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Joerges Ágost özvegye és fia
j céghez intézendök, 
í hova az összes pénzküldemények is küldendők.

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

Szózat a magyar papsághoz.
Magyar hazánk ezeréves történetének 

tanúsága szerint a magyar állam életében 
mindenha vezérszerepet töltött be a magyar 
papság. Amióta István, első nagy királyunk, 
keresztényekké lette a honfoglaló magyaro
kat s amióta fejére tette ma is legdrágább 
ereklyénket, az apostoli keresztes magyar ko- 
rmiát, rosszban-jóban, nehéz, harcos idők
ben és csöndes, békés napokban vezetői 
voltak a magyar papok a magyar nemzet
ink Hogy »annyi balszerencse közt s oly 
sok viszály után, megfogyva bár, de törve 
nem, cl nemzet e hazán*, ebbeu legnagyobb 
érdeme a magyar papságnak van.

Ehhez a honmegtartó, nemzetet erősítő, 
népet nevelő és vezető magyar papsághoz 
intézzük szózatunkat. Ahhoz a magyar pap
sághoz, amelynek sorából a Tomoriak, a 
Kapisztrán Jánosok, az Erdősi Imrék ke
rültek ki, ha csatákba hívta a nemzetet 
végzete és a Szent Gellértek, a Martinuz- 
ziak, a Horváth Mihályok, ha békés volt a 
magyar ég csillagzata. A magyar papság
hoz fordulunk, amely vezetője a magyar 
népnek ma is, jó és rossz napokban egy - 
aránt.

Ma nehéz napokat él a nemzet. Úgy 
mondta nemrégen egy előkelő vezére a 
magyar társadalomnak, hogy „nem boldog 
a magyar11.

Dúló csatákban nem kell ugyan vérét 
ontania, de tíz Mohácsnál többet árt az or
szágnak a megélhetés nehéz harca, amely
ben alig-alig tudunk versenyezni az erős 
nyugati országokkal, amelyek fejlődtek, mű
velődtek, gazdagodtak addig, amíg a magyar 

1 a nyugat bástyája volt a török-tatár táma
dásai ellen. Nem az idegen országok gyű
lölete, nem is a nyugati országok boldogu
lásán való irigykedés, hanem a fajszeretet, 

I amely kardot adott Kapisztrán, Tömöri, Er
dősi kezébe, szólaltat meg minket ma, atni- 

| kor látjuk, hogy magyar véreink nlig-alig 
boldogulnak a létfenntartás nehéz harcában 
s idegenbe mennek boldogulást, kenyeret 
keresni, mert a magyar haza nem tudja el
tartani tinit.

Évek óta évenkint százezernél több 
magyar száll a tengerre s megy el bizony
talanba Amerikába s évenkint száz millió
nál nagyobb az az összeg, ami kivándorol 
Magyarországból külföldre, leginkább Ausz
triába, idegen árúcikkekért. Erős a bitünk, 
hogyha azok a százmilliók ittlmn marad

hatnának, megtalálná honját minden magj ai' 
e hazában.

A külföldre kivándorló százmillió ko
rona között, a magyar árústatisztikai kimu
tatás szerint, tekintélyes összeg az is, ami 
templomi berendezések, oltárok, szobrok ára 
fejében kerül ki külföldre.

A templomainkat ékesítő dicső szent
jeink: Szent István, Szent Imre, Szent 
I .ászló, Magyar Szent Erzsébet szobrait tehát 
idegen országok fiai készítik s a fa, amely
ből e drága szobrok készülnek, nem a hár
mas hegy és négy folyó területén vert gyö
keret.

A templomainkban levő oltárok, szó 
székek nagyrésze külföldről kerül hozzánk 
s osztrák gyártmánnyal díszített templo
mokban énekeljük Széni Istvánnak nagy 
ünnepén az „Isten, áldd meg a magyart.“

Bizony-bizony így nem lehet boldog a 
magyar; bizony-bizony így nem áld meg 
minket az Isten.

De nagy a mi bizodalmunk, hogy el 
kell jönnie már a prófétalelkü poétánk által 
megjósolt jobb kornak, amely után most iga
zán milliók áhítoznak.

El kell jönnie e jobb kornak mielőbb, 
amig cseppenkint nem vérzett el a uemzet

Hog? szeretlek . . .

.Hogy siorotlok, sohsa tuád mag azt, 
ÓHaradjon titok előtted,
Hegyen az* a* álmodásod,
Akiről szőtted.
Szeressed, ahogy ón szeretlek,
Kövesd hűséggel lépteit,
A boldogságod letörli majd 
tDérző szivemnek könnyeit.

Hogy szeretlek, sohse tudd meg azt, 
Ne ismerd meg az én szivem, 
IDergődés minden dobbanása,
Csak tettetés, hogy megpihen.
A szerelmei, mi benne lángol 
önön tiizévol öli meg.
0, ne ismerd a rőzsahullást:
Az én meggyötört szivemet.

Hogy szeretleh, sohse tudd meg azt, 
Ajkam no mondja el neked,
Kéklő egedre miért űznék 
Ujesztö, sötét felleget!
Te menj tovább csak u Iáidon,
Titkon követem lépteid 
S  a boldogságod letörli majd 
Ijóérző szivemnek könnyeit . . .

Gsergö Gábor.

hálátlan.
Irta: C. (*. Cjlück.

Beüois, 46 íves, kövér, elegáns.
Az idegen, 50 éves, sovány; kopott ruhában.
(Beüois szivarral a szájában kényelmesen iil 

a szobájában egy karosszékben, amikor az idegen 
belép és Bedois ijedten ugrik fel a helyéről.

Az ideyen: Ne féljen semmit I Ne fáradjon 
a csengetyüvel sem, a szolgája épen most ment 
el és nyitva felejtette az ajtót, igy tudtam bejutni. 
Nyugodjék már meg! Igaz, hogy a mód, amint 
ide bejöttem, nem egészen korrekt, de nincs név
jegyem, amit beküldheltem volna. Ne reszkessen 
úgy, mint a nyárfalevél, inkább vegye lél a szivar
ját a földről, mert még kiégeti ezt a finom szőnye
get. Az ördögbe is hát vegye elő a revolverét, ha 

j annyira fél Vagy nincs talán revolvere?
Bedois (a zsebébe nyúl): Igenis, van revol- 

| verem és ha egy lépést tesz is, ugv . . . .
Az ideyen (mosolyogva): Önnek nincs is 

revolvere. Csak kulcs van a zsebében. Ez a vicc 
; már nagyon régi . Minthogy azonban ilyen 
I hős . . . (nagy kést vesz elő a zsebéből.)

Bedois (kissé nyugodt abban): Mii akar?
Az ideyen: Önnel beszélni. Hallgasson meg!

Húsz évvel ezelőtt már találkozott velem, az 
esküdtek előtt. Paginet Martin vagyok.

Bedois: (a kés után kap): Istenem'
Az ideyen: Miért reszket úgy? Mert 20 

évvel ezelőtt megöltem a nagybátyját? Legyen 
nyugodt, csak nemrég hagytam el a fegyházat és 
semmi kedvem oda visszatérni. Kérem azonban, 
ne vágjon ilyen megvető arcot. Nem érdemiem 
meg az ilyen fogadtatást. Igaz, hogy Imiit követ 
lem el, mikor nagybátyját a másvilágra küldtem, 
de. közlünk szólva, nagy gazember voll.

Bedois: De kérem I
Az ideyen: Kérem, a halottal szemben az 

ember igazsággal tartozik. A nagybátyja vámpír 
volt, veszedelmes uzsorás. Én becsületes ember 
voltam, akinek csak egy hibája volt, hogy kártyáz
tam. Az ön nagybátyja kihasználta állandó pénz
zavaromat és tönkre telt. Égy napon, civakodás 
közben, véletlenül torkon ragadtam és kissé erő
sebben megszorítottam. Azután az a szerencsétlen 
ötletem támadt, hogy elvillem a pénztárcáját, 
amelyben mindössze 4b frank volt. A balszerencse 
tovább is üldözött, elfogtak és olyan esküdtszék 
elé kerültem, amelynek egy uzsorás volt a főnöke. 
Természetes elítéltek 20 évi fegyházra. Képzelje 
el, ha egy tisztességes ember az esküdlek főnöke, 
aki undorodik az olyan emberekkel való érinlke-
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Magyar papság!
Tomoriak, Kapisztrálmk, Marlimizziak, 

Erdőéi Imrék derék utódai, hozzátok lóriin- 
lünk. Legyetek segítségünkre abban a nagy 
munkában, amelynek szent célja a magyar 
nemzet erősítése, ha bármily kis mérték
ben is.

Évekkel ezelőtt a magyar társadalom 
megindította a tulipán-mozgalmat.

Elhervadt a tulipán.
Vegyétek tol ezt a szegény, hervadt 

virágot ti, magyar papok s vérontó esata 
háld és éles kard helyett ezzel a békés 
virággal vezessétek híveiteket az elelkilz-

meebányán tervezett magyar „TeniplotnbP- 
rendezési Műi idézet Készéé nytáesasáij1'-ot, 
melynek célja, hogy kiszorítsa Magyaror
szágból az osztrák templomberemlezési cik
keket és cél ja, hogy négy-ötszáz jó magyar 
munkást megtartson az országnak.

El bennünk a hit, hogy erős lesz ez a 
magyar vállalkozás; bizuuk abban, hogy a 
tulipán föléled és virágozni fog a magyar 
papság által.

Selmecbányán, Ibii. évi május hó in. 
Hazafias üdvözlettel : 
gróf Wilrzek Frigyes.

IContvármogye és Solmttcliáiiytt >t kír. város főispánja.

delem mai nehéz csatáiban.
Nem igaz az, hogy nem jó a magyar 

ipar, nem igaz az, hogy nem tud a magyar 
jól és szépen dolgozni.

A felvidék legrégibb, ma már nem oly 
híres, de régen nagy, gazdag és hatalmas 
városában, Selmecbányán, egy nagyon sze
rény, de igen tehetséges szobrászművész 
dolgozik. Szobrokat, oltárokat, templombe
rendezési tárgyakat készít. Szobrait, oltá
rait idegen országok fejedelmei is megdi
csérték s a magyarokat kedvelő bolgár ki
rály, aki büszkén vallja magát magyarnak, 
állandóan vele dolgoztat.

Ez a tehetséges, szerény művész ma 
30- 40 emberrel dolgozik. Ha 3UO--400 
emberrel dolgozhatnék, megjav ultin a magyar 
árústatisztika s az a pár millió, ami ma 
templomberendezési tárgyakért megy ki az 
országból, itthon maradhatna s népünk ma
gyar fából készült, magyar kézzel készített 
szobrokkal, díszítményekkel ékesített leinp 
lomokban hozhatna áldozatot a magyarok 
Istenének.

Magyar papok! Vegyétek föl az elher
vadt tulipán-virágot — és munkaerőhöz 
segítve ezt az anyagiakkal és közönnyel 
küzdő magyar iparost, — legyetek Kapisz- 
tránjai a magyar iparnak.

Egyesüljünk! Alakítsuk meg a Kel

< 'zohor László
Selm ecbánya s/.. kir. vátos 
országgyűlési képviselője.

Fodor László d r .
főbúiiyatunúcsos, 

t» bányászati és erdészeti 
főiskola rektora.

I ngár Kálmán ár
tb. v. főügyész,

gróf Ftnnsivlt lidón.
nagybirtokos.

Szűküli/ Alajos,
nagybirtokos.

Totovics Kálmán,
ny. vármegyei főszáinvevo.

