogott és összeírt pro et contra mindent a világon.
Ha valakit most hazaárulással vádolt és o vád intézé
sét magára vállalta, későbben már kijelentette, hogy nem ö
a támadó és önön magáról elismerte, hogy füllentett. Ha ma
azt vitatta világra szóló ujságjában, hogy ez igy van. holnap
már azt irta ugyan ott, hogy ez nem igy, hanem ú g y van.
Rugója o nagy szabású Írói és helyesebben mondva
irodalmi lázas működésnek Pelargonia iránti szerelme volt. Ez
érzelem tüze még hathatósabb tápot nyert akkor, amidőn dr
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a szerk.

Tekintettel azokra a nyugtalanító hírekre,
melyek a legutóbbi időben a selmeci takarékpénztárnak a németpalánkai füldJmivelői segélyegylettcl létrejött üzleti összeköttetéséről szárnyra
kellek, kötelességünknek tartjuk arz érdeklődő kö
zönség tájékozására a következőket közölni:
Tény az; hogy a selmeci ta.karékpénzlár a
nevezett földmívelői segélyegyletiek kellő infor
mációk beszerzése után és a lehtStő legnagyobb

1908. március 22.
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óvatosság és körültekintés mellett 160,000 korona
Köszönetnyilvánítás.
viszleszámttolási hitelt nyújtott.
Boriska leányom elhalálozása alkalmából
Tény az is, hogy a midén ez a szövetkezet megnyilvánult részvétért köszönetét mondok kü
újabb hitelt akart igénybe venni a selmeci taka lönösen a Tűzoltó Egyesület tagjainak.
rékpénztár újból kiküldötte könyvelőjét, Szolár
Selmecbányán, 1908. március 17.
Lajos urat a szövetkezet könyveinek és ügyvite
F u szk ó F e re n c
lének, ez alkalommal váratlan, megvizsgálására.
Végre tény az is, hogy miután a kiküldött !
könyvelőnk által megindított váratlan vizsgálat ; Matyón alkalmas ita z ú o u á i. - HeMiöiletetlea rövid basuaiat ital.
F e r t ő t l e n í t ő h a tó s & R á lta l m e g v i z s g á l v a .
és rovancsolás már az első napon szabálytalan- j
ságot és hiányt derített ki: a szövetkezet köny
velője Marzluft Mátyás még a vizsgálat befejezése
előtt, mindjárt másnap reggel öngyilkossá lett.
A mint erről a szomorú esetről a selmeci
n é lk ü lö z h e te tle n
takarékpénztár, kiküldött könyvelőjének telegrammjából tudomást szerzett: azonnal megbízta ügyé
fogr-cx»éme
szét Heine Húgó urat, hogy a kellő meghatalma
A fogak tisztán tartásához l'ogviz nem elegendő.
Eltávolítása a foghus körül akaratlanul képződő ártal
zással és egyóbb okiratokkal ellátva haladéknélkül
más anyag, csakis mechanikai tisztítással egyesítő'
Palánkéra utazzék és tegyen meg minden szük
egy felélesztő és antisepiiku.s hatással bíró fog-Cröiuinel elérhető. A ,,K Á L O D O N T “ használata az
séges intézkedést, hogy a takarékpénztárt veszte
összes kulturállomokban •» legb»tásosahl>nak )>eség ne érje.
blzmivult.
Ez megtörtént, és az igazság érdekében mind
járt most ki kell emelnünk, hogy ügyészünk kí
vánságára a íöldmivelői segélyegylet igazgatói,
akik mindannyian a legjobb hírnek örvendő és
S E I DLITZ-POR
igen vagyonos földinives gazdákból állanak, kész
