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l/árosi közgyűlés.
TiirvényhatrtsAgi bizottsági közgyűlé

seink egyre élénkebbek lesznek s a köz- 
ügyek iránt való érdeklődés egyre nagyobb. 
Közönségünket, úgy látszik, megmozgatta 
a város hanyatlásától való félelem s mind 
általánosabb lesz az a vágy, hogy segítsünk a 
bajokon, tegyünk, működjünk, cselekedjünk, 
í gy látszik, beláttuk végre, hogy folytonos 
lamentálássul, szegénységünknek unos-unta- 
lan való emlegetésével nem érhetünk célt, 
hanem energikusan tennünk, dolgoznunk 
kell. Erre az egészséges vérkeringésül 
felfogásra vall a polgármesteri havi jelen
tés is, amely nagyobb, a város forgalmát, 
anyagi viszonyait emelő, a közönség uieg- 
tinomodott igényeit kielégítő befektetések 
szükségességéről emlékezik meg s e befek
tetések költségeit hozzávetőleg bárom millió 
koronára értékeli.

Egy hang sem kifogásolta ezt a tervet, 
sőt ellenkezőleg: az látszott a jelenvolt 
városatyák arcán, hogy örömmel fogadják 
a haladás tervének ezt a bejelentését s 
alig várják, hogy kész tervek kerüljenek 
már a tárgyalási zöld asztalra.

Az a bejelentés, hogy a kereskedelem

( 3  SZÍT?.

Ha lá t egy arcot, mely érte harea.H, 
Reményt, vágyai, mely érte haldokol, 
Szánalom helyett elfordul tőle 
S  végigfut rajta egy hideg mosoly.
De ha őt éri csalódás, bánat, 
üKelynek nyomában égő könny fakad, 
Csöndben, magában addig gyötrődik.
Címig megszakad.

G sergö G ábor.

(£saH búgjatok, susogjatok . .  . *
Holdvilágos, csöndes este . . .
Slmélázva, elmerengve 
3árok gyakran, egyedül . . . .
Hallgatom a szél zúgását,
'Talevelok susogását 
Szomorúan, tétlenül.

“Tudom, miről súgnak-búgnak. 
ű z i susogják, hogy én útnak.
Hosszú útnak indulok ■ - •

* A múlt héten meghűlt líceumi tanulónak verseiből közöl- | 
jük ezt a szép és megható dalucskál

F e l e l ő s  s z e r k e s z t ő :

D». P A U L O V 1 C S  I S T V Á N

M E G J E L E N  MI N DE N  V A S Á R N A P .

ügyi miniszter újból megadta a Selmecbánya 
németi vasút építésére az előmunkálati 

engedélyt, megelégedést és bizalmat keltett 
j a jövőre s amikor a bizottságnak egyik,
; a közügyekkel okosan és komolyan foglal- 
i kozó tagja köszönetét mondott az engedély 1 

kieszküzléseért a főispánnak, lelkesedéssel 
j tette magáévá az elismerést az egész 

közgyűlés.
Amellett bizonyít ez a lelkesedés, hogy i 

most már általános az egész közönségben 
| a haladás vágya, a tenni akarás, a munkál- ; 

kodási kedv.
Örömmel állapítjuk meg ez örvendetes 

j tényeket s őszintén óhajtjuk, hogy ez az j  
egészséges felfogás megmaradjon, fejlődjék, I 

I erősödjék a közönségben és a közönséget 
■ vezető törvényhatósági bizottságban, hogy j 

ezáltal fejlődjék, erősödjék, haladjon a I 
j  város is.

Ennek az örvendetes ténynek megálla- { 
pitása mellett azonban nem hallgathatjuk el, j 
hogy újabban nem látunk elég érdeklődést 

j  a törvényhatósági bizottsági tagokban a 
i közgyűlések iránt. A keddi közgyűlésen 
j például a törvényhatósági bizottsági tagok, 

nem említve a tisztviselőket, akik hivatalból 
! tagjai a bizottságnak, csak tizenketten j

Hulló, sárga falevelek,
Késsen vagyok, már melletek 
S visszatérni nem fogok.

Gsak búgjatok, susogjatok!
Vigasztaló susogástok 
Oly jó! esik énnekem . . .
Hcrvadáskor falevéllel,
Selymes hóval, lágy pihével 
Tödiétel; be sírhelyem . . .

S rö n e r  Q laclár.

;£genor gróf és Ssilasi Jamás.Irta: Szomaházv István.
I.

Szilasi, akinek záros határidőre kellett szál
lítani a regényét, szomorúan ült az Íróasztal ' 
mellett s miközben a szomszédos ebédlőben a 
szobaleány a feleségét öltöztette, a következő , 
regényfejezetet vetette lázasan a papírra.

XXIV. fejezet.
A férfi.

A gróf a hintaszékben ült és lábát a kandal
lónál melengette. OdakUnn hideg és nedves őszi i 
nap borult a didergő világra, de az elegáns medve

Az expedíciói s hirdetésekéi Illető reklamációk a lapkezelo

Joerges Ágost özvegye és fia
céghez intézenüök.

hova az összes pénzkilldemtMiyek is küldendők.

jelentek meg. Mintegy ötvenen hiányoztak 
tehát virilisták, választott tagok vegyesen.

Hát ez, igen tisztelt városatyák, nem 
megyen. --

Ha valaki elfogadja polgártársainak 
ezt a kitüntető bizalmát, amely őt az ügyek 
vezetésére a fórumra küldi, akkor erkölcsi 
kötelesség megbecsülni ezt a bizalmat és 
megfelelni annak.

Most erről csak ennyit. Hisszük, hogy 
e tárgyra nem lesz okunk többé visszatérni 

A keddi közgyűlésen Wilczek Frigyes gróf 
elnökölt. Jelenvoltak a gyűlésen Állmán Imre, 
Árkosi Béla, Baán Elemér, Balás Hugó dr, Binder 
Antal, Csányi Oltó, Dobó Sándor, Dobrovits Mihály 
Kngel Zsigmond, Ernst Zsigmond, Fizély Károly, 
Horváth Kálmán, Joerges Ágost, Kapp Jakab dr., 
Király Ernő, Kuli István, Künsztler János, Niki 
János, Osztroluczky Gyula, Oszvaldt Gusztáv. 
Platzer Sándor, Kichter Ede, Székely Vilmos, 
Sztancsay Miklós, Fngár Kálmán dr., Veress 
József, Vojtás Mátyás, Vörös Ferenc, Zólomy Imre 
és Xsámbor Pál bizottsági tagok.

Részletes tudósításunk:
A polgármesteri jelentés megemlékezik a 

múlt hónap közigazgatási és háztartási menetéről. 
Rendes volt mindkettő. A kereskedelemügyi mi
niszter megadta a selmecbánya-németi vasútra az 
előmunkálati engedélyt. (Éljenzés). A téli és tavaszi 
szárazság miatt vízhiány fenyegeti a várost. 
Felhatalmazást kér a polgármester, hogy a meleg

bőrös dolgozószobában, amelyet ezer exotikus 
csecsebecse ékesített, a tűz otthonos fénye áradt 
szét. A gróf a hintaszékben ült és hanyagul 
olvasta megszokott francia hírlapját. Finom gianac- 
lis-cigarettájának lüstje bodor karikákban tört a 
japáni-stílű mennyezet felé és a csöndet alig 
zavarta meg más nesz, mint a papír diszkrét 
zörgése, mikor a gróf a másik oldalára fordította 
a francia újságot. Az ezüstös óra, amelynek 
tetején egy rokokó-vitéz állott őrt, szabályosan 
ketyegett. Ki tudja, meddig tartott volna ez az 
elálmositó csöndesség, ha most hirtelen egy tiszta 
csengésű asszonyi hang meg nem szólal az egyik 
homályos szögletben ?

—- Tehát? kérdezte az ezüstös asszonyi
hang.

Tehát ?
A gróf letette az újságot ég egy újabb füst

macskát bocsátott föl az arabeszkes mennyezet felé.
- - Mit akar a grófné ezzel a kérdéssel? 

mondta szenvtelenül.
— Azt hiszem, hogy a gróf tudja, miről

van szó . ..
Már megint az utazásáról akar beszélni, 

nevetett föl a gróf gúnyosan. Úgy gondolom, hogy 
elég érthetően fejtettem ki az álláspontomat a 
grófné előtt . . . Ismétlem teliál századszor: Nem, 
nem, nem .



palaki forrás felhasználásával a fenyeget fi bajon 
sürgősen segítsen.

Joerges Ágost bizottsági tag örömmel árle
sül a polgármesteri jelentésből arról, hogy a 
selmecbánya-németi vasútnak újból megvan az 
előmunkálati engedélye. Tudomása van arról, 
hogy nehézséggel járt az engedélynek a kiesz
közlése s Így a közönséget hálára kötelezték le 
azok. akik fáradoztak ez ügyben s különösen 
Wilczek Frigyes gróf főispán. Indítványozza, hogy 
a törvényhatósági bizottság, a város közönségének 
nevében, mondjon köszönetét a főispánnak s há
láját jegyzőkönyvileg örökítse meg. A törvény- 
hatósági bizottság meg-megújuló lelkes éljenzéssel 
fogadta el az indítványt.

Veress József bizottsági tag a melegpataki 
forrás levezetésére vonatkozólag arra figyelmez
teti a tanácsot, hogy e forrásra valószínűleg a 
bányakincstárnak van jogosítványa. A levezetés 
előtt tehát tisztázandó a kérdés.

Kimsztler János bizottsági tag megvizsgá- 
landónak tartja, hogy vájjon érdemes-e levezetni 
e forrásnak vizét, amely ott, ahol levezethető, 
valószínűleg igen csekély vízbőségű. Kéri emellett 
az elromlott hydránsok kicserélését.