Horváth Kálmán,
polgármester

iírói Uhernáorf Hugó,
nagybirtokos.

Ja n kori Is Béla,
országgyűlési képviselt)

gróf Wilczek Vilmos,
nagybirtokos

Kati István,
Selmecbánya sz. kir. város 

rendőrfőkapitánya.

Zólomi/ lnne,
a .Selmeri Népbank igazgatója

\/izv,ezetéki ügyek.
Már több Ízben szóvá lettem, hogy a városi 

vízvezeték, mely aránylag igen nagy költségbe 
kerül, mennyire tökéletlen és megbízhatatlan alko
tás. A csővezeték már két Ízben megrepedi, a 
közkulak nem működnek jól, az elmúlt télen 
négy közkút öntött vasoszlopa szétfagyott, a szűrők 
nem szűrik tisztára a vizel; hóolvadáskor, vagy 
esőzések alkalmával iszapos a víz: a szűrők nio- 
■ á út géperőre kellene berendezni; a tárok, melyek 
a tavat és a vízgyűjtő medencét részben táplálják, 
gyakran bedőlnek és iszapossá teszik a vizet. Már 
most meg lehet állapítani, hogy szárazság idején a 
mostani vízforrások nem szolgáltatnak elegendő 
vizet és újabb vízforrások foglalásáról kell gon 
doskodni Szó van a melegpalak vizének a le 
vezetéséről és a Eizély-léle kert forrásvizeinek a 
megszerzéséről. A vízvezeték csak a főbb utcák
ban van kiépítve, további kiépítését kívánja az 
Alsó-utca és a mellékutcákban lakó közönség

zéstől, mint az'tin nagybátyja volt. kétségtelenül 
felmentenek.

Bedois: Azért jött csak, hogy ezeket a 
szomorú emlékeket felidézze.

Az idegen: Nem. Hanem, hogy megtudja, 
milyen szerepet játszottam az ön életében. Mert 
emlékezzék csak. mikor a nagybátyja olyan hir
telen meghalt, önök a lehető legrosszabb viszony 
Irán voltak egymással és ha ideje lett volna vég
rendeletet csinálni, bizonyára kitagadta volna önt. 
Csakis nekem köszönheti tehát, hogy most tőke
pénzes. v

Bedois Mit akar ezzel mondani ?
Az idegen: A társadalommal szemben én 

leróttam a kötelességemet és adósságomat, most 
fizesse meg ön is az adósságát.

Bedois: Komolyan gondolja ezt?
Az idegen Azt hiszi, hogy tréfálkozó kedvem 

van. Vagy talán a vagyonnal együtt a nagybátyja 
piszkos fukarságát is örökölte? Vagy talán nem 
ismeri el, hogy milyen nagy szolgálatot tettem 
önnek ? A pénze körülbelül 30000 frank kamatot 
hoz önnek. Azt hiszem, ha életem végéig 100 frank 
apanázst ad nekem, nem sokat kérek. Nem vagyok 
nagyon követelő.

Bedois: Egyáltalán nem . . .
Az idegen Örülök, hogy ilyen hamar megér

tettük egymást (Bedois int neki. hogy hallgasson.) 
Mi történt V

Bedois: Viktor visszajött.
Hí  idegen Viktor?

Bedois: Igen. a szolgám! (Bátrabban.) Mit 
is mondott az előbb?

Az idegen: Már nem emlékszem, de nem is 
fontos, hisz már úgyis megegyeztünk. Nagv szíves
séget tenne, ha a járadékot egy negyedévre előre 
kifizetné.

Bedois: Csak ne oly hevesen!
Az idegen Mi ez? Hát nem egyeztünk meg?
Bedois: Csak elvben! Csakis elvben! elisme

rem, hogy meg kellene önt fejedelmileg jutalmaz
nom, ha nem bűnös utón szerezte volna meg 
nekem ezt a vagyont. Egy gyilkosnak köszönhe
tem ezt a vagyont és Ira most önnek járadékot 
adok, a bűntársává leszek. Ennek a puszta gondo
latára is felháborodik a lelkiismeretem.

-1- idegen Miért nem háborodott fel akkor, 
midőn az örökséget elfogadta?

Bedois Az egészen más. Az egész világgal 
szemben adakozó lehetek, csak éppen önnel szem
ben nem. Mit szólna a világ, ha megtudná?

Az idegen: Mielőtt a szolgája visszajött, ön 
mindenbe beleegyezett.

Bedois Csak elvben!
Mr idegen Ez nem lehet az utolsó szava’ 

Ne törődjék a lelkiismeretével . , ,
Bedois: Lehetetlenséget kíván.

A vízvezeték kezelése és rendbentaitása nem 
j történik a kellő gondossággal és lelkiismeretes 

séggel. söl, gyakran a fogyasztók bosszantására, 
minden érthető ok nélkül elzárnak egy-egv sza
kaszt.

Mindezek az okok arra késztetlek, hogy A 
májusi közgyűlésen szóvá tegyem a vízvezetéki 
dijak, a vízadó kezelési imádjál és indítványoztam, 
hogy a jövőre nézve a vízdijakból befolyó jöve
delem külön kezeltessék és hogy kizárólag a v í z 
vezeték fönntartására, a vízvezetéki kölcsön tör
lesztésére és a vízvezeték tovább-fejlesztésére for
dít! assék.

A város 1(110. évi zárszámadása szerint a 
vizdíjakból befolyt 18884 korona és 90 fillér.

Ezzel szemben az 1910. évi tényleges kiadás 
3452 korona 41 fillér. Az 1910-ik évben eszerint 
a városnak vízvezetéki díjakból 15,432 kor. 59 üt; 
tiszta haszna, jövedelme volt. Az 1911. évi költség 
vetés 17,500 K bevételt és 14400 K kiadást ir elő, 
ami. ha a költségvetési előírás csak megközelí
tően is reális volna, szintén 3500 K tiszta jöve
delmet jelent. A valóságos bevétel az 1911-ik 
évben azonban legalább 22,(00 K lesz, míg a 
tényleges kiadás nem lesz több, mint 10,000 K 
és ígv az 1911-ik évben is legalább 12,000 K 
tiszta haszon fog maradni. Az 1911-iki kiadásban 
benne van már a vízvezetéki kölcsön 25 évi tür- 
lesztéses részlete is.

Ezeknek a tényállásoknak az alapján az a 
véleményem, hogy a vízvezetéki dijakból befolyó 
jövedelmek, mindaddig, míg a vízvezeték teljesen 
kiépítve és rendbehozva nincsen, kizárólag a víz
vezeték teljes kiépítésére és jókarban tartására 
fordítandó. A vízdíjakból befolyó tiszta jövedelmet 
nem szabad más városi kiadásokra fordítani, 
mert különben mindig hátráltatva lesz a vízveze
ték fejlesztése. Eklatáns példa erre a Selmecbányái 
ing- és tehérnemü gyár kérvénye folytán aktuálissá 
lett alsó-utcai vízvezeték kiépítési terve. A városi 
mérnök terve szerint ennek a szakasznak a kié
pítése 40,000 l\ l.u kerül Ha az 1910. és iy11 
évi tiszta jövedelmet, amely az 1911 évi költség
vetés kevéssé reális volta mellett is 19000 K-t 
tesz ki, más célra nem költötték volna el, a 
40,00(1 korona fele máris ledezve volna; így ellen- 

« ben újabb vízvezetéki kölcsönt kellene felvenni.
Jeleztem már, hogy nemcsak az alsó-utcai 

szakaszt kell kiépíteni, hanem a mellékutcák lakói 
is kívánják a vízvezeték kiépítését. A Kizély-völgy 
forrásainak az összegyűjtésére egy új medence

Az idegen Ön méltó a nagybátyjához. Epén 
olyan gazember, mint ő volt . . . Hálára soha 
ne számítson az ember . . Nagyon jó azonban 
nekem, mert mialatt Viktor távol volt, fenyege- 
tődznöm kelleti volna . . .  a félelem, tudom, 
adakozóvá lelte volna. Mennyire bánom, hogy 
megöltem azt az embert! Mit értem vele. hogy 
egy ilyen gazembernek, mint maga, kikapartam a 
gesztenyét a lüzböl? Ha elgondolom, hogy a bűn, 
amit elkövettem, nekem 20 évi fegyházal és 4h 

: frankot hozott, önnek pedig évente 3CHXX) frank 
kamatot. Az én esetemet intő például kellene 
elmondani az ifjúságnak. (Szünet). Most megyek 
Adja vissza a késemet.

Bedois (az asztalra teszi a kést és léivé 
hátrahúzódik).

Az idegen. Ne féljen tőlem. Nincs szándé
komban a basába döfni ezt a kést. Nagyon ráfizetnék 
erre a tréfára. Tulajdonkép mi célja van annak, 
hogy ön él? A legutolsó 20 év alatt bizonyos, 
hogy nem csinált semmit. Látszik is, hogy elhízott 
Ne féljen, nem bántom, csak a szivart akarom 
felemelni, amit az előbb félelmében elejtett 
Megengedi? (Rágyújt). Isten önnel, tiszteletre 
■"élló tőkepénzes! (Néhányat szippant és végié nézi 
Bedoist.) Hálátlan kutya’ Eltávozik.)
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kell, a meleg patak vizűnek a levezetésére egy 
hosszú és költséges csővezeték, szükség lesz egy 
újabb nyomás-apasztóra és a szűrő készüléknek 
géperővel való tisztítására. A tárók tisztítása, a 
kutak kicserélése mind-mind pénzbe kerül. E lej 
lesztési és jókarban tartási munkálatok csak úg\ 
fognak gyorsabb tempóban haladni, ha a városi 
mérnök rendelkezik a vizdíjak tiszta jövedelmével, 
mert nagyon jól tudjuk, hogy újabb kölcsön föl
vételébe nehezen menne bele a törvényhatósági 
bizottság.

Már mikor a vizdíjakról szóló szabályrendelet 
életbeléptetéséről volt szó, kimutattam, hogy a 
vi/.dljak aránylag igen nagyok. Kifejtettem akkor, 
hogy a vízvezeték közszükségleti létesítmény és 
mint ilyen, nem szolgálhat üzleti célokat. A tör
vényhatóság akkor ki is mondta, hogy a szabály- 
rendelet módosítandó. A módosítás még meg nem 
történt, hanem ideiglenesen szedik a szabály- 
rendelet szerint a vizdíjakat, melyekből a város 
uak, amint látjuk, 10O°/o haszna van. Ha már 
megvan a haszon, fordítsák a vízvezeték céljaira.

Nem fogadhatom el a polgármester úrnak 
azt az érvelését, mely szerint teljesen mindegy a 
vízvezetéki díj mikénti kezelése. Szerinte igaz, 
hogy a vízvezetéki dijak tiszta jövedelme más 
városi kiadások ledezésére fordíttatott, állítása 
szerint, ha ez nem így történt volna, megfelelő 
községi pótarió emelésével kellett volna ezeket a 
kiadásokat fedezni. Szerintem a szóban forgó kiadá
sokat csak azért lehetett a költségvetésbe beál
lítani, mert hivatkozhattak arra, hogy van miből 
fedezni. Éti szerintem elmaradhattak volna a szó
ban forgó kiadások, tehát a pótadó-emelés is és 
megmaradhatott volna a vízdíjak többlete is; ille
tőleg, a polgármester úrnak a vízvezetéki bizott
ságnak egyik illésén tett kijelentése szerint, a 
többletet a pótadó leszállítására kellett volna 
fordítani.

