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|3íker.
A Mária Terézia korából való, elavult 

és minden izében osztrák katonai bírás
kodás helyébe tehát végre új, modern biin- i 
vádi eljárás kerül. A két kormány közölt 
megtörtént a megegyezés, még pedig azon : 
az elvi alapon, hogy Magyarországon a 
jogszolgáltatás nyelve a magyar.

Ez tehát olyan eredmény, mely előtt 
el kell némulnia minden kicsinyes gáucsos- 
kodásnak. A hetek óta folytatott tárgya
lások zökkenéseiből sejteni lehet, hogy 
lléderváry gróf miniszterelnöknek nem 
közönséges nehézségekkel kellett megküz
denie, inig ezt a sikeres megoldást, melyre 
a magyar közvélemény már évtizedek óta 
várakozott, most végre Béesből hazahoz
hatta. Állta aj harcot programmhüséggel 
és s z í v ó s  kitartással, nem adott fel a 
magyar álláspontból semmit és mikor az 
eredmény megvan, nem pózol, nem gyujtat 
görögtüzeket, nem kiált vívmányt és dia
dalt, hanem az ő megszokott szerénységé- | 
vei, egyszerűségével és államférfim nyugal
mával csak annyit mond, hogy ime kész a 
megegyezés, mely mind a monarchiának 
mind a dinasztiának, mind a magyar nem

F e le lö s  s z e r k e s z t ő :
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zeti álláspontnak érdekeit s ezeken kívül a 
korszellemnek követelményeit is egyképen 
kielégíti.

Minthogy azonban a katonai büntető 1 
perrendtartás kérdésének az egész nemzet 
vágyait kielégítő módon való megoldása 
nem pártpolitikai, kisszerű dolog, hanem 
valójában uagyfontosságu nemzeti ügy: azt ! 
hisszük, pártkülönbség nélkül dicséret és elis
merés illeti meg lléderváry gróf miniszter- 
elnököt azért a kitartó és s z í v ó s  állam- ' 
férfiúi magatartásáért, mellyel ezen a téren 
sikerült neki az egész vonalon érvényre 
juttatni a területiség elvét és a magyar 
államnyelv jogait, még pedig akként, hogy 
mindez szuverén magyar törvényalkotás j 
útján legyen kodifikálva. Ezzel tehát a 
magyar államnyelv és a nemzeti törvény- í 
hozás joga bevonúlt a közös hadsereg szer 
vezetéke, melynek magának is ez az új 
szellem, hitünk szerint, csak előnyére fog 
válhatni.

Beszámolván erről a megcáfolhatatlan 
és semmiképen le nem kicsinyelhető kor
szakos eredményről, lehetetlen rá nem gon
dolnunk arra a hatásra, melyet ez az ered
mény a magyar politikai viszonyokra a 
közel jövőben gyakorolni fog.

Az expedíciót s hirdetéseket Illető reklamációk a  lapkezelo

Joerges Ágost özvegye és fia
céghez intézendök,

hova az összes pénzküldemények is küldendők.

Azt hisszük, nem csalódunk, hogy a 
Héderváry-kormánynak ez a diadalra vitt 
programmbftsége és a dinasztia és a nemzet 
harmóniájának helyreállítására irányuló igye
kezete a legszebb perspektívát nyitja meg 
a jövő előtt.

A nemzeti jogok érvényesülésének ja
vára most elért siker legelső sorban is 
egyengetni fogja az utat a parlament elé 
kerülő összes véderő-javaslatok keresztül
viteléhez, mert nem lehet többé ajkbiggyesz- 
téssel azt mondani, hogy hát hiszen jó az 
a kétéves szolgálati idő, de ha más „viv- 
uiány“ nincs, hát akkor ez se ér semmit, 
másfelől pedig erősíteni fogja a nemzet 
bizalmát a Héderváry-kormány iránt, mely
nek bölcs és körültekintő politikája a nemzet 
igazi nagy életérdekeire nézve (holmi cico
más, üres jelszavak kiküszöbölésével) ime 
valóban helyes politikának bizonyult. Mert 
csak a silíer az egyetlen helyes politika.

A májusi közgyűlés.
A város törvényhatósági bizottsága május 

havi közgyűlését a múlt kedden, e hó kilencedi
kén tartotta meg Wilczek Frigyes gróf főispán 
elnöklése mellett. A gyűlésen a tagok közepes

Dal egy l̂ is diádról.

H ideg téli délután van,
K int hüllőim  a hé javában. 
T ohér polyhvh le-leszállnak  
A b lakára  iskolánknak-

Könyvo rendben, keze karban, 
Szőnie  itt csiigg folyton ra jtam . 
É rzem , h«>3V nem gondol m ásra , 
C sakhogy a z  én arcom  lássa ,
B eszédem et jól m egértse,
K is  szivébe jól bevésse.

Kék szem ének tisz ta  fénye 
S u g a ra t vet a lelkére.
Képzelete bontja szárnyát, 
A m int hullja, ki volt Á rpád,
.Iliit tettek a hősök, szentek,
K ik nevünknek fényt szereztek ,

S zo llő s  nyári ruhában  jár, 
Ped ig  itt a karácsony m ár. 
K iizködik a. hóval, faggyal . 
Óh gondolj rá , őrző angyal! 
G ondatlanabb ne légy nála, 
Aki könyvét bopólyálva: 
ó v ja , védi, nehogy fázzon, 
Miikor v isz i az  utcákon.

. . . H ideg téli délután vau,
K int hüllőiig a hó javában.
T ehér pelyhek le-leszállnak 
A blakára  iskolánknak- 
Mii itt ü lünk a melegbe’,
C send lopódzik a  telkekbe:
’öa lam irő l m esélgetek • •.
S  ő elaludt, szegény gyerek.
P iro s  arccal nyugszik  halkan 
Slőttem  az  első padban.

.Illa nem  birta. K orán kelt fel.
A jságot kord minden reggel 
Özvegy édesanyja  helyett,
Ki m ost ágyban fohvő beteg.
P a jtá sa i, jó alhalom,
Ébresztenék, de nem kagyom.
Miért tnduék-e olyan szépet 
Mtesélni a szegénykének,
Mlint am ilyen édes álm a 
l£)an e meleg iskolába’!?

K á v á s  9 s l u á n .

megsértett emlék.
Irta: Gamille jVtauelair.

Amikor miss Ada Gordonley alig húszéves 
korában meghalt, a vőlegénye, lord Algernon 
Musgrave, annyira szivére vette a csapást, hogy

! barátai egy hónapon keresztül éjjel-nappal őrizték, 
j hogy kárt ne tehessen magában. Mikor fájdalma 

kissé mégis alábbhagyott, elhagyta Londont s 
j enyhülést keresett Westmoreland rengetegeiben, 
j ahol Erzsébet-korabeli kastélya állt, négyszögü 
I tornyaival és pompás szobormüveivel, fékete-piros 
i ékszerként ragyogva a faóriások közt.

Musgrave első tekintetre beleszeretett miss 
! Ada Gordonleybe, akit mély és tiszta szerelemmel 
| imádott, mert nem tartozott azok közé, kik 
! gyengédségüket liusz^barátnőre fecsérlik egy idény- 
j ben. Ennek a cézár! arcú fiatal embernek tnagas- 
| röptű és nemes volt a lelke. Őt csak egyszer 

lehetett meghódítani, de akkor örökre. Ada képes 
j volt e hőstettre. Nem csoda, mert gyönyörű 

megjelenés volt. Arca különösen szép egy jelleg
zetes vonás következtében: orrát ajkától csaknem 
rendellenes nagy távolság választotta el.

Algernon Musgravenek nem került nagy 
fáradságába felkeltenie miss Gordonley viszont- 
szerelmét. Hosszú, boldog jegyesség után, két 
héttel a már kitűzött esküvő előtt, hirtelen és 
halálos betegségbe esett, melyből többé fel sem 
épült. I.ord Musgravet félőrültté tette jegyesének 
halála s végre is fájdalma elöl fejedelmi lakásának 
magányába vonult, hogy ott keressen egy drága 
árnyat, melyet többé sohasem fog viszontlátni ?
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számmal jelölitek meg. Nevezetesebb tárgya nem 
is volt a gyűlésnek s felszólalás esak egy-két 
tárgynál volt. A gyűlésen jelenvoltak Ács József, 
Állmán Imre, Árkosi Béla, Artliold (léza, llaán 
Elemér, Balás Hugó dr., Binder Antal, Boleman 
Géza, Csányi Ottó, Dobó Sándor, Dobrovits Mihály 
Engel Zsigmond, Farbaky István, Grillusz Emil, 
lllavalhy József, Horváth Kálmán, Jezsorits Károly, 
Joerges Ágost. Kapp Jakab dr., Király Ernő, 
Kuli István, künsztler János, Eestyánszkv József.
I.illa Antal, Niki János, Platzer Sándor, Itauch- | 
bauer Józsel dr., Richter Ede, Sipos Ferenc, 
Székely Vilmos,Sztancsay Miklós. Tandlich Ignác dr- 
I’ngár Kálmán dr., \ elils György, Vitális István dr., 
Yojtás Mátyás, Vörös Ferenc, Zólomy Imre és 
Zsámbor Pál bizottsági tagok.

VVilczek Frigyes gróf megnyitván a gyűlést, 
a tárgysorozat megkezdése előtt bejelentette 
Hieronymi Károly kereskedelemügyi miniszter
nek halálát. Indítványára a közgyűlés egyhangúan 
kimondotta, hogy az elhúnyt kormányférliú nagy 
érdemeit jegyzőkönyvileg örökíti meg s halála 
alkalmából részvétiratot intéz a kormányhoz. A 
polgármesteri jelentés szerint a múlt hó közigaz
gatási és gazdasági menete rendes volt. A jelen
tés során elhatározta a közgyűlés, hogy felír az 
ővár restaurálásának folytatása iránt.

