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Belinec- és Bélabánya törvényhatósági 
joggal felruházott sz. kir. bányaváros kö
zönsége, a bányászati és erdészeti főisko
lának műegyetemmé való fejlesztése ügyé
ben, valamint a főiskola elvitelének napi- 
remiről lekerülése tárgyában, a folyó hó 
!)-én megtartott törvényhatósági bizottsági 
közgyűlés határozatának értelmében, a kö
vetkező kérő felterjesztést intézte a kor
mányhoz:

,,Nagy méltóságú in. kir. Miniszterelnök úr!
tjeimen- és Bélabánya sz. kir. bánya

város a XVIII. században a legrégibb és a 
legnagyobb bányavárosok egyike volt s 
egyúttal az ország harmadik nagyvárosa, 
inig ma a törvényhatósági városok között a 
legkisebb. Régebben, amikor begyei nemes- 
ércekben dúsak voltak, hazafias áldozatra 
mindig kész polgársága az ország érde
kében nem egyszer hozott nagy pénzáldo- 
zatot; ma, hogy hazafias misszióját itt, a 
Felvidéken teljesíthesse, a hajdan gazdag 
polgárság szorul rá a segítségre.

Selmec- és Bélabánya sz. kir. bánya
város az újabb időkben határozottan hanyat
lott, mert nem tudott lépést tartani a ha
ladás útján rohamosan megindult más, vidéki 
városokkal.

Ez a hanyatlása összefügg ugyan az 
itteni állami fémbányászat hanyatlásával is, 
de az utolsó két évtizedben való elmara
dását különösen az a mozgalom okozta, 
melynek célja a város egyik nagy erőssé
gének, a m. kir. bányászati és erdészeti 
főiskolának innen való elvitele.

Ez a kérdés húsz év óta majdnem ál
landóan napirenden van s ez akadályozza 
a várost a haladásban. Sem az idegen, sem 
a helybeli tőke nem mer itt semmit léte
síteni, mert állandó az a veszélyes fenye
getés, hogy „elviszik a főiskolát s így el
vesz a befektetett tőke.u

Ez a Damoklcs kardja odajuttatta e 
híres, uagymultú, régi várost, hogy egyetlen 
az ország összes városai között, melynek 
lakossága, az utolsó népszámlálás adatai 
szerint, nem szaporodott, hanem fogyott s 
ha így halad, rövid idő alatt megszűnik
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Az expedíciót s hirdetéseket illető reklamációk a iapkezeló

Joerges Ágost özvegye és fia
céghez intézendók,

hova az üsszes pénzkülricmények is küldendők.

M E G J E L E N  M IN D E N  V A S Á R N A P .

Pedig u fenntartása és felvirágoztatása, ; 
itt, a nemzetiségi mozgalmaknak kitett vi
déken, nemcsak a város lakosságának érdeke, 
de érdeke az országnak, urduké édes magyar 
hazánknak is. Bátran állíthatjuk ugyanis, 
hogy városunk e nagy vidéken védőbástyája 
a magyarságnak s városunk falai között és 
közel a vidéken sohasem indulhatott meg 
államelleiies mozgalom. A Felvidék távolabb 
eső vidékei, hogy mást ne említsünk, tele 
vannak nemzetiségi bankokkal, míg hozzánk 
ezek he nem juthatnak, amig a m. kir. bá
nyászati és erdészeti főiskola itt van.

Húsz év óta Selmecbánya e főerőssé
gének innen való elvitelét rebesgetik folyton. 
Ezzel megbénítják a város fejlődését, el- 
annyira, hogyha még sokáig így tart, egyre 
gyengébbé lesz, egyre hanyatlik és végül 
teljesen megszűnik; elvesz a magyarságnak 
a Felvidéken egyik legerősebb vára s ezzel 
egy nagy vidék lesz kitéve a nemzetiségi 
mozgalmaknak

Selmecbányát meg kell tehát menteni. 
Megmenteni pedig úgy, hogy módot kell 
nyújtani neki arra, hogy fejlődhessék, erő
södhessék és lépést tarthasson az ország 
haladó vidéki városaival.

Ennek egyik igen fontos kelléke az, 
hogy a  m kir. bányászati és erdészeti fő- j 
iskola innen való elvitelének kérdése végre 
egyszer s mindenkorra lekerüljön a napi
rendről. Ebben az esetben megindul a ma
gánvállalkozás és maga a város is meg
teszi mindazt, amit a haladás érdekében 
meg kell tennie.

Nem tagadjuk, hogy hiányok vannak 
itt és hogy sokat kell pótolni. Ellenkezőleg: 
mi is állítjuk, hogy fejleszteni kell itt a 
vízvezetéket, építeni kell modern lakások..t, 
szállókat, fürdőt, új vasútat, rendezni kell 
bz  utcákat stb., de hát hogy lehet ezt meg
tenni most, midőn folyton azzal rémítgetnek 
bennünket, hogy elviszik a Mária Terézia 
királynő alapította főiskolát, mely legrégibb 
technikai főiskolája az országnak s ezzel 
elvágják a város főtt tőerét.

Kegyelmes Urunk ! A város közönsége 
valóságos circulus vitiosusban van, ez pedig 
a legveszedelmesebb állapot. Mert ha a 
haladáshoz a tőkéket akarjuk mozgósítani, 
azt a választ kapjuk, hogy biztosítsuk a 
tőkéseket a főiskola itt maradásáról; ha pedig 
a főiskola ügyeit intéző körökhöz fordulunk

kéréssel, hogy végre mondják ki a főiskola 
ittmarndását és ne tartsák napirenden az 
elviteli szándékot, azt a választ kapjuk, 
hogy csináljuk meg először a modern várost 
s akkor majd meglátják, hogy a főiskola 
ittmaiadhat-e ?

Ilyen kétségbeejtő helyzetbe jutottunk 
mi, önhibánkon kívül. Ez a helyzet azonban 
sokáig így nem maradhat, mert a biztos 
pusztulásba vinne bennünket. Ezért állott 
most egy tömött sorba e város polgársága 
s Keres módokat a haladásra és pedig a 
saját, valamint a magyar állam érde
kében is.

E hó !)-én tartott törvényhatósági bi
zottsági közgyűlésünkön tárgyaltuk főis
kolánk ügyét és egyhangú lelkesedéssel 
azt határoztuk, hogy ebben az ügyben fel
írunk Nagyméltóságodhoz, feltárjuk a szo
morú helyzetet és orvoslását kérjük a város, 
valamint a magyar állam érdekében!

E közgyűlési határozat alapján ter
jesztjük most Nagyméltóságod elé azt a 
tisztelettel teljes, hazafias és alázatos ké
résünket, hogy:

Méltóztassék a helybeli m. kir. bá
nyászati és erdészeti főiskola innen való 
elvitelének kérdését végre kormánynyir 
latkozaltal a napirendről levétetni és így 
a város biztos fejlődésére a főalapot 
megadni ;

méltóztassék továbbá ezt a főiskolát 
a budapesti József-müegyetemmel egyen- 
rangúsitani és az eddigi fakultásokat 
az elektrotechnikai, gépészmérnöki és a 
még szükséges szakokkal kiegészíttetni.

Ezzel a kérésünkkel kapcsolatosan 
ünnepélyesen kijelentjük, hogy kérésünk 
kedvező elintézése esetén a város közön
sége kész minden lehető áldozatra.

Hogy fenti két kérésünk nemcsak a 
mi szempontunkból fontos, alapos és haza
fias, de fontosnak és könnyen kivihetőnek 
tartjuk ezt maguk a szakkörök is; ennek 
leigazolására csatoljuk a következő memo
randumokat és szaknyilatkozatokat és pedig:

A. alatt csatoljuk az „Országos Bányá
szati és Kohászati Egyesületneku 1898. év
ben Pécsett tartott közgyűlésén elfogadott 
memorandumát, amely alapos érveléssel a 
Selmecbányái m. kir. bányászati és erdé
szeti főiskolának műegyetemmé való kifej
lesztését kéri.
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ti. alatt csatoljuk magának a Selmec
bányái m. kir. bányászati és erdészeti 
főiskola tanári karának 1900. évi 
május hó 30-án kelt memorandum-kivonatát, 
melyben, alapos érveléssel, szintén azt kéri, I 
hogy a főiskola műegyetemmé fejlesztéssé!;.

C. alatt csatoljuk az időközben elhalt | 
Cserháti Jenő budapesti műegyetemi tudós 
tanár 1910. évben írt „Mérnök és jogász1*
c. tanulmányának azt a részét, melyben j 
ugyancsak a Selmecbányái főiskolát ajánlja 
műegyetemmé való kifejlesztésre.

D. alatt csatoljuk a Magyar Mérnök- és 
Épitész-Egylet egyetemes Ülésén 1911. évi 
december hó 5-én felszólalt Jendrassik Kor
nél úr szakszerű kijelentését, mely szerint 
a budapesti József-műegyetem túlzsúfoltsá
gán legkönnyebben és leggyorsabban úgy 
lehetne segíteni, ha a Selmecbányái főisko
lát fejlesztenék műegyetemmé.

E. alatt csatoljuk szakszerű kimutatá
sát annak, hogy az ország legrégibb technikai 
főiskolája, a Selmecbányái m. kir. bányászati 
és erdészeti főiskola, alig 1—2 év alatt és 
aránylag igen kis költséggel volna műegye
temmé fejleszthető,

F. alatt csatoljuk egy kiváló tudósnak 
cikkét, mely a Pesti Napló 1907. évi má
jus hó 26-íki számában jelent meg és ugyan
csak a Selmecbányái főiskolának fejleszté
sével véli a műegyetemek kérdésének ren
dezését.

Végiil G. alatt csatoljuk közgyűlésünk 
határozatát.

Kegyelmes Urunk! A mi kérésünk tel
jesítése nem akadályozza, hogy édes magyar 
hazánk déli részének jogos követelése ne 
teljesítessék azzal, hogy ott a második, 
vagy a harmadik műegyetem létesítteasék, 
sőt még elősegíti ezt, mert hiszen mi csak 
a mi régi és meglevő főiskolánkat kérjük 
egyenrangúsítani a budapesti műegyetemmel,

I

& selmeci „JSurscl|“*dalo^ból.
i .

