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Felelős sz e rk e s z tő :

P O L C N Y I  A L B E R T .
Laptulajuonos :

Polcnyi Mátyás.

M egjelen  m in d en  csü tö rtö k ö n .

Hirdetések és reklámok jutányos áron közöltéinek. 
Nyilttér sora 30 fillér.

A haza és a szoczializmus.
A szocziáldemokraták —  ügyvezető 

kormányunk jóvoltából —  jelenleg na
gyon is felszínen vannak s szinte úgy 
látszik, mintha ők tartanák kezükben az 
ország gyeplőjét, mégis azt mondhatjuk, 
hogy Magyarországon gyermekkorát éli 
a szociáldemokráazia. Igaz, hogy ez a 
gyermek hatalmasan fejlődik s mától hol
napra férfivé serdülhet, mindazonáltal a 
jelen pillanatban még nem érte el az 
érettség fokát s mint a kiforratlan legény
ember, egyre-másra túlzásokba esik s 
brutális ellentétbe kerülve unos-untalan 
olyan eszmékkel és eszményekkel, melye
ket Magyarország ezeréves története meg
szentelt. Ezek a súlyos ballépések, a ki
forratlanságnak és éretlenségnek ezen ri
kító cselekedetei azonban ne rémítsék 
el még egyelőre burzsoáziát, amely ellen 
a szocziálisták oly vehemesen harczolnak.

Nem eszik meg oly forrón a levest, 
mint a hogyan készül, nincs a folyam
nak olyan áradása, a melyet apadás ne 
váltana fel. A mi szoezialistáink is ki 
fognak forrni, meg fognak érni s aztán 
békésen beilleszkednek majd a korhadó 
társadalmi osztály s rend kereteibe, mert 
egyelőre egyebet nem tehetnek.

A mi szocziáldemokrácziánk tisztára 
külföldi, illetve német példa után indul 
s a német szocziáldemokrata párthoz ha
sonlóan, a mienk is „fogja még olcsób
ban is adni“, hogy e pórias, de találó 
kifejezéssel éljünk.

A szocziáldemokraták tudvalévőén az

erfurti programm alapján állanak, amely
nek főpontjában a termelési eszközök 
köztulajdonná tétele áll. Ez egyetlen pont 
s egyúttal a legsarkalatosabb szocziálde
mokrata követelés is, amely a jelenlegi 

í társadalmi és köjogi rend keretén belül 
meg nem valósítható. Az erfurti prog- 

! ramm többi pontja, mint például a nép
hadsereg, az ingyen orvos és tanítás, a 
vallás magánügy, a munkásbiztositás, a 
czimek és rangok eltörlése, az általános 
titkos választási jog stb. stb. többé ke
vésbé megvalósítható az ,.osztáizrend“

! keretén belül is, sőt számos polgári ra
dikális párt van Európában, még Ma
gyarországon is, melyek e programm 

i egyik-másik pontjáért harczolnak.
Marx, a történelmi materializmus hí

res mestere, a szocziáldemokrata prog
ramm megvalósítást csak a munkásokj 
nemzetközi szövetsége és az országhatárok 
leomlása utján tartotta leomlása utján 
tartotta lehetségesnek s vezényszava: „vi
lág munkásai egyesüljetek*4 viszhangra 

Talál a világ összes munkásainak szivé
ben. Azonban nem ez fontos, hanem az, 
hogy a nemzetköziség nincsen benne a 
szocziáldemokráczia programjában, ha
nem benne van a taktikájában. S oka 
annak, hogy agitácziójuk, harczmodoruk 
egészen elüt a polgári pártok harczmo- 

; dórától. A szoczialista agitáczónak az a 
meggyőződése, hogy a munkásban meg 
kell bolygatni, lehetőleg kiirtani e haza
szeretetett, akkor lesz csak jó szoczialista. 
Daczára annak, hogy 'semmi olyan nincs 
az erfurti programúiban, mi ártalmára 
lenne a hazának, a mi szoezialistáink 
úgy nevelnek maguknak tömeget, hogy

azt a haza ellen izgatják. Ezzel tesznek 
éles külömbséget a proletár- és polgár
pártok között, ez az az örvény, amely a 
kettőt elválasztja.

De ez az örvény áthidalható. Bebi
zonyított tény, hogy minél hatalmasabb 
lett valamely országban a szoczialista- 
párt, minél nagyobb számmal kerültek 
be képviselői a parlamentbe, annál töb
bet engedtek elveik merevségéből, takti
kájuk szilajságából. ügy Német- mint 
Francziaországban hatalmas eltéréseket 
látunk már az elvek hangoztatása és a 
gyakorlati élet között. Hova tűnt a német 
szocziálisták radikalizmusa abban a pil
lanatban, mikor a birodalmi gyűlés kü
szöbét átlépték? Bizony kint felejtették. 
Észszerüségi szempontnak hódolóan s 
mint parlamenti férfiak abból az elvből 
indulnak ki, hogy minél hatalmasabb és 
gazdagabb Németország, annál jobb sorsa 
van a német munkásnak. S míg az er
furti programm az átkok átkát szórja a 
militárizmusra: Bebel, Vollmark és a 
többi urak megszavazzák a katonai ezé- 
lokra szükséges milliókat, illetve nem gör
dítenek akadályt annak megszavazása elé.

Hát igy lesz ez nálunk Magyarorszá
gon is. A vad, gyakran utálatos agitá- 
czió a haza ellen meg fog szűnni akkor, 
amikor a szocziálisták is valakik lesznek 
és nem lesz szükségük arra, hogy a ma
guk érdekében a felforgatást prédikálják. 
Belátják, hogy felforgatni könnyű, de al- 
kotui nehéz s ők mint szocziálisták is 
csak úgy boldogulhatnak, ha hazájuk mi
nél nagyobb és erősebb lesz.

T A R C Z

Kosári Ábel élményei.
Irta: KÁEF.

Ajándék a bányahivatalnak.
Kosári Ábel, javakorbeli, erőteljes magas

rangú tisztviselő, kit társaságokban bálványoz
nak örökké derült kedélyéért, humoros és min
dig élvezetet nyújtó elbeszéléseiért, vette át a szót.

— Ám jól van, ha kívánjátok, hát meg ki
sértem olyant elmondani, a mit még rólam nem 
tudtok.

Halljuk, halljuk — kiáltotta az egész asz
taltársaság, lehettünk vagy 22-en mind többé- 
kevésbé bányászok és tűzoltók. —Azért emlí
tem meg, hogy tűzoltók, mert tényleg úgy van 
itt az én nagy falumban, a bányászok önkény- 
télén tűzoltók, de téves felfogások eloszlatása 
végett azt is megjegyzem, hogy az asztal mel
lett nem tüzet, hanem szomjúságot oltottunk, 
azt is oly furán, hogy minél többet öntöttünk 
fel a garatra, annál tüzesebbek lettünk — mint 
biztosan tudom, egyiknek-másiknak annyira si
került a szomját eloltani, hogy másnap, midőn 
vele találkoztam, derült mosolylyal vallotta be, 
hogy no most már igazán ég a pokol.

— Azt tudjátok valamennyien — folytatta 
Kosári — hogy éppen 7 évig voltam a kincstár 
„jól“ megfizetett bányagyakornoka, s ha visz- 
sza gondolok ma, e kegyetlen mostoha előlép
tetésem megfeneklésére — meg kell valljam, 
hogy minden elégedettlenségem mellett is — ez !

volt a legboldogabb szolgálatom. Dobtak — a 
magas szolgálat érdekében — egyik helyről a 
másikra s igy már szinte megöregedve a ta
pasztalatokban, kerültem Petrozsénybe. Itt nagy 
kitüntetés várt reám, t. i. az ottani állami bá
nyahivatal főnöke szabadságra ment és a he
lyettesítésével — korlátlan hatalommal — én 
lettem megbízva.

