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A proletár.
Nincs áldatlanabb harc annál, mely elő

ítéletekkel száll szembe. V alahányszor oly 
küzdelemről hallok, melyben a haladás, az 
értelem viaskodik az elfogultsággal, mara- 
disággal, mindig- eszembe ju t a  szerencsét
len la Manch lovag, amint hosszú, vékony 
dárdájával indít ostromot a forgó, kattogó 
szélmalmok ellen. É s am ellett különös je
lenség, hogy gyakran  azok részéről ta lá l
kozhatunk a legnagyobb fokú elfogultsággal, 
kik a haladás je lszavá t Írták  lobogójukra, 
íg y  például szociálizmusunk teljesen elüt i 
attól az eszményi irányzattól, melyet e szó 
való értelmében je len t, ma m ár elbitorolt, j 
kizárólagos tulajdona, monopóliuma egyetlen 
egy társadalm i osztálynak, mely hatalmas, 
indulatos hurrogással torkol le minden hozzá
szólni akarót, ki nem vérbeli, született tagja 
a kasztnak.

A szociálizmus mi.sálunk nem tudomány, 
hanem csupán agitáció eszköze. Külföldön 
kultusza nem já r  semmi féle kvalifikációval, 
teljesen elegendő, e tudomány kérdéseiben 
való jártasság , tanainak  ismerete. M inálunk 
ez kevés. H azánkban csak az lehet szo
cialista, aki munkás. H a piros nyakken
dője és kék zubbonya van, már magasabb

polcot foglal el a szociológia berkeiben. 
V ezér pedig csak úgy lehet, ha népgyülé- j 
seken szónokol. Irodalmi munkásság, tudo
mányos működés nem számit. A zaz: alap- 
feltétel a pártvezetőségi tflzpróba.

Nos hát, egy-két szavunk lenne erre 
vonatkozólag a tisztelt szervezethez és ve
zetőikhez.

T isztelt polgártársak 1 T udják-e önök, 
mi a szociálizm us? Az a tudomány, mely 
feladatává tette az emberiség helyzetének 
jav ítását. Az egész emberiségét, vagy ha 
jobban tetszik : az egész em beriségét. Nem 
szociálista tehát, aki csak egyetlen társa
dalmi osztály viszonyain óhajt könnyíteni 
és konzervativebb a léginegrögzöttebb lati- 
fumliiimos mágnásnál az, kinek je lszava : 
mindenki kötni való gazember, aki nem 
munkás. Önök pedig ezt a mottót hirdetik. 
Önök ellenségnek tekintik  azt az embert, 
akinek vasalt nadrágja és cilindere van, 
de aki talán a múlt héten ebédelt utoljára? 
csak azért mert irodában és nem gyárban 
dolgozik.

Nos, tisztelt polgártársak, ez az önök 
gondolkozása alaposan helytelen. A szociá- 
lizmust nem önöknek találták fel. Az önök 
serege, mely most minden más elemet tel
jesen kiszorított a szociálizmus táborából,

csak erőszakos bitorló. Önöknek nincs joguk 
az elnyomottak nevében küzdeni és tárgyaln i 
az elnyomókkal. Senki erre önöket fel nem 
hatalmazta, fel nem kérte. Önök az embe
riségnek csupán igen csekély töredékét 
képviselhetik, azt a részt, mely keze mun
kájával keresi meg mindennapi kenyerét.

Igazi szocialista csak az, ak it nem el
fogultság, de ideális és önzetlen törekvés 
vezet. Aki az emberiség boldogulását ta rtja  
szem előtt, és nem az emberiség egy részét. 
Önök pedig nem ilyenek és em lél fogva csak 
álszociálisták.

Akit burzsoának mondanak, az sok 
esetben nagyobb nyomorban van és sürgő
sebb segítségre szorul, mint sok ezer 
elnyomott szocialista. H ányán vannak 
intelligens emberek, kvalifikáltak, k iknek 
nincs meg a mindennapi kenyerük, kik étien, 
szotnjan, fázva, dideregve bujdosnak hon
talanul az éjszakában. Ezek lennének az 
emberiség elnyomói? Ez az a faj, melyet 
ki kell irtani, mert szolidáris a tőkével, a 
nagy emberrel?

Kész nevetség az ilyen állítás. E  sze
gények, nyomorultak sokkal inkább rászo
rultak a tám ogatásra, mint a kényelm es 
műhelyben dolgozó, jól fizetett, rendezett 
viszonyok között élő munkás. Ennek ab-

A kucséber.
Irta: S a s  Ede.

A nagy étterein villamos lámpái már csak 
kevés vendégre hintették fehér világosságukat. 
Lassankint fülkerekedtek az asztalok mellöl a vi
rágos szép asszonyok, üde leányok, akiknek arca 
mind rózsásabb lett a zene édes mámorától és 
a bortól, amelyben piros ajkuk megfürdözött. 
Dér Flóris azonban, aki egyedül ült az egyik I 
Sarok asz lat mellé húzódva: nem is látta ez eleven : 
rózsáskert virulásál, nem hallotta talán a csa- í 
pongó zenét sem. Homlokát tenyerébe hajtva, 
tompa kábulatba merülve ült és csak akkor esz
mélt föl, amikor egyszerre csönd támadt körü
lötte. A vendégek mind távoztak és a eig^y el- 
hallgatott. A prímás éppen készült, hogy tokjába 
csukja a hegedűjét

A fiatal férfi odaintelle magához a cigányt. 
Hadd húzza neki kivilágos kivirradtig. Karcsú 
nyakú üvegeket tétetett az asztalra. S egymás
után gyújtott a sötét, vastag pirosvörös s/.ivár
naiakra. Mulatott. De nem úgy, hogy ő maga is 
vidám nótázásba kezdett volna, amikor a legvi- 
gabban, legszilajabbán liuzla a cigány. Ö csak 
hallgatta a körülötte tomboló dalvihart. Az ő 
utolsó éjszakája hattyúdalait . . .

Mert Dér Floris el volt tökélve, hogy ez lesz

az ő utolsó éjszakája. Úgy olvasta valami regény
ben, hogy a tönkrement földesur az utolsó szá
zasát odadobta a cigánynak — s azután főbe 
durran tolla magát. S azzal vége volt a mulatság
nak. Ezt igazán szép halálnak tartotta. Ilyen 
csinos halált szánt ö magának is.

II.
Az árverési délelőtt tartották meg a kifisé 

már rozoga kastélyban, amely szelíden emelkedő 
dombról nézett a rónaságra, - -  a régi földesurak 
boldog birodalmára. A birtokot a szomszéd szesz
gyáros vette meg, aki udvariasan felajánlotta a 
lakást Dér Flórisnak, ameddig neki tetszik. A ki- 
árverelt földesural persze semmiféle hatalom nem 
lelt volna képes az alatt a lelő alatt megtartani. 
Zsebében a pár százassal, amit a végrehajtó a 
kezébe nyomott, sietett felülni a legelső vonatra.

De hál hova ?
Először is a városba. A vendéglőbe. A má

morba. S azután a halálba . . .
Mi más is maradna számára hátra? Talán 

az alyaliai nyakán élősködjék ? Vagy deresedŐ 
fővel nyakába varija magát valami leányzónak, 
aki hajlandó őt eltartani, csakhogy férjhez me
hessen? Vagy pedig sorra járja befolyásos isme
rőseit, hogy dugják be valami hivatalba — ami
hez voltaképp nem ért, csak ingyen szedné föl a 
fizetését.

Eli! sokkal becsületesebben cselekszik, ha 
egy darabka ólommal véget vet mindennek.

A gazdálkodáshoz ugyan értene. Mikor át
vette az apjától rámaradt birtok vezetését: eleinte 
szép siker is jutalmazta a fáradozását. De aztán 
elragadták a nagyúri élet szenvedélyei. Most már 
visszatérne az ekeszarvához. De hát most már egy 
barázdája sincs, amibe az ekeszarvát beleakassza...

Csak az a föld lesz az övé, ami a koporsó
jára fog hullani a véres leste fölött . . .

Ebben a percben egy hang ütötte meg a
fülét:

— Nem parancsol, nagyságos uram ? Tessék 
megtenni egy számol. Bizonyosan megnyeri!. . .

Felpillantott. Egy kucséber állott elölte; nya
kában a tarka cukrosságokkal teli kosárral, ke
zében a számokkal csörgő zacskót rázogatva . ..

Floris belenyúlt a zacskóba, hogy kivegyen 
egy számot. Akkor egyszerre felismerte a házalót:

— Nini! ön az, Leipziger?
A töpörödött emberke ősz szempillái alól 

vizsga pillantást vetett a mulató gavallérra. S ő 
is hangosan felkiáltott:

— Dér Flóris! Hogy nem ismertem fel azon
nal! Hiszen ön alig változott. De hogy ismert ön 
rám, mert én bezzeg megváltoztam. Nem az

1 vagyok már, akivel ön együtt, sétált a fényes 
i nizzai tengerparton . . .



szolute, relatíve is sokkal jobb a dolga. 
Abszolúte azért, mert amúgy is jobb ja v a 
dalm azásban részesül, relatíve pedig, mert 
m egélhetése olcsóbb a kaputos emberénél.