Köréneit.
G körinek is a bor 
9ó, Ha ömlik árral;
Gzérf tehát, cimborák.
Tői a tolt pohárral!

Ma kihaitoS a kupát,
MIondd meg, hogy ki íljen? 
Kedvesed nénit tehát 1
N. X.

X. X. iljen, iljen, iljen!
Ssten iltesse soká!
Szer énnel mig tonább, ha 
Dégitélet jönne rá;
X. X. iljen, iljen, iljen!

élj, szeress, igvál is lángolj 
S örvendezz is most nelem!
Akkor búsulj csak, ha in is 
Búra hajtom a fejem!

I I .
Szerződés a Vialállal.

Mallollalok-e mig ilyet?
Tegnap boros kancsö mellett

ami rövid idő alatt és kevés költséggel 
meglehet. Ezzel segítve van a budapesti 
műegyetem túlzsúfoltságán is, az ország 
déli részében pedig lassan előkészíthető a 
második vagy harmadik műegyetem kérdése, 
szép időrendben a felállítandó tudomány- 
egyetemekkel.

A uii főiskolánk ilyetén fejlesztése 
alapja lesz ősrégi, kultúrmissziót teljesítő, 
hazafias városunk fejlődésének, viszont így 
megerősödött városunk továbbra is megma
rad a magyarság védővárának, sőt ezt a 
kötelességét hatványozott mérvben teljesít
heti. Így kérésünk teljesítése nemcsak vá
rosunknak és vidékének érdeke, de. nagy 
érdeke a magyar államnak is, míg kérésünk 
elutasítása egyértelmű volna városunknak 
és vidékének elpusztulásával. Ez pedig 
óriási, kiszámíthatatlan csapás lenne a ma
gyar állameszmére is és szomorú következ
ményeiért a történelem itélőszéke — úgy 
érezzük — a legszigorúbb elítélést mon
daná ki!

Hazafias érzésünk teljes melegével és I 
őszinte, magyar bizalommal fordulunk Nagy- j 
méltóságodhoz és ismételjük fenti kéré
seinket.

Selmecbányán, 19! 2. január hó 16-án.
Horváth Kálmán,

polgármester.
A kérelem pártolása végett átirt a vá

ros még a szomszéd társhatóságokhoz s az 
összes országgyűlési képviselőkhöz.

Örömmel látjuk ezt a mindenképen 
üdvös mozgalmat, melynek sikere, dűlőre 
jutása nemcsak Selmecbányának, hanem a 
magyar államnak is érdeke.

Miilyen vendegem akadt?
. . . G halál! Ó, iszonyat!

Rám meredt kaszája éle 
S csoutajkápal így beszéle:
„föl te, Bacchus-nemzedék!
Gz ivásból már elég!"

„9ó barátom, — szóltam lágyan, — 
MIondd nekem: mért vágysz utánam? 
Nézd, a bor itt vár reád,
Mát ne bántsd a cimborád!"

fölragadta rám kacsintva 
S azt fenékig mind kiitta 
S élteté a döghalált,
Oszt’ letette a pohárt.

Gzt h>vém, hogy nincs baj semmi,
De elkezdett fenyegetni:
„Gzt hiszed talán, hogy én 
Slbocsátlak könnyedén?”

„Kérlek, pajtás, távozz tőlem,
Miszen orvos lesz belőlem 
S  átadom neked ezért 
Pácienseim felét."

„No ha Így van, élj tovább is.
De fogadj szól ezután is;

F É k o lín k  ügye a
Kapcsolatban az e hónap 9-én tartott 

városi közgyűlésen elhangzott, a bányászati 
és erdészeti főiskolára vonatkozó felszóla
lásukkal és indítványokkal, örömmel jelent
jük, hogy Csöbör László, városunk agilis 
országgyűlési képviselője, kinek a város 
haladása érdekében tett fáradozásáért a leg
nagyobb hálával tartozunk, szóvá tette a 
főiskola ügyét a parlamentben s a főiskola 
ittmaradására nézve megny ugtató választ 
kért a kormánytól. Beszédére Lukács 
László pénzügyminiszter azonnal válaszolt. 
Válasza, amely, nagy örömünkre, a legjobb 
akaratot jelentő és jövőnkre messze kiható 
megnyugtatás volt. Selmecbánya minden 
polgárában az elismerés és hála érzetét 
keltette.

A képviselőház e hó 16-án tartott 
ülésén elhangzott két beszédet, egész ter
jedelmükben, az alábbiakban közöljük:

Csöbör László: T. H áz!
Az általános vita során óhajtottam volna 

felszólalni azért, hogy némely kérdésekre nézve, 
amelyek a költségvetéssel vannak kapcsolatban, 
ott szintén nyilatkozhassam. Azonban, tekintette! 
az időre és azon általános óhajtásra, hogy a költ
ségvetés lehetőleg minél elébb fedél alá-kerüljön, 
egész rövidre fogom fogni beszédemet, annál is 
inkább, miután ahhoz a tárgyhoz, amelyről nyi
latkozni óhajtottam, tudtommal Rosenberg Gyula 
t. barátom is feliratkozott.

Beszédemben tisztán a Selmecbányái bányá
szati és erdészeti főiskola állapotaira szorítkozom: 
Ezt az intézetet 1770-ben Mária Terézia akadémiai 
jellegre emelte és a szükségesekkel felszerelte. 
1848-ban báró Eötvös József az akadémiát mii

éit', — míg csókkal jól lakói 
S  kifáraszt az alkohol."

„Ó, mily jól cseng ez fülemnek 1 
Gjra ólek, mint a gyermek.
G barátságért tehát 
Kiürítem e pohárt!"

. . . Mindörökké fogok élni,
Miért a bort az 3sten méri:
Szerelem s bor az a kincs,
Mielvnek soha vége nincs!

fordította:
Rácai Károly.

Észak a Dél ellen.
Irta: Révész (zyula
Sheridánné és Shintonné csak a nevükben 

különböznek egymástól, máskülönben teljesen 
egyformák: özvegyek, egy-egy gyermekük van, 
sokszoros milliomosok, ütvén esztendősek és ami 
fő, mindaketten jószivüek. Csodálatos, hogy ennyi 
közös tulajdonság mellett mégis gyűlölték egymást 
Vetélytársak voltak a — jótékonyságban. Abban 
az amerikai városban, ahol éltek, két nóegyesülel 
virágzott: az egyiknek Sheridánné az elnöknője. 
a másiknak pedig Shintonné. Ha az egyik a ke
gyetlen téli időben kenyeret osztogatott a sze-
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egyetemmé kívánta fejleszteni,. ami, az akkori 
viharos állapotok következtében, nem történhetett ( 
inog A legutóbbi időben az akadémia főiskolai ! 
jelleget kapott, amely az egyetemi jelleghez hasonló. 
Kzen alkalommal gondoskodás történt arról is. 
hogy a főiskola a szükséges kellékekkel, felszere
lésekkel és épületekkel láttassék el, valamint gon
doskodás történt a tanári kar megfelelő kiegészí
téséről is.

Ma a főiskola abban a helyzetben van, hogy ■ 
Ugv gyűjteményei és az iskola épületeinek minő- , 
gége, mint tanári karának tudományos készültsége 
tekintetében" Európa bármely hasonló intézetével 
kiállja a versenyt. Ez a főiskola két fakultásból 
áll. A két fakultás két miniszter vezetése alatt áll. 
Az egyik fakultást, a bányászatit, a pénzügy- 
miniszter kezeli, az erdészeti pedig a földmive- 
lésügyi kormány kezelése alatt áll.

Ezen kettős kezelés idejében bizonyos sze- 
paratiszlikus hajlamok keletkeztek az intézel kebe
lében, mely szeparatiszlikus hajlamok immár odáig . 
fajultak, hogy a maguk teljes függetlenségének | 
kivívására irányuló törekvésében — kiváltképen 
az erdészeti fakultás - Selmecbányát elhagyni 
és lehetőleg Hudapesten megtelepedni kíván. Ezen ! 
szándék és mozgalom érthető aggodalmat váltott j 
ki Selmecbánya város közönségének körében, 
annyival is inkább, miután az utóbbi időkben, a 
bányászat hanyatlása következtében, a város egye
nesen exisztenciális életérdekében van megtámadva. 
(Úgy van' balfelöl.)

Ily viszonyok közt a város közönsége elha
tározta, hogy e főiskolának műegyetemmé való 
fejlesztését kérelmezni fogja, amelyet akkép kon- 
templál megcsinálni, hogy e két fakultás, a bányá
szati és az erdészeti fakultás mellett, egy harma
dikat. a technikait is beállítanák. És egyszersmind 
gondoskodni kíván arról is, hogy miután ezen 
függő helyzetben a város fejlődése megakadt, ennek 
következtében több millióra menő berendezésre 
készül, hogy az ottani tanári kar és ifjúság meg
felelő és kényelmes elhelyezést nyerjen.

T. ház1 Hazánkban a technikai tudományok 
ápolására két főiskola létezik. Az egyik a buda
pesti műegyetem, a másik a Selmecbányái főiskola.
A budapesti műegyetem az ő nagy terjedelmű, fé
nyes palotáival a múlt esztendőben nyílt meg és 
Íme, amikor azt hittük, hogy ezen épület megfe
lelőnek és elégségesnek fog bizonyulni az itjuság

befogadására, ma már arra a meggyőződésre ju
tottunk, hogy már a folyó esztendőben is pót
munkálatokat voltak kénytelenek megtervezni 
azért, hogy az ifjúság befogadására, amely a ren
desnél jóval nagyobb számban jelentkezett, ez az 
épület megfelelő legyen.

Selmecbányán 1904-ben az ottani ifjúság 
száma 300-at tett ki. Ma 707 az ifjúságnak a 
száma, olyan magas tehát, aminő ezen főiskolában 
a legvirágzóbb korszakban, a német idókben sem 
volt, amidőn Európának legelső bányászakadémiája 
volt a Selmecbányái főiskola.

