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P ünkösd .
Talán soha nem volt több oka a magyar

nak, hogy a Szentlélek erejét nemzete köz
szereplői részére a gondviseléstől kérje, 
mint most, rózsanyitó piros pünkösd szép 
Ünnepére. Két, nemzetalapozó kérdés rende
zése elé állított bennünket a végzet, — 
vagy mondjuk: az idő kérlelhetetlen követe
lése. Az egyik anemzetibiztonságvér-éspénz- 
áldozata, mely már tárgyalásra ott van a 
nemzet törvényhozásának asztalán. Amit a 
véderő ujitása követel, jelentékeny; ami 
könnyebbitést a nemzet fiainak hoz, számot
tevő. Mégis az anyagi áldozat miatt, ami az 
emberi léleknek tartozéka, az aspirációk 
miatt, amik bennünk élnek és amelyek nem
zeti tartalmat óhajtanak vágyakban és bon
takozó reményekben, — okunk van a „tet
tekkel tényezők11 részére égi segítségei 
kérni, hogy találják meg a megértés, a 
megnyugvás, a legjobb elintézés módját a 
nemzet elővitelére.

És a nagy, küszöbön levő kérdés mel
lett ime a másik, rendezésre szoruló kérdés: 
a jogkiterjesztés. A jogtalanoknak az alkot
mány sáncaiba besegítése. De mégesak in
kább ennél kell az égi segítség, a Szentlé

lek nagy ereje, mely egykor abban a jeru- 
zsálemi házban tartózkodó apostolokat meg
segítette. hogy mehettek minden népeket ta
nítani.

Hiszen, ha csak arról volna szó, hogy 
a jogtalanoknak adjuk meg, amit eddigelé 
nélkülöztek, — mily könnyű volna még 
egyszer „vitám és sanguinemet“ kiáltani. 
De nem az ő jogukról, hanem a nemzet 
életéről és véréről van szó. Jogokat köve
telnek azok, akik nyilvánvalóan nem nem
zeti ideáljainkért, akarnának küzdeni. Hogy 
nem azért, azt nem is tagadják. Sőt a jog
kiterjesztést éppen ők követelik s már előre 
ijesztgetnek, hogy mi lesz azután, ha kiküz- 
dötték. Nincsen olyan ember, akit az nj 
korszellem áramlata ne segített volna ahhoz, 
hogy sociális reformokat követeljen. Abban, 
hogy a közboldogságot kell szolgálnunk és 
minden embernek minél jobb anyagi hely
zetet követelnünk: nincs eltérés. Minket, az 
újkor modern eszméi egészen áthatottak és 
lelkesedéssel, örömmel üdvözölnénk az ál- 
kotmány sáncaiban minden honfitársunkat; 
de egy krédója mindenkinek kell, hogy le
gyen, akit mi ide engedünk: legyen igaz 
fia Magyarországnak abban a tradícióban, 
amely apáinktól ránk maradt. Semmi inter-

uacionális haladási irány és semmi kozmo
polita érzés! Legyen magyar; még ha nyelve 
nem is magyar. Akkor aztán jöjjön keb
lünkre s vegye ki részét a nemzet jogaiból, 
— de a haladás, a modern eszmék jegyé
ben ne ugorjunk a sötétbe s akik hivatottak, 
hogy e korszakos kérdést törvényhozás elé 
hozzák; azokra kérjük a mai nagy ünnep 
isteni erejét. Egy nemzet sorsát tartják ke 
ztikben. Érezzék út nagy hivatásukat, nagy 
rendeltetésüket.

Bolílog ünnepeket olvasóinknak!

A nagy hatás,
A katonai javaslatok az országgyűlés 

elé terjesztetvén, már uia is meg lehet 
állapítani, hogy a közvélemény megelége
déssel fogadta az előterjesztéseket és öröm 
tuel üdvözli azokat a szembeszökő nagy 
előnyöket, melyeket a javaslatok tartal
maznak.

Érett, higgadt megfontolással szemlél
vén a javaslatokat, már magában véve azt 
is csak helyesléssel lehet fogadni, hogy 
végre valahára átesik az ország a katonai

Felköszöntők
selmeci ,,J3ursch“-dalokból.
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Hogyha majd e vén podagrás 
Életének búcsút int:
A keservét — mint hű elvtárs, —
Telt pohárba fojtsa mind!
Ez lesz a legjobb útlevél,
Ha majd az fíden-kertbe tér.

Magándal:

Mint útipénzt veszem tehát,
S kihajtom ezt a telt pohárt!

Kar:

Mint útipénzt veszi tehát!
S kiissza azt a telt pohárt!

II.

Éljen Bacchus! Bacchus éljen!
Bacchus volt ám csak legény!
Ki először úszott által 
A szőlő aranylevén.

Éljenek a lánykák,
A szőkék, a barnák!
Éljen mind a hány,
Minden szép leány!

Magándal:

Megengeditek-e tehát,
Hogy fel is hajtsam e pohárt?

Kar:

Le azzal a lével!
A hegyek levéve!
Kiszáradt torkodon.
Most itt az alkalom!

Magándal:

A bornak vége már,
Üres, im, a pohár!

Kar:

A bor leszállt beléd,
Tanunk reá az Ég!

III.

Ej, pajtás, fogd a kelyhet,
S vitézül idd ki mind!
Ha árt a gőzlehellel 
Tégy rajta túl megint.

Gondold, hogy virrad újra,
És minden rendbe jő;
A bút a bor legyurja,
S a kedvnek szárnya nő.
Pajtás! minden Írás,
Közöttünk Így szokás!

IV.

Jő estét, vén diák!
Most jön a sor reád.
Elő a telt pohárral!
Ma torkig inni kell,
Ma torkig inni kell!
Beléd, beléd 
A begy levét!
Beléd, beléd 
A hegy levét!
Pajtások rajta, föl!
Jobbról és balfelöl 
Sort iszunk, míg a sor 
Jobbra és balra dől.
Ihaj, csuhaj!
Fiuk, nincs semmi baj!

p ő r é n e k .

Selmecnek üdv! Pohárhoz cimborák! 
Filiszter-népaég mind tokát ereszl



kérdések elintézésén, még pedig átesik úgy, 
liogy hihetőleg hosszú időn át nem fogják 
zavarni a közbékét ezek a problémák, me
lyek tiz teljes éven át megmegújuló nyug
talanságnak voltak a felidézői és kavarodásra 
kavarodást okoztak. Most, hogy a hadsereg 
régóta függő kérdései parlamenti elintézés 
alá kerülnek, végre elimináltatni fog a 
nemzet testéből a kóros anyag, melynek 
sorvasztó hatását egy évtizeden át nagyon 
nyilvánvalóan láttuk, tapasztaltuk.

Szemtől-szemhen áll van immár a konkrét 
formába öntött javaslatokkal, mindenekelőtt 
konstatálni kell, hogy a mumus, mellyel 
bizonyos politikai körök rémítgetni iparkod
tak az országot, se nem olyan] fekete, se 
nem olyan ijesztő, mint amilyennek hiresz- 
relték. Szó sínes róla, ezek a katonai reform- 
javaslatok bizonyos újabb terheket is jelen
tenek. De ezen már csak azért se lehet 
megütközni, mert hiszen mindenki tisztában I 
lehetett azzal, hogy a létszámemelésnek 
elmaradhatatlanul be kell következnie. 
Igenis kell, mert lépést kell tartanunk más ; 
hadseregekkel. Még igy is jóval kisebb 
teher jut egy-egv polgárra nálunk, katonai 
költségek címén, mint akár Német-, akár 
Francia-, akár Olaszországban. Ez arra vall, 
hogy a vezető-körök a leglelkiismereteseb
ben mérlegelték az ország teherviselő képes
ségét és az újabb megterhelés tekintetében 
erős figyelemmel voltak arra, hogy csak 
olyan követeléseket támasszanak, melyeket 
a kényszerűség, a hadsereg készültsége 
elmaradhatatlanul, szükséges módon diktál.

De ezekkel a terhekkel szemben aztán 
igen nagy rekompenzációkat nyújtanak a 
javaslatok. A legjelentékenyebb és kivétel 
nélkül minden körben jóleső érzéssel üdvö
zölt előny a szolgálati időnek két évre 
való leszállítása, nemkülönben a fegyver
gyakorlatok számának és idejének csökken
tése. Kell-e sok magyarázat ahhoz, hogy

És, mint az ördög, szabadságba kezd.
• Szabad madár a selmeci diák»!
Kocintsatok, éltessük a hazát!
Az ősszokás legyen nektek paizs,
De gondoljatok a halálra is.
• Szabad madár a selmeci diák»1 
Egy telt pohárl a nők szerelméért'
Ki asszonyszivet soha meg nem ért,
Mint érdemeden, — nem lehet barát1
• Szabad madár a selmeci diák»!
A szabad szóért egy pohárt további 
Ki az igaz szót eltitkolni kész,
Az szánalomraméltó gyászvitéz!
•Szabad madár a selmeci diák»!
Férfierőért zúgjon egy vivát!
Ki dalt, szerelmet s a bort megveti:
Lenéző részvét jusson csak neki!
■ Szabad madár a selmeci diák»!
Kocintsatok a merész tettekért'
Ki fontolgatja, hogy mi lesz a vég:
Erőszaknak az megadja magát.
• Szabad madár a selmeci diák*!
A diákságért a végső pohárt!
Mig végítélet gyászos napja jön,
Daloljátok e szép dalt gyöngyözön:
•Szabad madár a selmeci diák*!

fordította Jóéval J<áFoly.

2

ez a reform mit jelent? Mindenki átérzi, 
mindenki teljes tudatában van annak, hogy 
az a közgazdasági haszon, melyhez e reform 
révén az ország hozzájut, összehasonlítha
tatlanul nagyobb, mint azok az elkerülhe
tetlen terhek, amiket a védőerő körül való 
újítások reánk rónak. A pénzáldozatokért, 
melyeket meg kell hozni, igen alapos 
aequivalens az, hogy a fiatal erők egy 
évvel hamarabb szabadulnak föl a katonai 
szolgálat nyílge alól és egy évvel hamarább 
szentelhetik magukat hasznos, gyarapító 
polgári munkának, melyet aztán a fegyver
gyakorlatok okából is ritkábban és rövidebb 
időre kell majd abbahagyniok, mint eddig.

