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Felelős szerkesztő és laptulajdonos:

K D T l  I S T V Á N

Az expedíciót s hirdetéseket illető reklamációk a lapkezelő

Jo e rg e s  Á g o st ö zv eg y e  és fia
céghez intézendők, hova az összes pénzküldemények is küldendők

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

Dolgozzunk, cselekedjünk.
Élénk viszliangot kelte tt a  vidéken 

lapunknak múlt hó 22-én megjelent vezető- 
c ikkelyében fölvetett az az eszme, hogy a 
várm egye iparának follenditésére egy pénz
intézetet szervezzünk. A m egnyilvánult 
érdeklődés a legjobb bizonyíték amellett, 
hogy egy ilyen intézm énynek szükségét 
sokan érzik.

H isszük, hogy ez intézmény clőbb- 
utóbb létesülni is fog s ezzel egészségesebb 
fejlődést fog venni H ontvárm egye gazdasági 
helyzete.

Nekünk azonban Selm ecbányán addig 
is, amig ez iparvállalatok létesítését meg
könnyítő pénzintézet létesülne, tennünk, 
cselekednünk kell és erőinkhez ígérten lé
tesítenünk kell azt, amivel gazdasági hely
zetünkön lendíthetünk.

Nem áll az, m intha városunk nem 
volna a lkalm as nagyobb iparvállalatok léte
sítésére. A nem türődömség s a mindent 
mástól váró élhetetlenség szereti ezt han
goztatni csak.

Fényes cáfolat erre a Selmecbányái 
cipőgyár, mely országszerte igen jó hírnév
nek örvend, s amely nem képes teljesíteni 
a megrendelést, s amely, ha a mostaninál

Két szép szemért.
Irta: Csengődi/.

Muszka Jancsi, a foktüvi gátőr vállra kapta 
a karabélyát és neki vágott a sötét éjszakának. 
Messziről a Duna morajlott, a vetésekben a tücsök 
nótázoll és pittypalatty szólilgatta párját, külön
ben csöndes volt az egész határ . . .

Amint igy lassan végigdöcögött a nagy töl
tésen, a Duna felül evezőcsapásokat hallott. Egy- 
kettő, egy-kettő . . . aztán csönd lett s egy percre 
rá a lánc csörömpölése lett hallható. Tehát ki
kötött a csónak.

— No de má’ mögnézem, miféle ladik ez 
— dörmögölt Muszka — a halászok még nem 
gyüheltek vissza, azok Fájsz alatt vetik a hálót. . .  
és ezzel a füzeseken át a Dunának tartott.

Más ember a hepe-hupás zsombékok a ki
állító füzfacsumák és szederindák közt még nap
pal is alig tovakapaszkodni, a gátőr olyan bizton
sággal lépett a sűrűségben, mintha csak taposott 
ösvényen járt volna.

Amint kilépett a füzesből, egy nagy ken
dőbe burkolt női alak épen akkor ugrott be a 
ladikba és gyakorlott kézzel messze lökte el ma
gát a fövényes parttól. A hullámok megkapták a 
csónakot és nyilsebesen vitték a hánykolódó víz
tükrön.

ötször nagyobb erővel dolgoznék, mégis 
biztos és állandó piacot találna áruinak.

Bizonyság a kötő- és szövőgyár, mely 
négy év előtt építette föl modern nagy 
gyárépületét, amely ma már szűknek bizo
nyul, annyira fejlődött a gyár üzeme, any- 
ny ira  keresettek  a gyárnak elsőrendű g y á rt
mányai.

Bizonyság erre a  csak nem régen ala
ku lt ing- és fehérnernügyár is, amely alig 
fél esztendeje áll fenn, s áruit m ár az ország 
legtávolabbi részében is dicsérik és keresve- 
kercsik.

E vállalatok, leszámítva talán a kötő- 
és szövőgyárat, aránylag  kis tőkével a la
kultak és dolgoznak, s dacára ennek e kis 
tőkék is aránylag  igen nagy jövedelmet 
hoznak városunk piacára idegen vidékekről 
s kézenfekvő, eltagadhatatlan igazság az, 
hogy hatványozottan növekednék e gyár- 
Uzemek jövedelme, hozadéka akkor, ha e 
vállalatokat fejlesztenék.

A Selmecbányái cipőgyár ma 120— 150 
m unkást foglalkoztat, s legalább 400 ember
nek ad elég tisztességes m egélhetést s hozzá
vetőleges számítás szerint 100000 koronát 
ju tta t piacunknak. H a fejlcsztenök, ha két
szer, három szor több munkást foglalkoztat
nánk ebben a gyárban, igen természetes,

hogy jóval nagyobb lenne az az összeg, 
amely piacunkra kerülne és pedig idegeu- 

! bői. A tőke tehát, amelyet e vállalat fej
lesztésére fordítanánk, közvetlen is köz
vetve is, igen szép jövedelm et huzna.

Epén igy vagyunk az ing- és fehér
nemű gyárral is. Biztos adataink  vannak 
arról, hogy ötszür-hatszor több áru t tudna 
értékesíteni ez életre való vállalat, ha üz
leti tőkéje nagyobb volna s a tőke hiányá
ban elmaradó haszon ami kárunk s a váro
sunkban levő kevéöbbé jövedelmezően elhe
lyezett tőkének a kára.

Fölvetettük városunk gazdasági hely
zetének jav ítására az eszm ét; szeretnék, 
ha mielőbb hasznát látná az eszme m egva
lósításából a város közönsége.

8 végül hangsúlyozzuk azt, hogy a 
sült galambok ma már nem röpködnek a 
levegőben, s a hangzatos jelszavakból sem 
lehet megélni. Dolgoznunk és cselekednünk 
kell. mert különben gyáva ja jgatásunk 
miatt, hogy nem halad városunk, legfönnebb 
megérdemelt m egvetéssel néznek ránk, 
azok, ak ik  dolgoznak, munkálkodnak és jó 
létben vannak.

— Hahó, ki az — kiáltott Muszka, de csak 
a gerjeni part visszhangja felelt rá.

Muszka Jani le akart szaladni egész a vizig 
de alig lépett egyet, megbotlott valamibe, hogy 
majd elvágódott.

— Ejnye az áldóját — káromkodott az 
öreg mi a szösz vót ez?

Nagy nehezen tüzet csiholt és lángot vert 
egy csomó száraz fűbe. A tüzvilágánál holmi 
kendőkből összerótt pólyát látott, a rongyokból 
meg egy ijedt szemű, gömbölyű képű kis baba 
pislogott ki és már-már sírásra susorgatta össze 
pici száját.

Az öreg megvakarla a feje búbját. Mi a 
nyavalyához kezdjen most? Hagyja itt ezt a fura 
csipettnyi porontyot és menjen a gátra? Vagy 
vigye be a faluházára, az őrszobába!

Hanem, hogy tényleg sírva fakadt, a leikecs
kém, valami csodás meleget érzett a szive tájé
kán. ölbe kapta a pólyát és nemsokára eltűnt a 
füzesben . . . Mire vissza jöttek a halászok Fájsz 
alul. Muszka Jani már megit olt ballagott a töl
tésen és hallgatta a Duna moraját meg a pitty- 
paíáttyszól a vetés közt.

* *
Azóta sok víz folyt le a Dunán és sok-sok 

! idő mullolt el. Farti Péter (épen Péter Pálra vir- 
! radó éjjel találták meg; azért hivják Péternek)

azóta öles legényemberré lett és juhász bojtár- 
kodni ment Gerely Márton gazduram tanyájára. 
Csak kevesen tudják már élte történetét, ő maga 
is csak annyit tud, hogy apállan, anyátlan árva, 
s hogy Muszka Jani úgy találta a foktüvi parton. 
Azér' is a neve, hogy: Parti. Tiz éves korában 
száz pengőt jussolt egy öreg halásztól, akinek 
családja nem volt és igen megszerette az anyát
lan Pétert. Ez volt minden vagyona. Azaz, hogy 
volt még valamije, s ez ért legtöbbet. Tudniillik 
egy lágyhangu furulyája, meg egy aranyos jó 
szive. Soha sem volt haragosa, de mindenki sze
rette. Mert hogy igen jószivü volt. Még a katica 
bogarat sem taposta agyon a réten, anlól kevésbé 
ártott valaha felebarátjának.