Horváth Kálmán polgármester kijelenti, 
hogy tudtával a melegpataki forrásra eddig sen
kinek nincs vízjogosítványa, mindenesetre meg 
vizsgálja ez ügyet s csak úgy intézkedik a leve
zetés iránt, ha másnak jogát nem sérti, vagy ha 
megegyezés jön létre és ha a foryás vize megér 
demli a levezetést.

Wilczek Frigyes gróf köszöni a törvény- j 
hatósági bizottságnak a vasút létesítése érdeké
ben kitejtetl közbenjárásáért kifejezett elismeré
sét. Mellette Czobor László képviselő (éljenzés) is 
azon fáradozik, hogy a városnak régi és jogos i 
vágya teljesedjék s a vasul mielőbb meglegyen.
A kifejezett elisinjgüs buzdítólag hat reájuk s j 
reméli, hogy nemsokára nagyobb eredményről 
számolhatnak be.

Tudomásul vette a közgyűlés, hogy a m. kir. 
belügyminiszter a múlt évi koleraveszély elleni 
védekezés alkalmából fölmerült 2239 korona ki- j 
adásból 182 koronái átvállalt tárcája terhére; 
— hogy Lukács László pénzügyminiszter átvette j 
a kereskedelemügyi minisztérium ideiglenes veze- | 
lését. |

Hódmezővásárhely törvényhatósága átírt az ! 
1907. évi V. t.-cikk megváltoztatása tárgyában a j 
kereskedelemügyi miniszterhez intézett feliratának i

o

— A grófné most leesett a szőnyegre és 
szőke fejével sírva borult a nyugodtan cigarettázó 
férjére.

— Agenor, értsen meg, rebegte könnyezve. 
Ez a levegő fojt, a társaság terhemre van, a 
bálok, a mulatságok untatnak. A szabad tengerre, 
a kék égboltra van szükségem, hogy csak némi
képpen is magamhoz térjek . . . Meg fogok halni 
itt . . .  érzem . . . tudom . . . bizonyos vagyok 
benne . . . Legyen irgalmas, Agenor . . . vigyen 
el ebből a borzadalmas légkörből . . .

A gróf uj cigarettára gyújtott és az egyik i 
lábát átvetette a másikon.

— Grófné, mondta aztán szárazon, — hagyjuk 
a fölösleges jeleneteket . . . Tudja, hogy nincs j 
kedvemre az érzékenykedés és mit sem gyűlölök 
annyira, mint a hiábavaló szóbeszédet . . . Meg
mondtam, hogy nem viszem el a genuai tenger
partra — és ha ismer, bizonyos lehet aflelől, 
hogy meg is tartom a szavamat . . .  Ne okozzunk 
tehát egymásnak fölösleges keserűséget.

— Agenor, susogta elhalóan, — Agenor, 
legyen jó . . .  az Istenre kérem . . . Rabszolgája, 
hű kutyája leszek, ha a kérésemet teljesíti . . , j 
Önnek mindegy . . . legfeljebb nem vadászik egy I 
tiétig . . . engem az egész életre boldoggá tesz . . .  j 
A ruhája szegélyéi fogom csókolni . . .  a szemé- í

pártolása iránt. A közgyűlés pártoló felirat inté
zését határozta el.

A budapesti kir. törvényszék vádtanácsa 
értesítette a várost, hogy a törvényhatósági bi
zottságnak 93 1908. számú határozata következ
tében a »Selmeei I j.ság« ellen indított sajtóperben 
vád alá helyezte Wagner László drt., a lap szer
kesztőjét, továbbá Alliquander Ödön és llolics 
Endre dr. munkatársakat, rágalmazás vétsége 
miatt, amelyet a »Selmeci Újságnak- 1908. évi 
május 21-én megjelent számában irt cikkel kö
vetlek el a rendőrség és polgármester ellen.

A közgyűlés az értesítést tudomásul vette, i
Több ingatlaneladásra vonatkozó ügy nem ' 

volt tárgyalható, mivel a bizottsági tagok nem | 
voltak kellő számban jelen.

A Selmecbányái kereskedők társulata elő
terjesztést tett a Flemming-féle ház megvétele és 
szállóvá való kiépítése iránt.

A közgyűlés tanulmányozás végett, a tanács- | 
hoz utasította az előterjesztést.

A kir. kath. főgimnázium igazgatója az új ; 
főgimnáziumi épülethez területet, épületi fát és , 
követ kér.

A törvényhatósági bizottság készséggel át
engedi a kért területet, az építéshez szükséges ! 
kőanyagot ingyen, az épületi fát pedig polgári 
áron.

Az újonnan megválasztott városi Írnokok j 
kérést adtak be, hogy fizetésüket a folyó év január 
1-től száraítólag kapják meg.

Zsombor Pál bizottsági tag melegen pár
tolja a kérést s ajánlja annak elfogadását.

A közgyűlés a polgármesternek ama kije
lentése után, hogy a kérés teljesítése elvi okokból 
lehetetlen, ■ a kérést nem teljesíti.

Sztancsay Miklós főjegyzőnek fürdőgondnoki 
díjainak megállapítása tárgyában beadott feleb- 
bezésél a közgyűlés a jogügyi és gazdasági bi- j  
zottsághoz utasítja.

I ligái- Kálmán dr. ajánlatot adott be, hogy 
a /.sembery-házban levő lakását újabb hat évre 
adja bérbe a város.

\ eress József és Székely Vilmos bizottsági j 
tagok csak 3 évre javasolják a szerződés meg
hosszabbítását. llaán Elemér a hat év mellett ' 
érvel.

A közgyűlés 19 szavazattal 7 ellen hatéves 
szerződés kötését rendeli el.

Wagner László dr.. ügyvéd beadványt inté
zett a törvényhatósági bizottsághoz, mely bead- ,

S B LM B C B A N Y A I H I R K A P

bői lesem ki minden vágyát . . . csak vigyen el ; 
innen . . vigyen el, mert megfulok . . .

A gróf dacosan vállat vont.
— Szegény gyermek. Önnek láza van . . . ( 

Feküdjék le . . .  a pihenés jól fog tenni az ide- i 
geinek.

— Agenor, Agenor, hál nem teszi meg V
A gróf válasz helyeit egy bécsi kupiét . 

fülyörészett.
Az óra szabályosan ketyegett.
A szomszédban egy kanári dalolt.
— Istenem, sikoltotta most a grófné hango

san, a szivem . . .
Puha kis kezével a szivéhez kapott, szőke I 

feje bágyadtan hanyatlott le a szőnyegre. A gróf , 
azonban ügyesen felfogta és a pamlagra fektette. ' 
Miközben a vánkost a feje alá igazította, halkan 
dörmögle:

— Ismerjük az ilyesmit.
E pillanatban lépett a szobába Jácint őrgróf, 

a hírneves oroszlán vadász, aki — mint olvasóink 
emlékeznek csak nemrég tért vissza Afrikából, j 
ahol a zuávok ellen harcolt.

— Mi történt itt? kérdezte Jácint őrgróf, 
csodálkozva.

A gróf csöndesen mutatott az aléttan fekvő 
grófnéra és igy szólott a lesütött arcú oroszlánva
dászhoz:

Jegyezd meg, hogy az asszonyra csak 
egyetlen tulajdonsággal lehet hatni: a kemény,

ványában bocsánatot kér a bizottságtól s a város 
egész közönségétől azokért a kellemetlenségekért, 
amelyeket szerkesztő korában lapja, a Selmeci 
Újság útján elkövetett egyesek és testületek ellen. 
Kijelenti, hogy kész elégtételt adni bárkinek, aki 
a bocsánatkéréssel nem elégszik meg.

A városi tanács a beadvány tudomásul
vételét javasolta.

Zsáwbor Pál biz. tag kérdést intéz az iránt, 
vájjon a tudomásul vételnek nincsen-e jogilag 
hátrányos következménye az 1908. évben hozott 
közgyűlési határozatra. A Selmeci Újság miatt egy 
időben sok kavarodás volt a városban és sokaknak 
volt kellemetlensége s amikor a mostani bead 
vány benyújtója számtalanszor vádlóként szere 
pelt, nem elégedett mog a bocsánalkóréssel. Nem 
volna ajánlatos, hogy a közgyűlés mostani hatá
rozata lerontsa az 1908. évben hozott közgyűlési 
határozatnak érvényét.

Wilczek Frigyes gróf elnök kijelenti, hogy 
a terminológia szerint a tudomásul vétel nem 
azt jelenti, hogy a közgyűlés ezzel megsemmisíti 
előbbi határozatát, inkább azt fejezi ki, hogy a 
közgyűlés ez üggyel nem óhajt lényegében foglal
kozni.

llngár Kálmán dr., tb. t. ügyész kifejti, 
hogy a tudomásul vételnek jogi hatálya nincsen 
az előbbi határozatra.

A közgyűlés azután tudomásul vette a be
advány beérkezését.

A gyűlés, az elnök éltetésével, délután öt 
órakor véget ért

A nősülési tilalom szabályozása a 
véderőről szóló uj törvényjavaslatban.

Az új véderőtörvényjavaslatnak a védköteles 
korban álló vagy még azt el sem ért iljak nősülé
sére vonatkozó rendelkezései, sociális szempontból, 
nem kicsinylendő értékkel bírnak.