A honvédhadsereg fejlesztését célzó 
javaslat nemzeti szempontokból bit' nagy 
értékkel; a katonai bűnvádi perrendtartás 
javaslata pedig annak tanúsága, hogy a 
magyar szempontok örvendetes módon győze
delmeskedtek és hogy végre sikerült rést 
ütni azon a konzervativizmuson, mellyel a 
közös hadsereg eddig kinai falként volt 
körülbástyázva. Ha csak azt vesszük figye
lembe, hogy a katonai tárgyalások ezentúl 
nem lesznek hermetice elzárva a nyilvános
ság elől és hogy az aranygalléros katonák 
közt jogos helye lesz a védőügyvédnek, 
akkor is megérthetjük, hogy micsoda örven
detes szakítás történt itt a régi maradiság 
copfjával.

A felsorolt előnyöket a magyar közvé
lemény kellő módon fogja értékelni és be
csülni. Épp azért vajmi kevés kilátásuk 
lehet erővel teljes visszhangra azoknak az 
obstukciós fenyegetőzéseknek, melyeket a 
Justh-párt részéről mostanság elég sűrűn 
hallunk, sőt amelyeket már hallottunk, 
mielőtt ezeknek az uraknak, akik Olyan 
nagy hazafiui lelkesedéssel veregetik megint 
a mellüket, még alkalmuk lett volna a 
javaslatok szövegén keresztülfutni, vagy e 
javaslatok belső tartalmát analizálni.

S E L M E C B A N Y A I H Í R L A P

j<ét kis Deák-adoma.
Elbeszéli Eötvös jíároly.

• Sohase tartsd gráciának, ha oda kell adnod 
ami a tied.«

E bölcs mondásnak története van, melyei 
Deák Ferenc, igy adott elő:

Gyakran csodálatos befolyása van az emberre 
annak, amit gyermekkorában látott, vagy hallott. 
Talán négy esztendős gyerek voltam, mikor egy
szer édesapám elvitt magával Németujvárra láto
gatóba az öreg Batthyány Lajos herceghez. Édes
apám és a herceg jó ismerősök voltak s a herceg 
szerette apámat.

Mig az öregek egymással beszélgettek: addig 
engem, a herceg parancsára, egy inas kivezetett 
a kertbe játszani. A kertésznek volt egy lia. ki 
velem egykorú volt s kivel csakhamar üsszebarál- 
koztam. A kertész kél narancsot adott ajándékba 
és a kerlészfiuval s a két naranccsal a parkban 
nagyon jól mulattam.

Amint ott játszadoztunk, egy utkanyarulatnál 
jön szemközt a herceg édesapámmal Apám meg 
látja nálam a narancsokat s azt kérdi tőlem:

Hol vetted, Ham, azt a szép gyümölcsöt ?
— A kertész bácsi adta
— Jól van, fiam, de most jer a kegyelmes

Semmi kétség benne, hogy az úgyne
vezett radikális ellenzék nagy erőlködéssel 
fog nekitámadni e katonai reform-javaslatok
nak és hogy nagy garral fog felfedezni 
bennük, ha máskép nem lehet, hát nagyitó 
üveg segítségével „nemzetrontó“ hibákat. 
De bármily nagy erőlködéssel és nagy 
garral indulnak is neki a legújabb hazafias 
szent háborúnak, azt hisszük, hamarosan 
annak a tudatára kell majd ébredniük, hogy 
meglehetősen hiábavaló erőpazarlást visznek 
végbe és hogy a legfulminánsabh beszédek
kel se lehet lerombolni azt a kedvező 
hatást, melyet e javaslatok, a bennük rejlő 
és kézzelfog-ható nagy előnyöknél fogva, 
Magyarországszerte keltettek.
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J-l I R E K.
— Áthelyezés. A in. kir. íüldmivelésügyi 

miniszter, a szolgálat érdekében, Salix Qyulu m. 
kir. segéderdőmérnököl a besztercebányai erdőigaz
gatóság kerületéből a mármarosszigeti ra. kir. erdő
igazgatóság kerületébe helyezte át és a havasmezői 
m. kir, erdőgondnokság vezetésével bizla meg; — 
továbbá, ugyancsak a szolgálat érdekében, Szilvuy 
József in. kir. erdőmérnökjelöltet a besztercebányai 
m. kir. erdőigazgatóság kerületéből az orsovai m. kir 
erdőhivatal kerületébe helyezte át.

— Áthelyezés. A ni. kir. pénzügyminiszter 
Qliick Zoltán főiskolai tanársegédet, bányasegéd 
mérnöki minőségben, Verespatakra helyezte ál.

— A Böckh-szobop. Iföckh Jánosnak, a leg
nagyobb nevű magyar bányászgeológusnak, a föld
tani muzeum megalapítójának szobrára 3500 ko
rona gyűlt össze eddig. Az ország minden részé
ből folynak be az adományok. A gyűjtés még 
korántsem zárult be, mert a nagyvállalatok ado
mányairól még nincs értesülésünk.

— Eljegyzés. Sárpy Béla eljegyezte Kaliska 
Arankát Ipolyságon.

— Esküvő. Sartáris Lajos in. kir. bánya
mérnök múlt hó 14-én vezette oltárhoz Clandei 
Irmát Lónyaíelepen.

herceghez, kínáld meg a naranccsal s mondd neki 
tisztességtudással.- Kegyelmes herceg, tegye meg 
azt a gráciát, fogadja el szegénységemtől ezt a két 
narancsot.

K szavakra én a két narancsot erősen meg
szorítottam s kezemet tiátratéve azt mondáin.

— Nem adom.
Édesapámat meglepte a gyermeki dac, szé- 

gyelte magát a herceg előtt s haragosan, bolját 
felemelve, kérdé tőlem:

— Miért nem adod ?
Érre újra dacosan feleltem:
— Nem adom, mert ez az enyém
Apám újra haragba jött, de őt a herceg le

csillapította s azután a herceg hozzám jővén, arco
mat megsiinogatta s e szavakat mondá:

— Derék gyerek vagy, fiam. A tied az a na
rancs. Sohase tartsd gráciának, ha oda kell adnod, 
ami a tied.

É szavakat — úgymond Deák Ferenc 
sotiase felejthettem el, gyakran eszembe jutottul, 
akkor is, mikor a bécsi kormánnyal alkudoztunk

II.
• Magad légy olyan ember, mint amilyennek 

fiadat szeretnéd * *
F. bölcs mondásnak szintén története van. 

melyet én mondok el.
1H72. évi karácsony előtt való nap délután

ján megláttogatam Deák Ferencet Angol Királynő

M l-  iuniu8 4.
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Rajzklállitás. Folyó évi junius 4-éu. 0-én. 
Pl-án és 7-én, délelőtt !) órától délután 5 óráin, 
rajzkiállitás lesz a lic. főgimnázium rajztermében, 
a tananyag és a tanmenet részletes feltüntetésé
vel. A szülőket és az érdeklődőket szívesen látja 
az intézel igazgatósága.

— Majális. Az ev. líceumi főgimnázium s 
az ev. kerületi tárd tóképzőin tézet iijúsága a múlt 
hó 30-án. kedden, a Felső-Rónán tartotta meg 
tavaszi mulatságát, a majálist. A menet. Balog
l.aci zenéjével, reggel 7 órakor vonult ki. öröm 
volt végigszemlélni a sok ragyogó diákarcot. 
Mindegyikük érezte, hogy e természeti ünnep az 
ő kedvükért történik. Az idő a déli órákig kedve
zett. úgyhogy a szokásos; versenyek (futás, bot- 
birkózás, fazéktörés) zavartalanul mentek végbe. 
A közös ebéden, melyen a tanári karon kívül az 
intézet jóakarói s jólevői is megjelentek, Király 
Ernő íőgimnáziumi s tanitóképzőintézeti igazgató 
azokra ürítette poharát, akik megjelenésükkel az 
intézet iránti szeretetüknek adtak kifejezést. Szava
ira Kovácsi Kálmán országgyűlési képviselő, az 
intézet egykori tanítványa, válaszolt s meleg el
ismeréssel szólott azokról a kedves szokásokról 
s arról a hagyományos szellemről, mely az inté
zetben uralkodik, szinte karakterizálja s előnyösen 
irányítja az ifjúság jellemének fejlődését.

Az ebéd végeztével az ifjúság táncra kere
kedett s csak a késő esti órákban oszlott széjjel.

— Ismeretterjesztő előadás a főiskolán. 
Igen érdekes és tanulságosnak Ígérkező előadást 
fog lartani f. h. 6-án, este 6 órakor, a főiskola 
5-ik számú tantermében (fizikai terem) Huszti 
Mihály bányamérnökhallgató a Nagy Sándor-féle 
gyorsírási rendszerről. Ez a rendszer, eredeti 
magyar volta mellett, sokkal könnyebben meg
tanulható, mint a jelenleg általánosan elterjedt 
(iabelsberger-Markovits-féle. Az előadás rövid ideje 
alatt a hallgatóság e gyorsírást úgyszólván meg 
is fogja tanulhatni, oly egyszerű és emellett hasz
nálható a rendszer. Előadás végén egyúttal verseny 
is lesz e módszer használhatóságának bebizonyí
tására. Az előadáson hölgyeket is szívesen fogadnak.

— Elszámolás a „Mensa Academica" cél
ja ira  befolyt adományokról. A főiskolai segélyző- 
egyesület elnöksége, őszinte köszönetének és há
lájának kifejezése mellett, újabban az alábbi ado
mányokat nyugtázza: M. kir. pénzverőhivatal 100 
kor., Wisnyovszky Dániel 25 kor., Máday Aladár

szállodai lakásán. Szerencsére néhány percig maga 
volt.

— Azért jöttem, kedves bátyám, hogy meg
kérjem, engedje meg, hogy fiamat ide elhozhassam.

— Hány éves a fiad ?
— Negyedfél.
— Miért akarod ide hozni?
— Hogy kedves bátyámat láthassa. Azt hi

szem, akkor különb ember lesz belőle.
— Ostoba beszéd.
Rossz kedve volt az üreg urnák, nem szólt 

többet s én nem hoztam a dolgot elő többé, noha 
tervemről le nem tettem.

A következő nyáron gyakran kivittem a kis 
fiút az állatkertbe. Ott találtam egyszer Deák 
Ferencet Kvassay Laci társaságában, amint nézte 
Casanova asszony oroszlánjait s kezében fogva si
mogatta a kis hathetes oroszlánkölyket.