A m. kir. belügyminiszter jóváhagyta az I 
államsegély felosztására vonatkozó közgyűlési i 
határozatot és jóváhagyta a város 1911. évi | 
költségvetését. Jóváhagyott továbbá a belügy- j 
miniszter több birtokvételi és elidegenítési köz
gyűlési határozatot.

Pártolókig ir [öl a törvényhatóság Szolnok- 
Doboka-vármegye közönségének megkeresésére a 
tartalékos és póttartalékos katonák családjának 
segélyezése iránt.

Megállapította azután a közgyűlés a város 
házipénztárának 1910. évi zárószámadásál. li tárgy
nál Künsztler János indítványozta, hogy a víz
vezeték jövedelmét külön alapként kezelje a 
város; az indítványt azonban a közgyűlés, Horváth 
Kálmán polgármester felvilágosító felszólalása 
után, nem fogadta el.

Elfogadtatod ezután a gyámpénztárnak és a 
különböző alapoknak 1910. évi zárószáma<l:i a.

A Vilinye-fürdői építkezésekre fölvetI iíiKUKK I 
korona kölcsönből az étierem építési és u táró
hajtás költségeit engedélyezte a közgyűlés.

Horváth Kálmán polgármester elől erjesz
tette ezután, hogy miként szándékozik ez évben 
még adminisztrálni Vihnye-fíírdől. Tekintettel 
arra, hogy a fürdő eladás tárgya s ha az őszig j

Sokáig semmi sem tudta lekötni lord Mus- 
grave figyelmét, enyhíteni bánatál. Hat hó elteltével 
mégis rászánta magát, hogy elhagyja kastélyát és 
sétára indul a maga rengeteg erdeiben.

Egy este. mikor elmerülve bolyongott egy 
kanyargó ösvényen, megbökkenve s halálos sápad
tan megállt. Egy, megjelenésében rettentő alak 
állolt előtte, nem azért, mintha tán rul lett volna, 
hanem azért, mert vonásról-vonásra tniss Gordon- 
leyhez hasonlított. Gyönyörű fiatal leány volt s 
Musgrave nagy megindultságában közel volt az 
ájuláshoz. Adát látta viszont. Hajlandó lelt volna 
valami vízióban hinni, ha az ismeretlennek tekintető 
nem lett volna merészebb, kihivóbb elhunyt 
jegyeseénél s ha nem viselt volna paraszlruhát. 
Egyebekben teljes volt a hasonlóság s még az 
abnormis távolság sem hiányzott orr és ajak közt.

Alig ért haza lord Musgrave, nyomban elhi
vatta tiszttartóját s lefestette előtte az ismeretlent

— Nem valami nagyszerű leány! — szólt 
fejét rázva a tiszttartó. — Miatta már többször 
kénytelen voltam elbocsátani az apját, aki busz 
év óla nálunk dolgozik. Pedig igazságtalan dolog 
a gyermekek bűnéért a szülőket büntetni. Ez a 
Jane egy tunya naplopó, aki iszik, templomba 
sohasem jár s aki ostónkinl a legrosszabbfrtjla 
csibészekkel csavarog az országúton.

nem sikerül az eladás, akkor megkezdődik az 
építkezés és a fürdő fejlesztésében a jövő évben 
mindeneseire változás lesz. Ez évre tehát fönn- 
tarlíuidónak javasolja a régi állapotot s felhatal
mazást kór, hogy gondnokul egy arra való tiszt
viselőt rendeljen ki. A közgyűlés az előterjesztést 
elfogadta.

A vallás- és közoktatásügyi miniszter meg
semmisítette azt a közgyűlési határozatot, ainely- 
lyel a törvényhatósági bizottság a város állal 
fenntartott iskolákat községieknek mondotta ki. 
A múlt havi közgyűlés kimondotta, hogy e ren
delet ellen panasszal él a közigazgatási bírósághoz. 
Kelolvaslalotl a kiküldött bizottság állal meg
szövegezett panaszfölirat. melyei a közgyűlés el
fogadott.

Elvileg kimondotta a közgyűlés, hogy Szu- j 
rovecz János bélabányai lakostól megvesz G hold 
erdei belzelet 1000 koronáért és Ivunics András 
Selmecbányái lakostól 2 hold területet a vízve
zetéki tó fölött 1100 koronáért.

E tárgynál Künsztler János kifogásolta, hogy 
a vízvezetéki felügyelő a tó körül körülkerített 
földjét trágyázza. Kéri ennek eltiltását és a víz
vezetéki felügyelő kártalanítását. Dobrovits Mihály 
v. mérnök kijelenti, hogy a felügyelő állal hasz
nált földterület nem vízgyűjtő terület s Így hasz
nálhatja azt a felügyelő.

Baán Elemér és I ngái- Kálmán dr. kifogá
solja. hogy a város igen sok legelőlerületcl vesz 
meg s Így nőm fejlődhetik az ál lat lényé.szí és és a 
tejgazdaság. Horváth Kálmán polgármester meg
adja a felvilágosítást, hogy a város olyan terü
leteket vett meg a múltban, amelyek a városi 
erdőkben vagy azok között voltak. Ezeket a ma
gángazdák legeltetésre úgysem használhatták, 
ezért is adták el azokat tulajdonosaik. Különben 
is az. ilyen megvett területek helyett alkalmas 
helyen más legelöleriileloket engedeti át a város.

A közgyűlés ezután Künsztler János indít
ványát a tanácshoz utasította azzal, hogy tegye 
vizsgálat túr óévá, vájjon árt e a vízvezetéki fel
iig i elő földjén levői ea ólálkodás a vizvezulék vi 
/.ének.

Dr. Sz.tankay Aha és Orbán (lé a báli la 
kotok előlerjeszlésl tettek, hogy Selmecbánya és
l.éva között aiitonuibdjárat lélesí'tes.-ék. A város
tól egy aulomobilgaruge és javítóműhely fel
állítását kérték. A közgyűlés elvileg kimondotta, 
hogy a kérést teljesiti.

Átengedeti a közgyűlés Vas Antal dr. bártfai 
lakosnak az. Akadémia-utcai 86. számú ház előtt

Musgrave, aki roppantul fel volt indulva, 
megszakította a beszélgetést s három na fig nem 
mozdult ki a házból. De amikor újból átlépte a 
kastély küszöbét, ez. azért volt, hogy megkeresse 
Jane Mallhewst. Sokáig hiába bolyongott; egyszerre ! 
aztán megint olt állt előtte.

Hogyan tűrhette a teremlő, hogy kél ennyire 
hasonló szülessék a világra? Jane mindenben 
hasonmása volt miss Gordonleynek, csak hangja 
volt más. Mély, nyers, közönséges, kétségbeejtően 
utálatos hangsúlyozással!

Musgravenek elviselhetetlen, kezdett lenni I 
az. élet. Valami ellenállhatatlan vonzalmat kezdett 
érezni c nő iránt, akiről ludla, hogy durva, ostoba i 
és banális és aki az elhunytnak angyali arcát 
viselte. Félt attól, hogy hűtlen lesz az annyira 
szeretett halott emlékéhez s hálójába kerül ennek 
a szép álarcnak, melynek rettenetes valódi arcát 
ismerte.

Ila beleszerel, mi lesz akkor?
A két nő képe kezdett összeolvadni a lelké

ben: a lugsilányabbé kezdte elhomályosítani a 
legliszlábbét.

Hord Musgrave lelke meghorzadl a lehető
ségtől. Magasan -zárnyaló, nemes gondolkodása 
végtelen szégyent és lealázást látott Janehez való - 
szerelmében.

egy kis közteret örökbérletben, évi egy kor jog
elismerési dij melleit.

Özv. Vnutskó Ferencné ajánlatot adott be a 
volt Szőlő-szálló épületének eladása iráni. F. kér
dés összefüggésben van a i ál-ősi szálló létosilé- 
sével, épen ezért azt javasolta a tanács, hogy 
ezúttal vétessék tudomásul az ajánlat s utasit- 
tassék a tanács, hogy a szálló létesítésének kér
désénél ezt az ajánlatot vegye számításba. E 
tárgynál Richter Ede a városi vigadó kiépítése 
mellett érvelt. A közgyűlés a tanács javaslatát 
fogadta el.

Végül engedélyt adott a közgyűlés, hogy a 
városi rendőrlegónység, a tüzőrség és az erdő- 
védek Szemakoff Sándor birkózó-mestertől a 
dsiu-dsicu-féle birkózást tanulhassák.

A közgyűlés délután öt órakor ért véget.

Munkásbiztositó pénztár.
A helybeli munkásbizlosiló-pónztár május 

hó 7-én tartotta meg folyó évi rendes közgyű
lését, melyen az újonnan megválasztott elnök, 
Geist Jakab elnökölt.

Ezen, már elhalasztott közgyűlésen a ki
küldött GO munkaadó és 60 alkalmazol! közül 
csakis 9 munkaadó és 27 alkalmazott jelent meg.

A közgyűlés tárgysorozata elég változatos 
volt s azon bő alkalom kínálkozott a tagok meg
nyilatkozására.

Főbb pontjai voltak a közgyűlésnek:
a) az igazgatóság és a felügyelő-bizottság 

jelentése, az 1910. évi betegsegélyezés és baleset
biztosítás zárószámadásának bemutatása. Ezek el
fogadtatlak, az igazgatóságnak és a felügyelő-bi
zottságnak a felmenlvény megadatott.

In Az 1912. évi költségelőirányzat megálla 
pillatolt és elfogadlatoll.

c )  A". 1910. évi felesleg iránii igazgatósági 
java lat el fogad fa lett

t l í  Az alapszabályok 7.. Ili 112. íjainak mó
dosítására vonal:.ózó iga arató-ági javaslat teljesen, 
a 28 §-ru vonatkozó javaslat pedig némi módo
sítással elfogadtatott.

e) A választások legnagyobb rendben folytak le 
A pénztár 1910. évi bevétele volt 2.‘j,'50ö'öfí K 
A » » » kiadása volt ‘2‘2öl5'67 »

1910. évi felesleg: C89 9G K

Eddig még banális szavaknál egyebet nem 
mondóit a parasztlánynak. Egy nap azonban arra 
kérte, hogy látogassa meg fit a kastélyában.