Enyho, oldó háziszor mindazoknak, kik emésztési zavarokban és
séggel beleegyeztek, hogy a selmeci takarékpénztár
az ülő életmód egyéb kövotkozményoibon szenvednek.
E g y e r e d e ti d o boz á r a 2 K .
követelése az ő magánvagyonukat képező ingat
Vidéki gyógyszertárakban kérjük Moll készítményeit.
lanokra, melyeknek becsértéke együttvéve 600,000
koronát meghalad, jelzálogilag biztosittassék.
[ M O L L - F E LE 1
Az előjegyzés tehát a peres eljárás kikerü
SOS - B O R SZESZ
lésével, simán megtörtént és pedig tekintettel
FiJd é30s.ösüöapltő Bedörzsöl
a hitelszövetkezet helyzetének rendezéséhez még
elismert, régi jó hirnovfl háziszer s z a g g a t á s i
esetleg szükséges összeg betudásával 200,000 azaz
és hüléstül származó mindennemű betegségok
Iíetlőszázerer korona erejéig.
E r e d e ti ü v e g á r a K T 9 0
Takarékpénztárunk biztosításának második
Kapható minden gyógyszertárban es drogériába
nemét a kezeink között levő, reescomptba vett
F ö s z é tk ü ld é s i h e ly MOLL A. g y ó g y s z e ré s z ,
cs. és kir. udv szállító, Bőcs, I. Tuchlauben 9
váltóanyag képezi. Kiküldötteink meggyőződtek
róla, hogy ez az anyag jó és kifogástalan, a vál
tók nem pinceváltók, és a váltókon szereplő egyé
SELMEC- ÉS BÉLABÁNYA SZ, KIB. VÁROS
nek ismeretesek és hitelképesek.
A biztosítéknak harmadik neme a füldmivelő
HIVATALOS KÖZLEMÉNYEI.
segélyegylet vagyona, mely a végleg még meg
nem állapított, de körülbelül 140,000 koronát
Az anyakönyvi hivatalok bejegyzései.
kitevő hiány dacára is, a mérlegben foglalt terhek
1908. évi március hó 15-től, 1908. március hó 21-ig.
nagyrészét fedezni képes; minek következtében a
Születés.
hitelszövetkezeti igazgatóság tagjainak magánvagyonán a betevők egy részének minket meg Laczko János, Cziglan Franciska leány Selmecbánya
előző rangsorban eszközölt jelzálugi biztosítása Paxner Román, Szulimanecz Petronella leány „
Pasner Román, Szuliuianecz Patronéba fiú
„
sem rontja a mi jelzálogi biztosítékunk bonitását. Kupocz Gyula, Ullmann Mária leány
„
Megjegyezzük végtére, hogy a kiderített hiány Miertus István, Ivanics Maria fin
„
—
Tuhárszky Zsuzsanna leány
„
az eddigi vizsgálatok szerint nem sikkasztásnak,
YVetzler
Mór.
Susiczky
Gizella
fiú
„
hanem valószínűleg a könyvelő járatlanságának
Laczko Mihály, Krátki Mária leány
„
— hiszen tanító volt,
s az ebből eredő hely Holub Vendel, Neushol Jozefa leány Folsóróna
telen könyvelésnek és a követelések behajtása Mojzsis György, Petrinocv, Anna. leány Kisbánya
körül észlelt elnézésnek, ncinbánomságnak a szo
Halálozás.
morú következménye.
ö/.v. Duda Györgyné, 66 éves szervi szívbaj Selmecbánya
Rövid közleményünket azzal zárjuk be, hogy Haring István, 80 éves végelgyengülés
emberi véges tudás és bírálat szerint a fennforgó özv. Pollingor Istvánná, 56 éves véres gutafitás
„
esetből kifolyólag a selmeci takarékpénztári semmi
baj, semmi vesszleség sem érheti.
146. sz. 1908. fóisp.
Selmecbánya, 1908. évi március 20-án.

Pályázati hirdetmény.

A se lm e c i ta k a k a r é k p é n z tá r
ig a z g a tó s á g a .