Eléje vezettem fiamat s azt mondám neki:
—- Fiam, nézd meg ezt a bácsit. Ez Deák 

Ferenc.
Ma van junius fi-ika. Ha felnősz, jusson 

eszedbe, hogy te még láttad Deák Ferencet. Légy 
erre büszke s légy erre méltó.

Deák Ferenc komoly képpel nézeti reám és 
a fiúra. A liu odament hozzá, az oroszlánykölykök- 
ről lehúzta kezel s megcsókolta. Az öreg ur arca 
szelíddé vált s kezét reátevén a fitt fejére, azt 
mondá nekem.

— A gyerekek legjobban követik apjuknak 
példáját Magad légy olyan ember, mint amilyen 
nek fiadat szeretnéd.

j 20 kor., Mikolasek György és liaán Elemér 10—10 
korona Az eddig befolyt adományok összege 5210 
korona. Az elnük*éy.

— Tanítói gyűlés. Ünnepe van u magyar 
j nemzeti kuliurának mindannyiszor, mikor a haza

egyik vagy másik helyén öszegyülnek munkásai,
: hogy az oktatás hazafias irányú fejlesztésének 

mikéntjéről tanácskozzanak, tapasztalataikról be
számoljanak és összejövetelükkel az együvé tar
tozás érzetét, a kölcsönös kartársi tiszteletet és 
szeretetet külsőleg is kifejezésre juttassák. Ilyen 
ünnepe volt a hazafias irányú magyar nemzeti 
népoktatásnak folyó évi május hó 30-án Selmec
bányán. Ekkor tartotta közgyűlését a ‘Selmec
bányái r. kath. népnevelők egyesületének selmeci 
köre.* Az egylet egyházi és világi tagjai csaknem 
teljes számban megjelentek,, Osvald F. Richárd 
kér. esperes-tanfelügyelővel az élükön, aki az egy
ház képviseletében mint tiszteletbeli elnök, Baeh- 
raty József egyleti elnökkel vezette a gyűlést. 
Hozzá vagyunk szokva, hogy ily alkalmakkor a 
kér. tanfelügyelő egy-egy aktuális pedagógiai esz
mét fejteget, vonafkozásba hozva a korszellemmel, 
a kor áramlatával, így történt ez most is. Olyan 
magvas, mesterien szőtt, mélyenjáró megnyitó be
szédet, melyben a valláserkölcsi és hazafias alapon 
nyugvó keresztény pedagógiának annyi kincse, oly 
sok eszméje lelt volna moziakszerüen és tanul
ságosan összeállítva, ritkán hallott a tanítói köz
gyűlés. Ezért Bachraty József elnök indítványára, 
elhatározta, hogy a beszédet, mely szépségénél, 
alkalomszerüségénél és tanulságos voltánál fogva 
egyképen kiváló, a nagyközönség is tudomásul ve
hesse, megkéri a ‘Selmecbányái Hírlap* tek. szer
kesztőségét annak egész terjedelemben való köz- 

| zélételére*, Gyűlés előtt szt. misét hallgattak a 
tagok, mely után Szpiska Mihály tanító rögtönzött 
gyakorlati előadást tartott a számtan köréből. A 
kitűzött pályadijat Bergfeszt Árpád hegybányai 

j tanító nyerte el «A gyermekiélek tanulmányo- 
zásának módszere a gyakorlatban* c, munkájával. A 

j szerző értekezésének megírásával nem közön- 
! séges készültségről tett tanúságot. Dicséretes dolog, 
| hogy a mai destruktív irányú korban dolgoza- 
j Iának megírásánál a int, mint legbiztosabb szö- 
I vétnek vezeti s egész dolgozatát keresztény morál 
j lengi át.

A tétel kidolgozásánál a pogány és keresztény 
| filozófiának legnehezebb, de jelen esetben igen 
i szerencsésen választott tételéből indul ki: ember, 

ismerd meg magadat! Igen helyesen úgy okoskodik, 
i hogy a nevelő az ő sajátos érzéseinek, gondola

tainak és cselekedeteinek vezérlő motívumát fel- 
i ismeri, megtalálta azt a bűvös kulcsot, mellyel a 
j gyermeki gondolatoknak, érzéseknek és telkeknek 
j nyitjái feltárhatja.

A folyó ügyek elintézése után, lelkesedéssel, 
| a régi tisztikart választották meg újra.

Gyűlés után, a Kozák-féle vendéglőben, közös 
I ebédre gyűltek össze a tagok. B. J.

— Kevés a lakás. Napról-napra több a 
j panasz, hogy városunkban kevés a lakás. Igen 
j sok új lakó jönne ide, de nem kap lakást: a meg- 
| levő lakások sem megfelelők és így csakugyan itt 
j az ideje, hogy új és modern lakások épüljenek.

Értesülésünk szerint a város a Magasház kiépí
tését tervezi úgy, hogy a mostani egyemeletes 
épületből háromemeletes házal épít: továbbá a 
takarékpénztár a tulajdonában levő intézeti házra 
és az u n. F'lemming-házra egy-egy új emeletet 
tervez. A Népbank az u. n. Tibély-háznak és az 
intézet helyiségét magában foglaló háznak kibő- 

! vitését vette progratnmjába. Ha ezek a tervek 
valóra válnak, 15—20 új, modern lakás állhatna 
rendelkezésre, ami egyelőre bizony nagyon jó volna.

— Újabb városi kölcsön. Úgy halljuk, 
hogy a városi közgyűlés határozata folytán még 
f. évi februárius hóban összeült bizottság javas-

*) Jövő számunkban hozzuk.

latai alapján a városi tanács tárgyalásba vette a 
tennivalókat és kiszámította, hogy ha mindazt 
meg akarjuk oldani, amit a bizottság óhajt, 
akkor 2.000000 korona kölcsönt kellene a város
nak felvennie. Kellene pedig ez az összeg: a 
néiueli-selineci vasútra, csatornákra, járdákra, 
téglagyárra, szállodára, vigadói a, utcák rendezé
sére és V ihnye-ftirdő végleges rendezésére Ezeken 
kivül pedig ha katonaságot kapunk a 
kaszárnyára külön kölcsön kellene.

— Vihnye-fürdőn már megkezdődött az 
évad. Dr. Berzsenyi Zoltán fürdőorvos és Szila- 
veczky vendéglős már május hó 15-ikeóta ott vau 
nak és már fürdővendégek is érkeztek. Azidőazon- 
ban eddig nem volt kedvező. Az építési, illetőleg 
javítási munkálatok is befejeződtek. Az étterem 
lényegesen nagyobb lett és ügyesen oldódott meg 
benne a zenekar helye is: az uj magánvillák is 
készek már. A régebbi vendégek közül sokan je
lentkeztek, csak az a baj, hogy mindnyájan julius 
hónapra kérnek szobát, ez pedig kevés van, sőt 
ezidén a Gecsányi-villa is elveszett a fürdőre 
nézve, mert ezt Kachelmann Károly gépgyáros 
bérelte ki tisztviselői részére lakásul és Így ez 
idén ennek a villának 12 szobája is hiányozni 
fog. — [íjból láthatják az intéző körök, hogy 
Vihnvén szobákat kellene építeni, mert csakis 
úgy lehetne a fürdő a város hasznára,| ha a rö
vid évad alatt sok szoba lenne kiadható. —- 
Viszont azonban ez is kérdéses lehet, ha igaz 
az, amit hallottunk, hogy t. i. az adókivető köze 
gek megint igaztalanok voltak a fürdővel szem
ben. — Alig sikerült végre a közigazgatási bíró
ságnál töröltetni az üt évre visszamenőleg kive
tett több ezer korona harmadosztályú kereseti 
adót, ez évben már megint a házbéradót emelték 
lényegesen és hibás alapon. Ha igaz ez, hát igazán 
csodálkozni lehet azon, hogy az amúgy is nagy 
áldozatokat hozó fürdőlulajdonos várost az ottani 
illetékes körök és egyének absolute nem támo
gatják ! — És ezért igazat adunk a város polgár- 
mesterének, aki Vihnye-fürdő eladását sürgeti, 
főként azért, mert az nem a tulajdonos város 
területén fekszik.

Bányamunkások áthelyezése. Hiteles 
forrásból úgy értesülünk, hogy Selmecbányáról 
mintegy 200 bányamunkást helyez út az állam a 
vrdniki szénbányákhoz. Az üzem Selmecbányán 
csekély, a jövedelem jelentéktelen s az áthelye
zéssel az állam az évről-évre emelkedő deficitet 
akarja csökkenteni. Ha az áthelyezés ténnyé válik, 
a város egy lépéssel közelebb lesz a teljes pangás
hoz. Teljesen helyes és indokolt tehát, a templom
berendezési gyárnak a létesítése, melynek a tá
mogatását melegen ajánljuk mindenki figyelmébe.

— Áthelyezés. A városi tanács Kubinyi 
József hodrusbányai városi r. kath. főtanítót 
Selmecbányára helyezte át a belvárosi elemi is
kolához, az időközben nyugdíjazott Tuka Antal 
főtanító helyére. Az áthelyezett tanító f. évi szep
tember hó 1-én kezdi meg itteni működését. Az 
így megüresedett hodrusbányai tanítói állásra a 
pályázatot 1. évi július hó 15-iki határidővel, már 
kiírták. Ezzel az állással 1100 korona évi fizetés, 
természetben lakás és kertilletmény jár.

— Utcarendezés. A Szentháromságtér, a 
Vöröskuti- és Lövész-utcák rendezését fogja a 
város végrehajtatni. Értesülésünk szerint a Szent
háromságteret újból kikövezik, a járdát kétoldalt, 
felemelik és egész hosszában gömbakácokkal ü l
tetik tele. A Vöröskuti- és Lövész-utcákat pedig 
az új líceumi épülettel fogják összhangba hozni 
és a szűk sikátorokat széles utakká átépíteni.

A kling'ertárói uszodák már megnyíltak: 
csak jó meleg idő kellene. Az uszodákhoz a fel
ügyelő-személyzet már ki van rendelve és úszó
mester is van olt, akitől csekély díjért lehet úszni 
tanulni. Egy mentőcsónak is van otl. mely csekély
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díjért magányosok által is használható A főiskola 
athletikai klub is elhelyezte már csónakját a 
tavon Arra kérjük a rendőrséget, hogy akadá- 
yozzon meg a tavon minden rendetlenséget, külö
nösen az állatok fürösztését és a víznek másnemű 
piszkítását is (ruhamosás stb.).