Csak egyetlen egyszer kólinlott fejbe ólmos- 
botjával egy keceli legényt, aki vásárkor minden 
ok nélkül belekötött és meg akarta bicská/.ni. 
Különben olyan volt mint a lágykenyér, és a 
szive olyan volt mint a folytarany. És épen ezt 
a jó, ezt az aranyos szivei vesztette el legelőször.

Ügy volt a dolog, hogy lakolt a szomszéd 
tanyán egy juhász kinek egy rozoga nádvityillója 
nehány birkája és sok-sok adóssága volt.

De volt neki egy gyönyörűséges leánya is, 
kinek cseresznyepiros képe, éjfekete haja és cso
dálatos tüzű szeme volt. Mindig mosoly ült. eper
ajkán és paj/.án jókedv a boszorkány szemében.
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A  Katii. N épszövetsé g m e g a la k ítá sa  Se lm ecbányán .
A Katliolikusok országos szövetségének szük

ségét már 1894-iki nov. ‘28-án tartott székesfehér
vári kath. nagygyűlés világosan kimondotta. Már 
akkor érezték hogy a rohamosan terjedő nemzet
közi szociáldemokráciának csak úgy lehet gátat 
vetni ha Magyarország tíz millió katholikusa egy 
hatalmas táborba, szervezetbe lép és egyesült 
erővel viszik ki azt. a mi egyeseknek nem sikerül. 
A következő években ezen szükség érzete csak 
még fokozattabb mértékben lépett fel. míg végre 
1907-ben kidolgozták a Népszövetség alapszabá
lyait, és ezek jóváhagyása után meg kezdték a 
szervezés nagy munkáját. Folyó évi január 26-án 
aztán nyilvánoson is bemutatkozott a Népszövet
ség, a székesfővárosban tartott díszüldsen.

Azóta szakadatlanul folyik a szervezés. Több 
mint 450 községben alakult meg a Népszövetség, 
hozzánk is eljutott az első áramlat és múlt va
sárnap, márc. 28-án volt első alakuló gyűlése.

Csak néhány falragasz hirdette pár nappal 
előbb a gyűlés helyét és idejét, és mégis több j 
mint 2000 ember jelent meg, úgy hogy a Vigadó j 
termei be sem fogadhatták az érdeklődőket.

Nddai Kálmán ajánlatára a gyűlés elnökül 
Hlavathy Józsefet választotta meg, aki agyülést 
megnyitja.

Sajnos bár — úgymond — de be kell valla
nunk hogy mi, a kik Magyarország ezer éves tör
ténetében a legnagyobb szerepet játszottuk, szer
vezetlenek vagyunk. Magyarországot a keresztény
ség emelte a kulturállamok közé.

Tanuljunk ellenségeinktől, nézzük a demok
raták páratlan szervezetét, egyesüljünk, szervez
kedjünk. Nem akarjuk mi a vallási békét megza
varni, nem akarunk senkit sem támadni, senkii 
sem bántani, de elvárjuk, hogy velünk szemben 
hasonlóan cselekedjenek. És ha most talán nincs 
is szükség szövetkezésre, ha nem is fenyeget ve
szély, lehet, hogy jön oly idő, mikor szervezkedni 
már késő volna. Szervezkedni kell hogy előbbre 
vigyük a magyar faji önérzetet a szunnyadó 
katholikus érzelmet. Jól tudja, hogy sokan gúny
mosoly közt nézik ezt az akciót, hogy sok az el
lenség, de arról is meg van győződve, hogy nem 
árthatnak, mert egységben a$ erő. A gyűlést meg
nyitja.

Erre Nddai Kálmán ismerteti a Népszövet
ség célját, mely nem más. mint a nép hiterkölcsi, 
társadalmi és gazdasági fejlődésének előmozdítása,

Ha pedig belekacagolt csengő hangján a pusztába, 
Péter mindig azt hitte, hogy gerlice szólitgatja | 
szerelmes párját. Tizenhat éves volt és Juliska- | 
nak hívták. És ez a Juliska volt az, aki Parti 
Péter szivét megtalálta.

Most is épen ott jön kis kosárkával a fején. 
Ebédel visz apjának aki ott legeltet a rétségen 
Pétertől nem messze.

Fölcsücsközött piros viganója úgy lebeg ide- 
oda, mint az égő pipacs, ha déli szellő fújja. Messziről I 
kiált már Péterre, aki majd elnyeli a szemével:

— Csés jónapot, Pétör!
— Adj' Isten, Juliska! Hozd ide, minek vin

néd amoda, ha itt is elfogy!
— Mán csak oda viszüm — kacagott a 

lány különben soh se lesz üres a kend tarisznyája. 
Meg oszt' éd's apám várhatna akár napestig . . .

Juliska piros viganója tovább libegett a ré- . 
ten és Péter hosszú botjára támaszkodva sokáig 
nézett utána. A kolompos bele is ment a tilosba. 
Péter nem vette észre, csak nézte, egyre nézte : 
Juliskát amint egyszer eltűnik aztán újra fellob
ban a távolból a babos keszkenő. Langyos déli 
szél fújt, a fűszálak inegremegtek a lágy suho- j 
gásra és Péter szivét csodás nagy érzés fogta el. 
Mert az a déli szél oly bolondul susogott. Milyen 
szép volna, ha Juliska neki hozná ki mindennap 
az ebédet.

eszközeit, melyekkel ezen célját eléri, a tagok 
jogait és kötelességeit és a szövetség szervezetét. 
Különösen nagy előnye a Szövetségnek, hogy ok
tatja a népet, népgyüléseket és értekezletet tart, 
olcsó és jóirányu gazdasági és társadalmi folyó
iratokat, röpiratokat juttat a nép kezébe, kioktatja 
a népet a törvényekben, melyeket sokszor a mü
veit ember sem ért, jngyen tanácscsal látja el 
ügyes-bajos dolgaiban.

Ezután ugyanezt Hlavathy József, a gyűlés 
j elnöke mondta el tót nyelven. Különösen hangoz

tatja a jogvédelem fontosságát, mert ez oldalról 
1 éri a legnagyobb igazságtalanság a népet, kár éri 
1 mindenütt, mert nem tud alkalomadtán hova for- 
í dúlni. Újból ajánlja a Népszövetség megalakítását, 
j amit a gyűlés elfogadott.

Vojtás Mátyás, a helybeli katli. nagygimná- 
| zium tanára késznek nyilatkozott tanártársai ne

vében alkalomadtán előadásokat tartani a Nép- 
szövetség tagjainak, amit nagy tetszéssel fogadtak 
a tagok.

Cziczka Sándor megköszöni a szónokok fára
dozását, közreműködését és a jelenlevők érdek
lődését.

Csorba Ödön kisbányai (Banka) tanító be
jelenti az egész község csatlakozását a népszövet
ségi mozgalomhoz.

Ezután tekintettel a gyűlésen tapasztalt lelkes 
érdeklődésre és a városunkban lakó katliolikusok 
nagy számára, a szervezés munkájának gyakorlati 
kivételére bizottságot küld ki a gyűlés, melynek 
tagjait rögtön jegyzékbe is veszik.

Végezetül Hlavathy  József lelkes szavakkal 
köszöni meg a tagok megjelenését.

Szavait zajos taps és éljenzés követte, mire 
a gyűlés szétoszlott.

Honvédeink segélyezése.
Feljegyezte: Vörös Ferenc.

• IV.

A hodrusbányai ünnepet három hó múlva 
követő gyászünnepen októbez 6-án már majdnem 
teljes számban jelentek meg honvédeink; mintegy 
hetvenen voltak. De ekkor is csak Péch minisz
teri tanácsos nevével sikerült őket megnyernünk. 
Ily tömeges megjelenésük nagy hatást telt a kö
zönségre. tisztelettel vette körül tekintélyes cso
portjukat.

Az akadémiai ifjúság menetében helyet kér
tem részükre s ezt meg is nyerték. A menet,

Gyepre csapná cifra szűrét, odatelepednének 
a tálhoz, előbb Juliska főztjével aztán csókjaival 
lakna jól és úgy tartana delelőt a Juliska ölében.

