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A városunk jövőjére kiható ily nagy-
fontosságú kérdést csakis a legnagyobb 
higgadtsággal és főleg minden szemé-
lyi érdek tel jes féhetevésóvel szabad 
mérlegelni. 

Az a kérdés, lehet-e remélnünk, 
hogy városunk mint önálló törvényha-
tóság a jelenlegi nyomasztó helyzeté-
ből kikerüljön, másrészt, hogy segi-
tünk-e ezen az állapoton azáltal, ha 
nagyközséggé lennénk. 

Nagy felelősség terhel bennünket az 
u tókorra l szemben. Mert valóban egy 
régi dicsőségű város évszázados jogá-
réi mondanánk le s ezért utódainkkal 
szemhon tel jes felelősséggel tartozunk. 
Ámde nein jobb-e lemondani a címről 
s a vele egybekapcsolt terhekről hogy 
polgár társaink megélhetését megköny-
nyitsiik ? 

Tapasz ta l tuk eddig, hogy a város 
veze tősége már a kérdés felvetését is 
rosszal ja . Nem anyagi érdek lehet az 
oka, mer t hiszen több mint valószínű, 
hogy a dolgos embert másut t jobban 
fizetik, mint haldokló városunkban. 
Inkább azér t ellenzik a dolgot, mert 
meghátrálást , lemondást látnak benne 
s ez önérzetüket bántja. A lemondás 
azonban, ha a polgárok jólétét vonja 
maga után, mindig jobb és szebb, 
mintha nevetségessé válunk előkelő 
elmünk és üres zsebünk révén. 

Számítanunk kell tehát . A város 
jelenlegi kiadásai t egybevetni a vár-
h a t ó bevételekkel és ezen az egyedül 
he lyes alapon kell Ítéletet mondanunk. 

Ezt a számítást azonban a polgárság-
nak saját kebelében kell elvégeznie és nem a 
városi bizottságra bízni, mert az emiitett 
elfogultság miatt ebben a dologban nem \ 
várhatunk onnét részrehajlatlan ítéletet. 
A számok aztán igazolni fogják, hogy 
érdemes-e nagyközséggé lennünk, vagy 
nem. Megjegyezzük azonban, hogy ha 
a számadatok világosan a nagyköz-
séggé a lakulás mellett döntenének, ugy 
minden szándékot, mely az á ta lakulás t 
ellenezné, anyagi érdekeink elleni me-
rényletnek kellene tekintenünk. Viszont, 
ha a nagyközséggé alakulás nem járna 
számbavehető előnyökkel, vétek lenne 
az önkormányzat ta l járó függetlensé-
get és kényelmet föláldoznunk. 

Számítsunk tehát, de higgadtan, rósz-
rehajlatlanul. Tegyük félre s; mélyes 
érdekeinket s igy bi/tne-ik lehetünk, 
hogy az eredmény bármelyik részre 
nézve legyen is kedvező, minden esetre 
városunk jólétét fogja előmozdítani. # 

Ebben a felette tontos és igazán 
higgadt számítással tárgyalandó kér-
désben még a következő levelet kap-
tuk : 

Selmecbánya, 1907. december 15 

Tisztelt Szerkesztő Ur! 
Jóleső elégültséggel olvasom b. lap-

jának nyomorúságunk megszüntetését 
célzó cikkeit s főleg a törvényhatósági 
jogról való lemondást ós a vármegyei 
törvényhatóság alá való helyezkedést 
tervező felszólamlásait, 

Egykoron én is szerepeltem mint. az 
ügy készséges harcosa, mikor a tör-
vényhatóságban előterjesztet tem a dol-
got, mint a 925 legszegényebb háztu-
lajdonos kérését . Ma még jobban meg 
vagyok róla győződve, hogy városunk-
nak nagyközséggé való á ta lakulása az 
egyedül helyes és lehető mód, mely 
lakosságunkat a nyomortól és a vá-
rost a pusztulástól megmentheti. 

Azért is tisztelettől és bizalommal 
kérem, szíveskedjék felhívást fogalmazni 
s benne a lakosságot népgyűlés tar-
tására felhívni, melyen határoznánk a 
nagyközséggé alakulás dolgában. 

Soraim megírására ösztönöz azon 
nagyzási hóbort, hogy a tanács most 
forszírozza a vigadó építését, midőn 
tele van adóssággal a város. 

A 80 százalék napszámosból á'ló 
lakosság a állami adón kivül 68 száza-
lék pótadót, 4 százalék házbérfillért, 
5 százalék betegsegélyző pótlékot, ut 
ós tűzoltó adót fizet. Ily lakosságot 
lehetetlen kényelmi és fényűzési cél-
ból a redout felépítésével terhelni. E 
helyett az életszükségletek kielégítésére 
s a jövőre nézve mindennél fontosabb 
németii vasút kiépítésére kell fordí-
tani minden erőt, a más téren lehető 
legszigorúbb takarékossággal . 

A törvényhatóság 17 ezer napszá-
mos munkást nyomorit. Pedig 200 - 300 
tisztviselőjével együtt teljesen nélkü-
lözhető. Mint nagyközség egy tizedrész 
költséggel áldásosabb közigazgatásban 
részesülhetnénk s ugy humánus, inint 
kulturális és gazdasági érdekeinket in-
tenzivebben ápolhatnék. 

Megjegyzem még, hogy az esetleges 
programúi nyomtatási költségeihez 10 
koronával szívesen járulok. 

Maradok tisztelő hive 
Sztankay Ferenc. 

Az alkalmazott hygiene a bányászat-
nál és kohászatnál, 

— Harmadik közlemény. — 

A Selmecbányái féinbányák régebben 
mind magántulajdon voltak, a 18-ik szá-
zad óta. kerülnek lassankint a kincstár tu-
lajdonába ; ma mondhatni már az összes 
bányák a magyar kincstáré. 

Minthogy az elsőben feltalált érclelérek 
kibúvása a begyekben magasan volt. itt 
legkevesebb törmelék, vagy agyag takarta 
el azokat, a bányasV.kodás is itt indult 
meg és igy a bányamüveléssel foglalkozók 
szintén a munkahely közelében, tehát a 
hegység m igasabb pontjain építkeztek. Az 
O-város a mai város felett egy hegytetőn 
épült és a Jö-ik századig állott, míg is-
mételve ki nem rabolták és lel nem gyúj-
tották, és a földrengés a romokat tönkre 
nem tette, ekkor a bányapolgárok a mai 
várost a völgyben telepítették meg. A 
munkásházak ellenben a hegység oldalá-
ban egész 800 méter tengers ún magasságig 
terjednek fel. Itt azon időben erdőségek 
voltak ós építkezésre alkalmas sik terület 
nem volt található, ilyen helyeket a hegy-
oldal részletes loásásava! és a lejt. felé 
való feltöltéssel kellett előállítani. 

A házakat eleinte nagyobb részt fából 
építették, csupán az alapzatot készítették 
kőből s pedig gyakran agyag s ritkábban 
mészhabarékkal. A lakások igen egyönte-
tűek voltak, az épület alakja hosszú négy-
szög, ezt ketté osztotta a középen nyílt 
konyha, mely lie és kijárásul szolgált a 
hátsó udvarba, jobbról és balról a völgy-
felé egy-egy szoba, s a hegyi oldalon egy-
egy éléskamra; később midőn a lakosság 
szaporodott, a kamrákból is szobáikat ké-
szítettek. 