— Iskolalátogatás. Az iparostanonciskolát 
a múlt héten meglátogatta dr. Straub Sándor 
országos főfelügyelő. Több tanulót kikérdezett, a 
rajztanitásról kimerítő tájékozást szerzett sdicsé- 
rően nyilatkozott a tanításról.

Egy Iparos kettős kitüntetése. A hont- 
megyei kiállításon megjutalmazott selmeei iparo
sok közül Zamboy Samu kocsigyártót kél bronz
éremmel tüntették ki. Kzt az érmek kiosztásáról 
szóló régebbi közleményünk kiegészítéséül közöljük.

Elemi népiskolai vizsgák Istvánházán. 
Az istvánházai városi róm. kath. elemi népisko
lákban s az ugyanottani F. M. K. E. óvóban az 
évzáró vizsgálatok f. hó 8-án d. e. 8 órától 
kezdve lesznek.

Tichomiroff állauitanáesos, a gyógyszer- 
tan tanára a moszkvai császári egyetemen, 
jelenti: Megfigyeléseim szerint a természetes 
Ferenc József-k csertiv iz  gyorsan és 
biztosan ható hashajtószer. A Ferenc József- 
keserllvizet a betegek jól bírják és hosszabb 
használat mellett sem okoz fájdalmat. — 
Kapható gyógyszertárakban és fiiszerkeres- 
kedésekben. A Szétkiildési-Igazgatóság 
Budapesten.

— Tűzoltók nyári táncmulatsága. Az
istvánházai Jő. t. testület f. hó 11-én délután a 
régi hámor feletti .Borovina* nevű erdőben 
nyári táncmulatságot rendez, melyen vendégeket 
is szívesen lát a testület vezetősége. Kedvezőtlen 
idő esetében a táncmulatság az istvánházai .Kath. 
Népkür* helyiségében lesz.

— A Selmecbányái főiskolai ifjúsági 
bánáti társaság, negyvenéves fennállása alkalmá
ból, a városi vigadóban tegnap este hivatalos es
télyt rendezett.

— A Főiskolai Ifjúsági Körnek múltkor 
elmaradt műkedvelői színielőadása folyó hó 10-én 
(szombaton) lesz a városi színházban. Ileltai 
Jenőnek .Mozgófényképek* c. színdarabja kerül 
színre.

— Telnek a temetők. Utóbbi időben nagy 
a halálozás, úgyhogy a belvárosi r. kath. temetők 
rövid idő alatt megtelnek. Új temetőkről kell 
gondoskodni a város felső és alsó részére. Értesü
lésünk szerint a hatóság már keres is alkalmas 
helyeket. Ajánljuk, hogy ezeket a kapukon kívül 
helyezzék el, mert a mai temető-elhelyezés nem 
jó sem rendészeti, sem közegészségügyi szenr- 
pontból.

— Helyreigazítás. A • Templomberendezési 
Műintézet Részvénytársaság* részvényaláirási ivén 
Éolomy Imre ur neve alá sajtóhibából került a 
•Népbank igazgatója* cím, mivel ő az eredeti íven 
h. igazgatóként irta magát alá.

Selmecbánya, 1911. junius 3
Kuti István.

— Gyenge adózó polgárok, llgy értesü
lünk, hogy a közigazgatási bizottság előterjeszté
sére a pénzügyminisztérium több ezer korona 
állami adó leírását rendelte el, mert az illető 
polgároktól, minden utánjárás ellenére is, évekjóta 
nem volt behajtható. Ez nagy baj, mert ennek 
megfelelőleg elvesz az előirányzott 76% községi 
pótlék is, ami zavart idézhet elő az amúgy is 
szűk korlátok közé szorított városi háztartásban. 
Ily körülmények között bizony nem valami ró 
zsás helyzetben lehetnek a város vezetői, akiktől 
a közönség nagyszabású reformok keresztülviteléi 
követeli, de az ehhez szükséges pénz nem folyik 
be azért, mert kicsiny az adóalapunk, nincs fizető- 
képes polgárságunk1

Bátor asszony. Férjél megölte a bánya 
| gép, csak pár hete, hogy eltemették. Az özvegy 

asszony tizenegyed magával maradt, csekély nyug- 
bérére s kis vagyonára utalva. Jóakarói azzal 
akartak rajta segíteni, hogy két kisebb gyerme
kének eltartásáról gondoskodnak. Azt felelte, hogy 
ő nem fél az élettől, Isten segedelmével, akitől 
jó egészséget kér, fenn fogja ő szorgalmával 
munkájával családját tartani. A divatos kishitűség 
korszakában is vannak még bátor lelkek, miként 
ez a példa is mutatja F,

Kirohanás. Az .Esztergom* c és Esz
tergom városában megjelenő hetilapban valami 
■ Ignotus* álnevű úr, nem tudni, mi érdekből, 
nagy kirohanást intézett a városunkban megin
dult azon mozgalom ellen, hogy itt egy olyan gyár 
létesüljön,* melyben férfimunkások kapjanak mun
kát és állandó kenyerei. Értjük a .Templom
berendezési Műintézet részvénytársaságot. Ezzel 
a kirohanással érdemlegesen jövő számunkban 
lógunk foglalkozni.

— Készül a dohányárúk áremelése. Julius 
1-én lép életbe a dohányárúk áremeléséről szóló 
rendelet. A dohányjövedéki igazgatóságnál serényen 
folynak már az előkészítő munkálatok. A dohány- 
árusok kötelesek lesznek egy később meghatáro
zandó napra készleteiket pontosan összeírni s ezt 
az összeírást a pénzügy igazgatóságok fogják igen 
szigorúan ellenőrizni és megvizsgálni.

— Vége az iskolai katonásdinak. Pár évvel 
ezelőtt, még a koalíció idejében, a honvédelmi 
minisztérium egyenes fölhívására és támogatásúval 
kezdték szervezni az. iskolai zászlóaljukat. Hazai 
Samu honvédelmi miniszter azonban ebben a

1 tekintetben, úgy látszik, más véleményen, van 
mint a koalíció honvédelmi minisztere, mert a 
héten Kecskemét városához intézett leiratában 
kifejezésre juttatta, hogy az. iskolai zászlóaljak 
szervezését és működését elitéli és károsnak tartja.
A miniszter szerint az ilyen intézmény legtöbbször 
a hasznos testgyakorlásnak elhanyagolására és 
csak az avatatlanok szempontjából teljesen érték
telen, sől káros katonásdijáték Uzésére vezel. A 
miniszter meggyőződött kiküldött közegei által, 
hogy ebbe a hibába az országban eddig már léte
sült valamennyi iskolai zászlóalj beleesett.

Tehát vége a katonásdinak az iskolában. 
Hála Hazai Samu honvédelmi miniszter bülcsesé- 
nek, aki, úgy látsz.ik, másként gondolkozik, mint a 
koalíció, a nemzeti kormány honvédelmi minisz- ' 
tere és nem latija okvetlenül szükségesnek, hogy 
már az elemi iskolába bevigyék a militárizmus 
szellemét, hanem azon a helyes, okos és bölcs

I véleményen van, hogy az iskola tanulásra és nem 
execirozásra és vakparádéra való. Mert mindezekre 
úgyis nagyon jól megtanítja az embert a katona
ság, akkor, amikor a komoly katonai szolgálat 
ideje eljö, de amit a gyerek, a koalíciós kormány 
e nemzeti ideája miatt, az iskolában megtanulni 
netalán elmulasztana, arra — sajnos — a katonai 
szolgálat nem fogja újra megtanítani soha többé.

— Örökbeadó Szitnyatőn kél hónapos 
egészséges két árva fiúgyermek. Érdeklődőknek 
Beránek István községi bíró ad lelvilágosilást.

— Koritnicán a saison már megkezdődött. 
Az idei kivételesen rendkívüli meleg napok folytán 
már most is tömegesen látogatják hazánk e kies 
fürdőjét a gyógyulást kereső vendégek. A fürdő
igazgatóság mindent megtesz, hogy ezt a, termé
szettől bőven megáldott gyógyhelyei a modern 
igényeknek megfelelővé tegye. A fürdőházakat úgy 
alakította át, hogy a legkényesebb igényekei is 
kielégítik. A tömeges beruházás folytán Koritnica 
ma már egyike hazánk legelegánsabb fürdőinek, 
olyannyira, hogy a fürdő kényelménél egyúttal 
olcsóságánál fogva nem kell magyar betegeknek 
külföldre menniük

A kultuszminiszter az iparos-tanonco- 
kért. Zichy János gróf vallás-és közoktatásügyi

miniszter az iparostanoncok jutalmazása és tanoue 
I otthonok tanítóinak tiszteletdija tárgyában kürren- 
1 deletet intézett az összes taníelügyelőségliez. E 
; rendeletben kijelenti a miniszter, hogy az iparos

tanoncok szakszerű kiképeztetésének fokozása és 
j  erkölcsi nevelésének előmozdítása végett a folyó 
! tanévben is támogatni kívánja a tanonciskolák 

működését azzal, hogy a rajzban kiváló előmenetelt 
tanúsított és a pontos iskolalátogatásban kitűnt, 

j szorgalmas és jó magaviseletü tanulók ötven-ötven 
I korona jutalomban részesüljenek. Azok a tanítók, 
j kik a tanoneotthonokat megfelelően vezetik, 200 

korona jutalomdijat kaphatnak.
— Az országos bányászati és kohászati 

1 egyesület Selmecbánya vidéki osztálya f. évi 
í május hó 28-án társaskirándulást rendezett az 
; .Unió* cs. kir. sz.ab. vas- és bádoggyár-társaság 
! tulajdonában levő zólyomi lemezgyárba.

Sobó Jenő egyesületi elnök vezetésével tizen 
vettek részt a kiránduláson, akiket Terény l.ajos 

I gyári igazgató szívesen fogadott, a modern tecb- 
| inka ssinvonalán álló gyári berendezést bemutatta 
; s ezután a vendégeket ebédre Idtta meg a társu- 
; lati kaszinóba.

— Öngyilkosság. Fiala Vilma cselédleány
! szerelmi bánatában mérget ivott s 31-én. a városi 
! kórházban, nagy kinok közölt meghalt.

