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A v a s ú t ü g y e . 

A vasút tör ténetében ujabb esemény-
ről kell beszámolnunk. A m. kir. ke-
reskedelemügyi miniszter a Németiről 
Berencsfalun és Szent-Antalon át Sel-
mecbányára te rvezet t helyiérdekű va-
sútvonal kiépítésére az előmunkálati 
engedélyt megadta. 

Kellemetlenül érint ugyan bennünket, 
hogy az előmunkálati engedélyt Lits 
Gyula főispán kér te és kapta, mer t a 
vicinálisok építését a főispáni állással 
összeférhetet lennek tar t juk s akarat lanul 
eszünkbe jut sok vicinálisnak tör ténete, a 
fából készült vashidak, mégis a közügy 
érdekében ezen a dolgon ez alkalommai 
át akarunk siklani. A fődolog most 
magának a vasútnak ügye. 

Feltűnő az a gyorsaság, mellyel eb-
ben az elhanyagolt ügyben az esemé-
nyeket siettetik. Ez a r ra enged követ -
keztetni, hogy az anyagi spekulativ 
résszel foglalkozók a kivitel lehetősé-
gében reménykednek. Enélkiil a remény 
nélkül a segítségnek s az előmunkálati 
engedélynek sem volna értelme. Az 
előmunkálati engedélynek jelentőséget 
csak a kivitel lehetősége ad. 

Az ez időszerint még a rej te lmes 
homályban meghúzódó spekuláció szá-

mításait nem ismerjük s a r ra nézve 
sem vagyunk tájékozva, hogy az érde-
keltséghez tar tozó községek megfelelő 
mértékben tudják és akar ják-e támo-
gatni a vállalkozást, mégis a sietség 
kellemes reményekkel tölt el minket 
is s arra késztet, hogy a kivibetőség 
kérdésével városunk szempontjából mi 
is foglalkozzunk. 

Mi a tervet kivibetőnek tar t juk, de 
csak abban az e¡ etben, ha oktalan 
hiúságunkat félretéve gazdasági rend-
szerünkön radikálisan változtatunk, a 
törvényhatósági jogról lemondva nagy-
községgé kell alakulnunk. Az annyira 
óhaj tot t és üdvös mozgalom másképpen 
eredményhez nem juthat. 

Az érdekeltséghez a kincstár és Lo-
burg Fülöp fejedelmi herceg szitu va i 
hitbizományi birtoka is tar toznak. Ezek 
valószínűleg jelentékeny összegekkel 
járulnak a tervezeti vasútvonal ki-
építéséhez. 

Az állam óriási közszíikség'etei, vá-
rosunk hanyatló bányászata, a feje-
delmi herceg egyéni anyagi érdekei 
azonban előre sejtetik azt is, liogv az 
ő részükről kilátásba helyezendő hoz-
zájárulási összegek semmi eset re sem 
lesznek oly nagyok, hogy a terv kivi-
tele a mi nagyobb megerőltetésünk 
nélkül váljék lehetővé. Szóval az a re-

mény, hogy nekünk más épitso meg a 
vasutat , nagyon hiu. 

Meg kell t ehá t békülnünk azzal a 
gondolattal, hogy a magunk erejéből 
teremtsük elő városunk hozzájárulási 
összegét. 

A mostani gazdálkodási rendszer 
mellett a /onban ez teljes lehetetlenség, 
mert nyakig uszunk adósságban, tör -
vényhatósági szervezetünk évenként 
harmadfélszázezer koronát emészt meg 
haszon nélkül és a pótadóval még 
közszükségleteinket sem tudjuk fe -
dezni. 

A város polgárai az óriási t eher 
alatt már most is roskadoznak, a gaz-
dasági hanyat lás kétségtelen jelei ész-
lelhetők minden t é r en ; az tehát , hogy 
a szükséges összeget pótadó utján fe-
dezzük ínég ugy sein lenne lehetsé-
ges, ha kölcsön felvételével hosszabb 
időre osztanék fel a hozzájárulási ösz-
szeg terheit, mert előre látható, liogy 
a közel jövőben az elkerülhetet len 
szükségleteket is csak pótadó emelés-
sel tudjuk fedezni. 

A bukás kérlelhetetlenül közeledik. 
Ezt megakadályozni csak a te rveze t t 
vasút kiépítésével lehet. Minthogy ezt 
kölcsönnel, pótadóval megcsinálni nem 
birjuk, le kell mondanunk a törvény-
hatósági jogról és nagyközséggé ala-

Utazás a halálba. 
— Norvég elbeszélés. — 

A férfi távozol! s a nő egyedül maradt 
emésztő bánatával. Ő, aki azt gondolja, 
hegy jó egyedül lenni. Akkor szorgalma-
san dolgozhatik, függönyöket foltozhat, 
törődhetik a mosással, pótolhat mindent, 
amit a gyötrelem idejében elmulasztott. 
És ime, most kitűnik, hogy egyedül sem 
tehet egyebet, mint annak olőtte : folyton 
ö rá gondol. 

A szobában minden bútordarab mintha 
éles kést szegezne keblének. Ott állt ak-
kor és amott akkor — itt tette ezt és ott 
amazt. 

Bemegy a férfi szobájába, ahol az Író-
asztal mellett üres a szék, elhagyott a 
pamlag. Vérzik a szive. Szivéhez kap és 
levegő után kívánkozik. Azon töpreng, 
hogy mi hasonlít érzelmeihez. 

De nem talál hasonlatosságot: csak azt 
érzi, hogy szivárog valami benne, mint 
keskeny folyó a fájdalmas nyilt sebek 
között. 

Óh, hogy szereti ezt az embert ! Lebo-

rult arccal a puszta pamlagra és zokog 
ugy, mint az, akinek számára nincs többé 
remény! Elmúlt! Vége — vége! Es nem 
pótolhatja semmi a világon, amit elvesz-
tett benne. Ha részül jutna neki dicsőség 
ós tisztelet, kincs és vagyon — ha a leg-
jobb ember kinálná szerelmével — elfor-
dulna, arccal a puszta pamlagra, az ő pam-
lagára vetné magát és sima tovább. 

S ha elsírná minden könnyét, ha bel-
seje kiszáradna, akkor kezén fogná fivérét 
s kivándorolna a sivatagba. Mert most 
már ott van a helye a sivatagban. Oh, 
hogy eped a sivatag után ! 

Drágán kell. tt megfizetnie mindent ez 
életben. Lassan tanulta meg ezt. Könnyel-
műen az övé lett. Könnyelműen szórta 
szét a kincseket, amelyeket a férfi szerel-
mében lábai elé rakott. A nemezis Istene 
szigorú, rideg Isten. Hát nem elégszik meg 
soha? Nem, — még nem telt be a bűn-
hődés és nem is fog betelni soha! 

Bűnbánó bűnös lesz óleto végéig. Még 
jobban meg kell aláztatni. Ha kint fog 
járni fivérével a pusztában, átszellemült 
és forró vággyal fog epodni a keztyü után, 

amelyet ő olykor az utóbbi időben szána-
lomból feléje dobott s amelyet alázatos há-
lával fölvett ós csókolgatott. 

Csak késő éjjel — még mindig zokogva 
— vonszolja a testét hálószobájába, ahol 
az ágyra dobva ott látja kacskaringó min-
tázatú barna ruháját. Újra szivére szorítja 
a kezét és elfullad. A mintának ez a kes-
keny, hosszú, kacskaringós cifrázata mintha 
ezer meg ezer kar volna, amellyel a mult 
télen, mikor ezt a ruhát hordta, hasztala-
nul igyekezett elérni kedvesét. 

