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Az expedíciót s hirdetéseket illető reklam ációk a lapkezelő  

Joerges Ágost özvegye és fia
céghez intézendők, hova az összes pénzküldemények is küldendők

A kisember hitele és a garasos 
takarékosság.

Nálunk még- az ág is húzza a szegény- 
embert. Ha van valamelyes kis pénze, az 
egy-kettőre elmegy, ha égető szüksége volna 
egy kevés pénzmagra, nehezen jut hozzá. 
.Megszűnt manapság már a hitelezésnek az 
a formája, mely szerint hitelezhető pl. oly 
kis iparosnak is, ki nem rendelkezik fényes 
üzlettel, nagyobb anyagi vagyonnal, hanem 
köztudomású és ismert az illető iparos be
csületes és szorgalmas volta s igy egzisz
tenciája, boldogulása érdekében mindent el
követni kell, hogy bár szerényebb összeg
gel is, de segítve legyen rajta.

Pedig hány száz és száz pénzszűkében 
lévő, megszorult ember van országunkban. 
Es mennyi közöttük a jóravaló, törekvő, 
munkás ember. De hát gyéren telik a ke
resetből, nagy a família és enni muszáj. 
Támasza nincs, nem tudja, kihez forduljon, 
vagy ha tudja: nem adnak, ürügyekkel, 
kifogásokkal hozakodnak elő, csak éppen 
azt nem mondják nyílt őszinteséggel a meg
szorult embernek; „Van, de nem adok, mert 
féltem a pénzemet. “

Utolsó reménysége volna még a kis
embernek a bank v-.gy hitelszövetkezet. : 
Sovány remény! A tömérdek számban lévő 
hitelintézetek nem folyósítanak derüre-bo-

rura kölcsönöket. Sajnos, a mai korban a 
bizalmat nem a személy erkölcsi oldaláról 
Ítélik meg, hanem, ferde módon, a személy 
anyagi oldaláról. A hitelintézeteknek egy ; 
ember nem elég, a kölcsönkérőnek legalább j  
is két kezessel kell bírnia.

Ha már nagy íigygyel-bajjal felhajszolt 
két jótállót a megszorult, szegény ember, j 
akkor még nem bizonyos a kölcsön meg- j 
szavazása. A kezeseket, noha épp oly tisz
tességes, jóravaló emberek, mint a kölcsön- ; 
kérő, kevésbbé „jók“-nak találják, kik nem 
nyújtanak elegendő garanciát a kölcsön
összegre.

Az figyelmen kívül marad, hogy a 
kölcsönkérőnek a legbecsületesebb szándé
kai vannak. Azzal nem törődnek a hitel- ; 
intézetek mogorva emberei, hogy mikép : 
gondolkodik és érez a megszorult, jóravaló, 
tisztességes ember, hogy t. i. némi pénz
segély révén boldogulása útját tudná egyen
getni, volna kitartása, több munkát vállal
hatna és végezhetne, jövedelmét ezzel fo- 
kozná s igy a nagyobb keresetéből pontosan és 
örömmel fizetné a kis heti vagy havi rátákat. 1

Hisz ha volna a megszorult kisember
nek pénze, ha lenne valamije, mi értéket i 
képvisel, dehogy fordulna intézethez pénz
kölcsönért, szivesebbcn takarítaná meg azt j 
az összeget, mit kamatokban és egyéb fel- 1 
merülő költségekben megfizetnie kéne.

Pedig nem volna oly kivihetetlen, leg- 
kiváltkép a vidéken, hogy elismert becsü
letes, józan törekvő s jóhirnévnek örvendő 
szegény kisembereket, ha megszorulnak, 
valamelyes támogatásban, kisebb összegű 
kölcsönben részesítenék. Mindjárt megvál
toznának a mostoha, rossz viszonyok, ket
tőzött szorgalommal, fokozottabb buzgóság- 
gal dolgoznék a segítségben részesült kis
ember. mert volna kitartása és nem feled
keznék meg kötelezettségéről a kölcsön 
visszafizetését illetőleg, hogy alkalmilag 
újabb támogatást remélhessen.

