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Az űxpodiciót s lilrdelísckd Illető reklamációk a lapkezelö

Jo e rg e s  Á g o st ö zv e g y e  és fia
céghez intézendók,

hova az összes pénzkiildemcnyolt is küldendők.

IV. Múlt év december elején, Buda
pesten, a Magyar Mérnök- és Kpitészegye- 
sltletben, Jendrassik Kornél, egyike a leg
kiválóbb szakembereknek és tudósoknak, a 
következő beszédben szintén annak a néze
tének adott kifejezést, hogy a második mű
egyetemet Selmecbányán kell felállítani, 
illetőleg az itteni bányászati és erdészeti 
főiskolát kell műegyetemmé kifejleszteni:

• Igen röviden kívánok az előadás gondolat- 
menetéhez liozzászólani. A magam részéről inél- 
tánylorn azt a lelkesedést, amelyet az előadó úr 
Kolozsvár és Erdély érdekében kifejtett, hanem 
azt az eszmét, hogy idegen fészekbe telepítsünk 
be új műegyetemet, lehetetlennek tartom és nem 
látom célravezetőnek. Igen jól mondta Czakó j 
tanár úr, hogy a sikeres működés legmegfelelőbb 
helyén kell ielállitani az új főiskolát. Ha linanci- ! 
ális szempontból vesszük szemügyre a kérdést és | 
mérlegeljük a felállítás szükségességét, azt hiszem, j 
nem nagyon tévedek, ha azt mondom, hogy a j 
műegyetemnek két fakultása van tulajdonképen ! 
túlzsúfolva, a mérnöki és gépészmérnöki. E ket
tőre volna szükség és lett volna már huszonöt 
évvel ezelőtt és annak legalkalmasabb helye volna 
a Selmecbányái főiskola, ahol most is technikai 
szellemben tanítanak, tehát nem idegen fészekben, 
nem idegen tanárok adnák elő a műszaki tudo
mányokat. Itt igazán otthon volna a két fakultás

és igazán kevés költséggel és változással minden
eseim jó talajon lehetne..

Tekintetett Közgyűlés! Az eddig elő
adottak oly erős érveket hoznak fel az it
teni műegyetem felállítása mellett, annyira 
megvilágítják a kérdést, hogy alaposan re
mélhetjük ennek a ránk nézve életkérdést 
jelentő Ügynek kedvező elintézését.

Hogy azonban ezt elérhessük, dolgoz
nunk kell; és pedig egyértelmflleg, gyorsan, 
szakadatlanul, fáradságot nem kímélve. Meg 
kell mozgatnunk mindent, hogy célt érjünk, 
ezzel városunkat virágzóvá tegyük s így 
édes magyar hazánknak is hasznára le
hessünk.

Indítványozom tehát:
1 Méltóztassék elrendelni, hogyahely- 

beli bányászati és erdészeti főiskolának 
műegyetemmé fejlesztése tárgyában, a fen
tiek alapján, memorandum készitlessék; ez 
a memorandum kiildöftségileg adassék át a 
pénzügyminiszter, a földművelésügyi minisz
ter s a vallás- és közoktatásügyi miniszter j 
uraknak, küldessék meg az összes ország
gyűlési képviselőknek s a kérés támogatá
sára a Felvidék érdekelt képviselői külön 
is kéressenek fel.

2. Ennek a fontos ügynek állandóan 
éber kisérése, illetőleg előbb, a fenti memo- ! 
randum elkészítése végett, a polgármester I

elnöklése mellett, beleértve a városi tanács 
tagjait is, küldessék ki egy külön bizottság, 
mely hivatva lesz arra is, hogy a memo
randumokat, mint küldöttség, a fenti helye
ken átadja.

3. Végül külön kéressék fel Wilcsek 
Frigyes gróf dr. főispán úr Öméltósága és 
Csöbör László képviselő ur ennek az any- 
nyira fontos ügynek hathatós támogatására.

Horváth Kálmán
polgármester.

városi kosgyules.
Selmec-és Bélabánya szab. kir. bánya

város törvényhatósági bizottsága e hó 9-én. 
tartotta ezévi első közgyűlését, olyan emel
kedett hangulatban, aminőt az ódon város
háza barna tanácstermében eleddig még soha
sem tapasztaltunk. Horváth K álm án  pol- 
gárrpester a Selmecbányái bányászati és er
dészeti főiskolának műegyetemmé való fej
lesztése ügyében terjedelmes javaslatot 
nyújtott, be a közgyűlésnek s e javaslatot 
a közgyűlés minden egyes tagja a legna
gyobb örömmel fogadta. Mindenki érezte,. 
hogy életbevágó, fontos kérdésről van szó; 
mindenkit áthatott az a tudat, hogy csele
kedni, dolgozni kell s a várost meg kell 
állítani a dekadencia útján; mindenki meg

Keresek égj? lányt . . .
Kórosok ogv lányt nappal, éjjel. 
Kiváncsi vasúval, szenvedéllyel.
Sl nőm csüggedek, ki ltom állok,
Gmig ezer közt rátalálok-

Ü8V várok ogv lányt nappal, éjiéi, 
Kitárt szívvel és kitárt kézzel,
Gki bennem a férfit megtalálja, 
üüás férfi él-e, soh’se bánja;
Qki másra a szemét se vesse;
Más mosolyát ne lássa, ne keresse; 
Akinek másról nem volt soha 
Szerelmes álma, gondolata;
Akinek nincs más senki e földön; 
Qkinok az egész lelkét betöltőm;
Gki álmát is megosztja velem.
Tőlem tanulja meg, mi a szerelem;
Ciki velem jönne száz csatákon, 
Sletviharos éjszakákon;
Qki nem bánná, ha nyomorba döntöm, 
Síjönne velem száz göröngyön;
Qki követne rongyba, szennybe 
* ott is lobogna nagy szerelme;

Ciki — ha minden elfordulna tőlem, 
Kacagna s letörülné könnyem;
Aki velem együtt örülne, sírna,
Minden bánatban vigasztalni bírna;
Aki tudná, hogy nincs semmi másom, 
Csak ö a kincsem, boldogságom;
Ciki tudná, hogy ezért cserébe 
Sgyebem sincs, csah a szivem vére 
S azért a lelkem meg tudja találni,
Tel tud vele a végtelenbe szállni;
Akinek a teste, a lelke 
Csak az én testem, lelkem keresse;
Akinek én legyek minden, minden: 
élet, szerelem, boldogság, isten.

Azt a lányt keresem, várom, várom,
Az lesz a párom, az lesz a párom.

ü?el*erdp Géza-

Telegramul.
Tamásné asszony egy reggel azzal az égő 

vággyal ébredt föl, hogy egyszer ő is részesül
hessen a nyaralás örömeiben. Nagyon serény 
háziasszony volt, kinek nap-nap után keményen j 

kellett dolgoznia. Méltán kiérdemelte tehát, hogy !

egyszer pár napig kipihenhesse magát. A pompás 
tavaszi idő meggyorsított elhatározását s a férje, 

; kit erős kézzel kormányzott, ürömmel adta bele
egyezését tervbevett nyaralási uíjához, mert hiszen 
ezzel néhány napi .szabadság, biztató képe inte
getett feléje.

Tamásné asszony rég nem látott nőlestvérét 
meg akarta lepni, épp ezért nem jelentette be 
látogatását. A pályaudvartól a rokoni házhoz 
vezető rövid ulon gondolatban kiszínezte azt az 
örömet, mellyel nővére fogadni fogja. Már bonta- 
kozlak a szerény háznak körvonalai. Egészen meg
indulva közeledett a rácshoz és belépett a kis 
kertbe. Figyelt. Semmi nesz. A gyermekek pedig 
viháncolva, pajkos lármával szoktak volt a ház 
körül játszani. Fölrántolla a szoba ajtaját. Meg
döbbenve állt meg a küszöbön. Olt ült a sógora, 
nővére, a kicsinyek s valamennyi a kezét arcára 
tapasztva, sírt és jajongott. Nővére, kinek szeme 
vörös volt már a sírástól, elébe jött az üdvöz
lésére.

— De az égre, hát mi történi? — kérdezte 
Tamásné asszony egészen kiforgatva nyugalmából.

Csukló zokogással válaszolt nővére:
— Tönkrementünk. A termés rossz volt, már 

kétszer adósok maradtunk a bérrel s épp most
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volt győződve a polgármester javaslatának 
alkalomszerííségéröl, érveinek igaz voltáról 
a ez az összhang, a lelkesedéssel párosulva, 
valóban ünnepélyessé tette a közgyűlést. 
Úgy látszik, hogy az uj esztendő kedvező 
auspiciumok között indult meg; uj idők 
szele kezd lengedezni s tudatára ébredve 
városunk hanyatlásának és elmaradottságá
nak, most már alaposan hozzálátunk a 
munkához.

Nagyon is itt az ideje! Összetett kéz
zel nem szabad ülnünk, báva szemmel nem 
szabad a jövő elé néznünk; csüggodésünket 
alegagilisahb munkásságnak kell felváltania, j 
ha haladni, ha boldogulni akarunk. A főis- j 
kólának műegyetemmé való kifejlesztése a 
városra nézve megmérhetetlen fontosságú, 
azért ezt a kérdés} állandóan napirenden 
kell tartani s a cél elérésé erdekeben el kell 
követni mindent, meg kell mozgatni minden 
követ. Selmecbánya előtt még van jövő, 
ha polgárai a múlt dicsőségéből erőt me
rítve s az uj idők szellemétől áthatva, mun
kához látnak. Jelen volt a közgyűlésen 
Csöbör László országos képviselő is.

A közgyűlésről szóló részletes ludósitásunk 
a következő:

Jelen voltak: VI’ilczck Frigyes gróf ár. főis
pán elnüklése mellett a következő törvényhatósági 
bizottsági tagok: Altman Imre, Arlhold Géza, Ács 
József, Árkosi Béla, Baán Elemér, Balás Hugó 
dr., Boleman Géza, Broszmann Jenő, Csányi Ottó, 
Dobó Sándor, Dobrovils Mihály, Dukász Gyula, 
Engel Zsigmond, Ernsl Zsigmond, Farbaky István, 
Fizély Károly, Fodor László dr., Goldfusz Mihály, 
Greguss Antal. IHindel \ ilmos. Hornyacsek István, 
Horvátit Kálmán, Joerges Ágost. Kachelmann 
Viktor dr., Kapp Jakab dr. Király Ernő. Kőrös 
László, Kuti István, Künsztler János, Leslyánszky 
József, Niki János, id. Oszvaldt Gusztáv, Kaucli- 
bauer József dr, Ricliler Ede, Schelle Róbert, 
Siposs Ferenc. Sobó Jenő, Székely Vilmos, Szlan- 
csay Miklós, Tandlich Ignác dr, Tóth Imre dr, 
Velics György, Veress József, \  itális István dr, 
Vojtás Mátyás, Vörös Ferenc, Zólomy Imre és 
Zsámbor Pál.

volt itt a végrehajtó . . .  A lübbi szava elveszett 
a hangos sírásban.