Lakást a bányahivatallal szemben vettem, 
s hogy elbeszélésem további foiyama megért
hető legyen, előre bocsátom, hogy dolgom nem 
volt semmi. A bányahivatal négy — majdnem 
üres — szobából állott és fen hatóságom alá 
tartozó személyzetet öt munkás alkotta, ezek 
egyike — Mihály — kirendelt ficzkóm volt.

Petrozsényban nem telt éppen unalmasan 
az idő, de elég egyhangú volt az élet. Tulaj- 
donképeni feladatom abban állott, hogy a bras
sói bányatársulat üzemét a kincstár szempont
jából ellenőrizzem, ami semmiféle élvezetet nem 
nyújtott, s így sok mindenfélét elkövettünk az 
akkori társulati igazgatóval, hogy minél több 
vendégre tegyünk szert, már akár hivatalos, akár 
nem hivatalos vendég legyen is az.

Ha aztán kijött a bányabiztos, vagy a szom
széd bányabirtokos és barátja, volt akkor ricsaj, 
a pezsgő folyt és bort, ha Hegyaljait, még pe
dig aszút nem ihattunk, burgundin alul 
nem adtuk. Az ilyen vig nap aztán sohasem 24, 
hanem legalább 48 órát számlált.

Csak az volt a bai, hogy akármilyen szives 
vendéglátók voltunk s bármennyire elvitték a 
hírünket, alig akadt egy héten többször vendé
günk, mint egyszer. így aztán hét nap közül öt 
napig unatkoztunk

Egyszer csak váratlan csoda történt: a szí
nészek jöttek Petrozsényba. Már délelőtt meg
érkezett a városba egy tüskés pofáju ember, 
akiről rövid tüskéi hamarosan elárulták, hogy 
már két hete nem borotvált színész.

Ő volt a kellékes, mindenes és titkár. egy 
személyben. Futott-lótott, hogy délután, a tár
szekereken érkező társulatnak lakást szerezzen. 
De hol van lakás Petrozsényban ? 26 év előtt 
ki adóit színésznek, egy országkomédiásnak la
kást? Valami jóakarójuk az én nyakamra küldte 
őket.

— Nagyságos ur — köszöntött be hoz
zám — könyörüljön meg rajtunk és helyezzen 
el bennünket valahogyan !

— Mi jut eszébe? Hová tegyem én ma
gukat ? Ebbe az én kis szobámba akarnak be
költözködni..

Oh nem, kérem alásan, hanem ha szabad 
koczkáztatnom . . . ,

— Mondja bátran, mit kíván ?
— Oda át — folytatta — és mutató ujját 

mereven a bányahivatalra irányította.
Az eszme nekem is megtetszett, végre is 

igaza van ennek az embernek, az egész iroda 
üres négy szoba, lehet hogy el is férnek!

— Hányán vannak ? Kérdeztem rövid gon
dolkozás után.

— Tizenegyen.
— Kik azok ?
— A direktor, meg a direktorné . . .
— Egy házaspár? Mondám inkább ma

gamhoz, mint a titkárnak.
— Ne tessék hinni, nem házaspár, csak 

éppen, hogy nagyon jól egyeznek, s mi mindig



S E L M E C Z B Á N Y A I  E L L E N Ő R .

A város költségelőirányzata.
A legutóbbi lefolyt közgyűlésen fo

gadták el a városatyák az 1906. évi költ
ségelőirányzatot. A város adminisztráczi- 
ójában eme legfontosabb kérdéshez dr. 
Vitálison kívül, egyetlen város atya sem 
szóilott hozzá, szükségesnek tartjuk tehát 
mi ahhoz hozzászólani.

A városatyák, vagy nagy elfoglaltsá
guk miatt, vagy talán mert e kérdést bi
zalmi kérdésnek tekintik nem feszegetik. 
Mi szintén az intéző faktorok iránti bizal
matlanság nélkül akarjuk a nagyközön
ség előtt a költségelőirányzat csodabo
garait feltárni.

A város félmilliós költségvetése, 1906. 
évre 430973 K 32 fillér kiadással és 
351287 K 32 fillér bevétellel irányozta
tok elő; hiány 79686 korona, mely ösz- 
szeg fedezésére a város 68%  községi 
pótadót hozott javaslatba.

Az adó alapot, mely után 68%  pót
adó bevételezendő, pontos adatok alap
ján 116.465 kor. 15 fillér, tehát ennek 
68% -a 79196 kor. 30 fillér. Fedezetle
nül marad tehát még mindig 489 k. 70 f. 
továbbá a főiskolai körnek adományo
zott 20000 koronának egy évi részlete, 
1000 korona, amikről az előirányzat nem 
gondoskodik. Az igaz, hogy egy félmil
liós budgetnéi 1489 kor. 70 fillér ba- 
gatel, de mindazonáltal érdekes, hogy 
erről nincs gondoskodva. Mottója pedig 
az, hogy e kis összegről való gondosko
dás 2%  pótadó emelést okozott volna.

A bevételekről nem szólva,a melyet a : 
város tanácsa -  mint ismeretes optimista 
—  10719 kor. 27 fillérrel nagyobbnak 
irányoz elő, rnint az 1905. évre bon- 
czolgassuk a kiadásokat, amelyeknél szin
tén sikerűit a szükségletet a folyó évihez 
képest 12941 k. 8 7 .fillérrel emelni

azt a nőt tartjuk direktornénak, akit a direktor 
annak választ.

— Tehát két külön szoba?
— yh nem, ők lakótársak!
— Értem. — Mondja hát tovább.
— A bonvivant és a tragika.
— Hány szoba?
— Ez is csak egy — mert . . . .
— No jól van, a többit tudom — vágtam 

a szavába.
— De lehet, hogy mégsem tetszik jól tudni, 

mert ez az anyja meg a fia.
— Vagy úgy! Ez más. Tehát eddig két 

szoba. Hát azután ?
— A hős szerelmes meg a naiva.
— Hát ezek minő viszonynak örvendenek

— kérdeztem némi tapintattal, okulva az előbbi 
pár viszonyán — hogy együtt említi őket?

— Hát ez a pár igazában férj és feleség.
— Ez tehát a harmadik szoba.
— Igen ! De a harmadik szobába még be 

férhetne a második szobából a tragika is, mert 
ő szokta ezeket mindig féken tartani, hogy 
hajba ne kapjanak, mert — az Isten áldja meg
— nem jó élet a házas élet, legalább az övék nem.

— Hát van-e még valaki, ez eddig csak 
hat ember.

— Van kérem, és pedig a legfőbb sze
mély, mert a többi négy már nem számit.

— És ki az ?
— A primadonna! Uram, a primadonna!
Valami különös snttogó hangon mondta

ezt, mint aki már ezzel is felakarja hívni az 
ember figyelmét, hogy ez valami rendkívüli.

— De ennek kedves uram — folytatta nagy 
bizalmasan — különszoba kell !

— A negyedik szoba.
— Éppen elég uram ! Mert a második szo

bába a bonvivant mellé elférünk mi négyen én, 
Számi, Tercsi meg Góbi.

— No jól van, menjünk és nézzük meg a 
szobákat. Azt azonban etőre mondhatom, hogy 
ágy nincs csak egy, a főnöki szobában.

Mindenekelőtt a kiadások különféle- 
sége ötlik a szemünkbe. Vannak ugyanis

a) Valódi kiadások, és
b) Rendkívüli kiadások.
Hogyan, hát a rendkívüli kiadások 

nem valódi kiadások? Talán bizony csak 
'látszólagosak; akkor nem rendkívüliek, 
hanem: átfutok.

