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Joerges Ágost özvegye és fia
céghez intézondők.

hova az összes pénzküldemények is küldendők.

íemzetl munka.
Vihurmailarnk repülnek, szálldogálnak 

a magyar sajtóban mindenfelé. Hírek vannak 
erről is, arról is. Hogy megint kezdődik a 
zenebona; hogy így meg úgy lesz. Pedig 
de jól esett a csend, a béke! Higyjék el 
az igen tisztelt harcosok, hogy az egész 
magyar nemzet unisono a bekét, a kitartó, 
csend.‘s. nemzeti munkát á litja. A nemze
tietlen s minden nemes dolgot megtagadó 
irány a nemzeti munkára azonban azt mondja, 
hogy ez lehetettén. A turáni síkról idesza
kadt magyar munkát sohasem folytatott, j 
Legkevésbbé nemzeti munkát. Kultúránk, 
etimológiánk emellett szól. Pedig nem igaz. 
Kultúrában való elmaradottságunk csak azt 
bizonyítja, hogy egész életünk örökös harc
iján folyt le s nem frázis, hogy kis magyar 
népünk századokon át szolgált bástyafalul 
a nagy Európának, melynek békében ha
gyott népe haladt, kultúráikig épült, míg 
mi harcoltunk Van érzékünk a nemzeti 
munka iránt s ha békében voltunk, szaporán 
pótoltuk százados mulasztásainkat. Aki a 
kiegyezés előtti Magyarországot ismerte s 
ismeri ,t mait, az, ha igazlelkű cs tisztán 
látó, csak elismerésének adhat kifjjezést.

De viszont az is igaz, hogy, ha külső 
veszedelem nem forrasztotta össze a párto
kat, mindig dúlt nálunk a pártviszály. Soha
sem értett egyet a magyar. Csoda lenne, 
ha most egyetértene. Pedig alighanem igaz 
az a minap elhangzott szó, hogy minden 
bokorban ellenség leskelődik reánk. És mit 
sem bizonyít, hogy ezzel szemben egy má
sik illetékes férfiú nagyhatalmi allűrökkel 
áll elő. Akkor nem értettük a dolgot, most 
azonban már sejtjük. Hasonló dolog történt 
a minapi francia kormányválsággal. Az egyik 
illetékes ajak mást mondott, mint a másik, 
htirtangos egy mesterség a politika. Tehát 
ne politizáljunk.

De hiszen a nemzeti munka sürgetése 
s ennek egyetlen tényezőjéért, a békéért 
Ví>hi sopánkodás talán mégsem politika. Ma 
a nemzet egy nagy gazdasági föllendülés 
•égen óhajtott idejét éli, mindannak ellenére 
is. hogy a politika ege hol kiderül, hol bc- 
bortil. Mi lenne, ha ege sohase borulna be 
s a nemzet, évtizedekig, a béke munkás 
korszakát ölhetné!? Hogy minden irányban

mily hatalmasan fejlődnénk, hogy a mai 
jámbor óhajtások mennyi tartalmat nyerné
nek, mindenki belátja. Minek háta viszály
kodás, a pártvillongás, a munka ineg- 
akasztása?

Mindenki belátja, hogy ez az áldatlan 
helyzet nagy nemzeti károkat, a békés, 
nemzetfejiesztő munka pedig messzemenő 
eredményeket érhet el, épen ezért hisszük, 
hogy végre-valahára tartós leszabóké. De 
az ellenkezője se lepne meg bennünket. 
Elvégre magyarok vagyunk s mikor nem 
dúlt nálunk pártviszályV

Történelmi nagy tanulságok intenek 
bennünket arra, hogy legnagyobb áldásnak 
a békét hirdessük s érte. ha kell, tagadjuk 
meg elveinket, sőt, ha kell, még a — ter
mészetünket is.

F ém bányászaink ágyé
a képmselöházban.

Fémbányászaink körében régóta han
goztatott panasz, hogy mostoha gyermekeik 
az államnak. Nehezebb az előmenetelük, 
súlyosabb a munkájuk s aránytalanul cse
kélyebb a javadalmazásuk, mint azoknak a 
tisztviselőknek, akik az állami szénbányá
szatnál vagy a vasműveknél vannak alkal
mazásban. Ezeknek a panaszoknak adott 
kifejezést a képviselőház folyó hó lfi-iki 
ülésén lioseubery Gyula országos képvi
selő. Beszédét, mely a Selmecbányái fémbá
nyászokat is a legnagyobb mértékben érde
kelheti, valamint Lakára László pénzügy
miniszter válaszát is, egész terjedelemben 
a következőkben közöljük:

T. képviselőház! (Hulljuk!) Számolok a t. 
ház hangulatával és az előrehaladott idővel és le
hető rövidre fogom mondandómat. Egy státusren
dezési és javadalmazási anomáliára kívánom az 
igen t. miniszter ur figyelmét felhívni, jobban 
mondva, nem a figyelmét felhívni, mert hiszen az 
ő mindenre kiterjedő figyelme ezt a kérdést is 
jobban ismeri mindnyájunknál, hanem kérni aka
rom öt. arra, hogy ebben a dologban lehetőleg 
még az 1912. évi költségvetés keretén belül ipar
kodjék segíteni. A fémbányászalnál, fémkohászat
nál, sóbányászatnál, a pénzverdénél és a bányász
iskoláknál alkalmazott tisztviselők és altisztjeinek 
javadalmazásáról van szó. Magábanvéve is nehéz 
és keserves dolog a tisztviselőnek a mai drágaság 
mellett életszükségleteit kielégíteni, de az egyen
lőtlen elbánás okozta keserűség teljesen elvisel
hetetlenné teszi a helyzetet azokra nézve, akik

azt kénytelenek tapasztalni, hogy egyenlő kvalifi
káció mellett, sőt bizonyos tekintetben magasabb 
kvalifikáció mellett is, véletlen folytán, vagy az 
intézők szeszélye folytán vagy nem tudom, minek 
folytán, kedvezőtlenebb elbánásban részesülnek, 
mint kollégáik.

Ez a helyzet forog fenn a bányászati gazda
sági ágaknál alkalmazott tisztviselőknél és altisz
teknél. Az 1892: IV. t.-cikk alapján kibocsátott 
pénzügyminiszteri rendelet egy státusba foglalta 
össze az összes bányatisztviselőket és bányaalkal
mazottakat; számuk akkor 269-ben állapíttatott 
meg. Ez tartott 1903-ig, mikor a diósgyőri vas
müveknek és az állam vasúti gépgyáraknak a pénz
ügyminisztérium hatáskörébe helyezésével együtt 
a többi vasbányáknál alkalmazott tisztviselők 
kiszakittaltakjaz eddigi státusból és egyesílteltek 
a már akkor jobb javadalmazást élvező tisztviselők
kel. Ezek azután 1907-ben, midőn az államvasuti 
fizetésrendezés bekövetkezett és az államvasuti 
háreme kedvezőbb helyzetet teremtett, szintén 
ezekkel az államvasuti tisztviselőkkel együtt 
megint újabb, kedvezőbb javadalmazásba kerültek. 
Annak a bizonyos szénakciónak, amelyről a mai 
ülés folyamán annyi szó esett s amelyre én most 
nem akarok kiterjeszkedni, majd lesz alkalmunk 
máskor beszélni róla és így most csak annyit jelen
tek ki, hogy nem mindenben érlek egyet Mezőssy 
Béla t. képviselő ur felszólalásával, mondom, ennek 
az akciónak azok a tisztviselők látták a hasz
nát, kik most újólag kiszakittatlak a többi bá
nyász státusából és egyenlösittettek a vasmüveknél 
alkalmazott tisztviselőkkel.

A státusban most már kizárólag csak a fém- 
és sóbányászatnál, a pénzverdénél, a bányász
iskolánál és a fémkohászalnál alkalmazott tiszt
viselők rekedtek benn. A státus ma 101 emberből 
áll. A különbség óriási. Lesz szerencsém később 
erre röviden rámutatni, most csak még meg akarok 
emlékezni az altisztekről. Az altiszteknél úgy áll 
a dolog, hogy a vasbányáknál és a szénbányáknál 
alkalmazott altisztek kevesebb kvalifikációval 
bírnak, mert azoknak csak kétévi bányaiskolájuk 
van, a fémbányászalnál alkalmazott altiszteknek, 
az egyenlő előképzettség mellett, egy évvel több 
irodai szolgálati és egy évvel több bányaiskolai 
kvalifikációjuk van; már most ezek kapnak 700 K, 
kezdő fizetést és 1400 K, maximális fizetést, 
amazoknál pedig kezdő fizetés 1600 K, a maxi
mális fizetés pedig 3600 K. Még a minden kvali
fikáció nélküli irodaszolgák kezdő fizetése is 1400 
korona. Hogy ez óriási elégedetlenséget szül az 
altisztek között, az magától értetődő. Szegények 
borzasztó mód panaszkodnak, hogy miért hagyják 
őket ennél a bányászatnál, mikor ott megélni nem 
tudnak, miért nem teszik át őket másikhoz vagy 
nem ekviparálják a javadalmázásukat.

Ami a tisztviselőket illeti, ott mindig arról 
van szó, hogy az az intenció, hogy azok státusa 
és javadalmazása egyenlősitlessék az erdészekkel, 
mert, állítólag, ez mindig igy volt. Bocsánatot kérek, 
arra nézve én semmiféle tárgyi indokot nem látoki
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hogy a bizonyos bányászati előkészületeket, mér
nöki diplomát igénylő bár.yalisztviselöket miért 
válasszuk külön és miért lássuk el a vasnál vagy a 
szénnél foglalkozókat magasabb javadalmazással, 
mint azokat, akik a bányászainak egy másik ágá
val foglalkoznak, amely talán sokszor sokkal ne
hezebb feladatokat ró reájuk? Ennek indokál, 
mondom, a magam részéről belátni nem tudom 
(Helyeslés jubbfelöl.)

' Ma úgy áll a helyzet, hogy a bányászok még 
az erdészekkel sincsenek ekviparálva, mert ha 
volnának, akkor az V. lizelési osztályban eggyel 
többnek kellene lenni, mint most, a Vl-ban négy
gyei, a Vll-ben hattal, a Vlll-ban egyenlőnek 
kellene lenniük az állásoknak, ott megmaradna a 
mostani szám. a IX-ikben három állással és a 
X.-ben pedig 14 állással kellene kevesebbnek 
lenni.