Most nyár van, s a férfi .távozott. Fel-
hajtja az ágy takaróját és összerakja. Há-
lóingét megtalálja az ágy egyik sarkában, 
óvatosan felveszi és gyöngéden szivére 
szorítja. Csókolgatja, mialatt sok nagy 
könnyet ejt rá, becézgetve emelgeti kar-
jában, mintha élő lény volna ; egy édes 
kis poronty. 

Levetkezik, lefekszik keskeny hideg 
ágyába s a párnába fojtja arcát, beletaka-
rózik és ő rá gondol. Eszébe jut az is, mi-
lyen különös dolog, hogy az emberi sziv 
ilyen nagy beteg lehet, anélkül, hogy 



kulnunk, Az igy megtakar í tandó száz-
ezrekkel pótadó kivetése nélkül adós-
ságainkat is já tszva kif izethet jük és a 
vasuta t is megépíthetjük. 

Ha a kezdeményezést az á ta laku lás 
dolgában a törvényhatósági bizottság 
csinálja, hamarosan meglesz, ta lán 
t isztúj í tásra sem lenne többé szükség. 
Hasznavehető, f iatalabb t isztviselőinket 
az államnál, megyénél könnyen e lhe-
lyezhetnék, az öregebbeket nyugdíjaz-
nánk. A vármegye tá r t karokkal fo-
gadna bennünket s azokat a bizott-
sági tagokat , akik annyira szeretik a 
hatalmat , valószínűleg készséggel vá-
laszta tná be a megyei bizottságba, a 
vasúton azután könnyű lenne a köz-
gyűlésekre is elmenni. 

Ha tá rozo t t an előnyösobb jómódú nagy-
községnek, mint koldus törvényható-
ságnak lenni. A városházából köz-
ségházát , a rendőrség épületből szol-
gabiróságot és csendór laktanyát csi-
nálnánk. Az iskolákat ál lamosit tatnánk 
s Vihnye fürdőt pedig eladnék. 

Gondolkozzanak, a kép nem is rosz-
szul fest. Ha vasuta t nem csinálunk, 
elbukunk, ha pótadóból csinálunk, még 
hamarább elpusztulunk, ha pedig meg-
fogadják a józan ész tanácsát , a leg-
szebben boldogulunk. Válasszanak. 

Az alkalmazott hygiene a bányászat-
nál és kohászatnál. 
— Második közlemény. — 

A régi időkben, midőn a bányák jöve-
delmeztek, nagy jólét volt itt, az ezüst és 
arany igen értékes fémek voltak, az élelmi 
szerek, a bor és sör aránylag olcsó volt. 
Selmecbányán a felhagyott bányatárok 
nyilasa mindmegannyi alkalmas pincéül 
kínálkozott s azzá is alakitattak át. A vá-
rosbán az egyes bányapolgárok (Waldbiir-
ger) házai bizonyos szabadalommal birtak. 
még Mátyás király, majd Mária Terézia 
királynőtől t. i. minden Waldbürger ház 
kocsmáltatási joggal volt feliuházva ; ezek 

száma a 45-öt meghaladta s ha a jiáz(u-
lajdonos bányarészvényei' után vesztesége-
ket szenvedett, a kocsmáltatási adóból 
ezen veszteséget levonták, ily formán ipar-
kodott a kormány a bányászaton segíteni. 
A város főutcájában minden házban volt 
kocsma, azaz szeszes ital kimérés s igy 
alkalom az ivásra. Némely háznak oly 
nagy pincéi vannak, hogy azokba 1 —2000 
hektóliter bort könnyű raktározni. Zsarnó-
cán a kincstár sörházzal bírt, ennek sörét 
a bányák mellett árusították aránylag ol-
csóbban, mert a cél az volt, hogy a bá-
nyász olcsón jusson erősitö italhoz. A bá-
nyapolgári házakon kiviil a városnak is 
voltak ínég külön kocsmái, ugy a belvá-
rosban, mint a külutcákban. 

Ha áldás volt a bányákban, akkor a 
munkás is jól kereset, az órcfejtést jobban 
fizették, az érc választásért még külön 
jutalom is járt. Ily áldás alkalmával itt 
hegyen-völgyön lakodalom volt, Hencidá-
tót— Bouchidáig folyt a bor és sör, s a 
munkás, a bányapolgár ezt megszokta, ma 
tudjuk, hogy a szeszes italoknak megszo-
kásával azoknak abbahagyása csak némely 
embernél sikerül, a régi időkben a szeszes 
italoknak élvezetét még hasznosnak, sőt 
szükségesnek is tekintetlék, s midőn egy-
szer s másszor a bányák nein jövedelmeztek s 
a jólét alább hagyott, az ivással azért nem 
hagytak fel, igy lelt a bányász alkoholista. 

Az ivást előmozdította a kéthetenkinti 
bérfizetés, a sok ünnep, e bányák véd-
szentjének ünnepe is, midőn is az áldozati 
pénztár jövedelme nemcsak a vallásos 
ünnepély, de mulatság költségeinek fede-
zésére is szolgál. A mult század 80-as évei-
ben, midőn a filoxera a szőlőket elpusztí-
totta s a bor és sör megdrágult, a bá-
nyász szeszhez fordult s lett belőle szeszivó. 

A bányamunkás és bányapolgár a gyü-
mölcs pálinkákat sein vetette meg, a vá-
rosban előszeretettel tenyésztik a szilva-
fát s gyümölcséből pálinkát főznek, ke-
lendősége volt itt a boróka-, rozs-, törköly-, 
borseprő és cseresznye pálinkának is ; mi-
dőn az édes likörfóleségek piacra kerültök, 

azok is fogyasztásra találtak. A szeszivást 
Selmecbányán még egyébb magánérdek is 
előmozdította. Igy a városnak volt szesz 
regáléja, melyet 3—3 évre bérbe adott. A 
szesz regále a 80-as években jól jövedel-
mezett, a regálebérlővel egy kereskedő 
versenyre kelt, a szomszédos Szitnyatő 
községben szeszárusitást nyitott, a 40°/0 

szeszpálinka árával lemontek 20 —24 fil-
lérre, ezen olcsó szesz eladásnak következ-
ménye lett, hogy a bányász, a szomszédos 
községek lakói búcsújáráskint tódultak az 
olcsó szesz után, korsó s hordó számra vá-
sárolták azt. A pálinkarészegség általános 
lett vidékünkön, az emberek az utakon, 
utcákon hevertek részegen, családokban, 
nők, gyermekek állandóan részegek vol-
tak, sőt a csecsemőt is pálinkával kábí-
tották el. A családokban, egyes einberok 
között az utcán, útszélen, kocsmákban ál-
talános lett az amúgy békés lakosok kö-
zött a civakodás, verekedés ós különféle 
súlyosabb testi sérülés is. Itt hosszabb 
éveken át több mint 4000 hektoliter szesz 
került eladásba, azonfelül bor, sör és a 
többi szoszfèleség. A város a szeszregálo 
bérlőjének a munkáslakások között is en-
gedélyezett több szeszelárusitó kocsmát. 

A szeszivás káros következménye erő-
sen nyilatkozott meg a munkások egész-
sége és munkabírásában, gyakori volt a 
delirium tremens potatorum, bőr alatti 
csonttörés, crouposus pneumonia ritkán 
folyt le delirium tremens potatorum nélkül. 