Milyen szép volna mindez! ! Még a király is 
megirigyelhetnél

És amint ezeket végiggondolta, valahogy úgy 
szorította bornyuszáju inge, hogy ki kellett gom
bolni. Pedig nem volt az szűk, csak a melle hány
kolódóit a páros élet gondolatára . . .  .1

És estére, amint a réti párázat lassan föl
emelkedett a magasba és a szellő végig já rt a | 
pusztán Péter elővette a furulyáját és csodás j 
hangokat csalt ki belőle. Juhász ember szűkszavú, 
de annál beszédesebb a furulyája. Belekiáltja 
gazdája nagy érzéseit a pusztába és aki ért ezen 
a nyelven, hogyne tudná mit jelent? Juliska is ; 
értette. Ott ült a nádvityilló előtt, az esti szél 
odavitte a hangokat és Juliska halkan mondogatta:

— Hogy szeret ez a Pétör, mennyire szeret 
ez a Pétör engemet!

Másnap kisirt szemekkel jött Juliska és 
Péter nótágalására újból sírva fakadt. A gazda 
azt üzente apja urának, hogy vasárnap fizesse 
meg a 200 pengőt, amit három esztendeje adott 
kölcsönbe, mert neki is köll a pénz. Honnan 
kapnak most ennyi sok-sok pénzt — honnan veszik? 
és keservesen zokogott . . .

Péter vigasztalni kezdi Juliskát, hogy majd 1

melyet a nagy közönség kísért, nagyon imponáló 
volt s a gyászünnep egészében fényesen sikerült.

Az isteni tisztelet bevégeztével a menet u 
1 Szentháromságtérre vonult, ahol szétoszlott. A 
! honvédek nagyobb részét többek biztatására a 

legközelebbi vendéglőbe vezettem s ott a nagy 
| jelentőségéről beszélgetve egyszerű villásreggeli 
I elfogyasztása mellett számos élményt elevenítet

tek fel öreg honvédeink, hogy a szabadságharc 
idejéből s különösen az azt követő szomorú idő
szakból.

E naptól kezdve, melyen oly jól érezték 
! magukat honvédeink, két kötelesség teljesítése 
1 hárult reám: a honvédek összehívása és az aka

démiai ifjúság felkérése, hogy az általuk rendez- 
tetni szokott gyászünnepen a menetükbe fogadnák 
honvédeinket.

Ezt a kettős kötelességet majdnem két évti
zeden át gyakoroltam a «kis villásreggeli* költ
ségeinek hűséges viselése melleit.

Majd a funerátori tisztség is reám hárult s 
ezt kegyeletes érzéssel, a honvednév iránti tiszte
letből gyakorlom most is nemcsak a városban, 
hanem a vidéken elhunyt honvédek sírjánál is 
készséggel, kötelességszerüen mondottam búcsúz
tatót.

Azt hittem, hogy minden másképpen nem 
is lehet; de akadtak ismerőseim között, akik azt 
mondták, hogy ennek másképpen kell történni s 
abba a véleménybe voltak, hogy az összehívás 
és búcsúztatás maradjon ezentúl is az én teen
dőm, de a fizetgetést mások teljesítsék s reá 
bírlak egyszer, hogy gyűjtést rendezzek a költsé
gek fedezésére.

Nagy nehezen elhatároztam magamat erre 
s a ‘Selmecbányái Híradóban* megjelent felhí
vásra 208 koronát adott össze 24 óra alatt vá
rosunk hazafias közönsége.

Mikor a pénz együtt volt, nem bírtam ma
gamat arra határozni, hogy azt költségeim fede
zésére fordítsam: kiosztottam egy rendőrlisztviselő 
közbenjötte mellett a szegényebb sorsú honvédek 
között, kiknek nyugtáit a muzeum részére ma is 
őrzöm.

Úgy érzem magam a Selmecbányái Híradó
val s olvasó közönségével szemben, mint ha csa
ládi körben volnék; ez a körülmény adja meg e 
soraimnak jellegét, mely szerint egészen igénytelen 
dolgokat is fel merek emlileni.

A kegyelet és a hála érzése ikertestvérek 
lévén, helyén valónak találom a honvédek segé-

jóra fordul minden, behajtja nyáját a cserénybe 
felül szamarára és bekocog a városba. Olt kifogja 
háromszáz pengőjét — százai jussolt és kétszázat 
maga szerzett hozzá — a takarékból és másnap 
kezébe csúsztatja Juliskának mákszemnyi irás 
nélkül. Mert a pusztai ember, egyeneslelkü és azt 
gondolja, hogy minden ki az; két szép szemért 
pedig az üdvösségét is od'adja.

Múlt az idő és Péter furulyája minden este 
megszólalt. De nótái közül egyetlenegy sem vált 
be, csak az, amelyikét sohasem énekelte:

B tus az ég l onu vagyok magam is 
Valamennyi s/.ép huny van mind iam's.

Egy szép napon csak azt hallja Pétör, hogy 
Juliskát tegnap eskették üregcsertőn egy odava
lósi legénynyel. Egy szomszéd tanyabeli bojtár 
hozta meg a hirt. Péter első pillanatban le akarta 
ütni a bojtárt, de aztán csak a Bodrit suhintotta 
oldalba, hogy egész délután vonitott szegény pára.

Vasárnap bement Juliskáék tanyájára és 
ott találta a fiatal menyecskét.

— Juliska — szólítja meg, sok, nagyon sok 
szöröncsét kívánok és az Úristen áldjon meg 
minden jóval.

A menyecske irul-pirul és rá sem mer 
nézni Pétörre.

— MÖg aztán — folytatja — a pénz irányá
ban is szeretnék egyel-mást mondani. Hiszen
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lyozésénok kegyeletes megemlékezése közben há
lámnak is kifejezést adni.

Egy alkalommal, mikor Bogya János ven
déglősnek fizettem, aki mindannyiszor hitelbe szol- 
gáltatta ki honvédbányászainknak a villasreggelit; 
Szász Gyula jeles szobrászunk oda lépett hozzám 
s arra kért, hogy fogadjam el fit fizető társul, 
mert az mégsem járja, hogy mindig csak ón fe
dezzem a költségekéi. Mikor azt mondtam neki, 
hogy én már fizettem s Így ajánlatával elkésett, 
tanácsomra az özvegyek részére ajánlotta fel ado
mányát s azok azt meg is kapták.

Tudomást vett a költségek viseléséről Péch 
Antal miniszteri lanácsos és felszólított, hogy ne
vezzem meg a szegényebb honvédeket. Néhányat 
megneveztem, mire azok oly nagy segélyt kaptak, 
hogy ijedve siettem hozzája, kérve őt, hogy ne 
adjon oly sokai egynek-egynek, hanem inkább 
többeknek juttasson adományából. Jut még a töb
binek is, csak nevezze meg; ez volt a felelete. 
Nem mertem többé segélyre szorulókat ajánlani.

(Folyt, köv.)

K Ü L Ö N F É L É K .
— Díszpolgáraink kitüntetése. A királyi 

kegy a mi napában- a legmagasabb kitüntetéssel 
jutalmazta Kossuth Ferenc kereskedelemügyi mi
niszteri, D arányi Ignác földművelésügyi minisztert 
és Popovics Sándor pénzügyminiszteri államtitkárt. 
A kitüntetett államférfiak városunknak díszpolgárai 
s igy nálunk igazán őszinte örömet,keltett kitün
tetésük. — A főiskola tanári kara Darányi Ignác 
minisztert és Popovics Sándor államtitkárt sür- 
gönyileg üdvözölte a legfelsőbb kitüntetés alkal
mából s az üdvözletét mind ketten még aznap 
meleghangú táviratban köszönték meg.

— A tisztességes munka ju tá i ma. Szlerényi 
József kereskedelemügyi államtitkárt a király va
lóságos belső titkos tanácsosává nevezte ki. E ki
tüntetéssel az egykori brassói lapszerkesztő, — 
a saját erejével elért magas állásától eltekintve 
— az elérhető legmagasabb rangot is elérte. Mi, 
a munka emberei, akik állandóan azt hirdetjük, 
hogy munkával használhatunk ez országnak s 
nem üres, puffogó jelszavak hangoztatásával, 
őszinte örömmel Iájuk Szterényi Józsefnek, ennek 
a nagy tehetségű, vasszorgalmu és páratlan látú-

nincsen rá szükségem elfekhetik nálatok akár
meddig, de mégis egy csöpp írást, ha adnál róla . . .