Még érteném, ha azt mondanák, hogy az álta
lános fogalmazói szakkal akarnák őket egyenlő 
elbánásban részesíteni. Akkor is sokkal jobb hely- ; 
zetbe jutnának, mint most, mert akkor az V.-ben 
csak egy, a Vl.-ban nyolc, a Vll.-ben hét volna 
a különbség, a Vlll.-ban maradna, ahogy most , 
van, a IX.-ben eggyel kevesebb és a X.-ben 33-mal ■ 
kevesebb volna.

Hanem, ha nézzük ennek a pénzbeli Hatását, 
hát nem érdemes lulajdonképen ezt az egész dif- j 
ferenciát a különféle bányászok közölt fenntartani, 
mert ha az erdészekkel ekviparáljuk őket, akkor a ! 
mai helyzettel szemben az államkincstár nagyobb ! 
megterhelése 38,i>13 koronát tesz ki, ha pedig az j 
általános fogalmazói szak statusát alkalmaznák, ez ; 
kitenne 62.282-1, mig ellenben, ha azokkal egyenlő- i 
sitjük, akikhez voltaképen tartoznak, akikkel egy- i 
forma a kvalifikációjuk és akikkel azelőtt is egy 
státusban voltak, t. i. a vasasokkal és a szene
sekkel,- a különbség kitenne 75.224 koronát a 
tisztviselőknél, az altiszteknél pedig 29.000 koronát.

Egészben véve tehát 104000 koronáról van 
szó, amely megszüntetne egy egészen jogosult 
elégedetlenséget és elkeseredést egy olyan igazán 
elite tisztviselői karnál, amely eddig békésen 
tűrt, nem szervezkedett, nem lármázott, nem írt 
és most tisztelettel lolyamodik és kéri, hogy miután 
státusát kettészakitották, egyesítsék őket megint 
azokkal, akikkel egy és ugyanazon státusban 
voltak és akikkel eredetileg ugyanazonos fizetést 
élveztek.

A magam részéről ezt a kérelmüket igen 
igen melegen ajánlom az igen t. miniszter urnák

jóindulatába is kérem, hogy még az 1912. évi 
költségvetés köreién belül találja meg a lehető
ségei arra, hogy ebbeli kívánságuk kielégítést 
nyerjen. (Élénk helyeslés jobbfelöl.)

Kosenberg' felszólalására a pénzügy mi
niszter a kővetkezőket válaszolta:

T. képviselőházi Tekintettel az idő előreha
ladott voltára, nem kívánok részletesen e kérdé
sekbe bocsátkozni, habár nein volna nehéz kimu- 
talni, hogy az a különbség, amelyet l. barátom 
mint nem létezőt tüntet fel. a fejlődésből és a 
történelmi alapokból önként állott elő és különö- j 
sen abból a körülményből, hogy az államvasuli ! 
és az azokkal egy slátust képezel! vasinüves ága
zatbeli alkalmazottak sohasem tekinttettek való
ságos állami tisztviselőknek, hanem mint az állam 
magánvállalatainak alkalmazottai, nem is az 
állami tisztviselői séma szerint, hanem egy más 
séma szerint kezeltetlek, azon szempont állal 
vezettetve, hogy lehetőleg a magánvállalatok al
kalmazottaihoz jussanak közelebb, hogy így meg
felelő egyéneket lehessen ezen ágazatokhoz kapni. 
Ellenben a bányászok épen úgy, mint az erdészek. I 
valóságos állami tisztviselőknek tekinttettek és in- í 
nen származik az a különbség.

Jelenleg avval a jelenséggel találkozunk, hogy 
mindenki a vasművek alkalmazottaihoz akarja 
magát soroztatni. Hogy ennek elvi alapja nincs, 
az világos akkor, ha meggondoljuk azt, hogy ha a 
vasművesek kevésbbé.jól volnának fizetve, mint a 
szénbányászok, sohasem jutna eszükbe a szén
bányászoknak azt mondani, hogy a vasművesek
kel egy státusba kerüljenek, {Igaz! Úgy van! 
Derültség a jobboldalon.)

[.ehetne erről a-témáról sokat beszélni, azon
ban nem kívánok toyább immorálni a dolognál, 
elismerem, hogy vannak bizonyos helytelenségek 
és nem is zárkózom el az elől, hogy azokon, ameny- 
nyire lehet és amennyire a költségvetés keretén 
belül tehetem, már az idén segíteni igyekezzem, 
ugv a tisztviselőkre, valamint mielőbb az altisz
tekre nézve is (Elénk helyeslés a jobboldalon.)

Kérem, méltóztassanak ezt tudomásul venni.
(Helyeslés jobbfelöl.)

Azok a szomorú »transport«-ok.
Közli: V ö r ö s  F e r e n c .

X.
Ma nem közlök névsort. Ehelyett, elbeszé

lések alapján, a Zólyomba transportált honvédek 
élményeiből mondok el néhány apróságot.

Én, mivel megsebesültem, előbb kerültem 
haza, mint a többiek. Egész Nógrádmegyén keresz
tül fájós lábbal sáiilikáltam az országúton, sze- 
merameljfolyton a selmeci hegyeket keresve. Végre 
ágy tetszeti, mintha a mi hegyeinket láttam volna. 
Örömkönnyek öntötték el arcomat. Újult erővel 
kezdtem sietni, mintha a botom pótolta volna 
beteg lábamat. Letértem az országúiról, az erdőn 
keresztül, egyenesen a hegyeknek. Hosszú, kínos 
gyaloglás után nagyon megéhezve, azon törtem a 
fejem, hol telepedjem meg, mikor egyszerre há
rom gyetvai ember állta utamat. Pillanat alatt 
kiragadták a hónom alól kis batyumat, lerántot
ták fejemről honvédsapkámat. Semmit sem hagy
tak nálam, még a zsebeimet is kiforgatták s hir
telen eltűntek.

Alig múlt elegy perc, már egy másik csoport
tal találkoztam. 'Elpanaszoltam nekik a bajomat. 
Neveltek. Egyikük rám ütött s ezt mondta: >No 
akkor már semmit sem találunk nálad. Elmehetsz!«

Sapka nélkül, mellényben, állottam olt, hol 
mindenemből kifosztottak. Tovább ballagtam. Ke
serves éjszakám volt. |Hol tovább bandukoltam 
cgy-két óráig, hol lefeküdtem s pihentem egy-egy 
órát. Reggel felé fáztam is, melegem is volt. A 
hideg rázott. Végre hazaértem. Elfogtak, kihall
gattak, gúnyoltak, szitkokkal illettek, végre haza
küldtek.

Beteg voltam, munkára képtelen. Mindenki 
szemrehányással illetett, hogy honvédnek állottam 
be. Ezt nem bírtam ki sokáig. Antalffy úrtól ka
pott egy forinttal Szklenóra mentem gyógyulni. 
Beh sokat ért az az egy forint, beh sokat ért a 
tőle nyert jó tanács!

Egy szolga arra biztatott, menjek be a nagy 
házba; magyar katonatisztek mulatnak ott, kapok 
majd tőlük ételt, italt. Örömmel fogadtam meg a 
tanácsát. De milyen csalódás érl! Zólyomból, 
Besztercebányáról, Selmecről kiránduló tisztek 
voltak. A kocsmáros ridegen, kemény hangon 
utasított vissza az ajtónál. Keserű érzéssel, lever- 
ten távoztam. A kocsmáros utánam jött, rám 
kiáltott, hogy nem szabad a sétaulra mennem,

Sötétben.
megzörgetem az égi boltot.
Kannán nekünk a fény ragvog 
S  a mily sötétből felkiáltok: 
„Világosságot, csillagok!-1.

Ka jön a tavasz, illatával,
Elgondolkozva kérdezem:
„Ki küldött téged, hogy virágot 
Ültess a puszta réteken?"

Mlegkérdezem a sárga lombot,
Amint a fáról lepereg:
„Ah, végetek van hát örökre,
Ti szegény, hervadt levelek 7t"

Kérdezgetem a temetőket,
Kol annyi szivre éj borul:
„9ön-e még hajnal életünkre,
Ka egyszer már bealkonyul?"

. . . Tavasz tavaszra mindig eljön 
S  lombot sodor a hervadás;
Nőnek virágok, új remények —
Ss a sirásó egyre ás I . . .

Cupido nyilai.
Irta: K«dYar(! jflpüng-

Élt egyszer Simlában egy nagyon szép leány, 
egy szegény, de becsületes kerületi biró leánya. Jó

leán y volt, de arról az egyről nem tehetett, hogy érezte 
hatalmát s élt is vele. Anyja, hűen minden jó 
anya kötelességéhez, tele volt aggodalommal 
leányának jövője miatt.

Volt Simlában ez időben egy komiszárius, 
aki minden volt, mindazt viselhette s mindazt 
megtehette, amit említettem. Mint ember egyszerű 
volt, de csúnya, — kettőn kívül a legcsunyább 
férfi egész Ázsiában. Arca valósággal arra való 
volt, hogy álmodjunk róla s aztán megpróbáljuk 
pipánk fejére kifaragni. Saggolt volt a neve, Barr- 
Saggott, — Bar-Saggott Antonius s utána hat 
cimjelző betű. Kormányzati szempontból az indiai 
kormány legkiválóbb erői közé tartozott. Társa
dalmi szempontból azonban kedveskedő gorillá- 

j hoz hasonlított.
Azthiszem, mikor figyelme Beighton kisasszony 

felé fordult, Beightonné asszony örömkönnyekkel 
fogadta a gondviselés e jutalmát öreg napjaira.

A legtöbb komiszárius zsugori: de Barr- 
Saggott kivétel volt. Királyi lakomákat adott, el
látta magát jó lovakkal, táncmulatságokat rende
zett, valósággal halalomszámba ment az országban 
s ehhez képest viselkedett is.

Ne felejtsük , el, hogy mindaz, amiről Írok, 
a britt Indiának csaknem történelem előtti korsza
kába esett. Lesznek, akik emlékeznek még arra az 
időre, mikor a lawn-tennis még a jövő méhében

pihent s mi valamennyien croquetet játszottunk 
De még előbb volt olyan idő is, — akár hiszitek, 
akár nem — mikor még a croquetet sem találták 
fel s az Íjazás, melyet 1884-ben Angliában föl- 
elevenitettek, dühöngött ép oly mértékben, mint 
ma a lawn-tennis.

Beighton kisasszony pompásan túllőtt a 60 
yardnyi hölgytávolon s a legjobb hölgy Íjász volt 
Simlában. A férfiak «Tara-Devi Dianájának* ne
vezték.