A valódi kiadásokat IX. fejezetre 
osztja fel a tanács és ezek között az 
utolsó valódi kiadás a , Különféle kiadás" 
melynek egyik rovatát a „Vegyes kiadás" 
képezi, e tételre kerek 10000 korona irá- 
nyoztatott elő. Közelebbről megnézve e 
tételt látjuk, hogy e rovaton fejti ki a vá
ros jótékonyczéiu adományait, és számos 
segélyezés, átalány mellett, melyet 3774 
kor. 10 fillérrel szerepeltet, még egy 
utolsó tételt is felvesz e czinten: „Előre 
nem látható kiadásokra" 6225 kor. 90 
fillér.

Hogy lehet az, midőn a város minden 
valódi kiadását a legapróbb részletezés
sel felsorolja, mikor ennek keretén belől 
a „különféle kiadásokat" e czim alatt pe
dig tételenkint a „vegyes kiadásokat" is 
szerepelteti, akkor még mindig 6225 k 
90 fillér „előre nem látható kiadás"~a 
is legyen.

De fogadjuk el, hogy igazsága van 
a tanácsnak; minden bölcs körültekintés 
mellett is lehet 6225 korona előre nem 
látható kiadás, különösen ha akarjuk, hogy 
legyen! Azonban, ha már a „vegyes ki
adásoknál 6225 korona előre nem lát
ható kiadást szerepeltetünk, miért keli 
még ezenfelül a „Rendkívüli kiad ásod
nál 54. tétéi alatt ismét mint önálló ro
vatot felvenni „Előre nem látható kiadás" 
800 korona.

Ezt már aztan nem értjük. Miért nincs 
a rendkívüli bevételeknél előre nem lát
ható bevétel ?

joggal kérdezhetjük: miért van úgy a 
valódi, mint a rendkívüli kiadásnál még
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— Az nagyságos ur, a promadonnáé lesz.
A szemle után a titkár mindent jónak ta

lált ,útbaigazításom folytán szénát szerzett és 
abból mindnyájuknak fekvőhelyet készíteti.

— Nagyságos uram! Csak még egy kérdést.
— No mondja!
— Van-e a primadonna szobájához kulcs?
— Van, kettő ! De miért kérdi ?
— Azért, mert a primadonna csak úgy köl

tözik be, ha mind a két kulcsot átadom neki.
— Rendelkezésére áll.
Ezután a kellékes futott tovább színpadot 

teremteni és megállás nélkül dolgozott, inig az 
egész társulat meg nem érkezett. Az elmondot
tak után engem már senmmi sem érdekelt csak 
a primadonna. A lakásom ablakából néztem a 
bányahivatalba való vonulásukat. Láttam, amint 
a titkár egy ékesebb színésznek, nyilván a di
rektornak hevesen magyaráz, és mindig felém 
mutat, e közben komolyan bólintgat a fejével. 
Majd egy veszekedő pár vonta magára a figyel
memet, utánuk egy ékesebb nő ment, hol a 
férfi, hol a nő vállára tette kezét, csittitó czél- 
zattal; ez persze a hős szerelmes, a naiva és a 
tragika volt. Egy fiatal pár következett ezután, 
a nő előtt a titkár majd ketté törte a derekát, 
azt hittem ez a primadonna, de midőn láttám, 
hogy egyetlen tekintetére a direktor is csak úgy 
ugrik, mint egy jól idomított bakkecske, mind
járt tisztában voltam vele, hogy ez nem más, 
mint a választott direktorné, a vele volt ifjú 
ember a „mama" fia kellett hogy legyen, tehát: 
a bonvivant. Szóval: mindenkit láttam, Számit 
is, Góbit is, még Tercsit is, kinek a titkár lát
szott kurizálni, de primadonnát nem láttam. 
Már mind eltűntek az épületben, midőn egy 
hintó érkezett s benne egy csinos husz-huszon- 
négy évesnek látszó kedves arczu hölgy ült és 
a lakásom előtt szállt le. Egy pillanatig körül
nézett. majd némi habozás után a kapum felé 
tartott. Ez lesz a primadonna gondoltam ma
gamban, és eléje siettem, hogy szobáját a szem
ben levő házban megmutathassam. A folyosón

előre nem látható kiadás?  Mi úgy tud
juk, hogy akár valódi, akár valódi rend- 
kivüli, akár rendkívüli előre nem látott, 
akár előre látott valódi kiadás is az, amit 
a költségvetés felsorol, az mind valóság
gal fel lesz használva, előre láthatólag 
nem lesz év végén felesleg sem m i!

Lehet, hogy az érdekeltek ezt részünk
ről csak puszta kötekedésnek minősitik. 
Ez azonban nem riaszt bennünket vissza 
attól, hogy kérdéseinket tovább ne fűz
zük. Az egyes tételeknél láttuk, hogy a 
város a közvilágításra 6200 koronát irá
nyoz elő. Ez nem sok. A számvevőségi 
indokolás szerint: „a szép holdvilágos 
estékre való tekintettel 302.40 kor. töröl- 
tetetett." E tételnél emlékezzünk meg a 
közvilágitásról.

Tény az, hogy a város e czirnen te
kintélyes megtakarítást ér el, de nem az
ért, mert Selmeczen szép holdvilágos es
ték járnak, hanem mert a naptár sokat 
jelez. Alig hisszük, hogy legyen város, 
melyet Selmeczhez hasonlóan naptár után 
világítsanak! Lehet nálunk bármily sötét 
idő, de ha a naptár teleholdat jelez, nem 
lát a város egyetlen polgára sem 16 lám
pánál többet, (még a polgármester sem) 
az egész városon elszórva, ezek is 4 — 5 
kivételével csak este 9 óráig égnek; úgy 
hogy közvilágításunk valósággal botrá
nyos, de közbiztonsági, tehát rendőri 
szempontból is legkomolyabban kifogáso
landó. Kár tehát a „hoídviiágos estékre 
tekintettel" lenni és jövőre még 302 ko
ronával gyatrább világítást Ígérni.

Egy következő tételnél látjuk, hogy a 
város tisztogatására, öntözésére 4500 ko
rona vétetett fel. Mint utána jártunk, e 
czímnél soha nincs megíakaritás. Elhisz- 
szűk, hogy elfogy e pénz sőt a mondott 
czélra, de hogy ez a tisztogatás, mely 
4500 koronába kerül, ilyen felületes le
gyen és azért lépten-nyomon a legfor
galmasabb utczán is annyi legyen a pi-

találkoztam a szép ismeretlennel, ő szólított 
meg, nem csalódtam, a primadonna volt.

A bemutatkozáson átesve, csedálkozással 
vettem tudomásul édesen csengő szavából, hogy 
már hírből ismer, s mindjárt felhasználja az 
alkalmat a külön szobát megköszönni.

Midőn átvezettem a szobájába, ott marasz
talt, majd kis czekkerjéből kivette az egyik kul
csot és azzal adta át nekem, hogy legyek szi
ves azt állandóan magamnál tartani.

Csodálkozással néztem rá. — De hisz a 
titkár külön elkérte mind a két kulcsot, mondám.

— Persze, mert senkinél sem lehet a szo
bám kulcsa, csak nálam, és akiben megbízok.

— Nyugodt lehet negysád. sohasem élek 
vissza bizalmával.

— Köszönöm, volt a rövid válasz.
Három hétig voltak Petrozsényben a szí

nészek. Az előadások nagyon primitívek vol
tak, azonban a primadonna naprói-napra szebb 
és szebb lett az én szemeimben, mindazonáltal 
egy rejtély volt előttem e nő, gyakran töpren- 
kedtem azon, hogy miért adta a kulcsot nekem, 
miért éppen nekem. S ha adta, miért vette ga
vallér szavamat, hogy vissza nem élek bizal
mával, továbbá miért panaszkodik előadás után 
éppen nekem — vasárnapot kivéve — minden 
este, hogy fáj a feje s miért válik meg mindig 
legkorábban a vacsorától, pedig a mint ő  el 
ment, már a többiek is szállingóztak, csak a 
titkár az tartott ki rendületlenül, akit alig tud
tam a nyakamról lerázni.