— Ha valamelyik gyártm ány meghódítja 
a közönségei, az értéktelen utánzatok gombamódra 
teremnek, L)e a közönséget a legtöbb esetben 
megtéveszteni nem lehet.

Így például alig van szivarkapapir és hüvely- 
minőség. mely csak megközelítőleg is vetekedhet
nék az ABADlE-gyártmány közkedveltségével. 
Számtalan az utánzatok szánta, melyek hasonló 
felszereléssel és névvel a cigareltázókat megté- 
veszeni igyekszenek.

Azért ajánlatos megügyelni, hogy a csoma
goláson és a papiroson is az .Abadie-név látható 
legyen.

— Kitüntetett nagy iparvállalat. Az Ur-
; szágos Iparegyesület igazgatósága nagy arany 

éremmel tüntette ki a Budapest—Kőbányai Első 
[ magyar részvényserfőződét, mini amely a hazai 
í sörtermelés megalapítása, fejlesztése és nagyarányú 
: verseny- és kivitelképesség terén úttörő érdeme

ket szerzett, Az Iparegyesület meleghangú levél
ben értesítette a kitüntetésről a serfőzde igazga
tóságát.

— Egger-Emulsió világhírű csukamájolaj- 
készitményt a leghíresebb orvosok ajánlják, meri 
a gyenge gyermeket erősíti, angolkor, mirigybe
tegségek, vérszegénység, szamárköhögés stb. esetei
ben páratlan. Szoptató 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. 
Póstán 3 üveget bérmentve küld 9 korona elő
zetes beküldése után: Nádor gyógyszertár. Buda
pest VI, Váczi-körút.

— A koritntcai ásványvíz. Amint értesü
lünk, e kiváló gyógyvíz a napokban friss töltésben 
került a piacra. Nem akarjuk elmulasztani, hogy 
tisztelt olvasóinknak figyelmét erre a kitűnő s 
hazánkban mondhatni páratlan gyógyvízre fel ne 
hivjuk.

A korilnicai ásványvíz különösen jó eredmény
nyel alkalmazható: idült gyomor-és bélhurut- 
gyomorhányás, gyomor-és bélgörcs, máj-és lépda- 
ganalok, aranyeres bántalmak és idült székrekedés 
esetén, valamint sárgaság, cukorbetegség és húgy- 
savas diathesis ellen. Egyúttal a legbiztosabb szer 
a vakbélgyulladás megakadályozására.

— Az adózók figyelmébe. Minthogy az 
1911. év 11. negyedére szóló adók f. é. május hó 
15-én esedékesek, felhivatnak ennélfogva az adózó 
polgárok, hogy ezen kötelezettségüknek, saját' ér
dekükben, annál is inkább tegyenek eleget, mert 
ezen határidőn túl fizetendő adók után már a 
törvényes késedelmi kamatok fognak felszámittatni.
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— Pályázat. A lévai m. kir. állami tanító
képző-intézet 1 osztályba a jövő 1V) 11/12. tan
évre 44) növendéket vesz fel. De felvesz az 
intézel a felsőbb osztályokba más intézetből is jó 
magaviseletű és legalább jeles előmeneteld növen
dékeket. Jó magaviseletü és megfelelő előmeneteld 
növendékek számára a unt. vall. és közokt. minisz
ter ur a kővetkező kedvezményeket nyújtja, még 
pedig mind a négy osztályban. 1. Teljes ingyenes 
helyeket, melynek állnak ingyenes-étkezésből s havi 
10 kor. lakáspénz-kedvezményből, melyért a nö
vendék lakáson feldl tisztogatási és mosást is kap.
2. Féldijas helyeket, melyek azzal a kedvezmény
nyel vannak összekötve, hogy évi 140 kor. ellátási 
díj és évi 50 kor. lakáspénz befizetése ellenében 
a növendék teljes ellátást nyer, mert ellátási az 
költség felét az állam viseli. 3. Havi 14 koronás 
ösztöndíjas helyeket. 4. Teljes fizető, azaz évi 
280 kor. étkezési és évi 100 kor. lakásdij befize
tésével összekötött helyeket. 5. Tisztességes ellátás
ról annak is gondoskodik az igazgatóság, akit a 
miniszter ur minden kedvezmény nélkül, bejáró
nak vett fel. Az ellátás dija itt is évi 280 -f 100 380
korona. A folyamodványok beküldésének határideje 
május hó 31 -ik napja. Az I. osztályba felvesz az 
intézet oly éptestü és egészséges növendéket, akik 
életük 14-ik évét már betöltötték, de 18 évesnél 
nem idősebbek s a polgári vagy középiskolai IV-ik 
osztályát sikeresen bevégezték. Az egy koronás 
bélyeggel ellátott és sajátkczüleg irt folyamodvány 
a nagymélt. vallás- és közoktatásügyi miniszter 
úrhoz címezendő, de a tanitóképző-intézeti igaz
gatósághoz küldendő. A folyamodvány mellékei:
a) születési bizonyítvány: b) iskolai bizonyítvány 
a mull iskolai évről s ha a tanuló még iskolába 
jár, az első félévi értesítő a jelen iskolai évről: 
c) orvosi bizonyítvány arról hogy a folyamodó a 
tanítói pályára alkalmas ép egészséges: továbbá 
it) ujraottási bizonyítvány; ej hiteles községi bi
zonyítvány a szülők és folyamodó vagyoni állapo
táról, a családfő polgári állásának, évi jövedelmé
nek és a szülői gondozás alatt álló keresetképtelen 
kiskorú gyermekek számának, evének él életkorá
nak feltüntetésével; f)  ha a folyamodó már nem 
jár iskolába: erkölcsi bizonyítvány; y) ha a folya
modó még tanul, akkor utolsó évi bizonyítványát 
legkésőbb julius hó 1-ig tartozik pótlólag beküldeni. 
K bizonyítvány nélkül a folyamodvány tekintetbe 
nem vehető. A folyamodás eredményéről a tanulók 
hozzátartozóit augusztus hó második felében hiva
talosan értesíti az igazgató, éppen azért a folya
modó pontos címét, ahova az értesítést várja 
lakóhelyének (vármegye utolsó pósla) megjelölésé
vel Írja a folyamodvány külső lapjára. A felvétel 
azonban csak akkor válik érvényessé, ha a felvett 
növendéknek zenei hallása s testi állapota meg
vizsgáltatván, az kifogás alá nem esik.

— Emésztési zavarokat felnőtt gyomor
betegeknél és öregeknél elhárít az ötven évvel 
ezelőtt feltalált, s eredetileg a gyermektáplálásra 
hivatott Nestlé-jápeledel, mely a legtisztább al
pesi tejet tartalmazza. E lehető legjobban emészt
hető tápeledel az orvosi praxisban mint diaetikuin 
kipróbálva és ajánlva van. Próbadobozokat és 
ismertető iratokat ingyen küld a francia-svájci 
Nestlé-társaság (felnőttek szakosztálya): Wien, I., 
Biberstrabe 11. Magyar levelezés. Dobozonként 
1 korona 80 fillérért minden gyógyszertárban és 
drogériában használati utasítással együtt kapható. 
Óva intünk utánzatoktól, különösen a cacao és ! 
mészphosphát tartalmú tápszerekről, amennyiben 
tudvalevő dolog, hogy azok székrekedést okoznak.

— A mérleg-birtokosok figyelmébe. A ke
reskedelmiügyi ni. kir. miniszter megengedte, hogy 
az 1874. évi Vili. t. c. alapján meghatározott 
kellékek szerint késztilt mértékek és mérőeszkö
zök 1911. évi december hó 31-ig időszakos, ille
tőleg javitás utáni első hitelesítésre még abban 
az esetben is elfogadtassanak, ha az átmenet 
bélyeggel még nincsenek is ellátva és hogy az 
ily mértékek és mérőeszközök a folyó év folya
mán, akár időszakos, akár első hitelesítésre való 
bemutatásuk alkalmával, az átmeneti bélyeggel is 
elláttassanak.

— Anyák figyelmébe! Világhírű gyermek- 
orvosok egyhangú véleménye, hogy a gyermek 
elismert legkiválóbb, legértékesebb tápszere az 
elválasztás időszakától kezdve a Phoshatiene Fali
eres. E kiváló tápszer könnyen emészthető, kelle
mes izti, a fogzást megkönnyíti és biztosítja a 
csont rendszer fejlődését. Egy nagy doboz elegendő 
3 hétre. Ára 3 kor. 80 tilt és kapható a gyógyszer- 
tárakban.

A nyár veszedelmei és a csecsemők.
A csecsemőkor halandóságának legnagyobb száza 
lékát a nyári betegedések szolgáltatják. Ezek kö
zül is a legveszélyesebb a hasmenés, a gyermekek 
gyomorbélhurulja, mely elég gyakran pár nap alatt 
kioltja a csecsemő életét.

A gyomorbélhurulol többnyire a tej baktériu
mai okozzák, melyek a nyári hőségben rohamosan 
szaporodnak és a tej bomlását is előidézik. A 
tehéntej nemcsak akkor veszélyes a gyermekekre 
nézve, amikor már láthatók is a bomlási proces- 
sus eredményei. Éppen ezért kiküszöbölendő lenne 
a tej a gyermekek étrendjéből a forró évszak idején.

A meleg időjárás alatt a tehéntej csak olyan 
alakban adható a gyermeknek, mely, amellett, hogy 
a tej alkotórészeit bomlásra nem képes állapotban 
tartalmazza, tápláló és könnyen emészthető anya
gok hozzáadásával kifogástalan táplálék. Ilyen 
követelményeknek felel meg az általánosan ismert 
Nestlé-féle gyermekliszt.

— A poloskák alapos kiirtását a petéivel 
együtt csakis l.őcherer-féle Gitnuxin 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
mot vagy foltot nem hagy. Moly ellen egyedüli 
biztos szór. Kapható: Margótsy gyógyszertárában 
Selmecbányán valamint a készítőnél: Löchorer 
gyógyszerésznél Bártfán.