Barr-Saggotl minden figyelmét neki szén- 1 
telte,ami Beightonné asszony szivét, mint már 
emlitém, büszkeséggel töltötte el. Beighton Kitty 
sokkal nyugodlabban fogadta a dolgot. Tetszett 
ugyan neki, hogy a komiszárius, neve után egy 
csomó ciinbetüvel, őt tüntette ki s hogy a többi 
lány majd megpukkadt az irigységtől; do azt a 
tényt sem lehetett eltagadni, hogy Barr-Saggott 
tüneményesen csúnya volt s minél jobban szépit- 
gette magát annál groteszkebb lett. Nem ok nélkül 
száradt rajta a «langur» név, ami szürke majmol 
jelent. Kitty úgy vélte, hogy kellemes ugyan, ha 
a komiszárius ott hever lába előtt, de mégis csak 
többel ér megszökni előle s kilovagolni azzal a 
gonosz Cubbonnal, aki az imballai dragonyos-ez- 
redben szolgált, — azzal a fiatal legénnyel, akinek 
csinos arca, de nem sok kilátással biztató jövője 
volt. Kitty a kelleténél jobban kedvelte Gubbont. ►í
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,le mindjárt utána őzt súgta: .Szegény barátom, 
menjen esak az istállóba!*

Odamenteni, egy sarokban meghúzódtam és 
váriam. Egyszer esak belép a kocsis egy nagy 
tállal. Felém jön, körülnéz s kérdezi: .Magad 
vagy itt? Nincs itt más is?« Ezzel egy kanalat 
ad a kezembe.* Nesze, dugd el, hogy senkise 
lássa. Ezt csak nekem vagy a Mari kisasszonynak 
adhatod vissza. Most előbb én eszem a küszöbön, 
hogy lássák, hogy csak magam vagyok itt. Azu
tán "majd te eszel; eleget fogok hagyni..

Így is történt s napokon át ment Így. Mari 
kisasszony jóvoltából még ftirödnöm is szabad volt.

■ Hogy hívták ezt a Mari kisasszonyt*, vág
tam az elbeszélő szavába. »A nevét nem tudom, 
de annyit megtudtam, hogy a kocsmámnak a 
leánya.* .Lássa, öreg barátom, én megmondom 
a nevét: Lencz Marinak hívták. Fel van annak a 
neve Írva a hálás szivekben, meri ez az egyszerű 
korcsmárosleány százakkal tett jót. Idővel talán 
majd könyvben is olvashatjuk az ő bámulatos 
tetteit. Én gyöngének érzem magamat ahhoz, hogy 
méltóan megírhassam a történetéi. Jobbaktól vá
rom ezt*

A következő vasárnap a tisztek megint ott 
voltak s jól mulattak. De ekkor már nem volt 
szabad az istálló és a kert körül lennem. Azt 
izentette a Mari kisasszony, hogy az erdőben 
tarlózkodjam. de no messze a kert végétől.

Ott bolyongtam erre-arra, midőn egy nagy 
fa tövénél, egy kis pádon, egy holtra vált ifjút 
pillantottam meg. Fekete szeme még életet mula
tott, de arca sárga és vértelen. Vártam, hogy észrevesz 
és megszólít. De nem vett észre. Nagyokat sóhaj
tott s közben fájdalmasan nyögött.

— Ez is honvéd lehel, gondoltam magam
ban s már-már megszólítottam volna, mikor az 
én pártfogó kocsisomat láttam sietve közeledni s 
nyomában egy Halai leányt. Ételt hoztak neki. 
Bocsinál! leves volt, kél kis bögrében, hogy jól 
elrejthessék őket.

A leány azonnal visszasictelt. Csak annyit 
mondott, hogy ma nagyon vitézek ott benn, ne 
mutassa magát.

A kocsistól megtudta az ifjú az én sorso
mat s kért, maradjak mellette. Oltmaradtain. 
Nekem adta levesét s egy pohár vizet kért tőlem. 
l)o hol a pohár ? Megellem a levest, elsiettem s 
pár perc múlva a jól kiöblített bögrékben hoztam 
neki friss forrásvizet.

Megint belevágtam a szavába. .Klhiszi-e, 
öreg barátom, hogy én tudom, ki volt az az ifjú?.'

‘No ha még ezt is tudja, akkor nem a te- 
kinlules úr lizeti ki ezt a sört, hanem én. Azt 
nem tudhatja, mert én sem merem mondani, csak 
sejtem. Azaz, tette hozzá péini habozás után, én 
meg mernék rá esküdni, hogy ő az, akit én gon
dolok, de megmondani npm lehel, nem merem. 
Jönnek talán majd még jobb idők is s akkor nem 
kell féltenünk a kenyerünket azért, mert honvé
deknek valljuk magunkat..

• Most sem kell már attól félniük Lássa, ón 
bátran állítom, hogy az az, ifjú a mostani polgár- 
mesterünk volt: Ocsovszky Vilmos úr..

Az öreg honvéd felugrói! s felkiáltott: .Hát 
igazán az volt? Én is azt, gondoltam, de még a 
feleségem előtt is titokban tartoliam a nevét. 
(Mert olyan beteg volt akkor, hogy egyik eszem 
azt mondta, hogy bizonyosan belepusztult beteg
ségébe, tehát nem lehetett ilyen erőssé, egészsé
gessé az a beteg ifjú, a másik eszem meg azt 
mondta, hogy hiszen több tippel töltöttem mellette 
s nagyon hasonlít hozzá. Csakhogy már megtud
tam az igazai! Azt a jó levest megköszönöm neki 
s büszke vagyok rá, hogy ezt a nagy ural, nagy 
bajában, hacsak pár napig is, kiszolgáltam. Még 
el keli mondanom, hogy a korcsmáros bajba ke
rült miattunk s nekem hirtelen el kellett bujdos
nom. A Mari kisasszonynak, ennek az angyalnak, 
sohasem köszönhettem meg azt a sok jót. mit 
velem lett, de sok éven át imámba foglaltam 
nevét..

(Folytatom.)
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— Személyi hirek. Háruld Vilmos ár., 
a debreceni jogakadémia tanára, folyó hó 23-án, 
pár napi tartózkodásra, Selmecbányára érkezett.

— Czobor László országos képviselőnk 
üdvözlése. Lapunk mull számában egész terje
delmében közöltük azt a beszédet, melyet a kép
viselőházban, a Selmecbányái bányászati és erdé
szeti főiskola ügyében, Czobor László országos 
képviselőnk mondott. Beszédére biztató, katego
rikus és megnyugtató választ kapott Lukács 
László pénzügyminisztertől. Czobor beszéde, vala
mint a miniszter válasza városszerte a legnagyobb 
örömet és megelégedést keltette. Ennek az üröm

nek és megelégedésnek adlak kifejezést egyesek, 
testületek s maga a városi hatóság is, midőn 
köszönő és üdvözlő-táviratokat küldtek városunk 
képviselőjének. Sürgünyileg üdvözölték: a városi 
hatóság, a kereskedők ipartársulala. a vegyes 
ipartársulat, a kereskedöifjak társulata, a Kaszinó 
elnöksége, a polgári társaskör, a polgári dalegvlot, 
az önkéntes tüzoltóegylet, a Selmeci Népbank, a 
kér. szociálista-egyesület s még számosán.

— Jurkovich Emil jubileuma. Jurkovich 
hmil, a besztercebányai tankerület kir. főigazga
tója. aki mint történetíró is a legjobb nevíiekhez 
tartozik, a múlt héten töltötte be szolgálatának 
harmincadik esztendejél. Bár kitért minden nyil
vános ünneplés elől, a besztercebányai kir. kath. 
főgimnázium tanári kara küldöltségileg tisztelgett 
nála s a nevezetes évforduló alkalmával szerete- 
tének és nagyrabecsülésének adott kifejezést. A 
Selmecbányái kir. kath. főgimnázium és az ev. lic. 
főgimnázium, mint amelyek szintén a jubiláns 
tankerületéhez tartoznak, örömmel csatlakoznak 
a besztercebányai kollégák jókívánságaihoz.

— Kinevezés. A m. kir. igazságügyminisz
ter Dulkó János Selmecbányái kir. járásbirót a 
Selmecbányái inunkásbiztositási választott biróság 
elnökévé három év tartamára kinevezte.

— Uj doktor. Balás Imrét, tíalás Hugó 
dr. ügyvéd, városi tiszli ügyész öccsét, folyó hó 
20-án, a kolozsvári Ferenc József-tudományegye
temen. a jogtudományok doktorává avatták.

— A líceumi főgimnázium hangversenye. 
A Selmecbányái ág. Iiitv. ev. lic. főgimnázium 
zenetársasága rendes évi hangversenyét folyó évi 
február 1 én tartja meg a városi vigadóban. Mű
sora a következő: Kuruc nóták, énekli a vegyes
kar. Csajági: A klasszikus csavargó. Előadják 
Nagy Jenő. Soltész Pál és Holovicz József Vili. 
oszt. tanulók. Brahms: Magyar táncok 1. Fuőik: 
Álomideáljaira. Előadja a zenekar. Olasz népdalok. 
Énekli a vegyeskar. Laczkó: A drámairó. Monológ. 
Előadja Nather Miksa Vili. o. t. Fucik: Altila- 
induló. Előadja a zenekar. Katona-nóták. Énekli 
a vegyeskar. A hangverseny esti 8 órakor kez
dődik. Jegyek előre válthatók Joerges Á. özv. és 
fia könyvkereskedésében.

— A „Templomberendezési Müintézet 
Részvény társaság*1 folyó hó 30-án tartja ala
kuló közgyűlését a városháza tanácstermében. A 
részvénytársaság eredetileg egy millió korona 
részvénytőkével volt tervezve, azonban, mint ér-
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S Cubbon egy percig sem tagadla, hogy fülig sze
relmes Kitlybe; mert Cubbon tisztességes fiatal 
legény volt. így aztán gyakran megtörténi, hogy 
Kilty Barr-Saggottjinéllósággal teljes udvarlása dől 
az ifjú Cubbon társaságába menekült, amiért 
anyja mindannyiszor jól megdorgálta. *De, mama j
— szólt ilyenkor Kilty — mikor Saggott ur olyan I
— olyan rettenetesen csúnya.*

•Kedvesem*, — hangzott mindig a kenettel 
teljes válasz — senkisein lehel másforma, mint 
amilyennek a mindenható gondviselés teremtette.
S emellett, tudod, hogy előkelőbb leszel saját 
anyádnál. Erre gondolj és légy okos.*

Kilty ilyenkor félrebiggyesztette szájacskáját 
s nem a legnagyobb tisztelettel kezdte emlegetni 
az előkelőséget, a komiszáriusokat és a házas- 
ragot. Beighton ur csak a feje búbját vakargalta, 
mert nem volt barátja a lelki izgalmaknak.