Miután azonban az 1910. és 1911-ik évben 
a költségvetési tudomány zseniálilása győzedelmes
kedett az t'gyszerű és egyenes gazdálkodási mód
szeren, az 1912-ik évtől kezdve szorgalmazni 
lógjuk, hogy a vízvezetéki díj kizárólag csak a 
vízvezeték fenntartására és fejlesztésére fordít 
tassék.

Üres jelszó, mint a »skalulya-rendszer« 
vagy »egyik zsebből a másikba:-' nem lehet ele
gendő ok a személyi kiadások emelésére és a 
vízvezetéknek, tehát egy igen fontos és közszük
ségleti mű fejlesztésének a rovására.

Künaetter János.

( B ú csú zó .)

Egyszer hopi, máskor köpi. 
Elbúcsúzik Kipi-kopi.

#

Isten veled, szép közönség: 
Lányok, urak, dámák,
Nem írok több komikumot. 
Nem írok több drámát.
Ott zengem majd a strófákat 
Messze, Torontálion,
Elröpülök közületek 
A göskocsi-száruyon.

Isten veled, kedves város, 
Földi gyönyör, éden, 
Rák-tempójú haladásod 
Többé én nem védem.

Sáros utcád nem taposom,
Köveid nem érzem.
Palotáid, szép házaid 
Többé sohse nézem.

Isten veled, vízvezeték,
Zűrzavaros, ,,drága”, •
Nem vsurransz már Kipi-kopi 
Vizes poharába.
Nem iszom több békát kígyót,
Áldva nem dicsérlek,
Még csak egy korty! — aztán szerv 
Agyő. Isten véled.

Isten veled, világítás,
Ragyogó, szép légszesz,
Tőlem bizony, hogyha tetszik,
Még nappal is éghetsz.
Vakító, szép sötétséged 
Többé nem csodálom,
Hogy meggyulsz-e. Isten bizony 
Almomban sem várom.

Isten veled, édes leány.
Elbúcsúzom tőled,

. Hoz-e majd a nyári szellő,
Hoz-e hirt felőledi- 
Elviszem az édes arcod 

| Színes emlékképpen 
j .S mert szeretlek, ennélfogva —
| Elfeledlek szépen

; Isten veled, kedves újság.
\ Jó selmeci hírlap,
' Nem kell immár helyet adjál 

Mókás stróf áim uak.
Néha - n éh a felkereslek 
Egy-egy versikémmel 
A szivemnek titkos, forró.
Édes melegével. ..

K i p i - k o p i .

H Í R E K .
— Iskolalátogatás. Báró Barkórzy Sán

dor dr. miniszteri tanácsos, a kultuszminisztérium 
középiskolai ügyosztályának vezetője, Jurkovich 
Emil tankerületi kir főigazgató és Német Artúr 
dr. miniszteri fogalmazó kíséretében, szerdán este 
Selmecbányára érkezett s másnap csütörtökön, 
meghallgatta a kir kath. főgimnáziumban a taní
tást, megszemlélte a főgimnázium épületét, meg 
látogatta az ev. lic. főgimnáziumot s délután 3 
érakor visszautazott Budapestre.

Vértesi Tóth Imre dr.-t, bányakerüleli 
főorvost, a kiváló tudóst újabb kitüntetés érte. A
m. kir. pénzügyminiszter a drezdai higiéniai kiál
lítás tanulmányozására küldte ki.

— Halálozás. Horváth Kálmán polgármesteri 
és családját gyász élte a múlt héten. Apósa sand- 
ravai Dusslcs Zsigmond nagysallói földbirtokos 
hosszas szenvedés után hetvennyolc éves korában 
e hó 18-án meghall. Az elhunyt öreg ur a régi jó 
világ nemes urai közé tartozott, aki azonban 
haladt a korral s a magyar középbirtokosságra 
nehezedő uj viszonyok között is meg tudta tar
tani az ősi földet. A derék öreg urnák temetése 
e hó 16-án volt igen nagy részvét mellett. A 
gyászháznál a halottat sógora Litassy János es
peres-plébános szentelte be, majd Balogh László 
zenekarának szép, szomorú zenéje mellett kivitték 
a temetőbe, ahol egyik korán elhunyt kedves kis
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unokája mellett pihen örökre. Balogh László ze
nekara a Horváth-család iránt érzett tiszteletből 
jeleni meg a temetésen.

Halálozás. Bzemányi Mária Marcella 
fogadalmas nővér, a szatmári irgalmas nővérek 
Selmecbányái rendházának tagja, folyó hó 12-én, 
életének 33-ik évében, elhunyt. Temetése 14-én 
délután 5 órakor volt. Nagy csapás érte Faltér 
Gusztáv dr. hegybányai m. kir. bányakerületi fő
orvost. Felesége, szül. Kovdch Mária, éleiének 
41-ik, boldog házasságának 20-ik évében, folyó hó
13-án, reggel 9-órakor, hosszas szenvedés ulán 
meghalt. Temetése, mely 15-én, délután 4 órakor 
volt, óriási részvéttel ment végbe. Selmecbányáról 
is nagyon sokan részt vettek a temetésen, hogy 
egy utolsó •Isten hozzád«-ot mondjanak a boldo
guljak, kinek kedves, szeretetreméltó egyénisége 
sokak előtt örökre feledhetetlen marad.

— A Vöröskereszt-egylet Selmecbányái 
választmánya május hó 6-án tartotta meg tavaszi 
közgyűlését a városháza nagytermében Horváth 
Kálmán polgármester elnöklete alatt, a megjelent 
tagok élénk érdeklődése mellett.

A folyóügyek, zárószámadások és az évi elő
irányzat megállapítása, illetőleg előterjesztése után 
a tisztujitásra került a sor.

Farbakyné Kiirthy Piroska Öméltósága, az 
egyesület nagyérdemű elnöke, tekintettel huza
mosabb gyengélkedésére, meg akart válni fontos 
tisztségétől; a közgyűlés azonban egyhangú biza
lommal és megtisztelő szeretettel ragaszkodott 
érdemes elnökéhez, aki ott állott az egyesületnek 
bölcsőjénél s évek.hosszu során át, gyakran nehéz 
körülmények között fáradozott annak felvirágzásán 
A szeretet és bizalom ezen őszinte megnyilatko
zásának engedett is Öméltósága és az elnökséget 
három évre ismét elfogadta.

Társelnöknek egyhangúlag Horváth Kálmán 
választatott meg. Tiszteletbeli titkár: Zsámbor 
Fát, titkár: Zólomy Imre, pénztáros: Jaeyer 
Gyula lett.

Maga az egyesület csendben végzi nemes,
1 emberbaráti, hazafias hivatását, szamaritánusi 

szeretettel igyekezve kötözni a szenvedők sebeit, 
szárítani az árvák és szegények könnyeit s így 
enyhíteni a nagy nyomort, mely földi élelünkhöz 
tapad.

Vajha sokan megértenék egyesületünknek 
magasztos feladatát és sietnének szent zászlaja 

í alá lelkesedni és lelkesíteniI Zs
— A magyar név. Klein Miksa bánya

mérnökhallgató, az 1911. évi 48765. sz. belügy
miniszteri engedéllyel, családi nevét Kálmán-ra. 
magyarosította.

Collinászy Sándor Selmecbányái illető
ségű. nagykőrösi lakos, családi nevét, az 1911. évi 
50394. sz. belügyminiszteri engedéllyel. Zemp
léni- re változtatta

— Elnökválasztás a főisk. ifj. körben.
A főiskolai ifj. körben e hó 12-én volt az elnök- 
választás Elnökké egyhangúlag Plenlzner Frigyes 
volt köri elnököt választották meg újból, aki linóm 
modoránál, reprezentatív tehetségénél s fáradha
tatlan buzgalmánál fogva teljesen méltó kartác
sainak bizalmára.

— Református istentisztelet. Ma délelőtt 
11 órakor a liceum tanácstermében úrvacsora és 
ref. istentisztelet lesz.

— Építési helyszíni szemle. Az ág. hitv.
. ev. lic. főgimnázium kisegítő-épületének helyszíni 

szemléjét szerdán tartották meg. A hatóság részé
ről Kuli István rendőrfőkapitány, Tandlicb Ignác 
dr.'főorvos, Künsztler János tüzoltó-főparancsnok, 
Sobó^Jenő főbányatanácsos, Király Ernő lic. igaz
gató és Hugyec műépítész vett részt a szemlén.
A bizottság megállapította az épület határvonalát 
Mini értesülünk, a kisegitő-épülel építésével kap
csolatban a vöröskuti-utcát is szabályozni fogják.



1011. május fii.

A főiskola negyedéves hallgatóinak,
a variánsoknak a bálja folyó évi junius hó 2-án, ' 
este 0 órakor lesz a városi vigadóban. A ineghi 
vókat a rendezőség a napokban küldte széjjel, j 
Akik véletlenül meghívót nem kaptak volna, for
duljanak Pászthory Ödön főiskolai hallgatóhoz, a 
valetáiók elnökéhez.

— Köszönetnyilvánítás és nyugtázás. A 
Magyarországi Munkások Rokkant- és Nyugdíj- 
egylete helybeli fiókja által folyó év május hó 
7-én rendezett mulatság alkalmából jegymegváltás 
és feliiltizetés cimén befolyt: ily. A. 10 K. Joerges : 
Ágost 7 K 88 f, Horváth Kálmán ti K. Czobor 
László 5 K, Dr. Hauchbauer József, Dr. K. V. 
4 _ 4  K, Grillusz Kmil 8 K, fizv. Hiba Józsefit é 
Sehindler Sándor 2—2 K, Staudinger Mariska és ; 
Erzsiké 1‘tiO K, Riha Vilmos. Oberth István. Burdács 
Pál. Drexler Samu. Marschovszky N„ N. N., 
Schtvecz. József, I'.kke János, Fuszkó Ferenc, Kis 
Frigyes, Balázs János, Melezer Ferencné, Spiegel
N., Szochurek Antalné 1 — 1 K, Kozányi Ilonka 
80 f. P. (ly., Jankó Sándor, Szentistványi Gyula, 
ilj. Bailia Samu 60—60 f, Zsemla Márton. Mille- 
novich Ferenc 20—20 f. A felüllizetőknek a szives ■ 
pártolásért ezúton mond hálás köszönetét a ve
zetőség. Úgyszintén köszönetét mondunk Bachraty 
József karnagy úrnak, a főgimnáziumi zenekar 
tagjainak és a műkedvelőknek is az egyesület ér
dekében való fáradozásukért. Az elnökség.

Születés, halál. Április jobb volt előd
énél, amennyiben e hóban 88 volt a születések 
száma s 33 a haláleseteké. így ‘a lakosság öttel 
szaporodott.

A parittya. Mellékutcáinkban ismét több 
gyermek jár parittyával, veszedelmére embernek, 
állatnak egyaránt. Különösen a hasznos éneklő 
madarakat veszik célba a neveletlenek s a ker
tésznek a leghasznosabb munkatársait elijesztik 
kertjeinkből. Felhívjuk erre a rendőrségnek és a 
tanítóknak ügyeimét.

— A silentium; meg a tilos. A szélaknai 
kapu alól kél bicikli bukkan elő s lefelé rohan a 
Honvéd-utcán. A rajta ülőknek sietős a dolguk, 
mert az előadás a főiskolán három perc múlva 
megkezdődik. Pillanat alalt egy szintén siető cso
porthoz érnek, melyből nehányan azt kiáltják 
feléjük: tilos! tilos! A biciklizők egyike nyugodtan 
ejti ki a silentium szót, mire a.gyors hajtás tilos- 
ságára figyelmeztetés elnémul. A silentium itt is 
erősebbnek bizonyult a tilosnál. A kél szó körül
belül olyan viszonyban van egymással, mint a 
• kell* és a «muszáj, de talán csak Selmecbányán. 
Mint érdekes megfigyelést jegyezte fel ezt a ha
gyományoknak egy gyűjtője.