Tamásné asszony előrelátó, takarékos, de 
kissé fösvény nő volt. Őszinte sajnálkozás ébredt 
löl benne, hogy kéjutazásának napjául éppen a 
bérfizetés szomorúan jelentős napját választotta. 
Hiszen igaz, kötelessége lenne nőtestvérét segíteni. 
De a palvarba is, takarékosságának minden gyü
mölcsét föláldozza? Nagy küzdelem, mondhatnék:
♦ véres csata* vivődött lelkében a fösvénység és 
természetes jószívűsége között. Végre mégis elha
tározásra jutott.

— Júlia, — kérdezte tompa hangon — 
mennyivel tartoztok?

— Kétszáz koronával — sóhajtott a jó 
asszony, ki vajmi kevés reményt fűzött nővére 
lelki nagyságához — vagy kidobnak bennünket 
innét — telte hozzá.

— Nos, jól van, ha megígéred, hogy vissza
fizeted, kölcsön adom azt a pénzt . . .

Júlia asszony nem akart hinni a fülének. 
Nővére folytatta:

— Titkon, férjem tudta nélkül spóroltam 
meg magamnak éppen 200 koronát. írok neki, 
hogy küldje el.

Júlia szomorúan csóválta meg a fejét:
— Ezer köszönet, de a pénz későn jön, jó

A polgármester jelentése szerint a városi 
háztartás és a közigazgatás mullévi december 
h a v i állapota akadálytalan és rendes volt.

A m. kir. belügyminiszter rendeletét, melyben 
a mullévi nagy szárazság folytán szükségessé 
vált vizszivattyúzási munkálatok költségeit megái- j 
lapító határozatot jóváhagyja, a közgyűlés tudo
másul vette

A belvárosi vízvezeték kiterjesztése, illetőleg : 
a Melegpatak völgyében egy uj tó létesítése dől- j 
gában a városi mérnök terveket dolgozott ki s j 
ezeket terveket a közgyűlésnek bemutatja, har- 
baky István biz. tag jelenti, hogy a városi mérnök 
tervei olyan alaposak, olyan szépen kidolgozottak, 
hogy a mérnököt értük a legnagyobb elismerés 
illeti. Mivel a belügyminiszter a saját kiküldöttei
vel akarja a munkálatokat végeztetni, ajánlja, 
hogy ezeket a munkálatokat a városi mérnök be
vonásával végezzék s azután határozzon a továb
biakat illetőleg a közgyűlés.

Tudomásul vette a közgyűlés, hogy a belügy
miniszter jóváhagyta a 7 éven felüli elhagyott 
gyermekek segélyalapjának 1910. évi zárószáma 
dását, a gyámpénztári tartalékalap jövedelméből 
árvaszéki kezelési költségek fedezésére, 1000 koro
nának az 1912. évben való felhasználását elren
delő közgyűlési határozatot, továbbá a város gyám
pénztárának 1910. évi mérlegét, végül a Szurovecz 
János bélabányai lakos tulajdonát tevő és er
dőterület ki kerekítése végett megvett 6 hold 562 
□-öl rét vétele tárgyában hozott közgyűlési 
határozatot.

A közgyűlés a Selmecbányái kereskedők 
ipartársulatának kérvényét, hogy a garamberzence- 
lévai vonalon, Selmecbánya és a Garamvidók 
forgalmi érdekeinek megfelelően, Zsarnócáról egy 
reggeli és egy esti Vonal közlekedjék, pártolókig 
terjeszti fel a kereskedelemügyi miniszterhez; a 
mullévi 8474 számú felterjesztésben foglalt ké
relmet pedig, hogy vihnye-fürdö a menetrendbe 
vétessék föl, vagy az állomás nevét változtassák 
meg s hogy, a fürdő érdekében, Budapest nyugati 
pályaudvar Garamberzenee között közvetlen ko
csik legyenek, megismétli s uiasitja a város taná
csát, hogy megfelelő indokolással, újabb kérel
met terjesszen fel.

Tárgyalta a közgyűlés Hajdumegye közön
ségének megkeresését, melyben a városi törvény 
megalkotása, a városi tisztviselők fizetésének ren
dezése, 'nyugdíjjogosultságuknak és lakbérilletmé
nyüknek törvény útján leendő megállapítása tár- |

testvérem -— sóhajtotta — ha holnap nem fize
tünk, minden veszve!

♦ Alapos* takarékossága ellenére energikusan 
jelentette ki Tainásné asszony:

— Táviratozni fogok!
Még erősen hatása alatt állva a zajos liála- 

megnyilalhozásoknak, lépett be a postahivatalba, 
mely ezidötájt teljesen csendes és elhagyott volt 
és tollat ragadott. Igen ám, de a dolog nagyon 
nehéz és körülményes. Hogy értesse meg az urával ? 
A pénz el van dugva. Miután egy csomó távirati 
űrlapot tett hasznavehetetlenné, megállapodott a 
következő szövegnél: *A honhagyotl pénz kam
rában ruhák alatt * Ez, a címmel együtt, alig telt 
ki többet 10 szónál. Az igaz, hogy ez is pénzbe 
kerül, többe mint hatvan fillér, ennyiért írhatna 
pedig egy levelet, melyben mennyivel többet mond
hatna. De hiszen rablók is ezek a póstahivatalok! 
Még egy pár rövidítést akart eszközölni a táv
iraton. Nem ment. Az izgalomtól izzadtság verte 
ki a homlokát. Végre, végre számtalan balsikerü 
kísérlet után, reszkető kézzel irta le a végérvényes 
szöveget: «Pénz. kamrában, ruhák alatt.* A többit 
— gondolta — majd csak megsejti. Feladta a táv
iratot s elégedetten tért vissza nővéréhez.

Tamás ur, aki húsz év óta először volt 
egyedül, boldogan élvezte szabadságát. Feleségé
nek hihetetlen elutazása az egész falut forron-

gvában a képviselőházhoz intézett feliratának a 
támogatását kéri. A közgyűlés a megkeresést 
tudomásul vetto, de nem támogatja, mert ebben 
az ügyben a város közönsége inár kétszer felírt 
a képviselőházhoz.

Szatinávinegye közünsógénok megkeresését, 
hogy az elhagyottaknak nyilvánított 7—15 éves 
gyermekek gondozási költségeinek fedezése tár
gyában az 1901. övi XXI. t.-c. 3 §-ának módosí
tása végett a belügyminisztériumhoz intézett fel
iratát támogassa, a közgyűlés mellőzte.

A városi házipénztárnak, továbbá az alapok
nak és a gyámpénztárnak a főispán által 1911. 
évi december hó 13-án történi rovancsolásáról 
felvett jegyzőkönyveket és 7 drb. leltárt a köz
gyűlés a belügyminisztériumhoz terjeszti föl.

A közgyűlés legfontosabb tárgya Horváth 
Kálmán polgármester javaslatának az előterjesz
tése volt, a Selmecbányái bányászati és erdészeti 
főiskolának műegyetemmé való kiegészítése tár
gyában. Beható tanulmányozás alapján ismertette 
a kérdés egész történetét, fejtegette az eszmének 
a városra való nagy fontosságát s kérte a törvény
hatósági bizottság tagjait, hogy az ügyet tegyék 
magukévá s mindenképen legyenek azon, hogy ez 
a kérdés a városra nézve kedvező megoldást 
nyerjen.

A polgármester javaslatát lelkes éljenzéssel 
fogadta a közgyűlés. Először Fodor László dr. 
a főiskola ezidőszerinli rektora, szólt a javaslathoz. 
Behatóan, úgymond, nem foglalkozik az üggyel, 
csupán azt említi meg, hogy a bányászati és ko
hászati egyesület, valamint a főiskola tanári kará
nak memorandumain, Cserháti cikkén és Jendras- 
sik beszédén kívül, egy hosszabb cikkben, a Pesti 
Napló 1907. évfolyama is foglalkozott a kérdéssel 
s a főiskolának műegyetemmé való kifejlesztését 
hangoztatta. A maga részéről a főiskolának a ki
fejlesztését, magára a főiskolára nézve, előnyösnek, 
kívánatosnak tartja s a javaslatot ollogadja.

Sobó Jenő főiskolai tanár, főbányalanácsos, 
hosszabb, lelkes beszéddel szólott a javaslathoz. 
Azt mondta, hogy ez az indítvány olyan fontos, 
olyan horderejű, amilyen még nem hangzott el a 
városháza tanácstermében. Jobban szerette volna, 
ha a város kullúrális haladása kívánta voina a 
műegyetemet s nem fordítva, hogy ettől várjuk 
haladásunkat, fennmaradásunkat. De hogy igy van 
a dolog, helyzetünk magyarázza. Bányáink kime
rültek s ennek következtében az állam a törzs
lakosságot máshova telepíti, ahol munkát tud neki

gásba hozta. A kiváncsi szomszédok felkeresték 
Tamás uramat, hogy kihallgassák s a végén egy 
kis kártya-partiét ajánlottak neki.

A házukkal szemben levő korcsma nagyon 
kedélyes egy hely volt. Egy este a szegény Tamás, 
kinek a kártyajátékban nem volt gyakorlata, — 
szigorú felesége a bűnöktől távol tartotla — je
lentékeny veszteséget szenvedett. Kábult fejjel 
helyre akarla hozni a veszteségeit, de csak jobban 
belemerült. Az a kevés pénz, amit felesége nála 
hagyott .sőt még a hitvesi árgus-szem elől elrejteni 
sikerült kis summa is eltűnt már. Egyik partnerének 
még hozzá 209 koronával adós maradt. Ingadozva 
bolorkált haza. Teljesen le volt sújtva. Alig hogy
haza támolygolt, jött a postás és átadott neki egy 
táviratot. Reszkető kézzel lépte fel és olvasta: 
♦ Pénz kamrában, ruhák alalt.*

A szavak táncolni kezdtek a szeme elölt. 
Majd megindultan kiáltott föl: «Az én jóságos 
nőm még a távolban is gondol rám! És én mindig 
fösvénynek tartottam. Pedig, hogy meglepetést 
szerezzen nekem, képes volt megvonni magitlól 
a falatokat.*

&
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„Iái- a város polgársága szegény, pang az ipar, 
j, kereskedelem, mindenütt a lassú pusztulás ké-

látja az. ember. Ezt azonban tovább már nem 
lehct „ézni. Minden eszközt és módot fel kell 
használnunk. A javaslatban Ilyen eszközt és módot 
lál azért a legnagyobb Örömmel fogadja s minden 
tehetségével támogatni fogja. Az arany és ezüst 
keresése bolyéit a tudományok fejlesztésében kell 
keresnünk az erőt, mely a város további fennma
radását biztosítsa. Hogy más, gazdag város, mo
solyoghat az indítványon, ezzel minekünk nem 
szabad törődnünk. Szegénységünk nem szégyen. 
\ főiskola révén jogcíme van a városnak a mű
egyetemre, mert a .lózsef-műegyotemen kívül az 
egyetlen technikai főiskolája az országnak s olyan 
nagy dicső és régi mullra tekinthet vissza, ami
nőre maga a József-mflcgyetém se. Selmecbányát 
teljesen alkalmasnak tartja a műegyetemre, mert 
van itt már otthona, nem jön idegen helyre. De 
nemcsak a főiskola révén, hanem történeti szem
pontból is jogcíme van Selmecbányának a mű
egyetemre, mert már 1848 bán ki akarták a főis
kolát műegyetemmé fejleszteni s csak a beállott 
politikai viszonyok miatt maradt a terv abba. 
Ismeri a viszonyokat, ismeri a szakkörök nézeteit 
s reméli, hogy a város mozgalma sikerre fog ve
zetni. Segítségére jönnek a városnak a bányász
ég kohászkörök, a főiskola tanári kara s más 
műszaki körök is, amelyek azután majd szakvé
leményeikkel is támogatni fogják a város moz
galmát. \ mfieg)etemet az itteni tanszékek, labo
ratóriumok, múzeumok igénybevételével könnyen 
meg lehet építeni, már pénzügyi szempontból is. 
ami pedig a kormány elölt nem kicsinylendő do
log. Máshol 10—12 millió koronára s legalább 10 
évre volna szükség, hogy a műegyetem megvaló
suljon, ilt röviden, kevés idő alatt, kevés pénzzel 
épülhetne föl. A tervet komolynak, érettnek, meg
valósíthatónak tartja s örömmel fogadja el.