Jellemző, hogy a szerényes eszközök
kel dolgozó kisiparosnak, kiskereekedőnek 
hányszor kell hitelezni tehetősebb, jobb 
viszonyok között élő vevőinek, s noha na
gyon ráutalva lenne ezekre az összegekre, 
vár türelemmel (sokszor hónapokig), mig 
pénzéhez jut. És neki mégis kell hitelezni, 
hogy megtarthassa vevőit, rendelőit.

így jutunk aztán arra a pontra, mety 
megvilágítja azt a sokak előtt rejtélyesnek 
vélt dolgot, hogy a kisembernek mért nincs 
soha semmije, akár van sok munkája, akár 
nincs. Ha földhöz ragadt szegény az isten
adta, nem mozoghat, mert nincs kitartása. 
Ha meg sikerül kölcsönre szert tenni, az 
esetleges csekély hasznot el fizet*'-.Jj kama
tokban, mindenféle cimen felszá- l költ
ségekben. Szóval állandóan vehet kölcsönt

A nyám  lá n ya .
Az én lelkem a n yá m ,
Ja j!  be sokszor m ondta ,
M ilyen boldog lenne,
Hogyha lá n y a  volna.

S  lám: nem  volt hiába  
Forró im ádsága ,
Van m ár az a n yá m n a k ,
Van m ár édes lá n y a ,
Arca festő  rózsa,
Haja sötét ében,
M osolygás ü l arcán,
Csillag van  szemében.

Fehér liliom nál 
Fehérebb a■ lelke,
A ngya li k is  szive 
G yém ánttal van  telve.

ügy  örül anyácskám  
Ennek a  k is  lánynak,
A k i m indensége  
Egyetlen fiá n a k !

K u b á n  E n d r e .

Régi barátnők.
irta: Szomaházi István.

A Műcsarnok kiállításán, a Gontant Benjá- 
min nagy vászna alatt, összetalálkozott két fiatal 
asszony. Az egyik drága testhezálló kabátot viselt, 
a másik olcsó szilszkin köpenykét; de mindakctlő 
D“j°s: rózsaarcu és jókedvű volt. Amint a úllá- 
ln°s ivlámpák fehér fényében fölismerték egymást, 
mindaketten bámulva csapták össze a kezüket. 
•2 előkelőbb örvendve igy szólott:

— Te vagy? Csakugyan? Fischer Terka? 1
A másik, a szegényesebb, szintén kipirult !

az Örömtől.
— Jézusom! No nézze az ember! Szent- j 

kuthv Ida!
Nyájasan összeölelkeztek, keztyűs kezüket i 

egymásba fonták s karonfogva, de nagyon izga- j 
toítan sétálták föl, meg alá a teremben.

— Hát te Pesten vagy? — Kérdezte Szent- ! 
kuthy Ida kíváncsian.

’— Óh már áprilisban 9 éve lesz. A te es
küvőd után már félévre én is férjhez mentem. 
Azóta csak egyszer voltam Váradon, — akkor 
midőn az anyuskámat eltemettük.

— Hát a szegény I.ina néni meghalt?
A fiatal asszony, akit a másik Fischer Ter- 

kának szólított, csendesen a szeméhez emelte a 
zsebkendőjét.

— Már öt esztendeje. Édes apa azóta itt 
lakik velünk együtt.

A két asszony valaha elválhatallan barátnő 
volt; tizennyolcéves korukig úgyszólván együtt 
nevelkedtek.' Szentkuthyék az emeleten laktak, 
Fischerék hátul, az udvari lakásban. De a lányok 
nem tudtak meglenni egymás nélkül; Ida Fischerék 
cserépkályhája mellett majszolta téli estéken a 
szerenika" almát; Terka tiz óráig csinosította a 
barátnőjét, mikor a gazdag lányt a legelső piknikre 
elvitték.

Szentkulhv dúsgazdag földbirtokos volt, 
Fischer ellenben 800 forintért liivataloskodott 
valahol az adópénzlárban; de a társadalmi diffe
rencia semmiféle befolyással se volt a két gyer
mek barátságára.