A házak alacsonyak, a 2 métert alig 
haladják meg, sokszor alacsonyabbak is, 
kicsiny ablakokkal és alacsony ajtókkal, 
ezeken át csak meghajolva Lehet a szo-
bákba belépni, A szobák menyezeto desz-
kákkal van fedve, ujabban a legtöbb ház-
ban már padló van, s a drága fával való 
takarékosság végett a szobákban sok helyütt 
takaréktűzhely áll, melyen télen főznek s 
egyúttal a szobát ís fűtik, nyáron a nyílt 
konyhán főznek. A lakások nagysága na-



gyon változó 4 — 0, majd 5—6 méter, van-
nak 3 — 4 és 3'/2—5 méteresek is. Ujab-
ban a régi házakhoz, hol hely volt szobá-
kat is toldoztak. 

A lakások, főleg a hegyoldalb > épített 
szobák rendesen nedvesek, ily nedvesség 
ben szenvednek gyakran a szabad térre 
néző szobák is. Az utolsó 20—30 év óta 
sok lakás lett vagy átépitve, vagy leg-
alább is alaposan tatarozva és ezzel a régi 
egészségtelenség részben megszüntetve. 

Selmecbányán a lakások minden rend-
szer nélkül ott épültek fel, ahol arra al-
kalmas hely képsebb munka mellett ki-
nálkozr L, az egyes lakájokhoz nagyobb 
részt csak meredek gyalog utak vezetnek, 
vannak kocsi utak is, de ezek alig érintik 
a munkáslakások 1/4 — V5 részét, tehát a 
munkásházakhoz való közlekedés nagyon 
fárasztó, az élethez szükséges élelmi, ruhá-
zati, fűtő, építkezési anyagoknak szállítása 
is fárasztó és költséges. A szegény bá-
nyamunkás még mai napig is a tüzelő 
anyagot háton, vagy szamáron szállítja. 

A munkáslakások körül kis udvar ós 
kert terül el, itt gyümölcsfák állanak, leg-
inkább szilvafa. A házak mellett pöcegöd-
rös árnyékszékek vaunak, melyeknek tar-
talmát részben a kort trágyázására hasz-
nálják ki, de az esővizek is gyakran a 
völgybe mossák le. A házak körül egyik-
másik szegleten ős szemétdombok vannak, 
hova a házak hulladékja kerül, s rohad, 
korhad, s fertőzi a ta la j t és levegőt. 

Midőn a bányák jövedelmezők voltak a 
17—18-ik században és a 19-ik század 
elején a város lakóinak száma 20000-re is 
emelkedett, akkor a munkásosztály nagyon 
összezsufoltan élhetett: ilyen összezsufolt-
ság még 25—30 év előtt is előfordult és csak 
azóta javult a lakásviszony. A tömötten 
élő szegény bányamunkás lakosság, a mult 
századokban még sokkal rosszabb hygieni-
kus viszonyok között élhetett, mert a 
tisztaság iránt való érzék akkor is hiá-
nyos volt. 

Selmecbányán kevés a forrás és csa-
padék-hiányos időben vizszükség áll be. 
A talajnak évszázados szennyezettsége a 
forrás és kutak vizét fertőzi. Ezen évszá-
zados szeny és íertőzöttségnek kell tulaj-
donítani a golyvát és a gyakori gyomor és 
bélhurutot. . 

Csapadékos időjárás alkalmával nincs 
vízhiány, a házak körül ásott kutak akár-
hányszor színültig megtelnek zavaros víz-
zel, szárazság alkalmával ellenben csak 
nagyobb távolságban vannak egyes kevés 
vizet adó források s a lakosság a mester-
séges tavak vizére, vagy a fővölgyben levő 
vízvezetékre van utalva. A városnak nin-
csen ivásra alkalmas vízvezetéke, a fő-
völgyben levő kutak vize is többé-kevésbé 
szennyezett. 

Még egy körülményről kell megemlé-
kezni, hogy a szegény, kevés munkát b i ró 
bányamunkás a legmagasabban fekvő há-
zakban, vagy a völgyben a legegészségte-
lenebb lakásokban lakik, inert ezek ol-
csóbbak s igy a beteges, gyenge szerve-
zete a rossz lakás által is sujtatik. 

Hogy minő fontos az egészség megvé-
delmezósében, a munkaképesség megtar-
tásában az egészséges lakás, azt mi orvo-
sok tudjuk, az országunkban napról-napra 

jobban elharapódzó tubcrculozis kérdés 
megoldásának i= egyik feltétele az egész-
séges lakás. A hány imunkás midőn nap-
ról-napra 8 ólán át föld alatt vízgőztől 
és egyéb korhadási, explosios gázokkal te-
" te t t s aránylag oxygénbcn szegény leve-
gőben dolgozik, ha lakásában is nélkülözi 
a tiszta és egészséges levegőt akkor két-
szeresen van egészsége és munkaképes-
sége megtámadva, ezen okból nagyon fon-
tos a munkaadóra is a munkásházak egész-
séges volta. 

Selmecbánya zord, hűvös éghajlattal bir, 
a város közép tengerszin magassága az Ad-
ria felett 609 méter, de 800 m. magasság-
ban is vannak lakóházak. A város a Pa-
radicsom hegy, régi város hegyoldalában 
és ezen hegyeknek nyúlványain, a lejtőkön 
és völgyekben épült, a város legalsó és 
legmagasabb háza között közel 400 méter 
színkülönbség van, ezen magasság különbö-
zet nagy akadály főleg a szegény bánya-
munkásokra, kik még naponkint a bá-
nyákba 300—400 méter mélységbe azelőtt 
létrákon ki- és bejártak. 

Selmecbányán a talaj termőereje megfo-
gyatkozott s pedig kevés a termőtalajban 
a foszforsav, a káli és mész. Ezen sókat 
itt a talajból és sziklákból az érctelérek 
képződése korában a savas forró vizet, 
forró gőzök lúgozták ki, ezen sókat még 
napjainkban a bő csap i folyton ki-
lugozza és az alföldre viszi le a képződő 
humusszal együtt. A talaj soványságához 
járul a szeszélyes és hűvös időjárás ; a ta-
vasz áprilisban kezdődik ugjan, a gyü-
mölcsfák azonban csak április végén kezde-
nek virágozni és gyakran található még ju-
nius hónapban is virágzó almafa. A lakást 
májusig fűtjük, sokszor ínég juniusban is, 
ós szeptember, októberben újra kezdődik a 
fűtés ; meleg évente csak 2—4 hétig szo-
kott lenni. A kerti vetemények már csak 
védettebb helyen, nagyobb gondozás mel-
lett termelhetők. Láthatni, hogy a város 
erősen rászorul az importra és a szegény 
bányamunkás csal; drága pénzért vásárol-
hat tápdúsabb élelmi szereket. 