A szeszivás ollen állást foglaltam, elő-
adást tartottam a gyógyászati és termé-
szettudományi társulatban „a halál adója" 
cimen, hol kimutattam a városnak 10 
évi halálozási és születési statisztiká-
ját s rá mutattam a nagy halandó-
ság okaira, a szeszfogyasztás fejen-
kint 022 litert tett ki; a bor, sör és pá-
linkaféléken kiviil. A hozzám segélyért 
fordult betegeket iparkodtam a szeszivás-
ról leszoktatni, számtalan élő példára mu-
tattam rá, majd 1898-dik évben újra tar-
tottam előadást „alkoholizmus a társada-

megszakadjon. Hiszen ha a test egyes ré-
szei ilyen betegek, akkor meghal az em-
ber. De a sziv, a sziv. . . 

Csengetés hallatszik. Levelet dobnak be. 
Hirtelen felugrik az ágyból és kirohan. A 
levél tőle van. Felszakítja és olvassa kint 
állva az előszobában, a nyáréji nap hal-
vány világában. Finoman, gyöngéden ir. 
Teljesen föltárja előtte lelkét. Elmondja 
nyíltan, mi szakította el tőle. Azt irja, 
hogy visszatér hozzá. Szegény szivére szo-
rítja a levelet. Lerogy a puszta földre és 
zokog. Oh. hogy igy megbízik benne és 
elmond mindent! Nein i. mer magára többé. 
Nincs is teste, csak szorongó lelke van, 
amely alázatos hálával telve vérezik. * 

Kopognak az ajtón s felül ágyában. 
Hová lett a levél? A levél! Kincse, bol-
dogsága. békéje. ! Nein, nem hiszem, nem 
is érkezett levél. 

Alom volt csupán. 
Kikiált annak, aki kopog hogy hozza be 

a teát, — mindjárt ki megy. Azután ha-
lántékára szorítja a kezét s a sivatag 
gondolata megnyugtatja a szivét s erőt 

ád testének, hogy fölkeljen és nyugodt, 
barátságos arccal fogadja, aki kopog. * 

Talán túlságosan drágán fizette meg a 
multat? Talán könnyebben kellett volna 
vennie a dolgot? Azt kellett volna mon-
dania: volt ahogy volt, ezen már nem le-
het változtatni ? Nem, ez lehetetlenség 
lett volna. Éppen azért, mert élt, szenved-
nie kellett, végig szenvednie azt a sok fáj 
dal mat. 

— Az idő begyógyít minden sebet. — 
Nagyon szeretné tudni, vájjon ez a mon-
dás, melyet kora gyermekségétől fogva oly 
sokszor hallott, valóban az igazság-e ? A 
halált elviselik az oinborek. Ö maga is 
látta meghalni szeretteii s azt hitte, hogy 
soha az életben nem lesz többé egyetlen 
jó órája. És mégis elfelejtette őket. Csak-
hogy a halál egészen más dolog. Ennek 
nem oka az ember, de ő a bűnök egész 
szikláját hordta a vállán. Keresztül kell 
szenvednie az életet. Vagy félúton meg 
kell halnia. 

Oh, m eg ualni, oz volna a logjobb. Mert 
a szenvedés isszonyu, elviselhetetlen. De 

ha meghal, akkor soha többé nem látja a 
drága arcot, soha többé nőin lesheti a 
lépcsőn lépéseit, sohasem érezheti többé 
azt a mámorító szívdobogást, amely forró 
hullámverésre késztette a belsejét, vala-
hányszor véletlenül ta 1 ' , „„oit vele az ut-
cán. Nein, nem! Ne,, akar meghalni! In-
k.;bh szeiw-ájtín — reménytelenül. Anél-
kül, hogy egy , egyszer is fölemelné 
l'önyörgő fejé a nemezis Istenéhez, aki 
Kegyetlen hajthatatlan, bár arcában van 
egv sugara a részvétnek is. Nem ő biiri-
k rí az embereket, ő csak fenyegető jel-
képe annak az örök igazságnak: „Ki mint 
vet, ugy arat." 

* 

A gyógyszertárban ül ós várakozik. Sole 
éjjel és nappal eltelt azóta s valamennyit 
keresztül sirta. Egyszerre belép ő. A nő 
mindenről megfeledkezve, magánkívül fel-
ugrik s a keblére omlik. Szelíden de kel-
letlenül lerázza őt a férfi ós figyelmezteti : 
gondolja meg, hol vannak. Pár porc múlva 
egymás mellett h a l a d n a u ¡ . c á n . A nő 
szótlan, mintha megdermedt volna. Egy 
szót sera váltanak. 



lomban" cini alatt, melynek hatása már 
szembetűnővé is lett. 

A szeszivást azonban korlátozta a bor 
sör és szesznek megdrágulása is, ma a 
szeszfogyasztás városunkban ltíüü liok-
tóliter; tehát, közel a harmadára szállott 
alá. A munkások között ma már sok ab-
stinens találkozik, hasonlóképen a jobb-
módu osztály is tartózkodóbb a szeszes 
italok fogyasztásában. 

Tóth Imre dr. 

H I R ^ E K . 

Közgyűlés. 
A december ím vi közgyűlést e hó U-ón 

tartották meg. Bizottsági tagok elég nagy 
számmal voltak jolen. A közgyűlés kez-
detben a lehető legunalmasabb jellegű 
volt. A közügyek — sajnos, — nagyobb 
érdeklődést kelteni még most sem tudnak, 
hanem ha olyan tárgy kerül szóba, mely 
a bizottsági tagokat, illetve azoknak zse-
beit közelebbről érinti, akkor megindul a 
vita és nagyobb az elevenség. Ilyen tárgy 
volt ezen a közgyűlésen a hatósági mé-
szárszék felállításának ügye. Ehoz felszó-
laltak Vitális István dr., Király Ernő, Osz-
vald Gusztáv, Szói László, Händl Vilmos 
és mások. A felszólalási kedv akkora volt, 
hogy a közgyűlésből valóságos kaszinó 
lett. A közgyűlés engedélyezte a hatósági 
mészárszék felállítását azon esotro, ha a 
helybeli mészárosokkal előzőleg megejtendő 
egyezkedés a húsárak leszállítása tekinte-
tében eredményre nem vezetnek. Vezotő 
elvül lett kimondva az, hogy, lia fel is 
állíttatnék a mészárszék, annak nem sza-
bad állandó jellegűnek lennie, hanem csak 
a szükség szerint, lesz működésbe hozandó 
oly célból, hegy a húsárak időnkint sza-
bályoztassanak s a tisztviselőknek ós sze-
gényebb néposztálynak megzsarolása le-
hetetlenné tótessék. A vita folyamán kide-
rült, hogy idegenből már sok bust szálli-

Majd igy szól a férfi : 
— Látod, most olyan vagy, mint . . . 

nem is tudom mit mondjak. Hogy most 
nem találkozhatom veled, ugy, amint te 
akarod, azt tudnod és értened kell. A sze-
relmet nem lehet sem sírással sem szenve-
déssel kierőszakolni. Milyen rosszul tűröd 
életed következményeit ! Hozzád való sze-
relmemet becsülettel és tisztességgel ki-
irtottad a világból. Én, hála Istennek 
egészséges, boldog ember vagyok, de a te 
számodra meghaltam. 