Legkellemesebben teltek a délutánok, a 
mikor a primadonnával az ablakomból koke- 
táltam, hogy tréfásabb legyen a dolog, hol ő 
rángatta a függönyét, hol én, s miután ez már 
az utczán is feltűnést keltett, a petrozsényi úri 
asszonyok annyira megharagudtak rám, hogy 
kitiltottak a társaságukból.

Az utolsó vasárnapjuk következett el a 
színészeknek Petrozsényban. Előadás után a 
vacsoránál a primadonna fülemhez hajtotta sző
ke bozontos fejét és azt mondta, jöjjön ma hoz-
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szók, mint azt nap-nap után tapasztaljuk, 
az alig egyeztethető össze a 4500 kor. 
valódi kiadással.

És amennyire itt nincs látszatja a 
pénz hovaforditásának, úgy nincs a víz 
vezeték karban tartására felvett 1700 k., j 
mint a járdák és terek kövezésére elő
irányozott 3200 koronának. Karban tar
tani akarunk vízvezetéket, amikor tulaj
donképen vízvezetékünk sincs. Lapunk 
fenállása óta folyton hangoztatjuk, hogy 
előbb (és pedig mielőbb) kell egy vízve
zetéket csinálnunk, aztán beszélhetünk 
karbantartási költségekről. A mostani víz
vezetékre pénzt áldozni valóságos pénz- 
pocsékoiás. Avagy7 nem látja be a városi 
tanács, hogy ez a vízvezeték komisz, szinte 
kénytelenek leszünk a legközelebbi köz-: 
gyűlésnek egy tiszta üvegben, a mostani 
esős időben nyert vízvezetéki vizet kül
deni, hogy Ítélje meg vájjon pocsolyaviz-e! 
az, vagy vízvezetéki ivóvíz.

(Folytatása jövő számunkban.)

H Í R E K .

— Főiskolai hallgatók ismerkedési 
estélye folyó hó 15-én vasárnap este 8 órakor 
a vigadó nagytermében tartották meg a főiskolai 
hallgatók hagyományos ismerkedési estélyüket. 
Az estély melyen több mint 200-an vettek részt 
már évek óta nem volt oly sikerült mint az idén. 
A főiskolai tanárok közül Dr. Fodor László, 
Cseh Lajos és dr. Bartha Béla vett részt és jelen 
voltak az asistensek is mind, mig a városi pol
gárok közül Vörös Ferencz t. b. főjegyző, Titka 
Antal tanító és iíj. Marschalkó Gyula kereskedő í 
voltak jelen. A kedélyesen elköltött vacsora alatt 
és után számos magas szárnyalásu toasztott hal
lottunk, melyek közül felemlíthetjük Bacsilla 
Lajos ifjúsági köri elnök beszédét ki a megje
lenteket és ifjú barátait az uj kollégákat (bale
kokat) üdvözölte, a kiknek nevében Vas Gyula 
első éves válaszolt az elnök szavaira. — Bogisich 
Gyula a tanárri karra emelte poharát, dr. Fodor

zám, hogy csevegjünk egy kissé kettesben, már 
egyszer ki is akarom magam pihenni, mert; 
holnap reggel tovább indulunk.

A világ forgott velem, fejemet elöntötte a 
vér és felhevülésemben alig tudtam beszélni, 
csak hebegtem. A leányka észrevette és szánal
masan mosolygott-------------szégyeltem maga
inat, mire együtt elmentünk, teljesen hallgatag 
lettem és szinte roszkedvü. Otthon azonban a 
primadonna oly kedves volt, hogy lehetetlen 
volt fel nem vidulnom, de a vacsoránál tapasz
talt szánakozó mosolya miatt oly bátortalan vol
tam minden szavamban, hogy a primadonna 
nem egyszer jóízűen kikaczagott, majd éjfél felé 
mosolygó kaczajjal hazaküldött, hogy most már 
eleget voltam nála, késő van, le kell feküdnie.

Kellemetlen érzéssel mentem e l; az ablak
ból szólt utánam a kis baba: holnap reggel a 
viszontlátásra, mielőtt elindulok, beszélni akarok 
magával, . . .  és ha nem csalódom, jól láttam, 
hogy a sötétben egy csőkot intett.

Reggel izgatottan álltam a kocsi mellé, 
melyen utazott. Megismertem, Farkas Jóska bá
nyatulajdonos kocsija volt.

A primadonna jókedvűen ugrott a kocsiba, 
majd kinyitotta újból a kis czekerkéjét, a mit 
első napon láttam és ide adta a második kul
csot, amely az övé volt.

— Köszönöm — mondá — mégegyszer 
nagyon köszönöm nemes szívességét, maga kü- 
lömb volt a többi hatnál ; mielőtt azonban vég
leg elmennék, minthogy magát nem tudtam 
megajándékozni, vegye e csomagot emlékbe, 
ezzel megajándékozom a hivatalt. Majd kecse
sen kezet nyújtott és megszorítva kezemet, el
hajtatott.

Egyenesen a hivatalba mentem. A szobá
ban izgatottan bontottam ki a csomagot. Kép
zeljétek, még hat kulcs volt benne és minde- 
niken egy tábla: hétfő, kedd, szerda, csütörtök, 
péntek, szombat és — . . .  . egy kulcsnélküli 
czédulán: vasárnap, a hátára írva: ez volt a 
maga napja

László rektor pedig az ifjúsághoz intézte szavait, j 
A polgárokat Balázs Jenő negyedéves hallgató 
köszöntötte fel, amire Vörös Ferencz válaszolt j 
lendületes beszédben. Beszéltek még Tassonyi 
Ernő és Kahle Frigyes kik rendkivül szellemes 
beszédeikkel óriási tetszést és nagy hatást arat
tak. Az ismerkedési estély 12 óráig tartott és 
egész idő alatt Balogh Laezi jól betanított bán-: 
dája szolgáltatott élvezetes zenét.

— Személyi hírek. Bárdossy Antal m. i 
kir. bányatanácsos Magurkáról, hol hivatalos: 
kiküldetésben volt, kedden hazaérkezett. — 
Pachelmayer János bányakerületi főpénztáros 
4 heti szabadságáról tegnap előtt hazaérkezett, 
és hivatalát már elfoglalta.

— Szolgálati jubileumok. Marosujváról 
Írják: Steigler Zsigmond m. kir. bányamérnök 
e hó 16-án, Szabó Albert m. kir. főmérnök pe
dig e hó 21-én tölti be állami szolgálatának 
25-ik évét. Mint értesülünk a marosujvári bá
nyászati tisztviselői kar jeles kartársaikat ez al
kalomból óvácziókban fogják részesíteni.

— Esküvő. Emler Sándor állami végre
hajtó szombaton vezette oltárhoz Trauer Flóra 
k. a. Mint értesültünk az uj párt már előzőleg 
is rokoni viszony kötötte össze amennyiben Emler 
ki már idősebb ember bájos kis fiatal feleségé
nek nagybátya.

— Eljegyzés. Grosz Ármin Liptómegyei 
földbirtokos, eljegyezte Gutfreund Samu helybeli 
kereskedő kedves leányát Emmát.

— Halálozás. Özv. Kistényiné, szül. Szit- 
nyai Teréz 74 éves korában Selmeczen elhunyt. 
Holttestét a család, f. hó 16-án d. u. 3 órakor 
a vasúttal Brunóczra (Nyitram.) szállíttatta. Az 
elhunytban Vikopál fényképész anyósát gyá
szolja.

— D ühöngő virágbarát. Málik Mária 
helybeli lakos, rendes szokásához híven e hó 
12-én jól beszeszelvén, búbánatnak adta fejét, 
kétségbeesve e világ múlandósága felett. — 
Eme alkoholközi állapotában rémülten vette észre, 
hogy a szél ablakáról kedvencz cserepes virágát 
lesodorta. Erre aztán valósággal kitört belőle az 
elégedetlenség,dühöngésében felkapott egy tompa 
hegyű asztali kést és azt minden áron magába 
akarta döfni, átkozva a szelet, amely megfosz
totta drága virágától. Hiába döfölte azonban a 
tompa kést, az bizony szeszes bordájába sehogy 
sem akart bemenni, s kisebb karczolások után 
végre is a szomszédok lefogták a dühöngő nőt.