— Székely-féle javaslat és a jogi vizsgák.
Minthogy a Székely-féle javaslat hói pár hónap múlva 
törvény lesz, mindazok, akik a törvény életbelép
téig doktorátust nem szereznek, csak két évvel 
később 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, Boiyai-u. 3. sz.), melynek 
segltstségével hat hét alatt letehetnek egy szigor
latot. Ez annál is inkább tanácsos, mert a beállott 
egyetemi rendszer-változások következtében a 
szigorlatok anyaga aránytalanul megnagyobbodott. 
Az intézet kikölcsönzi tankönyveket helyettesítő 
az összes szigorlalati kérdéseket felölelő jegyzeteit, 
melyekből otthon előkészült jelölteket rövid reka- 
tituiáló kurzus során készíti elő. A «.logi vizsgák 
letétele* c. alatt most megjelent könyvet díjmen
tesen megküldi.

— Siketnémák felvétele. A siketnémák I 
körmöcbányai intézte az 1911/1912. tanévre p á - : 
lyázatol hirdet 15 siketnéma gyermek felvételére.
A növendékekért fizetendő ellátási díj évi 240 
korona, mely szegény gyermekek szüleinek elen
gedtetik. Bányászok, erdészek, valamint bánya- és 
erdőkincstári alkalmazottak gyermekei a m. kir. 
pénzügy-, illetve földmivelésügyi miniszter által 
létesített alapítványi helyekre ingyen védnek fel. j 
Felvételnek továbbá későbbi korban megsiketült j 
gyermekek is, kik a beszédnek szájról való leolva- ! 
.sását tanulják meg. Felvételért folyamodónak a j 
felvétel módozatairól az. intézel igazgatósága szí
vesen nyújt, felvilágosítást és a folyamodáshoz j 
szükséges nyomtatványokat díjtalanul küldi meg. j

— Meglepő egyszerűséggel állíthatunk ma- 1 
napság egy tányér legfinomabb, kész húslevest elő: i 
a Maggi-féle kockái leöntjük lorró vizzel! Egy ,! 
kocka csak 5 fillérbe kerül és egy tányér ( ' / ,  liter) j 
kész húslevest ad. A bevásárlásnál ügyeljenek a
»Maggi* névre és »keresztcsillag< védjegyre. Más 
kockák nem a Maggi cégtől származnak.

A hálószobák réme, a poloska kiirtása 
eddig a lehetetlen dolgok közé tartozott. Mióta 
azonban al.ücherer Cimexinnel történtek próbák, 
beigazolódott, hogy a Cimexin nemcsak az élő 
poloskát pusztítja el nyomban, de a Cimexin ha
tása folytán a peték rögtön kiszáradnak és többé 
ki sem kelnek. A Cimexin mindenütt használható 
szövetei, bútort, falat, vagy festést nem piszkit; 
nyomot vagy foltot nem hagy. Kapható Margótsy 

i gyógyszertárában Selmecbányán, valamint a készí
tőnél: Lücherer gyógyszerésznél Bártfán.

— 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.

— Nem akarunk náthásak, rekedlek, el- 
nyálkásodottak lenni, nem köhögünk, nem vagyunk 
gyengék, idegesek, mi Feller-féle „Elsafluidot1- 
használunk, mely izületi fájdalmak, gyulladások,

| szemgyengeség, fejfájás ellen is kitűnő. Próbalu 
calja bérmentve 6 korona. — Gyomorfájás, vese
égés, étvágytalanság,(hányási inger, l'elbüfögés ellen 
a Feller-féle hashajtó „Elsapilulák11 segítenek, ti 
doboz bérmentve4 korona. Mindkétszer valódi csak 

l Feller V. Jenő gyógyszerésznél, Slubica Gentrále 
12ti. sz. (íéágrábmegye).

— Kereskedőink és iparosaink figyelmébe. 
Az a körülmény, hogy Magyarországban a levelező

i közönség levélpóstai küldeményeinek burkolására 
! különböző nagyságú és alakú borítékot használ 
! és a kereskedők a borítékok ciin és hátoldalára 
j minden rendszer nélkül alkalmaznak cégnyomást,
| reklámábrákat vagy hirdetéseket, a rendeltetési 
| helyet hol a boríték közepére, íiol annak alsó 
| részére Írják és a bérmentesítésre szükséges l'ranko- 
| jegyeket is a boriték 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 felragasztásának hátránya már a 
frankójegyek értéktelenitésénél érezhető, olyany- 
nyira, hogy a bélyegzőgépek használata hazánkban 
épen ezekből a körülményekből folyólag illuzóriusát 
vált vagy legalább a kívánt eredménnyel nem jár 
azért, meri 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-, 
jegyzése a borilék különböző részein a levelezés 
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 
a kézbesítésre való előkészítést, a levelezésnek a 
kézbesítő körük szerint való szétosztását és ren
dezését is.

Ebből az okból igen kívánatos lenne, hogy 
a kereskedő és iparos urak, legalább a kereskedelm- 
levelezés burkolására, lehetőleg egyenlő nagyságú 

1 és alakú borítékokat használjanak, ezeken a borí
tékokon a frankójegy felragasztására előirt hely 
a címoldal jobbfelölt felső részén nyomdailag 
megjelöltessék, a cégnyomás és reklámábrák a 
boriték címoldalán lehetőleg csak a felső balfelöli 
részen alkalmaztassanak és a rendeltetési he- 
feljegyzésére legalkalmasabb hely, a boriték jobb- 
jelölt alsó részén, nyomdai utón vonallal meg
felöl tessék.

- A Delta diadala. A »Delta< keritkezésre 
alkalmas elsőrendű sodronyfonat. 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 
sodronyfonal. Különösen alkalmasszőlő-, gyümölcs, 
és konyhakertek, gazdasági udvarok bekerítésére, 
legbiztosabb védelem vadkárok ellen. Két minő
ségben és ti—6 féle huzalvastagságban kapható, 
különféle szélességekben. Kimerítő ismertetéssel 
és mintákkal, árjegyzékkel készségesen szolgál: 
Kollerich Pál és fiai első magyar sodronyszüvet- 
fonaf-és szitaárugyára Budapesten ,IV. Ferenc- 
József-rakpart 21.

— 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 SO fillér árban.
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Hol jó és takarékos konyhára adnak,
ott a Maggi-név tiszteletben áll. Az immár kél 
évtized óta jól bevált Maggi-féle Ízesítőhöz hason- j 
lóan az 5 filléres Maggi-féle kocka is hamar meg
nyerte háziasszonyaink bizalmát. A kocka a leg
jobb húskivonatból készül és már az összes hoz- j 
závalókat tartalmazza, úgy hogy csupán forró 
vízzel leöntve rögtön használatra kész, kitűnő izü, 
tisztaszinü húslevest ad. A bevásárlásnál ügyelje
nek a Maggi-névre és a keresztcsillag védjegyre.

— Az elválasztás a csecsemő éleiében az 
elsfi legfontosabb változás, amely kihalással van 
további fejlődésére. A szülők csak az esetben biz
tosak azt illetőleg, hogy a gyermek ez átmenetet 
baj nélkül éli át, ha a Phosphatine Falieres gyer
mektápszert adják neki és ezzel vezetik be a 
szilárdabb anyagokkal való táplálást. A Phosphatine 
Falieres következtében a gyermek megerősödik és 
a fogzáson könnyen esik túl. Egy nagy doboz 
elegendő 3 hétre, ára 3 kor. 80 fii. s kapható a 
gyógyszertárakban.

Vannak fájdalmai!

8_

I. A Feller-féle Elsafluid saját tapasztalatunk szerint 
fájdalomcsillapító, gyógyító, gyengeséget meg
szüntető hatással bír. gyorsan és biztosan gyógyít 
csúzt, köszvényl, ideggyengeséget, oldalszúrást, 
szaggatást, influenzát, fej-, fog- és derékfájást, 
zsábát, bénulást, szemfájást, migránt, sok itt meg 
nem említett betegségtől megszabadítja az embert. 
A Feller-féle Elsafluidot. rekedtség, nátha, mell
es torokfájás és légvonat vagy hüléstől eredő 
bajok ellen is páratlan gyógy’sikerrel használják. 
Valódi csak úgy, ha minden üveg a <Feller« nevet 
viseli. 12 kis vagy 6 dupla vagy 2 speciális üveg 
bérinentve 5 korona.

II. Továbbá tudomására óhajtjuk hozni, hogy az 
emberek ezrei gyomorbajok, görcs, étvágytalan
ság. veseégés, hányási inger, rosszulíét, felböfögés, 
puftádtság, dugulás, aranyeres bántalmak és külön
böző emésztési zavarok ellen kitűnő és biztos 
sikerrel használják a Feller-féle hashajtó Rebar- 
bara-Elsapilulákat. 6 doboz bérmentve 4 korona. 
Óvakodjunk azonban utánzatoktól és címezzünk 
minden rendelést gondosan

Feller V. Jenő gyógyszerésznek, Stubica.
C en tra le  126. sz. (Zágrábm egye).

M I N D E N F E L E .
Illemszabályok hajdanában. A .Gaffaro. 

című genuai lap érdekes dolgokat mond el arról, 
hogy a régi időben mit tiltottak és mit engedtek 
meg az illemszabályok. Egészen a 18-ik század 
végéig sok családnak csak egyetlen ivópohara volt; 
vendégségeknél azután egy szolga az ivópoliárral 
és egy kancsóval a kezében állandóan körüljárt 
a vendégek közölt és kinálgatta azokat. Kgy-két 
századdal ezelőtt a villát sem ismerték az embe
rek és így természetesen az ujjaikkal kellett az 
ételekhez nyulniok. Erre nézve azonban külön 
szabályok voltak, hogy mint kelljen az ételeket az 
ujjakkal megfogni Ildomos ember az volt, aki 
csakis az ujja hegyeivel érintette az ételeket és a

legnagyobb illetlenség számba ment, ha valaki utána 
megnyalta az ujjait, vagy a ruhájába törülte azo
kat, mert erre a célra az asztalleritő szolgált. 
Egy »l.ois de la galanterie« cimü loö4—bői való 
könyv egész sereg illemszabályt közöl arra nézve, 
hogyan kell a fehér asztalnál viselkedni. Ugyan
csak eszerint a könyv szerint nagy illetlenség 
volt, ha valaki egy nálánál magasabb állású, vagy 
előkelőbb személyiség jelenlétében a fejét vakarta. 
Erancesco Barberino, Dante korlársa, szintén irt 
egy illemtant, amelyben az asztalnál való viselke
désre vonatkozólag többek között arra figyelmez
teti könyve olvasóit, hogy a lányért nem szüksé
ges a kenyérrel kitörülgetni, úgy hogy azután ki | 
se kelljen mosni azokat, továbbá nem szabad az ' 
ételt úgy a szájba tenni, hogy a száj széle pisz
kos legyen.