— Micsoda pénzről beszél kend — kérdi 
szemtelenül Juliska — én nem tudok semmiről?

— De Juliska, csak nem felejtetted el a 
háromszáz pengőt? Hiszen tudod hogy kölcsön 
adtam akkoriban!

— Nem adott biz kend nekem fittyfenét se’, 
ha épen keresi rajtam hát csak menjen panaszra!!

Pétür tágranyilt szemekkel bámult. Hogyan 
hát ez az a Juliska, avval a két szép mosolygó 
szemmel? Csakugyan ez az??

— Vagy úgy? — Ámult Péter?
— No, panaszra épen nem niék, nem tudnám 

a telkemre venni, hogy miattam hamis esküt légy. 
És most Isten inegáldjonl Sok, igen sok szerencséi!

Péter eltávozott és azóta nem is látták a 
vidéken. Csak sok év múlva jött egy szakállas 
juhászember Gerely Márton tanyájára és elsze
gődött hozzá öreg bojtárnak. A határban két 
csipke bokor virított. Az alatt feküdt Juliska, a 
kivel férje durván bánt, sokszor meg is verte s 
aki azóta szintén elköltözött az élők sorából.

A juhász eslénkint leült a csipkebokor tö
vébe és szivszaggató dalokat fújt. Visszhangzott 
tőle a puszta, a szellő elhallgatott mert ebben a 
furulyaszóban benn volt minden fájdalom, szen
vedés, csalódás, amit a puszták félig vad fia két 
szép szemért kiállóit.

körű embernek fényes pályafutását. Az ország j 
javára volna, ha mostani munkaerejével sokáig ; 
lehetne „Kegyelmes Ur.u

— Markovits Iván emléktábla Selmec
bányán. Múlt számunkban jeleztük már azt a 
mozgalmat, mely városunk falai közül indult ki, | 
s amely az egész országban nagy helyesléssel ta- ; 
lálkozott. A magyar gyorsírás apostolának, Mar- j 
kovits Ivánnak, kit a legbensőbb kötelékek főztek 
Selmecbányához, emléktáblát állítani fel. Még j 
január havában megalakult a Markovits emlék- | 
tábla bizottság, hogy ezen emléktábla felállítását 
előkészítse. Az ország minden részébe küldött a 
bizottság «Felhívást*, melynek folytán majd minden 
nap kap az eszmét üdvözlő sorokat. Az emlék
tábla leleplezése pünkösdkor, jun. 7—8-ikán megy 
végbe. Ezen ünnepély országos jellegű. Országossá 
teszi pedig az a körülmény, hogy úgy az Országos 
Magyar Gyorsiró Egyesület, valamint a Szegedi 
Gyorsírók Egyesülete stb. mint kilátásba helyezték 
képviseltetésükel. Selmecbányáé a dicsőség, mert 
falai között állítják fel a nagynevű Mester kőbe 
vésett emlékét. Ma 5-ikén van Markovits Iván 
halálának évfordulója. E napon gyűlést tart az 
előkészítő bizottság, melyen méltatva lesz Mar
kovits Iván élete és működése, azután az emlék
tábla nagyságának, szövegének és a hirdetendő 
országos verseny ügyének megbeszélése kerül 
sorra. A bizottság ülése 5 órakor kezdődik, és 
vendégeket is szívesen lát.

— A Kresz-hangverseny e hó 7-én, kedden 
oste lesz a Vigadó nagytermében. A hangverseny 
7 Vs órakor kezdődik s a rendezőség ez utón is 
fölkéri a közönséget, hogy pontosan jelenjék meg, 
mivel a műsor egyes számainak játszása közben 
a terembe senkit nem engednek be.

— A Magyarországi Munkások Rokkant- 
és Nyugdíj-Egyletének Selmecbányái 35-ik számú 
fiókpénztára c hó 5-én ma vasárnap délután 3 
órakor a városháza tanácstermében tartja meg J 
IX. évi rendes közgyűlését, a következő napi
renddel: 1. Elnöki megnyitó. 2. A múlt évi köz
gyűlési jegyzőkönyv felolvasása és hitelesítése. 3. 
Védnök-avatás. 4. Jegyző és pénztáros jelentése, 
a zárszámadás elfogadása és a felmentvény meg
adása. 5. A választmány és az ellenőrző bizott
ság megválasztása egy évi időtartamra. 6. A 165-ik 
fiókpénzlár indítványának tárgyalása a haláleseti 
segélypénztár létesítése tárgyában. 7. Küldüttvá- 
lasztás a központi küldöttgyűlésre. 8. Neláni indít
ványok tárgyalása és uj tagok felvétele.

— Egyesületi közgyűlés. A Selmecbányái 
korcsolyázó egylet folyó évi április hó 1-0-én 
(pénteken) tartja évi rendes közgyűlését. A tárgy
sorozat a következő: 1. Elnöki jelentés. 2. Jelen
tés a korcsolyatéren végzett építkezésekről. 3. Az 
1907/8 évadra vonatkozó számadások. 4. Előirány
zat az 1908/9 évadra. 5. Uj tisztikar választása. 
6. Indítványok.

— Gyűjtések. A tüdővészcs betegek gyó
gyítására a József Kir. Herceg Szanatórium Egye
sület által kibocsátott gyüjlőláskák közül újabban 
3 darab visszaérkezvén, a 822. számú táskában 
Baan  Margit urleány 3 korona 78 fillért, a 821. 
számú táskában 0 eszles Boxa urleány Felsőtár- 
kányban 9 korona 31 fillért a 823. számú tás
kában Veress Gizella urleány 4 korona 53 fülért 
gyűjtött. Fogadják a nemeslelkü hölgyek az Egye
sület hálás köszönetét.

— Eljegyzés, Szegedi Sándor dr. törekvő 
fiatal orvosunk ma délután tartja eljegyzését 
Sinyer Irénnel Nagy-Szécsényben.

Választás. A kerületi munkásbizlositó 
pénztár közgyűlési kiküldötteinek megválasztása 
ma vasárnap délelőtt 10 órakor lesz a városház 
nagytermében.

— Nagy idők tanúja. Riedl Alajos 48-as 
honvédhuszár tizedes tegnap reggel 78 éves ko
rában végelgyengülésben elhalt. Temetése holnap 
délután lesz.
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— Sopron város uj erdőmestere. Sopron
város törvényhatósági bizottsága a mull héten 
tartott közgyűlésében Zügn Nándor főiskolai tanár
segédet a város erdömesteróvó választotta meg. 
Sopron város jól választott, mert Zügn Nándor 
törekvő és kiváló fiatal szakember.

— A gyermeknap. E hó 2-án tartották 
meg az ország legtöbb városában „a gyermek
napot, “ amikor a jótékony szivek az elhagyott 
gyermekek javára adakoztak. Nálunk a még min
dig télies, zord időjárás miatt nem volt megtart
ható a gyermeknap s a város polgármestere úgy 
intézkedett, hogy május első napjaiban lesz az 
megtartva.

— Községek fejlődése. Mig egyrészről a 
rendezek tanácsú városok száma azáltal, hogy a 
fejlettebbek törvényhatósági joggal ruháztattak fel
— csökken addig a fejlettebb nagyközségek ren
dezett tanácsú várossá való átalakulásukkal az 
igy előállott fogyatkozás pótlásául szolgálnak. A 
közel jövőben várható még Szombathely, Nagy
kanizsa, Nyíregyháza és Nagyszombat törvényha
tóságokká való nyilvánítása. A közel múltban pe
dig Szegszárd, Újpest, Gyergyószentmiklós és Fo- 
garas alakultak át nagyközségből r. t. várossá. 
Legutóbb pedig a belügyminiszter megengedte, hogy 
a Bácsbodrogvármegyében fekvő Magyarkanizsa 
is rendezett tanácsú várossá alakulhasson át.