— Tánczmulatság. A helybeli iparos ifjak 
e hó 28-án a Zöldfa-vendéglő összes helyisé
gében tánczmulatságot rendeznek, melyen a 
zenét Pacskos János bakabányai czigányzenekar 
szolgáltatja.

— Tánczpróba. Guttman Samu táncz és- 
illemtanár befejezvén az idei táncztanitást Vasár
nap este tartotta meg a szokásos tánczpróbáját, 
— melyen nemcsak tanítványai, hanem nagy 
közönség is jelent meg. — A tánczpróba szé
pen sikerült, a sok fehérruhás kis leányka szem
lélete mint megannyi fehér liliom valósággal 
elragadta a néző közönséget. Bemutattak egy 
Menuette tánczot, melyet bájos sikerrel 8 leány 
tánczolt, ezután egy Lancziert 8 pár által lejtve. 
A jól sikerült mulatság a késő hajnali órákban 
ért csak végett.

— Drágább lesz a czipő. Néhány év 
óta egyre kisért már a terv, hogy a bőrgyáro
sok felemelik gyártmányaik árát. Most úgy lát
szik, megvalósítják a tervüket. Kartellbe léptek 
ugyanis a bőrgyárosok és megdrágítják a bőr 
árát. Ezenkívül megdrágulnak czipőkészitéséhez 
szükséges egyéb anyagok is és a már különben 
is drága czipő ára még jobban felszökik. Nem-

: sokára már fényűzés lesz czipőben járni.
— Sakkirodalom, Érdekes és hazánkban 

eddig páratlan nemzetközi pályázatokat hirdet 
a „Magyar Sakklap" szerkesztősége. 100— 100 
koronás dijakat tűzött ki az Aibin-féle ellenesei

i és a spanyol megnyitás f7—í5-ös változatának 
beható elemzésére. Pályabírók: Maróczy Géza, 
Havasi Artúr és Bállá Zoltán. A pályázatok 
magyar, német, franczia vagy angol nyelven 
írva 1906. évi május hó 1-ig küldendők a „Ma
gyar „Sakklap" szerkesztőségébe (Budapest, Vili. 
Salétrom-utcza 10.)

— Alapítvány az aradi vértanuk lelki 
ü d véért! Szabadság után sóvárog a földön 
mindenki és minden! Az elvetett mag csírázik, 
szabadságot keresve áttöri a nép rétegét s ha 
valami szikla elállja útját, megkerüli azt, s végre 
is eléri czélját. A szabadságnak ennyire drága 
léte magával hozza, hogy szabadságunk alapí

tóit: az aradi vértanukat minden év okt. 6-án 
legalább is úgy tiszteljük meg, amint azt sok 
város teszi. Hogyan ? Sok város polgársága 
gyűjtést rendezett, az igy összejött pénzből lé
tesített egy alapot, melynek kamataiból minden 
év október 6-án gyászmise tartatik a város 
plébániai templomában, papi segédlettel, meg
koszorúzott és számos gyertyáktól körülvett ra
vatallal. Létesítsünk mi is ilyen alapot, ha ke
gyelettel viseltetünk vértanúink iránt.

— A legkiválóbb orvosok egyhangú 
véleménye, hogy a gyermek a fejlődés szakában 
van arra utalva, hogy hatékony tápszerekkel erő
sítve a legkülönbözőbb ragályos betegségek el
len ellenálló képessé tétessék, s ugyancsak egy
hangú véleményeaz, hogy e czélra legalkalma
sabb a csukamáj olaj, mely könnyű emészthe
tősége áital válik igen becsessé E czélra leg
jobban ajánlható a ZOLTÁN-féle csukamájolaj, 
melynek tápereje igen nagy s mivel sem kelle
metlen szaga, sem rósz ize nincs, a gyermekek 
szívesen veszik. Készítője Zoltán Béla gyógysze
rész Bpesien s üvegje 2 kor. a gyógyszertárakban.

— Mi igaz ? Pár hét óta egy különös hir 
jár szájról-szájra a városon, és izgatottan várja 
a közönség, hogy kipattanjon végre a valóság. 
Valami faügyi szabálytalanságról van szó, mely
ben — állítólag a vizsgálat is megindittatott. 
Mi szintén hitelt nem érdemlő forrásból kaptuk 
a hirt, hiteles értesülés hijján természetesen 
fentartással is emlékezünk meg róla. Azonban 
elvárjuk az illetékes hatóságtól, hogy hivatalos 
lapjában sürgősen nyilatkozzék, mert ezzel nem
csak a város közönségét nyugtatja meg esetleg, 
hanem elejét is veszi miden kombinácziónak, 
gyanúsításnak.

— Csizmadiát fogott rendőrök. Hét
főn este 11 órakor, az alsóutczai őrjárat (két 
rendőr) észre veszi, hogy a vigadó épületben 
levő korcsma ablakán, egy sötét alak óvatosan 
bemászik. Két éber őrünk összenéz, a terv, egy 
pillanat és kész, hagyják a betörőnek vélt em
bert „dolgozni", mig ők kettesben néznek a 
segítség után. Elballagtak szépen pár házzal to
vább Teszáknéhoz, éjjeli nyugalmából felverték 
a csapost s jöttek most már nagy hü-hóval le
fülelni betörőt; s mig ők lármával a korcsmába 
bementek az ajtón, a betörő addig elmenekült 
az ablakon , ijedtében leverve az ablakról a drága 
virágokat, sőt gyors távozása közben össze is 
taposta azokat. A rend két őre pedig odabent 
megállapította, hogy nem nagyszerű betörésről, 
hanem csupán a szakácsné éjféli látogatásáról 
volt szó.

— Modern tápital. Idegesség, álmatlan
ság, vérszegénység, étvágytalanság ellen leg
inkább a Herkules-sört használják újabban, mert 
e kitűnő malátatápsör különlegezség hatásos 
hizlaló is; gyengélkedőknél, lábbadozóknál ki
váló erősítő és e mellett nagyszerű asztali ital. 
Kapható minden jobb füszerüzletben, kávénáz- 
ban és vendéglőben. Nagyban Herkules sör
főzde Budapest, VII, Bethlen-tér 3 Postán 6 
üveg (5 kg.) utánvéttel küldetnek. Selmeczbá- 
nyán kapható Ernst Zsigmond, czégnél.

Közönség érdeke.
Egy panaszos levelet kaptunk, melyben 

egyik olvasónk előadja, hogy milyen undorító 
ronda állapotban kerülnek egyes szódavizes 
üvegek forgalomba.

A levelet szószerint — lapunk szűk tere 
végett — nem közölhetjük, hanem megtesszük 
azt, ami a levél tulajdonképeni czélja, hogy a 
rendőrség figyelmébe ajánljuk a piszkos szó
davizes üvegek kibocsátóit és forgalomba ho
zóit. Mert nemcsak a rendetlen gyáros, hanem 
a figyelmetlen elárusító is részese az esetleges 
ragályozásnak.
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szók, mint azt nap-nap után tapasztaljuk, 
az alig egyeztethető össze a 4500 kor. 
valódi kiadással.