A munkabérek jelenleg nagyobbak, azon-
ban a mai drágasági viszonyokhoz mérve 
még mindig alacsonyak. A bányamunkánál 
szakmán y munka divik. Az erős ós szor-
galmas munkás szakmányban naponta 3—4 
koronát is kereshet, mig a napszám ára 
80—114 fillér között ingadozik 8 órai bá-
nyafoglalkozásnál. 

A bányamunkaidő reggeli 4 órakor kez-
dődik és déli 12 óráig tart; a második 
munkaszak déli 12 órától esti 8 óráig, a 
harmadik munkaszak esti 8 órától reggeli 
4 óráig. Leglátogatottabb az első reggeli 
4 órai munkaidő, azonban vannak idősza-
kok, midőn az egész 24 órán át erélyesei! 
dolgoznak, igy az altárók, feltárásoknál. 

A betegpénz az alapbér 60 %-á t teszi 
ki, a betegség első 3 napja után nem jár 
betegpénz. A munkás 3 hónapig lehet be-
teg, ha betegsége több időt kiván, orvosi 
bizonyítványra 0—12 heti meghosszabbítást 
kap, hosszabb betegidőt a minisztérium 
engedélyez. 

A bányamunkások fele körülbelül sem-
miféle vagyonnal sem bir, másik felének 
van csekélyértékü háza, kertje és csak 

kevés munkás találkozik, kinek földjei s 
igy gazdasága, tehene is van. 

A munkás általánosan cl van adósodva, 
s nem abból él, mit megkeresett, hanem 
mit keresni fog, igy társpénztári kölcsön, 
lisztelőleg a pénzintézeteknél váltók. Az 
eladósodás sok esetbon annyira megy, 
hogy kéthetenkénti bérfizetésnél alig kap 
néhány fillért kezébe. Ezen eladósodást 
előmozdítja az alkoholizmus, a könnyel-
műség ós az időszakonkinti nagyobb ke-
resőt. A bányamunkás általában szűkön 
ól s ha egyszer jó keresetje is van, a jö-
vedő jó keresetjére rendesen adósságokat 
csinál, s ha a nagyobb kereset nem kö-
vetkezik be, kész a nyomor, Ugyanez tör-
ténik hosszabban tartó betegségónéi is, 
melyet csak hosszabb idő alatt képes ki-
heverni. Van sok bányamunkás, ki a leg-
nagyobb nélkülözések között tengeti éle-
tét, egy hónapban csak egyszer ehetik 
húst, zsírtalan ós növényi ételekkel táp-
lálkozik, ugy él családja is s igy nein 
csoda, ha a tuberkulózis és egyéb testi és 
lelki degeneráció közöttük oly gyakori. 

Tóth Imre dr. 

Nyilvános nyugtázás és köszönet, 
Horvát. Kálmán ur, városunk polgármes-

tere, a városi társadalom körében szemé-
lyesen indított akciót a teljesen szegény 
főiskolai hallgatók ebéddel s vacsorával 
segélyezése iránt. A nemes célú kezdemé-
nyezést siker koronázta, amennyiben Kuti 
István rendőrfőkapitány ur egy ifjút egész 
éven át ebéddel lát el, Stoffel Sándorné, 
özv. Láng Antafoié urnől; s Jankó Sándor 
ur egy ifjúnak ebédet, a »Hungária« bér-
lői, Lilia Antal ur, Tomcsányi Pál ur 
ugyanez ifjúnak vacsorát, egy harmadik 
ifjúnak ebédet, Ács Ferencjur, a „Tulipán" 
vendéglő tulajdonosa és Sárkány István 
vendéglős ur, vacsorát, Iminerblum Dávid, 
dr. Tandlich Ignác, Weisz Adolf s a „Hun-
gária" bérlői urak biztosítottak. 

Más ifjak ebéddel való ellátására kész-
pénzben adakoztak : dr. Fodor László 50, 
Haendel Vilmos 30, Joerges Ágost 30, 
Kachelmann Farkas 30, Herrmann Miksa 
30 koronát, egyenkint 20—20 koronát pe-
dig : dr. Stuller Gyula, Fekete Lajos, dr. 
Tóth Imre, özv. Gyurkovits Andrásné, Va-
das Jenő, Baán Elemér, Horváth Kálmán, 
Faller Károly, Scholle Róbert, Sobó Jenő, 
Muzsnay Géza, Farbaky Gyula, Winkler 
Benő, dr. Kapp Jakab. Schvare Lipót, Bartha 
Bél áne. Egyénként 10 —10 koronát adomá-
nyoztak : Grillusz Emil, Weisz Ignác, Hóim 
Antal, Réz Géza. Weisz Dezső 6 koronát, 
egyenkint 5—5 koronát özv. Szitnyai Jó-
zsefné, Becker Nándor, Muzsik Gyula, Wág-
ner Kálmán, Fodor József. 4 koronát Bau-
mert h Dániel. 

Az igy begyült összesen 595 K összeg-
ből a főiskolai Segélyegylet által adandó 
kiegészítéssel 15 főiskolai szegény hallgató 
fog az iskolai óv hátralevő részében ebéd-
kosztból álló segélyt kapni s ez mintegy 
kezdete a felállítani tervezett selmeci fő-
iskolai „diákasztal"-nak. 

Fogadják a nagylelkű adakozók az egész 
Segélyegylet, tehát az egész főiskolai if jú-
ság nevében nagylelkű adományukért a fő-



iskolai Segilőegyesület választmányának 
hálás köszönetét. Az iskolai óv elteltével 
nyilvános számadást fogunk közreadni a 
felhasználásról, természetesen a segélye-
zettek nevének említése nélkül. 

További kegyes adományokat elfogad s 
nyugtáz dr. Bartha Béla főiskolai rondes 
jogtanár, a Segitőegyesület ez idős.erinli 
elnöke. A befolyó adakozások az ebédsegély 
kiegészítésére fordíttatnak. 

Selmecbánya, 1907. december 12. 
Kiváló tisztelettel 
dr. Bartha Béla 

főiskolai segélyegyleti elnök. 

H I R E K . 

Lapunk előfizetőinek, olvasóinak, 
barátainak és ismerőseinknek a be-
következő karácsonyi napok alkal-
mából jó és boldog ünnepeket kí-
vánunk. 

— Nyugdíjazás. A földmivelésügyi mi-
niszter Trnovszky Márk erdőmestert, a zó-
lyomlipcsei erdőgondnokság vezetőjét nyu-
galomba helyezte s az erdőgondnokság ve-
zetésével Pauer Jenő m. kir. erdészt bizta 
meg. 

— Értesités. Lapunk legközelebbi száma 
a karácsonyi ünnepek folytán nem csütör-
tökön, hanem egy nappal előbb, szerdán 
fog megjelenni. Kérjük azokat, akiknek a 
karácsonyi számban közlendőjük lesz, hogy 
közleményeiket hétfőn délután két óráig a 
szerkesztőségben leadni szíveskedjenek. Ki-
adóhivatalunk lapunk szellemi részébe 
szánt közleményeket csak az esetben adhat 
le, ha a szerkesztőség kézjegyével vannak 
ellátva. 

— Eljegyzés. Gerő Gyula Selmecbányái 
m. kir. bányamérnök eljegyezte Böhm 
Berta kisasszonyt Besztercebányáról. 