* 

A nő utazni készül. A ládákat lehord-
ták, várja folytonosan a férfit, nézi aki 
közét zsebébe dugva, türelmetlenül áll egy 
lépésnyire a háta mögöt, szobája nyitott 
ajtajában. 

Azután megfogja jobbjával a férfi kezét 
és félig elfúlva, remegő hangon igy szól: 

— Igazad van ! Élj hát boldogul, én 
egyetlenem az Isten nevében. Én csak azt 
tudom, hogy az élet ezerszer rosszabb, 
mint a halál ! 

— Az esernyőd! — szólt a férfi. — Itt 
ne felejtsd. 

— Nem, nem! — szólL a nő és csöndesen 
átveszi, 

tanak városunkba anélkül azonban, hogy 
fogyasztási adó szedetnék. Ugy látszik, 
hogy ez irányban a kedvezés meg fog 
szűnni. A hatósági mészárszék forgalmi 
tőkéje 1500 2000 koronában lott előirá-
nyozva. Az intézmény létesítésének szük-
ségét és helyességét mindenki helyeselte. 
A polgármesteri jelentésben legérdekesebb 
volt az a közlés, hogy Hugyecz ós Rosen-
auer cég a városi vigadó tervrajzait elké-
szítette és bemutatta. Költségvetés szerint 
160.000 koronába fog kerülni, A létesítés 
ügyével a januári közgyűlés fog foglal-
kozni. Bakker és Ka wies számgyakornokok 
újévkor számtisztekké lépnek elő. A városi 
tanitók részére megszavazott drágasági pót-
lékot a miniszter jóváhagyta. A városi kór-
ház ápolási napi díjjait 1 kor. 60 fillérben 
állapították meg. A városi szegény- és 
menházat tavasszal rendezik be. A vasúti 
előmunkálati engedélynek a főispán ré-
szére való megadását tudomásul vették. 
Az államvasutak igazgatósága a gyorsvo-
natnak Garamberzencén való feltótlen meg-
állását az esti vonatnál nein engedélyezte. 
A városi pénzekből a takarékpénztár 50 
%-ot, a népbank 40-et, a kereskedelmi 
hitelintézet 10-et kap kezelésre. A pro-
biergarten telek vételárát nem adóssággal, 
hanem készpénzzel fizetik ki. A vihnyei 
kert esz es házmester jutalmat, a posta-
tisztek lakbértéritést kapnak. Az állandó 
biráló, igazoló központi választmányokban, 
a közigazgatási bizottságban, nyugdíj bizott-
ságban, vovancsoló bizottságban, a szá-
monkérő székben, az eskütképes egyénoket 
összeíró bizottságban, az adókivető és 
felszólamlási bizottságokban, a muzeuin 
és könyvtári bizottságokban a betöltendő 
helyeket betöltötték. — A közigazga-
tási bizottság fegyelmi választmányá-
ban a tiszti ügyész helyetteseként Heincz 
Hugó lett kijelölve. — A választások-
nál a jelszó az volt: maradjunk a régiek-
nél. Cziczka Sándorné a kért segélyt nem 
kapja meg. 

— Az uj törvényszéki elnök. Jelez-
tük már a múltkoriban, hogy Martinovicli 
István zólyomi járásbiró az ipolysági tör-
vényszék elnökévé lett kiszemelve. A hi-
vatalos lajt szombati számában már meg 
is jelent a kinevezés. Az uj törvényszéki 
elnök aránylag fiatalon, 46 éves korában 
került a diszes és felelőségteljes állásba, 
ahová kiváló szakismeretei, hivataloskodása 
alatt kifejtett óriási tevékenysége, fényes 
tehetsége eleve predesztinálták, 

— Birói kinevezés . A király Kecske-
méthy Géza ipolysági járásbirót a VII. fi-
zetési osztályba sorozott járásbiróvá ne-
vezte ki. 

— A v á r m e g y e he lyet tes tiszti fő-
ügyésze. Vármegyénk november 3ü-án 
tartott közgyűlésében Tölgyessy Ferenc dr. 
eddigi helyettes tiszti főügyészt egy óv 
tartamára egyhangúlag újból helyettes tiszti 
főügyésszé választotta meg. 

— Czobor László orsz. k é p v i s e l ő a 
napokban az Országos Magyar Kertészeti 
Egyesület gyümölcsészeti szakosztályának 
gyűlésén elismerő szavakkal emlékezett 
meg dr. Tóth Imre Selmecbányái gyümöl-
csöséről, amely az ottani kevéssé kedvező 
viszonyok közt igen szép tenyészetet és 
fejletséget, valamint termékenységet mu-

tat fel; a törpefákon termesztett körték 
igen szépek, valamint a fák gondozása is 
mintaszerű, ugy, hogy ajánlhatja mind-
azoknak, akik Selmecbányán megfordulnak 
e telep megtekintését. Ugyarioz a gyűlés 
felkérte Czobor László országgyűlési kép-
viselőt, hogy a gyümöcsösök adókedvez-
ménye ügyében további tanulmányozást 
folytasson. 

— El jegyzés . Dr. Philipp Kálmán, kör-
möcbányai főroáliskolai tanár folyó hó 
8-án váltott jegyet Besztercebányán Horn 
Ilonkával, Horn Lajos ottani kőfaragó és 
szobrász — kinek városunkban is van 
fiókja — leányával. 

— A kincstári m é r l e g . Lapunk annak 
idején behatóan foglalkozott azzal a feltű-
nést keltett dologgal, hogy a kincstári 
mérleg rossz. Közöltük azt is, hogy a mér-
leget a városi mértékhitelesítő hivatal meg-
vizsgálta és jónak nyilvánította. A kétség-
telen bizonyítékok folytán azonban a mi-
nisztériumból is kérve lett a vizsgálat. Ez 
a vizsgálat megállapította, hogy a mérleg 
tényleg rossz, amiből következik az is, 
bogy a városi mértékhitelesítő hivatal jó-
hiszeműen ugyan, do tévedett, A mérleget 
most már kijavították s ismét közhaszná-
latba bocsátották. Reméljük, hogy a mér-
tékhitelesítő hivatal most már nem fogja 
elmulasztani a kötelességszerű ellenőrzést, 
a közönséget pedig figyelmeztetjük, hogy a 
mérleg igénybevétele esetén joga van pró-
bamérések eszközlését kívánni. 

— Halálozás. Tőig Vilmos dr. főorvos 
életének 84. évében aggkori gyöngeség 
folytán hétfőn éjjel rövid szenvedés után 
elhunyt. Az elhaltat nagyszámú ós előkelő 
rokonság gyászolja, temetésén a legszéle-
sebb Icörii részvét nyilvánult meg. 

— Az alispánok vasúti jegye. A ke-
reskdelemügyi miniszter némi kedvezéssel 
lepte ineg az alispánokat. — Elrendelte 
ugyanis, hogy a jövő évtől kezdve az al-
ispánok is kapják meg az államvasutak 
ama bérletjegyét, melyet eddig a főispá-
nok kaptak csupán évi 100 korona lefize-
tése mellett. Az alispánokat eddig az a 
kedvezmény illette meg az államvasutakon, 
mely minden köztisztviselőt, hogy tudni-
illik féláron utazhat. Újévtől kezdve azon-
ban már joguk lesz az említett díjért bér-
letjegyet váltani. 