#  A harang1 történetéből. A harang kö- '
rülbelül egyidős a kereszténységgel. Annyi bizonyos, 
hogy Krisztus születése előtt nem ismerték a ha
rangot. Az első harangot Kr. u. a negyedik szá
zadban Paulinus nolai püspök Campániában ren
delte meg, innen van az olasz Campanella elne
vezés. A hatodik században már több kolostori 
községben találunk harangot; Sabiniánus pápa 
605-ben rendeletet adott ki, hogy az ének és isten
tisztelet idejét harangütés által adják a híveknek 
tudtára. Érdekes, hogymidőn Klotár frank király- 
610-ben Sens várost ostrom alá fogta, vészt hir
dető harangok kongásálól úgy megijedt, hogy az 
az ostromot félbeszakítva, elvonult a város alól 
A harang keresztelése a kilencedik században, 
Nagy Károly idejében kezdődött. XII. és XIII. 
János pápák idejében igen sok harangot keresztel
tek meg, többek közt a római Latcrán - templom 
nagyharangját is968 ban. A legsúlyosabb harang 
a moszkvai Kreml tornyában volt. de az 1737-ben 
dühöngött nagy tűzvész alkalmával lezuhant a 
toronyból és négyezerhároraszázhusz mázsa sú
lyával oly erővel fúródott a földbe, hogy csak ko
ronája látszott ki. Körülbelül ezer mázsa súlyú az 
ugyancsak moszkvai Szent István-Veliki torony 
nagy harangja, melyet 1819-ben öntöttek. A bécsi 
Szent Islván-templom nagy harangja háromszáz- 
ötvennégy, a párisi Nőire Dame-teinplom harangja 
pedig háromszáznegyven mázsa súlyú.

ff Mérges szépitőszerek. A nők inár a régi 
Egyptomban is kendőzték magukat és egyes ilyen 
kendőző szernek receptjei egészen a mai napig 
fennmaradtak. Ovidius, a rómaiak híres költője, aki 
költeményeiben a hölgyeknek kozmetikai tanácsok- i 
kai is szolgált, szintén elmondja egy-két kendőző
szer készítési módját és az ecélra felhasznált 
anyagokból következtetve, ezek a kendőzőszerek 
aligha lehettek ártalmasak. Máskép áll azonban 
a dolog a modern arcfestékek és arckrémek ese
tében, amelyek közül Kéveil francia vegyész nemrég 
hatvanötről mutatta ki, hogy veszedelmes mérget 
tartalmaznak. Öt szerben ólomvegyületet, négyben 
pokolküvet, ötben higanyvegyületet, ötben foszfor- 
savas cinket, ötben szalmiákot és kámfort, négy
ben mandulasavat, egyben dohányt, hatban lauda- 
numot és néhányban ópiumot talált Réved a vegyi 
vizsgálatnál Azonkívül csaknem mindegyik szer 
aethert, cinkoxidot, chloroformot és lúgot is tar
talmazott, amelyek szintén ártalmasak.

A közönség köréből.
Igen Tisztelt Szerkesztő 'Tanár Ur!

Szíveskedjék alábbi közleményünknek b. lap
jában helyet adni.

Akik jelen vollak az elmúlt vasárnap a 
plébánia-templomban megtartott egyházi beszé
den, hallották stentori hangon elzengeni eme 
szavakat: .Ezentúl pedig temetéseknél sem a 
temetőben, sem a temető kerítésén kívül aentrni-

nemű zene megengedve nem lwsz.« Most már 
igazán csak arra vagyunk kiváncsiak, vájjon ez a 
parancsszerű kijelentés honnan származik ? A 
szentirásból. az apostolok kijelentéseiből vagy a 
kánonból ered? Vagy ama felsőbb fórumtól eredi 
leirat, melyet volt szerencsénk olvasni, tartal
mazza e kerek kinyilatkoztatást V Mi azt hisszük, 
épenséggel nem; hiszen az egész leiratból csak 
annyit olvastunk, hogy a Ft. Plébános Űr hasson 
oda, hogy más alkalommal ilyíajta botrányok elő 
ne forduljanak. De hol van ott tdyasféle, hogy 
ezentúl sem a lemetőben, sem azon kívül zene 
megengedve nem leend. Az igen tisztelt vasár 
napi szónok úr meg is okolta e kijelentését azzal, 
hogy temetés alkalmával zenélni pogány szokás 
Megint csak arra vagyunk kiváncsiak, mióta pogány 
szokás ez?

Hiszen Selmecen, épen úgy, mint az or
szág minden részében, ősidőktől megvan már, 
hogy a temetőben a halott kedves dalát el 
szokta a cigány játszani, — ha a halott még 
életében meghagyta, vagy hozzátartozói kívánták. 
Avagy talán inegháboritjuk a megboldogult 
nyugalmát s megszentségtelenitjük a temetőt azzal, 
ha utolsó kívánságát teljesítjük? Vagy vétünk az 
emberek legszentebb érzelmei ellen, ha az elhunyt
nak ilyen alakban is megadjuk a végtisztességet ? 
S ha ilyen kicsinyes dologban megbotránkozásra 
valót találunk, el lehet akkor egész joggal hagyni 
a temetéssel együtt járó többi formálilást is. 
Minek fejtenek ki az emberek olyan pompát a 
temetéseknél? Milyen alapokon lehet akkor meg 
magyarázni pl. egy főiskolai hallgató eltemetteté
sét? Miért szól a bányászzenekar, miért temetik 
este fáklyakiséreltel s mire való a katonaságnál 
is beveti szokás: a dísztűz? Szinte csodálatos, 
hogy ezen eddig még senkisem ütközött meg. 
Usussá vált mindez, mint a temetőben való 
cigányzene a mi városunkban, miért akarják e 
szép szokást egy szószékről elhangzott ideges 
kinyilatkoztatással végleg megsemmisíteni ? Talán 
azért, hogy szakítva a tradíciókkal, haladjunk a 
XX. század szellemével retrográd. Nagyon különös, 
hogy Selmecen már oly sokakat temetlünk zené
vel és eddigelé senkinek sem volt ellene kifogása 
és az igen tisztelt segédlelkész Úr egyel gondol 
s nem akarjuk kimondani, mitől elragadtatva — 
kirohan, úgy látszik, az igen tisztelt segédlelkész 
Úr azt hiszi, még mindig áll. hogy: .Miénk a 
hatalom és a dicsőség.!

Pedig hát a pápa világi hatalma megszűnt és 
ily ténykedések után meglazul a katli. híveknek a 
selmeci papság iránt érzett szeretele és ragasz
kodása. S ahogy tudjuk, a selmeci temetőhöz 
elsősorban a városnak s nekünk, kalholikusoknak, 
is van beleszólásunk, hogy ott mi történjék 
és mi nem, nemcsak a püspök Öméltósá
gának és a selmeci tisztelt papságnak. Hiszen 
eddigelé nem fordult elő botrányos eset, mig azt 
az igen tisztelt segédlelkész úr nem provokálta 
Vagy melyik kánon szerint rendezte a rá nézve 
épen nem kellemes scénát?

Végül, per tangenteui, jegyezzük meg, hogy 
az igen tisztelt eegédleikész úr nagyon is okosan 
teszi, ha kissé gondolkozik ama közmondáson, 
melyet ő helytelenül használt, de mi jogosan, 
hogy; «Sutor, ne ultra crepidarn..

Ha Krisztus Urunk nem támadt volna fel, 
hát a sírjában megfordult volna ijedtében a va
sárnapi nagyhangú «nem védekező, hírlapi és a 
szószéken — a legfőbb hadi törvényszékről el
hangzott szavaktóll

Méltán kérdhetjük a l. róni. kath. papságtól: 
•Duousque tandem abutere, Calilina, palienlia 
riostra*.

Ezek után maradtam a lek. Szerkesztő úrnak 
honfiul üdvözlettel — híve 

Dr. R.

_  ......  _ 1911. junins 4.
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SZERKESZTŐI ÜZENETEK.
R. K. Nagybánya. Szives köszönet az ujabbi bursch- 

dalükórt. Folytatásukat legyen szabad mielőbb remélnünk.
S. K. Selmecbánya. A ballagásról irt elmélkedés

nek nincs úgyszólván semmi tartalma, a kidolgozása meg 
teljesen müvészietlen. Nem közölhető.

K. 0. Selmecbánya. «A diák és a vallás* c. cikk 
nem a mi lapunkba való. Vallási vitatkozásokba nem 
bocsátkozunk

K. S. Selmecbánya. Rossz verseket nem közlünk

NYILT-TÉR.
f; rovat alatt közlőitekért nem felelős a izeik.

M O L L - F E L E
L S E I  D L I T Z - P O R im

Eiifh*. oldó h&ziiutr mindazoknak, kik emésztési zavarokban és 
az ülő életmód egyéb következményeiben szenvednek.

E y y  ered e ti doboz á ra  2  K .
Vidéki gyógyszertárakban kérjük Moll készítményeitr M Ö X L - F E L E  1
S O S  - B O R S Z E S Z

Fajn iü:;ositoapUÓBeflorzsslés, fl
elismert, régi jó hírnevű háziszer s z a g g a t á s  
és hüléstttl származó mindennemű betegségek

ellen.
E re d e ti ilveti á r a  &  2 '—

Kapható mindtn <jyogytt*tárbnn #5 drogériában.

Föszétküldésl hely MOLL A. gyógyszerész,
cs. és kir. udv. szállító, Becs, I. Tuchlaubun V

SELMEC- ÉS BÉLABÁNYA SZ. KIR. VÁROS

HIVATALOS KÖZLEMÉNYEI

Az anyakönyvi hivatalok bejegyzései.
1911. évi május hó 11-től május hó 81-ig.