— A F. M. K. E. központi igazgató választ
mánya Nyitva városában, 1908. ápril hó 8-án d.
u. fél 3 örakor a vármegyeház közgyűlési termében 
tart, a következő tárgysorozattal. I. Az elnökség 
időszaki jelentése: 1. Elhunyt és uj tagok. 2. Az 
egyesületi óvogák ügye. (A privigyei óvó. A ná- 
mesztói óvó. A kovarci óvó. A vallás és közok
tatásügyi miniszter és az egyesület óvói. Uj óvó 
állítása. Válasz Pazár Zollán dr. kérdésére. Az 
óvógondnokságok jelentései az óvók látogatottsá
gáról. 3. A tanítói jutalmazások ügyében beérkezett 
előterjesztések. 4. Az egyesület anyagi ügyei 5. A 
nyitrai kultúrpalota ügye. 6. A Tulipán Szövetség 
és a Magyar Védőegyesület indítványa, egy nem
zeti vásár rendezése ügyében. 7. Az Országos Köz
művelődési Tanács ügye. 8. A fegyelmi bizottság 
megválasztása. 9. Az egyesületi könyvtárok és a 
könyvtári bizottság kiegészítése. 10. ts. Sombery- 
hagyaték ügye. 11. A Hazafias Olvasmányokat 
Terjesztő Egyesület kérvénye segély iránt. III. A 
vihnyepeszerényi ifjúsági leányegyesület kérvénye, 
anyagi támogatás iránt. IV. A nyitrazsárabokréti 
Polgári Olvasókör kérvénye, és uépkönyvtár ado
mányozása iránt. V. Esetleges indítványok és kér
dések.

— Halálozások. Özv. Oregus Antalné szül. 
Vlkolinszky Magdolna, Gregus Antal polgártársunk 
édesanyja múlt hó 29-én 85 éves korában elhunyt.
— Philadelphy Mórné szül. Hlavács lrén? 
Philadelphy Mór adóláros neje e hó 1-én 38 éves 
korában elhunyt. Férje, öt kis gyermeke és ki
terjedt rokonság gyászolja.

— Betöréses lopás. Mull vasárnap éjjel 
feltörték Suhaj Péter szabómesternek alsórózsa- 
ulcai üzletét s onnan mintegy 300 korona értékű 
ruhát és posztót loptak el. A rendőrség Porada 
József személyében kinyomozta a tettest s az 
ellopott tárgyakat is megkapta. Poradát, aki lopás
ért többször volt büntetve, átkisérték a bíróság 
börtönébe.

— Tüzeset. Múlt szerdán éjjel kigyulladt a 
Ferenc-akna telepházában elhelyezett kovács- 
műhely. A tüzet szerencsére idejében észrevették 
s a kivonult önkéntes tűzoltók eloltották. A tüzet 
a véletlen okozta.

— Szobatüz. Csütörtökön este szobatűz 
volt a Plébánia-utcában levő Welwardt-féle ház
ban. A tüzel az önkéntes tűzoltóság hamarosan 
eloltotta.
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— Pályázati hirdetés. A znióváraljai állami
lanitóképző-intézet első osztályába — melyben 
5 teljes, 8 félsegélyes, 1 fizetéses bennlakó és 16 
bejáró hely töltendő be — folyamodhatnak, fele
kezeti különbség nélkül, azon ép testű, egészséges 
növendékek, kik a gimnázium vagy reáliskola s a 
polgári iskola négy alsó osztályát, vagy legalább a 
felső népiskolát sikeresen elvégezték s 14-ik élet
évüket már betöltötték, de 18 évnél nem idő
sebbek. A kérvények az intézet igazgatóságához 
május 3l-ig nyújtandók be. Az 1 koronás bélyeg
gel ellátott folyamodványhoz a következő ok
mányok csatolandók: 1. Iskolai bizonyítvány. 
Azoknak, kik a kérvény benyújtásának idején az 
előirt osztályokat még nem végezték be, meg
engedtetik. hogy az előző osztályban nyert bizo
nyítványaikat csatolhassák, mely esetben azonban 
tanodalátogalási bizonyítványok melléklendők s 
a tanév végével a szabályszerű iskolai bizonyít
ványok alólirt, igazgatóságnak azonnal bemuta- 
tandók. 2. Születési bizonyítvány arról, hogy a 
folyamodó a megkövetelt 14 életévét betöltötte 
s a 18 évet még meg nem haladta. 3. Tiszti 
orvosi bizonyítvány arról, hogy a folyamodó 
semmi olyan testi fogyatkozásban nem szenved, 
amelyek őt a tanítással járó nehéz foglalkozásban 
akadályoznák. 4. Hiteles községi bizonyitvány a 
szülők vagyoni állapotáról, részletesen bemutatva 
a szülők ingatlan birtoka, üzletük, iparuk, hiva
taluk vagy szolgálatuk után járó jövedelmük, 
esetleg a folyamodó magánvagyona. 5. Hiteles 
bizonyitvány a családtagok számáról, ezek élet
koráról s arról, hogy közülük hány van szülői 
gondozás alatt s mily mértékű neveltetési költ
séggel terheli az még a családfentartót. 6. Ujra- 
oltási bizonyitvány. Znióváralján, 1908. április 
hó 1-én. Az igazgatóság.

— L é g z ő sze rv e in k  eiUnsé. oi a/, ős/, és él, és n 
gyón gyakran t.minin k ez időszakukban mindenm-mii gyu- 
ladások s hurutok. Ily e .g íég c k elív  n in i lUyvemme 
kell kísérni, mivel az elhanyagolás bosszant r ó é- nem ritkán 
még az életet veszély ztet hurutos megbetegedő erlie/,. Nőm 
is sza ad haszontalan háziszo ekkel oxperimentilni, hane 
azonnal egy gazi g ógylntásu szerhez kell folyamodni. Ily 
szerek kézül első helyen áll a „SiroJin-Roche11, melynek ki
való gyógyhatású az orvosok egyértelmű nyilatkozata alapján 
el van ismerve. „Siroiin-Roehe minden gyógy zert rh.m kap
ható.

A közönség köréből.

Tekintetes Szerkesztő Úr!

A tégla mai ára és minősége ellen utóbbi 
időben felhangzott panaszok tárgyában kérem tisz
telettel, szíveskedjék becses lapjában alábbi so
raimat leközölni.

3—4 évvel ezelőtt, mikor még a bélabányai 
téglagyár a Geramb J. J. bányaegylet tulajdonát 
képezte, a tégla minőségileg 2—3 osztályba volt 
sorozva, s a legjobb minőségű tégla már akkor 
is 36 kor. volt a bélabányai téglagyárban.

A Geramb J. J. bányaegylet a téglát saját 
bányamunkásaival gyártotta, kiket a téglakészí
tésre nem alkalmas időben bányamunkásai közül 
a szükséghez képest annyi munkást rendelt ki, a 
inennyi csak kellett.

A Geramb J. J. bányaegyletnek a béla
bányai tó vize • állandóan rendelkezésére állott, 
továbbá a téglagyárral szemben lévő akkor még 
tizemben volt zúzója a téglagyárat a tégla vetés

hez szükséges iszappal bőven ellátta. Családos s 
bizony nagyobbára egész gyermek sereggel meg
áldott munkásait oly lakásokba szorította be, 
melyekben még csak kiegyenesedniük sem lehetett, 
s ezen lakások után még a lakpénzt is levonta 
keresetükből. Munkásai a bányatárspénztár tagjai 
lévén, utánuk a kerületi betegsegélvző pénztári 
járulékot nem fizette. A tégla égetéshez szük
séges tűzifát akkor még igazán potom áron 
kapta, s ha fizetett érte jó volt, ha pedig nem a 
tűzifa ára fejében a város átvette téglakészlelét, 
akár volt rá szüksége akár nem. A kihasználás 
alatt lévű osztagok akkor közelebb voltak s a 
fuvarosok is olcsóbbak.

Ezzel szemben ma, midőn én a téglagyár
táshoz a tégla minőségére nagy hátránynyal volt 
zúzda iszap helyett legelső rendű drága fuvarú 
homokot használok, s a téglagyártásánál és ége
tésénél sikerült elérnem azt, hogy az összes tég
lám egyforma jó, s legalább is olyan mint azelőtt 
a legjobb minőségű volt, ára 1000 drbonként nagy
bani vételnél most is 36 korona egyébként 40 
korona.