M indenki annyira  boldog, amennyire 
igényeit k ielégítheti. Igényeket pedig csak 
a m űveltség, az intelligencia kelt az ember
ben. A munkás csak a legritkább esetben 
vágyódik szellemi élvezetekre, a képzett 
ember pedig szerencsétlen, ha nem áll mód
jában a szellemi világ haladásával a kon
tinuitást fentartani. Ruházat, élelem, mind 
drágábbá lesz, ha finomultabb ízlés válogatja.

De minek ezt m agyarázni. H isz tudja 
azt mindenki, hogy az igazi nyomornak 
fészke a kiskereskedő, kisiparos, kishiva- 
talnok. Tudják ezt önök is nagpon jól. De S 
nem akarják  tudni. Nem pedig azért, mert 
attól félnek, hogy nem rendelkeznek elég- 
tehetséggel az intelligesebb osztályok ér- | 
dekeinek képviseletére. És ebben igazuk 
van. Önök, tisztelt pártvezetőségi urak , — 
munkások. Nem is tudják más em ber baját, 
csak a raunkásemberét. H iába is vállalkoz
nának arra, hogy egyéb társadalm i állású 
emberek érdekeit képviselhessék.

E z pediglen rendjén van. Nem is ez 
ellen szólunk. Csak az ellen van kifogásunk, 
hogy Önök m aguknak vindikálják a szocia
lista  nevet. Olyanná tüntetik fel a dolgot, 
mintha szabadalmuk lenne e névhez. Ez 
pedig, mint már fentebb m egem lítettük és 
bebizonyítottuk, rengeteg  tévedés. Nemcsak 
rengeteg, de rosszhiszemű is. m ert tudatos 
tévedés.

Ne csodálkozzanak tehát, hogy az a 
harc, melyet önök a m aradiság ellen h ir
detnek, nem találkozik az összes elnyo
mottak osztatlan rokonszenvével. Ne csodál
kozzanak azon sem, hogy Önöknek sokkal 
több az ellenségük, mint jóbarátjuk. Es ne 
h igyjék  azt sem, hogy mindaddig, mig sze
rényebbek nem lesznek, törekvésüket s iker j

fogja koronázni. Az önök fáradozásából, 
hogy triviálisak legyünk, nagyon is k i
látszik a lóláb. Önök hatalm asakká akarják 
tenni a m unkásokat, csak azért, hogy sajá t 
hatalm ukat növeljék. Erős seregnek erős a 
vezére is. De ne felejtsék el, hogy m unkás 
még mindig kevesebb van, mint szellemi 
proletár, hacsak a földm unkásokat is nem 
tekintik  a maguk híveinek.

Honvédeink segélyezése.
Feljegyezd: Vörös Ferenc.

III.

A Szitnyaosztály mint a hodrusbánvai hon
védéinek ünnep rendezője elhatározta hazafiai 
lelkesedésében, hogy a Selmecbányái összes 48-as 
honvédeket felhívja az ünnepen való részvevősre.

Erre megindult a rábeszélés a mi részünk
ről. a kételkedő 48-ások részéről meg a tudako
zódás. kérdezősködés, vájjon mi előnyük esetleg 
micsoda káruk támadhat abból, ha az ünnepen 
megjelennek és itt ismétlődött az az eset, a mi 
az első országos honvédkönyv összeállításánál 
történt, hogy csak többen nem engedték meg, 
hogy nevüket a honvédek névsorába bejegyeztes
sem s igy csak nehány Selmecbányái honvédnek 
a neve került a Mikár Zsigmond által szerkesztett 
honvédemlékkünyvbe.

Mikor a hodrusi ünnephez meghivattak, 
már volt egy névsorom, mit éveken át állítgattam 
össze s ennek alapján hívta fel őket Tirts Rezső 
a Szi íny a-Osztfüy buzgó elnöke, mire jelentkeztek 
is többen, de közülök néhányán ismét visszaléptek, 
neheztelve azért, bogy elárultam őket, s az ünnep 
közeledtével alig volt nehány jelentkező, akinek , 
ígéretében bizni lehetett.

Az ünnepen fele sem vett részt a honvéd- j 
bányamunkásoknak, a kik részt vettek, azok is 
csak azáltal voltak megnyerhetők, hogy Péch 
Antal miniszteri tanácsos, akkori bányaigazgató 
hosszas kérésünkre megígérte, hogy a honvédek 
sorába fog állani. A miniszteri tanácsos csakis a 
szegény bányászok érdekében határozta el magát 
erre, mert ismert szerénységében ő nem tartotta 
magát igazi honvédnek, mert csak a minisztérium
ban dolgozott a szabadságharc alatt s a mikor 
ifjú heve a táborba vitle, Nagy Sándor nem en
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F'lóris nagyon is iól emlékezett a bűbájos I 
hetekre, amiket az örök virulás hazájában töltött, i 
Sokat sétált, akkor Leipzigerrel, a gazdag keres- j 
kedővel, a tündöklő paloták során, a fényes le- j 
velü olajligetek között. Persze, Leipziger urnák 
akkor nem lógott a nyakában a datolyás kosár. . .

— De hát, hogy jutott ön ennyire ? kérdezte 
tőle álmélkodva.

(Magában pedig arra gondolt, hogy ez az 
ember neki is föltehet! ezt a kérdést . . .)

— Hát egy kicsit tönkre mentem, vonogatta 
a vállát az öregecske. Egy pár rossz vállalat el
vitte minden vagyonomat.

— S volt önnek ereje hozzá, hogy nyakába 
kösse a kosarat s neki induljon ennek az uj életnek.

— Hát mit tehettem volna egyebet?
Dér Flóris egy pár erőset szippantott a szi

varjából.
— Például — hogy véget vessen mindennek.
— Talán, hogy megöljem magamat? Ments 

Isten! tiltakozott hangosan a volt nagykereskedő. 
Nem, erre igazán nem gondoltam. Tudja, nagy
ságos uram: az ember olyan legyen mint a gumini 
labda. Ha földhöz csapja a sors, annál magasabbra 
kell ugornial . . . Most az éjszakát járom ezzel 
a kosárral. Kuporgatom a garast. De nemsokára 
újra egy kis boltot nyitok. Fölviszi a dolgomat 
az isten . . .  No hát, nagyságos uram, ‘ /gyen

meg egy pár számot. Meglássa, bizonyosan nyerni 
fog . . .

És Dér Flóris régi jó ismerőse kedvéért 
megrakott egy csomó számot. De egymásután 
vesztett. Utoljára maga a volt nagykereskedő 
fogta meg a kezét.

— Hagyja már abba, kérem! Úgy látszik, 
nem szerencsés a játékban . . .

* Flóris mosolyogva nézett rá:
— Nincs igaza, Leipziger. Mert ha most 

vesztettem is, de maga nem képzeli, hogy mennyit 
nyertem . . .

S most már igazán jóleső derű töltötte el 
a lelkét. Józan volt. Intett a cigányoknak, hogy 
kotródhalnak.

III.
Éppen annyi pénze maradt még, hogy el

utazhatott egy jó ismerőséhez, Gernyeszegi báróhoz.
— Kedves barátom — mondotta neki. 

Hallom, hogy egy gazdatiszti állás van nálad 
üresedésben. Hát én pályázom erre az állásra. 
Nem valami jó ajánlólevél ugyan az én múltam 
egy gazdaság vezetésére. De hát hidd el, hogy 
én bennem a gavallér ment tönkre, nem pedig a 
földesur .. . Hál azt hiszem, mindenesetre próbát 
tehetsz velem. Nem fogod megbánni . . .
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gedte őt tűzbe menni, vissza parancsolta a minisz
tériumba, mert — úgymond — ott nagyobb hasz
nára van a hazának.

Az ünnepen csakugyan a honvédek között 
állott a miniszteri tanácsos, az ő tiszteletet keltő 
alakjával, megjelenésével emelve az ünnepi jele
net fényét. Egy m. kir. bányaigazgató a bánya
munkással egy sorban! Nem merem e jelenetnek 
benyomását ecsetelni, attól tartva, hogy az ünne
pen résztvetteken kivül most már alig értenék 
meg azt, még legtúlzóbb demokratáink sem hinnék 
el a jelenetet dicsőítő szavunkat . . .

A Szitnya-Osztály megvendégelte a 48-sokat, 
a F. M K. E. tagjai egyenként elismeréssel szó
lották hozzájuk, némi gyűjtést is rögtönöztek a 
szegényebbek részére s a Hella völgyében lefolyt 
ünnepséget soha sem feledték el honvédeink.