A ma érvényben álló védtürvény 50. §-a 
szerint a nősülés a hadköteles kor elérése előtt 
és a harmadik korosztályból való kilépés előtt 
nincs megengedve. Különös tekintetbevételt ér
demlő körülmények között a kivételes nősülhetési 
engedélyt a honvédelmi miniszter adhatja meg

Vagyis, ama fennálló törvényes rendelkezés 
szerint, a nősülés a 23-ik életévig tilos. A kivéte
les nősiilésí engedélyt, kellőleg megokolt és ok
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megalkuvást nem tűrő férfiassággal.! A férj szive 
damaszkuszi acélból legyen, amelyet nem olvaszt 
meg semmiféle asszonyi könny . . . Mert a házas
ság csak akkor lehet igazán boldog, ha mindenkor 
az erős férfiakarat kerül ki diadalmasan a csatá
ból . .  .

Jerome behozta a teát, a szőke grófnő meg
mozdult és —

11.
Eddig haladt Szilasi a legényében, mikor az 

ebédlőből egy erős asszonyi hang kiáltott be a 
dolgozószobába:

— Készen vagyok!
Szilasi, füle mögött a pennával, udvariasan 

kitipegett az ebédlőbe.
— Cicuskám, mondta szelíden, — még kö 

rülbelül félórára van szükségem, hogy a regénye 
met befejezzem. Goldschmidtől akkor négyszáz 
forintot fogok kapni . . . mert a kézirat átadása
kor rögtön fölvehetem a honorárium második 
részletét . . . Amint tudod, holnapra van kitűzve 
az adóárverés második határnapja . . .

Szilasiné, egy móléit, jóképű barna asszony, 
aki a tükörben ép a kalapját tűzte föl, dacosan 
szegte hátra a nyakát.

— Papperlapapp. mondta türelmetlenül, — 
még csak az kellene, hogy itt kalaposai! várakoz
zam rád. Egy-kettő, hagyd az irkafirkát és vedd 
föl a fekete kabátodat ,
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Hiányokkal felszerelt kérvény alapján, a honvé
delmi miniszter adja meg. Elvileg csak az esetek
ben adatott meg az engedély, amelyekben 
kellőleg be volt igazolva a női munkaerő 'hiánya 
és annak szükséges volta: tehát, ha az illető csa
ládban női munkaerő nincs, vagy ha a házasulandó 
ara családjában nincsen férd munkaerő s Így az 
ara gazdaságának fenntartása érdekében kívánatosa 
házasság, végül, haerkülcsi tekintetek, nevezetesen 
a család tisztessége, az ara jó hírneve követelik a 
házasság sürgősségét.

Az első két esetnek azonban további felté
tele annak a körülménynek a beigazolása, hogy 
a család gazdasága és vagyona nem olyan jelen
tékeny, hogy a női,- illetőleg férfimunkaerői cso- 
lédtartás utján pótolhassa.

A kivételes nősülési engedélyért folyamodók 
túlnyomó része az alsóbb uéposztályból kerülvén 
ki, természetes dolog, hogy ezek a folyamodvány 
megírására, az okmányok beszerzésére önmaguk 
nem képesek, hanem azt mással, rendszerint a 
községi jegyzővel végeztetik el. Hogy az illetők 
ezt az Írásbeli munkát megfizettetik, természetes 
dolog. i

De ez csak egyik része a folyamodók anyagi 
megterheltetésének. Az okmányok kiállítása sem 
ingyen történik; azonfelül a legtöbb ilyen család
ban van idősebb asszony, akinek munkaképtelen- ; 
ségét igazolni kell. A munkaképtelenséget igazoló 
orvosi bizonyítványt a községi orvosok állítják 
ki, amit a folyamodóknak szintén meg kell fizet
niük.

Ezek a költségek aránytalanul súlyos anyagi ; 
terhet rónak a nősülési engedélyért folyamodókra.

Nem ritka eset az sem, hogy a kérvényezőket i 
egyes közbenjárók, a kivételes nősülési engedély ■ 
kieszközlése címén is, — jogtalanul, — kisebb j 

nagyobb összegekkel megsarcolják.
A kivételes nősülési engedélyek véleménye

zésénél bő tere nyílik azonfelül a pártoskodásnak, i 
ellenségeskedésnek. A községi elöljáróság megta
gadhatja a nősülés szükségességének igazolását 
olyan esetekben, mikor a nősülés az illető család
nak valósággal létérdeke, viszont kiállíthatja a j 
bizonyítványt akkor, mikor az engedély megadása, 
a lenti elvek szem előtt tartása mellett, egyálta
lában nem megokolt.

A nősülési tilalom helyes vagy helytelen 
volta már az 1889. évi védőtörvény tárgyalások 
alkalmával élénk vita tárgya volt.

Kétségtelen, hogy a korai nősülés első sor-

Szilasi busán horgásztattá le a fejét.
— De édesem, rebegte bátortalanul, — tu

dod, hogy milyen nehezen Írja bele magát az ember 
a szükséges hangulatba .. . Félóra múlva nagy
szerűen befejezném az egész regényt. .. még így .. 
inig ha veled megyek . . .

Az asszony haragosan toppantott:
— Tamás, ne bosszants! Tamás, ne vigy a 

végletekig}. . Tamás, legyen elég a szóbeszédből .. . 
Ott a kabátod a zongorán . . . amott a puha ka
lapod . . .  a zsebkendőd . . . .

Szilasi nagyot sóhajtott és fölvette fekete 
kabátját, a puha kalapját. Atnig az asszony a 
szobaleánnyal konferál!, a Szilasi sógora, aki az 
ajtóból az egész jelenetet végignézte, megütközve 
csóválta a fejét:

— Tamás, mondta később jóindulattal
a kedves nőd a saját testvérhugom és mégis azt 
mondom neked, Tamás, hogy pulya tickó vagy. 
Állj a sarkadra, emeld föl a szavadat, mert bi
temre, Tamás, szégyennel teljes papucs alatt gör
nyedsz.

Szilasi pedig begombolta a gérokkját és kö- 
zelébb hajolván a sógora füléhez, ravaszul Így 
suttogott

— Jegyezd meg, öregem, hogy az asszonyra 
csak egyetlen tulajdonsággal lehet halni: a szelíd
séggel. A férj szive olvasztott vajból legyen, mert 
a házasság csak akkor lehel boldog, ha az erős 
férfi türelmesen veti alá az ő akaratát a szende és 
erőtlen asszony akaratának.

bán a mezőgazdasággal foglalkozó nép érdeke,s 
Így Magyarországon felette nagy jelentőséggel bir. 
Ennek a nagy jelentőségnek kétségtelen bizonyí
tékai a statisztikai adatok. Aliiig Ausztriában nő
sülési engedélyek csak elvétve, a legritkább ese
tekben adatnak, addig Magyarországon átlag 20000 
itju nyer évente kivételes nősülési engedélyt.

Az alsóbb néposzlályok nem csekély íj •» 
pedig, azok, akik a kérvény megszerkesztés) 
és felszereléséhez megkívánt pénzzel nem ref 
keznek, vadházasságban él. Különösen az oi 
egyes részeiben, Így a Bácskában, Torontál 
gyében sáltalában a szerbek, románok, a gör< 
leli vallásuak körében, bot a nemi érettség k< 
lián fejlődik ki s a gazdasági viszonyok is fokozot
tabb mértékben megkövetelik a női munkarőt, a 
vadházasság valósággal népszokássá váll, úgy hogy 
nem egy esetben hivatalos községi bizonyítványok
ban igazolják, hogy az illető férfi és nő a helyi 
szokásoknak megfelelő külső formaságok között 
összeállt.

Nem alaptalan tehát a feltevés, hogy a vad
házasságok előmozdításában nem csekély szerepe 
van a nősülési tilalomnak.

Gazdasági szempontból és a közerkölcsiség 
szempontjából egyaránt el kell Ítélnünk a nősülési 
tilalmat. De el kell Ítélnünk a közszabadság szem
pontjából is, amennyiben a nősülési tilalom az 
államnak kellőleg meg nem okolható beavatkozása 
az egyéni életbe.

Már hosszabb idő óta megfontolás tárgya 
volt a nősülési tilalom eltörlése s ebben a kérdés
ben több törvényhatóság feliratot is intézett az 
országgyűléshez, de uiindezideig útját állotta 
annak a fennálló törvény rendelkezése.

Az uj véderőtörvényjavaslat módot nyújt a 
honvédelmi miniszternek a nősülési tilalom meg
szüntetésére s hisszük, hogy a miniszter, a javas
lat törvényerőre emelkedése esetén, élni is fog 
e jogával.

A javaslat 40-ik §-a ugyanis discrelionalis 
jogot ád a honvédelmi miniszternek, hogy a nősü
lési tilalmat rendeleti utón korlátozhassa vagy 
egészen megszüntethesse.

Ezt a tervbe vett rendelkezést, küzerkölcsi, 
sociálís és nemzetgazdasági szempontból, szeren
csésnek kell tartanunk s mint örvendetes vívmányt 
üdvözöljük.

Szabad iskola.*
Korunkban az iskolás gyermek nagy figye

lemben részesül minden oldalról és ezen nem is 
lehet csodálkozni, mert a jövő azé, akié az iskola. 
Ha boldog jövőt kívánunk, azt be kell oltanunk a 
gyermek lényébe, sikeres neveléssel; ha biztosítani 
akarjuk jövőnket, szükséges, hogy a gyermek lel
kére az iskolában olyan üdvös befolyás gyako
roltassák, melyen, mint alapokon, derék, istenfélő, 
erkölcsös egyéniség épülhessen.

A mi Urunk Jézus Krisztus, aki tanításával 
és halálával újjá teremtette az emberi nemet, 
kiváló szeretettel kedvelte a gyermekekéi. 'Hagy
játok a kisdedeket hozzám jönni és ne tiltsátok 
őket, mert ilyeneké a mennyeknek országa.* 
(Máté 19. 14.) Ezen felhívás érvényes lesz a világ 
végezetéig. Azért a vatikáni szikláról is hangzik 
felénk Krisztus helytartójának, X. Fiúsnak, e szó
zata: -'Mindent, tehát a gyermeket is, megújítani 
Krisztusban!* Tehát az üdvözítő és az ő földi 
helytartója szüntelenül hangoztatja: Vezessétek a 
gyermekeket Krisztushoz.