Schelle Róbert főbányalanácsos főiskolai 
tanár teljesen hozzájárul a javaslathoz, mert a 
főiskola kifejlesztését a város és a főiskola szem
pontjából egyaránt üdvösnek és kívánatosnak 
tartja. Mint a kémia tanára bátran állítja, hogy 
a főiskolai kémiai tanszék és az u.j laboratórium 
olyan magas nívón áll, hogy nemcsak versenyezhet 
a budapesti József-müegyelerhivol, de sok tekintet
ben leiül is múlja. A kémiai oktatás semmiféle ttjabb 
befektetéssel nem járna.

Boleman Géza főiskolai tanár szerint meg 
lehet az itteni főiskolán a gépészmérnöki szak
osztályt is valósítani. Ez semminemű akadályba 
nem ütközik. Ugyanígy megvalósítható a mérnöki 
szakosztály is. Gyakorlatra, gyárak és üzemek 
tanulmányozására bárhová el lehet menni. Öröm
mel pártolja és fogadja a javaslatot s arra kéri 
a város hatóságát, hogy megfelelő lakásokról gon
doskodjék, mert a mostaniak nem alkalmasak s 
jórészben egészségtelenek.

Vértesi Tóth Imre dr. hányakerületi főorvos i 
Boleman utóbbi megjegyzésére azt válaszolja, hogy i 
Selmecbánya közegészsége a lehető logjobb. A 
iiatalság, ha egyébként vigyáz magára, a lakások 
miatt sohasem veszélyezteli egészségét. Üdvözli 
a polgármestert az indítványéi t s mivel a város 
érdeke, ajánlja minél erélyesebb kivitelre.

Id. Oszvaldt Gusztáv szólalt fel ezután. Azt 
mondja, hogy öt, mint ennek a városnak a gyer
mekét, szomorúsággal tölti el a hanyatlás, mit 
lépten-nyomon tapasztal. Mivel a javaslat a ha
nyatlás meggállását célozza, örömmel elfogadja s 
köszönetét mond érte a város vezetőinek. A város 
a boldogulását a kormánytól várta mindig, a pol
gárság, a fejlesztése érdekében, úgyszólván sem
mit sem tett. Igaz, szegények vagyunk, de ha a 
Táros elpusztul, koldusokká leszünk. Lakások épí
tésének szükségességét hangoztatja.

Farbaky István miniszteri tanácsos régen 
taKja a törvényhatóságnak, de olyan tartalmas,

kimerítő vitát, mint amilyen ebben a rendkívül 
fontos kérdésben lefolyt, még sohasem hallott. 
Örömmel látja, hogy minden egyes bizottsági tag 
egy vélemény van. A bányászati és kohászati 
egyesület, mely már 1897-ben állást foglalt a Sel
mecbányái főiskolának műegyetemmé való kie
gészítése mellett s ebben az ügyben memorandu
mot is terjesztett fel a pénzügyminiszterhez, a 
mozgalmat teljes erejével támogatni fogja. Az 
eszme hosszú időn át érlelődön, itl az ideje, hogy 
megvalósuljon. Vau itt mód és alkalom tanításra, 
tanulásra egyaránt. Ha más városok anyagi tőkét 
adnak, Selmecbánya a szellemi tőkét fogja nyúj
tani. Ajánlja, hogy a javaslatot egyhangú lelkese
déssel fogadja el a közgyűlés.

Künsztler János biz. tag örömmel járul a 
javaslathoz. Kéri a közgyűlést, hogy a polgármes
ternek és Czobor László országos képviselőnek, 
mint akik a mozgalmai előkészítették, fáradozá
sukért mondjon köszönetét.

Székely Vilmos biz. lag, a város polgársá
gának nevében, háláját fejezi ki a javaslat mel
lett felszólaló biz. tagoknak s a főiskolai tanárok 
támogatását és közreműködését kéri.

A közgyűlés a javaslatot közlelkesedéssel, 
egyhangúlag elfogadta.

Wilczek Frigyes gróf főispán a maga nevé
ben is köszönetét mond a város polgármesteré
nek és országos képviselőjének.

A memorandum kidolgozására kiküldőit 
bizottság lagjai a következő törvényhatósági bizott
sági tagok lettek: Árkosi Béla, Boleman Géza, 
Böckh Hugó dr., Broszmann Jenő, Faliéi- Ká
roly, Farbaky István, Fekete Lajos. Fodor 
László dr., Grillusz Emil, Greguss Antal, Hiúidéi 
Vilmos, Hlavalhy József, Joerges Ágost, Kachel- 
mann Farkas. Király Ernő, Kőrös László, Les- 
tyánszky János, Niki János, Oszvaldt Gusztáv, 
Plalzer Sándor, Raiichbaucr József dr., Schelle 
Róbert, Sobó Jenő, Székely Vilmos, Szenlistványi 
Gyula, Tóth Imre dr., Veress József, Vitális István 
dr., Voditska István és Zólomy Imre.

Elhatározta a közgyűlés, hogy a belvárosban 
10 -12 drb. 600—1000 gyertyafényerejű ívlámpát 
állíttat fel s a költségekre évi 3000 koronát sza
vazott meg.

Berzsenyi Zoltán dr. vihnyei fürdőorvos a 
multévi fürdőévadról lelt Írásbeli jelentést. Jelen
tésével kapcsolatban több kérési terjesztett elő. 
melyeknek nem teljesítése esetén fürdőorvosi 
állásától való felmentését kérte. A közgyűlés a 
kérelmek teljesítését elutasflotta s fölkérte a 
polgármestert, tárgyaljon az orvossal s kérje, hogy 
az eddigi feltételek mellett még ebben az évben 
maradjon meg állásában.

Nemes Hugó és Spiegel Dávid Selmecbányái 
lakosok a mozgófényképvállalat céljaira bérbevett 
városi színház ügyében hozott 221/1911. számú 
közgyűlési határozat részben való megváltoztatá
sát kérlék.

A közgyűlés kimondta, hogy a város és a vál
lalat közölt levő szerződés 8. pontját úgy módosítja, 
hogy a színházba való bejárást a rendes helyen 
megengedi, a iépcsőház és árnyékszék átalakítását 
a város magára vállalja, azzal a kikötéssel azon
ban, hogy a folyósón felállítandó üvegfal költségét 
a vállalkozók fizetik és a szerződés minden egyéb 
Pollijának elegei lenni tartoznak

Ezzel a nagyfontosságú s eredményeiben 
messze kiható gyűlés este 6 órakor véget ért.

*\zok a szomorú »transporl «-ok.
Közli: Vörös Ferenc.

Vili.
A honvédeket segítő egyesületről e lap ha

sábjain már a mull évben Írtam egyetmást. Az 
1868-ik évi tevékenységéről, amikor a királyi 
adományt szétosztotta és tiz évvel később meg
indított működéséről, mikor a titkári teendőket

én vállalt am el, külön és bővebben fogok meg
emlékezni.

Ezúttal visszatérek az 1849. évi október hó 
2-án Selmecbányáról a zólyomi gyüjlőfogházba 
kisért negyedik transporlba sorozott honvédek 
névsorának a közlésére.

Köztük 219 iknek Pvoszny Jakab van fel
jegyezve; utána pedig a kővetkezők:

Hainrich János Nándorakna,
Kilsko Samu Windisakna, 
l.ipnitzky József Schmindrinakna, 
Schmierer Mátyás Ujantaltáró.
Hoosz János Károlyakna,
Jány Alajos Károlyakna,
Kriszals János Ujantaltáró.
Gyulay József Ujantaltáró.

Unokái már Dulaj-nak irják nevüket, a gy-t 
d-vé lágyítva.

Donoval János Klingerláró.
Szmrlmk József Miksaakna,
Mitsian András Andrásakna,
Blasslek János Nándorakna. 
l.uplák József Pachertáró,
Kanya József II. Józsefaltáró,
Sehuliga Jakab Ribnik,
Nemcsok Antal Ribnik,
Szlraka János Schöpfertáró,
Morovián József Nép. Jánostáró,
Lievay János Nép. Jánostáró,
Szedlialsik Mihály Ferencakna,
Oravecz Mihály Ujantaltáró,
Makovinszky József Ujantaltáró,
Szeyfert Kde jurisla,
Richter János levéltáros,
Eder János,
Mateovics András,
Spitalsky József,
Koritár Mihály,
Pelikán Albert,
Molay Ferenc,
Repka János,
F'erjonlsik Vilmos,
Lilsko Alajos,
Juriga Mihály,
Raitcr János,
Wagats Mihály,
Hlasznik György,
Knapstok József,
Kmethy János.
Hirner József,
Andreisz József,
Kartalik József,
Steinhubl Ignác,
Gresó András,
Lipniczky József.

E 262 előállított honvéd közül az első soro
zásnál 8 vált be és pedig elsőnek Gorabossy Nép. 
János akadémikus, nyolcadiknak pedig Pancaldy 
Gyula akadémikus. 179-et ezútlal visszavetettek, 
de újból sorozás alá kerültek; 18-at más sorozó
bizottsághoz kisérli'k. 57-ről azt jegyzi meg Cze- 
chenlner cs. komiszárius, hogy: «Über dereit 
friigliche Assenlirung das k. k. Mililár Assent- 
Commando keine Auskunft gébén wollte.»