Az emlékkő előtt elhangzott tót beszédet, 
melyet Zareczky Adolf egyesületi bányaigazgató 
mondott, kinyomattam az ünnepen részt vett hon
védek névsorával ellátva, Altman Imre ünnepi 
szónoknak a beszédét pedig kivonatban levél alak
jában csatoltam a füzethez, mit ingyen oszlottam 
ki honvédeink között. Ezt a kis füzetei annyira 
megbecsülték honvédeink, hogy közülök többen 
úgy rendelkeztek haláluk előtt, hogy koporsójukba 
tegyék fejők alá.

Egy kedves jelenetről kell ez ünnep meg- 
omlitése alkalmából megemlékezni.

A Szenlháromságléren gyülekezett a hodrusi 
emléktáblához kivonulni kész közönség. A rende
zők tudatták az öregebbekkel, gyöngébbekkel, hogy 
kocsik is állanak rendelkezésükre. Honvédeink 
közül egy sem vette igénybe a kocsit, bár néhány 
öreg bányászt majdnem erőszakkal akartunk ko
csira ültetni. Ebből aztán baj támadt, a Vörös
kúti emelkedőn nem bírtak néhányán a tömeggel 
lépést tartani, elmaradtak s közülök egy össze is 
is roskadt; a nagy hőség, 63 év terhe, no meg 
az élvezett itóka ereje törte le az öreget.

Két elfáradlat négy akadémikus szállított fel 
a hegyre, az öreggel én maradtam vissza abban 
a reményben, hogy majd csak talpra áll és segít
ség érkezik valahonnan. Mikorra talpra állíthattam, 
már átvonult az ünneplő közönség a Vöröskuti- 
hegy nyergén, segítségre nem számíthattam, mire 
hazafelé akartam az öreget vezetni, de nem ment, 
ő az ünnepen akar részt venni, s igy kénytelen 
kelletlen arra kellett őt vezetnem. Nagyon lassan 
haladtunk, karjaim elfáradtak, fejemmel derekának 
estem s igy toltam felfelé pár lépésre s aztán 
ismét pihentünk. Egyszer csak nevemet hallom 
kiáltani, fölnézek az országút felé Odescalchy Art- 
hur herceget látom négyes fogatán, a ki kocsijára 
hívott. Már nem tudtam kiáltani, csak intettem, 
hogy nem lehet, mire a herceg leszállón fogatá
ról, a tömeg után sietett és segítséget küldött 
onnan.

Sem nagyobb ur, sem boldogult ember nem 
volt ez ünnepen, mint a mi üreg honvédünk, mi
kor négyes fogaton hajtatott Hodrus felé. Az öreg 
nem volt minden humor hijján, mert mikor foga
ton elhelyeztük, megköszönve szívességünket, egy 
szivart kért tőlünk, hogy életében egyszer egészen 
ur lehessen.

(Folyt, köv.)

K Ü L Ö N F É L É K .

Tisztelettel kérjük lapunk előfize
tőit, hogy az előfizetés megújítása iránt 
intézkedni szíveskedjenek. Egyúttal 
kérjük azokat is, akik az előfizetési 
dijaikkal hátralékban vannak, hogy 
a hátralékot beküldeni szíveskedjenek,
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hogy a kiadóhivatalnak is módjában
legyen kötelezettségeinek eleget tenni.

— Eljegyzés. Karács István salgótarjáni 
bányamérnök a múlt luHcn jegyezte el Fiséi 1/ 
Márthat, Fizély Károly törvényhatósági híz. tag 
kedves leányát.

— Házassság. Vörös Tihamér, Vörös Ferenc 
tb. főjegyző liii a mólt szerdán kötött házasságot 
Danii auser Margittal Budapesten a kálvintéri ref. 
templomban.

— Középiskolai igazgatók gyűlése. A
vallás- és közoktatásügyi miniszter rendelete kö
vetkeztében a tankerületi főigazgatók évenkint 
egyszer tanácskozásra hívják össze a kerületük
ben levő középiskolák igazgatóit, amely összejö
vetelen hasznos megbeszélések történnek az iskolák 
vezetői között. Az első ilyen gyűlés a múlt héten 
volt Besztercebányán, ahol városunk mindkét kö
zépiskolájának igazgatója megjelents Itauclibaucr 
József a kalh. nagygimnázium igazgatója előadást 
is tartott.

A m agyar bányászati közigazgatás 
tankönyve. Bariba Béla dr. a bányászati és 
erdészeti főiskola jogtanára igen értékes jogi 
szakmunkát adott ki legújabban, amely irodal
munkban hiányt pótol s amelyet nemcsak a fő
iskola hallgatói olvashatnak és tanulhatnak ha
szonnal. de amely hasznos olvasmánya lehel a 
magyar bányászai terén dolgozó minden gyakor
lati embernek is. Hiányt pótol e mii, meri" a bá
nyászati közigazgatás anyaga eddig nem volt 
összegyűjtve. Törvények, rendeletek szabályozzák 
azt. ezek azonban összegyűjtve, feldolgozva nem 
voltak s igy természetesen nehéz munka volt 
azoknak felkutatása s rendszeres egészbe való 
feldolgozása. A rnü Jocrges Ágost üzv. és fia ki
adásában jelent meg Selmecbányán. Ára öt korona.

— Egyesületi közgyűlés. A Selmecbányái 
felsőrónai temetkezési és segélyzőegyesülel a 
múlt vasárnap délután közgyűlést tartott a városi 
vigadóban. A közgyűlésen az uj alapszabályokat 
tárgyalták a belügyminiszternek e tárgyban ki
adod rendelete értelmében. A gyűlésen Tihanyi ! 
Károly elnököli, s az a legnagyobb rendben folyt 1 
le. Örvendetes, hogy elfogadták az uj alapszabá- j 
lyokal. melyek alapján ez a humánus egyesület j 
fönnállhat.

— Katholikus népszövetség’i gyűlés. Sel- 1 
mecbányán ma délután négy órakor a katholikus j 
népszövetség alakuló gyűlést Iái t a városi viga- ‘ 
dóban.

— Igazgatósági gyűlés. A Kerületi Munkás- j 
biztosító Pénztár igazgatósága ma délelőtt 10 [ 
órakor a pénztár helyiségében ülést tart.

— Kresz Géza hegedűművész április 7-én 
tartandó hangversenyére még kaphatók földszinti j 
és karzati jegyek. Fölösleges ajánlani a müveit ! 
közönségnek ezl a ritka műélvezetet, amilyenben j 
a tóvárosi közönség is csak néha részesül.

A kaszinó közgyűlése. A selmoci kaszinó j 
a mull vasárnap délután tartotta meg évi rendes i 
közgyűlését Farbaky István elnöklete mellett, j 
Az igazgatói jelentésből ürömmel látjuk, hogy j 
városunknak e legrégibb társasköre állandóan , 
fejlődik s társadalmi célját a legszebben teljesíti.
A közgyűlésen a tagok igen szép számban vettek 
részt s úgyszintén sokan voltak a közgyűlést kö
vető társasvacsorán, amelyen a tagok családjai 
is részt vettek.

— Művészi hangverseny. Kresz Géza a 
világhírű hegedűművész, Marschcdko Bózsika 
énekesnő és Dii nzt Oszkár zongoraművész a jövő 
hó elején, április hó 7-én hangversenyt rendez
nek városunkban. A városunkban ritkán élvezhető 
művészi estélyre már most felhívjuk a közönség 
figyelmét. Jegyeket, már most kaphatni Joenjes 
Ágost özv. és fia könyvkereskedésében.

— Esküdtszéki tárgyalások. Az ipolysági 
kir. törvényszéknél a tavaszi tárgyalások április 
hó -11., 28. és 20. napjain lesznek Úelmecbánváról 
esküdtekül kisorsollattak: Bolenian Géza. Barin 
Béla, Farbaky Gyula főiskolai tanárok, Árkossv 
Béla főmérnök, Király Ernő líceumi igazgató,

Jezsovits Károly nyugalmazott líceumi igazgató, 
Bank József, lib án  Antal szám ellenőrök, Papp 
György Baumerli István pénzintézeti tisztviselők, 
Kuehár Géza tanár, Weisz Jakab kereskedő.

— Mozgófénykép-szinház. Srhrmnek Lajos 
amerikai mozgóién ykép-szinhá/a. amely minden 
vasárnap kél előadást tart. egyre nagyobb és 
nagyobi> pártolásban részesül. Á pártolást meg 
is érdemli, meri képei jók és tiszták s hol tanul
ságosak, hol meg mulattalóak.