Nekem téglavető munkásaimat télen-nyáron 
kell kitartanom, bányába én nem oszthatom be, 
télen pedig, midőn a gazdasági munkák szüne
telnek, a gazdaság körül sem alkalmazhatom, s 2 
év alatt már többel jártam úgy, hogy mikor mun
kásaimat kileleltera, élelemmel, lakással fával ki
tartottam, tavasszal mezei munkákra mentek el. 
Hogy a munkabér rövid 2 év alatt mennyivel 
szökött fel azt ecsetelnem nem, de viselnem ok
vetlenül kell. E mellett munkásaimat teljesen 
ingyen látom el lakással, s bár lakásaikat még 
egészen át nem alakítottam, annak oka csak az, 
hogy egyszerre én se tehetek mindent. Fát bár 
nem adok nekik, visznek ők engedély nélkül is a 
készletből. A téglagyártáshoz szükséges vizet nekem 
nagy költséggel kell szállíttatnom, a fát s fuvarját 
kétszeres áron fizetnem és pedig úgy, hogy bár a 
fa még az erdőben van, árának már a pénztárban 
kell lennie.

Már most kérem igen tisztelt Polgártársaimat, 
vessék össze a fenti körülményeket s biztosan 
azon meggyőződésre jutnak, hogy a téglák drá
gábban nem, de a körülményekhez képest még 
olcsóbban adom. mint adta a Geramb Unió. A 
tégla mai minőségéről pedig legjobb meggyőződést 
szerezni.

Tán igen tisztelt Polgártársaim közt akad 
olyan, ki azt mondja: — »gépekkel s körkemen
cével olcsóbban lehetne a téglát előállítani* 
erre csak annyit, hogy Selmecbánya évi építke
zéséhez állag szükséges 200.000 drb. tégla miatt 
nem fizetődik ki sem téglavető gép beszerzése, 
som pedig körkemence építése.

G oldfúsz M ihály.

NYILT-TÉR.
E rovat alatt közlőttekért nem felelős a szerk.

Köszönetnyilvánítás.
Mindazoknak, akik boldogult anyánkat végső 

útjára kikisérték és részvétükkel fajdalmunkat 
enyhítették az egész rokonság nevében, hálás kö
szönetét mond.

Selmecbánya, 1908. április hó 1.

G reg u ss  A n tal

Hála nyilatkozat.
T e k in te te s  F ilk o rn  A lajos ú rn a k

inas eur és hydropata

S e lm ecb á n y a .

Én Önt élelem megmentőjónek tekintem, 
mert az ön becses szerei többet használlak, mint 
kél operáció. Becses szereinek két havi használata 
után kigyógyultam a rák betegségből, melyben 15 
évig szenvedtem. Hathatós szerei megérdemlik, 
hogy az egész világban elterjedjenek.

Amiért is Önnek a legforróbb köszönettel 
tartozom, és kérem fogadja legmélyebb nagyra
becsülésemet.

Tolvádia, 1900. szept. 27-én
T o rm á ssy  G ábor.

Köszönetnyilvánítás.
Felejthetetlen kedves nőm elhunyta alkal

mából megnyilvánult részvélért, igen fájdalmas 
köszönetét mondok e város szives közönségének. 

Selmecbányán, 1908. é\si április hó 4-én.
P h ila d e lp h y  M ór,

in. kir. adótárnok.

sagyon alK alias utazásoknál. -  NélkulozbetetlBa rövid b a rn á m  után.
F e r t ő t l e n í t ő  h a t ó s á g á v a l  m e g v i z s g á l v a .

Altost Bócs. 18t>7. julius 3

é lk U lö z h a te t le n

f o g r > c x * ^ m e
A fogak tisztán tartásához fogviz nem elegendő. - 
El távoli t;«n a foghtis körül akaratlanul képződő ártal
mas anyag, csakis mechanikai tisztítással egyesített 
egy felélesztő és antisepiikus hatással bíró fog-Cróui- 
mel elérhető. A ,,K  A L O D O N T “  használata a/ 
összes kulturállomokban a Icgliatásosabbnak l»e- 

bizonyiilt.

Nyers Bastselyem ‘, f ““ "“f"
frt 25 krig. — Port - és v á m m e n te se n  házhoz szál
lítva. Minták — nagy választékban — posta fordulattal 
küldetnek. 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 .

Enyhe, oldó háziszer mindazoknak, kik emésztési zavarokban ős 
az ülő életmód egyéb következményeiben szenvednek.

E y y  eredeti doboz á r a  % l í .
Vidéki gyógyszortárakban kérjük Moll készítményeit.

f M G  L L -  F  E LE I
b o r s :

FáJ<1 ö1s°Slrösiitóapltó Be tlo rzs ö 1 és.
elismert, régi jó hírnevű háziszer s z a g g a t á s  
és hilléstül származó mindennem ű betegségek 

ellen.
E re d e ti ü veg  á r a  K  T 9 0

Kapható minden ggógysurlárban és drogériában.

F ő szó tk ü ld é s l h e ly  MOLL A. g y ó g y sz e ré sz
^  ÓB. és kir. udv. szállító, Décs, I. TuchlaubcnO ________

Sirclin
■EoeU aa étvágyat és a Iteltül yt. menzán, 
tett a UM cfat. váladékot efieti tzzadást.

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

Minthogy értéktelen utánzatokat Is kínálnak, kérjen mindenkor 
„lloohe“ eredeti csomagolást.

F . HofTmann-La Hoc he &  Co. Basel (Svájc)
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HIVATALOS KÖZLEMÉNYEI.
Az anyakönyvi hivatalok bejegyzései.
1908. évi március lió 28-től, 1908. április hó 4-ig.

Születés.
Orosz László, Uracsok Írón leány Selmecbánya 
Ivanicg Rezső, Urbán Zsuzsanna hu „
Petrik Libor, Benyo Anna leány 
Longauer Antal, Ivanies Mária leány „
Vladar Károly, Kubovics Katalin .,
Frnstik Sámuel, Stall Emília leány Kisbánya 
Király Rudolf, Stroliner Amália leány Eolsöróna 
Bélák András, Varinszky Mária fiú „

Halálozás.
özv. Greguss Antilnó, 85 éves végelgyengülés Selmecbánya 
Paxner József 18 napos hurutos tüdőlob 
Zsi kovies Katalin, 4 hónapos rángó görcsök 
Nagy Erzsébet 6 éves agyhártyadob Selmecbánya 
Philadelpby Mérné 88 éves tiidögiimőkor „
Bacskor József, 27 tüdógümókor 

2854| sz 1908.
Hirdetmény.

Selinec- és Bélabánya sz. kir. város tanácsa 
közhírre teszi, hogy a város tulajdonát képező 
Sembery-ház földszintjén levő korcsmahelyiséget 
a folyó évi április hó 9-én délelőtt 10 órakor 
a városház tanácstermében nyilvános szóbeli ár
verés utján bérbeadja. Az árverezni szándékozók 
felhivalnak, hogy a kitűzött időben a városház 
tanácstermében jelenjenek meg.

Kikiáltási ár: évi 900 (kdencszáz) koronából 
álló bérösszeg.

Selmecbányán, 1908. március 3.
Horváth Kálmán,

polgármester.

175. sz. 1908. főisp.
Pályázati hirdetmény.

Selmoc- és Bélabánya sz. kir. város törvény- 1 
hatóságánál megüresedett mérnöki állásra ezennel 
pályázatot hirdetek s felhívom a pályázni óhaj
tókat, hogy az 1890 I. t.-c. 17 §-a értelmében az 
1883. t.-c. 10 §-ában megkívánt minősítést iga
zolóokmányokkal felszerelt pályázati kérvényeiket 
hozzám legkésőbb folyó évi április hó 30-ik 
napjáig annyival is inkább beadják, mert a ké
sőbben beérkező kérvényeket figyelembe venni nem 
fogom.

Az uj városi mérnök hivatalát a f. é. május 
15-én köteles elfoglalni.