Ida legelőször a pisze Fischer Torkának 
mutatta meg a gimnazisták szerelmes leveleit; a

tizenötéves Terka ellenben az Ida keblén zokogta 
ki mérhetetlen fájdalmát, mikor első ideálja a 
leányiskolái fizika tanár, egy lisztkereskedő örö
kösnőjével jegyet váltott.

Barátságuk akkor lobbant fel utoljára, mikor 
Ida tizedfélév előtt menyasszonynyá lett s a 
Szentkuthyék lakásán reggeltől estig dolgoztak a 
varrónők és a divatárus kisasszonyok.

Terka akkor a saját kezével varrta föl a 
finom csipkét a barátnője kelengyéjére, mitse 
érezve a szegény lányok irigységétől, akik szivük 
mélyén az igaztalan sorsot átkozzák.

Ida előkelő asszonynyá lelt — nem csoda, 
hiszen százezer forintnyi hozományt kapott — s 
félév múlva a szegény Terka is férjhez ment egy 

! becsületes hivatalnokhoz. Mindketten a főváros 
hullámai közé kerültek, bár többé mit se hallot
tak egymás felül.

Ida talán még álmában se gondolt a Fischerék 
udvari lakásál a, és Terkának csak néha, esős dél
utánokon ötlött eszébe a havas téli alkonyatok 
emléke, mikor a csitri Ida élénk fecsegés közt 
sütötte náluk sárga-piros ozsonna-almáját.

— Milyen szép lettél! — mondta Fischer 
Terka bámulva. Lány korodban sohase hittem 
volna, hogy ilyen bájos asszony lesz belőled!

Ida mosolyogva pukkerlizett, aztán kedves
kedve megsimogatta a barátnője kipirult arcocskáját.

— Hát még te! Olyan vagy, mint egy arany- 
hajú francia baba!

— Vannak gyermekeid? kérdezte Terka 
kissé elfogultan.

— Meghiszem! Két édes babim van: egy 
hatéves leány és egy négyesztendős fiúcska. Kmmi 
és Kari, — ez a nevük. Mindkettő szőke és kék
szem ü.
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s állandóan fizethet nagy százalékot az in
tézeteknek s emellett aztán éppen hogy 
éldegél tnáról-hónapra Ha pedig kissé te
hetősebb az a kisipar"', hogy forgalmat 
csináljon hitelez a vevőinek, akik sokkal , 
pontosabbak a rendelésekben, mint a tize- ' 
tésbcn. Igv aztán künn van a pénze, s lm ! 
neki kell bevásárlásra, a család fenntartá
sára. mivel a pénze künn forog, ő is köl
csönt vesz, amit kap is mert „jó. 11 Ami 
pénze aztán adósaitól befolyik, abból aztan \ 
egy jó részt elfizethet. A haszon egy szép 
hányada elúszik hasoulóképeu kamatokra, , 
k e z e l é s i ,  késedelmi, behatási stb. költségekre.

Már pedig ha kisembereink gai asokban 
nem volnának kénytelenek nagyobb össze- j 
gekct elfizetni a hitelintézeteknek rózsá- j 
sabb állapotok lennének hazánkban. Csak- . 
liogy ezen intézeteknek zászlajára nem a ! 
„humanizmus11, az „önzetlenség11 s hasonló 
szép jelszavak vannak Írva, hanem ezeknek 
az ellenkezői.

Londonban alakult részvénytársaság, 
melynek kizárólag az a célja, hogy a köny- 
nyeu eltékozolt garasokat megmentse és 
tőkére gyűjtse — a tékozló javára. A 
rész vén y tá rsasá g au tóm a ta-szek rén y e k et á 1 - 
litott fel London utcáin. Egy penny be
dobása után kiesik egy kis nyugta a ga
rasról. A nyugta hátlapján okos szóval meg 
van írva, hogy az ember nem becsüli sem
mire a rézpénzt, elosztogatja, elfecsérli és 
ily módon egy egész életen át vagyont tévő 
összeg oszlik szerte nyomtalanul. Aki fölös
leges garast érez a zsebében az vesse bele 
az automatába, az majd szépen összegyűjti ! 
a számára. Hatvan darab ilyen garasos 
nyugta, ami 5 shillinget :G koronát) tesz. 
már pénz, mert aki ennyi nyugtát küld be i 
a társaság központi iroda iába, bankszámlát 
és cheque-könyvet kap, az összeg pedig 
öt százalékkal kamatozik. Es a kamatozás 
igen buzditólag hat a takarékosságra, mert 
Angliában a eheque-számla nem szokott 
kamatozni, öt százalékot pedig egyáltalán 
semmiféle bank sem ad kamat gyanánt. 
Nyilvánvaló, hogy ez a garasbank főleg 
humanitásból alakult, aminthogy kiviláglik , 
ez abból is, hogy a társaság alapitói egytől- j 
egyik gazdag és ismert emberbarátok.