— Herrmann Emil munkái. Városi köz
könyvtárunk egyik föfcladata a Selmecbányái írók 
munkáit vagy a Selmecbányára vonatkozó köny
veket összegyűjteni. E tekintetben máris igen szép 
eredménnyel dicsekedhetik könyvtárunk, a mely 
most egy értékes ajándékkal gyarapodott. Herr
mann  Emil nyugalmazott főiskolai tanár, a kiváló 
tudós ugyanis német és magyar nyelven megjelent 
szakmunkáinak, a melyek közül egy angol nyelvre 
is le van fordítva, egy-egy példányát könyvtá
runknak ajándékozta. Fogadja a jeles tudós becses 
ajándékáért ez utón is a könyvtár vezetőségének 
köszönetét.

— Képviselő választók összeírása Folyó 
hó 23.. 24. és 26-án irta össze az összeíró kül
döttség az 1909. évi képviselő választókat. 1908. 
évre összesen 956 választó volt összeírva, ezekből
1909. évre elhalálozás, eltávozás, adóalap hiánya 
folytán kihagyaloll 73: újonnan felvétett 95 és igy 
a növekedés 23, azaz 1909. évre összesen 979 
választó íratott össze. Ezen összeírás persze még 
a központi választmány rostálása alá fog esni.

— Választás. A Kerületi Munkásbiztositó 
Pénztár közgyűlési kiküldöttei szabályszerű szá
mának kiegészítése végeit választás lesz április 
hó 5 én délelőtt tíz órakor a városház közgyűlési 
termében.

— Eg-y tisztviselő ünneplése. Arlholcl 
Géza közigazgatási tanácsos, polgármester helyettes 
e hó 26-án töltötte be harmincadik szolgálati 
évét. a városnál. Ez alkalomból Horváth Kálmán 
polgármester a tanácsülésen üdvözölte a derék 
tisztviselőt, aki nehéz időkben példás szorgalommal ! 
teljesítette hivatalos kötelességét.

— A selmeei vadászeg’ylet folyó hóban 
tartotta rendes éves közgyűlését Jezsovics Károly 
elnöklete alatt. Tudomásul vette a vadászmester 
jelentését, mely szerint a mull évben hét vadorzási 
eset lett bejelentve s jogérvényesen elitélve. A 
vadállomány a lehetőséghez képest meg lelt kiméivé, 
egyrészt azáltal, hogy az egylet tagjai a vadászat
ról lemondottak s másrészt mert a hasznos vadak 
az egész télen át etetve, a dúvadak pedig mér
gezés állal pusztítva lettek. A vadvédelem körül 
magukat kitüntető crdöőrök részére 80 korona 
jutáimat szavazott meg. Uj tagul felvétetett Balás 
Hugó. A múlt évben tilalmazott terület, felszaba- 
diItatott s a vadászmester utasiItatott javaslat- 
tételre az iránt, hogy jövőben, mely területek le
gyenek tilalmazva. Ezután a választás ojletett meg: 
Elnök lelt Jessorüs Károly, vadászmester Zólomy 
Imre, pénztáros Szpiska Mihály, titkár liolh Gyula. 
Választmányi tagok: Balás Hagó’dr., Schwartz 
ültó és Vadas Jenő.

— Népszerű előadás. A Selmecbányái gyó
gyászati és lermészeludományi egyesület igen 
élvezetes délutánt szerzett tagjainak és vendégéi
nek a mull szombaton. Vitális István dr. líceumi 
tanár tartott igen érdekes előadást a Nílus orszá
gából színes vetített képekkel illusztrálván elő
adását. A szép számú közönség háláját élénk 
tapssal fejezte ki az előadó iránt.

Halálozás. Hnszágh István dr. földbir
tokos, Zólyom vármegye volt főjegyzője, volt ország- 
gyűlési képviselő 0 hó 22-én Zólyomban elhalt. 
Kiterjedt előkelő rokonság gyászolja.

A Selmeei Népbank közgyűlését e hó
21-én tartotta meg a részvényesek élénk részt- ; 
vétele melleit. Ez a folyton izmosodó, erősödő i 
pénzintézet a mull év általános financiális mizériái 
dacára is kiváló üzleti eredményt ért el, mely 1 
egyrészt jelenlegi vezetőségének mozgékonyságáról, j 
munkakedvéről, tisztviselőinek buzgalmáról s más
részt a közönség folyton erősbödő bizalmáról lesz j 
tanúságot. Az előterjesztett jelentés szerint az 
összforgalom 8,877.038 K volt, s az 1906. évhez j

képest tehát körülbelül 1 ihillióval emelkedett. A 
betétok. dacára annak, hogy a mull évben főleg 
a város részéről tetemes összegek mondattak fel 
a konverziós kölcsön vagy építkezések folytán, 
mégis 72.083 koronával emelkedtek, mely körül
mény elsősorban bizonyítja a közönség nagy s 
fokozódó bivalmátaz intézet iránt. A többi üzletágak 
szintén emelkedést mulatnak, igy a váltó 108 537 
koronával, jel/.álog-kölcsönök 58.793 koronával, 
töri esz téses jelzálog-kölcsönük 30.402 koronával, 
kézizálogok 1667 koronával, folyószámla 4.307 
koronával emelkedtek. Az intézet által mull évben 
beterjesztett betét üzletágnál közel 400 türzsbelét 
jegyeztetett, s minthogy a folyó évi julius 1 vei 
uj 4 évi ciklus nyiltatik meg, már most hívjuk 
fel a közönség figyelmét 0 körülményre, mely 
módot nyújt a legszegényebb néposztálynak is a 
tőke gyűjtésre, s neveli abban a takarékosság 
iránti hajlamot. Az intézet saját alapjai múlt év 
végével 357.199 24- K-t teltek ki, vagyis a betétek 
25" „-ál. A tiszta nyereség 24.337 87 K volt, mely 
az 1906. évihez képest 2.30468 K többletre szökött 
fel. Az osztalék részvényenként 14 koronával 
állapíttatott meg, mely a részvény névértékének 
11'6%-a. Különösen fényes eredményt ért el az 
intézel az uj részvények kibocsátásával, amennyiben 
a nyomasztó pénzügyi helyzet dacára az összes 
uj részvények már julius 1-én jegyezve leltek, 
holott a határidő szeptember 10-e volt. A főiskolai 
otthon céljára 10 éven keresztül évi 100 koronát 
szavazott meg a közgyűlés. Különös érdemen 
kell betudnunk, hogy pénzintézet sem használta 
fel a mull év pénzdrágulását ügyfeleinek kiakná
zására, s 6 %-os hivatalos kamatláb, s 7—8 °/0-os 
reescompt kamatláb mellett alig valainival maga
sabb kölcsönkamatot alkalmazott, viszont midőn 
a pénz olcsóbbá váll ezt ismét aránylagosan le
szállította, sőt a belétek után mull évben meg
állapított VZ/o-ot a jövőre nézve is meghagyta. 
Tiszti ügyészszé három évre ismét Balás Hugó 
dr., igazgatósági taggá pedig egy éves időtartamra 
Kngél Zsigmond helybeli tekintélyes kereskedő 
választatott meg, mindkettő egyhangúlag. Az elnöki 
tisztséget Székely Vilmos kir. bányamérnök töl
tötte be. A közgyűlés végén a cenzúra majd a 
házi bizottság állal letárgyalt és összeállítóit, s 
az igazgatóság állal elfogadott napidij skála idézett 
elő kisebbszerü vitat, mely skála különben a 
helybeli kereskedelmi és hitelintézetével teljesen 
egyenlő. A közgyűlés kimondotta, hogy ennek tár
gyalását elejti, mert egyrészt tárgysorozatba nem 
lett felvéve, másrészt a skála megállapítása, mint 
a kezeléshez tartozó dolog, tisztán az igazgatóság 
hatáskörébe tartozik. A kérdés a pénzintézetre 
nézve különben csaknem teljesen illuziuziu, mert 
az ügyész 1 2-szeri kiküldetésén kívül alig fordul 
elő valakinek kiküldetése a pénzintézet költségén, 
a magánfelek kívánságára történt kiküldetések 
költségeit pedig mindig az illő magánfelek viselik.