A saison vége felé Barr-Saggotl, mikor elér- 
ezettnek gondolta az időt, olyan tervvel állt elő, 

amely becsületére vált adminisztratív képességei- j 
m . Versenyt rendezett a női ijazók számára s 
«gy remek gyémánlos karperecéi tűzött ki díjul.

föltételeket oly ügyesen állította össze, hogy 
mint önki tudta, hogy a karperec Beighton kisasz- 
szonjnak szánt ajándék, melynek elfogadásával 

®ai"r"Saggntt komiszárius keze és szive, 
ölételek a következők voltak: 36 lövés 60

yardra, a simlai »ijkedvelő társaság* szabályai 
szerint.

A kitűzött délután egész Sírnia kilovagolt An- 
nandalba, hogy jelen legyen Paris Ítéletének meg- 
forditottján. Kilty együtt lovagolt az ilju Cubbon- 
nal könnyű volt észrevenni, hogy a fiatal legény 
nagyon nyugtalan. Bizonnyal árlatlan volt mind
abban, ami kövelkezetl. Kilty halvány és ideges 
volt s bosszú pillantásokat vetett a karperecre. 
Barr-Saggolt mesésen volt öltözködve s még ide
gesebb volt, mint Kilty s még rettenetesebb, mint 
bármikor.

Beightonné asszony leereszkedőleg mosoly- J 
gott, amint ép egy hatalmas komiszáriusné any
jához illik és az íjazás megkezdődött. Mindnyájan i 
félkörben állva nézték az egymást követő hölgye
ket. A komiszárius ur saját felséges kezével aj- i 
zotta lel Kilty iját. Kitty előrelépett, odapillantott 
a karperecre s első nyílvesszője hajszálnyi pontos- ! 
sággal belecsapott az * arany* kellő közepébe, ki
lencet számítva.

A balról álló Cubbon olyan lett, mint a 
kréta, Barr-Saggott pedig, nem tudva ellenállani 
az ördög kísértésének, elmosolyodott. Csakhogy 
ha Barr-Saggott mosolygott, meg szoktak vadulni 
a lovak. Kilty látta ezt a mosolyt. Balra pillan
tott, csaknem észrevehetetlenül intett Cubbonnak 
s folytatta a lövést.

Szeretném, ha le tudnám Írni azt a jelene
tet, amely most következett. Rendkívüli és min
denkép váratlan jelenet volt. Kitty kisasszony 

| csodás határozottsággal feszítette meg iját, úgy, 
hogy mindenki láthatta, mit csinál. Kilünő lövő 
volt s 46 fontos iját bájos biztossággal kezelte. 
Négy nyílvesszőt egymásután pontosan a céllap 
alá, a farúdba fúrt bele.

Oly szerencsésen működött, hogy egy pisze- 
orrú, szeplős, törpe lány diadalittasjrikoltása törte 
meg: >Akkor hát én nyertem!*

Beightonné asszony minden tőle telhetőt 
megtett, hogy uralkodjék magán; de azért sírva 
fakadt a világ szemeláttára. Minden erőfeszítése 
mellett is gyönge volt ekkora csapással szemben. 
Kitty kárörvendő rántással eresztette meg iját s 
visszatért helyére. Barr-Saggott pedig örvendő ar
cot igyekezett vágni, mialatt a karperecét a pisze- 
orrú lány durva, vörös csuklójára illesztene. Eset
len jelenet volt, nagyon esetlen. Mindenki iparko
dott el a tömeggel, Kiltyl anyja irgalmára bizva.

De ekkor odalépett Cubbon s — a többit 
már nem érdemes kinyomatni.

5*
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tesiillink, a vállalat egyelőre v ak egynegyedmillió 
korona alaptőkével indul meg. Igazán érthetetlen, 
hogy a közönség ilyen kevés összegű részvényt 
jegyzett, mikor a templomberendezési mliintézet 
egy igazán reális és biztos vállalkozás, melynél 
a részvényesek vesztesége teljesen ki van zárva. 
Sőt bizonyos a rendes kamatlábnál nagyobb nye
reség, amennyiben ennél a vállalatnál a rendelők 
nem magánszemélyek, hanem templomi és egy
házi alapok, melyeknek rendelései föltétlenül biz
tosak.

Igen kívánatos, hogy ez a nagyarányú vál
lalat létrejöjjön és felvirágozzék, mert 500--600 
fériimunkásnak adna jó és állandó kenyérkere
setet. Mint (értesülünk, rövidesen fölépíti a gyári 
helyiség s a vállalat, üzemének.’megkezdése után, 
a részvénytőkét újból emelni fogja.

— TUzoltó-bál. Bár a farsangnak úgyszólván 
még csak az elején vagyunk és a mulatságok csak 
most kezdődtek, alig hisszük, hogy estélyeink, siker j 
tekintetében, versenyezni tudnának a helybeli tűz
oltók által folyó hó ‘21-én a Vigadóban rendezett 
s hangversennyel egybekötött táncvigalommal.

Az önkéntes tűzoltók gyönyörű hivatást tel- ; 
jesitenek és igy természetes, hogy a közönség 
minden rétege igyekszik háláját leróni azzal, hogy 
estélyüket megjelenésével és résztvevősével sike
ressé tegye. Az idén a szokottnál is nagyobb ér
deklődés mutatkozott a bál iránt, amely jórészben 
a kiváló pontokból összeállított hangversenynek 
szólott.

A hangverseny Vitális István dr. elnöki 
megnyitójával kezdődött. Szellemes, ügyes beszédét 
a közönség hatalmas éljenzéssel honorálta.

Az elnök inegnyilóbeszéde után a tűzoltók 
énekkara lépett a pódiumra. Néhány igen kedves 
dalt énekelt, melyek a közönségnek nagyon tet
szettek. Meg kell jegyeznünk, hogy a tűzoltók 
énekkarának úgyszólván ez volt az első nyilvános 
szereplése és hogy már először is ily szép sikert 
aratott, elsősorban vezető karnagyuknak, Fekete 
István lic. tanárnak az érdeme, aki határozottan 
szép és eredményes munkát végzett.

Zeneszám következett ezután. Hoznék Erzsiké 
zongorakisérete mellett Hoznék János hegedűn 
2 művészies darabot játszott. Játékuk jó hallást, 
zeneismeretet és zeneérzéket árult el. A közönség 
ügyes játékukat zajosan megtapsolta.

A zeneszámot Balás Ilonka énekszáma 
váltotta fel. Nem túlozunk, ha azt mondjuk, hogy 
műkedvelőben oly fenséges hanganyagot, mint a 
milyennel Balás Ilonka rendelkezik, vajmi ritkán 
tapasztalhatni. Biztosra vesszük, hogyha valakinek 
eszébe jutna, hogy műkedvelő énekesnők számára 
országos versenyt rendezzen, Balás Ilonka okvet
lenül dicsőséget szerezne Selmecbányának.

Gyönyörűen elénekelt dalait, melyek egyi
kének szerzője Krippel Móricné Csergő Erzsi, 
az ismert nevű dalköltőnő, szűnni nem akaró taps 
jutalmazta. A magunk részéről is a legmelegebben 
gratulálunk neki, hozzáfűzve gratulációnkhoz azt 
az óhajunkat, hogy hangversenyeinket műélve
zetet nyújtó szereplésével gyakrabban tisztelje meg.

Külön dicséret illeti Cíeltért Jenőt, kinek 
hegedükisérete méltó volt a Balás Ilonka éneklé
séhez.

Zeneszám következett ezután, még pedig 
helyi szerző alkotása. A mi városunk szegény 
város, de bizonyos dolgokban kárpótol bennünket 
a Gondviselés: küld olyan embereket, akik művé
szetükkel élvezetet szereznek városunk közön
ségének.

Ilyen Kosáry János dr. is, kinek Suile régi 
stílben cimü zenedarabját Hoznék János (hege
dűn) Becker Nándor (brácsán) és a szerző (zon
gorán) játszották el, felejthetetlen élvezetet nyújtva 
a müértő közönségnek.

Maga a munka kiváló és hogy alkotója fá
radságot nem ismerő ember, legjobb bizonyí
téka. hogy a hatalmas és nehéz darab után egy

még sokkal nehezebb darabot: Liszt Vlll.-ik Magyar 
Rapszódiáját játszotta el Volt is része ünnepelte- 
tésben bőven.

A tűzoltók énekkara fejezte be a minden
képen fényesnek mondható műsort, amelyet azután 
reggelig tartó tánc követett Nego.

— Bányászszerencsétlenség: A Mária-akná- 
ban. Folyó hó 24-én a Mária-aknában halálos 
végű szerencsétlenség történt. Három bányász 
sziklarepesztéssel foglalkozott, repesztés után korán 
ment vissza a robbantás helyére, miközben a ra
kodó lőtéjéről egy meglazult szikla a törmelékeket 
eltávolító munkásokra zuhants közülök Debnárszky 
Ignácot agyonütötte, Iliradzky Istvánt a lábán 
súlyosan, Szárlorisz Jánost pedig a fején köny- 
nyebben megsebesítette. A szerencsétlenség helyén 
Szegedi Sándor dr., bányaorvos azonnal megje
lent, a sebesülteket ápolásba vette s a kórházba 
szállíttatta. Debnárszky a kórházba szállítás köz
ben meghalt. — A Miksa-aknán, ugyancsak folyó 
hó 24-én, a főtéről való kőleomlás folytán, szintén 
szerencsétlenség történt, bár nem olyan végzetes 
kimenetelű, mint a Mária-aknán. Itt csupán csak 
egy munkás, Fábián Károly, sérült meg, sérülése 
azonban nem veszedelmes. Mint értesülünk, már 
jobban van.

— Lelkészbeiktatás Hodrusbányán. Csics- 
manek Ivánt, a hodrusbányai ág. hitv. ev. egy
ház újonnan megválasztott lelkészét, ki e hó 23-án 
érkezett meg Hodrusbányára, február hó 11 -én 
fogják hivatalába ünnepélyesen beiktatni. A be
iktatást Hándel Vilmos lionti ev. főesperes fogja 
végezni. Jelen lesznek még Sobü Jenő főbánya
tanácsos, főiskolai tanár, a hodrusbányai ev. egyház 
felügyelője, továbbá Holéczy Zsigmond és Ada- 
movicc Samu lelkészek.