íme egy gyönyörű példa, amit miha
marább kellene nálunk utánozni. Az ország 
megannyi részében szervezni ily garasos 
automatákat, melyekbe a kisemberek ama 
filléreiket rakhatnák, a miket drága kama
tokban, óriási költségekben elfizetnek a 
hazai önző, élősködő hitelintézeteknek, más
részt amit elvonnának maguktól a fölös- 
mennyiségű italfogyasztás terén stb. Gara- 
sonkint szaparodna a szegényemberek pénze 
és még kamatot is hozna. Ha akadna ná
lunk is megannyi emberbarátból álló csoport, 
mely ilyen társaságot országosan szervezne, 
a kisembereknek a pénzük kezeléséért nem 
kellene egy fabatkát se fizetni, sőt tekin- 
télyes kamatot hajtana pénzmagjuk.

Sajnos, messze állunk attól, hogy or
szágunkban ilyen nemes üdvös és fenkölt 
eszmék üsté t öltsenek. Megelégednénk 
egyelőre azzal, ha törekvő, becsületes kis
embereinknek hitelintézeteink kölcsönöket 
nyújtanak, akár kamatra is, de aztán nyúj
tanának. Csakhogy kétszerte áll az nálunk, 
hogy szegény embernek szegény a szeren
cséje

A főiskola tanévmegnyitója.
A bányászati és erdészeti főiskolán a tanév 

ünnepélyes megnyitása az iskola aulájában tör
tént folyó hó 19-én délelőtt 10 órakor.

A Hymnus első strófájának elhangzása után a 
főiskola ez időszerinti rektora, dr. Fodor László 
főbánya tanácsos, ünnepi beszédet mondott, mely
nek eiején hálásan megemlékozett Ö Felségéről, 
amiért a főiskola újjászervezését (aug. 3.) meg
erősíteni kegyes volt. Azután pedig mély köszö
netét mondott, dr. Lukács László pénzügy- és 
Tallián Béla földmivelésügyi minisztereknek, hogy 
az akadémiai tanácsnak az újjászervezésre vo
natkozó javaslatát — egészben véve — elfogadták; 
teljes elismerést és köszönetét a főiskolai tanács
nak. hogy az újjászervezés ügyével évek során ál 
kitartóan s buzgósággal foglalkozott; — köszönetét 
az Orsz. Bányászati- és Kohászati Egyesületnek, 
1897-ben Rimaszombatban a közgyűlésen hozott 
határozatáért, mely Ível a reorganizáció kérdésének 
megadását hathatósan elősegitette; — köszönetét 
az Országos Erdészeti Egyesületnek, hogy az erdé
szeti felső szakoktatás reformja melleit állást 
foglalva, az újjászervezés kérdésének tisztázásához 
szintén hozzájárult.

Ezután elmondta a rektor, hogy miben áll 
az ismételve említeti újjászervezés s mi tette azt 
szükségessé. Az elméleti kiképezletést, amelyet a

bányászati és erdészeti akadémia nyújtott, a 
tanács egy idő óta már nem találta egészen meg
felelőnek — szükségesnek tartotta, hogy ezt az 
elméleti és technikai ismeretalapot ki kell bőví
teni s meg kell erősíteni, hogy ilyen módon az 
az iskola valóságos főiskola legyen, amelynek vég
zett növendékei az elméleti tudás alapján bármely, 
szakjokba vágó, gyakorlati kérdésnek megoldásá- 

