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A/ expedíciót s hirdetéseket Illető reklamációk a lapkazeló

Joerges Ágost özvegye és fia
céghez intézendók,

hova az összes pénzküldemények is küldendők.

A korponai kerület körül.
A korponai kerületet a múlt ország- 

gyűlési cikluson Czobor László Hontvár- 
megye volt alispánja képviselte. IJgy tudjuk, 
hogy a kerület Czobor Lászlót a nemzeti 
ellenállásban tanúsított hazafias, az egész 
líontvármegyére dicsőséget hozó eljárásáért 
s ezen kiviil azokért az érdemekért válasz 
tatta meg, amelyeket Czobor László Korpona 
és a kerület érdekében rég idők óta ki 
fejtett. ^

( izobor László mint képviselő a kerület 
körüli érdemeit csak szaporította s ezért 
különösnek találjuk azt, hogy Czobor László 
ellen most a korponai kerület egyes vá
lasztói R u d n a y  Hél a felsözsemberi birtokost 
akarják felléptetni, de még különösebbnek 
találjak azt, hogy Rudnay Héla —  mint a 
„Nógrádi és Monti Híradó1* Írja — a tót 
talzokkal, köznyelveu pánszlávokkal szövet 
kezik Czobor László ellen.

Cár héttel ezelőtt foglalkoztunk . /nsth 
t.üylilának azzal a hazafiatlan tettével, h o g y  

Zomborban a szerb túlzókkal szövetkezett 
a magyarság ellen. E lettet érdeme szí 
i'int elitéltük, a legnagyobb mértékben 
hnzafiatlaiuiak nevezve azt.

Ha igaz az, hogy Rudnay Béla is a 
tót túlzókkal szövetkezik a korponai kerü
leti magyarság és Czobor László ellen, úgy

A gróf ur husvétja.
Irta: Csrit Géza

— Je.tn, milyen nap van inaV kérdezte szol
gájától, délután két órakor ágyában gróf Csányi 
Tibor, ki az éjszakai nagy kárlyapárti után csak 
most ébredi fel.

— Ilusvét vasárnapja van méllóságos uram.
Tehát megint ünnep van. Nem szeretem

ezeket az ünnepeket. Ilyenkor nagyon is elevenek 
az utcák és túlságosan lármázik a nép. Mit 
gondolsz, Jean, mivel lehetne a mai délutánt 
agyonütni?

Remek tavaszi nap van odakiinn. Kgy 
sélakocsizás a ligetbe — érdekes volna Daliát, a 
méltóságos ur nem szereti a zajt. a vásári soka 
dalmat.

— Igazad van nem szeretem. De ha elgon
dolom, hogy a suhogó selyemruhás asszonyokkal 
is jól lakiam és az orfeumok, színházak sem nyúj
tanak valami újat, talán mégis a ligetbe kellene 
ma kisétálnom.

A liget ma nagyon érdekes Egész nép 
vándorlás van a liget felé. És már működnek a 
mozik, körforgók, söl a nyári vendéglők is meg

nem mondhatunk mást az ö vállalkozásáról 
sem, minthogy a legnagyobb mértékben 
hazafiatlan az.

Rudnay. Héla egykor főispánja volt 
Holdvármegyének és Selmecbánya városnak. 
Akkor a nemzetiségi kérdés nem volt még 
annyira elmérgesedve, ugyan mint most, de 
azért nem hisszük, hogy ne lenne tadatá 
bán a nemzetiségi túlkapások veszélyességé 
nuk, hisz évek óta Hontvármegyében lakik s 
feltétlenül figyelemmel kíséri megyéje köz
életét.

Korponán az utóbbi időben, sajnos 
a tótok úgy viselkednek, hogy viselkedésük 
határozottan kifogás alá esik s eltűrni azt, 
hogy liazagllenes viselkedésüket tovább így 
folytassák s hogy még vakmerőbbek legye
nek, nem lehet.

Csodálkozunk tehát azon, hogy a km 
ponai kerület hátvidéki választói Czobor 
László ellen Inás. mondjuk Rudnay Héla 
mellett csoportosulnak.

A magyarságnak azokban a kerületek 
! ben, ahol a nemzetiségi kérdéssel számolni 

kell, nem szétszakadni, de egyesülni kell, 
sőt muszáj.

'Legyük fel azt, ami lehetséges, hogy 
i Rudnay Héla nem keresi a tót túlzók pár- 
i tolását. Akkor ezek Korponán nemzetiségi 
jelöltet állítanak s igen könnyen wegtör- 

j fenhetik az, Imgv a két magyar jelölt

nyiilak. és friss, lüzesszemü, karlonruhás varró- 
lánykák örülnek odakint a ligetben a tavasznak.

— Ne mondjad! bálod, ez már olyasvalami 
a mit érdemes megnézni. Helyes, ma kimegyek 
a ligetbe.

Refogassak?
— Nem. Gyalog logok kisétálni. Készítsd elő 

.egyik viseltebb ruhámat, azt akarom felvenni.
Az inas meghajolt és távozott, a gróf meg fel 

keli ágyából. Szelíd arcú, kopaszodó, szőke, harminc 
éves ember volt a gróf. Bágyadt, érdekes szemei
ből visszatükröződött a világlátotl, mindent meg
unt ember. Eleiének felél Parisban töltötte, csak 
nemrég tért onnan haza a fővárosba és rengeteg 
vagyonának kamatait most az itteni kaszinók zöld 
asztalainál forgatja, hol kedvezően, bot meg ked
vezőtlenül.

Az inas behozta urának ruháját. A gróf fcl- 
; öltözött és kinyitotta szobájának egyik ablakát. 

Pompás tavaszi levegő ömlött a szobába. A ra
gyogó napfény jóié.-: - meleget árasztott és a gróf
nak eszébe jutottak inasának szavai. A friss, tüzes 
szemű, karlonruhás varr’ lánykák, a kik most künn 
vannak a nyélben Az annyira megutalt selyem 
ruha rripkG ékszere a (Tekláié nagyvilági nők

elbukik a korponai kerületet tót nemzeti
ségi képviselő fogja képviselni a magyar 
parlamentben.

Nem tudjuk mi indította a bátvidéki 
választók egy részét arra, hogy oly lelke
sedéssel bontsanak zászlót Rudnay Béla 
mellett, mint az alábbi felhívásukból lát
szik, figyelmeztetjük azonban őket arra a 
veszélyre, hogy a magyarság szétválasztá
sával vesztes csak a magyarság lehet.

Nekünk itt ezen a vidéken nem tor- 
zsalkodnunk, veszekednünk kell, hanem 
összetartással, egyetértéssel kell dolgoz
nunk. hogy az egyre erősödő tót túlzók 
veszélyes működésével szemben fönntarthas
suk magunkat s megnyerjük tót anyanyelvű 
honfitársaink közül azokat, akiket a patt
slavizmtis mérge még nem iufioiált. —ő .

* *
*

A Rudnay-párt felhívása
A korp on a i kerület lisztéit választóihoz!

Élv-barátainkkal történt megállapodásból fo- 
lyólag felkértük R u d n ay  Héla ural, alsózsemberi 
földbirtokost, hogy a most megejtendő országgyű
lési képviselő választások alkalmából a korponai 
kerületben képviselőjelöltnek lépjen fel és pedig 
az általa előttünk kifejteti és általunk helyeselt 
következő programmpontok alapján:

A magyar szent korona Felséges viselője 
iránti teljes hűség, az uralkodó házhoz való ra
gaszkodás, úgy miként azt. a nemzeti hagyomá
nyok és országunk törvényei is megkövetelik.

után', valami izgató, nagyszerű dolog volna isme
retséget kölni egy kartonruhás, üde varrólánykával.

Félóra múlva már ott sétált a gróf a széles 
pompás Andrássy utón, ment a liget felé és szívta
a balzsamos tavaszi levegőt.

* **
A pompás tavaszi nap tél Budapestet kicsalta 

a ligetbe. Ezrével sétált a nép, mely a legvegyesebb 
elemekből állott. Katonák, cselédek, iparosok, urak 
és úrnők egyaránt kivették részüket abból a szó
rakozásból, a miket a liget egyformán nyújt min
denkinek. A mozik, hinlák. ringlispilek, nyári kávé- 
házak és vendéglők, mutatványos-bódék egyformán 
zsúfolva voltak. Örült mindenki a tavasznak, a 
szabad idejének és mindenki kihasználta a kinál- 

j kozó szórakozást, a mint. csak lőhetett.
Az életörömöktől megcsömörlöll Tibor gróf 

: meglepetve nézte a ligeti sokaságot. Csupa boldog, 
derűs emberi látott maga körül. Tehát még vannak 
emberek, akik élvezik az életet. És lassanként ő 
is felmelegedett a ligeti hangulattól. Blazirt arcán 
gyönge mosoly jelent meg és érdeklődéssel nézte 
a hullámzó tömeget. A leányokra, a kacagó, ün
neplő varrólánykákra meg különösen melegen 
nézett és nem egy leányka, akár egy nagyvilági 
nő ug\ incselkedett véle. úgy mosolygott vissza reá.
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javításra szorul és kívánjuk, hogy az pártatlan,A magyar alkotmányosságnak a közjogi tör
vényük és Deák Ferenc szellemében való feltétlen 
és teljes érvényesítése.

Kárunk és újabb áldozatok hozatala nélkül 
törekvés az Ausztriával való békés megegyezésre.

A törvények uralmának mindenkivel szem
ben a jogegyenlőség alapján való biztosítása.

A békés, szabadelvű és demokratikus irányú 
parlamenti kormányzás helyreállítása, hogy az 
ország lakói a nyugodt munkának élhessenek és 
i lazánk felvirágozhasson.

Kívánjuk az általános választói jog beho
zatalát.

A nem magyar ajkú polgártársakkal szem
ben a törvényeinken nyugvó békés együttélés fen- 
tartása, azon szabadelvű szellemben, mely kell. 
hogy törvényhozásunkat összes alkotásaiban át
hassa é3 mely biztosítja a jogegyenlőséget, a gyü
lekezési és egyesülési szabadságot.

Polgári munkálkodásunk részéről teljes állami 
védelmet és támogatást kell követelnünk, legyen 
ezen munka akár a földmivelés, akár az ipar, 
akár a kereskedelem, akár a szellemi toglalko- 
zások terén űzve; a vagyonosodást törvényhozási 
intézkedésekkel kell emelnünk és mindenkor 
szemünk előtt lebegjen, hogy a tanultság és va
gyoni jólét teheti hazánkat függetlenné és csak 
ez emelheti tekintélyünket befolyásunkat ék ha
talmunkat.

Mindentel kell követnünk, hogy a nép minden 
rétege kellő kereseti forrásokhoz jusson, mely j 
kereseti források tág állami védelemben és támo
gatásban részesüljenek; első sorban pedig meg
felelő agrár politikával a földmivelés érdekei biz- 
tositandók; kívánjuk továbbá, hogy minél nagyobb 
számban olyan iparvállalatok létesüljenek, melyek 
a föld és erdő műveléssel kapcsolatos termények 
jobb értékesítését eredményezik.