Ez a körülmény, t. ház. kell, hogy gondol
kozóba ejtsen bennünket és arra a meggyőződésre 
tereljen, hogy ezen jogásznemzet kezd jobb belá
tásra jutni és azon pályákra igyekszik, melyen 
boldogulását és exisztenciáját jobban megtalál
hatja.

Ily viszonyok között nem marad egyéb hátra, 
minthogy gondoskodni kell a második műegyetem 
mielőbbi megteremtéséről. Ezt célozta a Mérnök- 
és Építész-Egyesület is közgyűlésén, amidőn rámu
tatott erre és kérte a miniszter urat, hogy a má
sodik műegyetem megépítésére és megalapozására 
vonatkozó szükséges lépéseket mielőbb tegye meg 
Ugyanakkor ezen műegyetem felállításának helyéül 
az Alföldet jelölte meg. Nekem, mint felvidéki 
képviselőnek, semmi kifogásom sem lehet az ellen, 
hogy ez a második műegyetem az Alföld valame
lyik emporiális helyére kerüljön. Semmi észrevé
telem ez ellen nincsen, sőt igen fogok örülni an
nak, hogyha a magyar Alföld és a délvidék vala
mely nagyobb városában, mondjuk akár Temes
váron, akár Szegeden, egy ilyen emporiális helyen 
a második műegyetem a tudományok számára, 
felállittatnék, mely a magyarság számára 
ott védbásLyát képezne és a technikai 
pályára menő fiatalságot erre előkészítené. Ezzel 
azonban, t. képviselőház, a tudományos egyetemek 
sorozatát még befejezettnek nem tartom és pedig 
azért nem, mert kétségtelen tény, hogy abban a 
városban a technikának az alkalma a szülőket 
arra fogja késztetni, hogy a jogászi vagy orvosi 
pálya helyett a technikai pályára tereljék fiaikat. 
Ennek következtében az újonnan megnyíló mű
egyetem egyik kontingense magából az illető vá
rosból fog kikerülni, a másik része abból a szuk- 
kreszcenciából, amely újabban, fokozottabb mér
tékben keresi fel a technikai pályát, egyik része

pedig kikerül a budapesti műegyetemből, ahonnan 
a fiatalság esetleg kiszorul.

Ennek következtében meg vagyok róla győ
ződve, hogy a létesítendő második műegyetem 
már néhány év múlva az ifjúság befogadására 
képes nem lesz és ennélfogva szüksége fog fel
merülni annak, hogy egy levezető csatornáról gon
doskodjunk, amely a létező két műegyetemről ki
szoruló ifjúságot befogadhassa. Erre a célra a 
Selmecbányái főiskola mutatkozik legalkalmasabb
nak, amelyet olcsón és könnyen lehetne mű
egyetemmé fejleszteni, amennyiben néhány tanár 
beállításával már a legközelebbi időben, akár szep
tember hóban is, a technikai tudományok számára 
az előadások megkezdhetők lennének.

Ily körülmények közt a város közönsége me
morandumot készített, amelyben meggyőző ér
vekkel indokolta álláspontját. Én igen kérem az 
igen I. pénzügyminiszter urat, hogy a maga jóindu
latával, amellyel a bányászati főiskola iránt visel
tetik, támogassa majd ezt a mozgalmat akkor, 
amidőn a kérdés aktuálissá válik.

De van egy másik kérésem is Selmecbányára 
vonatkozólag, amely már ma aktuális. Annak a 
Ilire szárnyal ugyanis, hogy a Selmecbányái fő
iskolát áttelepítik Budapestre. ’i\ ház! Mikor a 
debreceni és pozsonyi egyetemet a törvényhozás 
létesíteni rendelte, ebben megszólalt a nemzet 
élő lelkiismerete. Egyszer valahára le kell mon
danunk arról, hogy mindent Budapestre koncen
tráljanak. Végre arra is kell gondolni, hogy a vidék 
emporiális helyei is megerősittessenek. (Helyeslés). 
Ezt célozza Selmecbányának is a törekvése, hogy 
az ottani főiskolát műegyetemmé alakítsák át, 
mert ha van a felvidéken város, amely hazafias 
tartalma által a kormány támogatását és a nemzet 
rokonszenvét megérdemli, bizonyára Selmec
bánya az.

Igen kérem a t. házal, méltózlassék az elmon
dottakat rokonszenvesen fogadni, az igen t. minisz
ter urat pedig kérem, méltózlassék ezen aggá
lyaimra nézve engemet megnyugtatni. Egyebekben 
pedig a címet elfogadom. (Általános helyeslés, 
A szónokot számosán üdvözlik.)

Lukács László pénzügyminiszter: T. 
kéjn’iselőház!

Ami Czobor László t. képviselőtársam 
felszólalását illeti, én a műegyetem kérdé-

gény népnek, a másik húst is adott a kenyér 
mellé. Ilyen körülmények között, természetesen, 
jó dolga volt a népnek, mórt a két szék között 
nem esett a pad alá, hanem a terített asztal mel
lé . . .

Sheridánné dühösen méregette a szobát, mert 
most értesült titkárától, hogy a Shinlonék nép
konyhájában tizenhét ebéddel több fogyott el a 
múlt hónapban, mint az övében. Bosszúért lihegett.

— Titkár úr. — szólalt meg, — nem vagyok 
megelégedve az önök működésével.

— Bocsánat, mindent elkövettünk . . .
A következő hónapban csakugyan elérte 

Sheridánné, hogy az ő népkonyháját száztizenhét. 
emberrel több látogatta, mint Sbintonnéét.

II.
Shintonnét ez a vereség nagyon idegessé 

tette. Előbb keservesen sirt, azután bosszúra 
gondolt. Sokáig tépelődött, mig végre megállapo
dott hadilervében. Másnap már öles plakátok 
hirdették minden utcasarkon, hogy az >Északi 
Jótékony Nőegyesület,* amelynek Shintonné az 
elnöknője, december 16 én meleg téliruhával 
látja el a város összes szegény gyermekeit. Foly
ton kiváncsi sokaság olvasta a hirdetést s min
denki csak Shintonné jó szivéről beszélt. A városi 
tanács aznap ülést tartott, köszönetét szavazott 
42 elnöknőnek s a lapok hasábos tudósításban 
számoltak be a nagy ünnep részleteiről.

A diadal csak rövid ideig tartott, mert a 
következő nap kétöles plakátok jelenlek meg a 
házakon s hírül adták, hogy a »Déli Jótékony 
Nöegyesület,* amelynek Sheridánné az elnöknője, 
ugyancsak december 15-én még melegebb és még 
télibb ruhával látja el a város összes szegény gyer
mekeit. A városi "tanács erre rendkívüli ülésen 
szavazott köszönetét Sheridánnénak s a lapok 
erről is sokat Írtak.

A városban egyébről sem beszéllek az em
berek, mint a két elnöknő különös párbajáról. 
Melyik fog győzni? Ki fog több gyereket fölru
házni? Az északiak Shinlonnéra esküdtek, a dé
liek pedig Sheridánnéra. Fogadó-irodák nyíllak a 
városban s rengeteg összegekkel fogadtak a két 
ellenfélre. Megindult a korteskedés és mindegyik 
párt hallatlan erőfeszítést telt, hogy december 
15-érc mennél több gyermeket toborozzon össze

. . .  Az ünnep előtt két nappal Shintonné 
lázas izgalommal fogadja a kortesek jelentéseit.

— Nos? kérdezte az egyiket.
Már minden szegény gyerek le van foglalva 

a városban.
— És hogy állunk ?
Azt hiszem, egyformán.
— Hódítani kell tőlük. Adjon az apáknak 

gyerekenkint ezer dollárt.
— Már keveslik. Sheridánné kétezer dollár

jával fizeti a gyermekeket.
— ígérjen hármat.

III.

Sheridánné házát is fölverle a kortes-zaj. A 
titkárnak feje sem látszik ki a munkából. Egy 
gyári munkás áll előtte föltett kalappal. Most 
nagy ur a szegény ember.

— Hány gyermeke van?
— Három; nagyon sajnálom, hogy kettő 

meghalt.
— Én is. Mit kér egy-egy gyerekért?
— Ötezer dollárt.
— Sok.
— Az északiak is megadnak ennyit.
— Jó, legyen.
— Azután életbiztosítást tizezer dollárról 

mindegyik számára.
— Lehetetlen.
— Úgy ? Megyek az északiakhoz.
— Rettenetes ember. Maradjon.
Folyik a pénz mindakét oldalon. A téli ru

hához már aranyórát is adnak. Végre fölvirradt 
a várva-várt nap.

December 15-én minden órában rendkívüli 
kiadásban jelentek meg a lapok. Az északiak és 
déliek késő estig egyenlően álltak. Transzparentek 
hirdették a számokat: 16872—16872. Ennyi gye
reket ruháztak föl mindakét részen. Úgy látszott, 
hogy még mindegyik győzi. Éjjel tizenegy órakor 
igy állanak a küzdő felek: 19427—19427.
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séhez nem kívánok hozzászólni, mert ez t. 
barátomnak, a kultuszminiszternek Ügykö
réhez tartozik. Csak annyit jegyzek meg. 
hogy a legvisszásabb intézkedés volna az, 
ha Selmecbányáról a bányásziskola vagy 
az erdészeti iskola eltávolítása vétetnék ki
látásba, (Igaz! Úgy van! balfelöl) mert 
egyrészt nagy áldozatokkal létesíttettek ott 
azok az intézmények, másrészről pedig is
merjük azokat a szomorú viszonyokat, a 
melyek közé a város bányászata és így 
magának az egész városnak helyzete is 
jutott, (Úgy van! jobbfelöl) ilyen körül
mények között tehát teljesen lehetetlen 
arra még csak gondolni is, hogy az az 
intézet, amely még tartja a lelket ebben a 
városban, (Igaz! Úgy van! a  jobboldalon) 
onnan elvonassék. Ez a város teljes pusz- ‘ 
tatásával volna azonos, est pedig semmi
féle kormányzat nem tekintheti megen
gedhetőnek. (Élénk helyeslés a jobboldalon 
és a középen.)