Egy évvel később már 53 volt honvéd vált 
be császári katonának s szállíttatott Olaszországba 

(Folytatom.)
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J-II P E K.
— Személyi hírek. Czobor László, városunk 

országgyűlési képviselője, a törvényhatósági bizott
ság közgyűlésére e hó 9-én Selmecbányára érte
kezett s másnap visszatért Budapestre. — horvdlh  
Kálmán polgármester és Farbaky István minisz
teri tanácsos Budapestre utaztak s Wilczek Frigyes 
gróf dr. főispánnal és Czobor Txíszld országos kép
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viselővel, u kamaraházi kert egy részének áten
gedése végett, folyó hó ll-én küldöltségileg járlak 

*a pénzügyminiszternél. A küldöttség eljárásáról 
lapunk legközelebbi számában számolunk be. — 
Dobrovits Mihail,/ városi mérnök négyheti sza
badságáról hazaérkezett s hivatalának a vezető 
sét átvette.

— Reitzner Miksa kitüntetése. A Hivata
los Közlöny keddi száma közli, hogy a király 
Reitzner Miksa miniszteri tanácsosnak, a kör- 
mücbányai pénzveróhlvatal igazgatójának, saját 
kérelmére történt nyugdíjazása alkalmából, sok 
évi hfl és hasznos működésével a pénzverés terén 
szerzett érdemei elismeréséül, a Lipót-rend lovag
keresztjét adományozta. Hivatali utódja Urmössy 
Kálmán bányatanácsos lett.

— Kinevezések. A m. kir. pénzügyminiszter 
Nesnera János vízaknai bányafömérnököt, Gellert 
Béla főmérnököt, a nagybányai bányakerület fő
pénztárosát, Csia Ignác főmérnököt bányataná
csosokká, llerczeg Imre Selmecbányái bányamér
nököt és Merza Károly sóvári bányamérnököt 
főmérnökökké nevezte ki.

— Kinevezés. Őfelsége, a király, a m. kir. 
pénzügyminiszter előterjesztésére, M artiny István
m. kir. címzetes főbányatanácsost főbánvataná- 
csossá nevezte ki.

— Áthelyezés. A m. kir államvasutak mis
kolci üzletvezetősége Lehoczky István Selmecbá
nyái vasúti hivatalnokot Garainberzencére shelyébe 
Sztik Károly államvasúti fogalmazót Feledről 
Selmecbányára helyezte át.

— Eljegyzés. László Ödön, a budapesti 
László-féle címfestő müintézet tulajdonosa, elje
gyezte Schwarz Renét, Schwarz Lipótnak, a Sel
mecbányái Brettschneider-féle cipőgyár igazgató
jának leányát. — Szécsi Ilonkát, Szécsi József 
vihnyefürdői mükertész leányát, eljegyezte Ilin- 
nicki Kimakoivicz Richárd nagyszebeni vaskohó
mérnök. Deutsch József, a losonci Magyar Király 
szálló tulajdonosa, eljegyezte Deutsch Malvinát, 
Deutsch Zsigmond Selmecbányái kereskedő sógor
nőjét.

— A főiskolai hallgatók estélye Beszter
cebányán. A Selmecbányái bányászati és erdé
szeti főiskola hallgatói az eredetileg december 
havára tervezett dal- és zeneestélyüket Beszter
cebányán, a katholikus legényegylet nagytermé
ben, folyó hó 15-én fogják megtartani. A főiskola 
hallgatói közül mintegy hetvenen készülnek erre 
az alkalomra Besztercebányára.

— A hodrusbányai papválasztás. A hod- 
rusbányai ág. hitv. ev. egyház, Sobó Jenő főbá
nyatanácsos, főiskolai tanár, mint egyházi felü
gyelő elnöklésével, e hó 7-én tartotta meg Iel- 
készválaszló közgyűlését. A hívek bizalma Csics- 
manec Iván nagylaki segédlelkész felé fordult, 
kit egyhangúlag választottak meg az egyház lel
készévé.

Ugyanitt adjuk hírül, hogy Valentik György 
hodrusbányai tanítót a pestmegyei pilisi ev. egy
ház tanítóvá választotta meg s igy eltávozik : 
Hodrusbányáról. Távozása érzékeny veszteség 
az egyházra és az iskolára, melynek erősen ma
gyar érzelmű, lelkes tanítója volt, kinek a ma
gyarosítás szempontjából való működését felsőbb 
helyen is elismerték.

— Az „Önk. Tűzoltó-Egylet" hangver- :
senye. A 'Selmecbányái Önkéntes Tűzoltó-Egy
let* hangversenyét február 18-ika helyeit január  
hó 21-ikén, vasárnap este 8 órakor tartja meg. 
A hangverseny idejének megváltoztatására az in
dította az egylet elnökségét, hogy közvetetlenül 
február 18-ika előtti napon tartja meg a kir. kath. 
főgimnázium ifjúsága hangversenyét és hogy a 
polgári dal- és zenekör január 20-ára tervezett 
hangversenye elmaradt. A hangverseny műsora 
a következő: 1. Elnöki megnyitó. Tartja Dr. Vitális

István egyleti elnök. 2. a) Tűzoltó jelige, b) 
Szöllösy: * Ifjú a pataknál* e) Lányi. »Bujdosik 
a csillag*. Előadja a tűzoltók énekkara, Fekete 
István karnagy vezetése mellett 8. a.) Raff. Ka- 
batína. b.J Cossec. Gavotte. Hegedűn előadja 
Hoznék János, zongorán kiséri Hoznék Erzsiké 
úrleánv. 4. Dalok. Előadja Balás Ilonka úrleány, 
Kiséri Gellert Jenó zenekara. 5. Kosáry. Suite 
régi stílben. 1.) Largo. 2.) Gavotte. 3.) Garatnonde
4.) Fuga. Előadják Hoznék János, (hegedű) Decker 
Nándor (brácsa) és a szerző (zongora), fi. Liszt. 
VlII-ik Magyar Rhapsódiája. Zongorán előadja 
Di . Kosáry János. 7. Magyar Népdalok. Előadja 
a tüzoltóénekkar, Fekete István karnagy vezetése 
mellett. A névre szóló meghívókat az önkéntes 
tűzoltók, a régi szokás szerint, személyesen fog
ják kézbesíteni. Az egylet elnöksége kéri a város 
közönségét, hogy a humánus egyesületet ez alka
lommal is pártolja.jjA tiszta jövedelmet tűzoltó- 
szerek beszerzésére és a »Tíizoltóegylet Temet
kezési Segélyegylete* pénztárának a gyarapítására 
fordítja.

— A közigazgatási bizottság gyűlése. A
város közigazgatási bizottsága, Horváth Kálmán 
polgármester elnöklésével, e hó 10-én tartotta ez 
évi első gyűlését. Megválasztották a különböző 
bizottságokat s Kapp Jakab dr. városi tiszti fő
orvos beszámolt a város multévi egészségi álla
potáról. Jelentéséből vesszük ki a következőket.
1911-ben született Selmecbányán 461, meghalt 
384 egyén. A bejelentésre kötelezett fertőzőbeteg
ségek közül a következők fordultak elő: 4 szamár
hurut. 28 vürheny, 1, trachoma, 5 croup, 5 tífusz, 
2 kanyaró. Beoltottak 714 gyermeket és pedig 
365-öt először és 349-et másodszor. A városi kór
házról a következőleg számol be: 1910-ről vissza
maradt a kórházban 18 beteg, 1911-ben felvettek 
234 beteget s így összesen 252 beteget ápoltak. 
Közülök gyógyultan (távozott 164, javulva 45, 
meghalt 23 s a kórházban, az 1912. évre, vissza
maradt 2Q. A?, összes Ápolási napok száma 9054-el 
tesz ki s így egy-egy betegre 36 nap esik. Vala
mivel nagyobb átlagszám, mint a rendes, de tekin
tetbe véve, hogy a kórházba a legszegényebb, leg
nyomorultabb, kiéhezett és elcsigázott elem kerül, 
az átlag túlságosan íjagynak nem nevezhető.

— Esküvő. Papp Simon dr., a bányászati 
és erdészeti főiskola geológiai tanszékének tanár
segéde, a napokban vezette oltárhoz Maszarovics 
Irma urhülgyet. — ' Eröss Rezső mezőkovácsi 
uradalmi főerdész folyó hó 8-án tartotta esküvő
jét Krausz Gabriellával, Krausz Géza volt Selmec
bányái városi erdőmester leányával.

— A hercegprímás őeminenciája Drahos 
János Selmecbányái róm. kath. segédlelkészt 
primási .szertarlónak és levéltárosnak Esztergomba 
nevezte ki s helyébe Letocha József szomori 
segédlelkészt helyezte át Selmecbányára.

— Halálozás. Manner Kálmán bányamér
nök folyó hó 7-én, életének 41-ik évében, Som- 
sálybányán meghalt. Temetése Zalatnán volt e 
hónap ll-én.

— Megnyílt a korcsolyapálya. Beköszön
tött a várva-várt hideg s teljes erővel, kedvvel és 
lelkesedéssel indult meg városunkban a téli sport. 
Megnyílt a korcsolyapálya is, hol naponként tükör
sima jég várja ezt az egészséges és szórakoztató 
sportot kedvelő közönséget.

Úgy látszik, hogy a korcsolyapálya, melynek 
közönsége, a ródlizás felkarolása miatt, az utóbbi 
években nagyon megcsappant, újból kedves talál
kozóhelye lesz városunk intelligens közönségének. 
De meg is érdemelné ez a régi, még 1879<(en 
megalapított egyesület a közönség teljes pártfogá
sát, mert, bár nehéz anyagi viszonyokkal küzd, 
vezetősége mindent, elkövet, hogy az igényeket 
kielégítse. Újabban sok mindent kellett léteslttet- 
nie, mindazonáltal, mint halljuk, tűzijátékokat, 
térzenéket, versenyedet szándékozik rendezni.

Mi, a magunk részéről, a legmelegebben 
pártfogoljuk az egyesületet s ügyét sportkedvelő 
közönségünk figyelmébe és szives jóindulatába 
ajánljuk.

Idényjegyek Hornyacsek István vaskores- 
kedésében. alkalmi jegyek a korcsolyapályán vált
hatók.

A szezónjegyek árai: személyjegy 7 kor., 
ifjúsági személyjegy' 6 kor., családjegy 3 személyre 
12 kor. Nagyobb családoknál, minden további 
családtag után, 2 koronával drágább. Alkalmi 
korcsolyázójegy 50 fillér, nézőjegy 20 fillér.