— 2 0 0 0 korona jutalom. Baumann 
Károly szokolyai erdővédet ismeretlen tet-
tes dinamittal megölte. A nyomozás na-
gyobb sikere érdekében Aerstorpf Henrik 
gróf, Baumann gazdája 2000 korona jutal-
mat tűzött ki annak, aki a bíróságot a tet-
tes nyomára vezeti. 

— Szi lveszter esté ly . A mindenütt 
szokásos szilveszter estélyt mint értesü-
lünk mi is megtartjuk. A rendezőség egy 
iven kéri fel városunk közönségét a rész-
vételre. Külön meghívót a mulatságra nem 
bocsájtanak ki. A rendezőség a mulatság 
műsorát már véglegesen megállapította, 
amiből csak annyit sikerült megtudnunk 
ez ideig, hogy a szereplésre városunkból 
hét bájos hölgyet sikerült a rendezőség-
nek megnyernie és a műsor tíz számból 
fog állani. Az előadást tánc követi. A 
mulatságra már annyian jelentették lie 
részvételüket, hogy azt hisszük, ennek si-
kere már is bizto silva van. 0. Aliz. 

— Hivatalától megfosz to t t pap. Ily 
cimmel a Selmeci Újság 49. számában hirt 
adtunk Hermann József dr. volt selmeci 
káplán viselt dolgairól. Nevezett hírünket 
a Korponai Közlöny-tői vettük át, melynek 
mult heti számában Hermann nyilatkozik. 
Kötelességünknek tartjuk ezt is leközölni. 
A nyilatkozat igy szól: »Hallottam, hogy 
a Korponai Közlöny rólam azt állította, 

bogyón meg vagyok fosztva a papi functió-
tól ós ki vagyok közösitvo az egyház-
ból. Ez rágalom és hazugság, Reám senki-
se bizonyított olyasmit, amiért én a fenti 
büntetésre méltó volnék. Ellenkezőleg azok 
bűnösök, akik ezt rólam terjesztik, t. i. 
Havran kanonok, ki már öt éve ki van 
közösítve az egyházból és Rajna primási 
helynek ki az egyházi jogot lábbal tiporja, 
olyat lett az egyházi jog ellen, amivel 
ipso jure felfüggesztést vont magára. Én 
Havrán ellen 12 egyházi pert kértem és 
Rajner primási helynököt is Rómában fel-
jelentettem. Most ezeknek érdekében áll 
engem diffainálni. De eljön az idő, mikor 
e két dignitarius tetteit nyilvánosságra 
hozom. Addig kérem becses lapjában eze-
ket leközölni. Dr. Hermann József." Meg-
jegyezzük, hngy ugyancsak a Korponai 
Közlöny e heti számában megint szó van 
a »hivatalától megfosztott papról,« amely 
ismét lerántja a leplet Hermáimról. Ugy 
látszik, hogy az exkáplánnak nincs igaza 
s tényleg rágalmazott. 

— Elfelejtett főnyeremények. A Jó-
sziv sorsjegyek 1907. november 15-iki hivata-
los sorsolási jegyzéke szerint: az 1020. sor. 
66. sz. sorsjegy nyert 20000 koronát, az 
1073. sor. 85. sz. sorsjegy nyert 20000 ko-
ronát, a 4209, sor. 27. sz. sorsjegy nyert 
20000 koronát, az 5660. sor. 99. sz. sors-
jegy nyert 30000 koronát, a 6152. sor. 
75. sz. sorsjegy nyert 20000 koronát Eze-
ket a sorsjegyeket már évekkel ezelőtt 
húzták ki, de mai napig a szerencsés nyerők 
nem jelentkeztek. Az illetők egyszerűen nem 
tudják, hogy sorsjegyüket ilyennagy nyere-
ménnyel kihúzták. Nem tudják pedig azért, 
mert nem járatnak megbízható sorslási la-
pot. Ilyenként ajánlható a Pénzügyi Hír-
lap, amelynek sorsolási melléklapját a 
Pénzügyi Utuiutató-t a nug; mélt. ra. kir. 
belügyminiszter mint teljesen megbízható 
szakközlönyt, a m. kir. pénzügyminiszter 
pedig mint szakértelemmel és pontosan 
szerkesztett közlönyt hivatalosan ajánlott. 
A lap előfizetői a januári számmal ingyen 
kapnak egy sorsolási Naptárt, továbbá a 
Pénzügyi ós Tőzsdei Évkönyv-et, amely 
sok hasznos tudnivalón kiviil tartalmazza 
a kezdettől fogva 1907. végéig kihúzott 
de kifizetés végett még be nem mutatott 
sorsjegyek, kötvények, záloglevelek hiteles 
kimutatását, ugy, hogy e könyvből bárki 
azonnal megláthatja, ki van-e a sorsjegy 
húzva, vagy nincs? A Pénzügyi Hírlap 
előfizetési ára 5 kor., mely összeg postautal-
ványon küldendő be a kiadóhivatalba (VII. 
Rákóczi-ut 44.,) ahol a mutatványszámok 
is kaphatók. 

— Visszavándorlas. Nap-nap után ol-
vassuk a lapokban, hogy az Amerikába 
költözöttek mily óriási számban érkeznek 
vissza, erről folyó hó 10-én legjobban meg-
győződhettünk a salgótarjáni állomásnál, 
hol a rutka felől Budapest felé délelőtt (i 
órakor és délután 3 órakor áthaladó kü-
lön vonatokban a visszavándorlúkkal telt 
10—10 személykocsi volt látható. Bizony-
bizony ez a kincsesnek hitt világ szomorú 
képét mutat ja: de minőt fognak majd a 
csalódottak látni régi hazájukban? 

— Aggodalmak. Ez óv végével lejár a 
mostani adóciklus s január 1-től kezdődö-
leg már a tervezett adóreform szerint tör-
ténnek az adókivetések. Ezen reform által 
tervezett egyenes állami adótételek jóval 

magasabbak lesznek az ideieknél különö-
sen a kereseti adó tekintetében. Általános 
az aggodalom, bogy a pótadókat a közsé-
gekben ezen uj állami adótételek után fog-
ják kivetni, habár a költségvet. a községi 
pótadók mértékét megállapító percentuació 
a régi állami adótételek alapján lett meg-
állapítva. Ez esetben a községi pótadólc a 
tervezett percentek alkalmazása mellett 
aránytalanul magasabbra szöknének fel, 
ami a községek háztartásában kedvező 
eredményeket szülne ugyan, de az adófi-
zetőket óriási megterhelésnek tenné ki. 
Kérjük a város polgármesterét, hogy a kö-
zönséget e tekintetben mielőbb és őszintén 
tájékoztassa. 

— Legnemesebb karácsonyi ajándék. 
Családunk javára szóló életbiztosítás, mi-
nőt a legkülönfélébb módozatok szerint 
ajánlanak: Wagner Lajos ós Wehvard Ja-
kab a Triesti ált. biztosito társaság 
(Generali) Selmecbányái képviselői. 