De mit tapasztalunk. Az isteni Bárány csendes 
szavába és a szentegyház fejének békés szózatába 
idegen, ellenséges hangok vegyülnek: «K1 a gyér-

* Mondotta Oszvulil Fér. Richdrd  alosperob, kurii- 
ieti tanfelügyelő, a «Selmecbánya-vidéki r. k. népnevelők 
egyesületének seluicei köre* május hó 30-án tartott évi 
közgyűlésén.

mekekkel Krisztustól!* És ha kérdezzük: .Hová 
velük?,* azl válaszolja a pokoli kigyó sziszegése: 
„A szabad iskolába “

Ezzel a jelszóval: .szabad iskola* találkozunk 
a mi édes hazánkban is és előrebocsátom, hogy 
itt nincsen szó a hitetlenek és hilehagyottak gyer
mekeiről, csupán kalholikus gyermekekről van 
szó. Azért szükséges, hogy ismerjük meg e jelszó 
valódi értelmét és értékét.

Lássuk hát, mi az a szabad iskola?
A szabad iskola ina minden hitetlen, szabad

kőműves,szabadgondol kozó,anyakönyvi keresztény, 
szóval minden .antiklerikális* embernek a köve
telménye, akik gyűléseiken, lapjaikban ezerszer 
jobban, mint én képes lehetnék, megmagyarázták, 
mit gondolnak ők a szabad iskola alatt, t. i. iskolát 
Isten nélkül, tehát istentelen iskolát; iskolát ki
nyilatkoztatott vallás nélkül, csupán a tudás ál
dásaival, leliát hitetlen iskolát, a gyermek neve
lését .polgári erkölcstan* szerint.

Szabad iskola! Neve igen szép, a való azon
ban az, hogy szabadságot igéi' és rabszolgaságot 
ád. Az istennélküli iskola zsarnoka a gyermeknek. 
békóba veri a gyermeket, mert megnyomorítja 
lelkét, megmérgezi erkölcséi.

Az ember két rendnek a tagja, a természe
tinek és a termószetfölöltinek. A laikus iskola Isten 
nélkül képes ugyan az embert kitaszítani a földi 
élet vagy a természeti rend számára, de a földön 
fölötti élet számára nem nyújt neki semmit, ter
mészetfölötti álelét teljesen negligálja úgy, hogy 
lelkileg néma, vak, béna marad, tehát nyomorék. 
Mert az istennélküli laikus iskolában a gyermek 
nem hall semmit Istenről, a menny és föld min
denható teremtőjéről, semmit Jézus Krisztusról, 
Adám bukott ivadékai irgalmas üdvözítőjéről; 
semmit a Szentlélekről, a mennyei kegyek és aján
dékok bőkezű osztogatójáról. Fogja-e az ilyen 
gyermek szerelni, imádni, kérni az Istent. Hálás 
lesz-e az Isten adományaiért? Mi lesz természet- 
fölötti életével? Nem lesz-e az ilyen szerencsétlen 
gyermek lelkileg a szó teljes értelmében nyomo
rék és nem lesz-e halott a termószetfölütti rend 
és élet számára?

Mit mond a szabad iskola a gyermeknek az 
ő eredetéről és végcéljáról? Hiszen a tudomány 
az emberi nem eredetéi és célját vastag, átlát
hatatlan takaróval fedi, mely mögött számára 
teljes sötétség honol. Mit fog mondani a szabad 
iskola tanítója a gyermeknek, ha ez az étet nagy 
kérdéseinek egyikével hozzá fordul: Honnét vagyok, 
hová megyek? Ha őszinte a tanító, azt fogja neki 
mondani: Honnét vagyok, honnét jöttem, azt én, 
édes gyermekem, nem tudom. Ha nem őszinte: 
Darvin követőivel fogja neki hazudni: Édes gyer
mekem, te a majom őspapájától és ősmamájától 
származol. És a végcélról mit mond neki? Em
líteni mennyországot vagy poklot nem szabad, 
ezek .vénasszonyi mesék*, «papok koholmányai*. 
Kénytelen neki mondani: A halál után vége van 
mindennek, kimúlsz, mint a cica vagy a madárka. 
Vagy a görög és római mesékhez fog folyamodni 
avagy a lélekvándorlással vagy a megsemmisü
léssel a nirvánában akarja megnyugtatni a vilá
gosság és igazság után sóvárgó gyermeki lelket.

És mit fog érezni a szabad iskola növen
déke, ha az iskoláján kívül körülnéz? Osszeszorul 
a lelke, mintha idegen világba jött volna. Nem 
lehet tagadni, hogy egész életünk össze van szőve 
a kereszténységgel, úgy, hogy az elválasztásról szó 
sem lehet. Az óvszám, az évszakok, az ünnepek 
és szokások, a tudomány és művészet, a foglal
kozás minden neme, ez mind magán hordja a 
a keresztény vallás jellegét. A szabad iskola gyer
meke meg fogja bámulni szép templomainkat, mint 
az utazó az egyploml szfinkszszobrokat és pirami
sokat mint szép képek, remek szobrok, értékes 
oltárok, faragott padok és szószékek múzeumait
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Meglátja a keresztre feszített Jézus képi5! és kér
dezni fogja: Micsoda gonosztevőt ábrázol ez? Meg
látja Mózes képét és azon fogja törni szegény 
fejét: mit jelent az a tíz számjegy a két táblán? 
Avagy meglátja a Szent család futását Egyptomba 
és fogja gondolni, mint az egyik olasz Író mondja: 
Itt falusi emberek mennek vásárra ((iabelli L' 
istruzione in ltalia). — És erre azt mondják, 
hogy haladás!

(Folytatjuk.)

Kedves Szerkesztő Úr. Mi újság van arra? 
Virul-e a nárcisz a kertek árnyán ?
Nyilik-e sok ringó.
Pirosszirmu bimbó 
A rózsabokroknak leveles ágán ?
Zeng-e a madárdal a botanikában.
Suhan-e a szellő, mini a gondolat.
Hullnak-e az égről.
A nagy messzeségről,
Álmokat ébresztő aranysugarak ?
Hát a „Tünde,rtelep‘‘ hogy van, mini virágzik, 
A szép séta-pariik folynak e oll még?
Van-e öröm, élet,
Csendül-e az ének
A tündérek ajkán, ágy mint reges-rég ? 
Ébred-e szeretem a bohó szivekben,
Hangzik-e el néha lázas vallomás,
Szem a szembe néz-e,
Szivei s z í v  igéz-e,
S  fakad-e az arcon szende pirulás - 
Erre felé nincsen semmi hír. újdonság. 
Legfeljebb talán az. hogy nagy a meleg, 
Átlátszó fehérben.
Szinte neglizsében 
Kénytelenek járni itt az emberek.
Majdnem hihetetlen, hogy mily elegánsak 
A jóképű, cukros, babaarca nők,
És ami fő, kérem.
Lázba jön a vérem,
Hogyha látom őket, főként délelőtt.
De hogy a levelem kerek legyen s becses, 
Magamról is írok egy szakaszt, egy sort, 
Szerkesztő úr, lássa,
Kipi-kopi társa
Megváltozott nagyon: nem az, aki volt. 
Elhagyóit a kedvem, bolond-nótás kedvem 
A szempillám olykor könnyeket takar.
Ezerhúros lantom 
Fekszik síri hanton,
Hiába pendítem, szólni nem akar 
Apropó! Még azt is meg akarom írni,
Hogy a Szerkesztő Űr, ha ismeri „őt.“
Úgy mondja el néki,
Hogy a szivem félti
És jobban szereti még, mint azelőtt.
Kézírását várom, nap-nap után várom 
S  csókkal boritnám el mindenik sorát . . .
Vége a levélnek,
A színes mesének
Szerkesztő Úr, nyissa papírkosarát!

K i p i - k o p i .

J-l 1 R E K.
— A m. kir. kormány köszöneté. Hiero- 

nymi Károly kereskedelemügyi miniszter elhunyta 
alkalmából a városi törvényhatóság közgyűlése 
külön felirattal fejezte ki részvétét a miniszter- 
elnöknek. Erre a feliratra a következő válasz érkezett 
most aváros polgármesteréhez: >Nagyságos Polgár- 
mester Úr! A magyar királyi kormány szeretett és 
nagyrabec.siilt tagjának, Hieronymi Károly kereske
delemügyi miniszter úrőnagyméllóságának gyászos 
elhunyta alkalmából Selmec- ésBélabánya sz kir.

város közönsége részéről tolmácsolt jóleső rész- I 
vétérl úgy a magam, mint minisztertársaim névé- ! 
ben szívélyes köszönetéi mondok. Kelt Budapesten, j 
ttíil. évi június hó 9. gróf Khuen-Héderváry ’ 
Károly «

A „Hontnémeti-Selmeczbányai" helyi- , 
érdekű vasút ügye ismét egy lépéssel haladt , 
előre. E napokban érkezett le a kereskedelem- 

! ügyi m. kir. minisztérium 34'709/UI. 1911. sz. ren
deleté, mellyel erre a vasútvonalra nézve Lits 
(iyula nyugalmazott főispánnak, mint a vasút ki
építését lervező érdekeltség megbízottjának, az 

, előmunkálati engedélyt egy év tartamára meg
adia, illetőleg az előbbi engedély érvényéi meg- j 
újította. Ez tehát megvolna; most már joggal re
mélhetjük és elvárhatjuk, hogy ez az újabb év , 
nem telik el semmittevéssel úgy. mint az előbbi 
évek és külön is felkérjük a vezető férfiakat, 
hogy most már erélyesen fogjanak hozzá a kivi- j 
leihez és minden erővel legyenek azon, hogy 
vállalkozót kapjanak s a vasutat mielőbb kié
pítsék. Ezt az ügyet kiváló figyelemmel fogjuk 
kísérni és ha rövid időn belül eredményt nem 
látunk, kellő helyeken megtétetjük a lépéseket, 
hogy az. érdekeltség maga fogjon a munkához.