A városi mérnök javadalmazása a VIII. fiz. 
osztály 3-ik fokozata szerint évi fizetés 2800 kor. 
lakpénz 600 kor. öt-öt megszakítás nélkül eltöltött 
szolgálati év után a vár. mérnök hivatalból lép 
elő a 2-ik illetve első fizetési fokozatba 400—100 
korovával emelkedőleg s a vár. mérnököt Selmec
bánya város területén kivüleső kiküldetések esetén, 
még ha az a város törvényhatóságához tartozó 
külső városrészekbe is, (Bélabánya, Hodrusbánya, 
Istvánháza, Felsőróna, Kisbánya) történik — 10 
korona napidij illeti meg.

Selmecbányán, 1908. évi március hó 26-án.
Lits Gyula 

fói«pán.

3021. sz. 1908

Hirdetmény.
Vihnyefürdőben a folyó év tavaszán több 

fürdőszoba esetleg lakószoba is kifestendő lévén 
felhívom az ajánlatot tenni óhajtókat, hogy aján
lataikat a város tanácsához folyó évi április hó 
15-ig írásban beadják.

Az ajánlat olaj és porcéban email festésekre 
négyzet méter területekre teendő, hangsúlyozva, 
hogy a fürdőkabinok mindegyike 2 métermagas
ságban leend porcellán email festékkel kifestendő 
igy, hogy a terület 2-szeri olajfeslés után percellán 
festékkel is kétszer lesz befestendő.

A szobák és fürdőszobák egyébkónli szoba
festésére az ajánlatok négyzetméterenként vagy 
átalány összegekben is megtehetők.

A nyári éttermek és konyha kátrány lemez 
tetőzetének vörös karbolineum festékkel leendő 
befestése szükséges lévén, mintegy 1000 négyzet
méter területen - -  az ajánlat arra is megtehető.

Szóbeli ajánlatokat a v. főjegyzőnél lehet 
előterjeszteni.

Szóbeli árlejtés folyó évi ápril hó 16-án d. e. i 
11 órakor tartatik s a tanács fentartja magának 
a jogot, hogy megbízhatóság s más szempontok 
figyelembevételével a legmegfelelőbbnek talált aján
lattevőre bízza a munkálatok végrehajtását.

Selmecbányán. 1908. évi április hó 3-án ; 
tartott tanács ülésből.

Horváth Kálmán,
polgármester.

146. SZ. 1908. főisp.

Pályázati hirdetmény.
Selmec- és Bélabánya sz. kir. város törvény- 

hatósága az általános tisztujitást folyó 1908. évi 
april hó 14-én tűzte ki.

Felhívom az alábbi lelsorolt állásokra pályázni 
óhajtókat, hogy az 1883.1. t.-c. szerinti képesített
ségüket igazoló okmányokkal kellően felszerelt 
kérvényeiket hozzám legkésőbb f. évi április hó
10-ig 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 tisztujitás 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 m®.

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

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

4. gazd. tanácsnok a VII. fiz. oszt. szerint j 
évi fizetése 4000 kor. évi lakpénze 720 kor. fa- i 
járandóság 60 m®.

5. tisztügyész a VII. fiz. oszt. szerint évi fi- | 
zetése 2400 kor. évi lakpénze 720 kor. fajárandóság j 
60 m®.

6. pénzlárnok a Vili. fiz oszt. szerint évi ( 
fizetése 2800 kor. évi lakpénze 600 kor. faj árán- I 
dóság 50 ni®.

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

A városi tisztviselők íizelésrendezése ügyében 
117—1907. kgy. szám alatt megalkotott 88682/ 
1907. III. B. M. szám alatt jóváhagyott szabály- 
rendelet 27 §-a értelmében a kitüntetett faillel- 
ményre csak a jelenlegi s esetleg újra megvá
lasztott tisztviselők tarthatnak igényt, ha tehát a 
megjelölt állásra oly egyén választatnék meg, 
ki eddig nem volt városi alkalmazott, vagy alsóbb 
fizetési osztályból választatik 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 a fizetési osztályba soro
zott vagy addig is betöltött állásra választatik 
meg, vagy újra mogválasztatik, az újra megvá
lasztottak tehát szolgálati idejüket folytatják.

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

főispán.

A cs. és kir. közös hadügyminisztérium tengerészeti osztálya 
által kibocsátott pályázati hirdetmény magyar fordítása.

Pályázati hirdetmény
a  fium ei cs. és k i r .  h a d te n g e ré s z e t i  a k a d é m iá b a  

v a ló  fe lv é te l t á r g y á b a n .

A következő 1908,1909. iskolai év kezdetén 
(szeptember 16-án) a fiumei hadtengerészeti aka
démiában előreláthatólag 35 egészen ingyenes és 
féldijmentes (a közös hadügyi tárcából javadal
mazott) kincstári, illetőleg fizetéses és alapítványi 
hely fog belőhetni.

Felvételnek csak az I-ső évfolyamba van
helye.

A felvétel általános kelllékei a következők: 
a magyar vagy az osztrák állampolgárság

(külföldiek részére 0  cs. és apóst. kir. Felségének 
legmagasabb engedélye kívántatik meg);

testi alkalmasság úgy a katonai nevelésre, 
mint az ezutáni tengerhadi szolgálatra, mely al
kalmasság szabályszerű katonai oryosi bizonyít
vánnyal igazolandó;

kielégítő erkölcsi magaviselet;
a betöltött 14-ik, és még túl nem haladott 

16-ik életév;
a megkívántaié előtanulmányok, nevezetesen: 

valamely nyilvános reáliskola vagy gimnásium 
(polgári iskola), vagy ezekkel egyenjogositott s az 
osztrák-magyarmonarchiában levőegyéb tanintézet 
négy osztályának kielégítő összeredrnénynyel való 
bevégzése.

A (közös hadügyi tárcából javadalmazott) 
kincstári helyekre katona tiszteknek s katonai 
udvari és állami hivatalnokoknak fiai bírnak 
igénynyel.

Fizetéses növendékekül általában magyar 
vagy osztrák állampolgárok fiai, kik a megkíván
taié feltételeknek megfelelnek, felvehetők.

Az élelmezési átalány fizetéses helyért ez 
idő szerint évenkint 1600 korona, féldijmentes 
helyért 800 korona, mely összegből a növendékre 
az intézetben fordítandó minden kiadás födöztetik. 
Ezen átalány két egyenlő részletben félévenkint 
előre küldendő meg a fiumei hadtengerészeti 
akadémia parancsnokságának, és pedig az első 
részlet minden évnek szeptember hava 16-án.

A pályázók közül felvételre kijelölt ifjak 
Fiúméban fölvételi vizsgálatot kötelesek tenni. 
Ezen vizsgálat tárgyai:

a) német nyelv,
b) mennyiségtan,
c) történelem és földrajz,
d) természettudományok.
Ezen tárgyakból oly terjedelemben teendő 

a fölvételi vizsgálat, a melyben azok a középis
kola négy alsó osztályában előadatnak.

A fölvételi vizsgálatok szeptember 10-én kez
dődnek s ezekre a kijelölt pályázó ifjak idejekorán 
fognak Fiúméba behivatni-

A hadtengerészeti akadémiában a kiképzés 
4 évig tart. A fY. évfolyamot kielégítő eredmény
nyel bevégzett növendékek Il-od osztályú ten- 
gerész-hadapródokká neveztetnek ki.

A legfelsőbb évfolyamban, minden fizetéses 
növendék részére az élelmezési átalány utolsó 
részletének lefizetésekor azon összeg is lefizetendő 
mely annak tengerész hadapródi felszerelésére 
szükséges. A kincstári növendékek és az alapit- 
ványosok fölszerelése a közös hadügyi javadalom
ból fedeztetik.

A hadtengerészeti akadémiába való felvételt 
kérő folyamodványok a cs. és kir. közös hadügy
minisztérium tengerészeti osztályához Bécsbe in- 
tézendők. Állami vagy udvari szolgálatban levő 
egyének felettes hatóságaik utján, magánszemélyek 
pedig a legközelebbi katonai tér-, állomás- vagy 
kiegészítési kerületi parancsnokság utján nyújtsák 
be folyamodványaikat.