— Tanintézetek tanulmányi kirándulása. 
Selmecbánya természeti szépségei s nevezetessé
gei egyre több és több idegent csalogatnak váro
sunkba. Mint halljuk, mostanában három taninté
zet készül ide tanulmányi kirándulásra. A buda
pesti práter-utcai polgári fiúiskola 45 növendéke, 
hal tanár kíséretében, június 6-án érkezik ide; 
utánuk jönnek a rozsnyói kath. főgimnázium nö
vendékei; június 27-én pedig, kétnapi tartózko
dásra, a kecskeméti ref. főgimnázium 35 tanulója 
s 5 tanára látogat el hozzánk. Jó volna, ha viszont 
a mi tanintézeteink növendékei mennének vala
hova: látás, okulás, tapasztalatszerzés végett!

— A „Gondviselés Temetkezési Egyesii- 
le t“ Selmecbányái fiókjának, a Ruinan-féle ven
déglő emeleti helyiségében, f. hó 14-én volt az 
alakuló gyűlése. A gyűlésen, melyen a tagok elég 
szép számban jelentek meg, Antal Károly köz
ponti főtitkár szólalt fel először s tartalmas, szép 
beszédben fejtegette az egyesület hasznos és üd
vös voltát. Beszéde végeztével a Selmecbányái 
fiókegyesületet megalakullnak jelentette ki, mire 
megválasztották a tisztikart s a 12 tagú választ
mányt Elnök leli: Sümegh János, alelnök Márton
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Ignác, jegyző: l’axner Rezső, pénztáros: Rruszt 
Adóm. pénzbeszedő, llusch Antal, ellenőrök: Riesz 
Antal és Rumann Dániel Választmányi lagok let
tek a következők: Hacher Dénes, Vén Ferenc, 
llasch Antal, Xamboy Samu, Fritz József, ilj. 
Oberth István, Broszmann János, Hóli Pál, Keljár 
Pál, Jurcsó József, Visnyovszky Danó és Novák 
József Az alakuló gyűlés ezzel véget ért.

A Társulat alapszabályaiból, miheztartás 
végett, a következőket közöljük:

A társulat célja és l'eladutai.
2. A társulat célja:
a) az ország területén lakó egyének körében 

az elhalálozás esetére való előrelátó gondoskodás 
eszméjét ápolni;

b) tagjainak bekövelkezell elhalálozása ese
tén hátramaradottjaik részére meghatározott se
gélyösszeget nyújtani, akként, hogy a társulatba 
tömörült tagok részére a »Gazdák Biztosító Szö
vetkezeté* -nél és annak általános feltételei értel
mében a társulatba belépett tagoknak, a 7. §-ban 
foglalt határok között, ezen szakasz a b) pontja 
szerinti temetkezési segélyt és esetleg a ^belépő 
lag választása szerint az ugyancsak a 7. §. tj 
pontja szerint kiköthető emlékdíjat biztosit;

ej az elhunyt tagoknak lehetőleg testületi
leg való megjelenéssel a végtisztességet megadni;

d) a tagok kötelezettségeik pontos teljesíté
séi nyilvántartani és nemcsak a tagoknak, de 
hozzátartozóiknak érdekeit is, a temetkezési segély 
tekintetében, híven ellenőrizni, kedvezőtlen hely
zetbe jutotl tagok érdekeit — erejéhez mérten 
megóvni;

e) általában működésével minden irányban 
odatörekszik, hogy tagjainak érdekei!, a temetke
zési segélyt biztosiló szövetkezel érdekeivel min
denkor összeegyeztetve s a haláleset bekövetkez
tekor a sújtott családtagok részére erejéhez 
mérten segélyről s az esetleg hátramaradottak 
nélkül elhunyt tagok részére, a temetkezési segély 
igénybevételével, tisztességes végellátásról gondos
kodjék:

f) mindezen céljai előmozdítására belépési 
díjak, magánadományok és a 'Gazdák Biztosító 
Szövetkezete" hozzájárulásaiból, az igazgatóság 
által megállapított módozatok szerint, jótékony 
céljai szolgálatára segélyalapot gyűjt, melyből a 
tagok érdekében szükséges előlegezéseket, esetleg 
indokolt cselben rendkívüli segélyezéseket is telje
sít. Mindezekből alakult vagyon- és segélyalap 
feloszt hatat lan és magában foglalja a helyi egye
sületek vagyonát is.

A társulat lapjai.
3. §. A társulat tagja lehet Budapest székes- 

főváros avagy általában Magyarország területén 
lakó férfi avagy nő. aki a 14-ik életévét betöl
tötte. de még az 50-ik korévet túl nem haladta 
s belépésekor illetőleg felvételekor testileg, szelle
mileg ép és egészséges s a társulat központi igaz
gatósága által a tagok sorába szabályszerűen fel
vétetett. Kiskorúak azonban csakis a szülő vagy 
gyám beleegyezésével vehetők fel. Az életkor vagy 
a belépés idején, vagy az elhalálozásakor anya
könyvi kivonattal, az egészségi állapot pedig kívá
natra orvosi bizonyítvánnyal igazolandó.

4. §. A társulat tagjai rendes és alapító tagok.
Rendes tagok azok. kik azzal a kötelezett

séggel lépnek a társulat tagjai közé, hogy a 'Gaz
dák Biztosító Szövetkezete* kebelében és annak 
a tagkönyvecskében feltüntetett feltételei szerint 
a központi társulat útján temetkezési segélyt biz
tosítanak.

Alapító tagok pedig azok, kik a rendes tag 
sági kötelezettségen kívül egyszersmindenkorra 
legalább 50 koronát fizetnek a társulat jótékony 
céljai előmozdítására. Alapító tagok a rendes tag
sági kötelezettség teljesítése nélkül magánosok is, 
erkölcsi testületek is lehetnek, ezek azonban sem 
segélyt, sem emlékdíjat nem igényelhetnek, de az 
ügyek intézésében szavazataikkal résztvehetnek, 
amennyiben, mint alapító tagok, választók és vá
laszthatók is.

5. §. A tagsági jogok a tagokat elhalálozá
sukig illetik meg; a díjfizetési kötelezettség a be
következett halálesetig, azonban legfeljebb 20 évre 
szól, melynek elteltével a tagok többé semmi né
ven nevezendő tagdíjjal vagy bármely hozzájáru
lással nem terhelhetők.

6. §. A társulatba való belépés a társulat 
központi igazgatósága által megállapított szövegű 
belépési nyilatkozat illetőleg ajánlat alapján tör

ténik, melyen egyúttal a belépni kiváltó egészségi 
állapota, személyazonossága és egyéniségének ki 
fogástalansága egy társulati tag állal igazolandó 
Belépési és felvételi díj cimén a belépő tagok u 
felmerült költségek fedezésére, az általuk igényelt 
temetkezési segély minden 100 koronája után, 50 
fillért fizetnek a társulat pénztárába.

A temetkezési segélyezés módja és mérve.
7. tj- a) A temetkezési segély 100 koronától 

1000 koronáig terjedhet.
b) A kikötött temetkezési segély minden KK) 

korona összege után a halálesetig, legfeljebb azon 
han 20 éven keresztül, a következő hozzájárulásuk 
fizetendők belépési korok skerint:

15—25 korévig félévenkint 2 kor. 10 íill
26 -35 * * 2 - 50 •

36 40 » P 2 * 9U •

41—45 P * 5 * 30 »
46 50 » » 3 . 80 »

c) Módjában áll azonban a tagnak a temet
kezési segélyen kívül, azon esetre, ha a 20 évet 
megéri, a kikötött temetkezési segély 1, részét 
kitevő összegű emlékdijat is magának kikötni 
Ez esetben a bj alatt megállapított hozzájárulások 
következőképpen módosulnak

15 -25 korévig félévenként 2 kor. 60 íill
26- 35 » » 2 P 30
36--40 » » 3 » 20 *
41--45 * » 3 » 60 p

46--60 * > 4 » — »

Az éleikor mindig egész években száinittatik 
oly formán, hogy hal hónap vagy ennél rövidéül) 
időszak nem számit, hat hónapnál hosszabb idő
szak ellenben egész évnek vétetik.

Azon tagoknak tehát, kik ezen ej pontban 
megállapított módozat szerint fizetik a dijakat, 
tagságuk 21-ik évében minden 100 korona temet
kezési segély után 25 korona összeg emlékdij 
cimén készpénzben kifizettetik, anélkül azonban, 
hogy ezen összeggel a halál esetében kifizetendő 
segélydij kevesbednék.

d) A tagsági kötelezettség mindig azon nap
tári negyedév első napjától számit, melyben a 
belépés történt, a segélyezésié való igény pedig 
a <Gazdák Biztosító Szövetkezete* által megálla
pított itt e), /). g), lij, i), kj pontokban felso
rolt kikötéseknek a tagkönyvbe is foglalt feltételei 
szerint akkor kezdődik, ha a tag a központi 
igazgatóság által a lagok sorába felvétetett s kiál
lított tagkönyvecskéjére legalább is félévi részlet, 
a felvételi díjjal együtt, a társulat pénztárába 
befizettetett.

e) Ha a temetkezési segélyezésre vonatkozó 
díjrészlet a megállapított esedékességtől számított 
30 nap alatt a tag által meg nem fizettetnék, ezzel 
tagsága megszűnik.

f) Segélyre való igényét tehát elveszíti az a 
lag. aki az esedékesség idejében fizetési kötele
zettségének teljesítését nyugtázással igazolni nem 
tudja. Harminc nap eltelte után. de nem később, 
mint a megfizetni elmulasztott díjrészlet esedé
kességétől számított 6 hónapon belül, engedélyez
hető a tagság újból érvénybehelyezése orvosi bizo
nyítvány és a hátralékos díjrészletek és I korona 
munkatöbblet megtérítése ellenében.

g) Ha a tagsági díjak öt éven keresztül 
pontosan fizettettek, a lag a tagság beszüntelé 
sével vagy a befizetett díjak részbeni visszatérí
tését, vagy a tagságnak leszállított segélyösszeg
gel való fenntartását igényelheti, további díjfizetés 
nélkül.