Születés.
tíreschó András, Balkovicz Erzsébet, leány, Selmecbánya 
Blahut János, Blahut Katalin, >

— Skarba Irma. *
Üeutsch Miksa, Brciner Róza, *
Mran Márton, Zsilinszky Verőn, »
Bartkó Mátyás, Lupták Anna, »
Kasjár József, Szászik Emília. »
Grelneth Ferenc, Raflfai Anna, *
Schmidt Ferenc, Rötlíng Mária, »
Zubka Ferenc, Czipár Mária, íiu
Zaharidesz Mihály, Kordik Mária. »
Horváth József, Székely Anna. >
Csabák István. Hipszky Katalin. »
Trelter János, Lajzenszky Ludmilla, *
Neuschl György. Daubner Mária, halva sz. fiú. Felsőróna 
Zlatniczky József, Matyasovics Teréz. » »

Hatadan Mária, * *
Némán János, Varinszky Mária, leány. >
Muszil József. Stubna Mária. fiú. Kisbánya

Házasság*
Deutsch Aladár, Felsőcsertés, llell Emma, Selmecbánya 
Szép Lajos, Selmecbánya, Opareny Mária, *
Rác/ János. * Mnrunyak Erzsébet. Selmecbánya 
Idemenszky József C/ajla Lovász Anna, Selmecbánya

Halálozás.
Kirschner Anna, 2 hónapos, sajtszövet gyulladás Selmecb. 
S/emányi Mária, 82 éves, agyhártyalob, Selmecbánya 
Magdics Kálmán, 19 éves. hashárlyalob, »
Mucha János, 50 éves, lildógümükór.
Grünfeld Ferenc, 67 éves. genyes hólyagláb, Selmecbánya 
Rónán Mária. 8 hónapos, tüdőgümökór, »
Matyasovszky Ferenc, 15 éves, tüdőgümökór, * 
sandravai Dussics Zsigmond, 78 éves. aggkór. > 
öz-v. Szluika Sámuel né, 88 éves. aggkór.
Adamszky Tamás. 68 éves, hólyagrák. *
Mclz Ferenc, 68 éves. agygutaiités, »
Hasch Margit, 22 éves, s/.ivbalhártyalob. »
Jani János. 88 éves, tüdőgümökór, *
özv. Bránszky Kúrolyné, 76 éves, agygutaiités, Selmecbánya 
Rakovan György, 78. éves, idiill veselob, *
Csabák Ferenc, 8 napos, vele sz.. gyengeség, *
Fiala Vilma 22 éves, öngyilkosság mérgezés által, » 
Vrabecz Ferenc. 1 hónapos vele sz, gyengeség, *

H I R D E T É S E K
Ha nem ehet, rosszul érzi magát, az 
* orvosilag kipróbált
Kaiser gyom or-borsm enta  

Karamellái
biztos segítséget hoznak, .ló étvágyat kap, 
a gyomor helyre áll és megerősödik ismét

Éltető és üditő hatásuknál fogva 
meneteléseknél nélkülözhetetlenek. 

Csomagolva 20 és 40 fillér.
a '  , M árkus M. cukrászdájában . 

I p m  Mikovényi A. és Margótsy 
Ü IU  , J  örökösei gyógy tá ra ib an  

Selm ecbányán W álko J  K. 
Szentístványí A Gölniebányán

f í  tisztelt höIgYfcözörtscg! 
jVtegbuhato varrónő 
ajánlkozik a házhoz.

Cim:

Suhaj
J^öszel-u. 90.

Császárfűrdő B u d a p e s t e n .  Nyári és téli 
gyógyhely, a  m ag y ar I rg a l
ma srenci tu lajdona. Elsőrangú

—---------- ■ ......... kénes hóv vizű gyógyfürdő:
modern berendezésű gőzfürdő, kényelmes iszapfürdők, 
iszapborogatások , uszodák, külön hölgyek és urak ré
szére. Török-, kő- és m arv án y fü rd o k  : holég és szén
savas- és villam os-vízfürdők. A fürdők kitűnő ered
ménnyel használtatnak főleg csúzos b án ta lm ak n á l és 
idegbajok ellen. Iv ó -k u ra  a légzőszervek hurutos esetei
ben s al testi pangásoknál. 200 kén elmes lakószoba. Szolid 
kezelés, jutányos árak. Gyógy- és zenedij nincs.

Prospektust ingyen és bérmentve küld

j t k * gyomorfájós, bélbeteg, étvágytalan,
* lesoványodáshoz bajlandós használja 

a számos év óta jónak bizonyult gyomorsót,
Schaum ann gyógyszerésztől Stockerauban.

T L j  szabályozni és épségben tartani'akarja 
yVlS.ljó em észtését, használja a Schaumann- 
féle gyom orsó t, tapasztalni fogja, hogy más szerek 

ellenében, mily jól érzi magát.

fZ  X ?níT 7níT Q n üÜáv°iiüa azonnal a fölösleges 
\JLYU1UUI gyomorsavat és előmozdítja
az em észtést. Egy doboz ára 1 korona 50 fillér.

GYomorsó-pas^fillák skÍSl;;“
ugyanazon hatást teszik, mint a gyomorsó. Ára tar- 
solyonkint 8 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 . I

B O R - A J Á N L A T
VÉGH SÁNDOR szölönagybirtokos 

CZEGLÉD (Pest-megye)
Í l í á n l i a  . VÉGHTELEP" 
a j c l l l l j a  v a sú tá llo m ássa l

e llá to tt 200 holdas szőlötelepén te rm e tt

zamatos borait.
1910 ■es term ésű kadarka 48 kor., 

kövidinka 50 kor., ezerjó 50 kor., rizling 
52 kor., szerémi zöld 54 kor.

1908 -as  term ésű kadarka 56 kor., 
kövidinka 58 kor., ezerjó 60 kor., rizling 
64 kor. hektoliterenként.

K í v á n a t r a  á r j e g y z é k e t  k U ld  
i n g y e n  é s  b é r m e n t v e .

F ig y elm ezte tés!
Société des Papiers Abadie.

Minthogy utóbbi időben a mi általánosan 
ismert és kedvelt szivarkahelyeinknek, a

R ÍZ  A B A D IE  (BizOorél-nak
különböző utánzatait forgalomba hozták, 
felhívjuk I. c. vevőinket, szíveskedjenek az 
Abadie névre szigorúan ügyelni, mert ezt 
mindenféle más hasonló nevekkel szokták 
pótolni. Óvjuk vevőinket attól, hogy mi
nőségileg' keveset érő utánzatokat ve
gyenek, mert ezen utánzatok ellen az összes 
törvényes eszközökkel fogunk harcolni. 746 1.

Société des Papiers Abadie.
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FELDMAN NÁNDOR ésTARSA
b a n k -ü z le te

Budapest, VI., Andrássy-ut 50. 
Első M agy Á ltalános Biztosító Tá rs. kerületi főügynöksége

Kölcsönök vidéki takarékpénztári részvényekre és egyéb tőzsdén nem jegyzett papírokra a 
legmagasabb összegig', a legelőnyösebb feltételek mellett. Reál és személy jogú gyógyszertárak 
vételének tinancirozása ; törlesztéses- és egyszerű jelzálog-kölcsönök, építési-, tisztviselői-köl- 
esönök : értékpapírok, tőzsdei árfolyamon; állami-, városi subvenciók eskom ptálása; kölcsönök, 
haszonélvezettel és járadékkal terhelt ingatlanokra. Elsőrangú referenciák. Felvilágosítás díj

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

Van szerencsém a nagyérdemű 
fogyasztó közönség szives tudo
mására hozni, hogy az általánosan 

legjobbnak elismert

£5chram m ít
padlózománc gyártmányom kg -ént? 
2-40 koronáért Engel Zsigmond
fű szer kereskedésében kapható.

♦♦♦♦♦♦
♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦

Saját érdekükben kérem annak 
jóságáról egy próbarendelés útján 

meggyőződni.
Kiváló tisztelettel

Schramm Kristóf.

Papa megengedte! Iliö/.* valódi JACOBlj 
féle A litinicotin ( igarettahiivHvU fadobozban'

Krtesitem a nagyérdemű közönséget, hogy 
v(‘ndéglöm és kávéházam teljes berendezését 
folyó évi jú lius l-tő l kezdve kiárnsitom.

Egyes tárgyak vételére előjegyzést (vagy 
előleget) már most is elfogadok.

Egy Pallas nagy lexikon (18 kötet) egy üveg 
szekrénnyel.

Egy sör apparátus teljes felszereléssel.

Egy kocsi-omnibusz és egy szánka.
Egy pár ló szerszámmal azonnal is eladó

Tisztelettel

H u n g á r l a - s z á l l o d á s .

t i 1 p a d l ó f e s t é k  f
házi használatra. MR

r MM1 U  I  a legjoMi
zománclakkfesték

bútornak,ajtónak stb.
E g y  e c s e t v o n á s s a l  s z i n t  és f é n y t  ad.

TARTÓS! ELEGÁRS! KIADŐSI
Használatban a LEGOLCSÓBB!

Vásárlásnál ügyeljen a törvényesen védett névre és etikettre;
minden rnás csomagolást utasítson vissza I

Kapható: iíj. Marschalko Gyula, Ernst Zsigmond 
füszerkereskedésében Selmecbányán.

A tisztességes, becsületes kereskedő éberen ügyel arra, 
hogy ha vevője utolérhetetlen, hatásánál fogva közismert
„ Z A C H E R L I N T "  kér, ne akasszon nyakába
megtévesztő surrogatumot.

Sajnos azonban vannak másféle kereskedők is.

mint felíitmulhatlan

„rovarirtó"
hathatósan segít 

Csakis palackokban kérje!

Ennélfogva mindenkit, aki valódi Zacherlint akar venni, 
nyomatékosan figyelmeztetünk, hogy utánzatoktól, melyek 
utóbbi időben megtévesztően hasonló üvegekben forgalomba 
kerülnek, az által óvakodjék, hogy pontosan ügyeljen a 
„ Z Á C H  E R Ű N "  névre.

K a p h a t ór Selm ecbányán: ifj. Marschalko Gyula, Engel Xsigtrond. Ernst Zsigmond, H odrusbányán: Weisz. Jakab. Ipolyságon: 
Berczeller M., Ivats Andor, Dombo Károly utóda Barack Ignác, ('.soka József. Korponán: Trnovszky Károly, 
Rumann Gyula. Körmöcbányán: Emu] Manó. Gazdik János, Klein Hermann, Hitler l.ipól .J Mosóczon: Perl János 
tia, Fogyasztási Szövetkezet. Újbányán: C.servinka M, Heinrich Kde. Znióváralján: Schőnaich Viktor.

Nyomatott Joerges Ágost özv. és fia könyvnyomdájában Selmeob&ny&n, 1911