— A bányászati és kohászati egyesület 
f. hó 10-én, Sobó Jenő főbányatanácsos elnök- 
lésével, nagyon népes osztályülésre seregien össze, 
amelyen Dr. Böckh Hugó és Kő vési Antal főis
kolai tanárok a sármási gázkitörésről rendkívül 
érdekes és tanulságos szakelőadást tartottak. Dr 
Böckh Hugó főbányatanácsos a helyszínén vég
zett élesszemtt geológiai megfigyelések s eredeti 
fényképfelvételei alapján ismertette a sármási 
gázkitörést, amely országszerte, sőt az ország hatá
rain túl is nagy érdeklődést keltett s meggyőző 
érveléssel bizonyította be, hogy az erupciól földren
géssel kapcsolatos tektonikai mozgások okozták s 
igy ez a nagyszerű, de félelmetes tünemény a gáz 
kulelzárásától teljesen függetlenül következett be. 
Kövesi Antal főiskolai tanár az erőmütan alap
tételeire visszavezetett, teljesen exakt számítással 
mulatta ki, hogy a gázkitörés alkalmával működő 
nagy erő, amely jrengeteg földtömeget dobott ki 
és szórt szét, legalább is kétszer akkora volt, mint 
a gázkutban észlelt nyomóerő, amely a gázkitörés 
lefolyása alatt is változatlan maradt. Az osztály 
tagjai s a nagyszámú vendéghallgatóság feszült 
figyelemmel követte s lelkes éljenzéssel fogadta 
mindakét szigorúan szakszerű előadást.

— Szerencsétlenség' — szánkázás közben. 
Rosenfeld Pál első elemi osztályos tanuló, Rosen- 
feld József fürdőlulajdonos fia, folyó iió 8-án, a 
SzentháromságLéren szánkázott. Teljes erővel 
szaladt a tót-templom léle a szán s a Zsembery- 
ház előtt levő kanyarodónál egy olt álló kocsiba 
ülődőtt. A kis fiú a fején súlyos sérülést szen
vedett s most szüleinek a lakásán ápolják. Helyes 
volna, ha a rendőrség jobban megszorítaná a nap
pali szánkázást s olyan forgalmas helyeken, mint 
amilyen a Szentháromság tér is, egyszer s min
denkorra megtiltaná. Nem csoda, ha a fuvarosok 
a lehető legrosszabb szemmel nézik ezt a sportot, 
mert a szánhúzók annyira kisimítják az utakat, 
hogy életveszedelem nélkül szinte lehetetlen a 
rajtuk való közlekedés.

— Halálozás. Özv. Pállya Ferencné szüle
tett Hart Karolin, Pállya Zsigmond szentantali 
földbirtokos édesanyja, Fülöp kóburgi herceg nyug. 
számtartónője, folyó hó 8-án, 82 éves korában 
elhúnyt. Temetése, a legnagyobb részvéttel, 10 én, 
délután 3 órakor volt.

— Uj vallástanár a lic. főgimnáziumban. 
A hercegprímás őeminenciája, Drahos János r. 
kath. segédlelkész helyére, a lic. főgimnázium 
katholikus növendékeinek hittanárává Zachar 
Ádám  Selmecbányái r. kath. segédlelkészt ne
vezte ki.

— Eljegyzés. Tilt Dénes lippai in. kir. ef- 
dőgyakoruok a napokban tartotta eljegyzés# 
Gajotto Sántával, Mutnyánszky Jenő volt főis
kolai tanársegéd, bródi m. kir. erdőgondnok só
gornőjével.

— A Selmecbányái Gyógyászati és Ter
mészettudományi Egyletben tegnap délután 6 
órakor Vitális István dr. lic. főgimnáziumi tanár j 
előadást tartott Tripoliszrdl. A rendkívül érdekes 
és tanulságos előadást nagyszámú közönség hall- ; 
gáttá végig.
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— Trachom a-vizsgálat. Tandlich Ignác 

ár. főorvos az 1911. évi őszi trachomavizsgálatot a 
napokban fejezte be. Selmoc-Bólabányán összesen 
31n8 egyént vizsgált meg s egyetlen Irachomús- 
betegre sem akaűl.

— A Selmecbányái bányászat fejlődése.
Napról-napra több és több a panasz, hogy a Sel
mecbányái bányászat hanyatlik, hogy a munká
soknak nem tudnak itt munkát adni s tömegesen 
helyezik őket máshova. Örömmel értesülünk, hogy 
a bányászat nincs olyan hanyatlóban, mint egye
sek, talán bizonyos tendenciával, hirdetik. Az ál
lam újabb gépeket, berendezéseket állíttat fül, 
újabb létesítményeket szervez s a Selmecbányái 
m. kir. bányaigazgaióság kezelésében levő üzem
ágazatokhoz a napokban ötven fiatal munkást vett 
föl és állandósított. A régi erőket fiatalabb erők
kel helyettesíti s ezzel a bányaüzem fokozottabb 
mértékben való fejlesztését célozza.

— A Selmecbányái , Salvátor“ árufor
galmi részvénytársaság, mint értesülünk, meg
szerezte a pozsonyi »Glóriat vegyészeti gyár egy 
kitűnő, uj találmányának, a *Glória« lábizzadás 
elleni pornak egyedárusitását Ezt a port, mely 
a hadseregben nagyszerűen bevált. Ausztria-Ma- 
gyarország területén csak a Selmecbányái Salvator 
áruforgalmi r. t. árusíthatja.

— Magyar nemzeti zarándoklat Lour- 
desba. A szent Szűz e híres kegyhelye f. év julius 
havában fényes ünnepség színtere lesz. — Ekkor 
szenteli fel ugyanis dr. Kohl Medárd püspök, a 
hercegprímás képviseletében, a lnurdesi kálvária 
X. stációját, mely kizárólag a magyar katholiku- 
sok adományából épült fel. A rendező-bizotlság 
— melynek élén dr. Nemes Antal p. praelatus
c. apát, a budavári koronázó templom plébánosa 
áll — mindent elkövet, hogy a magyar nemzeti 
zarándoklat impozáns részvétellel jelenjen meg 
Lourdesben s ne maradjon mögötte a többi nem- . 
zete(tflek. — Gaibl Sándor, c. apát, pozsonyi ka- I 
nonok (Pozsony, Káptalan-u. 3.), kit a hercegpri- j 
más Őeminenciája a zarándoklat lelki vezérleté- : 
vei és az adományok gyűjtésével bízott meg, kéri, j 
hogy az érdeklődők programmokért és jelentkezési j 
lapért hozzá forduljanak.

— Az eperjesi jogakadém ián az 1911—
1912. tanév Il-ik felére a beiratások 1912. január
7-ikétől 19-ikéig eszközlendők, az előadások január
23-ikán kezdődnek. Utólagos felvételnek január
20—22. napjain dékáni-, azután pedig tanári kari 
engedéllyel lehet helye. Akik jogitanulmányaikat 
hsak most fogják kezdeni, érettségi bizonyítványt, 
akik pedig az egyetemekről vagy más jogakadé
miákról lépnek át, eddigi leckekönyvüket és tá
vozási bizonyítványt tartoznak a beiralásnál fel
mutatni. A félévi tandíj 50 kor. Evangélikus 
lelkészek, tanárok és tanítók fiai — tekintet 
nélkül vagyoni viszonyaikra — minden to
vábbi folyamodás nélkül a tandíj felét fizetik.
A jogakadémiai hallgatók, vallásfelekezeli különb
ség nélkül, részesülhetnek a kollégium kebelében 
fennáiló újonnan épített s kényelmesen felszerelt 
tápintézet kedvezményében; ebéd- és vacsoráért 
* mAsodik félévben 108 kor. fizetendő. A joghall
gatók a tápinlézelbe havonkint is beléphetnek s 
ei esetben ebéd- és vacsoráért 19 kor. fizetendő.
A reggeli dija havonkint (tej) 3 kor., fkávé) 5 
kor. Az arra érdemesek igényt tarthatnak a kol- 
egtum állal évenkint kiosztalni szokott ösztöndí

jakra; valamint a szegénysorának tandijinentes- 
s gre, tápintézeti-dij elengedésre s a jelentékeny 
a aptökével rendelkező >jogász-segélyegylet< támogatására. A jogakadémiai ifjúsági, valamint a 
o egiumi nagy-könyvtár a hallgatóság rendelke- 
s re all. A karácsonyi és félévi szünidőben 
mdennemrt felvilágosításokkal levélbeli meg- 

trísT Sre sz*vesen szolgál az akadémia igazga- 
n0<l- A tiszai ág. hitv. ev. egyházkerület eper- I

jesi ősi kollégiumának jogakadémiáján, a hazai 
ág. hitv. ev. vallásfelekezet ez egyetlen ilynemű 
tanintézetén, az 1911 1912. tanév első felében
a következő tanárok működlek: Dr. Mikler Károly 
dékán. dr. Ereky István, dr. Flórian Károly, dr. 
Hebell Ede, dr. Homvitz Simon, dr. Kéz Mihály, 
dr. Obetkó Dezső, dr. Szlávik Mátyás, dr. Máriássy 
Béla. dr. Maiéter István. Az 1911 — 1912. tanév j 
első felében a jogakadémián összesen 300 hallgató 
volt beírva, úgy, hogy a hallgatóság létszáma te
kintetében ez a tanintézet a hazai tiz jogakadémia 
között az első helyre emelkedett. Az akadémiai 
ifjúság egyesületei: a jogászteslülel, segélyegylet, 
élénk működést fejtettek ki. A városban egészsé
ges és nem drága lakások elegendő számmal ál
lanak rendelkezésre s az ifjúság ellátása jutányos. 
Eperjesen, 1911. december havában. A jogaka
démia igazgatósága.

— Pénzügyi és tőzsdei évkönyv. A Lend- 
vay Sándor által kiadott ily cimü évkönyvnek 
most jeleni meg a tizennegyedik évfolyama. Az 
évkönyv tartalmazza mindazt, amit sorsjegy- és ér- 
tékpapirbirtokosoknak tudniuk kell. Egyebek között 
az összes eddig kihúzott, de még ki nem fizetett 
nyeremények kimutatását is, Az Évkönyvet ingyen 
kapják, akik a belügyi, keréskedelmi és pénzügyi 
minisztériumok által is ajáhlolt Pénzügyi Hírlap 
cimü sorsolási és pénzügyi hírlapra (VII., Rákóczi- i 
ut 44. sz.J előfizetnek. Az előfizetés ára egész 
évre 8 korona.

t
— Kérjünk m indenütt gyügyi 

gyógy- é s  borvizet!t
— Orvosi kitűnőségek elismerik, hogy 

minden emulziónál jobb a-Zoltán féle csukamáj
olaj. mert iz- és szagtalan, a tisztasága páratlan, 
fölösleges és nehezen emészthető alkatrészeket nem 
tartalmaz. Üvegje 2 korona a gyógyszertárakban. 
Egyedüli készítő Zoltán Béla gyógyszerész, Buda- , 
pest, Szabadság-tér. Ügyelni' kell az eredetiségre. ! 
Utánzattal vissza!

A lembergi katonái kórház főorvosai j 
a kővetkezőket jelentették: A Ferencz  
József ■kesertlviz miliőén kellemetlen ér- j 
zés nélkül idézi elő a székelést. A Ferencz 
József-vizet huzamosabb használat mellett 
is jól bírják a betegek és nem okoz gyen
geséget az emésztő csatornában, mint ez 
sok más hasonló hatású szernél tapasztalható. 
— Kapható gyógytárakban és füszerkeres- 
kedé.-ekben. A Szétkiildési-lgazgatóság Bu- ■ 
dapesten.