1 hoz sikerrel foghatnak, — s ne váljék ez az inté
zet idővel talán szlikebb értelemben vett szak
iskolává. a mely bővebb gyakorlati ismeretek 
mellett csekélyebb elméleti kiképezletében része
síti hallgatóit. S ámbár az «akadémia» fogalma 
manapság is, különösen a tudományos világ
ban, teljesen födi a «főiskola® fogalmát, a 
tanács, kapcsolatosan a mondott reformmal, 
az iskola nevének «bányászati- és erdészeti fő
iskola® névre való megváltoztatását is kérte a 
magas kormánytól, hogy külsőleg is kifejezésre 
jusson az intézet főiskolai jellege s véget érjenek 
a kellemetlen félreértések, melyek onnan eredtek, 
hogy nemcsak a nagyközönség, hanem sokszor a 
hadsereg is a bányászati- és erdészeti akadémiát 
ogyragunak vette a legújabb időben keletkezett, 
akadémia nevet viselő alsóbbrendű szakiskolákkal, 
— holott a bányászati és erdészeti akadémia 
joggal mindig főiskolának tartotta magát, hiszen 
a megkívánt előképzés, kevés kivétellel, mindig a 
középiskolai tanulmányok teljes elvégzése volt s 
az akadémiai előadások is általában főiskolai 
nívón állottak, s a kiképeztetés elméleti ismere
tekre lelt alapítva; de a Selmecbányái bányá
szati és erdészeti akadémiát a hazai főiskolák s a 
külföld neves főiskolái velők egyenlő rangúnak 
ismerték el, amikor, amiben ismételve lett része, 
meghívták, hogy jubiláris ünnepeiken magát kép
viseltesse.

Sürgőssé tette az újjászervezést különösen 
a hallgatók túlterheltsége, melyet a tanács tovább 

| türhetőnek nem tartott; a tanulmányi időszak egy 
; évvel való megtoldása megszünteti ezt azt álla- 
j pólót, de lehetővé teszi egyszersmind, hogy a lan- 
! anyag extensitásban s intensilásban nyerjen.

A bányászati államvizsgákra nézve szintén 
! volt reformterve a tanácsnak: eszerint az két 

szigorlatból állana, melyek közül az elsőt (előké
szítő tantárgyakból) a második év után, a másodi
kat pedig (szaktantárgyakból) a tanulmányok teljes 
befejezése után lehetne tenni, — a gyakorlati 

| kiképzés mellőzésével (teljesen a németországi és 
: ausztriai műegyetemek szigorlatainak mintájára). 

Továbbá óhajtotta a tanács a főiskolán a magán
tanári intézmény meghonosítását, mert biztosra 
vette, hogy a helybeli bánya- és kohómérnüki 
karban s a két középiskola tanárai között akad- 

; nának jeles képzettségű szakemberek, akik vala
mikor megüresedő egyik-másik tanszékre reflek
tálva, mint magántanárok alkalmat találnak arra, 
hogy egyrészt szakjokban mennél alaposabb ki- 

, képzésre szert tegyenek s az előadás meslersé-

— Azóta nem volt több ?
— Brr! Isten ments! Két baba, ez éppen 

elég. Ki győzné a sok nevelési és költséget? — 
Hát neked van e családod ?

A Terka arcát anyai büszkeség sugározta be.
— Hogy van-e? De van ám! Öt kicsike 

kamasz: tartsa meg őket a jó Isten! Mind fiú: 
egy egész orgonasip. Az apjuk ugyancsak nagyra 
van velük!

— És hogy győzöd a sok költséget az öt fiúra ?
— Költség ? Ahol háromnak jut, ott öt se ma

rad éhen. A ruhát pedig egymástól ürüklik a kis ör
dögök. Majd azért csak ember lesz belőlük valahogy.

— Micsoda az urad ? — kérdezte Szentkulhy 
Ida kíváncsian.

— Óh Istennek hála, most elég jó sorsban 
vagyunk. László másodtitkár a Közgazdasági 
bankban; a remmerációval együtt felmegy a fize
tése 1600 forintra. Sőt néha mellékesen is csöp
pen valami . . .

—- A Közgazdasági Bankban? — szólott Ida 
meglepetve és szép fejét kissé gőgösen forditotla 
arany hajú barátnője felé.

— Miért kérded ezt oly különös hangon? 
mondta Tarka megszeppenve.