Műkedvelői előadás. Kiváló műélvezet
ben volt részünk f. hó 10-én este a Városi Szín
házban. A Selmecbányái bányászati és erdészeti 
főiskolai ifjúsági kör műkedvelői előadást rende
zeti; előadták Blumenlhal Oszkár és Kadelburg 
Gusztáv Íróknak: «Mozgófény képek* cimfl pompás 
bohózatát.

Az előadás egészét tekintve, az összjáték, , 
a hangsúly, mimika és rendezés oly kiváló és 
Osszhangzalos volt. hogy bármely nálunk járt. 
hivatásos színtársulat bátran példát vehetett volna 
műkedvelőinktől.

A pompás színjátékot és az előadást csak | 
úgy méltathatjuk eléggé, ha minden szereplőt | 
külön méltatunk: Faller Iri csodás elegánciával 1 
adta a megcsalt és duzzogó fiatal asszonykát; Cle- 
ment Erna kitünően alakította az uralkodó anyós 
szerepét és külön dicséret illeti meg érette, mert 
szerepébe — mint értesülünk — úgyszólván csak 
az ulolsógórákban «ugrott be*. Muzsnay Irénke j 
bájos és behízelgő megjelenése és játéka; Héz 
Marcsa temperamentumos szobaleánya mind 
valamennyi elsőrendű alakítás volt.

Kiváló játékot produkáltak a férfiszereplők i 
is. Plentzner Frigyes és Trsztyánszky Dezső a 
legtökéletesebb küzvetetlenséggel játszott, sok vidám 
kacagást váltottak ki a közönségből és kitünően ; 
alakították a kalandra vágyó, peches férjeket. 
Nagyon szimpatikus megjelenésű volt Dr. Süküsd 
Béla, aki szintén elsőrendű játékot produkált. 
Felséges alakítás volt Dobrozemszky M. inűbir- 
kozója és Szabó Endre mozitulajdonosa, akik 
folytonos derültségben tartották a közönséget élethű 
és mulatságos játékukkal. Igen jó volt Csányi 
Aladár könyvvezetője is.

Nagy elismerés illeti meg az előadás rende
zőjét, Dr. Sükösd Bélát, aki nagy munkát és fárad
ságot fejtett ki, úgyszintén külön az összes szerep
lőket a nehéz szerepek megtanulásáért és a jel
lemek kiváló alakításáért.

Telt ház előtt folyt le az előadás és általános 
volt a vélemény, hogy ilyen kitűnő műkedvelői 
előadási városunkban még nem élveztünk végig. 
Nagyon kívánatos volna, hogy még sokszor legyen ! 
részünk hasonló jóban!

Az est jövedelmét a Főiskolai Kör könyv
tára és a Mensa Academica javára fordítják.

Itt közöljük a múlt hó 20-án megtartott 
hangverseny alkalmából történt felülfizetéseket.
Dr. Fodor László 6 K, üzv. Hausdorfer J.-né 4 K, 
Müllner .1. 3 K, Joprges Ágost, Lenesé Vilmos, 
Horváth Józsefné 2—2 K, Fehér Dániel, Heidy 
Jakab. Kachelmann 0. 1—1 K, Hibbján Gusztáv 
60 till Optavszky L 40 till Hajdú János 20 till

— Halálozás. Heincz Auguszta. Heincz Húgó 
volt országos képviselő testvére, folyó hó 10-én, 
71 éves korában, Budapesten meghalt. Holttestét 
Selmecbányára szállították s az itteni családi sír
boltban helyezték örök nyugalomra.

— Érettségi vizsgák a kir. kath. főgim
náziumban. A kir. kath. főgimnáziumban tegnap 
kezdődtek meg az érettségi szóbeli vizsgák s 
kedden fejeződnek be. A vizsgálatok elnöke 
Jurkovich Emil tankerületi kir. főigazgaló.

— Laczó tanító távozása, t.aczó Dániel 
ev. tanítót a besztercebányai ev. egyház, múlt 
vasárnap tartott gyűlésén, egyhangúlag tanítónak 
választotta. Selmecbányán így tehát üresedés les,: 
s az állásra, mint halljuk, már eddig is többen 
aspirálnak. A fő, hogy olyan tanítót válasszon 
az egyház, ki teljesen méltó legyen elődjének a 
helyére.

— Kinevezés, tíröbel Emil főiskolai tanár
segédet a Dunagőzhajózási Társaság mecsek- 
szabolcsi szénbányájához segédmérnöknek ne
vezték ki.

— Elszámolás a „Mensa Academica" 
céljaira befolyt adományokról. A főiskolai 
«Segély ző-Egyesület* elnöksége őszinte köszönet
tel és hálás elismeréssel újabban a következő 
adományokat nyugtázza. A Bányászati és Kohá
szati Egyesület Máramarosvármegyei Vidéki Osz
tálya 200 K, zágrábi m. kir. erdőigazgatóság 
1(58 K, a Bányászati és Erdészeti Főiskolai Ifjú
sági Kör adománya (a műkedvelői előadás jöve
delméből 36 K, a nagyváradi latin szertartásé 
püspökség jószágigazgatósága 20 K, a komlói m. 
kir. kőszénbánya hivatal 15 K. Wagner Kálmán 
3 K, Vincze János 2 K. Blaskovits Gábor t K.

Ez alkalommal emlékezünk meg arról is, 
hogy a főiskolai ifjúsági kör f. hó 10-én kitünően 
sikerüli műkedvelői előadást rendezett, a saját 
és a «Mensa* pénztára javára, amikor is a követ
kező felülfizetéseket kaptuk: Balás Hugó dr. 12 K, 
Fodor László dr., Kövesi Antal, 10—10 K, Faliéi' 
Károly, Magdics János 5—5 K, Grünvald A. 3 K. 
Jankó Sándor. Kuli István, Hegedűs Gyula dr., 
Makávé Miklósné és Ungár Kálmán dr. 2—2 K, 
Csányi Ottó. Millenovich Ferenc, Nemes Hugó 
1—1 K. A felillfizetések összege 58 Korona, 
amelyből 29 korona illeti a «Diákasztalt». Az 
eddig befolyt adományok összege 5684 Korona.

Az elnökség.
— Úrnapja. Selmecbánya város közönsége 

impozáns módon ünnepelte meg Űrnapját. Reggel 
istenitisztelet volt, melyen részt vett a városi 
hatóság s minden testület. Utána körménél volt: 
a város egész közönségének részvételével.

— Októberben jönnek a színészek. 
Dr. Márlfy Károly, az északmagyarországi szini- 
kerület igazgatója, mintegy 40 tagból álló társu
latával és 9 tagból álló zenekarával október elején 
városunkba érkezik s körülbelül négy hétig 
marad itten.

— Tízéves találkozó. Az ág. Iiitv. ev lic. 
főgimnáziumban 1901-ben érettségi vizsgát tett 
tanulók folyó évi július 12-én tízéves találkozóra 
jönnek össze Selmecbányán. A találkozó elő
készítője Draskóczy Béla.

—  A Selmecbányái Atlétikai Klub, Baán 
Elemér kir. közjegyző elnöklésével, folyó hó 14-én 
tartotta évi rendes közgyűlését. A közgyűlés után 
társasvacsora volt a klub helyiségeiben.

— Tanulók kirándulása. Az idén több 
intézet vezetősége rendez, tanulmány céljából 
kirándulást városunkba, hogy ős bányavárosunk 
emlékeit, mostani intézményeit, érdekes vidékéi, 
ha csak futólag is, megtekintsék. E hó 25-én a 
budapesti II., kér. állami főreáliskolának 25 
növendéke érkezik hozzánk, Németh József tanár
ral Másnap. 26-án. az újpesti fémipari kereskedő-
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és leánylanonciskola 80 növendéke keresi fel 
városunkat, Józsa Dániel igazgató vezelése mel
lett. Szívesen látjuk ókét s hisszük, hogy sok 
érdekeset fognak látni s hallani,

— Az iparostanoncok záróvizsgája. A 
záróvizsga e hó 25-én d. é. 9 órakor lesz, a ta
nulók rajz- és munkakiállításával egybekötve. Fel
hívjuk e vizsgálatra s a kiállításra iparosainknak 
s az iparbarátoknak ügyeimét.

— Születés és halál. Május hó folyamán 
40 gyermek születeti városunkban s 38-an hal
tak meg.

— Munkakiállitás. A lévai iparostanoncis- 
iskola, 25 éves fennállásának emlékére, a tanulók 
és segédek munkáiból junius 25-én és 20 án, 
Léván, a városháza nagytermében, kiállítást ren
dez. Belépődíj nincsen.

A m. kir. bányászati és erdészeti fő
iskolai hegyizászlóalj f. hó 11-én tartott majáli
sáról a részletes beszámolást a jövő számban 
közöljük, arra való tekintettel, hogy a felülfize- 
tések még mindig folynak.