Horváth Kálmán polgármester Lukács 
László pénzügyminiszternek, megnyugtató 
válaszáért, a város közönsége nevében, 
hosszú, meleghangú üdvözlő-táviratot küldött.

Ugyanitt adjuk hírül, hogy Rosenberg 
Gyulának a fémbányászati tisztviselők ügyé
ben mondott képviselőházi beszédét lapunk 
jövő számában egész terjedelmében fogjuk 
közölni.

2)ilem m a.
A Kossuth-párt komoly dilemma előtt 

áll. Forrong, ingadozik, mielőtt döntő lé
pésre határozná el magát. A dilemma az, 
hogy míg egyrészt fenn akarja tar
tani az ideális függetlenségi programúiét, 
addig másrészt gyakorlati, érvényesíthető 
célok érdekében vágyik munkálkodni. Az 
első törekvés, a többséggel szemben, az

A kortesek hallatlan erőfeszítést tesznek. 
Egy-egy gyermekért már tízemeletes házakat ad
nak. Az északiak és déliek mint két ellenséges 
tábor állanak szemben egymással, mert a felru
házás kél álellenben levő házban folyik. Harcra 
kerül a dolog s rendőrök kaszabolják a népet.

A szegény gyerekek már rég elfogytak s most 
a gazdagokra kerül a sor. Hajnalban ezekből is ki
fogytak a kortesek. Ekkor már mind a déliek, 
mind az északiak 33806 gyereket ruháztak föl. 
Az ünnep berekesztéséhez készülődlek

Ebben a válságos pillanatban beront egy 
kortes Sheridánnéhoz.

— Győzni fogunk! — kiáltotta.
— Hogyan ?
— A szülészeti klinikáról jövök. Minden pil- , 

lanatban világra jöhet a mi többségünk. Megszó- | 
Iáit a telefon. A kortes odaugrik.

— Halló! A klinika? Fiú lett? Éljen! Ro
hanok. Kezét csókolom.

Az ellenpárti is résen volt. Egy lovasroham
nál egy asszony ijedtében egészséges leánygyerek
nek adott életet. Shintonék elragadták és az ün
nep helyén felöltöztették. Megint egyenlően állt a 
két párt.

Sheridánné c hírre közel volt az ájuláshoz, 
de csakhamar visszanyerte energiáját.

ellenzéken jelöli ki a helyét, a másik füg
getlenségi párt oldalún; a másik hajlan
dóság a fokozatos haladás felé vonja, a kor
mánnyal való párhuzamos tevékenységre 
ösztönzi és szembehelyezi Justhék ultra- 
radikális törekvéseivel.

Kossuth Ferenc ezt úgy fejezi ki és 
azzal magyarázza, hogy pártja változatlanul 
megtartotta a régi negyvennyolcas elveket, 
azonban, az idők folyamán, megváltoztatta 
taktikáját, amennyiben elveit nem egyszerre, 
hanem npródonkint, lépésről-lépésre igyek
szik megvalósítani. Ezzel szemben a valóság 
az, hogy a Kossuth-pártnak kétféle pro
gramúba van. Egy intranzigens, szélső füg
getlenségi és egy gyakorlati, de csak G7-es 
alapon érvényesíthető. S ezt a kétféle pro
gramúiét nem lehet egyidejűleg követni, 
hanem csak váltogatva. Ez pedig elkerül
hetetlenné teszi a folytonos ingadozást, a 
magatartás bizonytalanságát. Ennek volt a 
következménye azután az a visszás jelenség, 
hogy a Kossuth-párt a véderővitában tá
mogatta azt az obstrukciós Justh-pártot, 
amelytől az elvi ellentétek mélységes sza- 
kadéka választja el és résztvett annak a 
többségnek a megbénításában, amelynek a 
működése nélkül az országgyűlés produktív 
munkát egyáltalán nem végezhet.

Az még nem feltűnő s egy politikai 
pártra nézve nem is okvetlen baj, Jia közbül 
áll a kormánypárt és a szélső ellenzék 
között. Ilyen mérsékelt ellenzéki helyzetben 
lehet közvetítő, a merev ellentétek kiegyen
lítője és gyakran érhet el nagy sikereket. 
Csakhogy a Kossuth-párt nem alkalmas 
ilyen mérséklő szerepre, mert konzerváló, 
vagy nemzeti liberális iráuyával heves ellen
zéke a radikális ellenzéknek, épen úgy, 
mint negyvennyolcas közjogi alapjával a 
hatvanhetéé kormánynak. Tehát nem hogy 
összeegyeztethetné a tulajdonképeni küzdő- 
feleket, hanem egyszerre mindakettő ellen

— Minden vagyonomat odaadom egyetlen 
egy gyermekért! — szólt a kortestáborhoz.

Ekkor előállott egy ember.
— Mit szólna ahhoz, ha elrabolnánk a 

Shintonné (iát és felöltöztetnek ?
A kortesek éljeneztek s elrohantak. Tervük 

sikerült, mert tiz perccel később a Shinton-cse- 
mele már a déliek ruhájában díszelgett, de ugyan
akkor Sheridán urfil is ellopták s felöltöztették 
az északiak ruhájába.

Az ünnepet mindakét helyen befejezték, 
egyenlő eredménnyel. A déliek is, meg az északiak 
is fáklyásmenetet rendeztek elnöknőjük tiszteletére. 
Másnap minden a rendes kerékvágásba tért vissza 
a városban.

A városi szegényházba két uj lakó költözkö
dött A felügyelő óvatosságból az egyiket az épü
let déli, a másikai az északi szárnyában helyezte 
el, ami érthető is, mert Sheridánné és Shintonné 
a két uj lakó.

harcol, anélkül, hogy maradandó hasznot 
nyújthatna bármelyiknek is, vagy döntő 
csapást mérhetne rájuk: anélkül, hogy a 
legkisebb kilátása lehetne a maga kétarcú 
programújának a megvalósítására.

A Kossuth-pártnak ez a helyzete nem 
valami kényelmes. Nem is díszes, nem is 
hasznos és épen nem méltó ehhez a, tagjai 
egyéniségénél fogva is többre hivatott párt
hoz. Ez a kényes helyzet azonban most 
még valahogy elbírható. A lavirozás a fegy
verszünet alatt nem kellemes, ám tűrhető 
állapot, de mi lesz a fegyverszünet 
lejártával, a harc megújulása idején? 
Mire határozza el magát a Kossuth- 
párt akkor, ha a véderővita újból megin
dul s a Justh-párt is megújítja a kárhozatos 
technikázást? Akkor már nem lehet nyilat
kozatokban fejtegetni az ideális és reális 
programiunk összeférhetőségét. Akkor majd 
cselekedni kell, akkor majd a tettek beszél
nek s cselekvésre lesz kénytelen elszánni 
magát a Kossuth-párt is. Akkor színt kell 
vallani férfiasai), határozottan s vagy részf- 
venni az ultra-radikális Justh-párttal az 
obstrukcióban, vagy segíteni a többséget a 
Ház munkaképességének helyreállításában.

Ez elől a súlyos dilemma elől csak 
abban az alig remélhető esetben térhet ki 
a Kossuth-párt, ha — elmarad a harc, ha 
a véderővita megkezdéséig létrejön a vég
leges béke, amelynek létrejövése ekként 
Kossuthéknak legfőbb érdekük. De ha ez 
be nem következik, akkor . . . .  akkor ba
jos elképzelni, hogy a Kossuth-párt, az új
évi beszéd és az azóta történtek után, fegy
vertársává szegődjék annak a Justh-pártnak, 
amelynek a nemzetközi elemekkel való szö
vetkezésén annyira megbotránkozott, amely
nek taktikáját és a túlzó radikális szava
zati jogért való küzdelmét oly éberen el
ítélte. Akkor a Kossuth-párt, a maga érde
kében s az ország érdekében is, csak gya
korlati programúját veheti alkalmazásba, 
amivel azután méltó szerepkörhöz juthat 
közállapotaink rendezésében.

Azok a szomorú »transport«-ok.
Közli: Vörös Ferenc.

IX.
Mikor a negyedik Iransporlba sorozott Bevi- 

laqua Ferenc kirurgus nevét közöltem, többen 
kérdezősködtek nálam a Bevilaqua-család öröksége 
után. Ez a mesés örökség és a család története 
a nagyszámú Bevilaqua-rokonság körében állandó 
érdeklődés tárgya, amiért is röviden elmondok 
egyetmást Bevilaqua Ferenc honvédről és az 
örökségről.

Az 1848/9-iki szabadságharcban Selmecbá
nyáról három Bevilaqua vett részt: Ferenc, Ala
jos és Károly. Ha több fogyverfoghaló lelt volna 
köztük, bizonyára mindannyian beállottak volna 
szabadsághősöknek. Ez lélektani alapon is igazol
ható. Igazolja a Bevilaqua-család története.

Ferencnek, a honvédfőorvosnak apja, Jakab, 
erdész volt Kisiblyén. Ennek apja, I Jakab, a 18. 
század végén Olaszországból menekült Magyaror
szágba. A menekült Jakab a széttagolt Itália egyik 
fejedelemségének szabadságáért ragadot t kardot s 
áldozta fel vagyonát, jövőjét, hogy azután, mint
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széliek átengedése végett, folyó hó 11-énevvszerü polgár, ismeretlenül húzódhassák meg 
egy szabadabb ország begyei között, várva, re
mélve kis hazája hivő szavát. A Hevdaqua grófi 
családdal egész életén át fenntartotta az összeköt
tetést, valamint halála után a gyermekei is: János 
és Jakab. (János is kisiblyei erdész volt, öccse
elölt.)

Ferenc fökirurgusi oklevelét egyideig én őriz
tem s csak pár évvel ezelőtt adtam át leányának, 
Oszvald Zsófia szülésznőnek.