— A község háza. Legutóbbi számunk-
ban ily cimü hirben nyilvánított örömünk 
korai volt. A boritaladó és husfogyasztási-
adó ügyében ujabb hirdetmény lett a vá-
rosi tanács által kibocsátva. Ebben az áta-
lányban fizetni akarókat már a városháza 
tanácstermébe hívják egyezkedésre decem-
ber 16-ára reggel 10 órára. 

— A se lmeci—nèint i vasút. A ke-
reskedelemügyi in. kiis miniszter Lits Gyula 
főispán, mint a hontnémeti — Selmecbányái 
h. é. vasút kiépítését tervező érdekeltség 
megbízottjának a hontvármegyei h 6. va-
sút Hontnémeti állomástól kiágazókig Be-
roucsfalu és Szentantal községek érintésé-
vel Selmecbányáig vezetendő helyi érdekű 
vasút vonalra az előmunkálati engedelmet 
egy évre megadta. 

— A báti járásbíróság. A m. kir. 
igazságügy miniszter kérdést intézett a Sel-
mecbányái kir. járásbírósághoz arra nézve, 
hogy a kérelmezett báti járásbíróság szer-



vezését szükségesnek és célszerűnek tertja-e. 
Hir szerint a járásbiróság azon véleményé-
nek fog kifejezést adni, hogy a bíróság 
felallitása c dszerü, mert ez esetben ezen 
biróság kört bó kiszakítani szándékolt Ba-
kabánya, Bagyan, Halászi közt égek is kö-
zelebbi székhelyt nyernek. A kérelmező 
vármegyei törvényhatósági bizottság a ter-
vezett bírósághoz még a következő köz-
ségek csatolasát javasolja : 

Bát, Alsó-Baka, Felső-Baka, Alsó-Almás, 
Felső-Almás, Alsó-Zsember, Felső-Zsember, 
Bagonya, Baki, Csánk, Dal mad, Derzsenye, 
Elesfalu, Hontbesenyőd, Horhi, Kálna-Borfő, 
Kiskér, Kiskereskény, Nagykereskény, Ná-
das, Tegzesborfő, Varsány. 

— Katonai kiképzés a középiskolák-
ban. Egy uj pedagógiai reformról, a kato-
nai kiképzésről a középiskolákban van szó, 
amelyet a közoktatásügyi kormány a bon-
védelmi minisztériummal egyértelműen már 
a folyó iskolai évben életbe fog léptetni. 
A honvédelmi miniszter a tankerületi fő-
igazgatóságok ajánlatára az ország tizenkét 
középiskoláját választotta ki e célra. Ka-
tonai tanfolyamok lesznek Budapesten, 
Nagyváradon, Debrecenben, Zomborban, Dé-
ván, Balassagyarmaton, Szatmáron, Győrött, 
Pozsonyban ahol mindenütt a honvédtiszti-
kar egyik tagja fogja a fegyvergyakorlato-
kat előadni hetenként egyszer az ifjusági 
játékdélutánok keretébon. A honvédelmi 
miniszter most terjedelmes leiratot inté-
zett a tankerületi főigazgatósághoz s eb-
ben a rendeletben tájékoztató utasításokat 
ad a kiválasztott középiskolák igazgatói-
nak, hogy mily módon szervezzék a ka-
tonai kiképzést, fegyverkczelést és céllö-
vést. Egy tanár őrzése mellett, a kiküldött 
bonvédtiszt vezetésével már a jövő év ja-
nuárjában megkezdik a fegyvergyakorlato-
kat a VII. és VIII. osztályú növendékek. 
Mondanunk sem kell, hogy mily nagyje-
lentőségű ez a reform, mert igy lehetőleg 
könnyed játék formájában vezetik be az 
ifjúságot a katonai kiképzés legterhesebb 
tudnivalóiba s megkönnyítik az önkentes 
szolgálatot. A honvédelmi miniszter erre 
vonatkozólag a középiskoláktól részletes 
tervezetet kér, hogy mimódon tartják le-
hetőnek a reformok legegyszerűbb megva-
lósítását. Ezenkívül a gyakorlatok ered-
ményéről havonkint jelentést kér s az óv 
végén részletes statisztikában számolnak be 
a gyakorlatok vezetői, hogy mennyire fe-
lelnek meg a gyakorlatnak az uj reformok, 

— Legnemesebb karácsonyi ajándék 
Családunk javára szóló életbiztosítás, mi-
nőt a legkülönfélébb módozatok szerint 
ajánlanak: Wagner Lajos és Welward .Ja-
kab a Triesti ált. biztosító társaság 
(Generali) helybeli képviselői. 

— Tanulmányi kirándulás. A főiskola 
negyedéves bányamérnök hallgató polgárai 
Réz Géza főiskolai tanár, a bányaművelési 
tanszék professzora vezetésével szombaton 
Salgótarjánba mennek gyakorlatra, ahol is 
a szénbányák művelését s a szénre való 
kutatást tanulmányozzák, 

— A vármegyei altalános tisztújítás. 
Vármegyénk törvényhatósági bizottsága 
november 3 )-án tartott közgyűlésében az 
általános túztujitás határnapjaul e hó ló-ik 
napjának délelőtti 10 óráját tűzte ki. 

— Szavazati jog. A posta és távirda 
altiszteket, mint szolgákat, a képviselővá-
lasztók névjegyzékéből eddig kihagyták. 
Ez az ügy folebbezés folytán a Kúriához 
került s az most kimondotta, hogy a posta 
és távirda altisztek nem tartoznak a szol-
gák közé és aki a megfelelő adómennyi-
séget fizeti, az a választók névsorába l'el-
\ eendő. 

— Bányajog adományozás. Pálfalva 
községben a Salgótarjáni Kőszénbánya R. 
T. tulajdonát képező András, Olgavédő, 
Jenő nevű tárók megnyitására a bányajog 
adoinányoztatott s művelésére a beszter-
cebányai m. kir. bányakapitányságtól az 
engedély megadatott. Az adományozási tár-
gyalás a helyszínén Stempel Gyula m. kir. 
főbányabiztos és Szecsey Ernő tb. főszol-
gabíró közbenjöttével mult hó 21 és 22-én 
tartatott meg. A bárom táró már üzemben 
is van és a szénszállítás megindult. 

— A Se lmecbányá i orvosok. A mun-
kás betegsegélyzű pénztár igazgatósága e 
hó 3-án tartott gyűlésén főorvosul Kapp 
Jakab dr. tiszti főorvost főorvosul, Tandllch 
Ignác dr.-t, Szegedi Sándor dr.-t, Bálás 
Márton dr.-t, Faller Gusztáv dr.-t ós Sós 
Antal dr.-t pedig orvosukul választotta 
meg. A dijazásra nézve a pénztár által tett 
javaslatot az orvosok szövetsége vasárnap 
délután fogadta el. E tekintetben az osz-
tozkodás az acsopusi mese szerint történt. : 
az erősebb én vagyok, tehát a legnagyobb 
rész engem illett. Kapp Jakab dr. volt az 
osztálycsináló legerősebb, természetesen a 
legnagyobb részt ő kapta. Bálás ós Sze-
gedi valószínűleg azzal vigasztalják ma-
gukat, hogy a valami több a semminél. A 
valóság az, hogy a pénz Kapp Jakab dr.-t, 
az elismerés pedig a többi orvost illeti 
meg. 