A parancsnokság.
— Vége az Iskolai katonásdinak. Ilyen 

című múltkori hírünkben azt Irtuk, hogy a hon
védelmi miniszter megszünteti a koalíciós kor
máin idejében életbeléptetelt iskolai zászlóaljakat.
A főiskolai hegyizászlóaljra ez a rendelet nem 
szól, sőt, mint az alábbiak mutatják, nagy figye
lemmel kíséri a honvédelmi miniszter a főiskolai 
zászlóalj működését. 32398/11. 1911. sz. leiratá
ban, dr. Fodor László főiskolai rektornak a zászló
alj működéséről szóló jelentésére válaszolva, a 
következőket írja: >1911. március 8-án kelt 313. i 
sz. előterjesztéséből nagy megelégedéssel vettem 1 
tudomásul a főiskolai ifjúság katonai kiképzésének 
ügye iránt tanúsított érdeklődését. A főiskolai l 
zászlóalj hasznos, szép intézményét, melynek mű
ködéséről hivatalos közegeim jelentése alapján 
már ismételten nagy elismeréssel nyilatkoztam, 
a legmelegebben ajánlom jóakaralú figyelmébe és í 
szives pártfogásába.*

— Papnövendékek felvétele. Az eszter- j 
gomi főegyházmegye kötelékébe lépni szándékozó 
ifjak felvételi vizsgálata julius 1-én lesz az eszter- 1 
gomi papnevelő intézet dísztermében A pályázó ‘ 
ifjak a felvételt megelőző napon, vagyis június 
30-án, reggel 9 órakor tartoznak az esztergomi 
papnevelő intézetben, beiratkozás és orvosi meg- i 
vizsgálás végett, megjelenni. Felvételre csak oly I 
éptestü és egészséges iljak számíthatnak, kik a 
gimnázium lV-ik, vagy felsőbb osztályait jó siker
rel elvégezték s erkölcsi viseletűk ellen semmi 
kifogás nincsen

— Esperességi közgyűlés. A nagyhonti ág. 
hitv. ev. egyházmegye folyó évi julius hó 6-án, j 
Ipolyságon, a megyeháza nagytermében tartja j  
meg évi rendes közgyűlését. A közgyűlés főbb | 
tárgyai a következők iesznek:

1. Az egyházmegyei megválasztott felügyelő 
avatása.

2. Az esperes jelentése.
3. A beszámolásból folyó határozatok s intéz- ; 

kedések.
4. A bizottságok jelentései:
a)  Az alkotmány- és jogügyi bizottság ja

vaslatainak előterjesztése stb.
b) Az iskolai bizottság jelentése s javaslatai

nak tárgyalása.
c) A számvevőség jelentése az egyházmegyei 

pénztáros zárószámadásairól s az egyházmegyei 
költségvetés beterjesztése.

d) A gyámintézeti bizottság jelentése s ja
vaslatai.

5. Jelentés a tanítói korpótlék s fizetéxkiegé- 
szités iránt benyújtott folyamodványok elintézé
séről.

6. A papi s tanítói segélyző-intézet jelentése.
7. Mely lépések történtek jogigényeink érvé- 

í nyesitésében a bányákétülettel szemben?
8. A folyamodványok a bizottságok javaslatai 

: szerinti osztályozása.
9. Képviselők kiküldése a kerületi közgyű

lésre.
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10. Egyéb folyó ügyek s idejében benyújtott 
indítványok tárgyalása.

11. líitelesilő-bizoltság kiküldése.
Dr. Beer, Brilnii városának tiszti fő

orvosa, megél lapította: Nagyon előrehaladott 
korú egyéneknél, akiknek szabálytalan 
székeléssel kell megküzdeniük, a természe
tes Ferencz JÓlSef^keserliviznek már 
8 napon át tartó használata (naponkint 3 
evőkanállal) a kivánt, maradandó kőnnyeb- 
biilést előidézi. — Kapható gyógyszertárak
ban és fitszerkereskedésekben. Aszétklildési- 
igazgatóság Budapesten.

—- „Válóperbeli eljárás az új perrendtar
tás szerint." Ilyen cimen igen praktikus, nélkü
lözhetetlen népies jogi munka jelent meg a Jogi 
Népkönyvtár kiadásában. A könyv az uj polgári 
perendtartás szerinti összes házassági (váló, bontó, 
megtámadási, semmisőgi) peres eljárásokat tár
gyalja könnyen érthető módon, úgy, hogy ezt 
nemcsak a jogászvilág és valamennyi igazságügyi 
s közigazgatási hatóság, hanem a laikus közönség 
is nagy haszonnal forgathatja. A könyv szerzője 
Dr. Gerő Ernő, budapesti ügyvéd. A könyv ára 
egy korona és megrendelhető minden könyvkeres
kedésben vagy lapunk kiadóhivatala utján, vala
mint a Jogi Népkönyvtárnál is, Budapest, Vili. 
Reviczky-tér 5.

— Mikovényi Árpád Selmecbányái gyógy- 
szerész találmánya. Mikovényi helybeli gyógysze
rész egy újfajta sósborszeszt talált fel. melyet 
• Salvátor-mentholos sósborszesz* néven most 
bocsátott forgalomba. Ez a borszesz, hatásában, 
összetételében felülmúlja a Brázai-féle sósborszeszt. 
az agyonreklamirozott Diana-sósborszeszt s más, 
ezekhez hasonló készítményeket, ügy értesülünk, 
hogy az új sósborszesz máris olyan kedvelt és 
elterjedt, hogy alig győzik a szállítását. Az ország 
minden részéből tömegesen érkeznek a rendelések, 
sőt a külföldről is számos megrendelést kapott 
már a zseniális lalálmámnál fellépő gyógyszerész

— Dohányzók figyelmébe. A Jacobi An- 
tiniootin 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, rekedtek, el- 
nyálkásodottak lenni, nem köhögünk, nem vagyunk 
gyengék, idegesek, mi Feller-fóle „Elsafluidot1, 
használunk, mely izületi fájdalmak, gyulladások, 
szemgyengeség, fejfájás ellen is kitűnő. Próbatu- | 
eatja bérmentve 5 korona. — Gyomorfájás, vese- j 
égés, étvágytalanság,hányási inger, felböfögés ellen | 
a Felier-féle hashajtó „Elsapilulák“ segítenek. 6 I 
doboz bérmentve4 korona. Mindkétszer valódi csak 
Felier V. Jenő gyógyszerésznél, Stubica Centrále 
126. sz. (Zágrábmegve).

Oly
hölgy

ki egészséges bőrápolásra tarl 
valamit, hogy a szépiákét 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.
Bergmanii & Co.. Tetscbeii a. E.
Egy db. 80 fiit. kapható minden 

/gyógyszertárban és drogueriá- 
han. valamint illatszer-üzle

tekben is.

— Kereskedőink és iparosaink ügyeimébe.
i Az a körülmény, hogy Magyarországban a levelező 
I közönség levélpóstai küldeményeinek burkolására 

különböző nagyságú és alakú borítékol basznál 
: és a kereskedők a borítékok cim és hátoldalára 
1 minden rendszer nélkül alkalmaznak cégnyomást, 

reklámábrákat vagy hirdetéseket, a rendeltetési 
; helyet hol a borilék közepére, bot annak alsó 
! részére Írják és a bérmentesítésre szükséges frankó- 

jegyeket is a boriték címoldalának különböző ré
szeire, sőt elég gyakran a hátoldalra ragasztják: a 

! póstai kezelést már régebb idő óta hátrányosan 
j befolyásolja.

A különböző nagyságú és alakú boriték hasz
nálatának és a frankójegyeknek minden rendszer 

i nélkül való felragasztásának hátránya már a 
! frankójegyek értéktelenitésénél érezhető, olyany- 
j nyira, hogy a bélyegzőgépek használata hazánkban 
; épen ezekből a körülményekből folyólag illuzóriussá 
: vált vagy legalább a kivánt eredménnyel nem jár 

azért, mert megelőzőleg a leveleknek nagyság 
i 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 boriték különböző részein a levelezés 
irányítását nehézkessé és lassúvá teszi nemcsak 
a felvevő hivatalnál, de különösen a mozgóposták
nál, ahol e munkát menet közben kell végezni. 
De hátrányosan befolyásolja a rendeltetési helyen 

I a kézbesítésre való előkészítést, a levelezésnek a 
i kézbesítő körök szerint való szétosztását és ren- 
j dezését is.

Ebből az okból igen kívánatos lenne, hogy 
i a kereskedő és iparos urak, legalább a kereskedelmi 

levelezés burkolására, lehetőleg egyenlő nagyságú 
és alakú borítékokat használjanak, ezeken a borí
tékokon a frankójegy felragasztására előirt hely 
a címoldal jobbfelöli felső részén nyomdailag 
megjelöltessék, a cégnyomás és reklámábrák a 
boriték címoldalán lehetőleg csak a felső halfelöli 
részen alkalmaztassanak és a rendeltetési hely 
feljegyzésére legalkalmasabb hely, a boriték jobb
jelöli alsó részén, nyomdai utón vonallal meg- 

| jelöltessék.
— A Delta diadala. A »Delta« kerekezésre 

i alkalmas elsőrendű sodronyfonat. Ezt a »I)elta«
| fonatot egy kiváló, régen elismert hazai cég, 
j 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 huzal vastagságban 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.

— 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 diaetikum 
kipróbálva és ajánlva van. Próbadobozokat és 
ismertető iratokat ingyen küld a francia-svájci 
Nestlé-társaság (felnőttek szakosztálya): Wien, {., 
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.

— 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.

Az olasz királyi család gyermekei 
mindannyian Phosphatine Falieres tápszerrel lettek 
etetve az elválasztás pillanatától kezdve és épen 
ennek tulajdonítható az, hogy a gyermekek kicsat
tanó egészséges jószinbennevelkedtek és a gyer
mekbetegségeket mindezideig elkerülték. Világhírű 
gyermekorvosok egyhangú véleménye, hogy a 
gyermektáplálást az elválasztás idejétől kezdve
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úgy eszközöljük a leghelyesebben, hogy a Phospha- 
tine Kalierest tejbe főzve adjuk a gyermeknek, 
mert ez esetben bélzavarlól nem kell tartani is  
a gyermek fejlődése oly kiváló, hogy annál jobbat 
egy gondos szülő sem kívánhat.