— A hűség jutalma. Atnbrdz József szabó
segédnek és Friedel János városi gazdasági mun 
kásnak, szép beszéddel, a múlt vasárnap adta át 
Horváth Kálmán polgármester a kereskedelmi 
és a földmívelésügyi miniszter 100—100 korona 
adományát s a dfszokleVelet. Az iparossegéd ezen
kívül a munkaadójától, Jiihn Vilmos szabómester
től is kapott értékes ajándékot. A megjulalinazás, 
valamint a díszoklevelek átadása ünnepélyesen, 
a városi tanács tagjainak, az elsőfokú iparhatóság
nak, néhány iparbarátnak, továbbá a kitüntetettek 
hozzátartozóinak jelenlétében ment végbe. Az ipar
barátok száma csekély volt. Azok jelentek meg, 
akik hasonló ünnepélyes alkalmakkor sohasem 
hiányzanak. Ott volt: Fizély Károly, id. Hornya- 
csek István, Jahn Vilmos, Laun Károly, Novák 
József, id. Oszvaldt Gusztáv, Pleuka Antal és Trei- 
ter János. Rajtuk kívül néhány iparossegéd és 
gazdasági munkás. Mi úgy képzeltük, hogy az ün
nepen az összes szabómesterek és segédek testü
letileg vesznek részt, a többi iparágakat pedig 
legalább is egy-két tag képviseli. Sajnos, nem igy 
volt. Szemrehányást senkinek sem teszünk, csak 
azt az óhajtásunkat fejezzük ki, hogy a jövőben, 
hasonló alkalmakkor, mikor a hűség és a ragasz
kodás erényét ünnepeljük, ne hiányozzanak azok, 
akiknek mulhalallanúl jelen kell lenniük.

— Az Izr. Leányegylet vasárnap esti 
nyilvános gyűlésének műsora: Prolog, mondja az 
egylet titkára. A két testvér, irta Radó Antal, sza
valja Singer Margit. Simonetti »Madrigale« és 
Mareello Rossi »Bagatelle«, hegedűn előadja Stad- 
ler Sándor, zongorán kiséri Goldner Melanie. Gár
donyi: »A nőkérdés,* vígjáték 1. felvonásban, 
személyek: Virágh Erna, a Rózsaszínű Kürt nő
egylet elnöke — Fischer Vilma, Doroghi Zelma 
titkár — Singer Margit, Horgos Gitta. Kárffy Olga 
tagok — Groszmann Aranka és Fischer Irma; 
Virágh Lili irodaszolga — Weisz Ilonka, Kárffy 
Ervin tüzérhadnagy — Ágoston inas — Valter 
Jenő. Kis költeményeket szaval Lőwy Aranka, 
zongorán kiséri Weisz Agosta. Molnár Ferenc: 
»A peches nap,« előadják Weisz Jenny és Jelű
nek Károly. A gyűlés után tánc.

— A városi könyvtár áthelyezése. A vá
rosi könyvtár eddig a városi elemi iskola épüle
tében volt elhelyezve. Mivel azonban erre a te
remre az iskolának van szüksége, a városi tanács 
úgy intézkedett, hogy a könyvtár a Magasház 
első emeletére, a községi bíróság hivatalos helyi
sége mellé helyeztessék át. Az áthelyezés az el
múlt héten már megtörtént s erre a körülményre 
az érdekelteket ezúton figyelmezteti a város ha
tósága.

— A tankötelesek összeírása. A város 
hatósága befejezte a tankötelesek összeírását s 
még december 3t-én összeállította a H. kimuta
tást. mely az iskolába be nem iratkozott, továbbá 
az iskolába járás alól fölmentett tanköteleseket 
tartalmazza. E kimutatás szerint 54 tanköteles 
nem iratkozott be és pedig 31 fiú és 23 leány. 
A 31 fiú közűi 6—11 éves van 20, 12—14 éves 
9, tizenöt évesnél idősebb 2. A 23 leány közül 
6—11 éves van 14, 12—14 éves 9. Az 54 be nem 
irt tanköteles közül 21 van az iskolába való járás 
alól fölmentve: 9 fiú és 12 leány s igy a tulaj- 
donképeni mulasztók száma 33. Összesen 2328 
tanköteles gyermeket írtak össze. Ezzel a szám
mal a 33 mulasztói egybevetve, az eredmény 
igen jónak mondható.

— Nyilvános előadás. A Selmecbányái 
Gyógyászati és Természettudományi Egyletben, 
tegnap délután 5 órakor, Ztvick Vilmos lic. fő- 
gimn. tanár nyilvános előadást tartott a csillag
fényképezés eredményeiről. A szigorúan szak
szerű, de a laikusokat is érdeklő szép előadást nagy
számú közönség hallgatta végig. — Szombaton, 
február 3-án, Klaniczay Sándor lic. főgimn. 
tanár, vetített képekkel, Shakespeare-ről fog 
előadást tartani.

— Juristabál. Houtvármegye juristái, az 
Ipolyságon létesítendő főgimnázium alapja javára, 
gróf Wilczek Frigyes dr. főispán védnökségével, 
folyó évi február hó 10-én, az ipolysági megye
háza dísztermében, juristabált rendeznek. Jegyek 
előre válthatók Polgár Ignác könyvkereskedésében 
Ipolyságon. A mulatság iránt megyeszerte nagy 
és általános az érdeklődés.

— A főiskolai Mensa Academica közgyű
lése. A főiskolai »Segélyzö-Egylet« f. hó 21-én
d. e. 10 órakor tartotta meg rendes évzáró köz
gyűlését a főiskola V. a., számú tantermében. 
Küvesi Antal lőisk. tanárelnök megnyitó beszé
dében rövid visszapillantást vetett az egyesület 
történetére és fejlődésére és ismertette mindazo
kat a változásokat, melyeket a »Segélyző-Egylel« 
vezetősége, az 1911-ik év folyamán, az ifjúság 
érdekében keresztülvitt és amelyek főleg a rend
kívüli segélyre, kamattól mentes kölcsönökre, 
gyógyszerköltségekre és az ingyenes ebédekre 
vonatkoztak. Megemlítette, hogy az év folyamán 
kiosztott segélyek összege 3163.70 K.

Jóleső érzéssel emlékezett meg arról, hogy 
a választmány hathatós támogatásával szeretettel 
vetette meg az alapját a »Mensa Academica* in
tézményének, amelyre már — különös tekintettel 
a helyi viszonyokra — elodázhatatianul szükség 
volt. Ez az intézmény, bár csak egy évvel ezelőtt 
létesült —, a bányász Jés erdészszakközönség, 
valamint a főiskola ügyei iránt érdeklődő nemes 
emberbarátok szives áldozatkészsége folytán már 
is 11562.64 K. türzsvagyonnal rendelkezik. Jogo
san lehet tehát remélni, hogy a Mensa, — bár 
jelenleg még nincsenek meg a kellő anyagi esz
közök s igy küzd a kezdet nehézségeivel, — foly
tonosan fejlődve, rendeltetésének éppen úgy meg 
fog felelni, mint más bevált hasonló intézmények. 
Ezidőszerint a 90 személyre berendezett Mensa 
havonként 420 ingyenes ebédet ád.

Ezután Ferjentsik Sándor s. e. jegyző felol
vasta a »Segélyző Egylet* törzsvagyonának és az 
1912. évi költségvetési előirányzatnak összeállítá
sát, amelyekből a közgyűlés örömmel győződött 
meg arról, hogy a »Segélyző-F.gylet törzsvagyona
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az 1911. év folyamán 12(170.85 K-viil gyarapodott 
(beloértve a Diákasztalra adományozóit Összegekéi) 
s hogy az előirányzat éneimében az 'Egylet* to
vábbi vagyonsaaporodasara is kövclkezlolui lehel.

A vagyonmérleg és a számadások letárgya
l j a  U[án Szánté István s. e. tag méltatta a veze
tőségnek az egylet Ügyeinek rendben tartása, jó 
vezetése, valamint a Mensa megalapítása körül 
szerzett érdemeit és a főisk. ifjúság nevében őszinte 
köszönetét tolmácsolta az elnöknek, valamint a 
választmánynak és egyben javasolta, hogy a köz
gyűlés az egylet vezetőségének adja meg a fel- 
mentvényt.

Elnöklő főiskolai tanár megköszönte a maga 
és a választmány nevében a bizalmat és elisme
rést s egyszersmind bejelentette, hogy a választ
mány távozásával ő' is kénytelen leköszönni és 
búcsúzni a »Segélyző-Egylettől«, mert más irány
ban van nagyon elfoglalva.

Hasonlóképpen Jánossy József bányajogász, 
s. e. alelnöfc, a választmány nevében, melynek 
három éven át volt tagja, búcsúzott az elnöktől 
és a közgyűléstől. Megköszönve a beléje helyezett 
bizalmat, a „Segélyző Egylel*-nck további inükö- | 
déséhoz jó szerencsét kívánt.

A választmánynak ezirányban hozott egy- ; 
hangú határozata értelmében elnöklő tanár azt j 
indítványozta, hogy a felszaporodott munkára való 
tekintettel, a »Mensa Academica* a »SogéIyző- ■ 
Egyletétől különválasztassék s ennek vagyona a 
törzsvagyonból kihasiltassék. Javasolta továbbá, 
hogy a Diákasztal ügyeit a jövőben külön elnök 
és választmány vezesse, megfelelő költségvetési elő
irányzat alapján.

A közgyűlés ilyen értelemben határozott és 
a »Scgélyző-Kgylet elnökének, egyhangú lelkese
déssel, Jankó Sándor főisk. tanárt, a »Mensa 
Academica« elnökének pedig továbbra is Kövesi 
Antal főisk. tanárt választotta meg.

Ezután a >Segélyző-Egylet* orvosának meg
választására került a sor. A közgyűlés az 1912. 
évre újból Kopp Jakab dv. tiszti főorvost válasz
totta meg, aki az egylet érdekeit eddig is hatha
tósan támogatta.

A »Segélyző-Egvlel« uj választmányába a 
közgyűlés rendes tagoknak Rákövetkezőket válasz
totta meg: Hibbján Gusztáv, Kachelmann Ottó, 
Lázár István, Sükösd Béla dr. s. e. tagokat, vala
mint Plenlzner Frigyest, mint az ifjúsági kör el
nökét; póttagoknak pedig: Komán Béla, llosvay 
Lajos, Imrédi Dezső és Szöigyémy Ferenc s. e. 
tagokat.