És amennyire itt nincs látszatja a 
pénz hovaforditásának, úgy nincs a viz 
vezeték karban tartására felvett 1700 k.,, 
mint a járdák és terek kövezésére elő
irányozott 3200 koronának. Karban tar
tani akarunk vízvezetéket, amikor tulaj
donképen vízvezetékünk sincs. Lapunk 
fenállása óta folyton hangoztatjuk, hogy 
előbb (és pedig mielőbb) kell egy vízve
zetéket csinálnunk, aztán beszélhetünk 
karbantartási költségekről. A mostani víz
vezetékre pénzt áldozni valóságos pénz- 
pocsékolás. Avagy nem látja be a városi 
tanács, hogy ez a vízvezeték komisz, szintéi 
kénytelenek leszünk a legközelebbi köz
gyűlésnek egy tiszta üvegben, a mostani 
esős időben nyert vízvezetéki vizet kül
deni, hogy Ítélje meg vájjon pocsolyaviz-e 
az, vagy vízvezetéki ivóvíz.

(Folytatása jövő számunkban.)

H Í R E K .

— Főiskolai hallgatók ismerkedési 
estélye folyó hó 15-én vasárnap este 8 órakor 
a vigadó nagytermében tartották meg a főiskolai 
hallgatók hagyományos ismerkedési estélyüket. 
Az estély melyen több mint 200-an vettek részt 
már évek óta nem volt oly sikerült mint az idén. 
A főiskolai tanárok közül Dr. Fodor László, j 
Cseh Lajos és dr. Bartha Béla vett részt és jelen 
voltak az asistensek is mind, mig a városi pol
gárok közül Vörös Ferencz t. b. főjegyző, Titka 
Antal tanító és ifj. Marschalkó Gyula kereskedő 
voltak jelen. A kedélyesen elköltött vacsora alatt 
és után számos magas szárnyalásu toasztott hal
lottunk, melyek közül felemlíthetjük Bacsilla 
Lajos ifjúsági köri elnök beszédét ki a megje
lenteket és ifjú barátait az uj kollégákat (bale
kokat) üdvözölte, a kiknek nevében Vas Gyula 
első éves válaszolt az elnök szavaira. — Bogisicii 
Gyula a tanárri karra emelte poharát, dr. Fodor

zám, hogy csevegjünk egy kissé kettesben, már 
egyszer ki is akarom magam pihenni, mert 
holnap reggel tovább indulunk.

A világ forgott velem, fejemet elöntötte a 
vér és feihevülésemben alig tudtam beszélni, 
csak hebegtem. A leányka észrevette és szánal
masan mosolygott — — — szégyeltem maga
mat, mire együtt elmentünk, teljesen hallgatag 
lettem és szinte roszkedvü. Otthon azonban a 
primadonna oly kedves volt, hogy lehetetlen 
volt fel nem vidulnom, de a vacsoránál tapasz
talt szánakozó mosolya miatt oly bátortalan vol
tam minden szavamban, hogy a primadonna 
nem egyszer jóízűen kikaczagott, majd éjfél felé 
mosolygó kaczajja! hazaküidött, hogy most már 
eleget voltam nála, késő van, le kell feküdnie.

Kellemetlen érzéssel mentem e l; az ablak
ból szólt utánam a kis baba: holnap reggel a 
viszontlátásra, mielőtt elindulok, beszélni akarok 
magával, . . .  és ha nem csalódom, jól láttam, 
hogy a sötétben egy csókot iniett.

Reggel izgatottan álltam a kocsi mellé, 
melyen utazott. Megismertem, Farkas Jóska bá
nyatulajdonos kocsija volt.

A primadonna jókedvűen ugrott a kocsiba, 
majd kinyitotta újból a kis czekerkéjét, a mit 
első napon láttam és ide adta a második kul
csot, amely az övé volt.

— Köszönöm — mondá — mégegyszer 
nagyon köszönöm nemes szívességét, maga kü- 
lömb volt a többi hatnál; mielőtt azonban vég
leg elmennék, minthogy magát nem tudtam 
megajándékozni, vegye e csomagot emlékbe, 
ezzel megajándékozom a hivatalt. Majd kecse
sen kezet nyújtott és megszorítva kezemet, el
hajtatott.

Egyenesen a hivatalba mentem. A szobá
ban izgatottan bontottam ki a csomagot. Kép
zeljétek, még hat kulcs volt benne és minde- 
nikeri egy tábla: hétfő, kedd, szerda, csütörtök, 
péntek, szombat és — . . .  . egy kulcsnélküli 
ezédulán: vasárnap, a hátára Írva: ez volt a 
maga napja

László rektor pedig az ifjúsághoz intézte szavait, j 
A polgárokat Balázs Jenő negyedéves hallgató 
köszöntötte fel, amire Vörös Ferencz válaszolt; 
lendületes beszédben. Beszéltek még Tassonyi 
Ernő és Kahle Frigyes kik rendkivül szellemes 
beszédeikkel óriási tetszést és nagy hatást arat
tak. Az ismerkedési estély 12 óráig tartott és 
egész idő alatt Balogh Laczi jól betanított bán-; 
dája szolgáltatott élvezetes zenét.

— Személyi hírek. Bárdossy Antal m. 
kir. bányatanácsos Magurkáról, hol hivatalos: 
kiküldetésben volt, kedden hazaérkezett. — 
Pachelmayer János bányakerületi főpénztáros 
4 heti szabadságáról tegnap előtt hazaérkezett, 
és hivatalát már elfoglalta.

— Szolgálati jubileumok. Marosujváról 
írják: Steigler Zsigmond m. kir. bányamérnök 
e hó 16-án, Szabó Albert m. kir. főmérnök pe
dig e hó 21-én tölti be állami szolgálatának 
25-ik évét. Mint értesülünk a marosujvári bá
nyászati tisztviselői kar jeles kartársaikat ez al
kalomból óvácziókban fogják részesíteni.

— Esküvő. Emler Sándor állami végre
hajtó szombaton vezette oltárhoz Trauer Flóra 
k. a. Mint értesültünk az uj párt már előzőleg 
is rokoni viszony kötötte össze amennyiben Emler 
ki már idősebb ember bájos kis fiatal feleségé
nek nagybátya.

— E ljeg y zés, Orosz Ármin Liptómegyei 
földbirtokos, eljegyezte Gutfreund Samu helybeli 
kereskedő kedves leányát Emmát.

— H alálozás. Özv. Kistényiné, szül. Szit- 
nyai Teréz 74 éves korában Selmeczen elhunyt. 
Holttestét a család, f. hó 16-án d. u. 3 órakor 
a vasúttal Brunóczra (Nyitram.) szállíttatta. Az 
elhunytban Vikopál fényképész anyósát gyá- j 
szolja.

— Dühöngő virágbarát. Máiik Mária 
helybeli lakos, rendes szokásához híven e hó 
12-én jól beszeszelvén, búbánatnak adta fejét, 
kétségbeesve e világ múlandósága felett. — 
Eme alkoholközi állapotában rémülten vette észre, 
hogy a szél ablakáról kedvencz cserepes virágát 
lesodorta. Erre aztán valósággal kitört belőle az 
elégedetlenség,dühöngésében felkapott egy tompa 
hegyű asztali kést és azt minden áron magába 
akarta döfni, átkozva a szelet, amely megfosz
totta drága virágától. Hiába döfölte azonban a 
tompa kést, az bizony szeszes bordájába sehogy 
sem akart bemenni, s kisebb karczolások után 
végre is a szomszédok lefogták a dühöngő nőt,

— Tán ez mulatság. A helybeli iparos ifjak 
e hó 28-án a Zöldfa-vendéglő összes helyisé
gében tánczmulatságot rendeznek, melyen a 
zenét Pacskos János bakabányai czigányzenekar 
szolgáltatja.

— T á n cz p ró b a . Guttman Samu táncz és- 
illemtanár befejezvén az idei táneztanitást Vasár
nap este tartotta meg a szokásos tánezpróbáját, 
— melyen nemcsak tanítványai, hanem nagy 
közönség is jelent meg. — Á tánczpróba szé
pen sikerült, a sok fehérruhás kis leányka szem
lélete mint megannyi fehér liliom valósággal 

, elragadta a néző közönséget. Bemutattak egy 
Menuette tánezot, melyet bájos sikerrel 8 leány 
tánczolt, ezután egy Lancziert 8 pár által lejtve. 
A jól sikerült mulatság a késő hajnali órákban 
ért csak végett.