A Bevilaqua-család egy évszázadon át ren
des évjáradékot kapott Itáliából. A legutolsó 
összeget egy nőtagja kapta a mull század 80-as 
éveiben. A pénzküldés elmaradásakor az évjára
dék ügyében a családok megbízottja hozzám lor- 
dull s az okmányok kutatása közben ekkor tud
tam meg, hogy azokat az egyik testvér, a másik 
ellen fellobbant haragjában, tűzbe vetette.

Ezzel megsemmisült az alap, amelyen to
vább lehetett volna nyomozni.

De a véletlen segítségemre jött. Egy nagyon j  
előkelő úrnak, egy udvari embernek, több rend
beli szívességet lettem, Ezt ő nagyon sokra be- í 
csülte s azt a kérdést intézte hozzám, mivel I 
viszonozhatná szívességemet. Épen ekkor lépett a 
főjegyzői irodába Hevilaqua Antal rendőr, akinek 
azt mondtam, hogy csukja be az ablakot. Előkelő 
látogatómnak feltűnt a magyar szó közé kevert 
olasz név s azt kérdezte, hogy mit mondtam a 
rendőrnek.

Megmondtam neki franciául s egyúttal el
mondtam neki azt is, hogy a rendőr előkelő olasz 
családból származik s tréfásan arra kértem, 
hogyha őexcellenciája szívességet akar velem 
tenni, küldessen nekem valami tájékoztató adatot 
az állítólagos Bevilaqua-kincsről; hátha segíthet
nék a szegény rendőrön.

Pár hét múlva egy hiteles értesítést külde
tett, majd egy udvarias levelet kaptam tőle, mely
ben ürömét fejezi ki, hogy >a hű szolga érdeké
ben oly odaadással < fáradozom.

Az értesítésben 80.000,000 azaz nyolcvan 
millió M.-ról volt szó. Feltűnt ugyan és gondol
kodóba ejtett az a M. jelzés, de gondoltam, akár 
franc, akár márka, mégis csak sok az s óvatosan 
szinte félve közöltem a Bevilaqua-család megbí
zottjával.

Ez az adat szolgált biztos alapul a további | 
nyomozáshoz. Egyúttal ideirányitotlam ezzel a 
Bellamy et Beyens brüsseli belga kutatóügynök
ség figyelmét, városunkra és környékére, ahol a 
Bevilaqua-család tagjait, az üldözött olasz grófok 
leszármazottjait keresni kell. Az örökösöket itt is 
keresik s azóta az ügynökség háromszor küldött 
ide képviselőt, aki több anyakönyvi adatot gyűj
tött. de viselkedése reám azt a benyomást tette, 
hogy nem igen siet az alapos kutatással s mintha 
huzni-halasztani akarná a lebonyolítást.

A nyomozást újabban, az én adataim alap
ján. a családnak egy tudós tagja vette a kezébe 
s máris meglepő eredményt ért el. De a lebonyo
lítástól még nagy idő választja el a kutatókat.

Sokat írhatnék még erről az ügyről, de most 
inkább a Bevilaqua-családról szólok, megemlítve, 
hogy az olasz család a principe et dukki di Bevi- 
lacqua conti della Bevilacqua címet viselte s ezek 
közül egy tag, bizonyára a fentebb említett 1. 
Jakabról, mondja: »függi in Auslria.«

A család grófi ágát 1848-ban hercegi rangra 
emelték. A bresciai hiéna, Haynau, két Bevilaqua 
grófot fejeztetett le, amiért Bevilaqua várukat az 
osztrák sereg ellen halálig védelmezték.

(Folytatom.)
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Jd I P E K.
— Küldöttség a pénzügyminisUer- 

nél. Az. oly régóta nélkülözött és sürgetett 
szálló ügyében, a ka murait Azi kert egy re

fogadta Lukács László pénzügyminiszter 
a város küldöttségét. A küldöttségben részt- | 
vett Teleki Géza gró f v. b. t. t. is, aki a 
legnagyobb jóakarattal van Selmecbánya 
iránt. Wilczek Frigyes gróf dr. főispán 
ineg nem jelenhetett s így a küldöttség szó
noka Horváth Kálmán  polgármester volt, 
kinek kérését Farbaky István miniszteri 
tanácsos cs (,'zobor László országos képvi
selő támogatta. A miniszter megígérte, hogy 
az ügyet beható vizsgálat tárgyává teszi 
s rövid idő alatt elintézted. Megelé
gedéssel vette tudomásul, hogy Selmecbá
nyán „Diák Otthon" fog épülni. A polgár- j 
mesternek arra a panaszára, hogy a város 
haladását a főiskola elvitelének állandó fel
színen való tartása nagyban hátráltatja, a 
miniszter ezt válaszolta: „Ugyan, kérem 
ki tartja ezt felszínen? Amíg én itt leszek, 
— igaz, hogy ez nem tart örökké — 
arról szó sem lehet, hogy a főiskolát elvi
gyék Selmecbányáról, hol oly sok és nagy 
áldozatokat h o z t u n k Tudomásul vette a 
főiskolának műegyetemmé való fejlesztése 
ügyében megindult mozgalmat, szívesen el
búcsúzott a küldöttség tagjaitól s ezzel a 
tisztelgés véget ért.

— Kinevezés. A in. kir. pénzügyminiszter a 
bányászai körébe tartozó kezelési ágazatoknál al
kalmazott műszaki tisztviselők létszámában Uallov 
Géza, Kompoty József és Raffaj András mér
nököket főmérnökökké, Surjdnszky Vilmos, Rell 
Béla, dr. Schleicher Aladár és Fekete Lajos 
segédmérnököket pedig mérnökükké nevezte ki.

— Lakoma Tandlich dr. tiszteletére. A 
Selmecbányái izraelita hitközség Tandlich Ignác 
dr. főorvos, volt hitközségi elnök tiszteletére, 
folyó hó 14-én társasvacsorát rendezett a vigadó
ban. A lakomán, melyen nagyszámú közönség 
vei! részt, Ungdr Kálmán dr., az uj hitközségi 
elnök, hosszabb, szép beszédben méltatta Tandlich 
dr. hétévi elnöki működését és érdemeit s kérte, 
hogy, bár eltávozott az elnöki székből, ezután se 
vonja meg a hitközségtől támogatását. Tandlich 
Ignác dr. megköszönte az üdvözlést, a beléhelye- 
zett bizalmat s kijelentette, hogy ezután is épen 
ugv szivén fogja viselni a hitközség ügyét, mint 
eddig viselte Számos beszédet mondtak még s 
a lakoma, a legvidámabb hangulatban, a késő 
éjjeli órákig tartolt.

— Eljegyzés. Pille József dr., acsai orvos, 
a líceum egykori jeles növendéke, eljegyezte M. 
Bugár Margilot Galgamácsán.

— Bakflsbál. Bentsik Gergelyné okleveles 
tanárnő folyó hó 27-én, a városi vigadóban, bak- 
fiskoncertot. rendez. A kilenc pontból álló gazdag 
műsor után táncmulatság lesz. Mivel a tiszta jö
vedelmet a helybeli szegény iskolásgyermekek fel
ruházására fordítják, a koncertet a legmelegebben 
ajánljuk a közönség szives figyelmébe és pártfo
gásába. Selmecbányán ez az első ilynemű kísér
let; a közönség támogatásától függ, hogy minden 
évben megismétlődhessék.

— Magántanári megerősítés. A vallás- és 
közoktatásügyi miniszter Titka Béla dr. pécsi 
jogheeumi nyilvános rendkívüli tanárnak. Inka  
Antal Selmecbányái nyugalmazott főtanitó fiának, 
a budapesti tudományegyetem jog- és államtudo
mányi karán a politlkából egyetemi magántanárrá 
történt képesítését jóváhagyólag tudomásul vette 
és nevezettet ebben a minőségében megerősítette.

— A Selmecbányái Gyógyászati és Ter
mészettudományi Egyletben kedden, f. hó 23-án.

délután 5 órakor, a bányászati és erdészeti főis
kola uj palotájának mennyiséglani (V/a. sz.) tan
termében, lJr. F. Fenol kolbergi mérnök nép
szerű előadást tart a Forrol-féle uj számvolési 
eljárásról. Külföldi lapok kritikáiból következtetve, 
Fürről dr. előadása rendkívül érdekes és tanulsá
gos lesz s szakembereknek, laikusoknak egyaránt 
élvezetes órákat fog szerezni. Különösen a hiva
talnokok, kereskedők és üzletemberek figyelmét 
hívjuk föl az előadásra, amennyiben F’errol spe
ciális számolási módszeréi a számításaiknál nagy 
előnnyel alkalmazhatják. Vendégeket is szívesen 
lát az egyesület. Belépődíj nincsen.

— Az Izr. Leányegylet január 28-án, a 
városi vigadó nagytermében nyilvános ülést ren
dez, melyre a közönséget ezúton hívja meg az el
nökség, miután külön meghívókat nem bocsát ki. A 
gyűlés kezdete 'i, 9 órakor; utána tánc. Család
jegy 6 korona, földszinti és karzati ülőhely 2 ko
rona. ifjúsági jegy 1 korona. A gyűlésen befolyó 
tiszta jövedelmet jótékony célra fordítja, amiért 
is felülfizetéseket köszönettel fogad és hirlapilag 
nyugtáz. Jegyek előre válthatók Weisz Ignác 
nagytőzsdéjében.

— Ipari munkás kitüntetése. A kereske
delemügyi m. kir. miniszter Ambróz József sza
bósegédet, aki Jálin Vilmos szabómesternél 21 év 
óta van alkalmazva. 100 korona állami jutalom
mal és elismerő oklevéllel tüntette ki. A jutalom 
és kitüntetés átadása ma, vasárnap délelőtt 10 
órakorfoga városháza tanácstermében végbemenni. 
Ez alkalommal, az iparosok tömeges részvétele 
mellett. Horváth Kálmán polgármester fog be
szédet mondani s fogja üdvözölni a kitünteteti 
munkást és derék mnnkadóját, kinek ez immár 
a második munkása, kil ily szép kitüntetés ér. 
Az ünnepélyen bárki is részt vehet, sőt kívána
tos, hogy iparosaink és kereskedőink minél na
gyobb számban jelenjenek meg.