Ida finoman elmosolyodott:
— Miért? Mert a véletlen csodálatos dol

gokat művel: az én uram is ott dolgozik a Köz- 
gazdasági Bankban.

A Terka arca vörösre pirult az örömtől.
— A tied is? Nagyszerű! Hál eszerint félig- 

meddig kollegák vagyunk. De megbocsátasz ugy-e, 
ha a kedves férjed nevét kérdem; mert én bizony 
már régideje elieledteni. Ha megmondod, bizonyo
san ismerni fogom; mert a László társait látat
lanban is jól ismerem . . .

Ida kacérul kátraszegte a fejét és lassan, 
kiszámított hangsulylyal felelte:

— A nevét? Talán ismered ha megmondom: 
Bossányi Elek az uram neve. . .

Ida ijesztően elsápadt, gyerekes mosolyát 
komoly megdöbbenés váltotta fel és majdnem 
hangtalanul susogta:

— Bossányi Elek, a vezérigazgató, — az 
az urait ?

—- Igen kedvesem, a vezérigazgató, az az 
uram. En is nagyon örülök, hogy igy félig-med- 
dig kollegák vagyunk.

Egy pillanatig mindakellen hallgattak, Terka 
félénken, megszeppenve, mint a bűnös gyerek, 
Ida büszkén, diadalmasan, mint a királynő, aki 
az inkognitójál levetette. De aztán oly boldogan, 
aminő csak a hiúságban győzelmes asszony lehet, 
sugárzó, büszke pillantással cirógatta meg egy- | 
kori barátnőjét.

— Ne félj. majd gondom lesz az uradra, i 
Tudod hogy csak egyetlen szavamba kerül, — és 
az urad fog előre menni, mint a parancsolat. . . 
Hogy is hívják egyébként a férjedet?

— Hajós Lászlónak . . .
— Hajós László, helyes, — nem fogom el

felejteni. En az uramat még ma este figyelmez
tetem rá . ..

Terka szemét elfutották a köuynyek, keze 
kissé remegett a felindulástól: csak most érezte 
a borzasztó távolságot, mely gyerekkori barátnő
jétől elválasztotta. De a szive azért hálával és 
boldogsággal telt meg s félénken, alázatosan re- 
begle:

—- Mily jó vagy le, mily édes! És menynyi 
hálával tai-tozunk neked mindnyájan !

Ida nyájasan a kezét nyújtotta, még mindig

nyájasan, jóindulattal, bár a hangja nem volt 
többé a régi.

— Isten veled kis Terkám, Isten veled! 
Igazán örülök, hogy igy véletlenül megláthattalak.

* *
A teánál Ida megkérdezte az urát:
—A bankjában dolgozik valami Hajós László ?
— Igen édesem, öl év óla van a kezem 

alatt. Nagyon szorgalmas és törekvő fiatal ember. 
Különben mit érdekli magát Hajós László és a 
hivatala?

Ida zavartan kevergetle a teáját, aztán mo
solyogva igy szólt:

— Ha nem haragudnék, megkérném vala
mire . . .

— Halljuk!
Ez a Hajós László a Fischer adótárnok veje, 

akivel Váradon valamikor egy házban lakiunk. 
Fischer Terka segíteni szokott a fehérnemű var
rásban, de azért állandóan fenhordla a pisze 
orrát. Ha jó férj volna, most megszerezné a fele
ségének azt az örömet, hogy magával a kedve 
szerint büszkélkedhessél;.

— Hogyan ?
—• Hát ugv, hogy imponáljon a Fischer 

Terka urának ! Ne engedje nagyon közel férkőzni 
magához: ne bizalmaskodjék vele . . . Hadd érezze 
az egyfigyű kisasszony, hogy mi a külömbség ket
tőnk között. A fizetését azonban felemelheti, mert 
öt gyermeke van.

Bossányi mosolyogva csókolta i.neg a felesége 
kezét, aki jószivüen folytatta: I

— A pénzt azért nem szabad/sajnálnia tőle, 
mert szegényke még mindig a leánykori bundáját 
hordja . . .