Ii) Bekövetkezett halálozás esetén, mely az 
anyakönyvvezető útján igazolandó, a lagkönyvecs- 
sében kikötött temetkezési segély összege, ha addig 
a járulékok pontosan fizettettek, azonnal esedékes 
s a lagköny vecske beszolgáltatása ellenében a 
bemutatónak azonnal kifizettetik. Amennyiben 
azonban aggály támadna a tagkönyv jogos birla- 
lása, avagy az esedékessé vált segélynek a teme 
lés s általában a végellátás céljaira való felhasz 
nálása tekintetében, ez esetben a tisztességes 
végellátás megadásáról, az esedékessé vált segély 
felhasználásává!, a társulat avagy helyi egyesület ön 
maga gondoskodik s a tagkönyv bemutatója, a teme
tés megtörténtétől számított 30 napon belül, csak a 
felmerüli költségek kiegyenlítése után fennmaradó 
összegei igényelheti. A haláleset megtörténte idő
pontjától számitott I év alalt fel nem vett temet
kezési segély a társulat rendkívüli segélyalapját 
illeti.

i) Öngy ilkosság, párbaj vagy halálos Ítélet ese
tén, vagy ha a halál; delirium tremeus következ
tében állott be, általában ha a halálesetet a
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temetkezési segély megszerzésére irányuló mérge
zés vagy bűnös rosszindulat idézte elő, a temet- 
kezezési segély nem követelhető, illetőleg megtagad
ható. Ha a tag háborúban vagy az ott kapott 
sebek következtében halt el, csupán a belizetett 
dijak l'elerészének visszafizetése követelhető.

k) Ha az elhalálozás a segélyre való igény 
érvénybelépésétől számított egy éven belül tuber
kulózisban (tüdővész), rákbetegségben szervi szív
bajban következett be, csupán a befizetett díjak 
75«,„-a téríttetik vissza. Amennyiben pedig az 
elhalálozás, az itt említett bajok következtében, 
a segélyre való igény érvénybelépésétől számított 
második évben állott be, a kikötött temetési se
gély egyharmad része lesz kifizetve. Ha azonban 
a megszerzett segélyezési igény kezdetétől számi 
lőtt két év lefolyt és a halál az ezen pontban 
megnevezett betegségek következtében állott volna 
is be, a temetkezési segély teljes összegében kifi
zettetik Amennyiben azonban a tagok közé való 
felvétel orvosi vizsgálat alapján történt meg, az 
ezen pontban foglalt megszorítások érvénytelenek

— Évzáró vizsgálatok. A kisbányat városi 
elemi iskolában folyó hó 14-én délután, a szent 
Vincéről nevezett zárda óvodájában folyó hó 12-én 
délelőtt 9 órától, a leányiskolában folyó hó 12-én 
délután 2 órától az. 1. A-ban, 14-én délelőtt 8 
órától a II. osztályban, Iti-án reggel 8-tól a JV.-ben, 
délután 2-től az I. B. osztályban, 17-én reggel 8 
órától a IV. osztályban lesznek a vizsgálatok A bel
városi róm. kalli. elemi fiúiskolában folyó hó 19-én 
reggel 8-tól az I., délután 2-től a 11. osztályban, 
20-án reggel 8-tól a 111., délután 2-től a IV. osz
tályban. Folyó hó 21-én reggel fél 8 órakor a 
leány- és fiúiskola részére a Szt. Katalin templom
ban Te Ueum lesz.

—  A „Selmecbányái Tanáregyesület11 má
jus hó 17-én tartotta évzáró közgyűlését a követ
kező tárgysorozattal: 1. Elnöki beszámolóbeszéd.
2. A pénztár átvizsgálása. 3. A tisztviselők fel
mentése. 4. A felvidéki bányavárosok tanárainak, 
illetőleg köreinek egyesítése. Ez utóbbi eszmét a 
körmöcbányai állami főreáliskola tanári kara ve
tette fel, mely ezen az egyúttal alakuló ülésen, a 
besztercebányai középiskolák tanáraival együtt 
meg is jelent. Az ilyképen megalakult •Bányavi
déki Tanári Kür« elnökévé a gyűlés egyhangúlag 
ár. Fodor László főiskolai tanarl választotta meg. 
Az egyesület elnökei dr. Rauchbuuer József, Faith 
Mátyás s Varga Mihály, pénztárosa Zsitvay 
János, jegyzői pedig Suhajda Lajos. Szenti vány i 
Albert és Szenes Samu lettek.

Az országos középiskolai lanáregyesüiet vá
lasztmányában való képviselettel Hegyi Ferenc 
és Orosz Ferenc bízatott meg.

A közgyűlést társas ebéd, ezt pedig kirándu
lás (az Eötvös Lóránd-uton a Tanádra) követte.

— Pénzintézeti tisztviselők köréből. A 
nógrádi, hon ti és gömörmegyei •Pénzintézeti Tiszt
viselők Egyesülete* Gömörmegyében, Rozsnyófür- 
dőn, julius hó 23-án kezdődő háromhetes tovább
képző pénzintézeti szaktanfolyamot létesít. E pénz
intézeti szaktanfolyamon vidéki pénzintézeti 
igazgatók, fővárosi banktisztviselők, pénzügyi 
szakírók s bankjogászok fognak aktuális szakkér
désekről előadást tartani. A tanfolyam megtartására 
Rozsnyófürdő, mely klimatikus gyógyhely, üdülő- 
és nyaraló telep, jó vasúti összeköttetése van, nem 
drága, nem*zajos, — kiválóan alkalmas. A tanfo
lyamon résztvevő pénzintézeti tisztviselők a lakás, 
étkezés és a fürdőárak tekintetében nagy kedvez
ményeket kapnak. Nagyon kívánatos lenne, ha a 
pénzintézeti tisztviselők minél számosabban venné
nek részt a tanfolyamon, ahol a kellemes üdülést 
a hasznossal köthetnék össze.

— FUrdőkedvezmények. A földmivelésügyi 
in. kir. miniszter leiratban tudatja a hatóságokkal, 
hogy az állami gyógyfürdőhelyeken és nyaralóte
lepeken, jelesül Herkulesfürdőn, Vízaknán, Ránk- 
füreden, Fenyőházán és Tátralomnicon a tisztvise
lők ez évben is a szokásos kedvezményben része
sülnek.

— Halálozás. Panek Ödön nyugalmazott 
kegyesrendi tanár, a Selmecbányái r. kath főgim
názium vult igazgatója e hó tizennvolcadikán éle
tének ti8-évébeii Magyaróváron meghalt.

— Pályázat internátusba való felvételre. 
A Urnke. makói diákotthonába az 1911—12 iskolai 
évre 160 gimnáziumi, esetleg elemi iskolai tanuló 
vétetik fel. Az ellátási dij havi 36, behatási-, or
vosi, hutorhasználati díj évi 40 korona. A felvételt 
kérő bélyegtelen folyamodványok, iskolai, születési 
és I. osztályú tanulóknál ujraoltási bizonyitvány- 
nyal felszerelve 1911. évi julius 10. napjáig adan
dók he a Dmke. makói diákotthonának felügyelő 
bizottságánál. — Részletes prospektussal kívánatra 
készséggel szolgál a diákotthon igazgatósága 
Makón.

— Nyomozás, Budapest székesfőváros ta
nácsa a következő nyoinozólevelet tette közzé:

Állami gondozásba vett kiskorú Szabó illető
ségi ügyéből kifolyólag Keszthelyen 1854. év feb
ruár hó 1 én született, róm. kath. vallásu Szabó 
Teréz férjezett Bodnár Mihülyné voli budapesti 
lakos kihallgatása vált szükségessé. Minthogy ne
vezett jelenlegi tartózkodási helye előttünk isme
retlen. felkérjük ennélfogva, hogy hatósága terüle
tén nyomoztatni és feltalálás esetén jelenlegi lak
címét velünk közölni szíveskedjék.

— Változások a dohánygyártmányok eladá
sában. A dohánygyártmányok julius 1-én életbe 
lépő áremelését megelőzőleg, mint értesülünk, a 
következő változást vezetik be a dohányjövedéki 
árjegyzékbe, ugyancsak julius l-lől kezdődőleg. 
A szivarok közül az 5 drbként 1 dobozba csoma
golt Deliciasl s az 50 darabonkint csomagolt 

, VYewey-Longs szivarokai, amelyek eddig csak 
különlegességi árudában voltak kaphatók, ezentúl 
minden tőzsdében fogják árusítani. A különleges
ségi árjegyzékbe pedig hat uj, havanna-dohányból 

'. belföldön készült, az ország különböző vidékéről 
vett iátóképes dobozokba csomagolt szivarfajta vé
tetik fel. Ezzel a trafikokban árult, u. n. általános 
árjegyzékbeli valódi Havanna-szivarok elárusitása 
teljesen megszűnik. A szivarkáknál: A Sport-ciga
retták. az eddigi ötvenes csomagolás helyett, száz 
darabonkint fognak csomagoltatni, az eddig 100 
darabonkint gyenge keresletnek örvendő Coronás 

| jubileumi cigarelták kelendőségét pedig20darabon- 
kinti dobozokban való árusítással igyekszik a jö
vedék elősegíteni. A Princesas-t sz.ivó közönséget 
érdekelni fogja, hogy a 10-es kis dobozokban 

I való árusítást megszüntetik s ezentúl 20-as cso- 
maglásban kerül, továbbra is speciálilás-lrafikban, 
e kedvelt cigaretta eladásra. Ugyanígy a La Fluer 
s Favorité szivarkák, az eddigi 20-as dobozok he- 

, lyett, 25-ös csomagokban kerülnek piacra. A pipa- 
: dohányoknál megszűnik a finom Kir. Purzsicsán 

és Erdélyi pipadohányoknak 500 grammos csoma
gokban való eladása. Megmarad azonban az eddigi 

I 100 grammos skatulyában való csomagolás. Ugyan
csak kivonatnak a forgalomból a 3U grammos 
Finom Kir., Finom Purzsicsán, a Legfinomabb 
Hercegovina, Erdélyi és Latakia csomagocskák. 
Mindezek a változások komoly előhírnökei a gyárl- 

, mányáremelésnek. amelyen, az osztrák pénzügy
minisztériummal egyelérőleg, ugyancsak munkál- 

í kodik a pénzügyi kormány. Hogy az áremeléssel 
1 egyidejűleg a minőség is emelkedik-e majd, arról 

nem igen tudunk.
—- Kereskedelmi szaktanfolyam Selmec

bányán. A Selmec-vidéki Kereskedők Ipartársulata 
i f. é. okt. hó 1-től kezdődőleg kereskedelmi szaklan- 
■ folyam megnyitását határozta el. A tanfolyam 

engedélyezése iránti kérvény már felment az ille
tékes hatósághoz és a legnagyobb valószínűség 
szerint kedvező elintézésben fog részesülni.

A tanfolyam célja, hogy mindazoknak, kik 
nem látogathattakkereskedelmi iskolát, módot nyújt
son a kereskedelmi éleiben szükséges ismeretek 
(könyvvitel, levelezés, kereskedelmi számtan, stb.)

elsajátítására. A tanfolyam két évig tart; egyelőre 
csak a kezdők számára nyílik meg. Felvehetők 
oly tő. életévüket betöltött egyének (mindkét 
nemből), akik az elemi népiskola VI., a gimnázium, 
reáliskola, vagy polgári iskoia 11. osztályát, vagy 
a kereskedőtanouciskolát sikeresen végezték. Ily 
végzettség hiányában felvételi vizsga teendő. A 
tanfolyam minden év okt. 1-éti kezdődik és a 
következő év május 31-ig tart. nyilvános jellegű 
lesz, résztvevői tehát helyben fognak vizsgázni. 
Tantárgyai: számtan, könyvvitel, fogalmazás 
és levelezés (magyar és német nyelven), jogi és 
közgazdasági ismeretek, földrajz és áruismeret, 
szépírás, gyorsírás és gépírás. Tanárai szakfértiak 
lesznek. Bővebb felvilágosítással Zwick Vilmos 
líceumi tanár szolgál.

— A poloskák alapos kiirtását a petéivel 
i együtt csakis Lőcherer-féle Cimexin poloskairtóval

eszközölhetjük, mert a Cimexinnel érintkező po 
loskák nyomban elpusztulnak: petéik pedig a 
Cimexin hatása folytán kiszáradnak és többé ki 
nem kelnek. Cimexin mindenütt használható, szö
vetet, bútort, falat vagy lestést nem piszkit, nyo- 

i mot vagy foltot nem hagy. Moly ellen egyedüli 
biztos szer. Kapható: Margótsy gyógyszertárában 

' Selmecbányán valamint a készítőnél; Löcherer 
gyógyszerésznél Bárlíán.