— A Selmecbányái ing- és fehérnemügyár, 
Farbaky István miniszteri tanácsos elnöklésével. 
folyó hó 17-én rendkívüli közgyűlést tartott. A 
közgyűlés elfogadta az alaptőkének s így a rész
vényeknek 150 koronára való leszállítását s egyút
tal fülhatalmazta az igazgatóságot, hogy újabb 
részvények kibocsátásával az alaptőkét 500 ezer 
koronára emelje. Elnöknek, nagy többséggel, újra 
Ungdr Kálmán dr.-t választotta inog a közgyű
lés. alelnöknek pedig Singer Miksát.

— Elmaradt mulatság. Múlt számunkban 
hírt adtunk arról, hogy a Selmecbányái bányá
szati és erdészeti főiskola hallgatói folyó hó 15-én 
dal- és zeneestélyt rendeznek Besztercebányán. 
Ez a dal- és zenecstély, mivel a főiskola ifjúságát 
a félévi vizsgák előkészületei teljesen igénybe 
veszik, egyelőre elmarad. Valószínű, hogy a jövő 
hónap vége felé fogják megtartani.

— A félév vége a főiskolán. A Selmec
bányái bányászati és erdészeti főiskolán folyó hó 
17-én végződött az 1911/2. tanév első fele, 18-án 
kezdődtek meg a félévi vizsgálatok s tartanak 
egészen február végéig.

— Esküvő. Tasch Nándor, a dünken-west- 
pháliai vasművek mérnöke, folyó hó 15-én tar
totta esküvőjét I nger Arankával.

— A „Tűzoltó-Egylet * koncertje. A mai 
estén tartandó tüzolló-koncert iránt nagy érdek
lődés mutatkozik és az előjelekből Ítélve, valószí
nűleg szűknek fog bizonyulni a vigadó. A koncert 
sikerét az előkelő közreműködők zenei képzettsége 
és készültsége előre is biztosítja. A koncert 8 óra-

: kor kezdődik.
— A „Diák-Otthon“ létesítése immár befe

jezett dolog. A vállalkozó a diák-otthon céljára 
szükséges telket már megvette és március hó 
elején megkezdi az építkezést. A Diák-Otthonban 
56 elsőrendű lakószoba lesz, 2—2 lakóra beren
dezve. A szobák parkettirozva, légszesszel világítva 
és vízvezetéki mosdókkal lesznek ellátva: az épű-



leiben légfűtés lesz. Lesz továbbá közös ebédlő és l 
külön olvasóterem. Ugyanez a vállalkozó építtel, 
a vett telek másik részén a tervezett gőzfürdőt is. 
Őszintén örülünk mindezeknek, mert így lényeges 
javulás fog boállani a lakásviszonyokban és meg
lesz végre az oly régen óhajtott gőzfürdő is.

— Gyerünk a moziba! Ezt a kellemes in
vitálást eddig csak idegen városban hallhattuk. 
Végre' azonban Selmecbányán is aktuálissá vált 
ez a szállóige: mi is mehetünk már a moziba. A 
helybeli mozgószinház napról-napra a legszebb 
műsorokat mutatja be, kár, hogy közönségünk 
kissé gyéren látogatja, holott mindenképpen rá
szolgál a pártolásra. Olcsó pénzen rendkívül kel
lemes szórakozást lehet szerezni a moziban, ahol 
tanulságos, humoros és érdekfeszítő mutatványo
kat nézhet végig mindenki. Szerdán fényes ifjúsági 
előadás volt, csütörtökön és pénteken az Uránia 
vendégszerepeit.

— A város utcai világításának javítása, 
illetőleg az ívlámpák felállítása rövid idő alatt 
megtörténik. A hatóság a napokban akarta az uj 
ivlámpákat felállítani, a hirtelen beállott nagy 
hideg miatt azonban el kellett halasztania. Mi
helyt az időjárás kedvezőbbre fordul, az ivlampákat 
azonnal felállítják.

— A rendőrség figyelmébe. Felhívjuk a 
rendőrség figyelmét a következőkre. A rendőrségi 
szabályrendelet szerint a Selmecbányái tíakkere- 
sek esti 10 óráig 2 koronáért, 10 óra után pedig 
3 koronáért hozzák fel az utasokat a vasúti állo
mástól. A vonat, melynek 9 óra 43 perckor kell 
érkeznie, úgyszólván kivétel nélkül megérkezik 
•/ 10-kor vagy még előbb is. A liakker tehát 
10 óránál jóval előbb bent van a városban, de a 
fiakkeresek, mindezek ellenére, még most is a 
hagyományos 3 koronái követelik az utasoktól. 
Helyes volna azon a szabályrendeleten változtatni
s a vasúttól való.kocsidijat, akár éjjeli, akár nap- j 
pali fuvarról van is szó, 2 koronában állapítani 
meg. Ezzel is nagyon meg van fizetve.

— Gazdasági munkás kitüntetése. A föld- 
mi veiéstigyi m. kir. miniszter Friedel János vá
rosi gazdasági munkást, ki 32 év óta van a vá
rosnál alkalmazva, 8! 476/1911. sz. leiratával 100 
korona állami jutalommal és elismerő oklevéllel 
tüntette ki. Ezt a kitüntetést ma, vasárnap dél
előtt 10 órakor fogja Horváth Kálmán polgár- 
mester a kitüntetett öreg városi szolgának átadni. 
Kívánatos volna, ha ez alkalommal minél több 
munkás és munkaadó venne részt a derék és hű 
szolga ünneplésében.

— Nyilvános előadás. A Selmecbányái 
Gyógyászati és Természettudományi Egyletben, 
tegnap délután 5 órakor, Vitális István ár. lic. 
főgimnáziumi tanár nyilvános előadást tartott 
téli madárvendégeinkről. Az érdekes, tudományos 
és tanulságos előadást nagyszámú, előkelő közön
ség hallgatta végig.

— Elszámolás a „Mensa Academlca“ cél
ja ira  befolyt adományokról. A főiskolai »Se- 
gélyző-Egylet« elnöksége, őszinte elismerésének és 
hálás köszönetének kifejezése mellett, újabban a 
következő adományokat nyugtázza: Az »Országos 
Erdészeti Egyesület* 1912-re 300 K, A m. kir. 
Állami Vasgyárak Központi Igazgatósága 200 K, 
Lágler Gyula (a 25 évvel ezelőtt végzett erdötisz- 
tek nevében) 200 K, Nagybányai m. kir. Bánya
igazgatóság 1912-re 100 K, Országos Magyar bá
nyászati és Kohászati Egyesület 100 K, Selmec- 
Bélabánya sz. kir. város 1911. év második felére 
100 K, Bányászati és Kohászati Egyesület buda
pesti osztálya 100 K, Dénes Géza 20 K, Takács 
Miklós 7 K, »A Bánya*irói dij fejében 5.34 K, 
Mankovich Rezső 5 K, Közöny József, Szilágyi 
Ernő és Thegze László 2—2 K, Györy Jenő és 
Manksinszky Gyula 1—1 K. A mai napig befolyt 
adományok összege 10547.21 korona. Az elnökség.

6.

— Az újévi üdvözletek megváltása ói
mén, Felső Hóna külulcában, a szegény iskolás 
gyermekek felruházására a következők adakoztak: 
Babocsay Bélánó 1 K, Buzik János 10 fill. Buzik 
József 10 fill. Becska József 20 fill. Bobus Gyula 
20 fill. Bohus Antal 10 fill. Bohus Mária 10 fill. j 
Besina Paula 10 fill. Buzik Géza 10 fill. Csizik 
József 20 fill. Debnár Mihály 40 fill. Ergesper 
Mária, 20 fill. Hrncsár Sándor 1 Is, Iván Károly 
30 fill. Istvánig Mihályné 60 fill. Kőgler Ignác. 20 
fill. Kriszta Valéria 20 fill. Lichner Ferenc 10 fill. 
Laszke Aranka 30 fill. Lambort Erzsi 40 fill. Ma- 
lay László 10 fill. Moraucsik Péter 10 fill. Mur | 
gács Mihályné 20 fill. Matusik János 20 fill. Makó 
Mihály 30 HU. Miskolcz Károly 60 fill. Makovinszky j 
Péter 30 fill. ilj. Marosi Károly 30 fill Marosi j 
Lajos 20 fill. Marosi Milka 10 fill. Marosi ltezsö 
10 fill. Marosi Mihály 40 fill. Makovinszky János 
20 fill. Moraucsik Terézia 10 fill. Najsl N. 10 fill. 
Prácska János 10 fill. Pataki János 40 fill. Polónyi 
Ádám 10 fill. Palaki Jenőné 40 fill. Peternák 
József 20 fill. Révay József 10 fill. Révay Adolfné
1 K, Révay Imre 40 fill. Schmidt Ferenc 20 fill 
Sohmidt János 20 fill. Schmidt Károly 20 fill. 
Schoff József 50 fill. Schoucsik Antalné 60 fill. 1 
Streling Viktor 50 fill. Stubnya Ferencné 20 fill. 
Suták Adám 10 fill. Suták N. 10 fill. Száméi 
Antal 20 fill. Száméi János 20 till. Száméi Mária 
10 fill. Száméi Vilmos 40 fill. Szép Béla 40 fill. 
Szép Gábor 10 fill. Szép Gáborné 1 K, Szép 
Győző 20 fill. Térén Márton 10 fill. Valter Mária i 
30 fill. Ifj. Veisz József 50 fill. Veisz Fülőp 50 fill. 
Vidó József 20 fill. Wilmon Alajos 20 fill. Wilmon 
Antal 10 fill. Wlkolinszky Mihály 20 fii. Záchej János 
20 fill. Zdrazsil Mária 20 fill. Összesen 19 K 60 fill. !