— Döntések. A „Selmecbányái Híradó" 
legutóbbi számában a virilisták névjegy-
zékének összeállítása ügyében követett 
közigazgatási gyakorlatról írva helyesbiti 
megelőzőleg leközölt előadásait. A tények-
ből most már megállapítható, bogy a köz-
igazgatási bíróság tavaly azt mondotta ki : 
aki adójának kétszeres számítását akarja, 
annak nemcsak jelentkeznie, de a jogo-
sultságot igazolnia kell, az idén pedig 
jóváhagyta az igazoló választmány azon 
határozatát, mellyel egy esetben ki-
mondotta, hogy köztudomásu tényt nem kell 
igazolni. A döntések tehát nem ellentétesek, 
hanem csak a főszabály alól statuált érthető 
kivételt. Ezentúl is jelentkeznie kell tehát 
annak, aki adójának kétszeres számítását 
kívánja és igazolnia is kell jogosultságát, 
kivételnek csak akkor van helye, ha az 
igazolandó tény köztudomásu. Ez esetben 
az igazolás nem szükséges. Meg kell azon-
ban jegyeznünk, hogy csak az köztudo-
másu, amit minden ember tud, például, 
hogy a városi gazdálkodás rossz, amit 
azonban csak egyesek, például az igazoló 
választmány tagjai tudnak, az ínég nem 
köztudomású s ezért holytelenül állapította 
meg az igazoló választmány azt, hogy Er-
dély Gyula minősége köztudomásu, mert 
erről bizony a közönség nagyobb része kü-
lönösen ez időszerint tudomással nem bir. 

Pályazat. A hivatalos közlöny leg-
utolsó számában pályázat van hirdetve két 
toronyőri zenószi, két toronyőri trombitási, 
egy tüzoltószolgai és egy községi erdőőri 
állásra, az utóbbi Tólpelsőcön az előbbiek 
városunkban vannak. A városi állásokra a 
polgármesternél kell a pályázati kérvényt 
beadni december 22-ig, a tótpelsőcire pe-
dig az elöljáróságnál december 28-ig. Ugyan-
ezen helyeken lehet megtudni a közeleb-
bieket is. 

— Vidéki k i tűnőségek . Rozsnyovszky 
József besztercebányai cipész munkáját a 
zólyombrézói vasgyárba vitte, de egy pár 
cipőt a vasúti kocsiban Malíáés Károly 
vihnyepeszerényi illetőségű csavargó laka-
tos ellopott. A cipőt a gyártelepen álnév 
alatt árusította, de a kapus elfogta és 
a csendőrségre kísérte, ahol csak egy 
csendőr volt. Mohács a csendőr háta mögé 
került, hirtelen megtámadta és fojtogatni 
kezdte őt. Elkeseredett dulakodás, élet-
halál harc keletkezeti a két ember kü-



zött, melyből azonban a csendőr került ki 
győztesen, ellenielét harcképtelenné tette. 

— Pünkösdi királyság. Sipos József, 
a hegybányai bányamérnökségnél alkal-
mazott bányafelőr, akit a kőzné]) mérnök 
urnák nevez, mert pénzért jogtalanul mér-
nöki munkálatokat is csinál — rosszul, 
annak idején, mikor a hegybányai temet-
kezési egylet dolgairól „két elnök" cím-
mel irtunk s kifejtettük, hogy Sípos Jó-
zsefnek elnökké választása szabálytalanul 
történt, a „Selmecbányái Hiradó"-ban ret-
tenetes magas hangon nyilatkozott és az 
ellenkezőt vitatta. Ezen tényekre való hi-
vatkozással közöljük, hogy Sípos József 
pünkösdi királysága véget ért. Hontvár-
megye alispánja 11357/907. számú hatá-
rozatával a szabálytalan választást éi a 
választottak összes ténykedéseit mégse •)-
misitette az általunk annak idején h 
zölt okokból. Érdekes dolog, hogy Selmec-
bányán is. Hegybányán is a bányaaltisz-
tektől kerül ki ezeknek a szerencsétlen 
egyleteknek vezetősége. Legfőbb ideje 
volna, hogy a bányaigazgató és bányafő-
nök ezeknek a kis zsarnokoknak szarvait 
letörje és az ilyen mellékfoglalkozások-
tól eltiltsa. Különben gondoskodni fogunk 
arról, hogy a pénzügyminiszter is tudo-
mást szerezzen i:- kről a dolgokról. 

— Léva halad. Barsvármegye törvény-
hatósági bizottsága e hó 12-én tartott 
közgyűlése felette látogatott volt, a létért 
való küzdelemnek nagy harcát vívta ott 
meg Léva és Aranyosmaróth. A harcban 
a győzelmi babért Léva vitte cl. 127 sza-
vazattal 106 ellenében kimondották e köz-
gyűlésen, hogy a vármegye szókhelye ezen-
túl ne Aranyosmaróth, hanem Léva le-
gyen, A vármegyeházát tehát átviszik oda, 
kóoJ)ben a pénzügyigazgatóságot és talán 
a törvényszéket is. üdvözöljük Lévát, ezt 
a fiatal, erősen halad '» szomszédvárost. 

— Uj bank. Salg< arjáni népbank r.-t. 
céggel, 100.000 K ale tőkével Salgótarján-
ban uj pénzintézet alakul. A környék, 
Ipolyság, Léva, Bál, -akabánya, Korpona, 
Újbánya, Zsarnóca, ? lyoni, Besztercebánya 
mind tele van már énzintézetekkel, me-
lyek a boldogulhatás érdekében a legerő-
sebb versenyt fejtik ki, Mi lesz a mi ha-
nyatló városunk három pénzintézetével ? 
Előre látható, hogy a város és közeli kör-
nyék túlterheltsége miatt boldogulásuk a 
jövőben nagyon nehéz 1, sz. 

— Városházi gondolatok. Most ami-
kor, a város közönségének zöme alig bír 
megküzdeni a megélhetés gondjaival, a 
szegény embernek kenyérre valója alig 
akad, a nadrágos emberek meg alig győ-
zik a váltó prolongálást, a hivatalos köz-
löny a várcsi vigadó felépítéséről igy í r : 

, mégis létesíteni kell, ha áldozatok árán 
is". Ugylátszik megint pótadóból akarnak 
gazdálkodni. Érdekes, hogy a németii va-
sútról meg igy ir a Hiradó: „Lits Gyula 
főispái» most a szükséges összeg össze-
hozásán fáradozik." Látni való, liogy a 
városházán a vigadó jobban izgatja a ke-
délyeket mint a vasút és a vasút ügyével 
nem igen foglalkoznak, fáradoznak. A vi-
gadóval talán várhatnánk, ez nem olyan 
sürgős, 

— Párbaj. Lutz Sándor főispáni titkár 
és Endre Jenő ügyvédjelölt Ipolyságon 

szombaton kardpárbajt vívtak. Többszöri 
eredménytelen összecsapás után a segédei, 
közbelépésére a felek kibékültek. 