— Uj okmány bélyegek. Hir szerint a pénz
ügyi kincstár uj okmánybélyegeket bocsát ki, a 
melyek nagyobbak lesznek, mint az eddigiek. Az 
uj bélyegek nem olyan papíron készülnek, mint 
amilyenre a mostaniak vannak nyomva, hanem 
egészen uj, különleges papírra, hogy minél nehezeb
ben lehessen hamisítani. Az uj bélyegek körülbelül 
két hónap múlva kerülnek forgalomba.

— Legmagasabb kitüntetés. A rég bevált 
Nestlé-féle gyermeklisztről oly előnyösen ismert 
Sooiété faríné laclée Henri Nestlé cég a cs. és 
kir udvari szállítói címmel lett kitüntetve.

Vannak fájdalmai!

H a s z n á l jo n  F e l l e r - f é le  E l s a f lu id o t  é s  
F e l l e r - f é le  E l s a p i l u l á k a t ,  m e ly e k  e g y e 
d ü li  k é s z í t ő j e  F e l le p  V . J e n ő , u d v a p i  
g y ó g y s z e r é s z ,  S t u b ic a ,  C e n t r a le  I2G . s z .

( Z á g r á b m e g y e ) .
I. A Feíler-féle Elsafluid saját tapasztalatunk szerint 

fájdalomcsillapító, gyógyító, gyengeséget meg
szüntető hatással bír, gyorsan és biztosan gyógyít 
csiizl, kőszvényt, ideggyengeséget, oldalszúrást, 
szaggatást, influenzát, fej-, fog- és derékfájást, 
/.sátrát, bénulást, szemfájást, migrant, sok itt meg 
nem említett betegségtől megszabadítja az embert. 
A Feller-féle Elsafluidot. rekedtség, nátha, mell
es torokfájás és tégvonat vagy hűtéstől eredő 
bajok ellen is páratlan gyógysikerrel használják. 
Valódi csak úgy. ha minden üveg a «Feller« név t 
viseli. 12 kis vagy 6 dupla vagy 2 speciális üveg 
bérmentve 5 korona.

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

Feller V. Jenő gyógyszerésznek, Stubica. 
C entrale  126. sz. (Zágrábm egye).

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

— Ha valam elyik gyártm ány meghódítja 
a közönséget, az értéktelen utánzatok gombamódra

teremnek, De a közönséget a legtöbb esetben 
megtéveszteni nem lehet.

így például aiig vau szivarkapapir és hüvely- | 
minőség, mely csak megközelítőkig is vetekedhet
nék az ABADlE-gyártmány közkedveltségével. 
Számtalan az utánzatok száma, melyek hasonló i 
felszereléssel és névvel a cigarettázókai megté
veszteni igyekszenek.

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

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

— Az elválasztás a csecsemő életében az 
első legfontosabb változás, amely kihatással van 
további fejlődésére. A szülők csak az esetben biz
tosak azt illetőleg, hogy a gyermek ez átmenetei 
baj nélkül é liá i, ha a Phosphatine Falieres gyer
mektápszert adják neki és ezzel vezetik be a 
szilárdabb anyagokkal való táplálási. 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.

Székely-féle javaslat és a jog-i vizsgák.
Minthogy a Székely-féle javaslatból 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 
évei nyerjenek, forduljanak a dr. Dobó jogi sze
mináriumhoz (Kolozsvár, Bolyai-u. 3. sz.), melynek 
segiességével bal hét alatt lelehetnék egy szigor
latot. Ez annál is inkább tanácsos, mert a beállott 
egyetemi rendszer-változások következtében a 
szigorlatok anyaga aránytalanul megnagyobbodott. 1 
Az intézet kikölcsünzi tankönyveket helyettesítő 
az összes szigorlati kérdéseket felölelő jegyzeteit j 
melyekből otthon előkészült jelölteket rövid reka
pituláló kurzus során készíti elő. A «Jogi vizsgák J 
letétele* c. alatt, most megjelent könyvet díjmen- ! 
lesen megküldi.

A poloskák alapos kiirtását a petéivel 
együtt csakis Lőcherer-féle C.ímexin poloskairtóval 
eszközölhetjük, mert a Cimexinnel érintkező po
loskák nyomban elpusztulnak: petéik pedig a 
Citnexin hatása folytán kiszáradnak és többé ki 
nem kelnek. Cimexin mindenütt használható, sző- j 
vetet, bútort, falat vagy festést nem piszkit, nyo
mot vagy foltot nem hagy. Moly ellen egyedüli 
biztos szer. Kapható: Margótsy gyógyszertárában j 
Selmecbányán valamint a készítőnél: l.öcherer 
gyógyszerésznél Bártfán.

— Kitüntetett nagy iparválla lat. Az Or
szágos Iparegyesület igazgatósága nagy arany 
éremmel tüntette ki a Budapest- Kőbányai Első 
magyar részvényserfőződét, mint amely a hazai 
sörtermelés megalapítása, fejlesztése és nagyarányú 
verseny- és kivit.elképesség terén úttörő érdeme
ket szerzett, Az Iparegyesület meleghangú levél
ben értesítette a kitüntetésről a serfőzde igazga
tóságát

A koritnicai ásványvíz. Amint értesd- j 
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 ] 
hívjuk.

—  Eg'ger-Emulsió világhírű csukamájolaj 
készítményt a leghíresebb orvosok ajánlják, mert 
a gyenge gyermekei erősíti, angolkor, mirigybe 
legségek, vérszegénység, szamárköliügés stb. esetei
ben páratlan. Szoptató anyának is ajánlható 
valamint aggkori gyengeség ellen és általában 
gyenge, erőtlen, lábbadozó egyéneknek nincs, 
hatásosabb szer, mint az Kgger-Kmulsió. 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 
ppst VI, Váczi-körút.

Siketném ák felvétele. A siket némák 
körinöcbányai intézete az 1911/1912. tanévre pú 
lyázatot hirdet 15 sikelnéma gyermek felvételére 
A növendékekért fizetendő ellátási díj évi 240 
korona, mely szegény gyermekek szüleinek elen
gedtetik. Bányászok, erdészek, valamint bánya- é.-, 
erdőkincstári alkalmazottak gyermekei a m. kir 
pénzügy-, illetve földmivelésügvi miniszter által 
létesített alapítványi helyekre ingyen vétetnek fel. 
Felvételnek lovábbá későbbi korban megsiketült 
gyermekek is, kik a beszédnek szájról való leolva
sását tanulják meg. Felvételért folyamodónak a 
felvétel módozatairól az intézet igazgatósága szí
vesen nyújt felvilágosítást és a folyamodáshoz 
szükséges nyomtatványokat díjtalanul küldi meg.

—  Meg-lepő eg’yszerüségrg-el állíthatunk ma
napság egy tányér legfinomabb, kész húslevest elő: 
a Maggi-féle kockát leöntjük forró vízzel! Egy 
kocka csak ö fillérbe kerül és egy tányér ('/, liter) 
kész húslevest ad. A bevásárlásnál ügyeljenek a 
*Maggi« névre és -keresztcsillag* védjegyre. Más 
kockák nem a Maggi cégtől származnak.

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

A gyomorbélhurutot 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 gyermekliszl.

NYILT-TÉR.
B rovat alatt közlőitekért uoui felelős a izeik.

O  l íL r  F E LE
S ElPLlTZ-PORfcJ

Enyhe, oldó hátiszei mindazoknak, kik oiuósztébi zavarokban é» 
az illő életmód egyéb következményeiben szenvednek

t l f /y  eredeti doboz á ra  4  l i .
Vidéki gyógyszertárukban kérjük Moll készítményeit

L L - F É L É  I

ős erősítő Beilo rzsö lés,
elismert, régi jó hírnevű háziszer s z a g g a t á s  
és hiilébtul származó mindennemű betegségek 

ellen
E red e ti üveg  á ra  K 4 '—

A aph.ito  tm n d tti y y w j y u ;  turbán <i drogenaban

Föszetküldési hely MOLL A. gyógyszerész,
ce és kir. udv szállító, Uéca, 1 Tochlauben 9

— ' Pénzt, időt és m u n k á t"
takarít, ha használja a

*  MAGGI -féle húsleves kockát,
melynek

Egry kocka 1 , liter forró vizzel leöntve, rögtön 1 tányér kiváló levest ad. az ára.
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Köszönetnyilvánítás.
Fogadják mindazon ismerősük, kik felejthe

tetlen férjemnek, illetőleg atyánknak utolsó útján 
részvétükkel fájdalmunkat enyhíteni igyekeztek, 
őszinte, hálás küszünotünkel.

ő z t . H orváth  Józsofné 
és gyerm ekei.

SELMEC- ÉS BÉLABÁNYA SZ. KIH. VÁROS

HIVATALOS KÖZLEMÉNYEI

ti) 13. sz. 1911. vt.

Hirdetmény.
Selmec- és Bélabánya sz. kir. város tanácsa j 

közhírré teszi, hogy llodrusbánya külutcában át
helyezés folytán egy róm. kalh. elemi iskolai 
tanítói állás megüresedvén, annak a f. é. szeptember 
1-ig való betöltése céljából pályázat hirdettetik. 
Az ezen állással egybekötött javadalmak az 1907. 
évi XXVII. I. c. alapján évi 1100 (egyezerszáz) 
kor. alaplizetés, természetben való lakás és kert
illetmény.