— Az ipolysági országos vásár. A keres
kedelemügyi in. kir. miniszter 88933/1911. szám 
alalt kelt rendeletével megengedte, hogy Ipoly
ságon az 1912. év december hó 23-ára és 24-ére 
eső országos vásár ez évben, kivételesen, december 
hó 16-án és 17-én tarlassék meg.
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— Figyelmeztetés. A besztercebányai ke
reskedelmi és iparkamara a következő figyelmez
tetést teszi közzé: Szófiában, Bulgária fővárosában, 
egy magánegyénekből álló társaság nemzetközi 
kiállítást rendez, melyre valószínűleg hazánkban 
is különféle, hangzatos Ígéretekkel kiállítókat kísé
rel meg szerezni. Mielőtt valaki gyárosaink vagy 
iparosaink közül ebben a kiállításban való rész
vételre elhatározná magát, jól fogja tenni, ha 
előbb a besztercebányai kereskedelmi és iparka
marához fordul bővebb felvilágosításért. Megje- 
gyeztelik, hogy a kiállítás teljesen magánjellegű 
s azon Magyarország hivatalosan nem vesz részt.

— Budapest legújabb és legmodernebb szál
lodája az Aczél Miksa állal pazarul berendezeti Ex- 
celsior szálloda Rákóczi-ut 72. szám alatt. Minden 
szobában meleg és hideg víz, minden emeleten 
telefon, központi fűtés, lift. Szobák naponta 5 ko
ronától feljebb kaphatók. Az árakba foglaltatik az 
angol reggeli, ruhavasalás, beretválkozás és ás-

ványviz. A pályaudvarok és színházak közelében. 
Villamos közlekedés minden irányban.

— Dr. Kalinovszky budapesti fogorvos e 
hó 21-én kezdi meg ozidőn működését a Hungária- 
szállóhan.

Dr. Beer, Brilun városának tiszti fő
orvosa, megállapította: Nagyon előrehaladott 
korú egyéneknél, akiknek szabálytalan 
székeléssel kell megküzdeniük, a természe
tes Ferenc József keserüviznek már 
8 napon át tartó használata (naponkint 3 
evőkanállal) a kívánt, maradandó könnyeb
bül ést előidézi. — Kapható gyógyszertárak
ban és füszerkereskedésekben. A »zétklll(lési ■ 
igazgatóság Budapesten.
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— Bosnyák földön. Nemcsak tárgyánál és 
tartalmánál, de kiállításánál fogva is móló feltű
nést kelt karácsonyi könyvpiacunkon dr Eöttovény: 
Nagy Olivér kassai jogakadétniai tanárnak, a köz
ismert nemzetgazdasági és jogtudományi írónak, 
>Bosnyák földön* című munkája, melyben az an- 
nektált tartományok történelmi adataival, közjogi 
helyzetével, belügyi és közigazgatási szervezetével 
közgazdasági berendezkedésével, társadalmi és 
vallási viszonyaival és kultúrájával ismerteti ineg 
a magyar olvasóközönséget. Reánk, magyarokra, 
széles e hazában különösen nagy fontossággal bir 
a műnek bő közgazdasági tájékoztatása, mert 
ipari és kereskedelmi tekintetben, a műben lefek
tetett irányelvek alapján, a magunk számára kell 
meghódítani ezt a földet, melynek kihasználására 
és gyümölcsöző igénybevélelére több európai 
nemzet is pályázik. A nevezőit mü élvezetes és 
vonzó olvasmány az olyanok számára is, kiket 
csak a keleti élet szinpompás világa érdekel s a 
bizarr, hegyes-völgyes tartományok turisztikai 
szépsége vonz. A vaskos kötet 20 mülappal, me
lyek remek vidékeket és néprajzi jeleneteket áb
rázolnak és Szabó Aurél e célra rajzolt stilszerü 
fejléceivel és záródiszeivel ékeskedik, a »Moson- 
vármegye* hírlap könyvnyomdájában Magyaróvá
rolt jelent meg és ára 4 korona. Megrendelhető 
Joergos Á. üzv. és fia könyvkereskedésében Sel
mecbányán.

— Kérjünk m indenütt gyügyi 
gyógy- é s  borvizet!

M I N D E N F É L E
#  Milliomosok jövedelme. Martin német 

kormánytanácsos, az ismert nevű közgazdasági 
iró, könyvet irt Poroszország 8300 milliomosáról 
A mű címe: „Évkönyv a porosz milliomosok jöve
delmeiről és adójáról. „Mikor a könyvkiadó cég 
közrebocsálotla az első ismertetést a sajtó alól 
nemsokára kikerülő érdekes műről, az ügyészség, 
a pénzügyminisztérium megkeresésére,házmotozást 
tartott az iró lakásán és a könyvkiadónál olyan 
cimen, hogy Martin csak a pénzügyminisztérium
ban vagy a pénzügyigazgalóságban szerezhette 
meg adatait a milliomosok adójáról és jövodelera- 
kimutalásáról. Nyilvánvalónak látszott az a felte
vés, hogy Mariin megvesztegette a pénzügyminisz
térium vagy a pénzügyigazgatóság valamely híva-
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talnokát s igv szerezte meg a hivatalos adatokat. 
A házmolozás nem járt eredménnyel, de a vizs
gálatot azért folytatták az író és kiadója ellen. Most 
aztán érdekes fordulat következett be. Az évkönyv 
kefelevonatait a pénzügyminisztériumban tüzetesen 
összehasonlították a hivatalos adatokkal s arra a 
meglepő felfedezésre jutottak, hogy Martin a le
vegőből állította össze Poroszország 8300 millio
mosának jövedelmét és adózását, Egyetlen adat sem 
volt helytálló. Ilyen körülmények közölt beszün
tették a további vizsgálatot és többé nem gördí
tenek akadályt a könyv megjelenése elé, do a tör
ténlek után aligha fog valaki is érdeklődni Mar
tin kormánytanácsos szenzációsnak Ígért adatai 
ránt.

p. Az „Ember Tragédiája" Prágában. Ha
kétségtelen is, hogy lassanként kezdenek bennün
ket már észrevenni a külföldön, irodalmi bevite
lünk azért még mindig óriási mértékben megha
ladja a mi csekély kivitelünket, idegen munkák 
fordításai úgyszólván napról-napra jelennek meg 
nálunk, inig a külföldön csak elvétve kerül fel
színre egy-egy magyar munka fordítása. Arról, 
hogy a francia vagy olasz könyvpiacon nagy író
ink képviselve volnának, nem igen szólhatunk. Az 
angolok jóformán csak egynéhány Jókai és Mik- 
száth-forditásról tudnak, csupán a németeknél, 
közvetetten szomszédainknál, találnak kiváló 
íróink valamivel nagyobb arányban átültetőkre. A 
többi irodalmakról ne is szóljunk. Mi tudomást 
veszünk a nagy arányokat ültő orosz irodalomról, 
a lengyel, a szerb stb. irodalmakról, ők nem a 
mienkről.

Egy kivételt tehetünk: cseh szomszédainkkal. 
Mi alig tudunk róla, hogy a csehek nagy rokon- 
szenvvel kutatják át klasszikusainkat, modern Író
inkat egyaránt s amit és amennyit csak lehet, 
megismertetnek a cyh  olvasó-közönséggel.

Íme, az >Ember tragédiájáét felújítva adták 
elő legutóbb a prágai nemzeti színpadon Ezelőtt 
néhány évvel szinre került már egyszer, még 
pedig páratlan tetszéssel: egy hónapon keresztül 
úgyszólván megszakítás nélkül adták, összesen 
31-szer, ami ott óriási sikert jelent. A cseh nem
zeti színház, a .Národni i)ivadlo«, egyike a leg
kiválóbb műinlézeteknek, de programújában a 
zenés és nem zenés művek, operák, drámák, víg- j 
játékok egyaránt beivel foglalnak és Így, ha még ! 
tekintetbe vesszük, hogy Prágában a művészi igé- j 
nyék meglehetősen fejlettek, büszkék lehelünk a [ 
mi Madáchiinkra és hálások azoknak, akik ezt az i 
ünnepeltetést nagy költőnknek megszerezték. A ; 
tragédia hatása külsőleg is nagy volt, annyira, 
hogy egyszer a Marseillaise-jelenet után oly zajos 
jelenetek játszódtak le a közönség körében, hogy 
Thurn gróf akkori hely tarló közbelépésére a dara- ] 
bot le kellett venni a műsorról. Az igazgatóság 
jóizlésének s a forditók utánjárásának köszönhető, ; 
hogy a darab nem aludt el végképen és a jelen 1 
évben, bár az idény végén, de fényes sikerrel is- j 
mél szinre került. A fordítást és a szinre alkal
mazást magát nem ismerjük, de a fordítóknak, 
Vrchlicky Jaroszlávnak és Brábek Ferencnek sze
mélyisége biztosítékot nyújt, hogy a színpadi Íz
lés szempontjából, valamint magyar szempontból  ̂
i s .  megfelel a kivánalmaknak.

Vrchlicky Jároszláv, aki az >Ember tragédiá
ját' fordította, családi néven Frida Emil, 1853- 
ban született Eounyban, Csehországban. Tbeologiai 
tanulmányokat végzett és mint tanár működött. 
Hamar érte el első irodalmi sikereit, amelyek 
mindig csak fokozódtak. 1893 bán, irodalmi érde
mei elismeréséül, a prágai egyetem tiszteletbeli 
doktori címmel ruházta fel. majd az irodalmi 
tanszékre hívta meg. Őfelsége pedig a bécsi urak- 
háza tagjává nevezte ki. Vrchlicky ritka nagy 
termékenységit költő. A költészet minden fajában I 
kitűnt, de különösen mély. tartalmas lírája szer
zett neki európai nevet. Mint műfordító is, igen

becses müvekkel ajándékozta meg nemzetét: 
Faustot, valamint Dante, Ariostó, Tassó munkáit 
az ó fordításában élvezheti a cseh közönség. 
Hogy a magyar irodalommal foglalkozni kezdett, 
az, amint említettük, Brábek Ferenccel való ba
rátságának köszönhető.