Ez másnap megjelent, a maga merész, maga- 
biró fellépésével.

Musgrave sokáig nézte, aztán egy gyönyörű 
öltözékei ajándékozott neki, azzal a kikötéssel, 
hogy az fi szemeláttára kelt felöllenie. A ruha 
ezüslszövelből való volt s Ada viselte az utolsó 
bálon, amelyen részlvett. Ennek emlékére szülei 
Musgravenek ajándékozták.

Jane Mallhews a fejedelmi köntösben ott 
állt Algernon elöli. Nagyszerű válla, fehér karja 
átcsillogotl. a ragyogó szöveten. Ez nem volt többé 
parasztleány, hanem maga Ada Gordonley, a 
fenséges, a hófehér, a szereidre és szerelemre 
méltó.

— Ülj le és hallgass! — szólt Musgrave.
A leány engedelmeskedett. Az alkonyuló nap 

sugarai beömlöltek a magas ablakok színes 
üvegén s megvilágították a merev bútorokat, a 
tölgyfaoszlopokat, a mennyezet gipsz-arabeszkjeit, 
a falai boriló címereket. Egy rózsaszínű sugár 
Jane Mallhews halvány arcára hullt.

Musgrave csaknem elnyelte tekintetével. Az 
a kegyetlen és mégis gyönyörrel teljes érzése volt, 
hogy Adát látja.



1911 május 14. S E L M F. C. B A N Y A I  H Í R L A P

Az évi bevételből l'<H'ilillutolt: 
a j  gyógyszerekre .........  .. 4335'04 K
b) táppénzre ............  .........  ... 635027 »
c) temetkezési segélyre ...............  660'— »
d) kórházi ápolási díjra ... ...............  123761 »
e) gyermekágyi segélyre ...............  1Ü92'25 »
f) fürdősegélyre .......    29155 >

vagyis a beteg tagok gyógykezel
tetésére összesen .....................  12966 72 K

yj kezelési költségre 627378 K
li) orvosok díjazására..................... .. 3132 - *
i) egyebekre... .............. . — 243 17 »
j) felesleg .......................................    68996 » !

Összesen: 23805Ő3 K
k) 1910. évi dér. 31-én a taglétszám állott ,

férfi ... - ..........................................  328
n ő ........................... -......................... -  534 ;

Összesen: 1362 tagból j
l)  elhalt 1910-ben 16 tag
mj táppénzben és gyermekágyi segélyben 

részesült 1910-ben 360 tag,
n) táppénzben nem, de orvosi és gyógyszer- 

segélyben részesült az év folyamán:
pénztári tag.. ... ...........................  3458
esaládtag .... ............................... 1388

Összesen: 4846 esetben 
a) 1910-ben kórházban ápoltatott 43 tag 

és családtag a pénztár költségére, összesen 793 
napon át.

Ezek az adatok fényesen igazolják, hogy a 
helybeli kér. munkásbiztositó-pénztár feladatát, a 
viszonyokhoz mérten, a törvény és az alapsza
bályok keretében, az elmúlt évben megoldotta.

Nagyon kívánatos volna és erre a körül
ményre a t. városi tanács és a törvényhatóság 
becses figyelmét felhívjuk, hogy az üdvösen mű
ködő, helybeli kér. munkásbiztositó pénztár itt 
leendő központosítása és egyúttal ezzel összefüggő 
kikerekitése ügyében ismételten és sürgősen tegye 
meg intézkedéseit.

Rágyújtok egy cigarettre, 
Leülök ci géphez,
Ast se tudom, hol kezdem el 
S hogy jutok a véghez. 
Kopogtatom a hetüket 
Ütemesen, szépen 
S míg elfogy a cigarettám, 
Feriig vagyok, készen.

Egyszerre csak megszólalt egy mély, nyers, 
közönséges hang:

— Mehetek-e már?
Ez váratlanul, hirtelenül jött. Musgrave úgy 

érezte, hogy iinádoltjának szent holl t test én jóvá- 
lehetetlen sérelem esett.

Célzatosan-e, vagy véletlenül, egy revolver 
hevert előtte az asztalkán. Kezét kinyújtotta 
utána.

Egy pillanat múlva a nagyszerű, az ezüst
szövetbe burkolt test ott vonaglotl a szőnyegen, 
kétszeres bíborban megfürdetve.

Künn egy holló károgott, azután elcsendese
dett minden . . .

Lord Algernon Musgrave sápadtan, remegő 
kézzel megsimogatta homlokát. Hogy a szalont 
elhagyhassa, keresztül kelleti lépnie az áldozat 
holttestén.

Es majdnem örömet érzett azon, hogy j 
megszabadult e borzasztó varázslat hatalmától 
s hogy újra megosztatlan szerelemmel, lelkifordu- 
ás nélkül gondolhat arra, kit soha többé nem
fog viszontlátni.

Hogyha ragyog az égboltja.
Ha hold vau az égen,
Meggyujtjúk a gázlámpákat 
Minden utcavégen.
Ámde, hogyha felhő födi 
S könnye hull az égnek,
A gázlámpák — drága szokás — 
Csak elvétve égnek.

Azt mondják, hogy a szűk aljban 
A nő könnyen esik,
Hál ez, kérem, lehetséges,
Néha meg is esik,
De hallottam más valamit,
A fülembe jutott :
Szörnyű bő volt a szoknyája 
Es mégis elbukott.

Sorozás volt a múlt héten,
Sok legényke várta,
Vitte is az édes anyja 
Háton a kosárba’.
Most is úgy bán, mint régente 
■Jó Mikszáth korában,
Megy a Náckú sorozásra 
S pipál a kosárban.

Nagyon kevés a születés, 
úgy beszélték, mondták,
Arra kértek, szenteljek rá 
Legalább egy strófái.
Miért van igy, megfejthetem,
— Ravasz vagyok, róka —
„Nagyon sok itt az eszkimó”,
De kevés a fóka“.

Gsél-csap vagyok, nem tagadom,
Mint lepke, csapongó,
Egyik percben kimért, hideg, 
Másikban rajongó.
Majd szőkéért, majd barnáért,
Majd meg másért égek.
Hál’ Istennek, hogy nem kapok 
Soha feleséget!.

K ipi-Jcopi.
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— Kinevezés. A vallás- és közoktatásügyi 

miniszter Tibély Elemér dr. csongrádvármegyei 
fizetésnélküli kir. lanfelügyelőségi tollnokot a XI. 
fiz. osztály 3. fokozatába tanfelügyelőségi tollnokká 
nevezte ki. — A m. kir. pénzügyminiszter Csergő 
Gábor végzett joghallgatót, lapunk munkatársát, 
ki gyönyörű költeményeivel nem egy élvezetes 
percet, szerzett olvasóközönségünknek, a X. fizetési 
osztályba pénzügyi fogalmazóvá nevezte ki és 
szolgálattételre a nagybecskereki pénzügyigazga
tósághoz osztotta be.

—. Halálozás. Öze. Liszt Gusztáváé szül. 
Szandtner Amália, id. Hornyacsek István anyósa 
folyó hó 7-én, életének 81. évében elhunyt. Teme
tése 9-én délután 4 órakor volt, nagy és impozán 
részvét mellett:

—- Egy főnök, akit szeretnek. Láng 
Aurél m. kir. pénzügyi tanácsosnak, a helybeli 
m. kir. bányaigazgatóság mellé rendelt számvevő
ség főnőkének f. é. május 10-én ünnepelték 
szolgálatának 25 éves évfordulóját. A számvevő
ség tisztviselői ezt az alkalmat ürömmel megra
gadva, Szép flábor főnökhelyei les vezetése alatt 
szeretett főnökük előtt megjelentek, neki szeren
csét kívántak és személyéhez való őszinte ragasz
kodásuknak és igaz szeretőtöknek adtak kifejezést. 
Az ünnepelt, karlársai ragaszkodásától mélyen 
meghalva, mondot t köszönetét. Tiszteletére a városi 
vigadóban kartársai társasvacsorát rendeztek, 
melyre az ünnepeltet 3 tagú küldöttség hívta meg.

Az ünnepelt, megjelenése alkalmával, ismét élénk 
Ovációban részesült. Vacsora alatt az első hiva 
talos beszédet a fönökhelyetles mondotta. Utána 
igen talpra-esett, szellemes beszédet mondott 
Niki dános bányatanácsos, bányaügyi előadó, 
reámulatva a számvevőségi szolgálat kedvező 
kialakulására és arra a szimpátiára, melyet a szám
vevőség, a kiváló főnök helyes vezetésével, ily 
rövid idő alatt kivívott és arra, hogy az elért 
siker az ünnepelt érdeme. Az ünnepelt a méltó 
elismerést ékes szavakkal megköszönve, utána 
még Hernhard Arnold pénzügyi számtanácsos 
mondott meleghangú beszédet, melyben a jószivü 
főnököt, a nemes barátot és a példás családfőt 
méltatta és éltette. A lakoma éjfél után ért véget.

— Érettségi kormányképviselő. A vallás
os közoktatásügyi miniszter a Selmecbányái ág. 
hitv. ev. főgimnázium érettségi vizsgálataira kor
mányképviselőül Medveczky Lajos budapesti VII. 
kor. áll. főgimn. tanárt küldötte ki.

Kinevezés. A vallás-és közoktatásügyi 
miniszter Schneider Józsefet és Pásztor Józsefet 
a Selmecbányái kir. katli. főgimnáziumhoz rendes 
iskolaszolgákká nevezte ki.

— A főiskolai hallgatók tanulmányútja. 
A bányászati főiskola hallgatói pünkösd keddjén 
indulnak a nyári nagygyakorlatra. A bányamérnök
hallgatókat Réz Géza és Farbaky Gyula vezeti s 
a magyarországi bányákon kívül külföldi bánya
müveket is meglátogatnak. A fémkohászmérnök- 
hallgatókkal Faller Károly és Schelle Róbert fő
bányatanácsosok mennek tanulmányútra. Magyar- 
országon kívül meglátogatják Karinthiát, Salzburgot 
és Wient. A vaskohászmérnökhallgatók, Hermann 
Miksa főbányalanácsos és Barlai Béla dr. főiskolai 
tanárok vezetésével, a lotharingiai vaskohómüve
ket fogják tanulmányozni.