— Olcsó pénz. A városi árvaszék közli 
a „Selmecbányái Hiradó"-ban, hogy a jel-
zálogra kisebb-nagyobb kölcsönöket mér-
sékelt kamatláb mellett ad. Nagy dolog a 
mai pénzszük időben, az előnynek az a 
hátránya van azonban, hogy ott csak pu-
pikáris biztosítást fogadhatnak el, ilyet 
adni pedig kevesen tudnak. 

— Váltó csalás. A Selmecbányái kir. 
járásbiróság felette érdekes jogi kér-
désben fog legközelebb dönteni. A sel-
meci takarékpénztár egy budapesti ügy-
védnek nógrádmegyei birtokára annuitásos 
jelzálogkölcsönt adott. Az ügyvéd ingatla-
nait ezt követőleg eladta. Az uj birtokos 
a hátralékos annuitásokat készpénzzel nem 
tudván fedezni, ugyanazon intézetnél 9000 
koronás vúltókölcsönt vett fel és a bátra-
léi ¿os annuitásokat ezen kölcsönpénzből 
fedezte. Az ilyen módon történt fizetés 
után azonban kisült, hogy a váltó hamis. 
Az eldöntendő jogi kérdés most az, vájjon 
a hamis váltóra adott kölcsönből eszkö-
zölt fizetés érvényes-e, vagy sem; az ere-
deti adós, a budapesti ügyvéd menekül-e 
fizetési kötelezettségei alól a jelzett fizetés 
tekintetében. A selmeci takarékpénztárt 
követőleg a balassagyarmati takarékpénz-
tár szerepel jelzálogos hitelezőként, a dön-
tés tehát ezt is érdekli némiképpen. 

— Eladó facsemeték. Az állami fais-
kolákban, gazdasági intézetekben félmillió-
nál több vadcsemete, gazdasági ós diszfa, 
cserje és gyümölcsoltvány van készenlét-

be i eladásra szánva. Aki ezekből kedvez-
ményes áron akar vásárolni, forduljon kér-
vénnyel a földmivelésiigyi miniszterhez. 

— Egy levél. A következő levelet 
kaptuk : 

Igen tisztelt Szerkesztő Ur ! 
Tisztelettel felkérem, hogy alábbi sorai-

mat Ii. lapjában közölni szíveskedjék. 
A »Selmecbányái Iliradó« f. évi dec. 

bó 8-iki számában adott tudósítás némely 
tényeket elferdítve közöl, melyeket azután 
személyemmel hoz kapcsolatba. 

Mivel a közlés a valóságot nem fedi 
teljesen, kijelentem, hogy a közölt tények 
ilyeténvaló előadása a rosszakarat oly 
megnyilvánulása mely egy város félhiva-
talos lapjával össze nem egyezletbető. 

Állítom egyszersmind, hogy a S. R. Á. 
Temetkezési és S. Egyesület az alkotott uj 
alapszabályok mellett sem állhat, fenn, s 
az ellenkezőnek további hangoztatása csak 
az elvesztett tekintély visszaszerzésére 
irányuló eredménytelen törekvés. 

Várjunk, mig a közel jövő állításaimat 
be fogja igazolni. 

Kiváló tisztelettel. 
Selmecbánya, 1907. dec 10-én. 

I f j . PoJily János. 
— Kertész Tódor m ű i p a r á r u rak-

tára, Budapest, IV. Kristóftér. Képes ár-
jegyzékét készséggel küldi, ezerféle csil-
logó karácsonyfadísz, tombolatárgyak, Szil-
veszter estére teljes nyereményösszeállitá-
sok, toiletto-eikkek, nippek, női kézitáskák, 
szivar-, cigaretta-, dohány-, vizit- és pénz-
tárcák, dísztárgyak, író és dohányzóasztal-, 
kávé-, tea-asztalkellókek, Játókáruk, la-
terna-magi kák, kinematográf, fonográfok, 
Fröbel és SJöjd munkák, szorszámládák, 
lombfűrész, testedző tornaszerek, kedóly-
deritő, tréfás, meglepetósi tárgyak, társas, 
kocka, összerakó és türelemjátékok. Uj 
Diaboló játék, francia babák. Téli sport-
cikkek, korcsolyák, sportjátékok, vivószerek 
stb. tárgyakról. 

— A keresk. és iparkamara köz-
gyűlése mult bó 30-án folyt le. A ka-
marához nov, hóban a jelenlés szerint 404 
ügydarab érkezett, mig 235 ügyben 1254 
adatott ki. A kamara helyesli, hogy az 
iparosok és kereskedők követelések után 
kamatot vehessenek, de csak 4 hó múlva. 
A drágaság miatt ellene van a inestsrsóges 
kivitelnek s a túlságos sok határzárlatnak. 
A kocsihiány miatt újra felir a kereskedelmi 
minisztériumhoz. A 111. o. kereseti adó ki-
vető bizottságába 1 iparos és 1 kereskedő 
jelölését szorgalmazza az alispánnál. >Só 
hiány elkerülésére sóraktár létesitéseért 
felir. A jövő évi költségvetésben 37*202 
kor. fedezettel szemben 37*23 kor. kiadás 
szerepel. A képviselőház elé terjesztett 
adóreform ellen sérelmes voltánál fogva 
felir. 

— A síkos i d ő b e n hintsük fel házaink 
előtt a gyalogjárókat. 

Tüdőbajosok, kik a Grundmann-
féle köhögés és tüdőbaj elleni teát és cu-
korkái még nem ismerik, saját érdekükben 
figyelmeztetnek ezt a teát mielőbb kipró-
bá ni. Mindenféle köhögést, nyálkát, re-
kedtséget, gógo- és torokbaj azonnal kigyó-
gyít. Alanti gyógyszerész 20000 ingyen kos-
tolópróbát küld szét mindenkinek ki pontos 
elmét közli. Grundinann Apotheker, Berlin 
SAV. Friedrichstrasse 207. 



— A posta figyelmeztetése. A ka-
rácsonyi és újévi rendkívüli csomagforga-
lorn ideje alatt különösen szem előtt tar-
tandók a következők : 1. Pénzt, ékszert, 
más tárgyakkal egybecsomagolni nem sza-
bad. 2. Csomagolásra faláda, veszőből font 
kosár, viaszos vagy tiszta közönséges vá-
szon, kisebb értékű és csekélyebb sulyu 
tárgyaknál pedig erős csomagoló papir 
használandó. Vászon, vagy papirburkolat-
tal biró csomagokat, göb nélküli zsineggel 
többszörösen és jó szorosan átkötni, a zsineg 
keresztezési pontjain pedig pecsétviaszszal 
kell lezárni. A pecsételésnél vésett pecsétnyo-
mó használandó. 3. A cimzésekre kiváló gond 
fordítandó. A Budapestre és Bécsbe szóló 
küldemények cimirataiban a kerület, utca 
házszám, emelet és ajtó jelzés stb. kite-
endő. A rendeltetési hely tüzetes jelzése 
(vármegye) s ha ott posta nincs, az utolsó 
posta pontos és olvasható feljegyzése kü-
lönösen szükséges. 4. A cirhet magára a 
burkolatra kell irni, de ha ez nein lehet-
séges, ugy a cim fatáblácskára, bőrdarabra 
vagy lemezpapirra irandó, melyet tartósan 
a csomaghoz kell kötni. A papírlapokra 
irt címeket . mindig egész terjedelmében 
kell a burkolatra felragasztani. Felette ki-
vánatoa, hogy a feladó nevét és lakását, 
továbbá a ci mirât összes adatait feltün-
tető papírlap legyen a csomagban is. Kí-
vánatos továbbá, hogy a feladó saját ne-
vét és lakását a csomagon levő ciniirat 
felső részén is kitüntesse. 5. A csomagok 
tartalmát ugy a cimiraton, mint a szállí-
tólevélen szabatosan és részlotesen kell 
jelezni. Budapestre és Bécsbe szóló élelmi 
szereket, illetve fogyasztási adó alá eső 
tárgyakat (húsnemü, szeszes italok stb.) 
tartalmazó cini irataira, nemkülönben az 
ilyen csomaghoz tartozó szállítóleveleken 
a tartalom, minőség és mennyiség szerint 
kiírandó (pl. szalonna 2 kgr., egy pulyka 
3 kgr., 2 liter bor stb.) A tartalom ily 
részletes megjelöléso a fogyasztási adó 
kivetése szempontjából szükséges ós a 
gyors kézbesítést lényegesen előmozdítja. 