— Az esküdtek. A következő évre 
városunkból az esküdtek névsorába került 
Ács Ferenc, Árkosi Béla, Bálás Hugó dr., 
Baliga Aurél, Barlai Béla dr., Bart ha Béla 
dr., Baumertb Dániel, Baumert!) István, 
Bánik Lajos, Bence Gergely, Bock Márk, 
Boleman Ede, Boleman Géza, Böckh 
Hugó dr.. Breznyik János, Csányi Ottó. 
Dukasz Gyula, Engel Zsigmond, Faller 
Károly, Farbaky Gyula, Fénykövi Jakab, 
Fodor László dr., Friebert Ferenc, Gold-
fusz Mihály, Goldner Adolf, f lank József, 
Herrmann Miksa, Illés Vilmos, Jankó Sán-
dor, Jezsovits Károly, Király Ernő, Kövesi 
Antal, Kuchár Géza, László Adolf, Les-
tyánszki József, Litschauer Lajos, Martos 
Sándor dr., Mracsek Lipót, Nemes Kürthy 
Károly, ifj. Oszwaldt Guáztáv. Pap György, 
Puskás József, Richter Ede, Schelle Ró-
bert, Sipos Ferenc, Szepesi János, Sztan-
csay Miklós, Tunkó Pál, Urbán Antal, 
Velics György, Vojtás Mátyás, Wagner 
László dr., Weiner Dávid, Weisz István, 
Weisz Jakab, Zólomi Imre. Tavasszal és 
ősszel tehát egy csomó kényszerű kirán-
dulás lesz innen Ipolyságra. 

— Csalódni ember i dolog, de nem 
okvetlenül kell, ha e névre „Réthy" fi-
gyelünk, ugy nein csalódunk, hanem ere-
deti Pemetefű-cukorkát kapunk 60 fillér-
ért, még pedig egy régi kedvelt háziszert, 
mely köhögés, reketség és hurutos bántal-
mak sok ezer esetében oly kitűnően be-
vált. De vigyázzon, hogy a doboz és a 
cukorka minden darabján rajta legyen a 
„Réthy" név. 

— A korponai vasút. A korpona-zó-
lyomi vasút nyomjelzesi munkálatait a na-
pokban már befejezték és rövidesen meg-
kezdik a részletes tervek kidolgozását. Az 
építési munkálatokra valószínűleg már a 
jövő év tavaszán sor kerül. Ez a város 
azóla, mióta vasútja van feltűnő haladást 
mutat. Egy indítványunk volna: nyomassa 
ki a polgármester közköltségen Pató Pál 
ur versét, sőt alkalomszerűnek tartanék, 
ha a közgyűléseken prológként ezt sza-
valnák. 

— Név magyarosítás. Egy bus ma-
gyarnak furcsa ötlete támadt. Kérvényt 
adott be a hatósághoz vezeték nevének 
megváltoztatása iránt. Azt akarja, hogy 
Tóth vezeték nevét „ Visoki sabore"-re vál-
toztassák. A hirt közlő újság azt az ért-
hető kívánságát is leadja, hogy : a horvát 
istennyila üssön bele. 

— Hazai beszerzési források. A honi 
ipar pártolásának eddig legnagyobb aka-
dálya az volt, hogy sem a kereskedők, 
sem a nagyközönség nem tudták, minő 
iparcikkeket készítenek hazánkban és h >1 
szerezhetők be azok. Ezen a hiányon si 
git most a Tulipánszövetség—Magya 
Védőegyesület (Budapest, VIII., József-
körűt 8. sz, I. cm. 1.), midőn a kereske-
delmi m. kir. minisztérium engedélyével 
20.000 példányban kinyomatta a m. kir. 
kereskedelmi muzeum által összeállítok 
„Hazai ipari beszerzési források" cim.i 
címtárát és azt 1 korona kezelési és 
szállítási költség előzetes beküldése mel-

, lett bárkinek is megküldi. 

— Marhavásár. Városunkban hétfőn 
lefolyt marhavásárra a felhajtás a lehető 
leggyöngébb volt, ennek ellenére a keres-
let csekélysége folytán a vásár a leggyen-
gébbek közé tartozott Az árak újból es-
tek. csak a jobb mii őségü szarvasmarha 
árunál lehetett tapasztalni a jobb árakat. 
Sajnos, vásárjaink r vója is egyre jobban 
hanyatlik, aminek okát abban találjuk, 
hogy a vásárok a legrosszabb időkre es-
nek. Kérelmezni kellene még két vásár 
tarthatását s azokat megfelelő időre he-
lyezni. Ezzel a forgalmat is u m ¡ k és 
az árakkal erősen összefüggő beszerzést is 
megkönnyitenők. 

— Az ú j év i üdvözletek. Az udvarias-
ság mindenesetre a legszebb egyéni sajá-
tosságok egyike, a túlzás azonban e téren 
is nevetséges ós gyakran költséges is. Az 
udvariassági ténykedések közé tartozik az 
újévi üdvözlés is, melytől talán mindany-
nyian szabadulni óhajtanánk, de nem va-
gyunk képesek függetleníteni magunkat 
ettől a szokástól. Mi módot akarunk nyúj-
tani városunk közönségének, hogy a szo-
kásos újévi üdvözlést, költekezés és na-
gyobb fáradtság nélkül eszközölhesse. E hó 
26-án megjelenő lapunkban külön rovatot 
nyitunk azok részére, akik barátaikat, is-
merőseiket üzletfeleiket az újév alkalmá-
ból üdvözölni óhajtják. Azok kik e rovatot 
igénybe venni óhajtják, szíveskedjenek ne-
vüket és társadalmi állásukat szabatosan 
egy papírlapra irni ós szerkesztőségünkbe 
küldeni, az üdvözlők névjegyzékét a lehető 
legnagyobb pontossággal leközöljük. Ezzel 
egy csomó kiadást, kellemetlen fáradtságot 
és egy nagy csomó félreértést lehet meg-
takarítani. 

— Petroleunaár f e l e m e l é s e . A magyar 
és osztrák petróleumfinomítók elhatároz-
ták, hogy gyártmányaik árát 50 fillérrel 
felemelik. Az árfelemelés már életbelépett. 
A petróleumfinomítók rövid idő alatt már 
harmadszor emelik az árakat s valószínű-
leg újra fel fogják emelni, hogy a belföldi 
fogyasztásra szánt petroleum ára is elérje 
a 27 koronát, melyet a kiviteli petróle-
umért fizetnek a vevők. 

I F J Ú S Á G . 
A Főiskolai Ifjúsági Kör több fontos 

ügyének elintézésére a fővárosba küldte 
néhány napi tartamra Pető János elnököt 
Pantó Béla főtitkárt, továbbá Kálmán 
Béla és Sztankhály József köri tagokat 
A kiküldöttek mindenek előtt felkeresték 
a pénzügyminisztériumban méltóságos Mály 
min. tanácsos urat, s személyesen átadták 
a körnek kérvényét, melyben az eddig él-
vezeti államsegélynek 1300 koronáról 3000 
koronára való felemelését kérik. Ezen kér-
vény már visszaérkezett a tanácshoz vé-
leményezés végett s miután annak aján-
latától tétetett függővé az államsegély fel-
emelése, az ifjúság feszült várakozással 
várja a legközelebbi tanácsülés eredmé-
nyét. Továbbá információkat szereztek 
a »főiskolai zászlóaljakéra vonatkozólag, 
melynek eredményekép a napokban meg-
kezdődik a szervezkedés s tavaszra l'el is 
lesz állítva nálunk hazánkban az első fő-
iskolai zászlóalj. Több más köri ügy el-



intézése után tanulmány tárgyává tették 
a kiküldöttek a »Mensa Akademiá«-t, s a 
»Műegyetemi Mensá«-t. Az ott tapasztal-
takról az elnök jelentést tett a »Szegény 
egylet" választmányának. Kiküldötteink pes-
ten tartózkodása az »Országos diák Kong-
reszus-sal esett össze, melyen azonban 
részt nein vettek, közgyűlésünk előző évi 
határzatához hi ven. 