— Anyák figyelmébe! Világhírű gyermek- 
I orvosok egyhangú véleménye, hogy a gyermek 
! elismert legkiválóbb, legértékesebb tápszere az

elválasztás időszakától kezdve a Phoshatiene Eaii- 
eres. E kiváló tápszer könnyen emészthető, kelle
mes izü, a fogzást megkönnyíti és biztosítja a 
csontrendszer fejlődését. Egy nagy doboz elegendő 
3 hétre. Ára 3 kor. 80 fill. és kapható a gyógyszer- 
tárakban.

— A stubnyafürdői állami tanitóképző- 
intézet első osztályába a jövő tanévre 35- 40 
növendék fog részint künnlakó, részint kedvezmé
nyes bennlakó növendékül felvétetni. Az első ősz-j  J
tályba folyamodhatnak azok az éptestü, egészséges 
növendékek, kik a gimnázium, reáliskola, vagy a 
polgári iskola négy alsó osztályát elvégezték.

A kérvények a vallás-és közoktatásügyi 
minisztériumhoz címzendők és folyó évi május 

j hó 31-éig az igazgatósághoz, ezidőszerint még 
] Znióváraljára küldendők. Az 1 koronás bélyeggel 

ellátott folyamodványhoz a következő okmányok 
csatolandók.

1. Iskolai bizonyítvány a megelőző iskolai 
évről és az utolsó félévi értesítő. A tanév végé
vel a szabályszerű iskolai bizonyítványok az igaz
gatóságnak azonnal bemutatandók, mert aki ezt el
mulasztja, felvételre nem számíthat.

2. Születési bizonyítvány arról, hogy a folya
modó a megkövetelt 14. életévét betöltötte s a
18. évet még meg nem haladta.

3. Tiszti orvosi bizonyítvány arról, hogy a 
folyamodó semmi olyan testi fogyatkozásokban 
nem szenved, amelyek öt a tanítással járó foglal
kozásban akadályoznák, látása, hallása és beszélő
szerve hibátlan.

4. Hiteles községi hizonyi tvány a szülők va
gyoni állapotáról, részletesen kimutatva a szülők 
ingatlan birtoka, üzletük, iparuk, hivataluk vagy 
szolgálatuk után járó jövedelmük, esetleg a folya
modó magánvagyona.

5. Hiteles bizonyítvány a családfenntartó pol
gári állásáról, a családtagok számáról, ezek élet
koráról s arról, hogy közülük hány van szülői 
gondozás alatt.

A segély minősége: a ) teljes ingyenes ellátás 
(lakás, étkezés, íütés, világítás); b) félingyenes 
ellátás (ez esetben a felvett növendék az előbbié 
kért 13 korona dijat tartozik fizetni); ej a bennla
kás kedvezményében részesülők a teljes ellátásért 
havonként 26 koronát fizetnek. Aki ebbeli köteles
ségének a hó 10 első napja alatt eleget nem lesz, 
az intézetből kilépettnek tekintetik.
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A Delta diadala. A -Delta* kent kezesre 
alkalmas elsőrendű sodrony fonat. Ezt a -Delta 
fonatot egy kiváló, régen elismert hazai cég 
Kollerich Pál és fiai gyártják és szállítják. A -Delta* 
egyetlen szegéllyel ellátott, bekerítéshez alkalmas 
anyag, mely kifeszités után teljesen sima, erős, 
alakját nem változtatja. Azért a legkeresettebb 
sodronyfonat. Különösen alkalmasszőlő-, gyümölcs, 
és konyhakertek, gazdasági udvarok bekerítésére, 
legbiztosabb védelem vadkárok ellen. Két minő
ségben és 6—6 féle huzalvastagságban kapható, 
különféle szélességekben. Kimerítő ismertetéssel 
és mintákkal, árjegyzékkel készségesen szolgál: 
Kollerich Pál és fiai első magyar sodronyszövet-, 
fonat-és szitaárugyára Budapesten ,IV. Ferenc- 
József-rakpart 21.

— Kereskedőink és iparosaink ügyeimébe.
Az a körülmény, hogy Magyarországban a levelező 
közönség levélpostai küldeményeinek burkolására 
különböző nagyságú és alakú borítékol használ 
és a kereskedők a borítékok cim és hátoldalára 
minden rendszer nélkül alkalmaznak cégnyomást, 
reklámábrákat vagy hirdetéseket, a rendeltetési 
helyet hol a borilék közepére, hol annak alsó 
részére Írják és a bérmentesítésre szükséges frankó- 
jegyeket is a boríték címoldalának különböző ré
szeire, sőt. elég gyakran a hátoldalra ragasztják: a 
póstai kezelést már régebb idő óta hátrányosan 
befolyásolja.

A különböző nagyságú és alakú boríték hasz
nálatának és a frankójegyeknek minden rendszer 
nélkül való fel ragasztásának hátránya már a 
frankójegyek értéktelenilésénél érezhető, olyany- 
nyira, hogy a bélyegzőgépek használata hazánkban 
épen ezekből a körülményekből l'olyólag illuzóriusái 
vált vagy legalább a kívánt eredménnyel nem jár 
azért, mert megelőzőleg a leveleknek nagyság 
szerint való osztályozása és a rájuk ragasztott 
frankójegyek alkalmazási helyének megfelelő ren
dezése szükséges. A cim nem egyöntetű alkalma
zása és a rendeltetési helynek rendszertelen fel- j 
jegyzése a boríték különböző részein a levelezés j 
irányítását nehézkessé és lassuva teszi nemcsak 
a felvevő hivatalnál, de különösen a mozgóposták
nál. ahol e munkát menet közben kell végezni. 
De hátrányosan befolyásolja a rendeltetési helyen j 
a kézbesítésre való előkészítést, a levelezésnek a : 
kézbesítő körök szerint való szétosztását és ren- , 
dezését is.

Ebből az okból igen kívánatos lenne, hogy j 
a kereskedő és iparos urak, legalább a kereskedelm- 
levelezés burkolására, lehetőleg egyenlő nagyságú j 
és alakú borítékokat használjanak, ezeken a bori- | 
tékokon a frankójegy fel ragasztására előirt hely | 
a címoldal jobbfelöli felső részén nyomdailag j 
megjelöltessék, a cégnyomás és reklámábrák a 
boríték címoldalán lehetőleg csak a felső balfelöli 
részen alkalmaztassanak és a rendeltetési he- 
feljegyzésére legalkalmasabb hely, a boríték jobb
jelöli alsó részén, nyomdai utón vonallal meg- 
felöltessék.

Nem akarunk náthásak, rekedtek, el 
nyálkásodottak lenni, nem köhögünk, nem vagyunk 
gyengék, idegesek, mi Feller-féle „Elsafluidot1- 
használunk, mely izületi fájdalmak, gyulladások, 
szemgyengeség, fejfájás ellen is kitűnő. Próbatu 
catja bérmentve b korona. Gyomorfájás, vese
égés, étvágytalanság, hányási inger, felböfögés ellen 
a Feller-féle hashajtó „Elsapilulák" segítenek. 6 
doboz bérmentve4 korona. Mindkétszer valódi csak 
Feller V. Jenő gyógyszerésznél, Stubica Centrále 
126. sz (Zágrábmegye).

ki egészséges bőrápolásra tart 
valamit, hogy a szeplőket ki
kerülje és gyöngéd fehér arc- 
szint nyerjen és fentartson 

az csakis: 
V e s s z ő p a r i p a -  

L i l i o m  t e j s z a p p a n n a l  
Védj. Steckempterd

mosakszik.--------
Berpaun & co., Tetschen a. E.
Egy db. 80 fül. kapható minden 
gyógyszertárban és drogueriá- 
han. valamint illatszer-üzle

tekben is.

— A kínaiak már sokkal elóbb ismerték 
a mi legfontosabb találmányainkat: papír, porcellán 
stb.. a csillagászat és matematika szintén ősidők, 
tői fogva gondosan ápolt tudomány volt náluk. 
A mesterséges fogak használata is már évszázadok 
óta dívik, mert a kínai sokat ad rágóeszközeire. 
Hogy fogaink elvesztését elkerüljük, elégséges, ha 
azokat minden reggel és este egy általánosan 
bevezetett fogtisztitószerrel, amilyen pl. a Sarg- 
féle Kalodont, mechanikusan tisztítjuk.

A takarékosságról. A ma uralkodó ál
talános drágaságnál mindenki a legolcsóbb bevá
sárlási forrásokat keresi, de mégsem szabad azt 
a végletekig vinni. Az olcsóságot nem kell aminőség 
rovására keresnünk. Különösen veszélyes volna 
ez a szivarka papírnál. Évente néhány fillért 
megtakarítva, könnyen elvesztünk rossz szivarka 
papiros által orvosi és gyógyszertári költségek 
fejében néhány száz koronát, miután rossz 
szivarka papír használata által kikerülhetetlen 
gége és tüdő bajok származnak. -Az Abadie* féle 
szivarka papiros és -Abadie* féle szivarka hüve
lyeknél ettől soha sem félhetünk, mert ez az 
egyedüli papír, mely a levegőt semmiféleképen be 
nem fertőzi.

— Kitüntetett nagy iparvállalat. Az Or
szágos lparegyesülel igazgatósága nagy arany 
éremmel tüntette ki a Budapest- Kőbányai Első 
magyar részvényserfőződél, mint amely a hazai 
sörtermelés megalapítása, fejlesztése és nagyarányú 
verseny- és kivitelképesség leién úttörő érdeme
ket szerzett, Az Iparegyesület meleghangú levél
ben értesítette a kitüntetésről u serfőzde igazga
tóságát.

Az adózók figyelmébe. Minthogy az 
1911. év II. negyedére szóló adók f. é. május hó 
15-én esedékesek, lelhivatnak ennélfogva az adózó 
polgárok, hogy ezen kötelezettségüknek, saját ér
dekükben, annál is inkább t gyeitek elegei, meri 
ezen határidőn túl fizetendő adók után már a 
törvényes késedelmi kamatok fognak felszámiltat ni.

A hálószobák réme. a poloska kiirtása 
eddig a lehetetlen dolgok közé tartozott. Mióta 
azonban aLücherer C.imexinnel történtek próbák, 
beigazolódott, hogy a Cimexin nemcsak az élő 
poloskát pusztítja el nyomban, de a Cimexin Ita
tása folytán a peték rögtön kiszáradnak és többé 
ki sem kelnek. A Cimexin mindenütt használható 
szövetét, bútort, falat, vagy festési nem piszkll; 
nyomot vagy foltot nem hagy. Kapható Alargólsy 
gyógyszertárában Selmecbányán, valamim a készí
tőnél: l.öcherer gyógyszerésznél Bánfán.

Egger-Emulsió világhírű csukamájolaj- 
készítményt a leghíresebb orvosok ajánlják, meri 
a gyenge gyermeket erősiti. angolkor, mirigybe
tegségek, vérszegénység, szamárköhögés stb. esetei
ben páratlan. Szoptaió anyának is ajánlható 
valamint aggkori gyengeség ellen és általában 
gyenge, erőtlen, lábbadozó egyéneknek nincs, 
hatásosabb szer, mint az Egger-Emulsió, melynek 
rossz ize, szaga nincs, könnyen emészthető, miért is 
ez különösen a gyermek-gyógyászatban nélkülöz
hetetlen. Üvegje 2 korona a gyógyszertárakban. 
Rostán 3 üveget bérmentve küld 9 korona elő
zetes beküldése után: Nádor gyógyszertár. Buda 
pest VI, Váczi-körút.