A különböző vallásfelekezetek békés együtt 
élése és további nyugodt fejlődése közóhajunk.

Kívánatos, hogy a kalholikusok önkormány
zatot nyerjenek.

Az iskolák, a hol szükséges, álllami segé
lyekkel fejlesztendők, a felnőttek részére pedig 
községi könyvtárak létesítendők; továbbá a föld- 
mivelésnek minél belterjesebbé tétele érdekében 
gazdasági vándortanárok volnának alkalmazandók 
és a mintagazdaságok szaporitandók.

Az államháztartás egyensúlyára jobban kell 
ügyelnünk, semmint azt a most letűnt kormány
zat tette.

Az adózást progressivvá és aránylagossá 
kell tennünk.

A vármegyékben a közigazgatás okvetlenül

igazságos és olyan legyen, hogy az ne csak ter
heket rójjon az állampolgárokra, hanem általa a 

1 jó közigazgatás áldásaiban is részesüljenek, mit 
ma sajnos nem mondhatunk.

P olgártársu k'
Jelöltünk a kerületben lakik, itt birtokos, 

i velünk együtt munkálkodik; dolgozik úgy, amint 
I m i; ismeri országos és helyi bajainkat és szereti 

azt a népet, melynek körében dolgozik és él. Jog- 
■ gal várhatjuk tehát tőle, hogy benne nemcsak to

vábbi munkatársat, hanem ügyeinknek oly támo
gatóját is fogjuk bírni, ki tettel lélekkel velünk 
érez, velünk tart !

Kzért a győzelem biztos reményével bontjuk 
ki a választási zászlót és felhívunk Benneteket, 
szeretett Polgártársak, ajándékozzuk meg Kudnay 
Bélát bizalmunkkal és válasszuk meg a korponai 
választókerület oszágos képviselőjévé!

A végrehajtó bizottság megbízásából: 
Zsilkay Lajos s. k. Szluka János s k.
Hornyacsek Béla s. k. Orbán Géza dr. s. k. 
Sztankay Aba dr. s. k. Fábián Vendel s. k.

Az igazi ok. A márczius huszonnegye- 
diki parlamenti orvtámadásról H olló  vezér úgy 
nyilatkozott, hogy a hazafias felháborodás okozta 
azt. Nem hittük ezt neki, de nem is hihette jó 
zan ember ebben az országban. A múlt héten 

j aztán kiderült a titok, az igazság, az igazi ok.
Nem a hazafias fölbuzdulás röpítette a pár 

lamentben a törvénykönyveket, tinlalarlókat. 
papirvágó bicskákat a miniszterelnök fejéhez, 
hanem a — bosszú. A bosszú azért, hogy a 
granicsár, a darabont a hazaáruló bécsi bérenc 
(lásd -híslli Gyula agitációs beszédjeit.) nem volt 
hajlandó a Juslh-párttal paktumot kötni, vagyis 
paklázni. A pesti lapok szerint Justhék pártja a 
feloszlatás előtt nehány nappal ajánlatot tett a 
miniszterelnöknek, hogy ne oszlassa fel a házal, 
mert egyesülne velük, még ebben a parlament
ben többséghez juthat. Justhék számítása ez 
volt:

A képviselőháziak van 453 tagja. Kbből 40 
horvát, 24 nemzet iségi. Marad 389 magyar kép
viselő. A kormánynak van ma 41 munkapárti 
támogatója; a 4 demokratára és 1 szociálistára 
szintén számíthat. Éhez a 150 Justh-párti, az j 
összesen 196 ember, 196 magyar kormánytámo
gató képviselő 193 ellenzékivel szemben. A kor
mánynak tehát többsége lett volna — Justhék 
ajánlata szerint — már a magyar pártok közt 
is, nem is számítva azokat a pártonkivülieket, 
akik a meglévő többséghez még csatlakoztak 
volna. De számíthatott volna a kormány még a 
24 nemzetiségire és a 40 horvátra is.

Ez a többség megszavazta volna a költség- 
vetést, az újoncokat, a bosnyák alkotmányt, az 
annexiót, a román, esetleg szerb kereskedelmi

szerződést, a végleges házszabályreviziót, a bank
szabadalom meghosszabbításit és a választójog 
relormját.

Ez volt — kormánypárti hitek szerint - 
az ajánlat lényege. Nem kértek érte bársouy- 

! székeket, csupán mandátumot és azt, hogy a 
kormány minden hivatalt, amely tőle tügg a 
Justh-párt embereivel töltsön be.

A miniszterelnök ezt az ajánlatot nem fo
gadta el. Tehát megvertek és betörték a fejét. 
Így már van értelme a dolognak.

A Justh-párt szerint e pakiizási ajánlat 
csak magán konferálás volt, s nem az elnökség 
s nem a párt konferált.

A dohálást sem az elnökség és a párt ren
dezték, hanem a párt egyes tagjai.

A vá'asztás esélyei.
Kitűnő helyről kaptuk a következő adatokat:

! Most már egészen aktuális lett a választás kér 
i dése. A korle.skedés zaja elnyomja a józan mér

legelést s nem árt ilyenkor a statisktika adatai 
j hoz fordulni, melyek kétségtelenül jók arra, hogy 

a vérmes reménységeket meghigitsák. Az utolsó 
választásokon a pártok számarányai a követke- 

i zőképpen alakultak:
1896. (BánÜ'y) 1901. (Széli)

Szabadelvllpárt 290 SzahadelvUpárl 277
Nenr/.etipárt 88 Néppárt 25
Néppárt 18 Kossutpárt 79
Kossuthpárt 50 Ugronpárt 13
Ugronpárt 11 Oláh 4
Oláh 11 Szerb 1
Pártonkivüli 10 Demokrata 1

Összesen: 413 Pártonkivüli 13
Összesen: 413

1905. (Tisza 1900. (koalíció)
Szab ad elvű párt 159 Függetlenpárt 258
Diszidenspárt 27 Alkotmánypái l 71
BánfTypárt 13 Szászok 13
Néppárt 25 Néppárt 33
Kossuthpárt 165 Oláh 14
Oláh 8 Tót 7
Tót 1 Szerb 4
Szerb 1 Bánffy 1
Szocialista 2 Demokrata 3
Demokrata 2 Parasztpárt 1
Pártonkivüli 13 Pártonkivüli 13

Összesen: 413 összesen 413

Ezek az adatok igen világosan beszélnek: 
a kormány Magyarországon mindig számíthat 
legalább kétszáz m an dátu m ra. Tisza november 
18-ika után is, amikor a nemzet felháborodásá
nak valóságos vihara korbácsolta fel az országot, 
szerzett 159 mandátumot. A kormány mandátum- 
állományára a legélesebb világot veti az 1905. 
és 1906-iki választások statisztikája, amik >r a 
105 tagú Kossuth-párt egyenesen a kormány biz 
tos mandátumaival jutott 253 főre s a 27 disz- 
szidensből egyszerre 71 tagú alkotmánypárt lett.

A gróf határozottan jól érezte magát. Egészen 
felvidult és halkan fütyürészve bement egy nyári 
kávéházba, hogy valamit egyék. A helyiség zsú
folva volt. Sehol üres asztalra nem talált. Körül
nézett. Egy asztalnál két nő ült. Egy egyszerűen 
öltözött, idősebb nő és egy leány. A leányon meg
akadt a gróf szeme. üde. fiatal, karcsú és kívá
natosait telt leányka volt. Egyszerű kék-fehér 
csikós karton ruhácska simult plasztikus terme
téhez és blúzára egy szerény ibolyacsokor volt 
tűzve. Feltűnő fehér arcocskája, éjfekete dús haja 
és sötétkék szemei egyszerűen elbűvölték a grófot. 
A leányka észrevette a gróf fürkésző nézését, 
gyöngén elpirult és lesütötte szemeit. Mint valami 
mágnes, úgy vonzotta a grófot a leányka. Meg 
aztán hely sem volt más a kávéházban. Hirtelen 
elhatározással a gróf az asztalhoz tartott. Olt 
megállt, megemelte kalapját és engedebnet kért, 
hogy leülhessen. Majd még hirtelenebb elhatáro
zással bemutatkozott:

— Kovács Ferenc bankhivatalnok vagyok.
A leányka fülig pirulva, halkan szólott:
— Kovács Klári . . — az édes anyám.
A gróf sonkát rendelt és közben nagyon 

diszkréten, nagyon lágyan nézett a leányra. A zene 
az irgalmatlan rossz cigányzene pedig szólott. És

felvillanyozta a leánykát, aki a zene ütemei szerint 
ringatta kecsesen testét és felvillanyozta a grófot, 
a kit egyre jobban elbűvölt a leány természetes 

j szépsége és Udesége.
És nem azért volt a gróf világfi, hogy al

kalmat ne találjon a beszélgetésre. Félóra múlva 
már úgy beszélgetlek, mint régi ismerősök és a 
leányka édesen kacagott a gróf párisi történetein. 
Bsakhamar megtudta a gróf, hogy a leányka egy 
belvárosi varrodában dolgozik heti húsz koronáért 
és anyja egy vasúti hivatalnok özvegye.

Az is megengedletett, hogy hazakisérje őkel. 
És az utón azt is kieszközölte a gróf. hogy Klárikát 
másnap a varrodánál várhassa.

* **
Bolondos egy tavasz volt. A gróf napról- 

napra, este hét órakor várta Klárikát a varroda 
előtt. És napról-napra hűségesen hazáig kísérte, 
ki a külvárosba, gyalog. Söt-'l utcákon átjáró 
kapukon keresztül és a sülé , eb részeken, hazáig 
— sok édes, titkos csók csattant el.

Naprólnapra szerelmesebb lett a gróf, akár 
egy diák és nem merte bevallani Klárikának igazi 
nevét, rangját, mert félt, hogy elveszti kincséi, 
boldogságát.

És egy napon merészet, nagyot gondolt gróf 
Csányi Tibor. Egy este, varroda után megláto
gatta Klarikáékat és megkérte kezét. Az özvegy 
asszony majd elájult, a mikor a gróf felfödte igazi 
nevét és Klárika úgy zokogott, mint egy gyermek, 
aki nagyon kikapott.

A gróf gyöngéden csilitgatta a leányt és biz
tosította, hogy a legkomolyab szándékai vannak 
I.assan-lassan magukhoz, tértek az egyszerű eni 
berek és egy órai ostrom illán elérte a gróf a 
özvegytől azt, hogy Klárika másnap bemegy a 
ő költségére az angol kisasszonyokhoz és hal 
hónap múlva megtartják az eljegyzést.

♦ *

A mágnásvilág napokig beszélt erről a szen
zációról. Hogyne. Nem kis dolog az, hogy egy 
Csányi gróf feleségül vesz egy egyszerű varró- 
leánykái.”

Epén Imsvétra esett az esküvő. A házaspár 
az esküvő napján, délután kiment a ligetbe, fis 
meguzsonnáztak abba a kávéházban, ahol először 
találkoztak.