A Főisko la i Ifjúsági Kör f. hó 9 -én 
este 8 órakor tartotta dec. havi rendes 
közgyűlését, melynek tárgysorozatát a tiszt-
viselők jelentése alkotta, továbbá epv vá-
lasztmányi tag lemondása. A* uhuk jelen-
tésében részletesen beszámolt pesti kikül-
detéséről. Majd előadta az általa megindí-
tott, szegényebb sorsú főiskolai hallgatók 
felsegélyezését célzó mozgalmat, melyet a 
polgármester ur vett kezébe s folytatott 
és befejezett a legszebb eredménnyel. A 
közgyűlés a polgármester urnák buzgó fá-
radozásáért egyhangú lelkesedéssel jegyző-
könyvi köszönetet szavazott meg. Végre 
tudomására hozta a körnek, hogy néhai 
lovag Kerpely Antal családja ujabban is-
mét 160 koronát adományozott a körnek. 
A többi tisztviselők a folyó ügyekről refe-
ráltak, valamint a mulatságról ós az eddig 
eszközölt beruházásokról. A megürült vá-
lasztmányi tagság Dobrozeinszky Mátyás 
I. é. bányamérnök hallgatóval töltetett be. 
A közgyűlés ezután egyéb tárgy hiányá-
nyában feloszlott. 

A polgármester ur által szegény főisko-
lai hallgatók ebéddel való ellátására foly-
tatott gyűjtés eredményéről a lap jövő 
számában fogunk beszámolni. 

Vakáció. A főiskolán a karácsonyi szü-
net f. hó 22-én kezdődik s január hó l-ig 
tart. 

Köri élet. Nagy érdeklődés között folynak 
a sakk- és billiard-versenyek. Mindkét ver-
senyen heves küzdelmek folynak a kitű-
zött dijakórt. A sakkverseny győztese elő-
reláthatólag Szívós Gyula 1, ó. erdőmérnök 
hallgató, a billiard-verscnyen pedig való-
színűleg Hénel Jenő II. éves e. m. hallgató 
viszi el az első dijat. 

Főiskola i zász lóal jak. A Főisko la i If-
júsági Kör f. hó 15-én. vasárnap d. u. 5 
órakor saját körholyiségóben gyűlést tartott, 
melynek egyetlen tárgyát a főiskolai zászló-
aljak felállítása képezte. Miután Pető János 
köri elnök röviden előadta a zászlóaljak 
célját, felhivta a jelenlovöket, hogy nyilat-
kozzank, vájjon kivánják-e annak szerve-
zését. A válasz egyhangú lelkesedéssel 
igenlő volt. Mire az elnöklő köri elnök 
néhány buzditó szól intézett a megjelen-
tekhez, kiemelve, hogy a zászlóaljak ta-
vasszal való felállításával elérik azt, hogy 
noha Selmec az országos ifjúsági mozgal-
makban nem vesz részt, visszavonultságá-
ban oly munkát fejt ki, melynek eredmé-
nye hogy mindaz, miről a kongresszusokon 
évek hosszú során át eredménytelenül 
tárgyalnak nálunk meglesz, illetőleg meg-
van már, s körünk a hosszú representativ 
jellegű körök között nemcsak vezető helyre 
jut, hanem valóságos mintaképévé lesz 
azoknak. 

A kibocsátott taggyüjtő ive iwt igen szá-
mosán irták alá, körülbelül 150-en. 

Nedves estélyek. A karácsonyi szünidő-
előtti utolsó nedves estélyeiket a niult bét 
folyamán tuGották a Szepesi, Dunántúli, 
Alföld-Tiszavidéki, Bánáti és a Dunán-
inneni Kör. Az Erdélyi Kör pedig közgyű-
lésén ugy határozott, hogy január hóban 
tart nagyobb szabású »puliszka-estélyt.« 

Elszámolás. A Főiskolai Ifjúsági Kör 
által rendezett táncestélyro még a követ-
kező szives adományokat kaptuk : 

Dr. Fodor László 5, Nóvák György 5 és 
a III. é. erdőmérnök hallgatók gyűjtése 2 
korona. Fogadják adományaikért a ren-
dezőség köszönetét. Továbbá tudósításunk 
pótlásául programmunk egyik pontjáról kí-
vánunk megemlékezni. Martinkovits Antal 
sikerült monologjáról, mely az estély 
egyik legsikerültebb számát képezte. 

SCOTT-féle Emulsió 
rendkívül erősítő hatással van az egész 
szervezetre, gyógyítja és erősiti a tüdőt. 

Köhögést és meghűlést 
bármily makacs ós hosszadalmas is legyen 
az, a SCOTT-fóle Emulsió gyorsan meg-
szüntet. Még a sorvadásos betegeknek ;s 
könnyebbülést szerez a SCOTT-féle Emul-
sio, feltéve, hogy idejekorán használják, 
mely esetben állandó, tartós gyógyulást 
eredményez. 

Egy eredeti üveg ára 2 50 kor. 
Kapható: minden gyógytárban. 
Az Emulsió vásárlásánál a Scott-
féle módszer védjegyét — a ha-
lászt — kérjük figyelembe vonni. 

A P R Ó 8 A G 0 K . 
Különbségek. 

A városi tisztviselők nálunk csak pa-
naszkodni tudnak. Ennek a nagy panasz-
kodásnak akarjuk elejét venni egy kis 
összehasonlítással. 

Kap : 
Esztergomban Selmecbányán 

a polgármester 
4800*00 7080.00 

a gazdasági tanácsos 
2800.00 5110.00 

egy másik tanácsos 
3200.00 5510.00 

a főjegyző 
2800.00 5110.00 

az ügyész 
1400.00 3510.00 

a mérnök 
2800.00 4190.00 

a számvevő 
2800.00 4125.00 

2800.00 

2200.00 

1960.00 

a pénztárnok 

az ellenőr 

az I. oszt. számtiszt 

3725.00 

3140.00 

3075.00 
a II. oszt. számtiszt 

1700.00 2875.00 

a III. oszt. számtiszt 
1500.00 1490.00 

a kiadó 
1700.00 2176.00 

az I. oszt. írnok 
1300.00 1690.00 

a főkapitány 
2800.00 ' 5348.00 

a rendőrfogalmazó 
1700.00 2576.00 

a rendőrirnok 
1300.00 2376.00 

a tanácsorvos 
1600.00 3990.00 

Érdekes, hogy az egyik Esztergommegyó-
bon megjelenő láptársunk mégis igy ír : 
»aki hideglelést akar kapni az iszonyatos 
kiadásoktól, az adja szépen össze, hogy 
mennyit költ Esztergom város tisztán sze-
mélyi kiadásokra és mondjon Ítéletet, hogy 
elkerülhetiiik-e a vagyonbukást a mostani 
vn" ' "kodás mellett és nem fogják-e át-
kozni a polgármester porait is, hogy a kor-
mányzat a tönk szélére juttat ja a primási 
várost. 