Tudja Ön már, hogy mi a lysoform ? 
Tökéletes fertőtlenítő szer, különösen nőknek al
kalmas a mindennapi intim toilettra. Orvosok 
legmelegebben ajánlják a lysoformot; mely minden 
gyógyszertárban és drogériában kapható üvegen
ként 80 fillér árban.

— Dohányzók figyelmébe. A Jacobi An- 
tinicotin cigaretta hüvelyt a dohányzók annyira 
kedvelik, hogy sokan utánozzák, de jóságát elérni 
senki sem tudja. Vásárlásnál vigyázzunk, mert 
csakis fadobozban a «Jacobi» jelzéssel valódi.

Sok embernek, kellemetlen szaga és 
ize van szájában. Ezen bajon nagyon könnyen 
lehet segíteni, ha naponta, reggel és este a száj- 
ülibitéshez néhány csepp fodormenta - lysoformot 
használunk, mely kitűnő szájfertőtlenitő szer s 
rögtön és biztosan szünteti meg a kellemetlen 
szagot. Üvegje 160 fillérért minden drogériában 
és gyógyszertárban kapható.

Székely-féle javaslat és a jogi vizsgák.
Minthogy a Székely-féle javaslatból pár hónap múlva 
törvény lesz, mindazok, akik a törvény életbelép
téig doktorátust nem szereznek, csak két évvel 
későbli lehetnek önálló ügyvédek. Akik azt akarják, 
hogy az uj törvény reájuk ki ne hasson és így két 
évet nyerjenek, forduljanak a dr. Dobó jogi sze
mináriumhoz (Kolozsvár, Bolyai-u. 3. sz.), melynek ;

segítségével hat bét alatt letehetnek egy szigor 
latot. Ez annál is inkább tanácsos, mert a beállott 
egyetemi rendszer-változások következtében a 
szigorlatok anyaga aránytalanul megnagyobbodna 
Az intézet kikölcsönzi tankönyveket helyettesítő, 
az összes szigorlati kérdéseket felölelő jegyzeteit 
melyekből otthon előkészült jelölteket rövid reka’ 
tituláló kurzus során készíti elő. A *Jogi vizsgák 
letétele- c. alatt most megielent könyvet díjmen- 
peseu megküldi.

Vannak fájdalmai!

H a s z n á l j o n  F e l l e r - f é l e  E l s a f l u i d o t  é s  
F e l l e r - f é l e  E l s a p i l u l á k a t ,  m e l y e k  e n s e .  
dU li  k é s z í t ő j e  F e l l e r  V, J e n ő ,  u d v a r i  
g y ó g y s z e r é s z ,  S t u b i c a ,  C e n t r á l e  126. s z .

( Z á g r á b m e g y e ) .

I. A Feller-félt! Elsafluid saját tapasztalatunk szerint 
fájdalomcsillapító, gyógyító, gyengeségei meg
szüntető hatással bír, gyorsan és biztosan gyógyít 
osúzl, köszvériyl, ideggyengeségei, oldalsziírásl. 
szaggatás!, influenzát, fej-, fog- és derékfájást, 
zsábút, bénulást, szemfájást, migriint, síik itt meg 
nem említett betegségtől megszabadítja az emberi 
A Feller-féle tilsa(bmlot. rekedtség, nátha, mell
es torokfájás és légvonal vagy hűtéstől eredő 
bajok ellen is páratlan gyógysikerrel használják. 
Valódi csak úgy. ha minden üveg a -Feller* nevet 
viseli. 12 kis vagy 6 dupla vagy 2 speciális Üveg 
bérmentve 5 korona.

II. Továbbá tudomására óhajtjuk hozni, liogv az 
emberek ezrei gyomorbujok, görcs, étvágytalan
ság, veseégés. hányási inger, rosszultét, felböfögés, 
puffadtság, dugulás, aranyeres b&nlatmuk és külön
böző emésztési zavarok ellen kitűnő és biztos 
sikerrel használják a Feller féle hashajtó Rebar- 
bara-Klsapilulákal. 6 doboz bérmentve 4 korona. 
Óvakodjunk azonban utánzatoktól és címezzünk 
minden rendelési gondosan

Felien V. Jenő gyógyszerésznek, Stubica.
C tita lé  126. sz (7 É g rá ln .e g je ) .

Az uj Palace-szálló most nyílt meg a 
Rákóczi-ut és Gsokonai-utca sarkán, Irhái Buda
pest egyik legjobb helyén, a villamos fővonalak 
mentén, közel a színházakhoz és pályaudvarokhoz. 
Művészi Ízlésű, mintaszerű berendezésű és a lehető) 
legnagyobb kényelmet nyújtó ez az uj szálló, 
angol stilü hallja is megkapó. Van külön regge
liző terme, étterme, grillroomja (söröző.) A hat
emeletes épületben 150, kizárólag utcai szoba 
van, legtöbbje erkéllyel és fürdőszobával, egyes 
vendég részére is, melyek higiénikus tekintetből 
kifogástalanok. A Ralace-szálló szobái elegáns 
művészi bútorzatukkal, perzsa szőnyegeikkel a 
legotthonosabb benyomást teszik. Mindenikben van 
hideg és meleg vízvezeték, központi fűtés. Közös 
célokra szolgál a pompás olvasóterem, a társal
gók és az első emeleten levő függőkért. A szálló, 
mely Rendes Szidor vezetése alatt áll s melyben 
az étterem vezetőjeként egy elsőrangú szakember, 
Lnterreiner János, az ismerlnevü alsó-tátrafürwli 
vendéglős szerepel, kétségkívül Budapest legtö
kéletesebb szállója, amely a leghíresebb kül
földi szállóval fölveheti a versenyt. Arai mind
amellett legméltányosabbak, mert egyes szobák 
mái1 4 koronától és — mint kitűnő ujilás — 
teljes penzió már 10 koronától feljebb kap- 
kató naponkint.

A közönség köréből.
'Vemétől b o trá n y . E hó lfi-én (hétfőn) 

volt az öngyilkos Magdics Kálmán borbély-segéd 
temetése. Ebből az alkalomból részivel! nagy-
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számú közönség ulolsó útjára cigány-zeneszó 
mellel I kísérte a halottal. Kiérve a l eme tóbe, 
megkezdődött az egyházi szertartás. I linek elvég
zése után, mini más alkalommal, úgy most is, a
I,alulinak kedves nótáját kezdette játszani a 1 
cigány-zenekar. Egyszerre csak Zachar Adám 
s.-lelkész úr épen nem a legudvariasabb hangon 
odakiáltja a zenészeknek, hogy megmondta már 
nekik, hogy nem szabad játszani a temetőben s 
ha játszani akar, menjen a temető-kerités mögé 
az utcára. Persze több sem kellett a jelenlevő 
közönségnek s különösen a kath. híveknek. Egy
szerre nagy zúgás keletkezett és a jelenlevők 
mintha két pártra oszlottak volna, egyesek kiabáltak 
a cigánynak, hogy ne hallgasson a papra, mert 
nem ő fizeti s játsszon tovább. A cigány-primás ! 
tovább húzott, mások pedig mindenfélét kiabáltak 
a t. Zachar Ádám s lelkész urnák, ki nem a lég- ! 
jobbat sejtve igyekezett a temetőkapu felé s úgy í 
eltűnt, mintha a temetőben se lett volna.

Kérdjük az igen tisztelt Zachar Adám s.- ! 
lelkész urat, mi indította őt arra, hogy éppen en
nél a halottnál akart kivételt tenni, hogy nem 
akarta a cigányzenéi megengedni. Hiszen öngyilkos 
halottnál ez nem az első esel, s ha az lett volna 
is, akkor sem szabad az ilyesmit megengednie 
egy papnak, mert hiszen a közönség nem a paptól 
függ, hanem a pap a közönségtől, avagy valamely 
felső fórum rendelkezésétől eredt volna ez a bot
rány, vagy tisztán az igen tisztelt s.-lelkész urnák 
tüntetésképen szülemlet az a gondolat az agyában? 
Akármikép, és akárkitől eredt volna, amit nem I 
kutatunk ugyan, bár jogosan kérdőre vonhatnék 1 
az illetőt, azonban jelenleg csak arra intjük, hogy 
az ilyesmi többé ne forduljon elő, mert esetleg 
kénytelenek leszünk a felsőbb fórumnál orvoslást 
keresni.

A tem etésen  ré sz t vett több jelenlevő.

NYILT-TÉR.
R rovat alatt közlőitekért nőm falóin* i s/ork.

S E I P Ú T Z - iP O R h
Enyhe, oldo h;ui*zer ininda/.uknak, kik eniésilési zavarokban ús 

tu illő életmód egyéb kiívetkeí.ményülheti s-v-nveJnek
Kf/ij ered eti doboz á ra  \i H .

Vidé ki  dyógy l i c i t á r u k  buti  k é r jü k  Mol l  k ó^r i tn ién yc i t

Kajlt̂ eVö̂ ölpU0 Beüurzsölés,
elismert, légi jó hírnevű háziszor s z a g g a t á s  
éi htlléstül F?.:irmazú miiidunneinű betegségek i 

ellen J
K r e t l r l l  U v e y  á r a  l i

Kaplmlv itnideu "yo/yyjj.. turhm  e.v drogertabun | (f C

Fóbzétküldt'si hel> MOLL A. gyógyszerész.
Cs é ;  kit udv  tszál.’t'i'.. I ’. éc i ,  I T u ch la u t ic i i  y

Kiadó lakások.
A Szentháromságtéren levőll 6. sz. Kachelmann- 
féle házban két udvari lakás folyó évi 
augusztus hó l-töl kezdve kiadó.

Köszönetnyilvánítás.
Néhai sandravai Dussics Zsigmond szeretett 

édes atyánk, apánk és nagyatyánk elhunyta alkat- ! 
mábiil a jóleső részvét a társadalom minden I 
kőiéből oly nagy mértékben nyilvánult meg, 
hogy lehetetlen mindenkinek személyesen köszö- I 
neiet mondanunk. E helyen mondunk tehát hálás ! 
köszönetéi a szives, bánatunkban jóleső részvétért, j 

Horváth Kálmán és családja.
Sándor Géza és családja.

í

Fogadják mindazok, kik szeretett hitvesiár- j 
sam elhunyta alkalmából az engem és gyerme
keimet ért nagy vesztességei és mély fájdalmun
kat részvétükkel enyhítették, hálás köszönetéin 
nyilvánítását.

Hegybánya 1911 május 18.
Dr. Pallér Gusztáv

in. kir. bányakerlileti főorvos.

SELMEC- ÉS BÉLABÁNYA SZ. KIR. VÁROS

HIVATALOS KÖ ZLEM ÉNYEI;
4222/1911 vt. sz.

Hirdetmény.
Selmee- és Bélabánya sz. kir. v. tanácsa I 

közhírré teszi, hogy az ezen város közönsége állal 
a honvédhadapród iskolánál létesített alapítványi ! 
hely megüresedett s ugyanaz a jövő 1911 12 évi 
iskolai évtől betöltendő.lesz, miért is annak betöl
tése céljából a jelen pályázati hirdetmény közhírré 
teletik.