A »Mensa Academica* választmányába be
választotta a közgyűlés rendes tagoknak: Komán 
Béla, Bozsik Ferenc, Vallach Gyula s. e. tagokat, 
valamint Plentzner Frigyest, mint a főisk. ifjúsági 
kör elnökét, továbbá a *Segélyző-Egylet« minden
kori alelnökét; póttagoknak peeig: Autalóczy János, 
Szántó István, Barabás Sándor és Hafner Aladár 
s. e. tagokat.

Az indítványok során Plentzner Frigyes, az 
ifjúsági kör agilis elnöke, azt ajánlta a közgyűlés
nek, hogy a »Mensa Academica< uj vezetősége 
tegyen indokolt előterjesztést a m. kir. pénzügymi
nisztériumhoz abban az irányban, hogy az uj 
egyesület a jövő tanévtől kezdődőleg alaptőkéjé
nek gyarapítására minden főisk. polgártól évenkint 
1 K. tagsági dijat szedhessen.

A közgyűlés ezzel véget ért és az ifjúság 
a 'Segélyző-Egylet* vezetőségének lelkes éljenzé
sével oszlott szét.

— Elszámolás a tüzoltókoncertről. A sel
mecbányai önkéntes tüzoltö-egyesfilet, az egyesü
let pártfogásáért, a felülfizetőknek, valamint a kon
certen megjelent nagyszámú közönségnek ezúton 
mond őszinte, hálás köszönetét. Hálás köszönolet 
tnond, szívességükért, az előkelő közreműködők
nek, hogy a koncert erkölcsi és anyagi teljes sike
rét előmozdították és biztosították. Bevétel 1008 
K 10 üli. Kiadás 238 K. 14 1111. Tiszta jövedelem

709 K. 90 Ilii. Ebből kapóit a temetkezési segély
alap 500 K.-l, a forgótőke200 K.-t, a Fénykövi-alap 
69 K. 90 f-t. Fölüllizeltek: Dr. Balás Hugó 20 K, 
Hoznék Gjuia, Dr. Vitális István, Küns/.tler Já
nos, Kachelmann Károly és Fia, Kachelmann és 
Társa, Czobor László, Engel Zsigmond, 10—10 K, 
Suhajda Lajos 540 Ilii,, Grillusz Emil, Mátrai 
heik és Társa, Dr. Szegedi Sándor, SimoniCs Já
nos, Ernst Zsigmond. Horváth Kálmán 5 - 5  K 
Dr. Hegedűs Gyula 4 K, Dr. Tóth Imre, özv 
Gvurkovics Andrásné, Kozák Lajos. Fábry Károly 
!I—3 K, Leslyánszkv, Iloschek 2 60 fill., Thúránszky 
Kálmán 2'40 1 i 1 i.. özv. Hausdorfer Ferencné, özv. 
Hajdú Gyuláné, Liplák Mihály, Grohmann Gyula, 
Eckert Dismásné, Podhradszky Gyula. Jankó Sán
dor, Dalos József, llovszky Jakab, Malzner József, 
Ifj. Hornyacsek István, Duplák Károly, Fizély Ká
roly, Bötiger Henrik, Dr. Tandlicli Ignác, Thu- 
ránszky Béla, Kövesi Aulai, Fekete István, ifj, 
Oszvaldl Gusztáv, Gemeiner Samu 2—2 K, Gold- 
becher János 140 fill. Gverk Mihály 120 fill. 
Dr. Böckh Hugó, Niki János bt., Fuszko Ferenc, 
Schvetz József, Spiegel Dávid, Ferkó Sándor, özv. 
Irraler Jánosué, Friedel Andor, Murgács Jánosné, 
özv. Kupecz Gyuláné, Tihanyi Károly, Hasch 
Antal, Wágner Amália, Wallersdorfer Károly, 
Marék Gyula, Strausz Sándor, Millenovics Ferenc, 
N. N., Friedel János, Nemes Hugó, Gálik János, 
Márton Ignác, Palancsányi János, Gverk Károly, 
Greguss Antal 1 -1  K. Weisz Simonné 00 üli. 
lmmerblum Dávidné 50 üli. Kovácsik Samu 40 fill., 
Weisz Fülöp 40 fill. Összesen 215 K. 90 fill.

Sohse feledkezem meg,
hogy oly napokon, melyeken marhahúst nem 
főzök, a levesek mártások és főzelékek ké

szítéséhez

l-féle kockát
(kész húsleves)

drbja 5 f
ra Ü lH  Y* éterre 
—»iir  használjak.

A MAGGI név a gondos előállításért 
és a jó minőségért szavatol.

Keresztcsillag védjeggyel.

— Figyelmeztetés. A besziercebányai keres
kedelmi és iparkamara a következő, közérdekű 
figyelmezletés közzétételére kért fel bennünket: 
Spanyolországgal való üzleli összeköttetéseink érde
kében figyelmezteti a besztercebányaijkereskedelmi 
és iparkamara az érdekelt köröket, hogy Spanyol- 
országon kiviil élő kereskedők, kik felvilágosítást 
kívánnak e királyság külkereskedelme felől, a 
C.entro de Információn Comercial dél Ministerio 
de Estado (a külügyminisztérium kereskedelmi 
tudósításai Madridban) osztályához fordulhatnak. 
Említed osztály szívesen kész azoknak a külföl
dön élő kereskedőknek kívánságait költségmen
tesen, hirdetés utján, ismertetni, kik spanyol ter
melőkkel vagy exportáló kereskedőcégekkel szán
dékoznak összeköttetésbe lépni A spanyol lermelés 
főképen a következő termékeket öleli fel: aszalt 
almaszeleteket, szárilott gyümölcsöl, szövedékei 
konzerveket, parafadugókat, ércnemíit. ásványokat, 
olivbogyóolnjat, sói, szőlőt, borokat, gyapjúi.

— Körözés. Békésmegye alispánja a követ
kező körözést teszt közzé: A gyulai m. kir. állami 
gyermekmenhelyben gondozásban volt és öli el
halt Cséesei Piroska anyjának, Csécsei Mária

lakóhelyének, illetőségi és vagyoni viszonyainak 
megállapítása céljából a nevezett Csécsei Mária, 
aki az 1875. évben Kétugyházán született, rém. 
kalh. vallási! utóbbi időben Kunágolán, Almás
kamaráson, majd Gyulán tartózkodott, nyomozandó 
és feltalálás esetén tartózkodási helye Gyula r. t. 
város árvaszékével közlendő.

— Körözés. Hadköteles korba jutott Nádasát 
Lászlónak, ki állítólag református vallású és akit 
Biharmegye valamelyik községében kereszteltek 
meg s akit anyja 1891. évben Szabó Lajos gyomai 
lakosnál hagyod, születési esete és hozzátartozói 
nyomozandók. A nyomozás eredménye Bókósvár- 
megye alispánjával közlendő.

— A farsang és tüdőbetegek. Azok közöd 
a jólékonycélok közöli, melyeket a farsangtáji a 
társadalom szolgál, nincs szebb, mint a farsang 
során is segíteni a tüdőbetegeket. Most, mikor 
a József királyi herceg szanalórium-egyesület két
száz ágyra megkezdi építeni Debrecenben második 
népszanatóriumál: most a veszendő magyarság 
nemes ügyének felkarolását ajánljuk. Azt kérjük 
a bálrendező ifjúságtól, szanatóriumi bizottságok
tól, hogy erre az emberbaráti alapra rendezzenek 
egy sikeres mulatságot. Ha fővárosi művészek 
közreműködésével rendezendő koncertről, kaba- 
arról volna szó, forduljanak az egyesület elnök
ségéhez, Lukács Györgyhöz (Budapest, Királyi 
Pál-utca 11)

— Praktikus emberek. Kádárné be-bejár 
házas fiához a városba, ki olt szorgalmas mun
kából tartja el családját. Kádárné, mint afféle ta
karékos vidéki asszony, meg nem állja, hogy me
nyének egybe-másha bele ne szóljon. »Attól félek* 
— mondja egyszer — »hogy sokat használtok 
fel. A husdrágaság és a nehéz megélhetés dacára 
mindig húsleves van az asztalotokon*. — «Soh’se 
féljen, napamasszony*, — válaszol nevetve a rae-

1 nyecske, — »az a fő, hogy az ember értse a 
! módját. — Azzal, hogy Maggi készítményeit 

használom, melyek ma is csak oly olcsók, mint 
azelőtt voltak, képes vagyok mindenkor jó és 
egészséges étkeket találni s amellett még pénzt, 

I időt és munkát takarítok*. — »Bizony, édes szü- 
! lém*, —“vág közbe a kis Imre — »nézze csak 

meg a takarékkönyvemet: nincsen hónap, hogy 
| ne tennénk félre!*

— Budapestre utazó t. olvasóink a fővá
ros legújabb és legmodernebb szállodájában, az 
»Excelsior*-ban, Bákóczi-ut 72.) tulajdonos: Aczél 
Miksa, szállnak meg, hol minden szoba meleg — 
hideg vízzel, központi fűtéssel, villannyal stb.;van el
látva. Szobák naponta 5 koronától feljebb kapha
tók. Beggeli, ásványvíz, ruhavasalás és berelvál-

j kozás a szobaárban foglaltatik. Telefon 140 — 72.
... A gyermek egészsége a legféltettebb 

családi kincs. Ha a gyermek a Zoltán-féle csuka
májolajjal táplálkozik, nincs baj, mert a betegsé- 

I gekkel szemben ellentálló, edzett lesz. Az angol 
gyermekhalandóság azért sokkal alacsonyabb, mint 
a mienk, mert ott nincs család, hol a hidegebb 
évszak alatt ne fogyasztanának csukamájolajat s 
e célra nincs kiválóbb a Zoltán-félénél, mely kap
ható 2 koronáért Zoltán B. gyógylárában Bpest., 
és a gyógyszertárakban.

— T. olvasóinknak. Akinek 1 —2 éves 
akác, gledicsia, gyümölcsfa vadoné, továbbá 
mindenféle ojtolt nemes gyümölcsfára van szük-

j sége, annyival is inkább ajánljuk Unghváry 
László faiskolájának (Cegléd) mai számunkban 
közzétett hirdetését, mert a nevezett cég már 
több mint 26 éve küldi a szélrózsajminden irányába 
évenként 100,000 számra a nemes gyümölcsfát 
és millió számra a z t —2 éves gledicsia, akác és 
mindenféle gyümölcsfa vadoncot.'

— Kérjünk m indenütt gyügyi 
gyógy- és  borvizet!
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SELMEC- ÉS BÉLABÁNYA SZ. KIK. VAROS

HIVATALOS KÖZLEM ÉNYEI

289/1912. vt. sz.
Árverési hirdetmény.