— Az olaszországi piacokat felkereső 
kereskedelmi utazók, az Olaszországgal kötött 
kereskedelmi és hajózási szerződésünk (1908: 
XXI. törvénycikk) XII. cikke értelmében, ott sze
mélyes igazolványt váltani kötelesek, melyet csakis 
az itthonról magukkal vitt kereskedelmi utazói 
iparigazolványuk alapján nyerhetnek el. Ha egyes 
városokban a hatóságok ily iparigazolványok hi
ányát észre nein veszik is. más városokban vi
szont ezek hiányából kifolyólag a kereskedelmi 
utazók nagy kellemetlenségeknek lehetik ki ma
gukat. Egyes városokban, a Don melletti Rostow, 
a Don melletti Nachilschwan, Taganrog, Nouwo- 
rossisk, Azow, Kekaterinodár, Armaviz, Jeisk 
Ternyuk. Anapa Maikop, Wldikawkas, Piatigorsk 
Essentuki, Grozny Kislanz, slb.) a külföldi keres
kedelmi utazók még arra sein nyerhetnek enge
délyt, hogy az éjszakát ott töltsék, ha nem bírnak 
igazolvánnyal. Ily városokba!) a |>olitikai hatóság
tól minden egyes cselben külön tartózkodási en
gedély cszküzlendő ki. amelynek kiadását megta
gadhatja. ha a kereskedelmi utazó a szabályszerű 
útlevélen kívül a kereskedelmi szerződésben előirt 
személyes igazolvánnyal nem rendelkezik.

NYÍLT-TÉR.
E rovat alatt közlőitekért nem felelői a izerk.

^  M  O  L L  -  F  É  L E
I SE8 D L IT Z -P O R  I

E nybs. oldó h&r.itu«r m indazoknak, kik emésitétfi /avarokban  é t  
t i  illő életmód egyéb kivctkoim ónyeiben szenvednek 

E f/y  eredeti doboz á ra  2  K .
Vidéki gyógyszertárakban kérjük Moll készítm ényeit

f M  O L L -  F E LE
r Ó W B O R  S Z E S Z

FajaV»üTrö»urpU0 Bedurzsöles.
elism ert, régi jó hírnevű háziszer s z a g g a t á s  
és httléstül szárm azó m indennem ű betegségek 

ellen

E red e ti ilvey á ra  K  2 '—
Kapható minden gyógyíts, tar ban t i  drogériában

FószetkOldesl hely MOLL A. gyógyszerész.

T J íAI-1 r i A l i T r v i v i  1 korona 15 allédtól méterje, 
D d l l  ö v i  V ü l l l  utolsó újdonság. — Dérmentre 

"  és már elvímolva bárhoz szál
lítva. Gazdag mintaválaszték forduló postsval.

Henneberg selyemgyáros, Zürich.

SELMEC- ÉS BÉLABÁNYA SZ. KIR. VÁROS

HIVATALOS KÖZLEMÉNYEI.

35505/1911. II szám.

Hirdetmény
a  föld- é s  házb lrtokok  u tán  Já ró  á lta lán o s jövedelm i 
pó tadónál szám ításba veendő k am atte rh ek  beval

lása  tárg y áb an .

Általános jövedelmi pótadó fejében fizetendő:
a) a földbirtokra, a házbér alá eső házbir

tokra, a folyó évre kivetett állami egyenes adónak 
és földtehermentesitési járuléknak 30 százaléka;

b) a házoszlályadó alá eső házbirtokra a 
folyó évre kivetett állami egyenes adónak és föld- 
tehermenlesitési járuléknak 40 százaléka:

c) végül az ideiglenes adómentesség kedvez
ményében részesített föld és házbirloknál 20 szá
zalék azon összeg után, mely az illető föld- vagy 
házbirtokra állami adó és földtehermentesitési já
rulék címén a folyó évre kivettetett volna, ha a 
föld- vagy házbirtok adómentes nem lett volna.

A kölcsönnel terhelt ház és földtulajdono
soknak az 1883: XI.VI. t.-c. 13. §-a által az a 
kedvezmény adatott, hogy

a) a föld- és házbirtok általános jövedelmi 
pótadójából levonandó az illető tulajdonost beke
belezés által is terhelő kölcsön után az adóévet 
megelőző év végéig tényleg io nem rovott tőke
maradék egy évi kamatainak 10 százaléka; feltéve, 
hogy a tőkével kamatok is vannak bekebelezve;

b) hitelüzietlel foglalkozó pénzintézettől fel
vett és bizonyos évek alatt törlesztendő kölcsönök 
évi kamatának változatlanul, a törlesztési idő
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egész tartamára, vétetik azon összeg, mely a köt
vényben megállapított kamatláb szerint a köl
csönvett töke után egy évre esik; ha a kölcsön 
törlesztése nem az év első napján, hanem évköz
ben kezdődik, a törlesztési idő első és ulolső évé
ben az évi kamatnak csak aránylagos részé vehető 
számításba az adóköteles jövedelme megállapí
tásánál.

A telekkönyvikig bekebelezett közadók és kincs
tári bérhálralékok után járó kamatok nem lehetnek 
levonás tárgyai. (1883. XLY1. t.-e. 16. §.)

Az a) alatti bekezdésben foglalt intézkedés
ből világosan kitűnik, hogy a levonás alapját az 
az évi kamatösszeg teszi, mely az adóévet meg
előző év végén fennmaradt tőkemaradék után jár. 
Ha tehát valamely földbirtokos 1910. évi január 
hóban lOO.tiOO koronát vett fel magánhitelezőnél 
és ebből ugyanazon év december hó 15-ig 60 000 
koronát visszafizetett, a levonás alapját az lü l 1 
évre az 1910. évi december hó végén fennmaradt 
40.000 korona tőkemaradék évi ‘kamatjának 10 
százaléka fogja képezni.

Ez az eljárás azonban csupán az a) alatti 
bekezdésben omlitett közönséges kölcsönökre vo
natkozik, mert ezektől a kölcsönöktől a jelzálog- j 
intézetektől felvett törlesztési kölcsönök a b) alatti j 
bekezdésben világosan megkülönböztetnek.

Ugyanis hitelüzletekkel foglalkozó pénzinté- . 
zeleklől felvett kölcsönökre nézve az általános ! 
jövedelmi pótadó kiszámításnál:

aa) a bizonyos évek alatt törlesztendő köl
csönök évi kamatának változatlanul a törlesztési 
idő egész tartamára vétetik az az összeg, mely 
a kötvényben megállapított kamatláb szerint a 
kölcsönvett tőke illán egy évre esik;

bb) a kölcsön után nem a megelőző, hanem 
a folyó évre járó kamatnak 10 százaléka veendő j 
tekintetbe s Így a levonás kedvezménye azokra j 
a kölcsönökre is alkalmazandó, melyek az adóév 
folyamán keletkeztek (1891: 41.187. P. M. R. 
1891: 13. P. K.

Itt jegyeztetik meg. hogy ezen általános jö
vedelmi pótadónál számításba veendő kamat alatt 
értendő az az ősszeg mely az eredetileg kölcsön
vett tőkeösszeg után, a pénzintézet állal k állított 
kötvényben meghatározott kamatláb szerint, ka
mat fejében fizettetik, ellenben az évi törlesztési 
összegből a lőkelartozás apaszlására, valamint a 
kezelési költségekre fordított összeg az általános 
jövedelmi póladó megállapításánál levonás alap
ját nem képezheti. (1893: 28.058. P. M. R. 1893: 
13. P. K.)

A vallomás az adóév január hó 1—31-ike 
közötti időben adandó be a községi elöljáróságnál 
(városi adóhivatalnál).

E határidő lejárata után és jelesül október 
hó 15-ig érkező vallomások az 1897. március hó 
23-án kelt és a »Pénzügyí Közlöny* 10. számá
ban megjelent 11 275 számú rendelet szerint 
már csak igazolási kérvény utján és abban az i 
esetben fognak figyelembe vétetni, ha hitelt ér- J 
demlöleg igazoltatik, hogy a késedelem elhárit- 
hallan akadály miatt történt.

A benyújtott vallomásról elismervény adatik, 
mely a vallomás kellő időben történt benyújtásá
nak igazolásául szolgál.

Kiw. '1 képeznek a b) alatti bekezdésben ! 
említett esetek, mert azok az adózók, kik a köl
csön kamatokra vonatkozó vallomások benyujtá- 
Sára kitűzött határidő letelte után, valamely pénz- ! 
intézetnél telekkönyvi bekebelezés mellett, járan- ! 
dókkölcsönl vesznek fel. jogosítva a felveti köl
csönnek telekkönyvi bekebelezését igazoló és a 
bekebelezés megtörténtét követő 30 nap alatt be
nyújtandó vallomás alapján a rajok ez az adósság 
felvétele elótt kivetett általános pótadó mérvének 
helyesbítését az illetékes kir pénzügyigazgalóság- ' 
hál kérni.

Mindazon adózók, kik az államkincstár meg- j

károsítására irányzott szándékból, az általános 
jövedelmi pótadónak jogosulatlan apaszlása cél
jából, telek kön yvileg be nem kebelezett adósságot 
vallanak be, az 1883. évi XLIV. t.-c. 100 tj-a ér
telmében büntetendő jövedéki kihágást követnek ol.

Ipolyság, 1911. évi november hó 22-én.
M. kir. pénzügyigazgatásáig.

Dr. Hiersch Károly,
kir. tanácsos, — pénzügyigasgató.

35373. 1911 —II. szám.
Hirdetmény

a  111. osztályú  k e rese ti adó a lá  ta rto zó  jövedelm ek 
bevallása  tárg y áb an .

Az adózók kötelesek az 1012. évi január 
20-ig üzletük, vállalatuk vagy egyéb haszonhajló 
foglalkozásuk ulán az adóévet megelőző három 
évi, vagy ha az üzlet, vállalat vagy foglalkozás 
annyi év óla még fenn nem állana, az annak 
megkezdéséiül számítandó, illetőleg fennállása 
idejére eső kereseti vagy üzleti tiszta nyereményt 
bevallani.

Évi tiszta nyereménynek vételik az üzletből 
vagy foglalkozásból eredő összes jövedelemnek j 
az a része, mely az üzlet, vagy foglalkozás foly- | 
tatásához szükséges kiadások levonása után fenn- ! 
m arad; az üzlettulajdonosnak s általában az 
adófizetésre kötelezettnek oly kiadásai azonban 
melyek nem az üzlettel vagy foglalkozással jár 
nak, hanem akár magának, akár pedig a család
jának és hozzátartozóinak fenntartására (szolgál- ! 
nak, a jövedelemből, keresményből le nem von- j  
halók.

Aki több vállalatból, kereset-, illetőleg jöve
delemforrásból húz jövedelmei, köteles minden 
egyes vállalatról, üzletről vagy keresetről külön 
vallomást adni. i

Azok az adókötelesek, kik segédekkel dol
goznak, tartoznak a vallomáshoz segédmunkásaik 
jegyzékét csatolni, mely jegyzékbe a segédek 
nevei, az üzletbe, vagy foglalkozásba belépésük
nek ideje, havi vagy évi fizetésük pontosan ki
teendő.