Pályázni kívánók tartoznak szabályszerűen 1 
felszereli folyamodványaikat a város tanácsánál | 
legkésőbb a f. é. julius hó 2-ig benyújtani, é. p a j 
in. kir. honvédelmi minisztérium f. é. 47.07124 sz. | 
rendelnie értelmében a felvételi feltételek a követ- I 
kezök:

1) A pályázó magyar állampolgársága, mi 
az illetékes községi elöljáróság által kiállilolt j 
illetőségi bizonyítvánnyal igazolandó.

2) A pályázó tesli alkalmatossága a katonai 
nevelésre; mi igazolandó valamely honvéd vagy 
közös hadseregbeli (hadi tengerészeti) tényleges 
állományú orvos állal szabályszerűen kiállított 
orvosi bizonyítvánnyal; a beoltás pedig, •— a meny
nyiben azt az orvosi vélemény nem igazolná — 
külön himlő oltási bizonyítvánnyal.

3) A megkívánt előismeretek, azaz valamely 
középiskola (gimnázium, reáliskola, magyarországi 
polgári iskola) négy alsó osztályának legalább ; 
■<olégséges» eredménnyel történi elvégzése. Ezen 
előismeretek igazolandók az elmúlt iskolai év 
végbizonyítványával és a folyó iskolai év félévi 
iskolai értesítőjével, továbbá legalább elégséges, 
eredménnyel lelett felvételi vizsga által. A latin 
vagy görög nyelvből nyert «elégtelen, osztályza
tok-figyelembe nem vételnek.

4) Kifogástalan erkölcsi magaviselet, mely 
igazolandó erkölcsi bizonyítvánnyal, az azonban 
csak akkor, ha az iskolai bizonyítványban az 
erkölcsi magaviseletre vonatkozó adat nem fog
laltatnék, vagy ha a belépés nora közvetetten ül 
valamely nyilvános iskolából történnék.

5) A betöltött legkisebb és a túl nem hala
dott legmagasabb életkor, azaz az elért 14-ik és a 
túl nem haladott 16-ik életév, amely megállapított 
életkor a felvételi év szeptember 1-re vonatkozik. 
Ezen életkor keresztlevéllel, vagy születési anya
könyvi kivonattal igazolandó.

Emellett figyelmeztetnek a pályázók, hogy 
az alapítólevél III. ij-a szerint az alapítvány 
élvezetében első sorban ezen városi tisztviselők 
gyermekei, másod sorban azok részesülnek, kik 
ezen város községi kötelékébe tartoznak, ilyenek 
nem létében pedig illetőségére való tekintet nélkül 
bármely magyar állampolgár gyermekei pályázhat
nak az alapítványi helyre, ha a megállapított egyéb 
feltételeknek különben megfelelnek.

Végre figyelmeztetnek a pályázók, hogy a 
pályázati kellékek a m. kir. honvédelmi minisz
térium f. é. 47 571/24 sz. rendeletében részletesen 
közölve vannak, mely rendelet a városi főjegyzői 
hivatalban (városház II. emelet, 9. ajtó) a hivatalos 
órák alatt megtekinthető.

Selmecbányán, 1911. évi május hó 9-én.
Horváth Kálmán s. k. 

polgármester.

H I R D E T É S E K .
504/1911. tlkv. sz.

Árverési hirdetményi kivonat.
A Selmecbányái kir. jbiróság mint tlkvi ható

ság közhírré leszi, hogy Dr. Balás Hugó végrehaj 
tónak özv. Csamaj Jánosné sz. Bulla Mária végrehaj
tást szenvedett elleni 40 kor. 30 fill. és jár. iránti 
végrehajt, ügyében a Selmecbányái kir. jbiróság 
területén Hegybánya községben fekvő a hegybányai 
172 tjkvb. A -f- 848 hrzi sz. a. ingatlanból B, 6, 
8, l. a. özv. Csamaj Jánosné sz. Bulla Máriát 
megillető felerészre 14 kor. az A +  852, 849/a. 
hrzi. sz. a. ingatlanból, valamint A 849/'a hrzi. sz. a. 
ingatlanon álló 205 őssz. sz házból ugyanazt 
megillető felerészre 1200 kor., kikiáltási árban az 
árverést elrendelte és hogy a fentebb megjelölt 
ingatlan az 1911. évi junius hó 17-én,d. e. 10 
órakor, Hegybánya községben, a körjegyző hív 
heh iségében, megtartandó nyilvános árverésen ela- 
datni fog, mégis azonban az 1908. XL[. t.-c. 21. sj-a 
értelmében a kikiáltási árnak a 26 §-ban megha
tározott hányadait alul el nem fog adatni és hogy 
a vevő a bánatpénzt a 26. §-a értelmében kiegé
szíteni köteles.

Árverezni szándékozók tartoznak az ingatlan 
becsárának 10 "/„-át készpénzben vagy az 1881 
EX. t.-c. 42. S-ban jelzett árfolyammal számított 
és a vonatkozó m. kir. igazságügy, min. ren
deletben kijelölt óvadékképes értékpapírokban a 
kiküldött kezéhez letenni avagy az i881. I.X. t.-c, 
170. ij-a értelmében ti bánatpénznek a bíróságnál 
történt elhelyezéséről kiállított szabályszerű el
ismervényt átszolgáltatni.

Kir. jbiróság mint tlkvi hatóság
Selmecbányán, 1911. évi műre. hó 11-én.

Liba Antal
kir. lúbiabiró

Erőteljes jó kap hamisleves, mártás, főzelék stb., ha előállításhoz húslevest hasz
nálunk, mely a

Eg\y kocka csupán ’.j liter 
forró vizzel leöntve eg'y tányér 
legfinomabb, kész húslevest ad.

?  MAGG! kockából d b ja  5 f. -t
k é s zü l.



s E L M E C B A N v A i n i. i

Két intelligens elsőrendű iparos tiatul ember egyik 
szőke, másik barna, nösűlés céljából, szeretne meg- ! 
ismerkedni ugyancsak a g y  s z ó k é  és e g y  b a r n a  
ügyes, feltétlenül tiszta múltú leánnyal akinek 
12000 12000 k o rona hozom ánya van Fénykép
pel ellátott komoly levelek „ S z ő k e "  és „ B a r n a "  
jelige alatt postrestante kéretnek Selmecbányára.

Van szerencsém n nagyérdemű kü 
zünség tudomására adni, liogy a lipcsei

szabász-akadémiáról,
melyet sikerrel végeztem, visszatértem s 
Üzletemet tovább folytatom.

32 koronától feljebb készítek öl
tönyöket, felöltőket s bámulatosan 
olcsó áron mindenfajta ruhadarabot.

Tisztelettel

Vén Ferenc
l'érfiszabó.

Selmecbánya. Alsó Rózsa-utca 2213.

P ú i é r a  G i g a r e t t e s

§ s w

ABADIE

Ha nem ehet, rosszul érzi magát, az 
orvosilag kipróbált

Kaiser gyom or-borsm enta  
Karamellái

biztos segítségei hoznak. Jó étvágyai kap, 
a gyomor helyre áll és megerősödik ismét

Éltető és üditő hatásuknál fogva 
meneteléseknél nélkülözhetetlenek. 

Csomagolva 20 és 40 fillér.
M árkus M. cuk rászdájában , 
Mikovényt A. és M argótsy 
J örökösei gyógy tá ra lb an  
Selm ecbányán W alko J K 

Szentlstványi A Gölnlcbányán.
Kaptató: f

Van szerencsém a nagyérdemű fogyaszót 
közönség szives tudomására hozni, hogy az ál
talánosan legjobbnak elismeri

S c h r a m m i t  pádlózománc gyártmányom
kg.-ént 2 koronáért

Saját érdekükben kérem annak 
jóságáról egy próbarendelós útján 
meggyőződni.

Szeretnék megismerkedni egy keres
kedővel vagy tisztességes iparossal, 
hozományom van. Kérek leveleket, a 

Joerges kiadóba.
B. Cz.

Eladó ház.
Az intézet tulajdonában levő HonvéU-ui,a 
1 60. számú. Hirschner-féle egyem e
letes ház, amelyben két négyszobás, kerttel 

bíró lakás van jutányosán eladó.
Bővebbet a Selmeei Népbankban.

. gyom orfájós, bólbeteg, é tvágyta lan ,
^  ■* iesoványodásho/. hajlandó* használja
a számos év óta jónak bizonyult gyom orsót, 

Schaum ann gyógyszerésztől S tockerauban.

szabályozni és épségben ta r ta n i> k a r ja  
y \ K l j ó  em észtését, használja a Schaum ann- 
félc gyom orsót, tapasztalni fogja, hogy más szerek 

ellenében, mily jól érzi magát.

n  eltávolítja azonnal a fölösleges
gyom orsavat és előm ozdítja 

az em észtést. Egy doboz ára 1 korona 50 fillér.

(^Yomorsó-paszíillák sk£Xm»‘
ugyanazon hálást teszik, mint a gyomorsó. Ára tar- 
solyonkint 3 phiolával a 10 gyomorsó-pasztillával 
kor, 1.50. Postai szétküldés legkevesebb 2 doboz meg

rendelésnél - - utánvétel
Schaumann gyógyszerész Stockerau-ban. 

K a p h a t ó  m i n d e n  g y ó g y s z e r t á r b a n .

Üdvözlst Grázbóli
Mielőtt szükségletét fedezi, kérje tőlem gazdag tar 

talmu minlagyüjteményemet, a legjobb styriai

fé r f i-  és női lo d e n ró l
vadász-, erdész!, lurista-, rodel és ski-sport és mind
azok részére, akik a különféle időjárásoknak kitéve 
vannak, de különösen az én valódi styria női 
loden-ról gyönyörű mintákkal, utazási- és séta 
kosztümöknek, valamint összes divatszövetjeimröl, 
férfi- és gyermek-ruhák, felöltők, ulster a lég 
olcsóbbtól a legfinomabb minőségben az általánosan 
elismert lelkiismeretes első és legnagyobb lödön 

kiviteli cégtől

VINZENZ OBLACK
cs. és kir. udvari posztó-szállitó
Gráz, Murgasse 9. szám.

Mintakönyvek szabómesterek és szabónők részére 
kívánatra rendelkezésükre állanak.

Ért esi l em a tiagyérdem ii közű 11 - 
séget, hogy kisteigerolás miatt üzle
temet kénytelen vagyok folyó év aug. 
1-sején beszüntetni.

Ennek következtében szállodám, 
vendéglőm és ká véházam teljes beren
dezését folyó évi ju lius hó l-tö l 
kezdve kiárusítom.

Egyes tárgyak vételére előjegy
zést (vagy előleget) már most is el
fogadok.

Tisztelettel

Braun Márton
Hungária-szállodás.

FELDMAH NÁNDOR ésTARSA
bank-üzlete

Budapest, VI., .A ndrássy-ut 50. 
i l l ő  M a g y. Á ltalános Biztosiló lárs. kerületi lő ü g in ik s é g e .

Kölcsönök vidéki takarékpénztári részvényekre és egyéb tőzsdén nem jegyzett papírokra a 
egmagasabb összegig, a legelőnyösebb feltételek mellett. Reál és személy jogú gyógyszertárak 

vételének ílnancirozása ; törlesztéses- és egyszerű jelzálog-kölcsönök, épitési-, tisztviselöi-köl- 
esonok ; értékpapírok, tőzsdei árfolyamon: állami-, városi subvenciók eskomptálása : kölcsönök, 
haszonélvezettel és járadékkal terhelt ingatlanokra. Elsőrangú referenciák. Felvilágosítás díj

mentes.
Magyar és német levelezés 1 Telefon 21 10. Magyar és német levelezés!

Nyomatott Joerges Ágost özv és fia könyvnyomdájában Selmecbányán. 1911