Vihnye-fürdőben a Nádorház földszintjén 
levő 11. III. IV. és V. sz. bollok, továbbá az u. n. 
Stepnica-löldnek bérlete, egyuItal e fold felett 
levő beerdösitett terület sarlózási joga és végül 
az u. n. Iíorlovo földnek bérlete lejárván, ezekre 
a bérletekre uj árverés megtartása rendeltetett el.

Az árverés f. évi februárius hó 12-én (hét
főn) délelőtt 10 órakor kezdődik a városháza 
tanácstermében.

Kikiáltási árak az eddigi bérösszegek u. m.
II. számú boltra (divatáruüzlet) ... ... 200 kor.
III. » » papirkereskedés... 70 »

IV. » » eukrázda, tej- és
ásványvíz áruda... ... 200 »

V. » » bazár..........................   266 »
Stepnica-nevü föld .................................100 »
Stepnica leletti terület sariózása . . . . . .  10 »
Korlovó nevű föld .............................. 24 »

Felhivatnak a bérelni szándékozók, hogy 
fenti időben az árverésre jelenjenek meg és árve
rés előtt a kikiáltási ár 10 %-át készpénzben te
gyék le biztosítékul az árverés vezetőjénél.

Selmecbányán, 1912. évi január hó 25-én 
tartott tanácsülésből.

Horváth Kálmán,
polgármester.

NYILT-TÉR.
E rovat alatt közlöttekcrt nőm felelős a szert.

Nyilatkozat.
Alulírott kinyilatkoztatom, hogy a Selmecbá

nyái inggyár részvénytársaság folyó hó 17-én 
megtartott közgyűlésén Weisz Adolf igazgató 
urat személyében megbántani nem akartam, ezt 
a közgyűlésen is megmondottam, hogy az igazgató 
ur személye iránt a legnagyobb tisztelettel visel
tetem és felszólamlásomban csak a részvénytár
saság működését kritizáltam.

Budapesten, 1912. jan. 19.
Kitűnő tisztelettel 
Gara Ödön s. k.

az Arnold Rosenthal bécsi cég 
képviselője.

Tanuk:
Gerő Jenő s. k. 

Steiner Oszkár s. k.

E 1 P L I  T Z - P O R  *1
Enyhe, oldó háziszer mindazoknak, kik em észtési zavarokban 4a 

ar üld életmód egyéb követkozményeiben szenvednek.
E f/y  eredeti döf híz á ra  2  K .

Vidéki gyógyszertárakban kérjek Moll készítményeit

F̂ ^ f f p,t0 Beilúmöles.
elismert, régi jó hírnevű háziszer s z a g g a t á s  
és bitiestül származó mindennemfi betogségek 

ellen

E red e ti ilveg á r a  K  2 ’—
Kapható mindeti gyoggnt. turbón et drogerviban

FÖszétkfildésl hely MOLL A. gyógyszerész,
ca és kir ndv szállító. Béca, I Tochlanben 9

Menyasszonyi kelengyékselyemből méterenkint 1 
kor. 35 fillértől minden

{szintien. Porto és vámmentesen házhoz s/allitva. — Mintáka
nagy választékban postafordulattal küld: H e r m e b e r g  86*

ly e m g y á ra  Z ü rich . 3

H IR D E T É SE K .
440/1911. végrh. szám.

Árverési hirdetmény.
Alulírott bírósági végrehajtó az 1881. évi i 

LX. t.-c. 102. ^értelmében ezennel közhírré teszi, | 
hogy a selmeci kir. jbirós'ágnak 1911. évi Sp. 468/3. j 

! számú végzése következtében Dr. Hegedűs Gyula 
i selmeci ügyvéd által képviselt Engel Zsigmond sel- | 
j mecbáuyai bej. cég javára berencsfalusi végrehaj- 
! tásl szenvedő ellen 42 kor. 45 fill. s jár erejéig J 
| 1911. évi október hó 6-án foganalositott biztosi- J 
| tási végrehajtás utján- lefoglalt és 945 kor. 90 :
! lill.-re becsült következő ingóságok, u. m. üzleti 
j berendezés, fűszer és ital áruk és üres hordók, j 
; nyilvános árverésen eladalnak.

Mely árverésnek a Selmecbányái kir. járás- 
bíróság 191 l.-ik évi V. 265/3. számú végzése folytán 

! 227 kor. 45 fill. tőkekövetelés, ennek 1911. évi 
július hót. napjától járó 5% kamatai, összesen 
119 kor. 48 fillérben biróilag már megállapított 
költségek erejéig, Berencsfalu alperesnek lakásán 
leendő megtartására 1912. évi február hó 5-ik 
napjának délelőtti 11 órája határidőül kitüzetik 
és arra a venni szándékozók ezennel oly megjegy
zéssel hivatkoznak meg, hogy az érintett ingósá
gok, az 1881. évi LX. t,-c. 107. és 108. §-ai értel
mében, készpénzfizetés mellett, a legtöbbet Ígérő
nek, szükség esetén becsáron alul is, el fognak 
adatni.

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

Selmecbánya, 1912. évi január hó 12-én 
Sajtos Mihály,

kir. bir. végrehajtó.

2/1912. végrh. szám

Árverési hirdetmény.
Alulírott bírósági végrehajtó 1881. évi LX. 

t.-c. 102. g-értelmében ezennel közhírré teszi, 
hogy az ipolysági kir. törvényszéknek 1911. évi 
6144-—6146 sz. végzése .következtében dr. Martos 
Sándorselmecbányai ügyvéd állal képviselt Selmec
bányái Kereskedelmi és Hitelintézet részvény- 
társaság javára Selmecbányái végrehajtást szen- 
ellen 740 K 20 fill. s jár. érőjéig 1911. december hó 
22-én foganalositott kielégítési végrehajlás útján 
lefoglalt és 1560 kor. — fill.-re becsült következő 
ingóságok, u. m. 4 drb. ló, 2 drb. tehén és 50 
métermázsa I. füszéna nyilvános árverésen el
adatnak.

Mely árverésnek a Selmecbányái kir. járás- 
bíróság 1911-ik évi V. 308/2. számú végzése foly
tán 740 kor. 20 fill. tőkekövetelés, ennek 1911. 
évi október hó 1 napjától járó 6 "/„ kamatai, '/*°/0 
váltódij és eddig összesen 221 kor. 72 fillérben 
biróilag már megállapított költségek erejéig, Sel
mecbányán alpereseknek a vasút melletti major
jában leendő megtartására 1912. évi febuár hó 6-ik 
napjának d. u. 3 órája határidőül kitüzetik 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 legtöbbet Ígérőnek, szükség 
esetén becsáron alul is, el fognak adatni.

Amennyiben az elárverezendő ingóságokat 
mások is le- és felülfoglallatták és azokra kielé
gítési jogot nyertek volna, ezen árverés az 1881. 
évi LX. t.-c. 120. §-érlelmőbon ezek javára is el
rendeltetik.

Kell Selmecbánya, 1912. évi jan hó 13-án.
Sajtos Mihály,

kir. bir. végrehajtó.

1912. évi 19. szám.

Versenytárgyalási hirdetmény.
A Selmecbányái m. kir. központi erdészeti 

kisérleli állomás nyilvános Írásbeli versenytár
gyalást hirdet a Selmecbányán levő u. n. »Probier- 
gaden< épületeinek átalakításával kapcsolatos kö
vetkező munkálatok elkészítésére.

Föld- és kőműves-munka. Béton- és burko
lati munka. Ács-munka. Tető-fedő munka. Bádo
gos munka. Asztalos-, lakatos-, mázoló- és üveges
munka. Kályhás-munka. Szobafestő-munka. Vegyes 
fölszerelések.

Ajánlatok csak az összes munkálatokra te
hetők.

Az. árlejtésben részt vehet minden hazai 
vállalkozó és iparos, akinek Uzlele gyakorlására 
engedélye van.

Az ajánlatokat tartalmazó zárt borítékok a 
következő felírással látandók el: „Ajánlat r. ni. 
kir. központi erdészeti kísérleti állomás épü
leteinek átalakítási munkálataira."

Az ajánlatok szabályszerűen kiállítva, ivenkínt 
I koronás bélyeggel fölszerelve, pecséttel ellátott, 
lezárt, sértetlen borítékban, 1912. évi f e b r u á r  
hó 16-ának d. u. 3 ó rá já ig  nyújtandók 
be közvetlenül vagy posta útján a m. kir. köz
ponti erdészeti kísérleti állomás vezetőjének, Vadas 
Jenő miniszteri tanácsosnak. (Bányászati és erdé
szeti főiskola.) Később beérkező ajánlatok figye
lembe nem vétetnek.

Ajánlattevők tartoznak 2500 (kettőezerötszáz) 
korona bánatpénzt, hivatkozással a jelen hirde
tésre, készpénzben vagy biztosítékképes értékpa
pírban a Selmecbányái m. kir. adóhivatal pénz
tárába az ajánlat benyújtása elölt letenni és az 
erről szóló eredeti nyuglát az ajánlathoz csatolni.

Azon ajánlattevő bánatpénze, kinek a mun
kálatok végzése odaitéltetett, vissza fog tarlatni 
biztosíték gyanánt a részletes feltételekben meg
szabott jótállási határidők elteltéig. Ezen összegen 
kívül biztosíték vagy felülvizsgálati díj elmén a 
vállalkozó keresetéből levonások nem fognak esz
közöltetni. Ezen biztosíték visszaszolgáltatására 
az általános feltételek vonatkozó pontjai mérvadók.

Az. ajánlat a m. kir. központi erdészeti kí
sérleti állomás által kiadott űrlapokon állítandó 
ki, amelyeknek szövegén törlésnek, beszúrásnak 
vagy vakarásnak nem szabad lennie, ellenkező 
esetben az ajánlat mellőzendő

Az ajánlattal együtt bemulatott ajánlati 
költségvetésben az egységárakat, amelyekért vál
lalkozó a költségvetésben részletezett munkála
tokat elvállalni hajlandó, számokkal kell világosan 
megjelölni és a vállalati összeg nagyságái ily ala
pon kiszámítva, az ajánlatban számmal és betű
vel világosan kiírni. Állalányüsszegű ajánlatok nem 
fognak figyelembe vétetni.

A versenytárgyalás, illetőleg az ajánlatok 
felbontása, melyen az ajánlattevők, vagy kellőleg 
igazolt képviselőik is jelen lehetnek, 1912. évi 
február hó 16-án délután 4 órakor fog meg
tartatni.