Ambiciózus fiatal mérnökeinknek ez a tanul
mányútja kétségen kívül nagy hasznára fog válni 
rohamosan fejlődő bányaiparunk felvirágzásának.

— „Valéta bankét:* Kérjük mindazokat, 
kik a bankéira meghívót kaptak, vegyék tudomá
sul, hogy azt a Városi Vigadóban tartjuk meg.

Paszthony.

Vizsgálatok sorrendje az ág hitv. ev 
lic. főgimnáziumban és a tanítóképzőben. Az
ág. hitv. ev. lic. főgimnáziumban 8-án kezdődtek 
meg a VIII. osztály vizsgái s tartanak e hónap 
18-áig. 18-20-án lesznek az írásbeli érettségi vizs
gák. A többi hét osztály vizsgái június 8-án kez
dődnek s 19-én záródnak. Június 21-én lesz a 
tanév bezárása s a bizonyítványok kiosztása. Jú
nius 21-én és 22-én a magántanulók vizsgáznak s
26-ától 30-áig a szóbeli érettségi vizsgák folynak.

A tanítóképzőben május 18-tól 22-ig lesznek 
a tanitóképesilő Írásbeli vizsgák, junius 22-től 
25-ig pedig a szóbeliek. A tanitóképesitő szóbeli 
vizsgálatokon a kormányt Hittrich Ödön dr., 
budapesti ev. főgimnáziumi tanár fogja képviselni.

— Vizsgarend a kir. kath. főgimnázium
ban. A Selmecbányái kir. kath. főgimnáziumban 
tegnap fejeződtek be a Vili. osztály osztályvizsgála
tai. 16—18-án lesznek az érettségi Írásbeli vizs
gák, junius 19-én és 20-án pedig a szóbeliek. A 
rendes osztályvizsgák június 16-tól 23-áig tarta
nak. Junius 13-án és 14-én lesznek a magántanu
lók vizsgálatai. 29-én lesz a Te Deum, a tanév 
ünnepélyes befejezése és a bizonyítványok kiosz
tása.

— A lic. főgimnázium majálisa, mely a
legkedvesebb tavaszi mulatságok egyike, május 
30-án lesz a Rónán. A majális rendezősége a 
meghívókat a napokban küldi széjjel.

— Az ev. elemi iskolák vizsgarendje. A 
Klein Mihály vezetése alatt álló Erzsébet-utcai 
ev. elemi iskolában junius 18-án délután lesznek a 
vizsgák; Jaeger Gyula tanító iskolájában június 
20-án, Laczó Dánielében június 21-én. Itt ad

3



S E L M E C B Á N Y Á I  H Í R L A P 1911. május 14.4

juk hírül, hogy az ev. polgári leányiskola vizs
gája junius 13-án délelőtt lesz.

— A Baumann-kerti kuglizó megnyitása, 
melyet az esős időjárás miatt a múlt szombatról 
el kellett halasztani, ma délután 3 órakor lesz. A 
megnyitóra a tagoknak minél nagyobb számban 
való megjelenését kéri az egyesület vezetősége.

— A Mária-aknán türtént katasztrófa két 
szerencsétlen áldozatának a családja, mint halljuk, 
a legnagyobb nyomornak néz elébe. Pentek özve
gyet és 7 árvát, Magyar özvegyet és 5 árvát ha
gyott hátra maga után Az állam az özvegyeknek 
havi 8 korona nyugdijat, az árváknak fejenkint 
3 korona havi segítséget ad. A nyolc-és hattagból 
álló családnak tehát 29 és 23 koronából kell ha
vonként megélnie. Hogy lehet-e és hogyan: nem I 
szólunk erről, annyit azonban megjegyezhetünk, 
hogy a munka közben szerencsétlenül járt szegény 
munkás családjáról az államnak másképen kellene 
gondoskodnia, nem ilyen szükmarkúan, nem ilyen 
mostohán!

— Megőrült mészáros. Fábri Mihály mé- 
zárosmester folyó hó 6-án délután hirtelen meg
őrült. Tandlich Ignác dr. főorvos, mivel látta, 
hogy a boldogtalan közveszélyes őrült,ki feleségét és j 
gyermekeit késsel üldözte, kocsira ültette s be 
akarta szállíttatni a városi kórházba. Kapp Jakab 
dr, városi tiszti főorvos azonban nem engedte 
meg, hogy a beteget a kórházban helyezhessék el. J 
A beteget a kocsiról leparancsolta, ki közben el
menekült s csak este 8 óra felé sikerült ráakadni
s a főorvos minden ellenkezése mellett is a kór
házba beszállítani.

Ez alkalomból tisztelettel kérdjük, hogy volta- 
képen mire való is az a városi kórház, ha még az 
ilyen súlyos és veszélyes beteg számára sincs benne 
hely. S hol van a humánitás, mely nemcsakabetegen, 
hanem családtagjain s embertársain és könnyítene, 
segítene. A kórház, tudtunkkal legalább, emberbaráti 
intézmény s Így a főorvosnak elvitázhatatlan köte
lessége, hogy a szenvedő embernek helyet adjon 
benne. Ezt különben talán mondanunk sem kel
lett volna. Ha szóvá tettük, csak azért tettük, 
hogy a jövőben hasonló esetek elő ne forduljanak. 
Mert ha előfordulnak, mi leszünk a legkérlelhetetlo- 
nebb üldözői az efféle inhumánus cselekedeteknek.

— Bányászszerencsétlenség a Mária-aknán. 
Múlt számunkban hirt adtunk arról, hogy a Mária- 
aknán, a szállitógépész szabálytalan eljárása kö
vetkeztében, két bányamunkás, mialatt a kötéldo
bot lazította, szerencsétlenül járt. Az egyik* 
Pentek György, azonnal meghalt. A másikat, Magyar 
Mihály aknaácsot, a dob annyira üsszeroncsolta) 
hogy a ballábát amputálni kellett. Mint értesülünk, 
Magyar Mihály, kit azonnal a bányászkórházba 
szállítottak, a szenvedett sérülésbe belehalt. Nagy 
részvét mellett a múlt vasárnap temették.

— Országos tűzoltó-kongresszus. A Magyar 
Országos Tűzoltó-Szövetség XVlII-ik nagygyűlését 
az idén junius 2-től 5-ig Veszprémben tartja meg. 
A Selmecbányái ünk. tűzoltó-egylet kebeléből 6 
tag vesz részt a kongresszuson és pedig Dr. Vitális 
István egyleti elnök és Künsztler János főparancs
nok, mint a város kiküldöttei és Suhajda Lajos 
egyleti titkár, Visnyovszky Dániel h.al-parancsnok, 
Thuránszky Béla szakaszparancsnok és Kozák 
Lajos szakaszparancsnok, mint az egylet kiküldöttei.

— Betörés a szitnyahegyi pavillonba. A 
múlt hét második felében ismeretlen tettesek be
törtek a Szitnyán levő pavillonba s valóságos 
vandálpuszlitást vittek ottan végbe. Lefeszítették 
az ajtóhoz srófolt ajlóvédőgerendát, bent a pavil
onban összetörtek egy ágyat s egy magyar stilusu 
széket; feltörték a vaslépcsőről a tetőre nyíló 
vasajtót, szóval a legbarbárabb módon bántak el min
dennel, ami kezük ügyébe akadt. Hoznék Gyula erdő
mester a csendőrségnek adta át az ügyet s hisszük, 
hogy a tettesek mielőbb kézre kerülnek s a leg

szigorúbb büntetésben részesülnek. Egyszer már 
végére kell járni ezeknek az igazán tűrhetetlen 
állapotoknak, ezeknek a pusztításoknak, amelyek 
úgyszólván minden évben megismétlődnek s te
mérdek kárt okoznak a polgárságnak s a Turista- 
Egyesületnek egyaránt.

— A Magyarországi Munkások Rokkant- 
és Nyugdíj Egyletének Selmecbányái 36. sz. 
fiókja f. hó 7-én a városi vigadóban műkedvelői 
szinielőadást és utána táncmulatságot rendezett. 
Örömmel néztük végig a gondosan előkészített, 
szépen sikerült előadást, mely nekünk kétszeresen 
is ünnepélyes volt. A szépen mulató közönség 
magában is kedves látvány volt, a műkedvelői 
előadásban pedig városunk polgárságának nemes, 
művészi törekvéseit láttuk.

Fel kell említenünk, hogy a színpad s a dísz
letek mind a nyugdijegylet tulajdonai és nagy 
ügyesség kellett már csak a színpad felállításához 
is, anélkül, hogy a terem falaiba csak szeget is 
beverjenek. Nehéz dolog az ilyen műkedvelői elő
adásokhoz az alkalmas színdarab megválasztása 
is. Most látjuk csak, milyen hiányos a modern 
magyar szinirodalom, mely társadalmi színmü
veiben, majdnem kivétel nélkül, a fővárosi maga
sabb társadalmi körök életéi [mutatja be. Ami 
műkedvelőink is kénytelenek voltak ez alkalom
mal Gsepreghy •Sárga csikó- cimü népszínművét 
adni elő, amely bizony még a régen letűnt fokos
villogtató betyárvilágot mutatja be.

Az előadók dicséretére kell azonban megem
lékeznünk, hogy a régi belyárélel bemutatásának 
nehézségével sikeresen megbirkóztak, valamint a 
színdarab nehéz drámai részleteivel is. A műked
velők rendes hibáját, hogy tudniillik bátortalanul, 
feszélyezetten lépnek színpadra, különösen a pró- 
báltabb szereplők, mint Weniger Jenő és Weniger 
Jenőné kűzdötték le sikeresen. Nagyon sikerültén 
játszottak Bakaj András, a pusztabiró, a puszla- 
biró fia s a csárdás-gazda személyesítő! is. Mulattató 
alakítást adlak a cigányok és a koldusok bemu
tatói. A kosztümök sikerültek és gondosak voltak. 
Az énekszámokhoz a szépen sikerült zenét, 
Bachraty József karnagy vezetésével, a kir. katli. 
főgimnázium zenekara szolgáltatta.