— Drágább lesz a czipő. Néhány év 
óta egyre kisért már a terv, hogy a bőrgyáro
sok felemelik gyártmányaik árát. Most úgy lát
szik, megvalósítják a tervüket. Kartellbe léptek 
ugyanis a bőrgyárosok és megdrágítják a bőr 
árát. Ezenkívül megdrágulnak czinőkészitéséhez 
szükséges egyéb anyagok is és a már különben 
is drága czipő ára még jobban felszökik. Nem
sokára már fényűzés lesz czipőben járni.

— Sak k iro d alo m . Érdekes és hazánkban 
eddig páratlan nemzetközi pályázatokat hirdet 

la „Magyar Sakklap" szerkesztősége. 100— 100 
I koronás dijakat tűzött ki az Aibin-féle ellenesei 
! és a spanyol megnyitás f7—í5-ös változatának
beható elemzésére. Pályabirák: Maróczy Géza, 
Havasi Artúr és Bállá Zoltán. A pályázatok 
magyar, német, franczia vagy angol nyelven 
írva 1906. évi május hó 1-ig küldendők a „Ma
gyar „Sakklap" szerkesztőségébe (Budapest, VIII. 
Salétrom-utcza 10.)

— Alapítvány az aradi vértanuk lelki 
ü d véért! Szabadság után sóvárog a földön 
mindenki és minden! Az elvetett mag csírázik,

| szabadságot keresve áttöri a nép rétegét s ha 
valami szikla elállja útját, megkerüli azt, s végre 
is eléri czélját. A szabadságnak ennyire drága 
léte magával hozza, hogy szabadságunk alapí

tóit : az aradi vértanukat minden év okt. 6-án 
legalább is úgy tiszteljük meg, amint azt sok 
város teszi. Hogyan ? Sok város polgársága 
gyűjtést rendezett, az igy összejött pénzből lé
tesített egy alapot, melynek kamataiból minden 
év október 6-án gyászmise tartatik a város 
plébániai templomában, papi segédlettel, meg
koszorúzott és számos gyertyáktól körülvett ra
vatallal. Létesítsünk mi is ilyen alapot, ha ke
gyelettel viseltetünk vértanúink iránt.

— A legkiválóbb orvosok egyhangú 
véleménye, hogy a gyermek a fejlődés szakában 
van arra utalva, hogy hatékony tápszerekkel erő
sítve a legkülönbözőbb ragályos betegségek el
len ellenálló képessé tétessék, s ugyancsak egy
hangú véleményeaz, hogy e czélra legalkalma
sabb a csukamáj olaj, mely könnyű emészthe
tősége által válik igen becsessé. E czélra leg
jobban ajánlható a ZOLTÁN-féle csukamájolaj, 
melynek tápereje igen nagy s mivel sem kelle
metlen szaga, sem rósz ize nincs, a gyermekek 
szívesen veszik. Készítője Zoltán Béla gyógysze
rész Bpesien s üvegje 2 kor. a gyógyszertárakban.

— Mi igaz ? Pár hét óta egy különös hir 
jár szájról-szájra a városon, és izgatottan várja 
a közönség, hogy kipattanjon végre a valóság. 
Valami faügyi szabálytalanságról van szó, mely
ben — állítólag a vizsgálat is megindittatott. 
Mi szintén hitelt nem érdemlő forrásból kaptuk 
a hirt, hiteles értesülés hijján természetesen 
fentartással is emlékezünk meg róla. Azonban 
elvárjuk az illetékes hatóságtól, hogy hivatalos 
lapjában sürgősen nyilatkozzék, mert ezzel nem
csak a város közönségét nyugtatja meg esetleg, 
hanem elejét is veszi miden kombinácziónak, 
gyanúsításnak.

— Csizmadiát fogott rendőrök. Hét
főn este 11 órakor, az aísóutczai őrjárat (két 
rendőr) észre veszi, hogy a vigadó épületben 
levő korcsma ablakán, egy sötét alak óvatosan 
bemászik. Két éber őrünk összenéz, a terv, egy 
pillanat és kész, hagyják a betörőnek vélt em
bert „dolgozni", mig ők kettesben néznek a 
segítség után. Elballagtak szépen pár házzal to
vább Teszáknéhoz, éjjeli nyugalmából felverték 
a csapost s jöttek most már nagy hü-hóval le
fülelni betörőt; s mig ők lármával a korcsmába 
bementek az ajtón, a betörő addig elmenekült 
az ablakon, ijedtében leverve az ablakról a drága 
virágokat, sőt gyors távozása közben össze is 
taposta azokat. A rend két őre pedig odabent 
megállapította, hogy nem nagyszerű betörésről, 
hanem csupán a szakácsné éjféli látogatásáról 
volt sző.

— Modern tápital. Idegesség, álmatlan
ság, vérszegénység, étvágytalanság ellen leg
inkább a Herkules-sört használják újabban, mert 
e kitűnő malátatápsör különlegezség hatásos 
hizlaló is ; gyengélkedőknél, lábbadozóknál ki
váló erősítő és e mellett nagyszerű asztali ital. 
Kapható minden jobb füszerüzletben, kávéim
ban és vendéglőben. Nagyban Herkules sör
főzde Budapest, VII, Bethlen-tér 3 Postán 6 
üveg (5 kg.) utánvéttel küldetnek. Selmeczbá- 
nyán kapható Ernst Zsigmond czégnél.

Közönség érdeke.
Egy panaszos levelet kaptunk, melyben 

egyik olvasónk előadja, hogy milyen undorító 
ronda állapotban kerülnek egyes szódavizes 
üvegek forgalomba.

A levelet szószerint — lapunk szűk tere 
végett — nem közölhetjük, hanem megtesszük 
azt, ami a levél tulajdonképeni czélja, hogy a 
rendőrség figyelmébe ajánljuk a piszkos szó
davizes üvegek kibocsátóit és forgalomba ho
zóit. Mert nemcsak a rendetlen gyáros, hanem 
a figyelmetlen elárusító is részese az esetleges 
ragályozásnak.
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S E L M E C Z B Á N Y A I  E L L E N Ő R .

Kemény Dávid
vegyitisztitó és műfestő intézete
Beszterczebánya /

Elvállal midennemű férfi és női ruhák
nak, függönyöknek és bútorszöveteknek 
v e g y i t i s z f i f á s á t  és m ü f e s t é s é i
felülmulhatlan kivifelben és a legolcsóbb 

árak mellett.
S z á S H iiá s i id ő  8 — £6 n a p *

Munkafelvételi vállalat Selmeczbányán : 
G Q L D N E R  A D O L F  urnái.

é :  #

Wrnsz
Deák Ferencz-utcza 8. 
számú házban számos j 
jév óta fenáíló jó  hírnevű

rofös és divatáru üzletét
egy általa létesített más gyári vállalat körüli el
foglaltsága miatt végleg kiárusítani szándékozik, 

mely czélbói

végeladást
1 ^ . tart s az üzletében levő összes, a ,̂ u >,

nagyérdemű közönség bármily igé- 
nyeit kielégítő árukat a lehető lég- 

w '  jutányosabb árakon szolgálja ki, ^
m ir ő l  b á rk i a  legesekéi gebb b ecá sá r lá s-  

n á l is  'm eggyőződhet.

A js
A  A  s

étvágyfokozó 
italt óhajt,

gyenge lábbadozó,

Aki ideges álmatlan,

Aki tM6betes 
Aki vtei«ínJ' 
Aki sMinJ'
Aki szoptat,

ne m u la s s z a  el s a já t  érdé™  
kében  a  k itünü  h a tá sú n a k  e l
is m e rt  é s  re n d k ív ü l ta r tó s

e s
í.

különlegességet inni. ®
iKapható minden nagyobb csemege-,
J füszerkereskedésben, kávéházban, gyi 

vendéglőben és a |j

ÍHercules Sörfőzde S ^ v i í K
lentér 3. Telefon 63 —67. 