A házalás szabályozása. Azt hittük, 
hogy az Austriával való kvótacmelő kiegyezés, 
ha egyéb hasznot nem is hozott, legalább kite
kerte a nyakát annak a bizonyos császári pátens
nek. amely nálunk eddig a házalási ügyet szabá
lyozta és amelynek halározmányai, a korábbi ki
egyezésekkel kapcsolatban, lehetővé tették, hogy 
osztrák házalók árasszák el Magyarországot és 
selejtes osztrák gyártmányok forgalomba hozásá
val szorítsák ki nemcsak falvakon és pusztákon, 
hanem a vásárokon is a hazai iparcikkeket. Hát 
azt a reményünket, hogy ennek az áldáslalan 
állapotnak a kiegyezés végei szakított, alaposan 
lecáfolta maga Kossuth Ferenc magyar kereske
delemügyi miniszter, aki a hatóságokhoz most 
rendeletét bocsátott ki a házalásra vonatkozólag. 
Ebben pedig az áll. hogy azok az osztrák házalók, 
akiknek Magyarországon állandó lakhelyük van. 
a házalási engedélyt a kiegyezés folytán nem 
vesztették el, sőt — osztrák alattvalók ezentúl is 
kaphatnak a magyar szent korona összes orszá-
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gaira nézve hatályos házalást engedélyt, ha ki
mutatják. hogy itt lakásuk van és adót fizetnek. 
Ez a rendelet valóságos kijátszása a kiegyezésnek 
és újabb ajándék Ausztriának. Bármelyik osztrák 
lakos ugyanis könnyű szerrel megteheti, hogy 
valamelyik határszéli faluban kibérel egy magyar 
lakást, leszúrja a rá várandó néhány korona adót 
és ezzel megszerzi a házalási engedély kiadásához 
való jogot. Be van tehát bizonyítva, hogy a ki
egyezés egyetlen úgynevezett vívmánya sem vív
mány tehát, hanem komédia.

— A vidéki pénzintézetek részére, me
lyek törlesztéses (amortizációs) kölcsönök enge
délyezésével is foglalkoznak, egy igen hasznos 
segédkönyvet állított össze Weisz Arthur, a Puszta
járási takarékpénztár főkönyvelője. Összeállította 
a törlesztőterveket 5 %-os előleges kamat alap
ján: 10, 15, 20, 25, 30, 34, 40, 45 és 50 éves 
kölcsönökhöz *00—100 Ií-val 100—10000 K-ig 
1000—1000 K-val 10000—100000 K-ig. A tervek 
4 féléves részlet lefizetése után mindenkor fen- 
maradó tőkehátralékot tüntetik fel, vagyis azt a 
tőkét, melyre ez az illető részlet lefizetése által 
már lefogyott. A könyv összeállításával, mely kö
rülbelül negyedmillió számolási művelet ered
ménye, óriási munkát végzett a szerkesztő s ezen 
roppant gonddal elkészített munkát a vidéki pénz
intézeteknek eléggé nem ajánlhatjuk, annyival is 
inkább, minthogy arra a törlesztéses jelzálogköl
csönök nyújtásánál feltétlen szükségük van. A 
mü csinos vászonkötésben 25 korona árban meg
rendelhető a ‘Magyar Pénzügy* kiadóhivatalában.

— A városi óra javítása. A városház 
karcsú tornyában elhallgatott az óra s vagy egy 
hétig nem fog ütni. Az idők vasfoga megrongálta 
a régi gépezetet s azt most javítani, reparálni 
kell. Eltart egy hétig amig Picéin Alajos a to
ronyórák nagymestere elkészül munkájával s 
addig hallgatni fog az idő tűnésének múlásának 
hangos jelzője.

— A munkásbiztositási díjfizetések alap
jáu l szolgáló veszélyességi fokok megállapítási 
munkáit most fejezte a magy kir. munkásbizlo- 
sitási hivatal. A ‘Műszaki Világ* jelentése szerint 
a megállapilási tervezet inég e héten kikerül a 
sajtó alól és azt a jövő héten — újból való házi 
megvitatás végett ülésbe viszik. Ezt a tervezet 
publikálása, a publikálást pedig a tervezetet tár
gyaló ankétek fogják követni, amelyekre persze 
az összes gyáripar és ipari szervezeteket meg
fogják hívni. Az egyes iparok veszélyességi fokaira 
vonatkozó adatok egyelőre titkosak lévén, most 
csak annyit jeleztünk, hogy a bármely szakhoz 
tartozó tételek magasabbak lesznek pl. a német- 
országi korrespondáló veszélyességi fokoknál. Ez 
azonban pusztán a magyar ipari berendezések 
részbeni fogyatékosságainak tudható be.

— A pénzügyminiszter szénaknájának 
befejezáse. A Krassószörény megyei Almásvölgy 
rejtett kincsei javarészéi kitevő szénlelepek fel
derítésére iráuyuló fúrási munkákat sajnos nem 
valami nagy alapossággal vezették és igy azok a 
szép kilátások, emelyek Wekerle pénzügyminiszter 
szénakciója révén sok remény nyel kecsegtették a 
szénmizériákban szenvedő magyar ipar világot, 
bizony sukcessive délibábként lünedeznek szem
határunkból. A ‘Műszaki Világ* hivatalos helyről 
azt a hirt kapta, hogy Wekerle pénzügyminiszter 
már a legközelebbi napokban dönteni fog az 
állam részéről lekötendő szénterületi, zárlkutat- 
mányi és feltárási jogok megvásárlását illetőleg, 
csakhogy mint a hir mondja ez a vásárlás igen 
kis területekre fog szorítkozni.

— Drágább lesz a pálinka. Egy közgazda
sági újság híradása szerint a szeszadóemelés elég 
tetemes lesz, mert literenkint 40 fillérrel fogják 
emelni a szesz árát. Az újság szerint ezt Kori- 
tovszky osztrák pénzügyminiszter jelentette ki, 
aki a szeszadó értekezleten a szeszadó emelése 
tárgyában azt mondotta, hogy a szesz-kontingens

emelésével egyidejűleg tervbe vette a szesznek 
hektoliterenkint 50 koronával való adóemelését s 
igy a kintingentált szesz adója hektoliterenként 
40 korona lesz. A kontingens és az exkontingens 
közt a különbözet 20 koronáról 24 koronára fog 
emelkedni úgy, hogy az exkontingenlált spirilus 
adója a jövőben 164 koronára fog rúgni. A pénz
ügyi kormány ebből az adóemelésből 35'40 millió 
koronával nagyobb jövedelmet remél amiből 25 
millió koronát az állam pénzügyeinek szanálására 
kiván fordítani. Koritowszky pénzügyminiszter je- 
leyte, hogy Magyarországon a szeszadó-emelés ha
sonló mértékű lesz. Vagyis Magyarországon, miután 
nálunk eddig literenkint tiz fillér volt a póldij, 
csak 40 fillérrel illetve hektoliterenkint 40 koro
nával fogják emelni a szesz fogyasztási adóját, 
úgy, hogy a szeszadó úgy Magyarországon, mini 
Ausztriában hektoliterenkint egyformán 140 ko
rona lesz. A pénzügyminiszter azt is kijelentette, 
hoey a kiviteli boniűkáció rendszerét megváltoz
tatja, amennyiben kiviteli bonifikáció literenkint 
hét fillérben lesz megállapítva.

— Álmatlanság: ellen. Az alvás, ez a cso
dás jelenség az emberi életben ép oly fontos, 
mint a táplálkozás. Az alvás tartama a kortól 
függ: csecsemőknek 20, gyermekeknek 10—13, fel
nőtteknek pedig 7—8 órai alvás szükséges. Ha az 
ember álmos, akkor ásítani kezd. Ez pedig nem 
más, mint mély lélegzés, miáltal a tüdőbe sok 
levegő és oxygén jut, Azért ajánlatos hosszabb 
ideig mély lélegzetet venni, ha jól akarunk aludni. 
Sajátságos eljárást ajánl egy angol orvos: dr. 
Salysbury. Azt ajánlja, hogy a lefekvésnél a jobb 
kezünket tegyük homlokunkra, balt pedig a nyak- 
csigolyánkra. A jobb kezünk feje és testünk melső 
része pozitív mágneses sarkok, mig a balkezünk 
és testünk hátsó része negatívok. Egynemű pólu
sok taszítják egymást és midőn kezünket az em
lített módon az idegrendszer két különböző közép
pontjára fektetjük, testünk hátsó részeibe áramot 
vezetünk, mely az összes szerveken eloszlik. Így 
a testi, szellemi zavarok elmúlnak és mély álomba 
merülünk. Csak abban az esetben nem volna ered-' 
ményes ez eljárás, ha testünk vagy szellemünk 
túlterhelt munkának van alávetve. Nem tudjuk 
igaz e. Próbálják meg kedves olvasóink!