Az éjjeli e-vpress vonallal pedig nászúira 
menlek — Párisiin.
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A Selmeci Takarékpénztár közgyűlése.
Mull számunkban röviden megemlékeztünk 

arról, hogy a Selmeczi Takarékpénztár március 
17-én tartotta meg idei rendes közgyűlését. 
I 847-ben alakult régi takarékpénztárunkban ez 
volt a 62-ik évi beszámoló közgyűlés, amelyen 
mindössze 33 részvényes jeleni meg 969 drb. 
részvény képviseletében, aminek oka főleg abban 
keresendő, hogy a részvények nagyobb része 
vidéki részvényesek birtokában van. A tanácsko
zást Earbaky István min. tanácsos vezette, aki 
elsősorban meleg jszavzkban emlékezett meg a 
közgyűlés előtt nehány nappal elhunyt Schwartz 
Ottó dr. felügyelő-bizottsági elnökről, aki tiz évig 
működött önzetlen, nagy buzgalommal a íelü- 
gyelő-bizottság élén. Érdemei elismeréséül rava 
talára koszorút helyezett az intézet, amit a köz 
gyűlés általános helyesléssel vett tudomásul, s 
elhatározta, hogy a részvényesek közgyűlésének 
részvéte a jegyzőkönyv kivonata utján közöltes
sék özvegyével.

Az 1909. évre vonatkozó igazgatósági jelen
tésből kiemeljük a következő számadatokat: be
lélek álladéka volt az év végén 4 millió 908 ezer 
kor., jelzálogkölcsönök 3 millió 342 ezer, váltó
tárca I miiló 116 ezer, az intézet saját érték
papírjai 842 ezer, összes kezelés alatt lévő va
gyon 6 millió 178 ezer. pénztári forgalom 16 
miiló 690 ezer. Mind oly szép összegek, amelyek 
előre is biztosították az igazgatóságnak a köz
gyűlés elismerését. Az 1909 évi üzleti nyereség 
megállapításánál a közgyűlés magáévá tette az 
igazgatóság körültekintő, óvatos eljárását, tudo
másul vette a követeléseknél s az intézet házai
nál eszközöli értékleirásokat s az ekként mutat
kozó 82926 71 korona nyereségből részvényenkét 
csupán 60 koronás osztalék kifizetését határozta 
el, habár az elért szép üzleteredményből nagyobb 
osztalék is telt volna. A szükséges leírásokat az 
évi nyereség terhére eszközli az intézet, de a 
közgyűlés egyhangúlag elfogadta az igazgalóság 
azon javaslatát, hogy ezen körülmény dacára 
gyarapittassék a tartalékalap is az idei nyereség
ből 6000 koronával. Ezzel valamint a saját érték
papírtárcával elért 15382.50 korona árfolyamnye
reséggel együtt, melyet kizárólag tartalékjai gya- 
gyarapitására fordít az intézet, kilesznek az inté
zet összes alapjai 694 ezer koronái. Köz- és jóté
konycélra az 1909. évi nyereségből 183180 ko
ronát juttatott a közgyűlés, mely összeggel az 
intézet eddigi összes köz- és jótékony adományai 
93766,20 koronára emelkedtek.

Az intézet tisztviselőinek anyagi helyzetét 
azzal javította a közgyűlés, hogy a drágaság 
emelkedése folytán felemelte az eddigi drágasági 
pótlékot fejenként 200 koronával. Ezenkívül Herbst 
Ágoston II. könyvelő lizetése 1600 koronáról 1800 
koronára emeltetett, az intézeti nyugdíjalap el
érte az alapszabályszerü 120.000 koronát, de a 
közgyűlés ezen alap további gyarapítását hatá
rozta el az igazgatóság javaslatának elfogadása 
által. Végül a választásokat ejtették meg s amint 
már közöltük az ügyészi állásra megválasztották 
újból egyhangúlag H ein e ; Hugó intézeti jogtaná
csost, inig a számvizsgálói állást az eddigi ideig
lenes számvizsgálóval H artm an n  Edével töltötte 
be a közgyűlés.

Az elnöknek a tanácskozás vezetéséért és 
Engár Kálmán dr. részvényes indítványára az 
igazgatóságnak az 1909. évi szép eredményért 
köszönet szavaztatván, takarékpénztárunk 62-ik 
évi rendes közgyűlése véget ért.

* *♦ t
Részünkről,örömmel vettünk tudomást ajküz- 

gyülés nyugodt lefolyásáról s takarékpénztárunk 
múlt évi szép gyarapodásáról. Gazdagszik ezen régi 
jólfundáll pénzintézetünk s még sem vonatkoztathat 
juk múlt heti * Bankok gazdagodása- ciinü cikkünk 
élét takarékpénztárunkra, mert magas intelligen

ciájú igazgatósága mindenkor felismerte városunk 
vitális érdekeit s a város vezetőségével karöltve 
az elsők között volt mindig, hogy városunk érde
kében cselekedjék. Az intézet önzetlen alkotásai 
közül kiemeljük elsősorban a villatelep létesíté
sét, mert ezen áldozatkészségével nagy hiányt 
pótolt az intézel egyrészt hogy hat főiskolai 
tanár rendes modern lakást kapott, másrészt, 
hogy a nagy lakáshiányon, mely ezen kilenc szép 
uj lakás dacára még mindig érezhető, némi
leg segített. Elismerjük, hogy ily vállalkozás 
inkább magánembernek való s azért nem csodál 
kozunk azon. ha a takarékpénztár jelentkező ve
vőknek saját árban átengedi az egyes villákat, 
viszont főiskolánk érdekében kívánatos, hogy a 
villatelep az államkincstár által átvétessék, ered- 
ménvnyel járjon, azért is. mert bízunk abbani 
hogy a takarékpénztár igazgatósága ezután tovább, 
lehetőleg kisebb 3 -  4 szobás modern lakások lé
tesítéséről szerezne magának e közügyben újabb 
érdemeket, A takarékpénztárnak a Főiskolai 
Otthonra tett 10000 koronás adományát s a 
selmec-németi-i vasútra felajánlott 20000 koro
nás hozzájárulást csupán megemlítve, elismerő
leg kell megemlékeznünk az intézet azon tény
kedéséről. hogy fiatal iparvállalatunkat az Első 
Selmecbányái Ing- és Fehérnemű gyárat rész
vényjegyzésen kívül olcsó nyugodt hitelekkel tá
mogatja s Így a kezdet nehézségeit tetemesen 
csökkenti s ezen életképes gyáriparunk zavarta
lan fejlődését biztosítja.

Végül nem feledkezhetünk meg a Selmeci 
Takarékpénztár áldásos közgazdasági tevékenysé 
gének díszéről a csaknem 5 millió koronát kitevő 
betétállományról. Öt millió korona betéti — hal
lottuk az észrevételeket az intézet mérlegének a 
hirdetésekor. Csodálatos is az, ha tekintetbe 
vesszük, hogy városunknak nincs vagyonos pol
gársága s egy-egy jobbmodú polgár ritka váro
sunkban. mint a fehér holló. Annál értékesebb 
dísze ez a szép betétállomány takarékpénztárunk
nak. mert főleg szorgalmas, munkáskezek meg
takarított filléreiből van az összerakva. Ily bizal
mat ébreszteni az emberekben csakis azzal az 
óvatos és becsületes tevékenységgel lehetett, 
amelyet az intézet 62 éves hosszú múltja alatt 
mindenkor kifejteti. Lehetőleg olcsó kölcsönökkel 
állván a hiteltkereső közönség rendelkezésére 
nem annyira a betétek magas kamatoztatására, 
mint inkább azok biztos elhelyezésére fekteti az 
intézet a fő súlyt. Kitűnik ez abból is. hogy 842 
ezer koronás értékpapírtárcájának “•■.. része ala
csony kamatozású állampapírba és záloglevelekbe 
vau fektetve. A betevők érdekeit tartja szem 
előtt újabban a takarékpénztár igazgatósága 
azon intézkedésével, hogy habár az intézet üsz- 
szes részvénytőkéjét és tartalékalapjait meghaladó 
értékpapír állománnyal rendelkezik, jelzálogilag 
biztosított követeléseinek a Központi Jelzálog - 
bankra való további engedményezésével újabb 
500.000 korona értékű záloglevél megszerzését 
határozta el. Ekként az összes takarékbetéteknek 

részét minegy 1 millió 300 koronát lehetne 
szükség esetiül gyorsan értékesíthető értékpapí
rokból azonnal készpénzzel visszafizetni. Eddig is 
követett üzleti elvein kívül, mobil tökéinek gya
rapítására ösztönzik az intézetet, a közel múlt
ban, Bosznia annexiója alkalmával tapasztaltak 
is, amikor a mozgósítás folytán világháborútól 
Iártó. főleg dohánygyári és szentali munkások 
betéteiből tekintélyes összeget, minden felmondás 
nélkül, játszva fizethetett ki az intézet, miáltal 
elérte a kedélyek gyors csillapodását s a legin
kább arányban kifizetett betéteknek gyors vissza- 
özönlésél.

Mindezekből látjuk, hogy városunk és vidéke 
lakosságának takarékosságát és vagyonosodását 
nagyban előmozdító takarékpénztárunk igazgató
sága kiérdemelte a részvényesek teljes bizalmát,

mely ezúttal a közgyűlés nyugodt lefolyásában s 
az igazgatósági javaslatoknak egyhangú, változat
lan elfogadásában és az elhangzott köszönetnyil
vánításban nyert kifejezési.

Uj keresetforrást a népnek.
Most. hogy a hegybányai állami gyermek- 

játék-készitő tanműhely célszerű berendezési 
nyer és a tanulókat jól kiképezheti, végre ideje 
volna gondoskodni arról, hogy az így kiképezett 
tanulók továbbra is iparukban maradjanak és 
Így állandó keresetük legyen. Mert eddig a tan
műhely nem felelt meg céljának, illetve nem is 
felelhetett meg, mert a kitanult fiuk további 
munkát itt nem kaptak és kénytelenek voltak 
vagy a bányába járni, vagy más munkát kez
deni, pedig a tanműhelynek éppen az volt a 
célja, hogy itt a háziipart terjessze, vagy pedig 
hasonló munkát végeztető gyárnak képzett mun
kásokat adjon. A háziipar terjesztése ily módon 
nem sikerült és így a gyárszerü ipar megho
nosítását kellett megkísérelni Erre megjött az 
alkalom most, amidőn Gányi Oszkár és Wessely 
József államilag támogatott vállalkozók Felső 
rónán ilyen gyárat akarnak létesíteni, ahol foko 
zatosan volnának elhelyezhetők a tanműhelyből 
kikerült tanulók és így lassan állandó keresetre 
tennének szert azok is, akik az ottani bányászat 
beszüntetése folytán a bányászatnál már nem 
alkalmazhatók és így kénytelenek lennének innen 
elköltözni.

Hogy ezen igazán szükséges ipar itt állan- 
dósilassék, Gúnyt és W’eszely  a most árverés 
alá kerülő bányakíncstári házak egyikét kérték 
a pénziigyministéi'iumtól. — A kérvényt a városi 
tanács a legmelegebben ajánlva terjsztette fel a 
ministériumhoz, mert hiszen a bányászok jövő 
megélhetéséről van szó.