Az az adózó, aki az adókötelezettek és adó
tárgyak összeírása ulán lép a 111. oszt. kereset- 
adőkötelesek sorába, adóköteles üzletének meg
nyitása napjától pzánjilott két hónap alatt köte
les vallomást adni.

A 111. osztályú kereseti adó alá eső jövede
lemnek bevallására, valamint az üzletbe alkal
mazott segédek bejegyzésére szolgáló űrlapok az 
adózóknak a községi elöljárók (városi adóhivata
lok) által ingyen szolgáltatnak ki.

A bevalló az űrlap egyes rovatait kitölteni 
s annak bizonyításául, hogy az adatokat saját 
tudomásához képest pontosan és lelkiismeretesen 
közölte, eskü helyett polgári becsületszava zálo
gául: nevét, valamint a bevallás napját és helyét 
aláírni köteles.

E vallomás a fentebb kitűzött határidő alatt 
a községi elöljáróságnál (városi adóhivatalnál) j 
nyújtandó be.

Mindazok az adózók, kik üzletüket, vállala- 1 
tukat, keresetüket vagy jövedelemforrásukat az í 
államkincstár megrövidítésére irányitolt szándék- | 
ból, az adókötelezettek és adótárgyak összeírása 
alkalmával, akár szóval, akár Írásban valótlanul 
mondják be vagy eltitkolják, avagy vallomásukat 
bizonyilhalólag hamisított adatokra alapítják, az j 
adótárgynak egészben vagy részben történt el 
tilkolásával elkövetett jövedéki kihágás miatt az 
1883. évi XL1V. t.-c. 100. §-a értelmében bűntet
teinek.

A nyilvános számadásra kötelezett vállalatok 
és egyletek igazgatóságának és felűgyeiöbizottsá- 
gának tagjai, a jelenléti jegyzékért járó összegekre 
nézve, valamint az ily vállalatok és egyletek 
ügynökei ügynöki dijakra nézve vallomást adni 
nem tartoznak. Ezeket az összegeket az illető 
vállalatok és egyletek kötelesek bevallani, illetőleg

: kimutatni. (1875. XXIX. t.-c. 15. >?-k 1909. évi 
j 126,626. sz. pü.-min. körr.)

Kelt Ipolyság. 1911. évi november hó 20-án. 
A ni. kir. pénzügyigazgalóság.

Dr. Hiersch Károly
kir. tanácsos — pénzügyigazgató.

HIRDETÉSEK.
464 1911. végrh. sz

Árverési hirdetmény.
Alulírott kiküldött bir. végrehajtó ezennel 

közhírré teszi, hogy a ívieni I. cs. kir. járásbíró
ságnak 1911. évi XVII. 1444/11 sz. végzése foly
tán Dr. Kari Stiassny ívieni 3 ügyvéd által kép
viselt Fischur Co ívieni, és csati. Dr. Martos Sán
dor, Dr. Kachelmann Viktor selmeci S. Münz buda- 

t pesti felperesek részére Selmecbányái lakos ellen 
20459, 622-92, 1100, 136 25, tőkekövetelés s jár 
erejéig elrendelt kielégítési végrehajtás folytán 
alperestől lefoglalt és 760 kor. — lill. becsült 
ingóságokra a selmeci kir. jbiróság 1911. V. 11. 
292/2. számú végzésével az árverés elrendeltetvén, 
annak a korábbi vagy felülfoglaltatók követelése 
erejéig is, amennyiben azok törvényes zálogjogot 
nyerlek volna, alperes lakásán Selmecbányán Er
zsébet utca, és Deák Ferenc, utcai üzlethelyiség
ben leendő megtartására haláridőül 1912. évi 
február hó 5. napjának délután 3 órája kitüze
lik. amikor a biróilág lefoglalt mészáros üzleti 
berendezés, kocsi és ló s egyéb ingóságok a legtöb
bet Ígérőnek készpénzfizetés mellett, szükség ese
ten becsáron alul is el fognak adatni.

Felhivalnak mindazok, kik az elárverezendő 
ingóságok vételárából a végrehajtató követelését 
megelőző kielégittetéshez jogot tartanak, hogy 
amennyiben részükre a foglalás korábban eszkö
zöltetett volna és ez a végrehajtási jegyzőkönyv
ből ki nem tűnik, elsőbbségi bejelentéseiket az ár
verés megkezdéséig alulirt kiküldöttnél Írásban 
vagy pedig szóval bejelenteni el ne mulasszák.

A törvényes határidő a hirdetménynek a 
a bíróság tábláján történt kifüggesztését követő 
naptól számiltatik.

Selmecbánya, 1911. évi december hó 31-én.
Sajtos Mihály,

kir. bir. végrehajtó.

457/1911. végrh. szám.

Árverési hirdetmény.
Alulírott bírósági végrehajtó az 1881. évi 

LX. t.-c. 102. §-érlelmében ezennel közhírré teszi, 
hogy a rózsahegyi kir. járásbíróságnak 1911. évi
V. 649/1. számú végzése következtében Dr. Kar
iul Izidor rózsahegyi ügyvéd által képviselt flrün- 
wald Samu rózsahegyi lakos javára Selmecbányái 
lakos alperes ellen 147 kor. 58 fill. s jár erejéig
1911. évi november hó 21-én foganatosított kie
légítési végrehajtás utján- lefoglalt és 1100 kor. 
— fiII.-re becsüli kővetkező ingóságok, u. m. már
vány sírkövek nyilvános árverésen eladatnak.

Mely árverésnek a Selmecbányái kir. járás- 
bíróság 101 l.-ik évi V. 286/1 számú végzése folytán 
117 kor. 68 11,11. tőkekövetelés, ennek 1911. évi 
szeptember hó 22. napjától járó 5 % kamatai j, 
% váltódíj és eddig összesen 61 kor. 40 fillérben 
biróilág már megállapított költségek erejéig, Sel
mecbányán alperes alsó-utcai sirkőrak tárában 
leendő megtartására 1912. évi január hó 17-ik 
napjának délelőtti 10 órája határidőül kitiizetik 
és arra a venni szándékozók ezennel oly megjegy
zéssel hivatkoznak meg, hogy az érintett ingósá
gok. az 1881. évi LX. t.-c. 107. és V'8. § ai értel
mében, készpénzfizetés melleit, a legtöbbet Ígérő
nek, szükség esetén becsáron alul is, el fognak 
adatni.

Amennyiben az elárverezendő ingóságokat 
mások is le- és feliilfoglallatták és azokra kielé-
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gjlé.si jogot nyerteit volna, őzen árveréafcz 1881. 
Avj |,x. t.-c. 120. §. értelmében ezek javára is
elrendeltetik.

Selmecbánya, 1911 évi december Ii6 ll-én 
Sajtos Mihály,

kir. bir. végrehajtó.

471,1911. végrh. szám

Árverési hirdetmény.
Alulírott bírósági végrehajtó 1881. évi LX 

t-e. 102. tj értelmében ezennel közhírré teszi, 
hogy az ipolysági kir. járásbíróságnak 1911. évi 
V. 44.34. számú végzése következtében dr. Hálás ' 
Hugó Selmecbányái ügyvéd által képviselt Selmeci j 
Népbank r.-t. javára berencsfalui lakosok ellen 
2(ifs K — fill. s jár. erejéig 1911. december hó 
6-án foganatosított kielégítési végrehajtás útján- le 
és felülfoglalt és 676 kor. — fill.-re becsüli kö
vetkezei ingóságok, u. in. gazdasági gépek, takar
mány és I drb. sertés nyilvános árverésen ela
datnak.

Mely árverésnek a Selmecbányái kir. járás
bíróság 1911-ik évi V. 232/2. számú végzése foly
tán 268 kor. — fill. tőkekövetelés, ennek 1911. 
évi július hó 1 -napjától járó 6 °/0 kamatai, váltó- 
díj és eddig összesen 54 kor. 03 fillérben biróilag 
mér megállapított költségek erejéig, Borencsfalun 
alperesek lakásain és folytatólag a pajtában leendő ! 
megtartására 1912. évi jan u ár hó 30-ik napjá
nak délutáni 2 órája határidőül kiiüzelik és arra 
a venni szándékozók ezennel oly megjegyzéssel 
hivatnak meg, hogy az érintett ingóságok, az 1881, 
évi LX t.-c. 107. és 108. §-ai értelmében, kész
pénzfizetés mellett, a legtöbbel Ígérőnek, szükség 
esetén becsáron alul is, el fognak adatni.

Amennyiben az elárverezendő ingóságokat 
mások is le- és felülfoglallatlák és azokra kielé
gítési jogot nyertek volna, őzen árverés az. 1881. 
évi LX. t.-c. 120. ^értelmében- ezetr javára is el
rendeltetik.

Kelt Selmecbánya, 1911. évi dec hó 31-én 
.Sajtos Mihály,
kir. bir. végrehajtó.

485/1911. végrh. szám

Árverési hirdetmény.
Alulírott bírósági végrehajtó az 1881. évi 

LX. t.-c. 102. §-a értelmében ezennel közhírré 
teszi, hogy a ceglédi kir. járásbíróságnak 1911. 
évi Sp. 330/3 számú végzése következtében Dr. 
Horváth Zoltán ceglédi ügyvéd által képviselt Ceg
lédi szőlőtermelők szövetkezete javára Selmecbá
nyái lakos ellen 04 korona s jár. erejéig 1911. évi 
augusztus hó 28-án foganatosított kielégítési végre
hajtás utján lefoglalt és 1157 koronára becsült 
következő ingóságok, u. in.: vendéglői berende
zés és üres hordók nyilvános árverésen eladatnak.

Mely árverésnek a Selmecbányái kir. járás- 
bíróság 1911-ik évi V. 202/5. számú végzése folytán 
2U4 korona tőkekövetelés, ennek 1911. évi március 
hó 25 napjától já ró 5 °0 kamatai, eddig összesen 
3 kor. 90 fillérben biróilag már megállapított 
költségek erejéig Selmecbányán, II Sztháromság 
tér 5. sz. a. leendő megtartására 1912. évi február 
hó 5-ik napjának d. u. 4 órája határidőül kitüzetik 
és arra a venni szándékozók ezennel oly megjegy
zéssel hivatnak meg, hogy az érintett ingóságok, 
az 1881. évi LX. t.-c. 107. és 108. §-ai értelmé
ben készpénzfizetés mellett, a legtöbbet Ígérőnek, 
szükség esetén becsáron alul is, el fognak adatni.

Amennyiben az elárverezendő ingóságokat 
mások is le- és felülfoglallatlák és azokra kielé
gítési jogot nyerlek volna, ezen árverés az 1881. 
évi LX. t.-c 120 tg. értelmében ezek javára is 
elrendeltetik.

Kelt Selmecbányán, 1911. évi dec. hó 31-én.
Sajtos Mihály

kir. bir. végrehajtó.