Ezen kérvényeknek legkésőbb junius 30-áig 
a közös hadügyminisztérium tengerészeti osztá
lyához kell beérkeznie; elkésve érkező folyamod
ványok tehát nem fognak figyelemre mél (altat ni.

A fölvételi folyamodványokhoz melléklendők:
1. a keresztlevél vagy születési bizonyítvány,
2. a honossági (a községi illetőséget is iga

zoló) bizonyítvány,
B. katonai orvosi bizonyítvány,
4. a himlőoltási bizonyítvány, amennyiben a 

beoltás a katonaorvosi bizonyítványban nem iga- 
zoltatik,

5. a középiskolákban nyert összes bizonyít
ványok, ide értve az utolsó félévre vonatkozó bi
zonyítványt is.

A hosszabb tényleges szolgálati kötelezettség 
elvállalásáról szóló nyilatkozatok kiállítása, — 
miután e kötelezettség már a védtörvény által ki 
van mondva, — nem kívántatik.

Wien, 1908-ik évi februárius havában.
A es. és k i r .  k ö zö s  h a d ü g y m in is z té r iu m  

te n g e ré s z e t i  o s z tá ly a

Hirdetmény
Figyelmesem a háztulajdonosokat, hogy a 

tűzrendészet! szabályrendelet szerint április l-lől 
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 tctőlél- 
rával ellátni kötelesek, azon házakban pedig, me-
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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 á műhely (tűzhely) tulajdonosát terheli.

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

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

ríökapitány

2484. sz. k. ü. 1908.
Hirdetmény.

Közhírré teszem, hogy az 1908. évre vonat
kozó fősorozás a jóváhagyott terv szerint a kö
vetkező napokon fog megtartatni: 
lí*08 évi április bő 26. az I. korosztály (1887. évbeli szül.)
1908. „ 26. a II. „ (1880 „ „ )
1908. ., „ „ 27. a III. „ (1885. „ „ )
1908. „ 27. az idegen illetőségi hadkötelesek fog
nak elvezettetni.

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 önkéntesi kedvezményre igényt tartanak, hogy 
ebbeli kellően felszerelt kérvényeiket folyó évi 
április hó 15-óig nálam feltétlenül nyújtsák be.

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

városi főjegyző, 
katonaügyi előadó.

Hirdetmény.
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-ig lisztittassák meg, — továbbá figyelmeztetem 
a közönséget, hogy a hasznos madarak pusztítása 
fogdosása, fészkeiknek és tojásaiknak elszedése 
tilos lévén, ennek észlelése nálam feljelentendő.

Aki ezen felhívásomnak eleget nem tesz s 
illetőleg, aki a hernyókat stb. a fentjelzett határ
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 
elszedik.

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

rfókapitány.
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Versenytárgyalási hirdetmény.
Körmöcbánya szab kir. főban ará  os fekvő m. kir. 

erdögondnoki lakcpíi'et étalak ása és kibó>ilésével kapcso
latos épi.kezesi összes munkák és szállít,sok teljesítésére az 
alulírott in. kir. erdöhivatal nyilvános v rsenyt rgyalási hirdet.

1. A versenytárgyaláson résztvelietnek mindazok a 
hazai iparosok és vállalkozók, kiknek üzletük gyakorlására 
hatósági enne ólyük van.

2 Az ajánlat a pályázat tárgyat képező összes in un 
kókra csak eytifittesen Írásban tobetó.

3. Az ajánlattevők tartoznak egységáraikat s az ezek 
alapján kiszámított vállalati végösszeget zárt Írásbeli aján
latukba is az ajánlati költségvetésbe be r i, megjegyezvén, 
hogy e célra csakis a körmöebánya1 m. k>r. érd gondnok
ságtól beszerzendő ajánlat és ajánlati kö. ségvetés űrlapok 
használhatók.

4. Az egy koronás bélyeggel ellátott és lepecsételt 
borítékba helyezett ajánlatok legkésőbb 1908. évi április hó 
28-án d. 12 óráig a börmöcbányai in. kir. erdőgondnok- 
ságho . (Körmöcbánya Barsuiegye) nyújtandók be.

5. A 2000 (kettőezer) koronában megállapított bánat
pénz a jelen hirdetmény számára való hivatkozás al a zsar- 
nócai m. kir. erdóhivatalnál vagy bármely m s állami pénz
tárnál (kir. adóhivatal) teendő le és a letéti nyugta az aján
lathoz csatolandó.

G. A munkálatokra vonatkozó általános és részletes 
vállati feltételek, a szerződés tervezete, az építési és jóváhagyott 
tervek, az előállított építési anyagok kimutatása, az ajánlati 
minta és ajánlati költségvetés, a köruiöcbányai m kir. erdő- 
gondnokságnál tiz (10) koronáért ez évi ápri is hó 10-től 
kezdve beszerezhetők, esetleg az iratot és rajzok a vállalkozó 
vagy megbízottja által saját költségén ugyanott lemásolhatok.

Zsa n ca, 1908 évi március hó 30-án

M. k ir .  e rd ő h iv a ta l.

K é s z ít ik  M a g g i G y u la  és T á rs a . 

I r o d a :  W ie n , IV , 1. G y á r :  B re g e n z .

MÁRKUS M.
CU KRÁSZA TA

S E L M E C B Á N Y Á N
DEÁK FERENCUTCA 7/1. SAJÁT HÁZ.

N y a v a l y a t ö r é s !
Ki nyavalyatörés, görcs és más ideges álla\ itban szen
ved, kérjen Íratott, ingyen és bérmentvo .aphaló a 
szabd, hattyú  gyógyszertár által Majna 1 ank fu rt.

Nádparipa- -m

w  Liliomtej szappan.

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

az ország minden nagyobb városaiban és községeiben egy most szervezés alatt álló é l e t b i  z t o -  
s í t ó - t á i a s a s á ( }  részére alkalmas képviselők, kik 1000 koronától 10000 korona évi jövede
lemre tehetnek szert, a mennyiben szellemi és anyagi képességgel birnak. Gyakorlattal bírók előnyben 
részesülnek. Kellő jártassággal nem bírók díjmentesen begyakoroltatnak. Csakis Írásbeli ajánlatokat 

Fischer K. irodája, Rákospalota továbbit.

,u la. Jtlillt iÍiáiALíííáIiiJiL. lo

bútorozott s z o b a  
esetleg ellátással 
Lupták Istvánnál 

Felső Rózsa-utcza 
116/111. sz. a.

" f r i r W W W f f i i T

Aki k ö h ö g
és egészségét szereti, az hasz
nálja az orvosilag kipróbált, kö
högés, rekedtség, huru t, el- 
nyálkásodás. görcs- és torok- 

k a ta rus  dión ajánlott 
K A I S E R - f é l e

MELL-CAR AMELLÁT
A HÁROM FENYŐVEL,

melynek páratlan voltát és köny- 
t n i c  nycbbüíést hozó sikereit 
J Í4 J  közjegyzőileg hiteles: 
okirat eléggé bizonyítja.
C s o n w i r j i t  ' j n  < h -lO  f. 
D o b o z o l t b a n  8 0  fillér.

Kapható
MÁRKUS M. c uk rászatában  és 

MARGÓTSY J. ÖRÖKÖSÖK 
gyógyszertára n „Megváltóhoz11

Selmecbányán.

r

■1 tfiW X ? ,

■fcdv,
lp-\. \

CLAYTON & SH UTTLEW O RTH 1
B u d a p e s t ,  V á o a d . k ö r ú t  0 3 ,

á lu l a legjutányosabb árak mellett ajánttatnak:

Locomobil és gőz cséplőgépek,
■ zalmakasalozók, Járgány-csóplögópek, lóhere-cséplők* 
tisztító-rosták, konkolyozók, kaszáló- é3 aratógépek, 

szénagyüjtők, boronák, sorvetőgépek, Plánét lr. 
kapálók, szacskavágók, rópavágók. kukoricza- 

morzsolók, darálók, őrlőmalmok, egyetemes 
•ozól-ekék, 2- és 3-vasu okók ós minden 

egyéb gazdasági gépek.

Nyomaton Joerges Ágost fizv. ós fia könyvnyomdájában Selmecbányán. 1908