Az előadást táncmulatság követte s a szép
számban megjelent közönség a késő reggeli 
órákban oszlott szét a legvidámabb hangulatban.

A Kereskedőifjak Társulata ma este 8 
órakor tartja 26. évi rendes közgyűlését, melyre 
a tagokat ezen az utón is meghívja.

Az elnökség.
— Öngyilkosság'. Magdics Kálmán bor

bélysegéd, valószínűleg szerelmi bánatában, fo
lyó hó 9-én este hasbalőtte magát. A súlyosan 
sérült beteget a városi kórházba szállították, ahol 
tegnap reggel meghalt.

— Az iparosok köszöneté. A Selmec
bányái iparosok, akik az ipolysági kiállításon ki
tüntetésben részesültek, e hó 10-én testületileg 
tisztelegtek Wilczek Frigyes gróf főispánunknál s 
hálás köszönetüket fejezték ki a főispánnak úgy 
is mint Hontvármegye főispánjának, úgyis mint 
a kiállítás elnökének azért a nagy áldozatkészsé
géért és kiváló támogatásáért, melyben őket a 
kiállítás alkalmából részesítette. Szószólójuk Vörös 
Ferenc tb. főjegyző volt, aki az ipartörténetből 
vett példákkal igyekezett bizonyítani, hogy gyakran 
csekélynek látszó kezdeményezés nagy jelentőségű 
eredményeket ért el és annak a meggyőződésé
nek adott kifejezést, hogy ennek a kis csoport
nak a kezdeményezése sem lesz eredménytelen, 
s eljő az idő, midőn a város jövőjét biztosítani 
hivatott vezetők még a kisipart is bevonják az 
ős bányaipar mellett a városfenntartó tényezők 
közé. Főispánunk nagy elismeréssel emlékezett 
meg a selmecbányaiak szerepléséről, dicsérte 
ipari tudásukat, kiváló áldozatkészségüket, mely

a vasút htján különösen igénybe volt véve, s 
megtisztelve érezte magát a kiállítók e tényével 
s támogatását a jövőre is megígérte a tisztelgők
nek, akik a szives és lekötelező fogadtatás végez
tével lelkes éljenzéssel búcsúztak el főispánunktól, 
azzal az erős elhatározással, hogy a Selmecbányái 
kiállítás előkészítéséhez most már erős akarattal 
fognak hozzá.

— Lopás. Szegedi Sándor dr. bányaorvos 
istállójából, folyó hó 7-ére virradóra, ismeretlen 
lettesek ellopták az összes lószerszámot. A rendőr
ség a nyomozási azonnal megindította, de a tettesek 
nyomára eddig még nem sikerült ráakadni.

— Körözés. Békésmegye alispánja a követ
kező körüzőlevelet bocsátotta ki: Az 1863. novem
ber 9-én Ráckevén született és eredetileg odavaló 
illetőségű Török István, aki az 1898. évben a 
csendőrség kötelékéből kilépvén és Szedmák 
Máriával házasságot kötvén, 3 évig Békésszent- 
andráson a szövetkezeti mészárszékben székálló 
volt, majd Budán a csendőrlaktanyuu 3 és '/» évig 
házmester, ahonnan Orosházára költözvén, ott 1 
'/a évig és Békésszentandráson szintén 1 '/» évig 
foglalkozás nélkül élt s ekkor Békésszentandrásról 
az 1907. év augusztus hava körül feleségét és 
négy gyermekéi elhagyva, ismeretlen helyro távo
zott, nyomozandó, feltalálás esetén tartózkodási 
és adózási viszonyaira nézve részletesen kihallga
tandó és a fölveendő jegyzőkönyv, netaláni elha 
lálozása esetén pedig halotti anyakönyvi kivonata 
és halálesetfelvéleli ivének másolata Békésvár
megye alispánjához (:Gyula;) küldendő.

— Sorozás. Az idei fősorozás e hó 11. és 
12-én volt városunkban; az eredmény elég jó, 
mert mindamellett, hogy a hadkötelesek nagyobb 
része más helyeken kerül sorozás alá és ezért 
itt- jmost kevesen jelentek meg, mégis 64 újoncot 
soroztak be. Besoroztatotl ezeken kívül még 
17 idegen hadköteles, kik között 15 egyéves ön
kéntes. A sorozó bizottság tagjai voltak: Horváth 
Kálmán polgármester, polgári elnök; Sztancsay 
Miklós főjegyző, katonaügyi előadó; Dr. Kapp J. 
tiszti főorvos; Árkossy Béla és id. Oszvaldt Gusztáv 
bizalmi férfiak; továbbá GUnther Sándor cs. és 
kir. alezredes, katonai elnök; Uszlerer Rezső cs. 
és kir. százados, sorozótiszt és Dr. Zurák Hugó 
cs. és kir. ezredorvos; végül Bethlenfalvy Gyula 
m. kir. honvédőrnagy, honvéd-elnök; Dr. Sztret- 
kovies György in. kir. honvédtörzsorvos és Fejér- 
váry Géza m. kir. honvédfőhadnagy. Besoroztattak: 
1. korosztályból: Baran István, Benyo János, 
Biernik János, Bohus Emil, Cziblik István, Czibrin 
Gyula, Duschek Zsigmond, Gregan János István, 
Gál Ödön (e. ü.), Geiger Miklós, Gyuriga Gyula, 
Herbrich Gyula, Hrk János, Humenai József György, 
Hock Antal, János Ferenc, Jozefini Mihály, Jokl 
Ferenc, Jávorszky János, Ivanics István, Korenek 
István, Korén György, Kellner Gyula Gusztáv, 
líapecz Pál, Lalik János, Lehoczky Mihály, I.abuda 
Ferenc, Meszner Imre, Moravecz János íe. ö.) 
Neuschl Vilmos, Obernauer Ferenc, Pischl Gyula 
Rezső (e. 0.), Pacziga János, Prókay Mihály, Pata 
János, Spielfogel Rezső, Strenger János, Simkó 
Vilmos, Simonik Péter Pál, Soltész Gyula Géza 
(e. ti.), Szlani József, Sztraka István, Tichy Ferenc, 
I urzik Antal, Viszkocs Jakab, Zachej Gábor Dénes, 
és Zavazsan József. I(-ik korosztályból: Bardányi 
János, Figura György, Lovász József, Medved 
András, Mráz Lajos és Weisz Zsigmond. IU-ik 
korosztályból: Benyo József, Bernáth Mihály, Kőgler 
Ignác István, Melczer György, Pálfi Ruppert István, 
Porada József, Simkó Emánuel, Szurovecz János, 
Szlani János és Zsidek Ferenc. Idegenek: Humán 
István és Reiszfeld Fülöp; továbbá a következő 
egjéves önkéntesek: Avram György, Brenstedt 
Lajos, Czibur Gyula, Imre Dezső, Krausz Sándor, 
Kalmár Gyula, Molnár János II. Nagy Ferenc, 
Grmos Péter, Popescu Traján, Thomae Ernő,
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Urbányi Dezső, Varga Jenő, Weyda János és j 
Zsuiía Béla.

— Elszámolás a Mensa Academlca céljaira 
befolyt adományokról. Legbensőbb hálával és 
őszinte elismeréssel kell adóznunk azoknak a ne- 1 
meslelkli férfiaknak, akik az »Országos Erdészeti 
Egyesület* igazgató valaszmányának f. é. április 
hó 29-én megtartott ülésén az O. K. E. nevében 
a Segélyző-Egyesülot által létesített »Mensa Aca- 
tlemica* ügyének előmozdítására, az 1911-ik évre 
500, azaz ötszáz koronát, az 1912—1915. évekre 
pedig 300—300 korona szives adományt szavaz
tak meg. Mi sem bizonyítja jobban humánus 
intézményünk szükségességét, mint éppen az, hogy 
szakunk vezető emberei bennünket törekvésünk
ben anyagi áldozattal és erkölcsi erővel támo
gatni iparkodnak és ily módon is arra serken
tenek, hogy megkezdett munkánkat kitartással 
tovább folytassuk.

Ez alkalommal a következő szives adomá
nyokat nyugtázzuk: Országos Erdészeti Egyesület 
500 K, Dr. Tóth Imre 25 K, Schwarcz Gyula 
10 K, Weisz Lajos 5 K, Andrea János, Dr. Sebe 
Béla, ürünhnt Gyula 2—2 K, Laczkó József, 
Lrbancsok József és Mráz Gábor 1—1 K, N. N. 
50 fdlér.

Fogadják a jószivíi adakozók hálás köszö- 
nelünket. Az eddig befolyt adományok összege: 
5045 Ki

Az elnökség.
— Helyreigazító megjegyzés. A *Selmec- ; 

bányai Hírlap* f. hó 7-én megjelent számában a
• Selmecbányái Polgári Dal- és Zenekör* zene
estélyéről, illetőleg az ott előadott couplékról egy, 
tárgyilagosnak absolule nem mondható kritika 
jelent meg.

Érthetetlen előttem, hogy a t. cikkíró ur, 
kinek b. személyét különben nincs szerencsém 
ismerni, a többi között ezeket Írja: «Kzulán a 
dalárda két itju tagja kuplékkal mulattatta a 
közönséget. Kár, hogy komikus tehetségüket nem 
megfelelőbb, szellemesebb, vagy legalább decen- 
sebb szövegű előadással érvényesítették.*

Mit ért a cikkíró ur megfelelőbb, szelleme
sebb és decensebb coupló alatt? Hiszen köztudo
mású dolog, hogy a magyar couplék túlnyomó 
része olyan tartalmú, mely csak az u. n. »brettli*-n 
adható elő, szellemesség ugyan vajmi kevés van 
bennük, tartalmuk meg éppenséggel semmi és ez 
is oly pikáns, hogy műkedvelők által elő nem 
adható.