— Két fösvény. Londonból Írják: London 
északi részében egy kis házikóban csodálatos föl
fedezést leli a rendőrség. Lakott ott 35 esztendő 
óla két üreg ember, a kik a szomszédokkal soha 
sem érintkeztek. Csak azt tudták róluk, hogy az 
egyiket William a másikat .James Ison-nak hívják; 
barátaik nem voltak és rokonaik csak igen ritkán 
látogatták meg őkel. Csak annyit tudott róluk 
egy közeli szomszédjuk, hogy évekkel ezelőtt pék 
mesterséget folytattak. Ez volt az első és utolsó 
alkalom, hogy a két testvér múltjáról mesélt. A 
ház mögött kis kert terült el, melyben az öregek 
gyakran szorgalmasan gyomláltak, továbbá egy 
elkülönített rész a baromfi számára és bent a 
szobában hét kanári madarai tartottak, melyek 
már csaknem éhen veszlek, midőn egy vasárnapon 
feltörték az ajtói, mert a szomszédok már napok 
óla nem látták őket és rosszat sejtettek. Borzasztó 
látvány tárult, elébük. Egy emeleti szobában tel
jesen megbénulva feküdt a kél öreg rémitő pi
szokban és fulladt levegőben és nyöszörögve kö
nyöröglek egy kis élelemért, A szomszédok kenyeret 
és tejet adlak nekik; de az idősebb William már 
néhány óra múlva meghalt. A másikai kórházba 
vitték és midőn átkutatták a szobákat egy rejtett 
fali szekrényben 11000 font sterlinget talállak, 
azonkívül 843 font sterlinget értékpapírban, de 
élelmi szernek sehol a legkisebb nyoma.

— Megóv-e az alkohol a meghagyástól ? 
Az alkohol melegít, megóv a megfagyáslól; hogyan 
viselnők el a tél szigorúságát szeszes italok nél
kül, melynek élvezetére az egész testet kellemes 
melegség járja á l?  Milyen jó, ha zord északi szél 
kapja arcba az embert és van pálinka, mely mind

jár meleget erőt ad az átfázott és elgyengűlt 
tagokba! Így beszélnek az alkoholisták. Ha igaz 
volna ez, akkor semmi sem volna ajánlhatóbb 
olyanoknak, kik szigorú téli napokon, vagy pláne 
éjszakákon végzik a kenyérkereset nehéz munkáját. 
Ámde mit mond a tapasztalat? Az 1700-ik évben
III. Károly svéd király hadat viselt Nagy Péter 
orosz cár ellen és ekkor 4000 ember veszett el 
a nagy hidegben. Miért? Meri a katonák azt hit
ték, hogy nagy mennyiségű alkohol erőt és meleg
séget önt elzsibbadt tagjaikba, de ezáltal csak 
annál biztosabban mozdították elő a megfagyást. 
Száz évre pedig, mért veszett el Napóleonnak 
annyi sok katonája, midőn Oroszországból vissza
téri, a berezinai napok alatt. Történelmi tény, 
hogy a pálinkával akartak védekezni a nagy hideg 
ellen. UgY találták őket a hó alatt, pálinkás fias
kóval a kezükben, megdermedve. És Nansen, a 
bátor sarkutazó, aki Grőnland belsejében elterülő 
óriási Glelsert megmászta, melyei még emberi láb 
soha nem taposott, miért tudott célhoz jutni ? 
Ő maga Írja, hogy minden sikerét annak köszöni 
hogy szigorúan megtiltotta embereinek a szesz 
élvezetét. Végre pedig a mindennapi tapasztalat
ból tudjuk, hogy senki sem fagy meg könnyebben, 
mint az ittas ember. Mindenesetre van valami 
melegítő hatása az alkoholnak rögtön az élvezés 
után, de csak rövid időre tartja meg a test ezen 
meleget. Ezt igy magyarázzák az orvosok: A szesz 
az emberi szervezetben lévő hőt a test külseje 
felé hajtja. Ez oly érzetet kelt az emberben, mintha 
uj hőt vett volna fel a test. A valóságban azon
ban ez a meleg oly mértékben távozik a testből, 
a mily mértékben a test külseje felé vándorol. 
Kísérletileg is beigazoltak, hogy a test ivás foly
tán nem vesz fel, hanem ellenkezőleg vészit me
leget. Ebből az következik, hogy nem az alkohol, 
hanem bő táplálék, meleg öltözék és erős moz
gások óvják meg az embert a megfagyáslól.

— Uj gyáralapitások. Rothmüller S. gyáros 
Győrött 1 millió korona tőkével r.-l. alapon fém- 
árugyárat akar létesíteni, mely kezdetben 50, 
később 250 munkást foglalkoztatna. A városi gyár- 
alapítási bizottság a kért kedvezmények teljesítését 
javasolja. — Csornán szövetkezeti alapon len
es kender feldolgozógyár. létesül. — D arányi 
füldmioesügyi miniszter az 1908. év folyamán 
több selyemfonó és sodró gyárat fog létesíteni.
— Holland és Webb angol szövőgyári cég Ma
gyarországon uj szövőgyár létesítését tervezi. — 
Pozsony város állati hullaégető telep felállítását 
tervezi. — Kaposvár favázas árucsarnokot lé
tesít. — Első nagyjécsai gőzmalom r.-l. cég alatt 
Nagyjécsán gőzmalmi részvénytársaság alakult 
60000 korona alaptőkével. Munkács város 5 
Norton-kul létesítését tervezi. — A tusnádi „ Unió11 
részvénytársaság gőzfürész és ládagyára leljesen 
leégett. — Gyutacsgyár létesítését tervezi Győrött 
a Viktor Adler bécsi cég. — A Stirling Kálmán  
által létesítendő szappan- és gyertyagyár telep
engedélyezési bejárását ina tartották meg a X. 
kér. Gyömrői-ulon. — Kecskemét város tanácséi 
felhívta a mérnöki hivatalt, hogy készítsen jöve
delmezőségi számítást a létesítendő vízmüvekről.
— A Gácsi posztógyár — mely egyike az ország 
legnagyobb ilynemű vállalatainak r.-t.-gá alakult 
át 1 '/2 millió kor. tőkével. — A slcivoniai Guba- 
sevo-Baőuk közötti utón a Raproncán vasbeton
hidal fognak létesíteni. — Békésmegyében a f. 
évben a Gyula-remetei Fehér kőrüshid 244,000 
kor., a Dobozi Kettős-kőröshid 248,000 kor., Szeg
halmon a Sebes-kőrüshidja 232.000 kor., a Be- 
reltyó-ürdögárkihid 168,000 és a Gyulai Fehér- 
kőrüshid 193,000 kor. költséggel fognak épülni. — 
Győrött a Marcal szabályozásával kapcsolatban 
halastó létesítését tervezik. A szabályozási munkák 
mintegy 1 millió k.-ra vannak előirányozva. — 
Nagyvárad város e havi közgyűlése fogja tár
gyalni a Félix- és Püspökfürdőbe vezetendő villamos 
vasút kiépítése területi ügyét. — Cegléd váró (
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közvilágítása ügyében kiirta a pályázatot április 
15. lejárattal. — Szászrégen városa — nlr szerint 
— Miller Oszkár mérnökkel tervet dolgoztatott 
ki villamos mülétesilésére, mely szerint a Mieres J 
folyó vizerejét használnák ki. A kivitel költségei 
420,000 koronát tennének ki. — Nagykőrös község 
köz- és magdnvildgitási telep létesítésére pályá
zatot irt ki május 1. határidővel.

— Tavasz. A hosszú, rettenetes hosszú tél 
végső óráit élé, ugylátszik Gyümölcsoltó Boldog- 
asszony napja után felderült az idő, s mig az 
nap egész nap havazott, a rákövetkező napon 
kellemes meleg nap volt, a kék égről sütött a 
nap és sugarai olvasztották a havat, jeget, amely 
vastagon borítja még utcáinkat. Egy-kél ilyen 
meleg nap még s nyoma se lesz a télnek. Ideje 
volna igazán már, mert a hosszú tél nagyon 
megviselte a szegény embereket, akiknek nagyon 
kevé3 telik melegítő anyagra.

— Budapesti levél. A sertésvész gyógyítá
sáról a gazdaközönség érdekében nagfontosságu 
határozatot hozott az Országos Magyar Gazdasági 
Egyesület február havi ülésében, annak kapcsán, 
hogy a gazdák és állatorvosok kísérleteztek Hazs- 
linszky Károly budapesti gyógyszerés «Sarin» nevű 
sertéspestis ellenes gyógyszerével, melynek ered
ményéül konstatáltatok hogy az előnyös és kiváló 
jó hatású a sertésvész ellen, minek folytán a fenti 
egyesület elhatározta, hogy atir a földmivelésügyi 
miniszterhez, hogy a Ha-/slin3zky Károly által ké
szített sertéspestis elleni szert országosan próbálja 
ki, hogy igy a gazdaközönség annak kitűnőségéről 
meggyőződve, igénybe is vehesse azt az állategész
ségi tekintetből nagyértékü gyógyszert. Mi azt 
hisszük, hogy nagyon ideje volna már, hogy a 
kormány végleges intézkedést tenne ebben az 
ügyben, mert sok gazdát mentene meg a károso
dástól és sok értéktelen hamisítást szüntetne meg 
melyekkel a gazdákat megtévesztik, amiből az kö
vetkezik, hogy a pénzt is kidobják és a sertés is 
elhull.