fi l e s o v á n y o d á s t 
meggátolja, a testet, a gyermek húsát, egész-
ségessé, erőssé fejleszti a SCOTT-féle 
Emulsio. Ez a szer a legjobb gyógyító- és 
erősítő táplálék gyermekek részére, és az 
Ön gyermekét is meggyógyítja, mint ahogy 

sok ezer gyermek meggyógyult 
e szer használata által. A gyermekeknek 
életkedvet kölcsönöz. Ha betegeskedik a 
gyermek, ugy azonnal adjanak neki SCüTT-
féle Emuisiót. 

Ninden üvegben egyenlő finom hatásos 
alkatrészekből összeállított SCOTT Emui-
sió van, mindig egyenlő, a tudományos 
világ előtt elismert adagokban. 

Egy eredeti üveg ára 250 kor. 
Kapható: minden gyógytárban. 
Az Emuisió vásárlásánál a Scott-
féle módszer védjegyét — a ha-
lászt — kérjük figyelembe venni. 

I F J Ú S Á G . 
A főiskolai kör táncestólye, amely 

folyó hó 7-én zajlott le, ha anyagilag nem 
is sikerült valami fényesen, amennyiben 
mindössze 22 korona tiszta jövedelemmel 
záródott, mégis erkölcsileg teljes siker ko-
ronázta a rendezők fáradozását, bár a ren-
delkezésükre álló idő rövid volt. Tudvalevő, 
hogy a főiskolai zene és énekkar tavaly 
nein létezett, sőt az idei iskolai év kezde-
tén sem. Csak az uj választmány megala-
kulása után szervezte annak zenekari ve-
zetője PJnrok Béla erdőmórnök hallgató. 
Igy noha egy hónapja éppen, hogy műkö-
dését megkezdte, már is annyira haladt, 
hogy a nyilvánosság előtt szerepelhetett. 
A zenekari számok legjobban sikerültek, 
különösen a kvartett volt élvezetes. Szé-
pen sikerült a Qéczy Lajos : Selmecbányái 
balek csárdás cimű szerzeményének a be-
mutatója. Csak kár, hogy oly kevés tagból 
áll az énekkar. Pedig a főiskolai ifjúság-
ból sokkal nagyobb énekkar kerülhetne ki. 
Cserey Árpád melodrámája szintén nagyon 
tetszett s a tárogató, valamint Ozanics 
Gyula kellemes hangja a közönséget való-
ban elragadta. 

Az estélyen megjelent következő lányok-
neveit sikerült följegyezni : Árkossy Fe-
rike, Baán Margit, Bánik Eta és Kata, 
Dimák Mili, Faller Irénke, Fiedler Aloxa 
és Nellike, Gulrich Ilonka, Király Elza, 
Kocsis Jozefin és Ella, Kovács Gizi, Laciák 
Angelka és Olga, Meskó Ella, Onczay 
Álizka és Tabakovits Sárika. 

Az estély anyagi sikeréhez szíves ado-
mányaikkal hozzájárultak : Hormann Miksa 
20, Kachelmann Károly 10, Jankó Sándor 
8, Grohmann Gyula 5, Géczy Lajos 5, 
Horváth Kálmán 3, Kuti István 2, Rónai 
György 2, dr. Balázs Hugó 3, Schwartz 
József 3, Fizély Károly 2, dr. Szegedi 
Sándor 2, Hornyacsek István 2, Visuyovszky 
Dániel 1 koronával. 

A felülfizetők fogadják a rendezőség há-
lás köszönetét. 

A budapest i diákkongresszusról a 
Selmecbányái Híradóban megjelent az a 
bir, hogy azon a főiskolai ifjúsági elnök, 
alelnök és főtitkár mint a főiskola küldöt-
tei megjelentek volna, nem felel meg a 
valóságnak. A közgyűlés határozata a meg 
nom jelenés mellett szólott. 

APRÓSÁGOK. 
Az igazság 

A »Selmecbányái Hiradó« a város hiva-
talos közlönye legutóbbi számában azt irja, 
hogy az igazoló választmány a kétszeres 
adószámításra igényt tartóktól megkí-
vánta a jelentkezést és a jogciin iga-
zolását. 

Ez nem igaz, a tény az, bogy a jelent-
kezést. mindenkitől megkívánta, a jogcim 
igazolását azonban Erdély Gyula körmöci 
járásbirónál nein kívánta, a többinél pe-
dig kívánta. 

Azt, irja továbbá a közlöny, hogy a bí-
ráló választmány ugyanazon eljárást kö-
vette, mint az igazoló válás-Hiány. 

Ez sein igaz, mert az igazoló választmány-
nyal éppen ellentétben Erdély Gyulánál 
is megkívánta a jogcim igazolását s azért 
törölte a virilástáknak az igazoló választ-
mány által összeállított jegyzékéből Er-
délyt. 

Folytatólag közli a Híradó, hogy a köz-
igazgatási bíróság kimondotta, hogy Erdély 
Gyula adója azért számítandó kétszeresen, 
mert köztudomású tényeket nein kell bi-
zonyítani. 

Ez szintén nein igaz, mert a közigazga-
tási biróság csak azt mondta ki, hogy az 
igazoló választmány határozatát indokainál 
fogva hagyja helyben. 

A hivatalos közlöny azt is irja, hogy Wag-
ner László dr. a inult évben panasszal élt 
a közoktatási bírósághoz. 

Ez ugyancsak nem igaz, mert nem Wag-
ner László dr. ólt panasszal, hanem Erdély 
Gyula. 

A közlemény végén azt irja a közlöny, 
hogy rövid két év alatt két ellentétes 
legfőbb döntésünk van. 

Hát ez sem igaz, mert tavaly volt az 
eset, amennyiben a bíráló választmány 
megtámadott határozata azon elvi állás-
pontra helyezkedett, hogy a kétszeres adó-
számítás kedvezményének hivatalból való 
megállapítása törvénytelenség, az idén pe-
dig azt mondotta ki, hogy a jogcímnek 
okmányszerü igazolása szükséges. 

Igy néznek ki a hivatalos közlöny hirei 
— közelről. 

A hivatalos közlöny december 1-én a 
sajtóról igy irt; „sok, igen sok lap ma-
napság elveszti szemei elől az igazságot 
és hazudik, pedig a hírlapnak hazudnia 
nem szabad ! 

— Jó lesz lassabban ugrálni. 
Egy érdekes igazságot pedig plfolejtett 

leközölni a Hiradó. Erdély Gyula körmöc-
bányai kir. járásbiró virilistaság oi»->en tagja 
lett a városi törvényhatósági bizottságnak. 