Menyasszonyi kelengyéi "
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Porto ea vámmentesen házhoz szállítva. — Minták nagy vá
lasztékban postafordulattal küld: H e n n e b e r g s e l y e m _________________g y á r a Z ü r i c h .
a

Selmec- és Bélabánya sz. kir. város törvény
hatósága az általános tisztujitást folyó 1908. évi
april hó 14-én tüzle ki.
Felhívom az alább felsorolt állasokra pályázni
óhajtókat, hogy az 1883.1. t.-c. szerinti képesített
ségüket igazoló okmányokkal kellően felszerelt

kérvényeiket hozzám legkésőbb f. évi április hó
10-iy bezárólag beadják, mert a később beérkező
kérvényeket figyelembe nem vehetem.
A város törvényhatóságánál az uj választás
alkalmával betöltendő állásokban jelenben tényleg
alkalmazott városi tisztviselőket, mint akik képe
sítettségüket már törvényszabta módon igazolták
— a képesítő okmányok melléklésétől felmentem.
A általános tisztujitás alkalmával betöltendő
állások a következők:
1. polgármester a VI fiz. oszt. szerint évi fi
zetése 500Ö kor. évi lakpénzc 960 kor. működési
pótlék 600 kor. és fajárandóság 80 m3
2. főjegyző a VII fiz. oszt. szerint évi fizetése
4000 kor. évi lak pénze 720 kor. fajárandóság 60 m s
3. közig, tanácsnok a VII. fiz. oszt. szerint
évi fizetése 4000 kor. évi lakpónze 720 kor. mű
ködési pótlék 400 kor. fajárandóság 60 m8
4. gazd. tanácsnok a VII. fiz. oszt. szerint
évi fizetése 4000 kor. évi lakpénze 720 kor. fa
járandóság 60 in8
5. tisztügyész a VII. fiz. oszt. szerint évi fi
zetése 2400 kor. évi lakpénze 72U kor. fajárandóság
60 m3
6. pénzlárnok a VIII. fiz. oszt. szerint évi
fizetése 2800 kor. évi lakpónze 600 kor. fajáran
dóság 50 in3
7. aljegyző a IX. fiz. oszt. szerint évi fize
tése 2400 kor. évi lakpénze 480 kor. fajárandóság
40. m3.
A városi tisztviselők fizetésrendezése ügyében
117—1907. kgy. szám alatt megalkotott 88682/
1907.
III. tí. M. szám alatt jóváhagyott szabályrendelet 27 §-a értelmében a kitüntetett faillet
ményre csak a jelenlegi s esetleg újra megvá
lasztott tisztviselők tarthatnak igényt, ha tehát a
megjelölt és állásra oly egyén választatnék meg,
ki eddig nem volt városi alkalmazott, vagy alsóbb
fizetési osztályból váiasztalik magasabb fizetési
osztályba sorolt állásba — failletményre igénye
nincs.
A hivatkozott szabályrendelet 4 §-a értel
mében a városi tisztviselők és alkalmazottak az
ugyanazon fizetési osztályban megszakítás nélkül
töltött öt-öt szolgálati év után magasabb fizetési
fokozatba hivatalból lépnek elő s az általános
tisztújító választások alkalmával történő újra vá
lasztás a szolgálati időben megszakítást nem képez,
ha a tisztviselő ugyanazon fizetési osztályba soro
zott vagy addig is betöltött állásra váiasztalik
meg, vagy újra meg váiasztalik, az újra megvá
lasztottak tehát szolgálati idejüket folytatják.
Selmecbányán, 1908. évi március hó 14-én.
Lits Gyula, s. k.
főispán.

H ird e tm é n y .

Az 1894. évi XII. t.-c. és az ide vonatkozó
I földmivdlésügyi rn. kir. miniszteri rendelet alapján
! felhívom a gyümölcsfa birtokosokat, hogy a kertj jeikben és majorjaikban levő gyümölcsfákat és
j bokrokat a kártékony hernyóktól illetőleg hernyó! fészkektől és lepke-tojásoktól folyó évi április hó
i 15-ig liszliltassák meg, — továbbá figyelmeztetem
a közönségei, hogy a hasznos madarak pusztilása,
i fogdosása, fészkeiknek és tojásaiknak elszedése
| tilos lévén, ennek észlelése nálam feljelentendő.
Aki ezen fölhívásomnak eleget nem tesz, s
! illetőleg, aki a hernyókat stb. a fentjelzett határ' időig le nem szedeti, ezen mulasztás az ő költsé-

|

Tüdőbetegségek, hurutok, szamár
köhögés, skrofulozis. Influenza
S

ir o

lin

*Emeli az étvágyai és a loatsillyt, megszün
teti a köhögést, váladékot. Cflell taad ást.

ellen számtalan tanár és orvos által naponta ajánlva.
Minthogy értéktelen utánzatokat Is kínálnak, kérjen mindenkor

„fioche" eredőt* eeonuiffolási.