Árjegyzék ingyen.

Vidékre postán küldünk 5 kg. próbaküldeményt 
(6 üveg) utánvéttel.

Selmeczbányán kapható:

Ernst Zsigmond czégnél

Ó riási SzO Tm Q B O  Török -n é l
Felülmúlhatatlan bai k.¥z,unkna.k ked/fu— ---------- -— _________________ Rövid idő alatt 21 snilho koronánál több
n ye re m é n y t fizettünk ki nagyrabecsült vevőinknek; ezek között a k ét  
legnagyobb nyereményt, és pedig:

kétszer a nagy jutalmat a 6 0 0 . 0 0 0 0  kor. főnyereményt.

a legnagyobb 400.000 kor. főnyereményt

továbbá 4 á 103.000, 3 á 90.000, 2 á 80.000, 3 á 70.000, 3 á 60.000 
több 50.000, 40.000, 30.000, 25.000, 20.000, 15.000 és ezeken kivül szám
talan 10.000, 5.000, 2.000, 1.000, 500 koronás és egyéb nagy nyereményt.

Ennélfogva ajánljuk, hogy a legközelebb kezdődő, a világ legesélydú- 
sabb osztálysorsjátékában vegyen részt és rendeljen nálunk egy szerencse
sorsjegyet.

A most kezdődő 17-ik magyar osztálysorsjátékban

110.000 s o r s je g y r e  ism é t §OoöÖ0 p é n zn y e re m é n y  ju t
és összesen S4 m il l ió  45fJ«©©ü k o ro n a  hatalmas összeget sorsolnak ki.

Rendelje meg a neve mellett [| S ' üszéppé varázsolja az é letet! talán  nugíepi a 
iséget vagy az asszony az urát a  neve mel- 
sorsjejy  megvétele áltál o y fonyeremény- 

nyel A vél tlen i agy szeredet játszik az eletben es 
q  [ iA  C 7 ű í t C I 1 f » C Ü ( ' 7 a m A Í  I könnyen r.egl hét, hogy épp n egy szerencsés veletlen
í l i l v  u £ í ü i  C I I  u  ü  0 U Zí Cl I l i  0 l  • folytán a neve melletti szamot eltalálta, melyre egy
_______________________ ___ _ ---------~  nagy nve emany jut. ---------------

Aliin. Adél 
idol-ár, Ágnes 
Adolf. Ato:a 
Ágoston, Amália 
Aladár. Ama 
Albert, Aoa.oiia 
ál rád, Apaiíonia 
Áros Aranka 
Ambrus Beria 
András Blanka 
Antal, áeraata 
Arneld, Borisba 
Árpán. ííatti 
Artbsr, Beiig 
Aurél Brigitta 
AtMa. Cecília 
Balázs. Corselia 
Bálint, Dóra 
Bsrnanás, Dorottya 
Bala, Cecília 
Benedea Eufamia 
Bírnál, Emma 
Dániel, Eraesztia 
Dávid, Éva 
Dénes, Evelin

121 -ü Dez3ő, Srz êöol 65S? < Iván, íoián t 2353 Oí’ó. Melánia 21451
6223 Ede, Esz cr . unt íakab. Józsi 93322 Ödön, Narczisz 5517 7

2263 í El;k, Etil L ,> 11700 ÍÚ303, Jndüh 35597 Pál, Seszti 2737
6.,01 7 Eienrr, Fiára • ,72..1 Jenő, luliska 54 535 Péter. Giga 51515
4177? Emil F'anciSía 3.4 13 lózsei. Karola 17339 F s.a, Paula 101969
74356 Síire, Pruia 027 77 Kálaiáu. Kaíiuka 63775 Ruháid, Pelagie 34 '55
20292 Ernő- Genovéva 52551 Károly, Ketalin 4S74Í Bóberi. Pet-one la í9#H7

un dói Ferenc Gertiid 1211- Kornél. Klára 66341 Rudolf, Piroska 12535
50'.)J1 Pihyei.Gibr e:h 93933 Kristóf. Klotild 7279 Salamon Regina 65'2,
35266 F illőé, Oh illa 05037 Lajos Kornélia 109707 Saam Bó78'k» 1771

m i ü.ibar, nedvig 20.9b L«sz) Krisniaa 5o919 Sándor. Rozaha 4810.
9JJÍ2 Gáspár. Selb ia 7974 7 L -ó. Kiuiguiua 9662 Simon, Sári ■ ,
:í ö u Gergely. Henriéit i l l i l ! Lipét, Laura r n n Tamás, 'iarotfa 4-> >64

i i)33i; Gésa, flsrmun 3> !■■,)? tori ts. Lenke ■ m i t Tibor, Szaréul t i7<
V i l i i Onsúáv. HtJ ta 273<i Karió. Le.aia 6279 T hüiiír. T(ie5i8ü3 272/
52333 Uyőrgv. ijj iyk f 554S7 1 r ns. Lidi i 31 tói Tivadar, Teréz .1 >'
7tai>i Gynli, ids&a i >37 > Hártea, Lina 95297 i’oíiiaa Terus 554 7'
24031 Uöarik- hona 344.7 lUaiy4i», UUÜilia 5297. Vendel. Val na 2 l ■
9001 Hermám, Hun 92.9: Hibái,’, Lujza 24292 Vidor, Veroaiki tolul I

38277 Hágó, 11 ca 464)5 Miklós, Magdolna 65146 VLmos Viktória 5090,9
IOSS55 Ignác, iréa 12115 Miksa, fa lv i a tSoljé Vmze, Vilma 12415
51377 illés, Inna, 45273 Mór, Marrit 12303 Zoitáa, Zsófia 65565

101911 Imre. Izabella 109333 Sáidor, Maria 1096VJ Zsipond, Zsuzsanna 546,
KiSÜl István, lama 27171 Orbán, Martba 36784
02157 Isido ■. Johanna 53077 Oszkár, Katiid 67197

Legnagyobb nyeremény esetleg / . 0 0 0 . 0  O  O  k o r o n a .

Továbbá 1 jutalom 600.000, —  1 nyeremény 400.000, —  1 á 200.000, 
2 á 100.000, —  1 á 90.000, —  2 á 80.000, —  1 á 70.000, —  2 á 60.000 
1 á 50.000, 40.000, —  5 á 30.000, —  3 á 25.000, —  8 á 15.000, —  36 
á 10.000 korona és még sok egyéb nyeremény.

Az I. osztályú sorsjegyek tervszerű á ra i:

78 eredeti sorsjegy írt — .73, vagy K t.50; V-t eredeti sorsjegy frt 1.50 vagy 3 kor.
3.-, 6 6 -  „ 12

A sorsjegyeket utánvéttel* vagy az ö ssz e g  e lő ze te s  b ek ü ld é se
ellenében küldjük. Hivatalos tervezet díjtalanul. Megrendeléseket eredeti 
sorsjegyekre kérünk azonnal, de legkésőbb

f . évi október hó 22-ig
hozzánk bizalommal beküldeni, miután a szerencseszámok gyorsan elfogynak.

TÖRÖK A. és Társa
T ö r f íé i? 1Budapest. bankháza Budapesten. T ö r S é k f " É p e s t .  

Hazánk legnagyobb osztálysorsjáték üzlete.

Főárudánk osztálysorsjáték-üzletei:

Központ: Teréz-körut 4 6 a  I. fiók: Váczi-körut 4 a
11. fiók: Muzeum-körut 11 a 111. fiók: Erzsébet-körut 5 4 a

Nyomatott a „Haladás" könyvnyomdában (túl. Polonyi Mátyás) Selmeczbányán.