A kérvény értesülésünk szerint véleménye
zés végett leérkezett a helybeli kir. bányaigazga
tósághoz és így alapos a reményünk, hogy a bá
nyaigazgatóság is pártolni fogja azt, mert kézen
fekvő dolog az, hogy ezzel segítve lenne a sze
gény népen, még ha a kért ház árverésen el- 
adatuék, az állam nem igen nyerne evvel és leg
feljebb magánspekulátiókat támogatna éppen sa
ját emberei, a munkájukat lassan elveszítő bá
nyamunkások és családjaik kárára. Ez ügyet kü
lönben figyelemmel ingjuk kisérni és legközelebb 
visszatérünk reá.

Selmec- és Bélabánya sz. kir. város 
képviselő választóinak névsora.

Kovács József polgárin, huszár. Kovács József b. 
munkás. Kozák Lajos koosmáros, Kozányi István 
nyomdászsegéd, Kozelka Alajos ny. tanító, Kőrös 
László erdőtanácsos, Kövesi Antal főiskolai tanár, 
Kövesi Ferenc dr. főisk tanár, Krácsík János- ny. 
b. munkás, Králik Gusztáv lakatos, Králik Károly 
kékfestő, Králik Mihály kádár, Krause József ol- 
lárkészitő, Krejter Mihály b. felvigyázó, Krepelka 
György dohárgy. oszt. vezető, Krieger András 
b. munkás, Krippel Móric főisk. tanár, Kriszta 
Alajos ny. kőnyomdász, Krizs Manó b. munkás 
Krkos József épitő pallér, Krónstein József inggy. 
könyvelő, Kubínszki József szabósegéd, Kubovszki 
Mátyás napszámos, Kuchár Géza gitn. tanár, Kuchár 
Samu főmozdonyvezető. Kucsera József bánya
munkás, Kukucska Mihály ny. b. munkás Kunczl



4 S K I. M E C 1! A N Y A I fi 1 KI .  A P 1910. április 3.

Alailúr szám liszt, Kurc; János háztulajdonos. 
Kuli István főkapitány. Kiinszller János torna
tanár, l.acsni József kocsmáros, l.acz.kó Leander 
posta segédtiszt, l.aezó Dániel tanító, l.aluch 
Adolf szabósegéd, 1.amper János ny. vasúti lő- 
katauz, l.andgraf Béla joggyakornok, Dalig Samu 
ügynök, l.ányik József bányamunkás, László Adolf 
kir. mérnök, l.aun Károly dohánygy. segédtiszt, 
f.aval Andorján b. felvigyázó, Leeső László dr. 
b. jogász, Lencsó János lic. tanár, Lende Béla 
számtiszt, Lestyánszki József mészáros, ifj. Lichi 
István b. munkás, Lieszkovszky Celesztin gőzkaz. 
fűtő, Liba Antal kir. Ítélő tbiró, Lindis Péter b. 
munkás, Lindmayer János h. alkapitány, Lintis 
Valér főiskolai tanársegéd, Litschauer Lajos b 
tanácsos, Lochschmidt Gyulab.felvigyázó, Longauer 
Ferenc ny. b. munkás, I.ongauer Márton nap
számos, Lovász János b. munkás, Lövi A. Ede, 
cipészmester, Lupták Adáin földmives, Lupták 
András b. munkás, Lupták András földműves 
Lupták István főisk. laboráns, Lupták Balázs János 
fuvaros, Lupták Kubó János földműves, Lupták 
Mátyás földműves, ifj. Lupták Mihály földműves, 
Lupták Kubó Pál földműves, Lupták Pál földbir
tokos, Lux Jakab ny. aknamester. Majduh János 
dohgy munkás, Majduh Samu kőműves, Majovszki 
György b. munkás, Makávé Miklós bánya fő
mérnök, Makó Mihály b. mérn. főpénzt, tisztvi
selő, idb. Marék Antal szabó, ifj. Marék Antal 
dohánygy. altiszt, Markó András bányamunkás, 
Markvardt József könyvkötő, Marschalkó Gyula 
kereskedő. Marion Ignác postaaltiszt, Márton 
József állomási felvigyázó, dr. Martos Sándor 
ügyvéd. Maruska József cipész, Mászni Dániel 
b. munkás, Matéjka Ágost bányamunkás. Medzni 
András csizmadia, Melczer Antal ny. b. munkás, 
Mentsik Mihály ny. b. munkás. Mierlus István 
ny. b. munkás. Mihalusz Ede számtiszt, Mikii 
György főgimn. tanár. Mikovénvi Árpád gyógy
szerész, Millenovich Ferenc számvizsgáló, Missák 
Pál bérkocsis, Misulli István b. gépész, Mitó Lajos 
b. munkás, Mojzsis István földműves, ifj. Mollek 
János b. munkás, Mollek János ny. b, munkás, 
Moraucsik Lajos ny. b. munkás, Moravecz János 
kohómunkás. Murancsan Antal mészáros, Murányi 
Károly számvizsgáló, Murár János b. munkás, 
Muzsik Gyula hentes, Muzsnay Géza főiskolai 
tanár, Müller György inggy. szabász, Müller József 
korcsmáros, Nádai Kálmán s. lelkész, Nagy Henrik 
p. ü. számtiszt, idb. Neczpál János földműves, 
ifj. Neczpál Márton földműves, Némán Pál ny. 
tanító, Nemcsok András b. munkás, Nemcsok 
Mihály b. munkás, Nemes Oszkár v. dijnok, Nemes- 
kürti Károly órás, Neubauer József ny. b. munkás, 
Neuschl József napszámos, Neuschvendtner Vilmos 
v. dijnok, ifj. Nits István szobafestő, Nics István 
b. altiszt, Niederland Pál főisk. altiszt, Niederland 
Samu főmérnök, Nieman Hermán háztulajdonos, 
Niki János bányatanácsos, Niki János kezelőtiszt, 
Novák József aranyműves, Obernauer Lajos b. 
munkás, Obernauer Mihály kohómunkás, Oberth 
István gépész, Oberth István cipőgy. munkás, 
Ocsenás Ferenc b. gépkezelő, Ocsenás István ka
lapos, Ondrejkovics József kőmüvespallér, Osztro- 
luczkv Gyula lic. tanár, idb. Osvaldt Gusztáv sütő- 
mester. ifj Osvaldt Gusztáv sütőmester, Óváry 
Dezső bérlő, dr. Pachinger Alajos kegyest', tanár, 
Pachmajer János kir. főpénzt. p. ti. tan., Pajerszki 
József dohánygy. munkás, Palancsányi János 
cipészmesler, Páles Pál b. munkás, Pálka János 
földműves, Pálka József földműves, Palovcsik Jó
zsef bérkocsis, Pánió Dezső b. gyakornok, Pantyik 
Pál mészáros, Papp Gusztáv erdőmérnükjelölt, 
Papp György népbanki pénztáros, Pasztorek József 
ny. b. munkás, Patsch Mátyás b. munkás, Patta 
Gyula levélhordó, Paulik Károly b. altiszt, Pauli- 
nyi Mátyás kékfestő, dr. Paulovics István lic. 
tanár, Pázmán János mozdonyvezető, Pecher Ke- 
resztély b. munkás, Pecher Samu b munkás, 
Pelachi János jbirósági Írnok, Pentek György b.

munkás, Petricsek Adolf erdész, Pelykó Sándor 
v. dijnok, Platt Gusztáv mérnökgyakornok, Phila- 
delphv Mór adótárnok, Pischl László b. altiszt, 
Pittner Pál kohómunkás. Pituk Sándor asztalos, 
Plathy Antal vaskereskedő. Platzer Sándor főmér
nök. Pleukn Antal b. intéző. Plotényi Géza főisk. 
tanársegéd, Podhorszky József főiskolai titkár, 
Podhragyay Pál prép. plébános, Pogány Béla rend
őrbiztos, Pokorni Antal b. felvigyázó, Pokorny 
József b. felvigyázó.

fo ly t köv.

Színészet városunkban.
Az első napokban nem a legjobb véleményt 

tápláltuk Szabadhegyi társulatáról, e héten azon
ban véleményünk megváltozott, még pedig hatá
rozottan a színtársulat javára. Dicséret illeti a 
színigazgatót már azért is, hogy a legújabb da
rabokkal ismerteti meg közönségünket és csak 
sajnálható, hogy közönségünk rendkívül hidegen 
viseltetik a társulat iránt és csak igen gyéren 
látogatják.

E héten szinte, került: Sári biró, Régi sze
rető, Mozgó postásáé, A kuruzsló. Dancigi her
cegnő és Az Aranykakas.

Ezek közül a legnagyobb hatást Földes 
Imre >A kuruzsló* cimü színmű előadásával ér
ték el. mely mondhatni kifogástalan volt. A 
címszerepet Halász Hugó adta, ki precíz játéká
val halározott szinilehetséget árult el, mellette 
Ihász Gizella (Horváth Ilona) kellemes játékával 
tűnt ki. Fellépése, beszédmodora egyaránt nagyon 
illett ahhoz az ideális szerephez, melyet ez alka
lommal betöitött.

Elsőrendű színésznek bizonyult Nagy Kál
mán Schilling szanatórium tulajdonos szerepé
ben. Hatáslkellő játékával bármelyik nagyobb 
színpadon is jól megállná helyét.

Öt egyébiránt a >Luxenburg grófja* Bazil 
szerepében is megcsodáltuk.

Régi jó kipróbált színészt láttunk a társu
lat igazgatójában, Szabadhegyi Aladárban, ki 
minden szerepét kiválóan tölti be.

A társulat operette személyzete közül első
nek kell említenünk Képes Laurái, kinek elég 
kellemes hangja van és roulinirozolt játéka.

Szilágyi Rózsi nagyon helyes szubrelle, 
hangja bájos és játéka kedves.

Csak a dicséret hangján emlékezhetünk meg 
a társulat komikájáról, Csanádi Lenkéről.

A férfiak közül Szigelhy Antal, a társulat 
hősszerelmese érdemel említést. Hanghordozása, 
játéka egyaránt kellemes.

Radóc Ferenc kissé ügyetlenül mozog a 
színpadon. Gyakran háttal a közönséghez fordulva 
diskurál, amiről jól tenné ha leszokna.

Az előadások rendezése kifogástalan. Jel 
lemző, hogy az előadások mindig pontosan 8-kor 
kezdődnek, ami dicséretremélló, mert a sokáig 
való várakozás — tekintve, hogy zene nincsen 
— unalmas volna.

Ennyit a (ámulatról, most nehány szót a 
közönségről.

Selmecbánya város közönsége gyakran 
panaszkodik, hogy nincs megfelelő szórakozása. 
Kérdezem, hogy tikkor miért nem járnak .szín
házba, hiszen van színtársulatunk és a helyárak 
olcsók, ami szintén főkérdés nálunk. Dehogy 
megyünk, leteli a közönség tekintélyesebb része, 
hiszen nem érdemes.

llát a közönség eme részének tisztelettel 
tanácsolom tegyenek egy próbát, menjenek el 
egy előadáshoz és én valószínűnek tartom, hogy 
rövidesen elmennek másodszor, sőt többször is.