F. HotTmann-La Roche A Co. B asel (Svájc)

„ R o e h e "
Kapható orvosi rendeletre a gyógyszertárak
ban. — Ara Ovegenklnt 4.— korona

8
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gére hivatalból lesz pótolva és 100 koronáig ter
jedhető pénzbüntetéssel lesz büntetve, — ugyan
ezen büntetés éri azokat is, akik a hasznos ma
darakat pusztítják vagy fészkeiket és tojásaikat
elszedik.
Selmecbányán, 1908. évi március hó 17-én.
Kuti István,
rfókapitány
17041. száiu

VIII/S.

M. k ir. földm ivelésügyl m iniszter.

1908. március 22

H Í R AD 0

Alsó Rózsa-utca 77—78 III. sz.
a volt mihálytárnai major
, ház szabad kézből e l a d ó .
hozzávaló épületekkel ás Tudakozódhatni: K0CZAP FRIGYESNÉL Nagynagy gyümölcsös kerttől el
kálna.
adó. Ssetpg a pajták, molyok lakásokra
-------- átalakíthatok külön is. -------Bővebbet a majortnlajdonosnál jltihálytárnán.

Házeladás.

Valamennyi törvényhatóságnak, gazdasági és
kertészeti egyletnek.
Értesítem, miszerint Csárics Sándort (lakik
Győr város) továbbra is megbíztam, hogy a gyümülcsészot terén gyakorlati útbaigazítások meg
adása s az ezzi-l összefüggő gyakorlati munkák
végrehajtása céljából a nagyközönség megkeresé
sére annak rendelkezésére álljon.
Nevezett elvállalja a gyümölcsösök tervezé
sét, ily tervek készítését és pedig egy holdig tér
jedö terület után 20 K-ért, egy holdtól 10 holdig !
K é s z ítik M ag g i G y u la é s T á r s a .
10 K. 10 holdtól 50 holdig 5 K és 50 holdlól
I r o d a : W ie n , IV 1. G y á r : B r e g e n z .
kezdve 3 K holdankónti árban.
Gyümölcsösök telepítését, gyümölcsfák met
szését, kertek kezelését végzi ellátás nélkül 10 K
ellátással pedig 6 K napidij Il-od osztályú vasút
és I. oszt. hajó útiköltség és esetleg ha nem bo az ország minden nagyobb városaiban és községeiben egy most szervezés alatt álló é l e t b i s t o csáttatnék természetben rendelkezésére, kocsibér sító-társaság részére alkalmas képviselők, kik 1000 koronától 10000 korona évi jövede
felszámítása mellett.
Felhívom Ciinet, intézkedjék, hogy ez a meg lemre tehetnek szert, a mennyiben szellemi és anyagi képességgel bírnak. Gyakorlattal bírók előnyben
bízatás és annak feltételei a legszélesebb körben részesülnek. Kellő jártassággal nem birók díjmentesen begyakoroltatnak. Csakis Írásbeli ajánlatokat
ismeretesek legyenek.
Fischer K. irodája, Rákospalota továbbit.
Budapest, 19u8. február 22.
Darányi.
j
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Liliomtej szappan.

utcai szobából álló föld
szintes lakás — esetleg
k etté osztva; továbbá
rak tárn ak egy udvari
szoba kiadó az Ópostán.
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Ml újság
Van szerencsénk a következő újonnan
megjelent zene újdonságainkat a já n la n i:

V ő c z i-ls ö rú t 0 8 ,

által a legjutányosabb árak mellett ajánltatnak:

Locomobil és gőz cséplőgépek,
szalmakazalozók, járgány-cséplőgépek, lóhere - cséplők,
tisztító-rosták, konkolyozók, kaszáló- és aratógépek,
szénagyüjtők, boronák, sorvotőgépek, Plánét Jr.
kapálók, szecskavágók, répavágók, kukoriczemorzsolók, darálók, őrlőmalmok, egyetemes
aczól-ekék, 2- és 3-vasu ekék ő s minden
egyéb gazdasági gépek.