Nagy feladat előtt áll tehát egy műkedvelő- 
dilettáns akkor, midőn egy couplét akar előadni 
Kzidőszerint a legnépszerűbb és legkedveltebb 
couplé-szerző Zerkovitz Béla, akinek »Weisz Adél* 
című coupléját adták elő az estélyen, az eredeti 
szöveg megfelelő, gondos simításával. Ami a sikert 
illeti, erről szerénytelenség lenne irni. A közönség 
jól mulatott rajta.

Az ilyen couplék sikere természetesen min
dig az előadási képességtől függ. Az »Ujjé a liget
ben nagyszerű* c. coupléban sincsen szellemesség 
és mégis közkedvelt.

Amennyiben a cikkíró úr »megfelelöbb, szel
lemesebb szövegű* dolgokat tud szerkeszteni, mint 
Zerkovitz Béla, úgy jövőben ezeket a szerzeménye
ket fogjuk előadni. Vagy talán, a cikkíró ur 
szerint, jobb lett volna a »Bukj el szoknya* vagy 
a «Nadrágszoknyu« cimü couplékat előadni?

A cikkíró úr, az estélyen jelenvolt n. é 
közönség összvéleményévul szemben, illetéktelenül 
és teljesen ellentétesen nyilatkozik.

Kritikát irni igen könnyű dolog, de jó és 
tárgyilagos kritikát igen nehéz. A kritika legyen 
mindig szigorú, de legfőkép igazságos. Az ilyen 
kritikát mindig szívesen veszem.

Magam részéről csak ennyit kívántam meg
jegyezni, azzal a hozzáadással, hogy ezt a tárgyi

lagosság érdekében teltem meg és hogy hírlapi 
polémiába nem szándékozom bocsátkozni.

Egy /tatai dalárdái tag.
Közöltük ezt a helyreigazító megjegyzést s 

csupán annyit mondunk rá, hogy amit megírtunk: 
megírtunk. A kupiék nem voltak szellemesek s a 
bennük előlorduló pikantériának torzított hang- 
súlyozással való kiöroztotéso vásári publikum elé 
való s még a vastagképp bakakáplár is pirult , 
volna tőlük, nem csupán a jolenvolt hölgyek 
sokasága. Ezek nem egy intelligens közönség 
szórakoztatására valók. A lapunkban megjelenő 1 
versikék kritizálását, lapunk hasábjain legalább, 
meg nem engedjük. Ezekhez a »liatal dalárdái 
tag«-nak semmi köze; ezért ezt a részt közlemé
nyéből bátrak voltunk egyszerűen törölni.

N E ^ T - í L j e
vízzel fetfózve 

csecsemőd, gyermekek, 
valamint gyomorbajosok

régbeválf tápláléka
M uür'ó& Z 'J it/iló fc í/i'a / 
J tx r r v M ifo y  st/ártA /fi:

Tiszta alpesi tejet
t « r t «  I m e i .

I d e b o a  1 Kor. 8 0  ftll., 
m in d e n  g y ó g y s z e r t á r b a n  é s  

d r o g é r iá b a n  K o p h a t ó .  
P ro sp e k tu s  u g y a n o tt .

— Modern fényképezés címmel oly szak
könyv jeleni meg, mely úgy a kezdő, mint haladó 
amatőrnek a fényképezés terén hasznos segítő
társa lesz. Felkarolja az egyszerű eljárásokon kí
vül az ozobrom. pigment, stb. nyomást is, me
lyekkel kis fáradsággal a legművésziesebb képek 
érhetők el. A könyv végén perforált vignetták 
vannak az összes oldatok felírásaival. Megrendel
hető utánvétellel a szerzőnél: Leopold Kornél, 
Budapest, VII.. Erzsőbet-körút 41. Kapható künyv- 
és szaküzletekben.

ki egészséges borápolásra tart 
valamit, hogy a szeplőket ki
kerülje és gyöngéd fehér arc- 
szint nyerjen és fentartson 

az csakis:
V e s s z ö p a r i p a -

L i l i o m t e j s z a p p a n n a l
(Védj. Steckempterd) 

mosakszik. --------
Bergmanu & Co„ Tetschen a. E.
Egy db. 80 fitt. kapható minden 

'gyógyszertárban és drogueriá- 
han, valamint illatszer-üzle

tekben is.

Az uj Palace-szálló most nyílt meg a 
Rákóczi-ut és Csokonai-utca sarkán, tehát Buda
pest egyik legjobb bolyén, a villamos fővonalak 
mentén, közel a színházakhoz és pályaudvarokhoz. 
Művészi Ízlésű, mintaszerű berendezésű és a lehető 
legnagyobb kényelmet nyújtó ez az uj szálló, 
angol slilii hallja is megkapó. Van külön reggé- j 
lizö terme, étterme, grillroomja (söröző.) A Itat- i 
emeletes épületben 150, kizárólag utcai szoba : 
van, legtöbbje erkéllyel és fürdőszobával, egyes I 
vendég részére is, melyek higiénikus tekintetből 
kifogástalanok. A Palace-szálló szobái elegáns 
művészi bútorzatukkal, perzsa szőnyegeikkel a 
legotlhonosabb benyomást teszik. Mindenikben van 
hideg és meleg vízvezeték, központi fűtés. Közös j 
célokra szolgál a pompás olvasóterem, a társai- j 
gók és az első emeleten levő függőkért. A szálló, 
mely Rendes Szidor vezetése alatt áll s melyben ' 
az étterem vezetőjeként egy elsőrangú szakember, 
Lnterreiner János, az ismertnevti alsó-látrafürodi |

vendéglős szerepel, kétségkívül Budapest legtö
kéletesebb szállója, amely a leghíresebb kül
földi szállóval fölvehet! a versenyt. Arai mind
amellett legméllányosabbak, mert egyes szobák 
már 4 koronától és — mint kitűnő újítás — 
teljes penzió már 10 koronától feljebb kap- 
kaló naponkint.

NYILT-TÉR.
R rovat alatt közlöttekórt nem felelőn a azerk.

S El  DLlTZ-POR«J
Enyhe, oldó háziszer inindaiokuak, kik emésztési zavarokban és 

az ülő életmód egyéb következményeiben szenvednek.
E g y  ered e ti doboz á r a  2  K .

Vidéki gyógyszertárakban kérjük Moll készítményeit.

t d
M  Ö L L - F É L E
Ö S - B O R S Z E S Z

MOLL'';
ÜSS?

Fájdalom  csillap ító  
és erősítő

elismert, régi jó hírnevű háziszer s z a g g a t á s  
és hüléstül származó mindonnemfi betegségek 

ellen.
E re d e ti Uvey á r a  K  2 '—

Kapható m inden  ijyó g u m n  tárban  es drogériában.

Föszétküldést hely MOLL A. gyógyszerész, 
cs. és kir. udv. szállító, Bécs, 1. Tnohlauben V

Tudomásomra jutott, hogy e lap t. olvasó
inak tekintélyes része abban a téves hitben van, 
hogy a ‘Selmecbányái Hírlap* múlt heti számá
ban a »Polgári Dalárda* előadásáról szóló kriti
kát én Írtam volna. Kijelentem, hogy a kritikát 
nem én Írtam. Nemes Hugó.

Alulírott 4 óv óta voltam az Első Selmec
bányái Ing- és Fehérnemügyár alkalmazottja és 
soha ellenem kifogás fel nem merült; most eltá
vozásom előli a gyárvezetőség minden előzetes 
szó nélkül házkutatást tartott nálam, azt tételezve 
fel rólam, hogy árujából elidegenítettem valamit; 
lermészetesen mit sem talált. A n. é. közönség 
bírálata alá bocsájtom a gyárvezetőség eljárását.

Svartz Emil

Köszönetnyilvánítás.
Mindazon, rokonaink, jó ismerőseink és bará

taink, kik szeretett anyánk illetve nagyanyánk el
hunyta alkalmából részvétükkel fájdalmunkat eny
hítették, fogadják hálás köszönetünket.

A Hornyacsek-család.

Sharctímg-selyem “ e“
jes ruhára való s/.övetérl. Portó- és vámmentesen házhoz 

szállítva. Dús inintaválaszték postafordulatával 
HKNN1£J3E£I^C V ae ly tM U tíy áraZ Ü I^IC H .

SELMEC- ÉS BÉLABÁNYA SZ. KIH. VÁROS

HIVATALOS KÖZLEMÉNYEI.
3286/1911 sz.

Hirdetmény.
a III. oszt k e re se ti a d ó k ra  vonatkozó  k iszám ítási 
ja v a s la to k a t ta r ta lm a z ó  la js tro m o k  közzététele és 

az adók ivetés k ö rü li e ljá rá s  tá rg y áb an .
Az adókivető-bizotlság elé terjesztendő adó

kiszámítás! javaslatokat kitüntető lajstrom 8 napra
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a városházánál kilételvén, azokat mindenki meg
tekintheti s az őt vagy másokat illető adójavasla
tokra nézve észrevételeit megteheti. Ezen észre
vételek, a fenti határidő alatt, írásban a kir. pénzügy
igazgatóságnál, utóbb az adókivető bizottságnál 
— melynek tárgyalásairól az adózók külön hirdet
mény utján tudósittatnak — terjeszthetők elő.

Az adókivető-bizottság ülései nyilvánosak 
lévén, ott minden adózó megjelenhetik. (1. 1889. 
XLIV. t.-c. 24. §.)

Az adókivető-bizottság a kitűzőit sorrend 
szerint megvizsgálja az adózók bevallását és a 
kir. pénzügyigazgatóság által készített adókiszámi- 
tási javaslatokat s tekintettel az illető adózó vagy 
mások, vagy pedig a kincstári képviselő által lett 
észrevételekre s egyéb rendelkezésére álló ada
tokra megállapítja minden egyes adókötelesnek 
adóösszegét, azt még az ülés folyama atatl az 
illető adólajstromba bejegyezteti és ebbeli végzé
sét kihirdeti.