A kivitel odaítélése a földművelésügyi m. 
kir. miniszternek lartatik fenn, aki fenntartja ma
nónak azt a jogot is. hogy a beérkezett ajánlatok 
közölt, tekint' t nélkül a felajánlott árakra, telje
sen szabadon választhasson. A végleges dön-
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lésig azonban az ajánlattevők kötelezettségben |
maradnak. j

Oly pályázók akik ajánlatuk benyújtásának 
idejéig a földművelésügyi m. kir. minisztériummal j 
(ízleli összeköttetésben még nem állottak, tartoz
nak képességüket és megbízhatóságukat az illeté
kes kereskedelmi és iparkamara bizonyítványával 
igazolni.

Az elvállalandó munkálatokra vonatkozó 
mindennemű lolvilágosltás, továbbá az általános 
és részletes feltételek, a tervrajzok, valamint a 
szerződés tervezete Selmecbányán, a m. kir. köz
ponti erdészeti kísérleti állomásnál, Vadas Jenő 
miniszteri tanácsos hivatalos helyiségeiben, a 
rendes hivatalos órákon belül, megtekinthetők s 
ugyanott az ajánlati és költségvetési űrlapok is 
átvehetők.

Az a vállalkozó, akinek ajánlata elfogadta
tott. tartozik a munkálatokat azonnal megkezdeni 
és a szerződésben kikötött batáridőn belül elké
szíteni.

Selmecbányán, 1912. évi január hó 20-án.
A m. kir. központi erdészeti kísérleti állomás 

vezetője:
Vadas Jenő,

miniszteri tanácsos.

I b i  gyom orfájós. bélbeteg, é tvágyta lan ,
J v n l  lesovanyodáslioz hajt,indus, használja 
a s/áinos év éta jónak bizonyult gyom orsót, 

Schaum ann gyógyszerésztől S toekerauban.

J3TJ/> j  szabályozni és épségben ta r ta n i  a k a r ja  
. / '■ ‘'■‘ Jó em észtését, használja a Schaum ann- 
féle gyom orsót, tapasztalni fogja, hogy más szerek 

ellenében, mily jól érzi magát.

í ?  V fiW 7niTQ fá eltávolítja azonnal a fölösleges 
gyom orsavat és előm ozdítja 

az em észtést. Egy doboz, ára I korona 50 fillér.

(*Yomorsó-pas2 tiIIák akekX„m‘fs8
ugyanazon hatást teszik, mint a gyomorsó. Ára tar- 
solyonkint 3 phiolával a 10 gyomorsó-pasztillával 
kor, 1.50. Postai szétküldés legkevesebb 2 doboz meg

rendelésnél — utánvétel
Schaumann gyógyszerész Stockerau-ban.

L Kapható m inden gyó gysze rtá rb a n .

Hirdetések felvétetnek a 
kiadóhivatalban.

m m m

M fü T A N IM l 
TAN 110 
NÉLKÜL
SCHIDIOF0-
MÓDSZERÉVEL
E6Y-E6Y MYELVME6' 
TANULÁSÁRA SZDl- 
QÁLÓ NYELVTAN 

TEUEi 10. FÜZETBEN 
a 6 0  f i l lé r .  

DÍSZES VASZ0HMAP*8M 
KORONA 7

IxüuiMaQiuOTnörfittffcw

iiEniiEU.iizii.tsni
kfinyvkereskedése Sslnecbánya.

n -SOO m é ie rm á zs a  első m inőeégli ré ti ^
♦ széna egészben vagy ré s zle te k b e n  le f
♦ ... e ladó. J

j  Dr- Vértsei Tóth Imre. {
♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦

f o g o r v o s
Med. Univ.Dr.KALINOVSZKY L.

specialista fog- és szájbetegek részére

Budapestről Selmecbányára érkezett
és

r e n d e l ja n u á r  h ó  2 l - é t ő l
Hungária szálloda Selmecbánya

I. emelet.
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.

~ M é r s é k e l t  á r a k .  ----

Állami hivatalnokoknak árengedmény.
Munkámért jótállást vállalok.

Rendel 9 —12-ig é s  2 5 óráig.

Ha el akarjaadni 
Ipari termékeit, gépeit,
Raktáron levő áruit,

_  De bárminő más cikkeit is,
« Egész készleteit, 
a Saját vagy bizományi árui), 
jj Segítségére jövök ebben s 
io Elintézem Ön helyett 
n Nagyon olcsón és pontosan, — 
m Lelkiismerelesen 
■ Elhelyezi hirdetéseit,
•? Nagyon jól megválasztva a lapokat,
■JJ Készít hirdetési szövegeket 
o Elismert hirdető irodám, mely 
S Ingyen megküldi Önnek 
!  Ujságkatalógusát,
® Tele fontos tanácsokkal 

Jó útbaigazításokkal 
Általános reklámszokásokkal 
Nagyon kimerítő költségvetéssel !

LENKEI ZSIGM OND
hirdetési osztálya

B u d a p e s t ,  D o h á n y - u t c a  37.
TELEFON 1 7 6 - 0 9 .

......... ..........................

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
h ird e té s i  ro v á tá b a n .

A Selmecbányái Hirlap-ot
á lla n d ó a n  sok  e m b e r  o lv assa ,

azért mindig akad megfelelő ajánlkozó.

M eghívó .

A „Templomberendezési Műintézet Részvénytársaság1
1912. évi január hó 30-án délután 3 órakor 

Selmec- és Bélabánya sz. kir. város 
tanácstermében

ALAKULÓ KÖZGYŰLÉST
tart. melyre a t. részvénytjegyzőket ezennel 

tiszteletlel meghívjuk.

Az alakuló közgyűlés tárgysorozata:
1. Az alapítók jelentése.
2. Elnök, jegyző és jegyzőkönyvhitelesitők választása
3. Az alapítók jelentése a részvényaláirásról és beír 

zetésről.
4 Az alapi toknak adandó felmentvény iránti határozat.
5. A megalakulás kimondása iránti határozat.
6. Az alapszabályok megállapítása.
7. Az igazgatóságnak az alapítók által 3 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.

11. Indítványok.
Kelt Selmecbányán. 1912. évi január hó 5-én.

A i  a lap ítók.

, Ön szép és állandóan

í tiszta ruhában
j

csak akkor járhat, ha ezeket a HATTYÚ gőz- 
mosóban, kelmefestőben és vegytisztitóban festeti 
és tisztittatja. Gallérokat és kézelőket tükörfényesre 
és hófehérre tisztítok. A ruhák ártalmas szerektől 
óva vannak. Praxisom teljesen megbízható 
és megfelelő még a legkényesebb követelményeknél 
is. Bármilyen szinohagyott ruhákat, úgy férfit mint 
nőit, szétfejtve vagy egészben, a legszebb mintákra 
festek. Egy öltöny férfiruha vegyi tisztítása és 
vasalása 3 korona 80 fillér.
A nagyérdemű közönség becses figyelmébe ajánlva maga
mat. vagyok mély tisztelettel „ H A T T Y Ú "  
gőzmosó. ruhafestő és vegytisztító SELMECBÁNYÁN. 
Kitűnő munkám kiselejtezett munkákkal össze 

nem t é v e s z t e n d ő .
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m

A L K A L M I  V É T E L ! ! !
D e b r e c e n i ,  z s í r n a k  va ló

i. a. 78 krajcárért, 

I. a. 80 kra jcárért.

Csak rövid ideig.

lóritz Ferenc cégnél
Debrecen kapható.

Sí

« í1
|
§
>Sí

111
)Sí1
iií

S f l L ¥ i T P Ü

VILÁG CZIKK
U T O L É R H E T E T L E N  
T A R T Ó S S Á G U  !

MINDENÜTT KAPHATá

t  í - d '

■ ^ 6 0

Röhögés, rekedtség és h u ru t ellen n incs jobb a

R É T H Y -fé le  pemetefűcukorkánál.
Vásárlásnál azonban vigyáz
zunk és határozottan Réthy- 
félét kérjünk, mivel sok ha

szontalan utánzata van.

I doboz 60 fillér.
Csak RÉTHY-félét fogadjunk e l !

1 I I 1 1 B K 1 K I B E S B i B B S I  
Bt

M O T O R O K

a
■
H

NYERSOLAJ 
SZIVÓGÁZ 

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

Gyors szálli- ....—
tás, kedvező íy_ 
fizetési fel

tételek, 
messzemenő 

jótállás.
D R E ZD A I M O TO R G V Á R  R É S Z I.  I H S .

Németország legrégibb, legnagyobb mótorgyára
VEZÉ|RKÉPV!SELÖ:

■ j j l ;

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

(ALKOTMÁNY-UTCA SAROK.) |

i a » m i B o e s B B n e  B B i i i i a r

R E D  S T A R  L I N E

VÖRÖS CSILLAG-VONAL.
R e n d e s  h a j  ő j  á r a t o k :

ANTWERPEN —NKW-YORK, 
ANTWERPEN—BOSTON és 
ANTWERPEN—PHILADELPHIA között.

TEN G ER I U T  7 NAP.
A hajók minden csütörtökön 
.•. és szombaton indulnak. .•. 

Prospektusok ingyen és bérmentve. 
R E D  S T A R  L I N E  
M a g y a r o r s z á g i  he lye tte se

B u d a p e s t, V I I I . ,  K ö z fe m e tő -u t 12 . a .

Eladó vendéglő!
Pécli Antaü-ulca 41 f. 
sz. a. házamban levő

V E N D É G L Ő M E T
előnyös áron eladom.

A helyiség más célra 
is kiadó.

Csernák Antal
vendéglős és háztulajdonos.

rekedtség, katariig, elnyál-
kásodás, görcs és hörghurut 
ellen milliók használják a
K  A I S E R
mell-karamelláil 3 három fenyőiéi
6 0 5 0  közj. hitel, orvosi és 
magánosok bizonyit váii ya i 
a biztos eredményt igazol
ják. Igen egészséges és jóízű 
bonbonok. Csomagban 20 
és 40 fill. Dobozban 60 fiiI. 
K ipható: M árkus M. cuk
rászdájában, Mikovényi 
A. és Margfótsy J. ö rö 
köst! gyógy tárai bán 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 .

Csak a

minőség
révén lett

világhírű
a valódi

PALMA
kauosuk-cipösarok

mám  A hygienikus i

pQlmukoucsuki
á g y b e t é t

m i n ő s é g e

Nyomatott Joerges Ágost ozv. és lia könyvnyomdájában Selmecbányán. Hu 2
elsőrangú