K Ü L Ö N F É L É K .
W ilczek Frigyes gróf, városunk 

főispánja tegnap délután Ipolyságról Csupor

István föispáni titkár kíséretében ideérkezett. 
A főispán idejövetelének célja az, hogy 
megismerkedjék a város tisztikarával s tueg 
állapítsa ti föispáni heigtaté közgyűlés ide 
jét. Wilczek Frigyes gróf főispán egy két 
napot fog városunkban időzni.

— Hontvármegye rendkívüli közgyűlése. 
Hontvármegye törvényhatósági bizottsága rend
kívüli közgyűlést tartott március hó 31-én. A 
közgyűlésen tudomásul vették az uj kormány hi-

: vatalba lépését s elhatározták, hogy W ilczek 
■ Frigyes grófot, Hontvármegye uj főispánját ápri- 
1 tis hó tizenkettedikén iktatják be a szokásos Un- 
| nepélyekkel.

— Választmányi gyűlés. Az Országos Ma 
: gyár Bányászati és Kohászati Egyesület választ
[ mánya gyűlést tart e hó 11-én délután öl órakor 

Budapesten. A gyűlés tárgysorozata a következő 
Titkári jelentés az 1910. év első negyedéről. Ta 
gok felvétele. Az államvizsgái ülnökök kinevezése 

I Teleki pályadij. 1910. évi közgyűlés. 1909. évi zár
számadás. Folyó ügyek.

— A m agyar szent korona ünnepe Rómá 
bán. Az Ursz. kath. szövetség a magyar szent

; korona adományozásának nagy tényét Rómában 
, oly emlékkel örökíti meg, mely hálánkat és ezen 

világvárosban a magyar királyi koronához fűződő 
alkotmányos és nemzeti önállóságunkat hirdesse. 
Ez emléket II. Sylvester pápa sírja fölött a lateráni 
székes egyházba helyezték el. Ennek ünnepélyes 
leleplezésére az Orsz. kath. szövetség rendezése 
mellett nagyobb küldöttség és a csatlakozók za- 

j rándoklata április tl-én  indul Fiúmén, Velencén 
át Rómába, ahol 16-án lesz az ünnepség, melyen 

I 0  Felsége a király is képviselteti magát. A ren
dezőség városunk törvényhatóságát is felhívta a 
zarándoklásban való képviseltetésre, miért is ér
tesítjük városunk lakosságát, hogy aki e nagy 
ünnepen részt venni óhajt, az a polgármesteri 
hivatalban e szándékát bejelentheti e hó 5 éig.

— Közgyűlés. Selmecbánya és Vidéke Ke
reskedőinek Ipartársulata ma délután 3 órakor 
a városháza tanácstermében évi rendes közgyű
léséi tartja, melyre a tagokat ez utón is meg
hívja az elnökség.

A hegybányai állami gyerm ekjáték 
készítő iskola. Március hó 30-ún tartotta ezen 
iskola felügyelő bizottsága rendes ülését Grillusz 
Emil kir. bányaigazgató elnöklete mellett. Jelen 
voltak az elnökön kívül Horváth Kálmán polgár- 
mester, Kachelmann Farkas főbányatanácsos, 
Faller Gusztáv bányakerületi főorvoí, Sulczer 
Henrik bányafőmérnök és Hell József felügyelő- 
bizottsági tagok.

Elnök bejelentette, hogy az iskola igazgató
jává a kereskedelemügyi minisztérium Baboesay 
Béla nyug miniszteri számtanácsost nevezte ki, 
aki a múlt 1909. évi jelentését adta elő, mely
ből a közérdekű részeket im itt adjuk:

A hegybányai gyermekjáték-készitő tanmű
hely beléletében változást idézett elő a hegybá
nyai bányahivalal megszüntetése, amelynek min
denkori főnöke volt az iskola igazgatója. A bánya- 
hivatal megszűnésével Bradofka Frigyes bánya- 
tanácsos Nagybányára helyeztetvén át, a keres
kedelemügyi miniszter a tanműhelynek önálló 
igazgatót rendelt ki Baboesay Béla nyugalmazoll 
számtanácsos személyében, aki állását mull év i 
szeptember 7-én foglalta el.

Az iskolát a múlt évben kél Ízben is meg
látogatta Vig Albert kir. tanácsos, iparoktatás! 
főigazgató, aki részletes utasításokat adott az 
igazgatónak és tanítónak az iskola vezetésére 
nézve.

Hátrányára volt eddig az iskolának, hogy a 
műhely és a raktárak elszórtan voltak, ami a 
kezelést igen megnehezítene. E bajon segítve 
lesz. mert a bányakincslár átengeded az iskola 
céljaira négy épületet, amelyekben az iskola kellő 
elhelyezést nyer.
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A kereskedelemügyi miniszter az iskola 
fejlesztése céljából az eddigi 2000 K forgó tőkét 
4000 koronára emelte fel.

Az iskolának a múlt évben busz tanulója 
volt, akiket szép sikerrel oktat Heti József tanító 
Rreznyánszky Ferenc előmunkás segédkezése 
mellett. A végzett tanulók egyrésze tovább dol
gozik az iskolában. Az iskola a múlt évben közel 
4000 K értékű árut adott el.

A jelentés végül dicsérfileg emlékezik meg 
a Gányi Oszkár és Wessely Vilmos által Hegy
bányán létesített gyermekjáték műhelyről s igen 
szükségesnek látná e műhely bővítését és állan
dósítását.

A felügyelő-bizottság tudomásul vevén az 
igazgatónak kimerítő jelentését megállapította az 
1911. évi költségvetést, mely szerint 13640 K 
szükséglettel szemben 2400 K fedezet áll rendel 
kezésre és Így 11240 K államsegélyre van szükség.

V árosunk és vidékének érdekéből igen kí
vánatos volna, ha az iskola kellőképen fejlesztel 
nék s alapját képezhetné a fafaragászati házi
iparnak, amelyre Selmecbánya és vidéke kivá
lóan alkalmas. Reméljük, hogy az uj vezetőség 
dűlőre is fogja vinni ezt a városunkra nézve fon
tos ügyel.

Házasság. M nícseh  Lipót m kir. bánya 
mérnök március 31-én délután 6 órakor az uj 
pesti r. kath. templomban házasságra lépett Tasi 
Heti Margitka urhölgygyel. M ihálm z  Ede állami 
kőszénbányánál alkalmazott könyvelő április 4-én 
délután 5 órakor esküszik ü a lla  Gábriella kis- 
aszszonynyal, Ács Ferenc polgártársunk nevelt 
leányával.

Megrekedt állam osítás. Kassa város ta
valy felajánlotta községi elemi iskoláit az állam
nak s az államosításra vonatkozó szerződés rö
videsen létrejött. Ennek értelmében a város évente 
130.000 koronát fizet hozzájárulásképen az állam
nak s viseli a tatarozási költségeket is. Az isko
lák ez év szeptember hó 1-ével kapták volna 
meg az állami jelleget, de azért az év végéig a 
város fizette volna az egész tanítótestületet. Az 
államosítás folyamata azonban most megakadt. A 
minister leirt a városhoz, hogy a szerződés 71-ik 
pontjának értelmében az iskolákat csak a jövő 
évben veheti át, mert nincs az államnak ez évre 
megszavazott költségvetése, enélkül pedig nincs 
jogosítva a hozzájárulási összeget bevételezni és 
a tanítókat kinevezni. Nem volt tehát más hátra, 
mint hogy — egyelőre — egy évvel meghosszab
bították a községi iskolák életét. Hát Selmecbá
nya város elemi iskoláinak ügye mikor lesz ren
dezve? a midőn az első határozat elleni felleb
bezés sincsen még elintézve?!

— Léghajók Bát fölött. Március hó húszon 
nyolcadikén reggel nyolc és kilenc óra között hat 
léghajó röpült át. Az egyik léghajó oly alacsonyan 
repült, hogy a benne ülőket szabad szemmel jól 
lehetett látni. A léghajók Pest felé haladtak.

Eljegyzés. D rexler Samu az Ernst Zsig 
moud cég üzletvezetője eljegyezte Steril Ilonka 
k isasszony t Hegy bú nyán.

— Érdekes előadás. P ró im i  Lajos dr. főgimnáziumi tanár érdekes előadást tartott tegnap 
délután a Selmecbányái gyógyászati és termé
szettudományi egyletben. A nagy magyar költők 
múzsáiról bészélt igen élvezetesen vetített képek 
kíséretében. A nagy tetszést keltett előadást megismétli e hő hatodikén, szerdán délután öt órakor.

— Sztankay Aba dr. újabb munkája. 
Sztmikiu/ Aba dr. báli gyógyszerész és vegyész- 
mérnök, kiről már lapunk a közegészségügy teién 
tett tudományos kísérleteiről többször megemlé
kezett, újabban munkásságát -Adatok a Slrych 
minnitral Taxieológiájához* cimü tudományos 
füzetével gyarapitolta, mely ről elismeréssel nyilat
kozott a -Magyar ('.liemikusok- lapja.

Téli idő. A verőfényes tavaszi napok 
után, amelyek a húsvéti ünnepek előtt voltak, az 
ünnepekre zimankón, hideg idő következett sót a 
mull szerdán délután és este sűrű havazásban 
volt részünk A hó ugyan nem sokáig tartotta 
magát, de azért az idő még hűvös.

A Kerületi Munkásbiztositó Pénztár ma
; délután tartja évi rendes közgyűlését a városház 
! közgyűlési termében. A közgyűlésnek legfontosabb 

tárgya a pénztár orvosi kérdésének megoldása.
Műkedvelői előadás. A Magyarországi 

Munkások Rokkant- és Nyugdijegylete ma este 
j tánccal egybekötött műkedvelői előadást tart a 
1 városi vigadóban.

Baleset. Mita János kohómunkás március 
harmincadikén munkaközben oly szerencsétlenül 

j esett el, hogy combját eltörte. A bányász kór- 
! házba szállították.

Uj ügyrend a bíróságoknál. Az igaz- 
: ságligyi miniszter intézkedése folytán, a kir. tör

vényszéknél és az összes járásbíróságoknál f. évi 
í április hó elsejétől a munkaidőt délelőtt nyolc 
I órától délután három óráig tartják egyfolytában 

A kir. törvényszék elnökének jogában áll a tör
vényszék területén levő bíróságoknál ezen hiva
talos órákat a nyári hónapokban reggel 7 órától 
délután 2 óráig megállapítani, esetleg egy órával 
megrövidíteni.

Állami tisztviselők fürdőkedvezménye.
A föklmivelésügyi miniszter a hivatalos lapban 

: felhívja azokat az állami tisztviselőket, altiszteket 
szolgákat és nyugdíjasokat, akik az idei nyáron 
az állami gyógyfürdőkben kedvezményeket óhaj- 

j lanak igénybe venni, hogy ez iránt való kérvé
nyüket április 15-ig a földmivelésiigyi minisztéri
umba adják be.