A tavaszi idény alkalmából az építkező 
közönséget bizonyára érdekelni fogja az a hir, 
hogy ilj. YValla József mozaik, — cemenláru és 
mükőgyárat alapított, s azt édes atyja a régi ismert 
jó hírnevű Walla József gyakorlatias tanácsai és 
támogatása mellett vezeti VII. Rottenbiller-utca 
15. szám alatt, hol irodája és raktára van mig a 
a legmodernebb berendezésű gyár a X. kér. Asz
talos Sándor-ut 24. sz. alatt van. A cég gyárt; 
márványmozaik lapokat, mintázott cementlapokat, 
karmantyus csöveket porlland cementből, mükő- 
lépcsőket és lábazatokat stb. elvállal; külömböző 
lapburkolásokat, granit-terazzo. botonmunkákat 
stb. Raktáron tart: valódi mettlachi lapokat, kera- 
mit, fayence és köhlheimi lapokat és mindennemű 
építési anyagokat.

A háztartás vezetésében jelentékeny szerepet 
játszik a pecsétes vagy szinehagyoll ruháknak 
vegyi tisztiitatása vagy festetése, melyeknek esz- 
közöltelésére legjobban ajánlhatjuk a fővárosban 
is legelső rendűnek elismert Berketz István utóda 
(tulajdonos Kovács Endre) legrégibb kelme, selyem
festő és vegyitisztitó intézetét (Budapest Kinizsi
utca 14) hol a férfi és női ruhák, kelmék, szö
vetek, függönyök, csipkék stb. festése vagy vegyi- 
tisztítása a legmeglepőbb eredmény nyel teljesí
tetnék. Férfi és női ruhák fejtejlen állapotban is 
festetnek. Vidéki megrendelések a leggondosabban 
gyorsan és jutányosán eszközöltetnek.

— G ö rv ó ly k ó ro s  gyerm ekek  szedjék a „Sirolin- 
Roche'-t. Ez legjobb creosot-készilmény, melyet a gyermekek 
legszivesebben szednek. Kitűnő hatással van az általános jó
érzésre. Az onseerotiók elmúlnak és a daganatok visszamennék. 
Jobban használ mint csnkamáj-olaj és vas, melyekkel párhu
zamosan is jó ideig használható. Kapható a gyógyszertárakban

— Nincs, aki az ízletes ételüket ne szeretné! Gyenge 
levesek, főzelékek, mártások jó Ízt nyernek, ha tálalásnál 
néhány csepp Maggi-fóle leves- és ételízesítőt csepegtetünk 
beléjük. Az Ízesítő nem főzendő az étellel s mint a só, meg
felelő mennyiségben adandó hozzá.

S z e rk e s z tő i  ü z e n e t e k . H alá lo zás .

K ivdtvcsinak. Csalódik. A nagy-községi jeleneteket , 
nem R E Írja. — Rakóczy sorsjegyei nem nyertek.

H. E. A szerzői jogról az 1884. évi XVI. t.-o. szól 
A szerzői jog bitorlásának tekintendő az eredeti műnek a 
szerző beleegyezése nélkül való lefordítása is, du csak bi
zonyos esetekben s igy különösen akkor, ha a szerző az 
eredeti műben a jogot magának fenntartotta. A szerzői jog 
bitorlását a törvény 2000 koronáig terjedhető pénzbüntetéssel 

{ bünteti. Az eljárás csak a sértett fél kérelmére indittatik 
• üteg. — Tessék különben megnézni a törvényt, mert e he

lyen részletes utashást nem adhatunk.
R . J. Az óvár kiépítésének kérdése mér eldöntött do

log, 8 csak az ópitéaztől függ, hogy mikor kezdi meg a 
munkát. Hogy szép fog lenni az bizonyos.

NYILT-TÉR.
E rovat alatt közlöttekért nem felelős

nagyon alkalmas malisoknál. -  SBlkuioiMeilea rövid íiasuaiat után.
F e r t ő t l e n í t ő  h a tó s A p á l ta l  m e g v iz s g á lv a .

Attast Bécs. 1881. jniiug í

n é lk ü lö z h e t e t l e n

fog*créme.
A fogak tisztén tartásához, fogriz nem elegendő. — 
Eltávolítása a foghus körül akaratlanul képződő ártal
mas anyag, csakis mechanikai tisztítással egresitett 
egy felélesztő és antisepiikus hatással hiró fog-Crém- 
mel elérhető. A ,,K Á L O D O N T “  használata az 
összes kultnrállomokban a legbatésosabbnak l>e- 

bizonrult.

E g y  e rede ti doboz á r a  2  K .
Vidéki gyógyszertárakban kérjük Moll készítményeit.

Í M  O L L - F E  LE 1
S O S  - B O R S Z E S Z

F ájd a lo m  c s il la p ító  ] 
és e rő s ítő

elismert, régi jó hírnevű háziszer s z a g g a t á s  i 
és küléstUl származó mindennemű betegségek I 

ellen.
E re d e ti ilveg  á r a  K  l'OO

Kapható minden gyógyszertárban és drogériában.

F ö sz ó tk ü ld é s l h e ly  MOLL A. g y ó g y sz e ré sz ,
cs. és kir. ndv szállító, Bécs, I. Tuchlanben 0

SELMEC- ÉS BÉLABÁNYA SZ. KIR. VÁROS

HIVATALOS KÖZLEMÉNYEI.
Hirdetmény.

A Selmecbányái kerületi munkásbiztositó 
pénztár közgyűlési kiküldötteinek száma kiegészí
tendő lévén a választás határidejéül folyó évi ápr. 
hó 5. napjának délelőtt 10 óráját tűzöm ki a 
városház nagytermében.

Választandó négy munkaadó és tizenegy al
kalmazott közgyűlési kiküldött.

Selmecbánya, 1908. évi március 28.
Kuti István, s. k. 

rfőkapitány.

Az anyakönyvi hivatalok bejegyzései.
1908. évi március hó 21 -tői, 1908. március hó 28-ig. 

Születés.
Mitto Lajos, Óbort Matild fiú Selmecbánya 
Kriszta János, Zachar Mária fiú „

Házasság.
Rippner Dávid Trifail, Fischor Malvin Selmecbánya

Mitto József, 8 napos, vele született gyengeség. Selmecbánya, 
ilon.iczky János, 10 hónapos, agyvizkór. Felsőróna. 
Kolpaszky Ferenc, tí hónapos, tüdőgyulladás. Selmecbánya. 
Magyar István. 18 hónapos, rángó görcsök.
Hekl Pál, 32 éves, tüdögüinökór. Kislánya.
Z.ityfeó Géza, 18 hónapos, tüdőgyulladás, Selmecbánya. 
Nikiszely Alajos, 55 éves, tüdógümókór. „

Hirdetmény
Figyelmeztem a háztulajdonosokat, hogy a 

tüzrendészeti szabályrendelet szerint április 1-től 
november 15-ig a házak padlásain lehetőleg a 
kémény közelében két hektoliter tartalmú hordót 
vagy kádat vízzel töltve és ugyancsak ezen edény
nél legalább egy tűzoltó kannát elhelyezni és a 
földszintes házakat legalább egy létrával, az eme
letes házakat pedig három darab horgos tetőlót- 
rával ellátni kötelesek, azon házakban pedig, me
lyekben nagyobb tűzhelyek (lakatos, kovács) stb. 
vagy tűzveszélyes műhelyek (asztalos stb.) vannak, 
a fentieken kívül még a műhelyben is kéznél tar
tandó egy kézi fecskendő, melynek tartási kötele
zettsége a műhely (tűzhely) tulajdonosát terheli.

Ezen rendelkezések betartása helyszíni vizs
gálatokkal lesz ellenőrizve és a mulasztó háztu
lajdonosok annyiszor, mennyiszer 100 kor. terjed
hető pénzbüntetéssel lesznek büntetve.

Selmecbánya, 1908. évi március hó 19-én.
Kuti István,

rfőkapitány

2^84. sz. k. ü. 1908.
Hirdetmény.

Közhírré teszem, hogy az 1908. évre vonat
kozó fősorozás a jóváhagyott terv szerint a kö
vetkező napokon fog megtartatni:
1908. évi április hó 25. az I. korosztály (1887. évbeli szül.)
1908........... „ 25. a II. „ (1886 „ „ )
1908. „ „ „ 27. a fii. „ (1885. „ „ )
1908. ,, „ „ 27. az idegen illetőségi hadkötelesek fog
nak elövezettetni.

A sorozás a Városi Vigadóban mindig reggel 
8 órakor veszi kezdetét. Felhívom az érdekelt 
hadköteleseket, hogy ezen fent jelzett napokon 
tiszta öltözetben pontosan és teljes számban jelen
jenek meg.

Egyben figyelmeztetem mindazon hadköte
leseket, kik valamely törvényes jogcímre vagy egy 
éves önkóntesi kedvezményre igényt tartanak, hogy 
ebbeli kellően felszerelt kérvényeiket folyó évi 
április hó 15-éig nálam feltétlenül nyújtsák be.