1894-ben jelent meg kettőjük fordításában 
Arany János Buda halála. Ez a csaknem lefor- 
ditbatatlanul nehéz nyelvű költői mii, amelynek 
fordítása egyrészről teljes nyelvi és tárgyi ismere
teket, másrészről a formák legalább is hasonló 
mesterét kívánja meg, amilyen a mi Arany 
Jánosunk volt. Ők készítették el az »Ember tra- ! 
gédiája. fordítását is. Nagy gonddal, de egyszers- j 
mind kedvteléssel, úgy, hogy Vrchlicky még a 
szinre alkalmazás munkáját is állandóan figyelem- 1 
mel kisérte. Az »Ember tragédiája* ismételten i 
és gyakorta kerül szinre a csehek müveit és szép i 
fővárosában. Prágában. V.

NYILT-TER.
E rovat alatt közlőttekért nem felelős » szetk.

F o g - K r é m  ff!
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Szájvíz

Enyhe, oldó háziazor m indazoknak. kik fi mész té ti zavarokban < 
az ülő rlctinód egyéb következményeiben szenvednek.

K im  eredeti doboz á ra  2  K.
Vidéki íviW ygzortnrakban kérjük Moll készítm ényeit

© C L -  F E L E  I

és erősítő L0 Bedurzsoles.
elism ert, régi jó hírnevű háziszor s z a g g a t á s  
se hülédtti! tszárniuzú m indennem ű betegségek 

1 ellen

E red e ti ilveff á r a  l i  2 '—
haphuto  tm nürn  i/toqt/iit: u n  ton  ( i  drix/ertuban

FöszétkOldesl hely MOLL A. gyógyszerész,
cb. és kir udv szállító. Récs. I Tnchlatibon

Henneberg-selyem sak cgyonest! Fekete, fehér és 
színes 1 korona Uő fillértől 

inéterenkint, blúzra és ruhára. Franko é? már megvámolva 
házhoz szállítva. Gazdag mintavalaszték postafordultával 

H enneberg selyemgyAros. Zürich.

SELMEC- ÉS BÉLABANYA SZ. KIR. VÁROS

HIVATALOS KÖZLEM ÉNYEI.

Az anyakönyvi hivatalok bejegyzései.
1912. évi január 3-tól január 20-ig.

S  z ü  1 e t  é  a.
János Ferenc, Ha/.alik Anna, leány, Selmecbánya 
Abonyi Ferenc, Visnyovszky Katalin, leány, Selmecbánya 
Gálik József, Stubna Antónia. » »

— Krieger Anna, fiú, *
— Frauda Mária, > »
— Jokl Térés, » *

Schvarcz József, Hrncsiár Mária. * >
PilTkó Márton, Fajtlik Anna, » *

H á z  a  s s á  u  ■
Holvay Károly, Selmecbánya, Homiár Mária, Selmecbánya 
ttrszinyi József, » Senscl Júlia, »
Szurovecz András, Bélabánya, Ivanics Zsuzsa. >
Tasch Nándor, DUnken Unger Aranka, »
Hubinszky József, Selmecbánya Wágner Mária » 
Ladziánszky Sándor, Sztantal Hankovits Katalin Bélabánya 

H a l á l o z á s .
Siegl János, 41 éves, eteresaaemte, Selmerbánya
Kalnia János, 11 éves, torokgyík. Selmecbánya.
ózv. Viletel Györgyné, 64 éves, szlvbillentyübaj Selmecb.
Rictiler István. 5 hónapos, tüdőlob, *
Sukor Aglája, 68 éves, szivhlldés, Felsőróna
Prokaj Jánosáé, 26 éves, tüdögümükör >
ózv. Friska Ferencné 76 éves, aggkór, Kisbánya
Futák József 78 éves. vizibetegség Bakabánya

H IR D E T É SE K .

SIHIDUFO!
tOOöózó

MÓDSZERÉVEL
EGY-C6T MYELVME6 
tahuiAsára szdi- 
gáló myelvtam 

TEUES 10.FÜZETBEM 
á 60 fillér.

DÍSZES VÁSZOMMÁPóáBAf 
_____KORODA 7.
| küic részizto isjuktitú nuttPccnor

IMS fiit. ÍS fit
könyvkereskedése Selmecbánya.

Ha el akarja adni 
Ipari termékeit, gépeit.
Raktáron levő áruit,
De bárminő más cikkeit is,
Egész készleteit,
Saját vagy bizományi áruit.
Segítségére jövök ebben s
Elintézem Ön helyett
Nag yon olcsón és pontosan, —
Lelkiismeretesen
Elhelyezi hirdetéseit,
Nag yon jól megválasztva a lapokat, 
Készít hirdetési szövegeket 
Elismert hirdető irodám, mely 
Ingyen megküldi Önnek 
Ujságkatalógusát.
Tele fontos tanácsokkal 
Jó útbaigazításokkal 
Általános reklámszokásokkal 
Nag yon kimerítő költségvetéssel I

LENKEI ZSIGMOND
hirdetési osztálya

I S u c l í J ip e s t .  D ohány-u tca  37. 
TELEFON 176-09.

M Ó T O B O KNYERSOLAJ 
SZIVÓGÁZ 

DIESEL
BENZIN é s l o k o m o b i l o h

Gyors szállj- 
tás, kedvező . /M ,
fizetési félté- Jkb ■ í  f  'j^ [2 r \  

tételek, 
messzemenő 

jótállás.
01EZD1I MéTIRGYál RÉSZV. TÁRS.

Németország legrégibb, legnagyebb aólorgyára
V E Z i É | R K É P V I S E L Ö :

Gellert Ign ác  és Társa
BUDAPEST, V., KOHÁRI-UTCA 4. 

(Al k o t m á n y  u t c a  s a r o k .) 

m i .....................
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I\ it ii nő  fisz telette! 
Grohm ann Gyula
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MINDENÜTT KAPHATd

Ü T  Figye lm e zte tés!
Société des P a p ie rs  Abadie.

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

RIZ A BA D IE (BizDorel-nak
különböző utánzatait forgalomba hozták, 
felhívjuk l. 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 évközökkel fogunk harcolni. 746-1

Société des Papiers Abadie.

D E B R E C E N I ,

z s íx íe l s l Ie v a l ó
S Z A L O N N Á T
a Lgjobb minőségben . r=r=c
j—  -■ -nr-m és legjutányosabb áron

Móricz Ferenc
hentesáru-nagykereskedő cég, 

D E B R E C E N ,
bármilyen kis mennyiségben is szállít.

32 éves cég.
----------------  Á rje g y zé k  ingyen. ----------------

/
' ^  isüsk . 'i

. xN v  v ,:| '«küld:% \  
lv. ^

a k á c z ,
l i c s i a .

|, nentesr gyümölcsfa,
! vfidonczéssíölövestytarpl,
V.’ * \ V  - -II • > .V •“<

5 T l r r  sryomorfájós, bólbeteg, étvágytalan ,
lesőványodáshoz. lutjlandös, használja 

a számos év óta jónak bizonyult gyomorsót, 
Schaum ann gyógyszerésztől Stoekerauban.

5 T T -; szabályozni és épségben ta r ta n i a k a r ja  
j \ em észtését, használja a Schaum ann- 
féle gyom orsot, tapasztalni lopja, hogy más szerek 

ellenében, mily jól érzi magát.

eHávolilja azonnal a fölösleges 
V *Y U IIÍU I^ U g.yomorsavat és előmozdítja 
az em észtést, fgy doboz ára 1 korona 50 fillér.

(*Yomorsó'pas2tiIIák >ktX<Z°,
ugyanazon hatást teszik, mint a gyomorsó Ára tar- 
solyonkint 8 phiolával a 10 gyomorsó-pasztillával 
kor. t.50. Postai szétküldés legkevesebb 2 doboz meg

rendelésnél — utánvétel
S c h a u m a n n  gyógyszerész S to ck e rau -b a n . 

K ap h ató  m in d en  g y ó g y sz e r tá r b a n .

8 I l i i i g

rekedtség, katarus, elnyál- 
kásodás, görcsös hörghurut 
ellen milliók használják a
K A I S E R
mell-karatnelliit a bitóm finjiti
6 0 5 0  közj. hitel, orvosi és 
magánosok bizonyítványai 
a biztos eredményt igazol
ják Igen egészséges ás jóízű 
bonbonok. Csomagban 20 
és 40 fill. Dobozban 60 fi!l. 
K ipható: M árkus M. cuk
rászdájában, Mlkovényl 
A. és Margótsy J. örö
kösei gvógytáraiban S e l
m e c b á n y á n . W alko J 
K. és Szentistványl A. 

G ö ln icb á n y á n .

f o g o r v o s
Med. Univ.

D r .  K A L I N O V S Z K Y  L .
specialista fog- és szájbetegek részére

B u d a p e s t r ő l  S e l m e c b á n y á r a  é rk e z e tt
es

r e n d e l  ja n u á r  hó 2 1 -é tö l
Hungária szálloda Selmecbánya

I. em elet.
Szájpadlás nélküli fogak, fogsorok 

és aranykoronák készítése a gyökerek 
eltávolítása nélkül.

Legújabb fogsorok. Aranyhidak
Fog- és fogtőhuzás a legújabb mód

szer szerint érzéktelenitéssel, teljesen 
fájdalom nélkül.

Fogtisztitás fájdalom nélkül. 
Fogtömések arannyal, platina-, 

ezüst-, cement-, opál- és porcellánnal 
Tört, rossz és használhatatlan fog

sorok javítása és ujjáátdolgozása esz
közöltetik.
----- Mérsékelt árak. ------
Állami hivatalnokoknak árengedmény. 

Munkámért jótállást vállalok.

Rendel 9 —12-ig é s  2—5 óráig.

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

S e lm e c b á n y á i  H ír la p
hirdetési rovátában.

A Selmecbányái Hirlap-ot
állandóan sok ember olvassa,

azé rí m indig ak ad  m egfelelő  a ján lk o zó .
A hygienikus

Csak a

minőség
révén lett

világhírű
a valódi

PALMA Palma kaucsuk I
kaucsuk-cipösarok I ágybetét |

Nyomatott Joerges Ágost üzv. és lia könyvnyomdájábau Selmecbányán, 1912.

m i n ő s é g e  I
első rangú  M r