- „Magyar ház.“ A Turócszentmártonban 
megjelenő -Felvidéki Híradó- négy év óta cikke
zik. agitál a Turócszentmártonban felállítandó 
Magyar ház érdekében. Most, amikor Mudrony 
urék újra a -Matica- feltámasztását akarják nyélbe 
ütni, annál aktuálisabb és elengedhetetlenül szük
séges a magyarság szempontjából a kulturház 

, felállítása, amelynek megvalósítása érdekében a 
; Felvidék, de különösen Turócmegve hazafias ér

zésű közönségének a legnagyobb energiával kellene 
tömörülni. Nyitrán már nemsokára fölépül a F. 
M. K. E. kultúrpalotája. Reméljük, hogy Turóc- 

I szentmárton is soron lesz a légközelebbi jövőben, 
ahol a nemzetiségi tót túlzók centruma, politi
kailag és kultur értelemben székel. Annál inkább 
szükséges tehát a Magyar háznak Turócszent- 

j mártonban való felállítása.
Uj politikai napilap a fővárosban. Már

cius 30-án uj napilap indult meg Budapesten " Vi
lág,, cimmel. értesülésünk szerint a szabadkőmi- 
* esek kiadásában és szerkesztésében, a szabadkő- 
mives-eszmék és elvek (fölvilágosodás, embersze
retet, haladás, műveltség, jótékonyság slb.) ter- 

i jesztése és a konkrét közéleti célok (általános, 
titkos, egyenlő választjog; szekularizáció; leleke- 
zellen közoktatás; progresszív adórendszer) kiví
vása érdekében. A lap e mellett erősen hazafias, 
magyar szelleműnek ígérkezik, amit összeegyez
tethetnek tart a legszélsőbb liberalizmussal, s ezt 
a vezetők egyénisége látszik garantálni, akik ed
dig is ilyen irányban működtek. A most folyó po
litikai kavarodásban mindenesetre érdekes az egé
szen uj, határozott állásfoglalás és a független, 
pártokra és kormányra váló tekintet nélkül meg- 
nyilutko/.A eszmekor.

A „Felvidéki Ör“ március U> iki száma 
a következő érdekes és gazdag tartalommal jelent 
meg Cikkek: Keleti Oszkár: A -Svoj K Svojmu. 
jelszava. Rakovszky Iván dr Az ISMv \L1\ 
t, cikk. Pongrác/ György Nógrád magyarositása. 
Oriens: A politikai színtérről. — Rovatok. Toll
hegyről: A losonci tót bank politizál. A Hodz-a 
és Mudrony tót frakció békéje, illinka rednivus. 
Medveczky Lajos dr. felmentése A magyar kép- 
viselöliáz tagja népániiló bérenc. -  Az Gr: 
Hírek. Tudósítások. Lapszemle. A magyarsá
géit: Kulturegyleti és egyéb közlemények. Kiván
dorlás. Közgazdaság. Az újság az egyedüli lap az 
országban, amely pusztán a nemzetiségi kérdés
sel behatóan foglalkozik. Előfizetési Ara egy évre

10 korona. Szerkesztőség és kiadóhivatal Losonc. 
A politikai havi szemle szerkesztőségének tagjai 
főszerkesztő Török Zoltán, szerkesztők Kovács 
F.rnő dr. orsz. képviselő és Keleti Oszkár, felelős 
szerkesztő és laptulajdonos Herczegh Jenő.

Pályázati hirdetés. A znióváraljai á l
lami tanítóképző-intézet első osztályába az 19 !C/ 
1911. tanévre 15 fizetéses, illetőleg künnlakó, 14 
féldijat fizető, 4 ingyenes bennlakó növendék fog 
felvétetni. Az első osztályba folyamodhatnak azon 
ép testű, egészséges növendékek, kik a gimná
zium, reáliskola és polgári iskola négy alsó osz
tályul elvégezték. A)kérvények az intézet igazgató- 
tanácsához cimzendők és folyó évi május hó 
31-éig alólirt igazgatósághoz küldendők. Az 1 ko- 

. ronás bélyeggel ellátott folyamodványhoz a kö
vetkező okmányok csatolandók: l. Iskolai bizo
nyítvány a megelőző iskolai évről és az utolsó 
félévi értesítő. A tanév végével a szabályszerű 
iskolai bizonyítványok alólirt igazgatóságnak azon
nal bemutatandók, mert aki ezt elmulasztja, fel 

; vételre nem számíthat. 2. Születési bizonyítvány 
arról, hogy a folyamodó a megkövetelt 14. élet
évet betöltötte s a 18. évet még meg nem ha
ladta. 3. Tiszti orvosi bizonyítvány arról, hogy a 
folyamodó semmi olyan testi fogyatkozásokban 
nem szenved, amelyek öt a tanítással járó fog
lalkozásban akadályoznák, látása, hallása és be- 
széiőszei've hibátlan. 4. Hiteles községi bizo
nyítvány a szülők vagyoni állapotáról, részletesen 
bemutatva a szülők ingatlan birtoka, üzletük, ipa
ruk, hivataluk vagy szolgálatuk után járó jöve
delmük, esetleg a folyamodó magánvagyona. 5. 
Hiteles bizonyítvány a családfenntartó polgári 
állásáról, a családtagok számáról, ezek életkorá
ról s arról, hogy közülök hány van szülői gon- 

i dozás alatt. A segély minősége: a )  teljes ingye- 
: nes ellátás (lakás, étkezés, fűtés, világítás); b)  fél

ingyenes ellátás (mely esetben a felvett növen
dék az előbbiekért 13 korona dijat tartozik fi
zetni); c) a bennlakás kedvezményében részesü
lök a teljes ellátásért, havonkint 26 koronát fizet
nek. Aki ebbeli kötelességének a hó 10 első napja 
alatt eleget nem tesz, az intézetből kilépettnek 
tekintetik. Minden növendék köteles magát tisz
tességes nyári és jó meleg téli ruhával, fehérne
művel, a ruhák tisztántartására szolgáló eszkö
zökkel és ágyneművel ellátni. Mindez a felvétel
ről szóló értesítőben részletez.tetni fog. A jelent
kezésnél evőeszközökre és betegápolási díjra 2—2 
korona fizetendő.

A nyári szinkritikus és a primadonna.
Egyik laptársunk Írja, hogy neki van egy nyári 

: színházi kritikusa, a ki azért nyári mübiró» mert 
a -dologidőben- még Mariska már felelne ha 
tudna, de nyárra a saját pátriájában (minden 
Chantecter ur a maga szemetjén) cipősarok ko- 

: pásig udvarol Mariskának, Nikének és Sárikának, 
szóval azoknak, a kiket mint földjáró csillagokat 

- ismer a világ; príma duó és egyéb donnák, szen
dék subrettek. Hozzájuk intézte a «miibiró« ezt 
a közkérdést: Milyen krémet használ nagysád? Es 
a nyári kritikusnak már egybegyült. nehány száz 
ily válasza: Természetesen Itiana-krémet. Hiszen 
csak a háromesőrii kacsa idejében használhattak 
mást Mióta a luxenhurgi udvar gimbeli-gombolja 
a bon-font, azóta nincsen más krém csak a Di
ana krém. Tégelye 1 korona 50 fillér és kapható 
minden gyógyszertárban, drogériában.

Rendkívül életrevaló, kipróbált, modern 
intézményt ajánlunk tiszteli olvasóink szives ti
zeim ébe’ a Budapesten Vili. Főherceg Sándor 
utca 30-ik száma alatt fennálló Magyar Otthon 
penzióban. Évek óta általánosan kedvelt, pompá
san bevált, családi szálló ez, ahol mérsékelt napi 
áron, (mindössze három koronáért is és fokozato
san feljebb) teljes ellátáshoz és lakáshoz, szépen 
bútorozott külön bejáratú szobákhoz lehet jutni. 
Vidékiek, akik rövidebb-hosszabb időt kívánnak a 
fővárosban tölteni, szórakozás, vagy üzleti ügyek 
intézése végeit, a Magyar Otthon barátságos haj-
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lékaiban nyugalmasan berendezkedhetnek. Cso
portos jelentkezőknek, utazóknak, turistáknak, hi
vatalnokoknak és más hivatásuaknak még kivé- 
telsebb kedvezmény jár ki. Iskolák vakációs, ta
nulmányi kirándulásai számára egyenesen meg
becsülhetetlen a Magyar Otthon! Villamos világí
tás! Tükrös szekrények!

— Tévedés azt hinni, hogy a poloskák pe
téikkel együtt ki nem irthatók. Ha a Lücherer 
•Cimexin poloskairtót* használjuk, úgy nemcsak 
az élő poloskák pusztulnak el rögtön, de a «Ci- 
mexin* hatása folytán a peték nyomban kiszá
radnak s többé ki nem kelnek. A Lücherer Ci- 
mexin mindenütt használható, szövetet, bútort, 
falat vagy festést nem piszkit; nyomot, vagy fol
tot nem hagy. Kapható: M ar gát a y  gyógyszertár 
bán Selmecbányán valamint a készítőnél: Lüche
rer gyógyszerésznél Bártfán.

— A lag k e d v elteb b  csa lád i lap . Ma. mikor a 
budapesti napilapok s/áma oly nagyra emelkedett, hogy 
alig van világváros, a hol aránylag annyi újság jelenik 
meg. a gondos családapának nagyon nehéz a választás a 
sok elsőrangú lap között, ha olyan lapot akar választani, 
melv nemcsak tartalmánál és nívójánál fogva minen igényi 
kielégítsen, hanem arra is alkalmas legyen, hogy a család 
minden tagja o lv asassa . E tekintetben hazánk legrégibb 
napilapja, a Pesti Napló úgyszólván egyedül áll. Minden 
párttól való teljes függetlensége, nyílt szókimondása, kitűnő 
értesültsége. gazdag és változatos tartalma, melynél a szer
kesztőség nagy súlyt helye/, arra. hogy a család minden 
tagja megtalálja a lapban a neki való olvasmányt: mind
ezeknek a tulajdonságoknak köszönheti ;t Pesti Napló, hogy 
ma az összes lapok közölt a legtöbb előlizetöje van s elő
fizetőinek tábora még éAről-évre növekszik. Különös érté
ket kölcsönöz a Pesti Naplónak elŐli/.elöi szemében a Pesti 
Napló karácsonyi ajándéka: minden évben egy remek 
diszkötésü. művészi és irodalmi értékű album, melynek 
értéke egymaga felér a lap előfizetési árával. A Pesti Napó. 
kiadóhivatala az idén különösen értékes diszmüvel készül 
meglepni előfizetőit, melyet minden most belépő uj előfi
zető is megkap karácsonyra, ha addig legalább egy félévi 
előfizetési dijat befizetett. és egy második félévre magát kö
telezi. K mű. a «Shakespeare.AIbum» elsőrangú díszmunka 
lesz. a mely művészi kiállításával, nagy képgyűjteményé
vel s nemesen pompás bekötésével a karácsonyi könyv
piac szenzációjának ígérkezik. A világirodalom nagy mes
teréhez méltó lesz e páratlan szépségű disznói úgy külső 
kiállítására, mint tartalmának gazdagságára és érdekessé
gére nézve. Tudósok ős költők, uszlétikusok fogják Írni o 
künyv fejezeteit s a képzőművészet remek ábrázolásokban 
méltó emléket fog állítani a halhatatlan klasszikusnak. 
Nagyszabású festmények, kitűnő illusztrációk eeész tömege 
fogja díszíteni e müvet. Művészi képekben a nagy költő j 
legkedveltebb darabjainak legszebb jelenetei, a nemzeti 
színház művészei legjobb Shakespeare-szerepeikbon és a 
nagy költőre vonatkozó festmények egész sorozata tog 
megbecsülhetetlen értéket kölcsönözni e műnek. A képek , 
közt egész sor gyönyörű többszínnyomásé kép Shakespeare ? 
leghíresebb müveiből: a Romeo és Júlia, a Windsori vig ' 
nők, Antonius és Cleopatra, Lear király, Hamlet, Szexit- . 
ivátiéji álom és még egész sor egyél) szmmüzéből a leg
szebb jeleneteket művészi tökélyü képekben fogja bemu
tatni. Az előfizetési feltételekről és az albumról szívesen 1 
küld bővebb felvi tagosítást, valamint a lapból mutatvány
számot a Pesti Napló kiadóhivatala Budapesten.