Az adókivető-bizottság végzése kihirdettetvén, 
az érdekelt félnek jogában áll az ülés folyama 
alatt élőszóval az iránt nyilatkozni, kivánja-e az 
ügyet és ha igen, mely indoknál fogva a felszó- 
lamlási bizottsághoz felebbezni.

Hasonló nyilatkozatra van jogosítva a jelen
levő adókötelesek bármelyike és pedig nemcsak 
saját, hanem más adójára nézve is, ha a bizott
ság által hozott végzés eredményében aránytalan
ságot vél bebizonyíthatni, akár a saját magára, 
akár másra kivetett adótételre nézve.

A felebbezés indokainak Írásban kifejtésére 
a tárgyalásnál jelenlevő felebbezőnek a kihirdetés
től számítandó 8 napi határidő adatik.

Az az adózó, aki az adókivető-bizottság 
ülésében akkor, midőn adóügye tárgyaltatott, 
jelen nem volt, a bizottság végzése elleni feleb- 
bezését az illető ülés folyama alatt megrovod 
adózók névjegyzékének a bizottság tárgyalásainak 
helyiségéül szolgáló ház kapujára való kifüggeszté
sétől számítva 16 nap alatt a pénzügyigazgatóság
nál adhatja be.

Oly esetben, midőn az adókivető-bizottság 
a kir. pénzügyigazgatóság által javaslatba hozott 
adótétel felemelését határozta, erről az illető adó
zót, ha a határozat kihirdetésénél jelen nem lenne, 
Írásbeli végzéssel külön értesíti, oly hozzáadással, 
hogy ha e végzést felebbezni kívánja, az ebbeli 
felszólalás, Írásban, a végzés kézbesítésétől számí
tandó 8 nap alatt az adóügyi [előadónál vagy 
helyettesénél vevény melleit, benyújtandó.

Ellenben azok az adózók, kik abban a köz
ségben (városban), melynek adólajstromában adó
juk kiveltetett, nem laknak és az ülésben jelen 
nem voltak, a hozott határozatról írásban végzé- 
sileg értesittetnek s felebbezéseiket a végzés véte
létől számított 15 nap alatt nyújthatják be a pénz
ügyigazgatóságnál.

A lelebbezés a kivetett adónak behajtását 
nem gátolja, amennyiben azoknak a fellebbezés 
tárgyát képező adó összege a múlt évre kivetett
nél nagyobb, a felebbezés a két összeg közötti j

különbözetne nézve birtokon belül történhetik.
Az adóköteles fél a felszólamlási bizottság

nak határozata ellen szóval vagy Írásban panasz! 
emelhet:

nj ha a felszólamlási-bizottság az adókivelő 
bizottság állal megállapított adót fölemelte, vagy 
az adót a múlt évinél nagyobb összegben állapí
totta meg, avagy ha az adó köteles félre a kive- 

I tés évében első Ízben rovatott ki;
b) midőn azon kérdés döntendő el, hogy 

valamely jövedelem vagy kereset az adónak tár
gyát képezi-e, vagy a nyilvános számadásra köte
lezett vállalatok és egyletek adójának alapjául 
szolgáló vallomásokban előforduló valamely bevé
tel vagy kiadás a nyersjövedelemből levonható-e 
vagy sem;

c) midőn a felszólamlási-bizottság alakulásá
ban vagy eljárásában a törvény szabályai meg
sértettek.

A panasz a felszólamlási-bizottság határoza
tának kézbesítésétől számítandó 15 nap alatt a 
kir. pénzügyigazgatóságnál adandó be s felelte a 
magyar kir. közigazgatási bíróság Ítél.

A panasznak halasztó hatálya nincs (1883. 
XLIV. t.-cikk 34. §.).

Az adókivető-lárgyalások a városháza tanács
termében f. é. május hó 15-tül bezárólag május 
hó 20-ig d. e. 9 órölól kezdődőleg tartatnak meg.

Selmecbánya, 1911. évi május hó 7-én.

Városi adóhivatal.

H I R D E T É S E K .

518. szám.

Versenytárgyalási hirdetmény.
A Selmecbányái m. kir. bányászati és er

dészeti főiskola gyümölcskertjében levő támfalak 
újból való átépítésére nyilvános versenytárgyalást 
hirdetek.

Kiadásra kerülnek a támfalak felépilésével 
kapcsolatos összes építkezési munkálatok.

Az ivenként egy koronás bélyeggel ellátott 
és a pályázati feltételekben körülirt módon ki
állított Írásbeli ajánlatok a Selmecbányái m. kir, 
bányászati és erdészeti főiskola rektorához. 1911. 
évi május hó 29. napjának délelőtti 10 óráig 
nyújtandók be.

Az ajánlatok alapjául szolgáló pályázati fel
tételek, továbbá az általános építési feltételek, a 
részletes (műszaki) feltételek, a szerződés terve
zete, a használandó ajánlati, árajánlati és költség
számítás mintája és az építési tervek és rajzok 
a Selmecbányái m. kir. bányászati és erdészeti 
főiskola rektori hivatalában a hivatalos órák alatt 
megtekinthetők, illetőleg a pályázati feltételek, a 
szerződés tervezete, az ajánlat, árajánlat és költ
ségszámítás mintája együttesen liz (10) koronáért 
ugyanott beszerezhetők.

A munkálatok 1911. évi október hó végéig 
teljesen elkészítendők.

Ajánlattevő tartozik az ajánlati összeg öt 
(5) százalékával egyenértékű bánatpénzt a Sel
mecbányái m. kir. bányakerüleli fő- mint főiskolai 
pénztárnál, vagy bármely más állami pénztárnál 
készpénzben, vagy elfogadható értékpapírokban 
letenni és az erre vonatkozó letéti nyugtái az 
ajánlathoz csatolni.

Kelt Selmecbányán, 1911. évi május hó 10.
A főiskola ezidőszerinti rektora.

654 1911. tkv. sz.
Árverési hirdetményi kivonat.
A Selmecbányái kir. jbiróság mint tlkvi ha 

lóság közhírré leszi, hogy özv. Czibula Mihály né 
sz. Slang Mária (képv. l)r. Balás Hugó ügyvéd) 
végrehajtatnak özv. Slang Andrásáé sz. liarusjak 
Anna t. t. gyám által képv. kk. Slang György 
végrehajtást szenvedett elleni 200 kor. üli. és jár 

i iránti végrehajt, ügyében a selmecb. kir. jbiróság 
i területén Szt. Antal községben fekvő a szentantali 

245 Ijkvben A I. 455 hrsz. a. belsőség és a rajta 
álló felülépitményből kk. Stang Györgyöt megillető 
felerészre 150 kor. az ottani 456, 561, 562, 715, 
719, 720,721,819,820, 821 és 1470 hrsz. a. ingat 
latiból ugyanazt megillető felerészre 449 kor. 
a szentantali 448 tjkvben A 1. 1404, 1405, 1403, 
1402, b, 1397 á, 1397/b, 1396,c, hrsz. a. ingatla 
nokból ugyanazt megillető felerészre 174 kor. és 
az ottani 216 tjkvben A I. 1 — 13 össz. a. közös 
erdőből ugyanazt B. 156 t. a. megillető jutalékra 
21 kor. kikiáltási árban az árverést elrendelte és 
hogy a fentebb megjelölt ingatlan az 1911. évi 
junius hó 9-én d. e. 9 órakor Szt Antal község
ben a község házánál, megtartandó nyilvános 
árverésen eladatni fog, mégis azonban az 1908. 
LXI. t.-c. 21. §-a értelmében a kikiáltási árnak 
a 26. §-ban meghatározott hányadon alul el nem 
fog adatni és hogy a vevő a bánatpénzt a 26. tj-a 
értelmében kiegészíteni köteles.

Árverezni szándékozók tartoznak az ingatlan 
becsárának 10°0-át készpénzben vagy az 1881. 
l.X. t.-c. 42. §-ban jelzett árfolyammal számított 
és a vonatkozó m. kir. igazságügy, min. ren
deletben kijelölt ovadékképes értékpapírokban a 
kiküldött kezéhez letenni avagy az 1881. LX. t.-c. 
170. §-a értelmében a bánatpénznek a bíróságnál 
történt elhelyezéséről kiállított szabályszerű el
ismervényt átszolgáltatni.

Kir. jbság mint tlkvi hatóság.
Selmecbányán, 1911. évi márc. hó 27-én.

Liha Antal,
kir. táblabivo.

Kiadó lakások.
A Szentháromságtéren levő II,'6. sz. Kachelmanu- 
féle házban két udvari lakás fo ly ó  évi 
a u g u s z tu s  hó l-tő l k e z d v e  k iad ó .

Keresek o k t ó b e r  l-ttfl k e z d v e  egy 5—6
szobából álló lakást mellékhelyiségek
kel együtt. Cím a kiadóhivatalban.

í

(tüdő)
K ö h ö g é s , s z a m á r K ö h ö g é s ,  i n  

flu e n z a  és a lé g ző sz e r v e k  b a ja in á l
az orvosi kar kiváló  ered m én n y e l alkalmazza a

SIRŰLIKÜ „ R o c h e “
8IBOCIX .R uche'-t kellemes ize és kiváló n .tásti lolytnu szivossii voa/ik 

»  #»«•« gyógy wwrtírakt *n eredeti StliOM N , ondma,-oláai kérjünk és k»tfc>
lo 'oilan em-it-uek vissza muiten |>órkészítményt.

F. HOFFMANN-LA ROCHE & Co.
Basel (Svájcz). Grenzacli (Németország),
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87!! 191 I. tik v. sz.