MELL-CARAMELLÁT

Ki nyavalyatörés, görcs és más ideges állapotban szen
ved, kérjen íratott, ingyen és bérmentve kapható a
szabd, hatty ú g y ó g y szertár állal M ajna F ra n k fu rt.

A HÁROM FENYŐVEL.
melynek páratlan voltát és kön
r n i r nyelihiilóst hozó siker...
1 közjegyzöiley hitelesített
bizonyítja.
okiratt eléggé bizonyitji
t.
C a u n m iíjH 3 '
D o b o z o k b a n 8 0 11116]
Kapható
MÁRKUS M. cu k rászatáb an és
MARGÓTSY J. ÖRÖKÖSÖK
gyógyszertára a „Megváltóhoz”
Selmecbányán.

MUSCHONG-BUZIÁSFÜRDŐI
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S A V A T
kiadás*" s z é n s a v v a l .

M eg b ízh a tó , s z ig o r ú a n leUciisrnerctes
k is z o lg á lá s !

„

BUZItSFÜRDÖl ÁSVÁNY- ÉS GYÓGYVIZEK

„
„

' , é s 7i l i t e r e s ü v e g e k b e n
Szív-, vese- és hélyagbántalmaknál utol nem ért gyógyliatús.

„
„

TkQ

Elsőrendű asztali vizl
F e lv i l á g o s í t á s s á ! k é s z s é g e s e n s z o lg á l

3

h

;

k a r t e l e n k ív ü l s z á l l ít a n a k a z o n n a l b á r m ily m e n n y i s é g ű
t e r m é s z e t e s v e g y ile g l e g t i s z t á b b f o ly é k o n y

S Z É N

„

Kiváló tisztelettel

Juer^cs A. <£s özv. fia.

B u d a p e s t ,

a
l
nálja az orvosilag kipróbált, kö
högés. rekedtség, hurut, elnyalkásodás. görcs- és torokk a ta ru s ellen ajánlott
K A IS E R -fé le

N y a v a 1y a t ö r é s !

4 dal. Szövegét irta. Erdős Renée. Zenéjét
szerzett^ S z ila s y P á l .................................3 — K
Ibolya-dal. Szövegét irta : Pót r í Mór. Zenéjét
szerzé E öri Szabó I m r e .............................1’8Q „
A z ódon táncterem -dal. Szövegét és zenéjét
szerzé F arkas I m r e .....................................1 80 „
10 dal. nnckhangra zongorakisérettel. Szerzé
A gyhdzy K ároly l/II f ü z e t ........................4 —
Óh szív. te dóré szív. Betét keringő a „ ( l ő r e
G á b o r I i u d a p e s t ö n 1* cimii énekes bohó
ságban ................................................................2—
Szellem, cáes szellem .' ( A spiritiszta özvegy.)
Szövegét és
.éjét irta W einer Istvá n . I SO
.4 házm ester kisasszony. (Hej van én ben
nem valami) Klóadja L ászló R ó z s i. . . 2 —
.1 néger szerelem Szövegét irta: K o m á i
A r t h u r ............................................................ 2 —
Merengés bankó Pista legszebb dalai felett
Atirta L á n y i E r n ő .....................................2 40
Dóczy l'jabb nőt is k ö n y v e ............................ 2*—

CLAYTOEM & S H U T T L E W O R T H 1

Aki k ö h ö g

A b ő r legenyhébb s z a p p a n a .

Muschong-buziásfiirdöi szénsavművek és ásványvizek
1■-= szétküldési telepe Buziásfürdőn.
r— —
Sürgönyeim: Musciicng, Buziásfürdó. — Interurban telefon 18. sz.
Ü G Y E S H E L Y I K É P V IS E L Ő K K E R E S T E T N E K !

Nyomatott Joerges Ágost özv. és fia könyvnyomdájában Selmecbányán, 1908