— Gyügyi gyógyvíz. A magyar természe- j 
tes ásványvizek között jelentékeny helyet Ibglal i 
el a gyügyi gyógy- és borviz. Ezen nagyon ér- j 
tékes alkalikus sulfátos viz kitűnő hatású: em ész
tési zav arok , gyom orsavanyu ság , gyom orégés 
és elhizottsáynál, első sorban azonban bélreny
heségnél, mint kiváló Garminativum szerepel. A 
benne előforduló alkáliák n yá lka  oldoként hat
n ak  a légző szervek hurutjain ál és a dús lithium  
tartalom vese, hólyag  és bél ba jokn ál van igen 
jó hatással. Kapható Selmecbányán K lein  Jakab
nál, ki 10 üveg rendelésnél házhoz szállítja. Vi- i 
déki megrendeléseket Kutkezelőség Gyügyre inté
zendő. Kitűnő és biztos óvszer járványok idején. I

— A t. hölgyközönség b. figyelmét felhív
juk hazánk egyik legkedveltebb divatáruházának 
W einer M átyásnak  (Budapest Andrássy ut 3) j 
mai lapunkban megjelent hirdetésére. Weiner 
Mátyásnál már megkezdődött a nagy tavaszi sző- \ 
vet-vásár és a remek, modern és páratlan olcsó 
mintagyüjteményét komoly vevőknek kiváltaira 
készséggel küldi ingyen és bérmentve.

NYILT-TÉR.
E rovat alatt közlottokárt noui felelős a í/.otk.

M O L L - F É L E
1 S E I  DLITZ-POFUI

száz) koronát az árverés megtartásával megbízott 
városi tisztviselőnek kezeihez lefizetni.

Selmecbányán, 1910. évi március hó 17-én 
tartott tanácsülésből.

Horváth Kálmán
polgármester.

2501 se./1 Olt), vl.
Knyhe. oldó háziszer mindazoknak, kik emésztési zavarokban és 

az illő életmód egyéb következményeiben szenvednek Hirdetmény
E g y  e re d e ti doboz á r a  2  K .

Vidéki gyógyszertárakban kérjük Moll készítményeit

FáJ“ ös"rltó Bedorzsoles,
elismert, régi jó hírnevű háziszer s z a g g a t á s  
és hüléstül származó mindennemű betegségek 

ellen.

E re d e t i üveg  á r a  K  2 '
h u l lh a tó  m in d en  y y ó y i/s t e r t a r b a n  rs  d r o f fé f ia b i in .

F öszó tkü ld ési h ely  MOLL A. g y ó g y sz e ré sz ,
es. és kir. udv szállító. Bécs. I Tuchlauben 9

Shantuug-sdvem
jós ruhára vált) szövetért. Portó- és vámmentesen házhoz 

szállítva. Dús mintaválaszték posta fordulatával 
H E X N K B E K C  s e l y é i n g y á r a  Z Ü R I C H .

SELMEC- ÉS BÉLARÁNYA SZ. KIR. VÁROS

HIVATALOS KÖZLEMÉNYEI.
I ir^ t  sz.’1910. vt.

Hirdetmény.
-jelntec- és Bélabánya sz. kir. város taná

csa közhírré teszi, hogy a városivigadónak, (felső- 
major) szállódénak, kertnek s a hozzá tartozó épü
leteknek az 1911. évi jan. 1 tői számítva (1 (hat) 
egymásután következő évre való bérbeadása vé
gett a folyó évi ápailis 8-án d. e. 10 órakor a 
városház tanácstermében nyilvános árverést tart.

A városi vigadó a múlt évben egy tágas 
étkező helyiséggel kibővítve és helyreállítva lett.

Kikiáltási ár: évi 2000 (kétezer) koronából 
álló bérösszeg és az adóknak s vizdijnak meg
térítése.

A részletes feltételek a városi számvevő
ségnél megtekinthetők.

Az árverezni szándékozók, amennyiben a 
város területén ingatlan birtokuk nincsen, köle- 
lesek az árverés megkezdése előtt bánatpénzük 
az egyévi bérösszeg 10 %-ál teliál 200 (kettő

seimen és Bélabánya sz. kir. város taná
csa közhírré teszi, hogy a f. é. március 21-től 
kezdve a városi faiskolában a következő gyű 
mölcsfacsemeték kerülnek kiosztásra: alma magas 
törzsű 1000 drb. alma törpe törzsű 200 drb. körte 
magas törzsű 1000 drb. körte törpe törzsű 300 
drb. összesen 2500 drb, melyeknek árai a helyi 
lakosok részére a következőképen állapíttatnak 
meg: első osztályú magas törzsű alma- és körte 
drbja (10 fül. másod osztályú magas törzsű alma- 
és körte drbja 4u fiiI. törpe növésű alma- és 
körtefa 40 fill.

Felhivatnak mindazok, kik gyümölcsfacse- 
tnclél venni szándékoznak, hogy f. é. március 21-től 
kezdve a városi pénztárban Szpiska Mikály pénz 
túri ellenőrnél] jelentkezzenek, ki is a facsemeték 
árának lefizetése után egy bú reál áll(l ki, mely 
nek alapján a városi kertész a facsemetéket a 
városi faiskolában kiadja.

Selmecbányán, 1910. évi március lix'i 17 én 
tarlóit tanácsülésből.

Horváth Kálmán
polgár'mester.

H I R D E T É S E K .

POLLÁK JANKA
n ő i f o d r á s z t e r m e  

Beszterezebányán, Kossuth L.ajos-u. 81.

Van szerencsém a n. é. hölgyközönség 
b. tudomására hozni, hogy Besztercze- 
bányán, április 1 -élői, a mai kor igé
nyeinek megfelelő

női fo d rá s z te rm e t
nyitok, melyet a külföld és a főváros 
mintájára a legmodernebben és a leg
jobban bevált hajmosó és villany-lég- 
száritó géppel rendezem he, melynek 
segítségével Chainpoing- hajm osást pár 
perc alatt végzek.

Kézápolás (Manicueij, hajápolás, haj- 
festés; a legmodernebb Friseurákat 
mindenkor a legújabb divat szerint 
hajondolálással havi abonomában. vagy 
alkalmakkor női fodrásztermemben, esetleg 
házon kivül is elvállalom, melyhez első
rendű bécsi fodrásznőket alkalmazok. - 
Készítek mindennemű e szakmába vágó 
hajmunkákal, tiszta vágott női hajból, 
nevezetesen: Frisettet (hajbetéltakaró), 
hajbetótet. hajfonatot, női parókát stb.

A m, t. hölgyközönség nagyrabecsült 
pártfogását kérve maradtam

kiváló tiszteletlel
Pollák Janka,

fodrászon.

Csakis eredeti oeooa 
lásu Slrolin „R och e*-t 
kéri n. minden után* 
*ato» vs^v pótkéazit- 
mónyt Mártink a Ugha- 
tárocotta libán rlaasn- 

vtaatUiai

Strolln irodalmat 
kívánatra Ing-yen ét 

hérmentve süld

I  Itilítnaun-La Körbe 4 db. 
Wien. I lii . W w i e  t
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R É S Z  V É N  Y T  A R S  A S  A < .

Központi iroda: B U D A P E S T , V., S ^ s-u tca  2 5 . sz .
Telefon-szám: 107—IG. rr.=r=rr= Gyártelep Selyp. Telefon: Hatvan 46.

A já n l: Elsőrendű Sdypi port- 
laudcententel, Yulkan- 

portland cementet, kitunő minősé- 
yut, mely a portlandcement s^ab- 
vánYait 50 ,,-kal túlhaladja.

Szorgalmas és agilis urak és nők

fix fizetést és nagy mellékkeresetet
érhetnek el, egy ked

velt nagy keresetnek 

örvendő cikk ajánlá

sával és eladásával, 

ha ismeretségüket kel

lőképen felhasználni 

=  óhajtják. =====

S z iv e ,  m e g k e re s é s e k  i

s í p o s  B é l a , B u d a p e s t
T E R É Z - K Ö R U T  27 V. a lá  k ü ld e n d ő k .

Ü G Y N Ö K Ö K
legmagasabb jutalók melleit magyuror.v/iigi első
rendű a b l a k r o l e t t a  ós z s a l u s i a g y á r  ró 
s/óre felvétetnek. Olyano . kik már ezen s/.ak- 
mában dolgozlak, előnyben iós/esiilnek. Ajánlatok

F r iedm an  K á ro ly
b ú to r-  ós reclönygyára , P ÉCS .

»*

A Selmecbányái Légszeszgyár
elvállal mindennemű vi^vezcték- 
fürdőszoba és kloset bemule/.é 
:: se két szolid kivitelben, ::
ü «r olcsó árak mellett. “SW
Költségvetéssel díjtalanul szolgál.
Lrteke/.ni telefon alján i eltol

J^oniYaesek István
kereskedő üzletében.

Egyben felhívjuk n.. é. közönség 
figyelmét koksz és kőszén kész
letünkre is. melynek házhoz v.-ibi 
szállítását saját jármüvünkkel 

pontosan eszközöljük ::

Relmecbányai leaszeszoyáv veztílöstüie
11 B ö ttg e r . : i

Aki borait minden 
kor jó áron és hamar 
akarja , tadni, ültessen 
Delaware szőlőt szán
tóföldekre is, és ha a 
hiányzó lókéit ezzel jKe
lni [a, az ilyen vegyes 
bor oly finom lesz, hogy 

drágán és hamar elkel.
Ezt bizonyltjuk, kik már termeljük és 

bizonyítják a nagy borkereskedők, akik 60- 
80 koronáért is megveszik hektóját, ha 
százezer Imid ilyent teremne is. Permetezés 
nőikül a mull évben is perenosporálol men
tes nagy termést adott (holdanként 35 h.) 
Vesszőről árjegyzék ingyen és bérmenlve.