Irodalom. 
Kincses Kalendáriom. 

— 1908. — 
Az uj kalendáriom megjelenése figyel-

meztet bennünket, hogy vége felé köze-
ledik az esztendő. A könyves boltok ki-
rakataiban a Kincses Kalendáriom piros 
kötetei az uj esztendő közeledtének a l r

0 
első hirdetői. Az uj Kincses Kalend' .uim 
még jobb az i^-mél és a répitamm, pedig 
azok is jók voltak, la, .„ icgfino> -'•!» bor 
is minden esztendőben javul, nt öre-
gedik, igy ja. 1 ° Kincses is ii uiak, mű-
vészeinek s júaka, »inak év-öi-évre öreg-
bedő tapasztalatai követKeztében. 

A Kincses Kale .,iáriomnak az a része, 
a mely olvasnivalókat, vagy őszintébben 
szólva : tanulnivalókat tartalmaz, az idén 
négy-öt ívvel gyarapodott s meggondolni 
való, hogy egy iven körülbelül kétezer 
nyomtatott sor van, — négyszerannyi, 
mint a közönséges könyvekben. Meglehet, 
hogy némelycK kifogásolják a Kincses 
Kalendáriom betűinek kicsinységét, de 
egy könyvben ily óriás anyagot közölni 
másként nem lehetne. S különben hivat-
kozhatunk az angolokra és az amerikai-
akra, azok praktikus és okos emberek s 
minden újságjuk olyan apró betűvel van 
szedve, mint a Kincses, a kalendáriumaik-
ban pedig még sokkal apróbb 
látunk. 



A Kineses uj kötete a következő na-
gyobb cikkeket közli : elsősorban az év 
történetét, az év nevezetes halottjainak 
arcképeivel. Azután a magyar mitológiá-
ról olvashatunk egy cikket : a pogány 
magyarok hitéről. A szokásos statisztikai 
tabellák után két érdekes cikk ismerteti 
Európa fejedelmi családjait s a magyar 
arisztokráciát. A nemzetközi jog rövid ki-
vonata után érdekes dolgokat lehet ol-
vasni az orvosi műtét közben való narko-
tizálásról, e sokat sejtő cimmel : Egy pil-
lantás a másvilágra. A legszigorúbb asz-
kéta-életct élő apácákról, a karmelitákról 
is van a Kincsesben egy cikk, érdekes 
képekkel, úgyszintén a jövő városáról is. 
A Széchenyi-Vanderbilt-nász aktualitássá 
tette az amerikai arisztokráciát és ne-
mességet, melyet a Kincses szintén is-
mertet. Egy nagy tanulmány képekkel és 
térképekkel ismerteti a sarkvidéki expe-
díciók eddigi eredményeit. Egy cikk be-
bizonyítja, hogy a természetben is van 
halhatatlanság. A misztikus természeti 
tünemények közül a villámcsapást és a 
jégesőt ismerteti egy-egy nagy tanulmány. 
Az állatok világából, valamint a minden-
napi természettudomány köréből egy tu-
catnál több cikk következik ezután, de 
jut tér a méhészet, a billiárd-játék és a 
skandináv államok történetének ismerte-
tésére is. Egy nagy cikk megismerteti 
velünk a Vatikánt és lakóit, Írásban ős 
érdekes képekben. Nagy érdeklődésre 
tarthat számot a modern szociálizmus irá-
nyait ismertető cikk is. Igen sok kép van 
a világos kertet, a hollandi festészet re-
mekeit és a svéd szoba-tornázást ismer-
tető cikkekben is. A Magyar Nemzet 
Aranykönyve cimü közlemény fölsorolja 
azokat, a kik az abszolutizmus idején ha-
lált vagy "börtönt szenvedtek a nemzeti 
ügyért; kilencven arckép díszíti ezt a 
cikket. Borghese herceg peking-párisi ut-
jának leírása is benne van a Kincsesben 
s utána egy nagy szótár arra tanít ben-
nünket, hogy hogyan ejtsük ki az idegen 
neveket? Egy igen okos, világos cikk azt 
magyarázza, hogy mikor olcsó és mikor 
drága a pénz? 

De ki tudna egy cikkben számot adni 
az egész tartalomról, a melynek jegyzeke 
magában a Kincses Kalendáriumban ezer-
kétszáz sor? A ki ezt a vastag, hihetet-
lenül sok anyagot magában foglaló köte-
tet forgatja : folyton uj, meg uj dolgot 
talál benne, — talán még a szerkesz-
tője is. 

A Kincses Kalendáriom külső formája 
és az ára azonban most is változatlan 
maradt : a csinosan bekötött kalendáriom 
ára még mindig csak két korona. 

H I R D E T E S E K . 
Dalmatin 

A legjobb rovar- és 
féregirtószer 20, 30 és 
50 filléres szabadalmazott 

dobozban. 
Takarékosság szempont-
jából rendkivül célszerű és 
a gummifecskendőt fölösle-
gessé teszi. Haszálatba ki-
tűnő hatásáért és egyszeri! 

—kezeléséért közkedve l t ségnek örvend. — 

Minden fiiszerkereskedésben 
és drogériában kapható. — 

Dalmatin 
—kezeléséért kö 

Dalmatin 
Főlerakat : 22° s - i . 

S T E L L A vegyészet i gyár 
Ledermann D. Budapest, VII. Nefelejts-u, 39. 

Köhögés , rekedtség és hurut ellen n incs 
jobb a Réthy-féle 

Hasznos 

karácsonyi 

a j á n d é k 

Vásár lásnál azonban vigyá2zupk 
és ha tá rozot tan RÉTHY-FELÉT 
kér jünk , mivel sok. haszonta lan 

- utánzata Van. 
1 doboz 60 fillér. 

C s a k Ré thy- fé l é t f o g a d j u n k el. 

o 
a 

! névjegy ! 
S ez t , v a l a m i n t min-

d e n k ö n y v n y o m d a i 

m u n k á t 

Í z léses , p e d á n s 
k iv i te lben g y o r s a n 

szál l í t 

N á d o s y F e r e n c 
k ö n y v n y o m d á j a 

= Zólyom. = 

m o n o g r a m o k a t 
h o z z á v a l ó 

= k i m o s h a t a t l a n = 
v c g y t i n t á v a l 

1 korona 60 fillérért f r a n k o s z á l l i t 

¡Má>0$y f£R£fíC 
könyvnyomdája 

= Zólyom. = 

fehérnsmüjelzo 

R H E U M A és 
V E R T I S Z T I T Á S . 

Tisztítsd a vért ! Egy vértisztitó-
kura úgy az egészséges, mint a beteg 
embernek feltétlenül s z ü k s é g e s ! Egy 
kitűnő, a széles világban közismert 
vórtisztitószer Grundmann P. gyógy-
zserész (Berlin SW. Friedrichstrasse 
207.) antireuinatikus v é r t i s z t i t ó t e á j a . 
Mint háziszer ajánlatos r o m l o t t s a -
vak, kiütések, bőrv iszketeg , reuma, 
hólyag és veseba jok , vér to lódás , 
stb. esetén, és ezért nem szabad egy 
családban sem hiányoznia. A tea 
beszerezhető Grundmann P. gyógysz. 
Berlin SW. Friedrichstrasse 207. P r ó -
bát és képes brosürát ingyen küld. 
Eredeti csomag 1, 2 és 4 K. Magyar-
országba- vámmentes. 