Selmecbányán, 1908. évi március hó 16-án 
Sztancsay Miklós,

városi főjegyző, 
katonaügyi előadó.

H i r d e t m é n y .

Az 1894. évi XII. t.-c. és az ide vonatkozó 
földmivelésügyi m, kir. miniszteri rendelet alapján 
felhívom a gyümölcsfa birtokosokat, hogy a kert
jeikben és majorjaikban levő gyümölcsfákat és 
bokrokat a kártékony hernyóktól illetőleg hernyó
fészkektől és lepke-tojásoktól folyó évi április hó 
15-ik tisztitlassák meg, — továbbá figyelmeztetem 
a közönséget, hogy a hasznos madarak pus/,...- 
fogdosása, fészkeiknek és tojásaiknak elszedése 
tilos lévén, ennek észlelése nálam feljelentendő.

Aki ezen felhívásomnak eleget nem tesz s 
illetőleg, aki a hernyókat stb. a fentjelzell halár- 

1 időig le nem szedeti, ezen mulasztás az ő költsé
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 J  elszedik.

Selmecbányán, 1908. évi március hó 17-én.
Kuti István, s. k.

rfőkapitány.

_____ a —, hurutok, szamár
köhögés, skrofulozis. Influenza
ellen számtalan tanár és orvos által naponta ajánlva.

inthogy értéktelen utánzatokat Is kínálnak, kérjen mindenkor  
„Roehe*4 eredeti eső magolásé.

F. HofTmann-La Hóeke A  Co. Basel (MJt)

99 Roche"
Kapható orvost rendeletre a gyógyszertárak

ban. — Ara Ovegenklnt 4.—korona
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Pályázati hirdetmény.
Selmcc- és Bélabánya sz. kir. város törvény- 

hatásága az általános tiszlujitást folyó 1908. évi 
april hó 14-én tűzte ki.

Felhívom az alábbi telsoroll állásokra 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 adják be, 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.

Az általános liszlujitás alkalmával betöltendő 
állások a következők:

1. polgármester a VI. fiz. oszt. szerint évi fi
zetése 5000 kor. évi lakpénze 960 kor. működési 
pótlék 600 kor. és fajárandóság 80 m8

2. főjegyző a VII. fiz. oszt. szerint évi fizetése 
4000 kor. évi lakpénze 720 kor. fajárandóság 60 ms

3. közig tanácsnok a VII. fiz. oszt. szerint 
évi fizetése 4000 kor. évi lakpénze 720 kor. mű
ködési pótlék 400 kor. fajárandóság 60 m3

4. gazd. tanácsnok a VII. fiz. oszt. szerint 
évi fizetése 4000 kor. évi lakpénze 7'20 kor, fa
járandóság 60 ni8

5. liszlügyész a VII. fiz. oszt. szerint évi fi
zetése 2400 kor. évi lakpénze 720 kor. fajárandóság 
60 m3

6. pénzlárnok a Vili. fiz oszt. szerint évi 
fizetése 2800 kor. évi lakpénze 600 kor. fajáran- 
dóság 50 m3

7. aljegyző a IX. fiz. oszt. szerint évi fize
tése 2400 kor. évi lakpénze 480 kor. fajárandóság 
40 m 8.

A városi tisztviselők fizetésrendezése ügyében 
117—1907. kgv. szám alatt megalkotott 88682/ 
19c7. III. B. M. szára alatt jóváhagyott szabály- 
rendelet 27 §-a értelmében a kitüntetett faillet
mény re 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 válaszlalik magasabb fizetési 
oszlásba 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 í 
tisztújító választások alkalmával történő újra vá
lasztás a szolgálati időben megszakítást nem képez 
ha a tisztviselő ugyanazon a fizetési osztályba soro
zol t vagy addig is betöltött állásra válaszlalik 
meg. vagy újra mcgválaszlatik, az újra inegvá- ; 
lasztottak tehát szolgálati idejüket folytalják.

Selmecbányán, 1908. évi március hó 14-én 
Lits Gyula, s. k.

H I R D E T É S E K .

K é s z ít ik  Magrgi G y u la  és T a rs a . 
I r o d a :  W ie n , IV  I. G y á r :  B re g e n z .

HIRDETÉSEK FELVÉTETNEK E LAP
kiadóhivatalAban . = =------ --

S z ó  b a b u to rd k
©st egy jókarban levő z o n g o r a  jutá- 
ir.T ’T  r"nyos áron" eíadó.
ö z v . Z e n k e r  Y e n c e ln é n é l

D eák F e re n c -u tc a  5/1. III.

N y a v a l y a t ö r é s !
Ki nyavalyatörés, gürcs és más ideges Állapotban szen
ved, kérjen Íratott, ingyen és bérmentve kapható a 
szabd, hattyű  gyógyszertár által Majna F rankfurt.

Nádparipa- -aw “W 

m r Liliomtejszappan.

A b ő r  l e g e n y h é b b  s z a p p a n a .

M U S C H O N G - B U Z I Á S F Ü K D Ő I

S i E E M S i l . l J r - l V C t j ' l Z ' B
m r  újonnan berendezve k a r t e le n  k iv ü l s z á l l í ta n a k  a z o n n a l  b á rm ily  m e n n y is é g ű  

t e r m é s z e t e s  v e g y ile g  le g t is z tá b b  fo ly é k o n y

S  Z  . É = N „ S  A V A T

k i a d ó s  s z é n s a v v a l .  
M egbízha tó , sz ig o rú a n  lelleiism e  

hiszo lga  lás  /fj&

B U Z I M  ÁSVÁNY- ES G Y Ó G Y V IZ E K
Vi é s ~' 3 l i t e r e s  ü v e g e k b e n  

Srlv-, vese- és iióiyatibántalmaknál utol nem ért gyógyltatás, 
Elsőrendű asztali viz!

F e lv i lá g o s í tá s s a l ,'k é s z s é g e s e n  s z o lg á l
Muschongr-buziásfürdői szénsavművek és ásványvizek 
======== szetküidési telepe Buziásfürdőn. ========

Sürgönyeim: Muscliong, Buziástürdö. — Interurban telefon 18. sr. 
Ü G Y E S  H E L Y I  K É P V I S E L Ő K  K E K E S T E T N E K !

az ország minden nagyobb városaiban és községeiben egy most szervezés alatt állt) é l e t b i : t : to- 
s í t ó - t á r s a s á g  részére alkalmas képviselők, kik 1000 koronától 10000 korona évi jövede
lemre tehetnek szert, a mennyiben szellemi és anyagi képességgel bírnak. Gyakorlattal birók előnyben 
részesülnek. Kellő jártassággal nem birók díjmentesen begyakoroltatnak. Csakis Írásbeli ajánlatokat 

Fischer K. irodája, Rákospalota továbbit.

i .  . k i  iJJ i l i  J u  I U .U I  d l  ,ki

H á r o m
utcai szobából álló föld
szintes lakás — esetleg- 
ketté osztva; továbbá 
raktárnak  eg-y udvari 
szoba l < i a c l ó  az íj- 

postán.
t  i]T ittttt1 -ffr m i 'n n

" M a n a K m a a n a n ' «

Aki k ö h ö g
és egészségét szered, az hasz
nálja az orvosilag kipróbált, kö- 
hötíos. roked'.sóg, hu ru t, r '  
nyalkásodas.görcs- és toro 

ka ta r  ns ellen ajánlott

M E L L  C Á R A l i l E L l Á T
A HÁROM FENYŐVEL.

melynek páratlan voltál és kiiny- 
RO/lA uyobliülést hozó sikereit

közjegyzőileg hitelesítet
okirat oléggé bizonyitja. 
C s o m a g j n  2 0  Cs, 4-n f 
D o b o z o k b a n  UO f i l l é r  

Kapható
MÁRKUS M. cukrászatában  ós 

MARGÓTSY J. ÖRÖKÖSÖK 
gyógyszertára a „Megváltóhoz"

Selmecbányán

■ K £ & -

S llf f l l la
- V  * « ■

I
m m

CLAYTON & SHUTTLEW ORTH 1
Budapest, Vóoai.körút 03,

által a legjutányosabb árak mellett ajánltatnak:

Locomobii és gőz cséplőgépek,
szalmakazalozók, járgány-cséplőgépek, lóhere - csépiek, 
tisztitó-rosták, konkolyozók, kaszáló- és aratógópek, 

szénagytljtők , boronák, aorvetőgópek. P lá n é t Jr 
kapálók, szo c sk av íg ó k , répavágók, kukoricza- 

morzsolók, darálók, őrlőmalmok, egyetemes 
aczól-ekék, 2- és 3-vasu ekék ós minden 

egyéb gazdasági gépek.

Nyomai ott JoergöS Ágost özv. és lia könyvnyomdájában Selmecbányán, 1908