Biharul.HAGY GÁBOR«

$ Akap nősülni?
Hölgye ki dl kiV/r.ü < I;
leim •'vermekéi-: Lel. tosü

anok türvény- 
hi Innal slh.)

ll L -I. I

Iro d a : V., B á t h o r y - u t c r a  3. szám. 
•i&PXPWtfü, T e te é o n  1 1 4 - 1 6 .

■ Gyémánt fúrás. Véső
*  t ú r á s  o  a  o  o  a  o  

J  M é ly tu r á s o h  k iv ite le
■ S í é n ,  á r c z , k ő s ó ,  k á lK ó  

2  tú r á s o k .  S ó s v íz  fftld
•  <>lnj, fö ld g á z , t i - n s n v ,

2  Á sván yv íz  é s  m ln d e n -
■ nsniU kútfúrások ">a
a a a a a a a a a a a a a a a

BUDAPEST G y á r : X.. Kőbányav-ót 43 . szám a 
Telefon 1 )2 -7 1  !

Még a legm etyeob fúrás j  
nál i - a  legm esszebbm enő *  

l]  jó t á l l á s t  v á lla lu n k , a  2  

E d d ig  8 0 0  m é ly fú r á s  "  
k é s z ü lt  1512 m  m ély  2  

(v  ' é g r e  a  L a p p -fé le  szít a  
b a d a lo m  s e e r in t  L é g  ■ 
jo b b  h i f i i  ily ne m ii 2  
v á lla la t .  □  a  6  o  q  ■  

■M III I IM M M M

Nagy tavaszi szövet- és selyem-vásár

Weiner Mátyás
d iv a tá ru h á z á b a n ,

Budapest, VI. k., Andrássy-ut 3.
E la d á s r a  k e r ü ln e k !

nSsoiuchíítet 55- Ö8. 98 ke. ós feljebb 
1 iÜnn"1" S9W 55, 75 kr. és feljebb
1 a„K0Í „SSSk ravaszi 98 kr. és feljebb 
‘‘"Sün? leB,ol>': 19, 24 és 35 krajcár 
Mmi°ntákelaln r,>,"“k 25, 32 és 42 krajcár
Angol 7.eficek 
Selyemruha

vászon

32, 45, 55 és 75 krajcár 
39, 45. 55. 75 kr. és feljebb 

24, 28, 35 kr. és feljebb 
"SSS** *  48, 55. 65, 75 és feljebb
Mosó G ren ad in  újdonság 85  és 115. Ponpis és 
Louisin selyem  58 ós 68 ki*. T aft'ota ruha selyem 

65, 85, 95  ós 115 k r
Dupla széles n y ers  m o só -se ly em  98 és 14-5 k r.

Nagy választók fr a n c ia  és an g o l kosztüm  k e lm é k 
ben. c s ip k esz ö v ete k  ru h a d isz e k , s z a la g , fá ty o l és 

mindennemű női p ip e re  c ik k e k b e n . 
M in tá k a t  v i d é k r e  s z ív e s e n  k ü ld ö k .

20. k o ro n á n  fe lü li m e g re n d e 
lé s e k e t  b é rm e n tv e  s z á ll íto k .

Posta. UYvirda és távbeszélő állomás. gj 
Levfl . stn iyai r l. !n, horv.it: szera ós nómel nyeDo.i. ^  

■& vs* ’W  v.v- W ffi w  ^  %: • ^  ^  iá

^ |H$T 5 500.0013 k o ro n a  va g yo n n a l ^
h ti*l vagyunk l:alalmiv/\;i. megfelelő !éi-jt*l ke- <& 

resni. Csakis urak Hsa vagyomiélküliek is). $  
^ akiknek 1 omoly ■ y
O házassághoz akmlály e.incson ii janak e ennie' ©
(I L. S c h le s in g e r , B e r lin  No. i8. üeutsclilaiul). ®
r, ’Ö

>. >m# v m  t •:*r m  #*&*>#&* v s &

'Hossz gyomor nem bír meg sem
mi! és állandó következménye: 
étvágytalanság, g y  o m o rfá j ás, 
ém elygés, em észtési zavarok, 

fejfájás, stb.

K A I S E R
b o r s m e n t a  k a r a m e l lá i  

!! Orvosilag k ipróbá lva !!
Egy frissítőén ható, emésztést 
elősegirő és gyomnrerősitő szer. 
( ’sotnagnlva 20 es 40 fillér.

K  a h ’h á l n  . M árkus M., eukrvdpnaio. n̂ ,i.Mü..:m, mí-
kovenyi Á. gyógy tárában, Mar- 
gótsi örököseinél és Szentiványi 
L a jo s  mézeskalácsot: üzletében.

S e  I. m  e c b á n y á n .

„«SS!Wi
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Divatáru üzlet m egnyitás!
Vnn szerencsém ii nagyérdemű közüli 

,ség tudomására hozni, hogy folxo ln> 2 1 ód 
egyelőre u Stanga-féle h á z b a n , má
jiis lui 1 -étcíl pedig Itj. Huiiineitli Dániel 
pékmester házának első emeletén

női divatáru
Üzletet nyitok.

Becsnek elsőrendű divatáru üzleteiben 
szerzett több évi tapasztalataim s dús vá
lasztékom azon kellemes hely/, tbe juttat
nak. hogy nagyrnbeesiilt vevőimnek n leg
messzebb menő igényeit is kielégíthetőm. A 
n. e. közönség becses látogatásul, szives 
pártfogását kérve, maradok

kiváló tisztelettel

Hecht Józsa,
d iv a t á r u s n ö .

K ét bolthelyiség
Deák Ferenc-utca 1 ö. sz. a lat 1 
a Takarékpénztár átellenében

1910. o k t ó b e r  1-től kiadó.
• Részletes felvilágosítás kapható 

a házmesternél ugyanott.
Ajánlatok K ó r s a i  K á ro ly  oá el

mére (Kassa Fő-utca 10. sz. 
április hó 15-ig kéretnek.

j 1910. évi 1 I

I F e n y ő  é p ü l e t  és m ü s z e r f a  e l a d á s a i
a garammenti rakpartokon.
A zsarriócui m. klr erdőin \ alul unár-- 

lormében u - 1910. évi április hó 13 un dél 
előtt 10 órakor kezdődő zári Írásbeli ajánla
tokkal egybekötő'i szóbeli nyilvános árverésen 

eladásra kerül a (iarainmenti rakparton lel- 
ináglyáz.cill mintegy Ö357 m3 1909 évi termelésű 

f e n y ő  é p ü l e t  é s  m ü s / . e o f a  
négy ebulási esoporlban-. továbbá minleg\ 
125 m' 190S. évi lenn.’u'.űi f e n y ő f a  • -.> 
i 'adási esoportbun és vééiil: mintegy 980 m- 

aszott és széldöntött törzsekből termeli 

f e n y ő f a  3 eladási csoportban.

Az. egyes eladási csoportokra vonatkozó 
részletes adatuk (u. m. a csoporlok megjelölése, 
vastagsági osztályok szerinti darabszáma és 
kűblartalma-, kikiáltási ára-, bánatpénze), 
továbbá a vonatkozó árverési és szerződési 
feltételek a z.saniócai m. kír. erdőbivatalnál 
a hivatalos órák alatl megtekinthetők, Illetve 
azok a zsarnócai in. kir. erdőhivatal állal az 
érdeklődőknek kívánatra megküldenek; ugyan 
olt a csoportok faanyagának lörzsenkinti jegy
zéke is megtekinthető-, valamint az Írásbeli 
ajánlatokhoz szolgáló űrlapok és boríték ki
várnom jelentkezőknek díjtalanul adalnak ki

M. kir. földmiveiésügyi minister.

PA LM A KHUC5UK 
SAROK

V A N  C I P Ő I É N

Ihlet n
Hl j| e . • kir. szab. kelme- ésszőrm efez:ö. vegytisztító ós í'.ozmosó-g’yár

B u d a p e s t , v n . k é r . s z ö v e t s é g - u t c a  37. s z á m

Alulírott tisztelettel értesítem u nagyérdemű közönséget, 
hogy S e l m e c b á n y á n ,  Kossuth Lajos-tér 4. sz.
alatt (Sembery-ház) egy a mai kor színvonalún álló

üzletet nyitottam.
Főtörekvésem odahatni. hogy művészies kivitelű csokrok, 

melcsokrok, virágkosarak és gyász-koszornk készítésével 
helybeli és vidéki szükségleteket a legmagasabb igények tekin
tetbe. vételével kielégítsem.

Húsvéti ünnepek alkalmából vágott virágból legnagyobb válasz 
ték áll a közönség rendelkezésére. Raktáron tartok legnagyobb 
választékban: friss vágott virágot, öszszes faj, cserép-virág és 
pálmát, alacsony és magas törzsű 1— 2 éves (szemzéssel) nemesi
tett rózsafát, virág és zöldség palántát, vágó-, bújtatás és gumós 
zöldséget. Vállalok kert tervezést, átalakítást és kiültetéseket és 
végre a gyümölcsösök alakítását Ajánlok díszfa és cserjéket to
vábbá összes diszfenyő és thuja féléket. Nagy választékban tar
tok koszom és csokor szallagokat ünnepi és kegyeleti alkalmakra. 
Megrendeléseket a mai naptól vállalok és árjegyzékkel kívánatra 
szolgálok. Üzletem vezetését saját felügyeletem alatt szaksze
rűen képzett kötőre biztant, képzettsége legnagyobb igényeket 
kielégíti. Kirakatomban kötészeti munkáimat fölváltva bemuta
tom és azok megtekintésére kérem a n. é. közönséget. Ezen 
szakmában kifejtett sok évi tapasztalatom alapján mélyen tisz
telt közönség szives támogatását kérem.

Lipták Mihály
élő- és m ü v irág U z le t tu la jd o n o s .

■ü Üzletem vasárnap egész nap nyitva, aai

Megbízói kényelmét szem előtt tartva elhatá
rozta, hogy minden tekintélyes vidéki város 
bán képviseletet létesít és ezáltal módot nyújt 
a nagyérdemű közönségnek arra, hogy cégét 
a csomagolás és postaköltségek mellő

zésével közvetlenül felkereshesse.

üchlen Jn . e n r» i k
fé r f i  d iv u tá ru h á za

<Um

S E L M E C B Á N Y Á N ,
vette át a képviseletét és a gyár rendes árai
ban vállalja az úri , női, és gyermekölíö- 
nyök, diszitö- és bútorszövetek, függő 
nyök, kézimunkák, szőnyegek, csipke 
és végáruk, szőrmék stbiek vegytisztí

tását és festését.

Úgyszintén ágytollak tisztítását 
és fehérnemüek mosását is. ~TS»8J

á
ík b - s
<*8f> ,
<*W> i

A nagyérdemű közönséget biztosítva kifogás 
tálán munkájáról és mindenkor méltányos 
árairól, szives jóindulatába és figyelmébe 
ajanlja a képviseletet és számos megbízást kér

Kováid P é te r  é s  fia cé g .
<n«h

Nyomatott Joerges Ágost özv. és fia könyvnyomdájában Selmecbányán, 1910