Pedig a rossz közigazgatás ott sokkal 
olcsóbb, mint nálunk. 

H I R D E T E S E K . 

Köhögés, rekedtség és hurut ellen nincs 
jobb a Réthy-féle 

pemetefű ÇukgrJkâML 
Vásárlásnál azonban vigyázzunk 
és határozottan RÉTHY-FÉLÉT 
kérjünk, mivel sok haszontalan 

— utánzata Van. = 
1 doboz 60 fillér. 

Csak Réthy-félét f o g a d j u n k el. 



Értesítés. 
Tudomására hozom a hegybányai te-

metkezési és segélyző egylet tagjainak, 
hogy Hontvármegye alispánja 11375/1907. 
szám alatt a következő hatázozatot hozta : 

Szép Lajos és társai a »hegybányai te-
metkező. i és segélyző egylet« tagjai által, 
Hegybányán f. évi junius hó 14-én meg-
tartott értekezleten, továbbá ugyancsak 
nevezettek által ugyanott f. évi augusztus 
4-én tartolt s rendkívüli közgyűlésnek ne-
vezett gyűlésen, valamint o f. évi aug. 
hó 15-én, továbbá szeptember hó 8-án, ok-
tóber 13-án, és esetleg netán még más időbon 
Heiler Libor, az egylet elnökének részvé-
tele nélkül megtartott s bizottsági ülések-
nek nevezett gyűléseken hozott összes ha-
tározatokat az egyletre nézve semmisnek, 
érvénytelennek mondom ki, minélfogva 
felhívom Sipos József egyleti tagot, hogy 
az egyletnek netán birtokában levő összes 
értékeit, okmányait s hivatalos iratait 
Heiler Libor elnök, illetőleg Tihanyi Károly 
pénztárnok és Dzsbanek Károly jegyzőnek 
felelősség; terhe mellett azonnal adja át. 
Egyben az 1901. évi XX. t,-c. §-ának b) 
pontja alapján kimondom, hogy ezen vég-
határozatom csak birtokon kiv ül felebbez-
hető. Indokok: stb. Ipolyság, 1907. decem-
ber 6-án. Marek s. k. alispán. 

Ennek folytán figyelmeztetem az egylet 
tagjait, hogy az alapszabályok szerinti 
intézkedésekre csakis az 1903. jun. havában 
tartott közgyűlésen megválasztott elöljáró-
ság és én, mint az 1905. évben megvá-
lasztott elnök vagyok illetékes, pénzek 
beszedésére pedig csak a régi pénzbesze-
dők jogosultak. Heiler Libor elnök. 

Hasznos 

karácsonyi 

a jándék 

a 

! n é v j e g y ! 
S ez t , v a l a m i n t m in -

d e n k ö n y v n y o m d a i 

m u n k á t 

íz léses, pedáns 
k i v i t e l b e n g y o r s a n 

s z á i l i t 

Nádosy Ferenc 
k ö n y v n y o m d á j a 

= Zólyom. = 

POLIVKA JAMOS 
ügynöki i rodája ËEEË 

Z Ó L Y O M , B e t h i e n u t c É j , 2 0 0 . s z . 

Az Alfa Separator r.-t. tejgazdasági gép-
gyárának felső magyarországi vezérképvise-
lője elvállal minden e szakmába vágó gépek, 
szerszámok és alkatrészek szállítására vo-
natkozó megbízást. 

Száilit: 
T e j g a z d a s á g i és t e j s z ö v e t k e z e t i be ren -
d e z é s e k e t , e g y e s gépeke t és a l k a t r é s z e -
ket , m e z ő g a z d a s á g i gépeke t , s z e r s z á -
mokat é s a l k a t r é s z e k e t , g ő z g é p e k e t ós 
g ő z k a z á n o k a t , mo to roka t , mér l egeke t 
minden nagyságban , v a r r ó g é p e k e t és 

a l k a t r é s z e k e t , ( tűket és gépo la j a t . ) 
Gazdasági kötéláruk, vízhatlan ponyvák, 

fedóllomez és kátrány, kútszivattyúk, víz-
vezetékek, csövek és alkatrészek, gummi és 
kendertömlők. 

Szerszámok gépész, lakatos, kovács és más 
iparosok részére, ruggyanta bélyegzők, a cel-
és sárgaréz bordák, szövő. 

Irodájában elfogad biztosítást, tűz, jég 
élet, betörés, lopás és baleset ellen. 
Ü Ü T jíasmiáit gépsk, szerszámok, vörös-, 

sárgaráz ás fémvétel ás eladás. "HM& 
ívj eg gzé/.kel, Löf tség vetéssel. leve in fa-

s;al, szükséges szaktanácsokkal a t. ér-
deklődőknek díjmentesen állok ren-

delkezésére. 

Hivatkozva sok évi gyakorlatomra, kérem 
a o. é. közönség bizalmát s támogatását. 

Kiváló tisztelettel 
POLIVKA JÁNOS 

818. ügynök. 

RHEUMA és 
VÉRTISZTITÁS. 

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 
vértiszti tószer Grundmann P. gyógy-
zserész (Berlin S W . Friedrichstrasse 
207.) ant i reumat ikus v é r t i s z t i t ó t e á j a . 
Mint háziszer a ján la tos r o m l o t t s a -
vak, kiütések, bőrviszketeg, reuma, 
hólyag és vesebajok, vértolódás, 
stl). esetén, és ezér t nem szabad egy 
családban sem hiányoznia. A tea 
beszerezhető Grund mann P. gyógysz. 
Berlin S W . Fr iedr ichs t rasse 207. P r ó -
bát és képes brosürát ingyen küld. 
Eredeti csomag 1, 2 és 4 K. Magyar-
országba vámmentes . 

h o z z á v a l ó 

=kimoshatatlan= 
v e g y í i n t á v a ! 

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

könyvnyomdája 

= Z ó l y o m . E E E 

A R E K L Á M 
Állandó, észszerű és ügyes reklámozás 
minden gyári-, kereskedelmi-, ipari-
vállalatnak, üzletnek a lelke, rugója, 
az éltető eleme. 

Hogyan, hol és mikor hirdethető 
a legsikeresebben, legjobban ós leg-
olcsóbban, megtudható az 

ALTALáNOS TUDÓSÍTÓ 
hirdetési osztályánál 

tulajdonos L E O P O L D G Y U L A szerkesztő 
BUDAPEST, VII. Erzsébet-körűt 41. 
ahol kiváló szakértelemmel, odaadó 
lelkiösmeretessóggel, páratlan pontos-
sággal és olcsón eszközölnek hirdeté-
seket és rcklamokat az összes buda-
pesti, vidéki és külföldi lapokban és 

naptárakban. 
Költségvetések és tervezetek ingyen. 

fehérneműjelzö 
monogramokat 