Aki birtokot, házat, bú
tort, hangszert, gépet, 

vagy bármiféle felszere
lési tárgyakat venni vagy 
eladni akar, aki lakást 
keres, vagy ilyent bérbe 

adni óhajt hirdesse a

Selmecbányái Hírlap
hirdetési rovatában.

A  S e lm e c b á n y á i  H ir la p -o t
á l l a n d ó a n  s o k  e m b e r  o l v a s s a ,

a z é r t m indig  a k a d  m egfelelő  a ján lk o zó .

Köhögés, rekedtség és h u ru t ellen nincs jobb a

R É T H Y - fé le  pemetefűcukorkánál.
Vásárlásnál azonban vigyáz- ,
zunk és határozottan R é t h y -  I 
félét kérjünk, mivel sok ha

szontalan utánzata van. ;

I doboz 60  fillé r.
Csak RÉTHY-félét fogadjunk el!

rekedtség, katarus, elnyál- 
kásodás, görcs éshÖrghurut 
ellen milliók használják a
KAISER
mtll-kaiaimlláit i három fenyővel-
605 0  közj. hitel, orvosi és 
magánosok bizonyítványai 
a biztos eredményt igazol
ják. Igen égés'.séges és jóízű 
bonbonok. Csomagban 20 
és 40 fill. Dobozban 60 fill. 
K'plmtó: Márkus M. cuk
rászdájában, Mikovónyl 
A. és Margótsy J. örö
köst! gyógyláraibau S e l
m e c b á n y á n . W alko J 
K. és Szentistványi A. 

G ö ln ic b á n y á n .

M e g h ív ó .

A „Templomberendezési Müintézet Részvénytársaság4'
1912. évi január hó 30-án délután 3 órakor 

Selmec- és Bélabánya sz. kir. város 
tanácstermében

ALAKULÓ KÖZG YŰLÉST
tart, melyre a t. részvényjegyzőket ezennel 

tisztelőitől meghívjuk.

Az alakuló közgyűlés tárgysorozata:
I. Az alapilók jelentése.
2 Elnök, jegyző és jegyzőkönyvit ilolc>ilők választása. 
3. Az alapítók jelentése a részvény alá-iá r 1 Ó-. befi*

zeté3rŐI.
4 Az alapítóknak adandó felmentvény iránti határozat.
5. A megalakulás kimondása iránti határozat.
6. Az alapszabályok megállapítása.
7. Az igazgatóságnak az alapítók állal 8 évre való 

kinevezése
8 A felügyelő-bizottság tagjainak az alapszabályok 

szerinti megválasztása.
9 A vállalat igazgatójának és ügyészének az ala

pítók által való kinevezése és szolgálati szerződéseinek 
megállapítása.

10 Öttagú bizottság választása, mely bizottság át
veszi Krause József szobrásztól a gépeket szerszámokat, 
nyers- és feldolgozott anyagot és azok értékét megbecsüli.

II. Indit ányok.
Kelt Selmecbányán. 1912. évi január hó 5-én.

akácz, g led icsia  /

Boszterczei szilva, 
kajszin-baraczk,

ojtett gyümölcsfát, \(pdoncrot,: 
akácz ésgledicsiátl0D.0U03zapiia 

kipes küldeni.

Az a la p ító k .

■  A  vaviA n vwx 1■  ▼ I  muTEb fiomtwBfyíTEifvn ■ m  k i  B a;DOLGOZTAK ■
f  MM p s m w w  bl.v, DTflTZKO H. g

\ KflE,,AAAD TUDEOYn ■

MEbTANtlLVAT 
TAN író 
NÉLKÜL

W m SCHIDIOF0/
MÓDSZERÉVEL
EGY-E6Y MYELV MEG
TANULÁSÁRA S a O f  

GÁLÓ NYELVTAN 
TEUEi 1 0 . FÜZETBEN 

á  6 0  P i l l é r .
DÍSZES VASZOn/AAWkBM 

KORONA 7 .

Ü M y ’fc 'L V T A IS
l l . M H  hVci.VRE ATD0160ZTO-
ü  i) M onn  KEZ5Ő

KERCSK >SK TArtAR

h e h
k  ®  n y elv ta n
Bt HiflTl̂ jAWyAfJ)9fTÜKKtl A  ■i/tOVtAMAfaVACOnaOiíW■  .  ÁTDOLGOZTA
V  JALTAI REZSŐ ’AnAO

H ő l j H d  i O E R B E S M l . Í S I I I

könyvkereskedése Selmecbánya.

Csak a

minőség
rővün lett

világhírű
a valódi

PALMA
kaucsuk-cipOsarok

A hyglenikus i

Palmakoucsukj
ágybetét

m i n ő s é g i
m  e ls ő r a n g ú



S K I. M 10 C li A N Y A 1 H í r ,  I, A I' 1912. január 14.

PÓT F ig ye lm e zte té s !
S ociété  des P a p ie rs  A badie .

Minthogy utóbbi időben a mi általánosan 
ismert és kedveit szivarkahüvelyeinknek, a

R I Z A B á D I E  (Riz Dóréinak
különböző utánzatait forgalomba hozták, 
felhívjuk t. c. vevőinket, szíveskedjenek az 
Abadie névre szigorúan ügyelni, mert 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 e-zközökkel fogunk harcolni. 746 I 

Société des Papiers Abadie.

♦ 4  5 0 0  m é t e r m á z s a  e l s ő  m in ő s é g ű  r é t i  ^ 
s z é n a  e g é s z b e n  v a g y  r é s z le t e k b e n  i s  ^

|  .% e la d ó . ♦
f  Dp- Vértesi Tó th  Im re. ^
z  «•

SRLVRTOR
VILÁG CZIKK

U T Ó lÉ R H E T  É T IÉ N  

T A R T Ó S S Á G U  !

Meghívás.
A  „ S zá lrá tö r  Á r ú fo r g a lm i  
R észvénytársaság** 1 9 1 ? '  
évi j a n u á r  1 8 -á n  d é lu tá n  
2  ó ra k o r  S elm ecb á n y á n  a  
Selm ecb á n yá i K ereshede lm i 
és H itelin tézet. J l.- t. h e ly i- 
V  ség ében ta r ta n d ó

rendkívüli k özgyii lésére.
T á rg y :  As alapszabályok 14 

szakaszának módosítása.
A z igazga tóság .

T iszte le tte l a d ju k  tu d tá l  n i. 
t. v e v ő in k n e k , h o g y  m á tó l k e zd ve  
ü z le te in ke t va sá r- és ü n n e p n a 
p o k o n  n e m  n y i t ju k .

K itü  n ő  tisz te le tte l 
Grohmann Gyula 

Joerges A. özv. és fia.

M O T O R O K

-iii-iraaji tj/ v.
. . .

IB tS B IS K H B S lifaB JE flB g ianS S S IB B *
I NYERSOLAJ 

SZIVÓGÁZ 
I DIESEL
l BENZIN ó s l o h o m o b i l o k

i Gyors szálli- -
| tás, kedvező
i fizetési felíó-
[ tételek, 
i messzemenő 
j jótállás. i
\ D R E Z D A I  M Ű I O R G Y A R  RESZV. lilS.

Németország legrégibb, legnagyobb motorgyára
| V E Z É |R K É P V 1  S E L Ő :

i Gellert Ignác és Társaj BUDAPEST, V ., KOHÁRI-UTCA 4.
| (ALKOTMÁNY- UTCA SAROK.)

Ceres-dijpályázat.
A s o rs o lá s  m e g tö rté n t!

A 31 főnyeremény következő személyeknek jutott: I n y e r e m é n y  á  K IOOO'— 1. Birzinger Mária, Graz. Ruckerlberg Nernst-ulca 
8. sz. 10 n y e r e m é n y  á  K 2 0 0 '— t 2. Neuháuser Kamiba, kereskedő neje, Grottau, Csehország. 3 Fischer Mária, Pitschkowitz 17 Posl Plo=ch- 
kowitz. 4 Hoffmann Anna, Podersam. 5. Illmann Anna, Warnsdorf Vi. 788 sz, 6 Slark András, szálloda tulajdonos Snnnonberg (Érohegység) 7 Schwab 
Berta, Wien II Castellez-utca 29. 8. Weiss Emmi, Plán. Petervorstadt 8/11. 9. Lisclik.-t Anna. Linz. Schlosser-utca 4 10 Schneider Fátini Neu- 
gesmesgrün. Post Warla a. Eger. 11. Krebs Anna. Telschen E. m. 2 0  n y e r e m é n y  á  K 1 0 0 '—i 12. Krasa Just, Pracbatilz. 13 Trebilzkv’Mária 
Sopron, Erzsébet-utca 7. 14. Wtesinger Fánny, St. Pankratz, Posl Dirnbacli a. d. Pyrnbahn 15. Anderka Mária. Troppau, Wall-utca 5 16 Tdl A erdész 
neje, Naimest, Oslava mellett, Brünnél. 17. Jaroschek Hilda, Freiwaldau-Freiheit 84. 18 Regner Mária, Kutllilz,, Posl Tríebsch Leitmeritz mellett 19 
Langhans Anna, Gürkau. 20. Iiöllersberger Júlia, szülésznő. Eferding Vorstadt 29. 21. Ricliter Margit, Buppersdorf 256. sz Reichenberg mellett 22 
Ullnch Katalin, Schöndorf, Post Vöcklabruck. 23. Freund Ernő. gazdasági segédtiszt, Gulsmuts, Post Proschwitz, Arnau mellett 24 Galleitner Mária 
Aschach a. Duna mellett. 25 Ecksteln Petronella, Léva Kalszai 24. l6. Melas Mr. K. V., Wien XVIII I, Bieglergasse 4. 27 Princz Fülöpné Nviregy- 
háza. 28. Baranyai Mária, Temesvár, Grünacker utca 29. 29. Peter Anna, Sebasiiansberg Nr. 30. 30. Ringmaedr Johanna Tauhowitz 3 sz Post 
Opolschna. 31. Breilo Anna, épitésfelvigyázó-neje, St. Johann, Tirol.

A teljes sorsolásijegyzék, amely az összes 1031 nyertest tartalmazza, kívánatra beküldetik. Tekintettel a jó dijfejtvénvek 
nagy számára, kénytelenek vagyunk a dijak kiosztását mintegy négy hétre kitólni, hogy a dijbiráló bizottságnak mód
jában legyen kellő lelkiismeretességgel hivatásának megfelelni. Egyben van szerencsénk az összes pályázatot beküldő liölgyek- 
•*•*•* nek és uraknak a tanúsított érdeklődésükért köszönetünk t nyilvánítani. .V .«

Te ssé k  a jövőben is a C e re s-k o ck á k ró l való szallagokat 
szo rgalm asan gyűjteni, am it m egbánni nem  lesz o k a ! ! !

.... ................. ..... Kieéló tisztelettel • Schicht G y ö rg y  R.-t. ceres-müvei Aussig.
Nyomatott Joerges Ágost özv. és fia könyvnyomdájában Selmecbányán, 1912.