Árverési hirdetményi kivonat.
A Selmecbányái kir. jbiróság mint tlkvi ható- j 

ság közhirró teszi, hogy a selmeci népbank (kópv. ! 
|)i'. Halás Hugó rendszeriül! ügyésze) végrehajtó
nak Nemecz Pál és neje sz. Juhász Mária végre
hajtási szenvedeti elleni 5025 kor. 7í lill. és jár. 
iránti végrehajt, ügyében a Selmecbányái kir. 
jbiróság területén Hacsófalva községben fekvő a 
bacsófalvi ISO tjkvb. A I. 520, 541, 570, ti 13 
018, 621, 1088, 1412, 1403,1 1042, 1832, 1848’ | 
1809, 2022, 2227, 218, 210 215, 21b a, hrzi. 113/a’. i 
Assz. ingatlanokra 1884 kor. az u. a. 121 tjkvben j  
A. I. 217/a, 217 hrzi. és 113 b. ossz. ingatlanokra j 

406 kor. az u. A. 132 Ijkvbe. A I. 223—224 
hrzi sz. a. felvett és végrehajt szenvedetlek, j 
Nemecz Pál és neje Juhász Mária tulajdonát képező | 
ingatlanokra 120 kor. kikiáltási áron az árverést j 
elrendelte és hogy a fentebb megjelölt ingatlan I 
1911. évi junius hó 7-én, d. e. 10 órakor, Berencs- | 
falu községben, a körjegyzőhiv. helyiségében,meglar- j 
tandó nyilvános árverésen eladatni fog. mégis azon- j 
bán az 1908. XLÍ. t.-c. 21. §-a értelmében a j 
kikiáltási árnak a 26 §-ban meghatározott hánya- | 
dán alul el nem fog adatni és hogy a vevő a 
bánatpénzt a 26. §-a értelmében kiegészíteni 
köteles.

Árverezni szándékozók tartoznak az ingatlan 
becsárának 10% -ál készpénzben vagy az 1881. 
LX. t.-c. 42. §-ban jelzett árfolyammal számított 
és a vonatkozó m. kir. igazság, ügy. min. ren
deletben kijelölt óvadókkópes értékpapírokban a ! 
kiküldött kezeihez letenni avagy az 1881. LX. t.-c. I 
170. §-a értelmében a bánatpénznek a bíróságnál 
történt elhelyezéséről kiállított szabályszerű el
ismervényt átszolgáltatni.

Kir. jbiróság mint tlkvi hatóság
Selmecbányán, 1910. évi jan. hó 14-én.

Liha Antal
kir. táblabiró

So cié té  iles P a p ié ra  Abadie .

Minthogy utóbbi időben a mi általánosan |  
ismert és kedvelt szivarkahelyeinkne!., a I

R 1 Z  A B A D I E  [Bizl»ré)-nak
különböző utánzatait forgalomba hozták, 
felhívjuk l. c. vevőinkéi, szíveskedjenek az 
Abadie névre szigorúan ügyelni, meri ezt 
mindenféle más hasonló nevekkel szokták 
pótolni. Óvjuk vevőinket attól, hogy mi
nőségileg keveset érő utánzatokat ve
gyenek, mert ezen utánzatok ellen az összes 
törvényes eszközökkel fogunk harcolni. 740 I.

Société des Papiers Abadie.

Van szerencsém a nagyérdemű kö
zönség tudomására adni, hogy a lipcsei

*

szál tász-akadémiáről,
melyet sikerrel végeztem, visszatértem s 
üzletemet tovább folytatom.

32 koronától feljebb készítek öl
tönyöket, felöltőket s bámulatosan 
olcsó áron mindenfajta ruhadarabot.

Tisztelettel

Vén Ferenc
férfiszabó.

Selmecbánya. Alsó Rózsa-utca 223, 

21 db. S e lm e cb á n y á i K e res lte -

Császárfürdő B u d a p e s t e n .  Nyári és téli 
gyógyhely , a  m ag y ar Irg a l-  
m asrend  tu lajdona. Elsőrangú 

................. .........— kénes hóvvizü gyógyfürdő :
modern berendezésű gőzfürdő, kényelmes iszapfürdők, 
isz apborogatások , uszodák, külön hölgyek és urak ré
szére. Török-, kő- és m á rv á n y fü rd ö k ; hőlég és szén
savas- és v illam os-vizfürdök. A fürdők kitűnő ered
ménnyel használtatnak főleg csúzos b á n ta lm a k n á l és 
idegbajok ellen. Iv ó -k u ra  a légzőszervek hurutos esetei
ben s altesti pangásoknál. 201) kén elmes lakószoba. Szolid 
kezelés, jutányos árak. Gyógy- és zenedij nincs.

M T  Prospektust ingyen és bérinentve küld 
A z  ig a zg a tó sá n .

(leírni- é s  H ite lin tézeti ré sz v é n y

1 darab ára 100 kor.

Bővebb felvilágosítás W eisz  Ig n ác ú r  
n ag ytő zsd é jéb en .

Özv„ Dr. Siuller Gyuláné.

Ocsovszky-utca 250/1V. sz. házunk valamint 
ott levő többrendbeli b ú t o r  és h á z is z e r

ela.dó. s=
Megtekinthető naponkint délután 2—6 óráig.

Oesovszky-testvérek.

Üdvözlet Grázból!
Mielőtt szükségletét fedezi, kérje tőlem gazdag tar

talmú minlagyüjteményemet, a legjobb styriai

férfi- és női Iodenról
vadász-, erdész', turista-, rodel és ski-sport és mind
azok részére, akik a különféle időjárásoknak kitéve 
vannak, de különösen az én valódi styria női 
loden-ról gyönyörű mintákkal, utazási- és séta- 
kosztümöknek, valamint összes divatszövetjeimről, 
férfi- és gyermek-ruhák, felöltök, ulster a leg- 
olcsóbbtól a legfinomabb minőségben az általánosan 
elismert lelkiismeretes első és legnagyobb Ioden- 

kiviteli cégtől

VINZENZ OBLACK
cs. és kir. udvari posztó-szállitó
Gráz, Murgasse 9. szám.

Mintakönyvek szabómesterek és szabónők részére 
kívánatra rendelkezésükre állanak.

I

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

T A R T Ó S !  E L E G Á N S !  K IA D Ó S I
H aszná la tban  a LEGOLCSÓBBI

Vásárlásnál ügyeljen a törvényesen védett névre és etikettre;
minden más csomagolást utasítson vissza!

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

i

PALACE-:
B u d a p e s t ,  R á k ó c z i - u t  43 .

RENDES SZIDOR
s z e m é l y e s  v e z e t é s e .

150 fényesen berendezett s z o b á v a l ,  k ü lö n  l a k o s z 
tályokkal, a legmagasabb i g é n y e k n e k  m e g f e l e l ő e n  
felszerelve ■ ----- S z o b á k  4  k o r o n á t ó l .

A  szálloda éttermeiben S E )
E ls ő r e n d ű  m a g y a r  é s  fra n c ia  k o n y h a .
Piheni sör. Teljes pensío 10 koronától. Elsőrendű borok.
U n t e r e in e r  J á n o s  v o l t  a l s ó  t á t r a f ü r e d i  v e n d é g l ő s  v e z e t é s e  a l a t t .

Sürgönyeim: P a l a c e h o t e l ,  B u d a p e s t .
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„ISA!Es
b a n k -ü z le te

Budapest, VI., A ndrássy-ut 50. 
Első M ag i Általános Biztosító Társ. t e l e l i  foíigynöksége.

Kölcsönök vidéki takarékpénztári részvényekre és egyéb tőzsdén nem jegyzett papírokra a 
legmagasabb összegig, a legelőnyösebb teltételek mellett. Reál és szem y jogú gyogyszei ai a , 
vételének llnancirozása: törlesztéses- és egyszerű jelzálog-kölosonok, építési-, tisztviseloi-kol- 
esönök ; értékpapírok, tőzsdei árfolyamon; állami-, városi subvenelók eskoniptálása; ko osonok, 
haszonélvezettel és járadékkal terhelt ingatlanokra. Elsőrangú reteienoi k. e vi gosi a., cij-

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

1 la nem ehet, rosszul érzi magát, az 
orvosilag kipróbált

K a is e r  g y o m o r - b o rs m e n ta  
K a r a m e llá i

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

Éltető és üdítő hatásuknál fogva 
meneteléseknél nélkülözhetetlenek. 

Csomagolva 20 és 40 fillér.
M árkus M. cuk rászd á jáb an . 
Mikovényl A. és Margótsy 
J. örökösei g y ó g y tá ra ib an  
Selm ecbányán W alko J. K. 

S zen tistvány i A. Gölnicbányán.

S z  iv a  r  ka  p a p í r  é s  
sz ivarkahi iveiy

ABADIE
PÁRIS

Minden tőzsdében kapható

Papa megengedte! Hisz' valódi JACOBI- 
féle Antinieotin-cigarettahüvelyk fadobozban'

V igyázzon! Csakis a vJACOBI» jelzéssel valódi! fl|

Értesítem a nagyérdemű közön
séget, hogy kisteigerolás miatt üzle
temet kénytelen vagyok folyó év aug. 
1-sején beszüntetni.

Ennek következtében szállodám, 
vendéglőm és ká\rébázani teljes beren
dezését folyó évi julius hó l-töl 
kezdve kiárusítom.

Egyes tárgyak vételére előjegy
zést (vagy előleget) már most is el
fogadok.

Fisztelettel

B r a u n  M á r t o n
Hungária-szállodás.

A tisztességes, becsületes kereskedő éberen ügyel arra, 
hogy ha vevője utolérhetetlen, hatásánál fogva közismert
„ZA |C HERLINT“ kér, ne akasszon nyakába
megtévesztő surrogatumot.

Sajnos azonban vannak másféle kereskedők is.

mint felülmulhatlan

„rovarirtó"
hathatósan segít 

C s a k is  p a la ck o k b a n  k é r je !

Ennélfogva mindenkit, aki valódi Zaelierlint akar venni, 
nyomatékosan figyelmeztetünk, hogy utánzatoktól, melyek 
utóbbi időben megtévesztően hasonló üvegekben forgalomba 
kerülnek, az által óvakodjék, hogy pontosan ügyeljen a 
„ Z A C H E R L I  N“ névre.

Nyomatott Joerges Ágost özv. és üa könyvnyomdájában Selmecbányán, 1911.