Pályázók felhivatnak, hogy minősítésüket s 
eddigi működésüket igazoló, szabályszerű okmá
nyokkal felszerelt kérvényüket legkésőbb a  f. é. 
julius 15-ig Selmec- és Bélabánya sz. kir. város 
tanácsához annál is inkább terjesszék be, mert , 
a későbben beérkezett kérvények nem vételnek 
figyelembe.

Selmecbányán, az 1911. évi május hó 26-án j 
tartott tanácsülésből.

Horváth Kálmán
polgármester.

5*13 sz. 1911. vl.

Hirdetmény.
Az esküdt bíróságról szóló 1897. évi 3,'l. t. e. ; 

10. §-a, illetőleg az idevonatkozó utasítás S. §-a 1 
rendelkezéséhez képest közhírré teszem, hogy az 
Összeíró bizottság az 1912. évre szóló alaplajstro- j 
mól összeállította és ezl a rendőrkapitányi hivatal
nál junius 15-lől kezdve 15 napon át bárki meg
tekintheti és hogy akár alkalmas egyének kiha
gyása, akár nem alkalmasoknak bejegyzése miatt 
ezen felszólamlásokra, melyek ugyanolt lesznek 
közszemlére kitéve, további 8 nap alatt bárki 
észrevételeket tehet. A felszólalásokat és észrevé- ; 
teleket nálam kell Írásban benyújtani, vagy élő- ; 
szóval előterjeszteni.

Selmecbányán, 1911. évi junius hó 10-én |

Horváth Kálmán
polgármester.

HIRDETÉSEK
j 1109/1911. tkv. sz.

Árverési hirdetmény.
A selmecb. kir. járásbiróság mint lelekkvi 

j hatóság a selmecb. kir. járásbíróságnak 1910.
október 10-én kelt jogerős 1910. Lp. 3693. szú. 

! ítélete alapján a vagyonközösség megszüntetése 
i céljából a végrehajtási árverés joghatályával biró 

önkéntes árverést az 1881. 60 t.-c. 204, 206. §-a 
alapján a Selmecbányái járásbiróság területén 
Selmecbánya város lstvánháza nevű külutcájában 
fekvő és a Selmecbányái 1491. tjkvb. A +  318/a 
hrzi és 167. üssz. a. Barla Paulina. Makovinyi 
János és neje Flauiner (Mária istvánházai lakosok 

I tulajdonául felvett ingatlanra a 804. kor. kikiáltási 
j árban árverést rendelt el 1911. évi ju liu s hó 

10-ik napjának d. e. 10 órájára Istvánházára a 
rendőrbiztos hivatalos helyiségébe.

Árverezni szándékozók tartoznak az ingatlan 
I becsárának 10°/0-át készpénzben vagy óvadék- 

képes értékpapírokban letenni.
Kir. járásbiróság mint llkvi hatóság.
Selmecbányán 1911. május 27-én.

Liha Antal s. k.
kir. táblabiró.

Ha nem ehet, rosszul érzi magát, az 
orvosilag kipróbált

K a i s e r  g y o m o r - b o r s m e n t a  
K a r a m e l l á i

biztos segítséget hoznak. Jó étvágyat kap. 
a gyomor helyre áll és megerősödik isméi

Éltető és üdítő hatásuknál fog', a 
meneteléseknél nélkülözhetetlenek. 

Csomagolva 20 és 40 fillér.
M árkus M. cuk rászdájában , 
Mikovényi A. és Margótsy
J. örökösei gyóg-ytáraiban 
Selm ecbányán W alko J  K. 

S zen tistvány i A. Gölniebányán

ÍJzIetáthelYezés!
Tisztelettel hozom becses tudomására a n. é. 

közönségnek, hogy az Akadémia-utcában a Mihalik- 
féle házban (plébánia templommal szemben) levő

cipész-üzletemet és műhelyemet
folyó évi jún iu s hó 20-án ugyancsak az Akadémia- 

utcában levő

PÓT Sárkány-féle házba,
(a volt Leslyánszky-féle üzlet) helyezem át.

Elvállalok a mai kor igényeinek megfelelő 
kiállításban férfi-, női- és gyermek-cipők, férfi 

! csizmák, amerikai varrott- és szegezett cipők 
készítéséi a legjobb minőségű sevró-, box- és 
borjúbűrből s kifogástalan és tartós munkáért 
biztosítom igen tisztelt megrendelőimet.

A n. é. közönség becses pártfogását kéri 
kiváló tisztelettel

ifj. Oberth István
cipész-mester.

7 _

B u d a p e s t e n .  Nyári és téli 
gyógyhely, a  m ag y ar Irg a l- 
m asrend  tu la jdona. Elsőrangú 
kénes hévvizü gyógyfürdő:

modern berendezésű gőzfürdő, kényelmes iszapfürdők, 
iszapborogatások , uszodák, külön hölgyek és urak ré
szére Török-, kö- és m árv án y fü rd ö k  ; hölég és szén
sa v as- és v illam os-vizfürdök. 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 hurulos esetei
ben s allesti pangásoknál. 200 kén elmes lakószoba. Szolid 
kezelés, jutányos árak. Gyógy- és zenedij nincs.

0CpT Prospektust ingyen és bérmentve küld 
íz  ig a zg a tó sa it.

J S j r f c e s s i - f c é s .
Értesítem a nagyérdemű közönséget, hogy 

vendéglőm és kávéházam teljes berendezését 
folyó évi július fl-től kezdve kiárusítom.

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

Egv Pallas nagy lexikon (1K kölel) egy üveg I  Egy kocsi-omnibusz és egy száiika. 
szekrénnyel. I  Egy púi' ló szerszámmal azonnal is eladó

Egy sörapparátus teljes felszereléssel. :■
Tisztelettel

£ í x * a ) i i x i
H u n g ú o ia - s / . á l l o d á s ,

y  i  • , |  , i  |  , I áru- és termény rak tárak souterain helyiségek és
N e d v e s  D i n c é k  é s  | £ L K £ L S 0 K  niindcn egyéb nedves helyiségek tökéletesen szárazzá 
a i v w t  w  ^  tehetők „Biber“ szigetelő cementhabarcs pótlékkal.

„ B ib e r “  s z ig e te lő  a n y a g g y á r i raktára: Ernst Zsigmond cégnél Selmecbánya.
Prospektussal, használati utasítással és minden egyéb feivilágositással készséggel szolgálok.
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FELDMAN NÁNDOR ésTARSA
b an k-ü zle te

Budapest, VI., Andrássy-ui 50. 
Első Magi. Általános Biztositó Társ. kerületi föügynöksege.

Kölcsönök vidéki takarékpénztári részvényekre és egyéb tőzsdén nem jegyzett papírokra a 
legmagasabb összegig, a legelőnyösebb teltételek mellett. Reél és személy jogú gyógyszertárak  
vételének llnanelrozásu ; törlesztóses- és egyszerit jelzélog-kölcsönök, építési-, tisztviselői-köl- 
csönök ; értékpapírok, tőzsdei árfolyam on; állam i-, városi subvenciók eskom ptálása ; kölcsönök, 
haszonélvezettel és járadékkal terhelt ingatlanokra. Elsőrangú referenciák. Felvilágosítás d í j 

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

Üzletáthelyezés.
A nagyérdemű közönség tudomására 

hozom, hogy a terraszon levő ====£

ü v e g -  és p o rc e lfá n ü z le te m e t

folyó évi augusztus 1-én
a Hungária épületébe helyetem át.
Az eddig irántam tanúsítóit jóindulatú 
bizalmat hálásan köszönöm s kérem a a  
nagyérdemű közönség további szives

pártfogását. ^

Kiváló liszlelelíel

Dukas.~ Gyula.

F ix  f iz e té s
és magas jutalék mel 
leli alkalmazunk vidéki

ügynököket,
sorsjegyek részletfize
tésre való eladásához 
Havonkint elérhető 

jövedelem

300  6 00  korona.

Hecht bankház
Részvénytársaság.

Budapest. Kurenciek-tereG.

Könyvesboltomba
keresek 22 30 éves

é rte lm e s kisasszonyt.
Havi fizetés egyelőre  
30 korona, beválás 1 

esetén

azonnali fizetés javítás.
Reflektálok adják be

sürgősen
írásbeli a ján lata ikat.

Pd|>ier á C ij ja r e t te s

loerges Ágost.

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

legjobbnak elismert

£5 chrammít
padlózománc gyártmányom kg -ónt 
2‘40 koronáért En g el Zsigm ondi 
fii szerke rés kedésé ben kapható 

♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦
♦♦♦

Saját, érdekükben kérem annak 
jóságáról egy próbarendelés útján 

meggyőződni.
Kiváló tisztelettel

Schramm Kristóf.

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

Sajnos azonban vannak másféle kereskedők is.

7 a c h e r l i n
m  mint feliilmulhatlan

„ r o v a r i r t ó 44
hathatósan segit

Ü T  C s a k i s  p a l a c k o k b a n  k é r j e !

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 A C H E R L I N "  névre.

K a p h a t ór  Selm ecbányán : ifj. Marschalko Gyula. Kngel Zsigmond. Krnsl Zsigmond. Hodrusbányán: Weisz Jakab. Ipolyságon: 
Berczeller M„ Ivats Andor, Domho Károly utóda Barack Ignác, Csóka József. Korpo nán : Trnovszky Károly, 
Humann Gyula. Körm öcbányán: Fieud Manó. Gazdik János, Klein Hermáim, Hitler Lipót .1. Mosóezon: Perl János 
fia, Fogyasztási Szövetkezet. Ú jbányán: Cservinka M., Heinrich Ede. Zn ió vára lján : Schőnaich Viktor.

Nyomatott Joerges Ágosl özv és fia könyvnyomdájában Selmecbányán, 1911