í
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ében is. amelyet szintén meg kell tanulni, kellő
fakorlatot szorczzouek.

tilóbbi kőt ajánlat azonban nőm nyerte el 
m a g a s  kormány jóváhagyásit. — Az elméleti s 

fel,inkái kiképzésnek kibévitéso uj tanerők alkal- 
nzását teszi szükségessé, úgy hogy a teljes ta- 
a'rkar -0 tagból lóg állani, oldalukon 4 ad

junktussal és 11 aszislenssel.
hogy a reorganizációra vonatkozó ügyeket a 

l i o s  inilyen gondos tanulmányozás tárgyává 
in,, s milyen helyes utat választolt a kérdések
i,...oldására, legjobban mulatja az a körülmény, 

I az osztrák bányászakadémiák, amelyeknek

lí)Oi októbor_23.

kennek terv
3 iskolák bányászati főiskolák lettek, rektorral, 
„roreklorral; a ' tanulmányi idő négy évre lett 
kiterjesztve; az államvizsgálal kél szigorlatból áll 
/■íz, első az előkészítő tárgyakat öleli fel, a máso- 
(lik szaktantárgyakat); még a szükséges uj tan- 
,,r6k száma (4) is egyezik főiskolánk bányászati 

kohászati szakosztályai részére kért uj tanszé
kek számával stb.

Az osztrák bányászakadémiák uj szervezete 
három nappal előbb nyert legfelsőbb jóváhagyást 
(jul. 31.), mim a mienké.
J Azután fölemlítette a rektor, hogy mivel a 
tanároknak haladniok kell, mert különben elma
radnának s a haladás bizonyos föltételekhez van 
kötve, mindig u.j kívánságok merülnek fel, melyek 
azonban kizárólag a főiskola fejlesztést célozzák; 
s a rektornak teljes bizalma van abban, hogy a 
magas kormány, mely állandóan bizonyítékát adja 
az intézet iránti kiváló jó indulatának, mindig 
módot fog találni ezeknek a lanügy és a szak 
érdekében (elmerülő kívánságoknak teljesítésére. 
Ezeknek egyike oly alkalmas helyiség létesítése, 
amelyben az a 7—8 tanszék, melyek a tudomá
nyos kutatásoknál a folográfozást nem nélkülöz
hetik. ilyen fölvételeket eszközölhessen; továbbá 
az elektrotechnikai és ásványtan-geológiai gyűj
teménynek, ámbár a magas kormány ezekre már 
tekintélyes áldozatokat hozott, mielőbb tovább 
bővítendők, hogy céljoknak megfelelhessenek; a 
könyvtár részére nagyobb dotáció volna kívána
tos, mert a jelenlegiből, a folyó kiadások levonása 
után, még az alapvető munkák nem szerezhetők be.

Végre a rektor a főiskola ifjúságához for
dult azzal a felhívással, őrizze meg mindenki 
szive erkölcsi tisztaságát; minden ténykedésénél 
mutassa meg jellemességét; s mindenek előtt 
legyen hazafias, amit azonban ne hangzatos sza
vakkal bizonyítson, de szorgalmas kitartó mun
kálkodással. Jvzulán az 1904/5. tanévet megnyi
tódnak nyilvánította.

Az ünnepség a Szózat cléncklésével véget ért.

. . .  et nos rautamur. .  *
Selmecbánya, l!i04. október.

I.
A Selmecbányái m. kir. bányászati és erdé

szeti akadémia Ő felsége folyó évi augusztus hó
3-án lsehben kelt legfelsőbb elhatározásával uj 
tanszer vezetet kapott . . . mely 1904-,/1905-el lép 
éleibe .. .»

Ezt a ritka alkalmat meg kell ragadnom 
arra, hogy önök elölt, kedves pályatársaim, be
szélhessek. mert a mostani gyülekezetünk ezen uj 
munkaév elején olyan érdekes és kedves, már 
azon célnál fogva is, amely bennünket a munka 
csarnokában összehozott, hogy bátorságot veszek 
magamnak, bár kevesebbet ismerek önök közül 
személyesen, egész közvetlenül szólam egy tárgy
ról, amely mindannyiunk elméjét foglalkoztatja: 
ludniilik arról a tárgyról, amelyben ami munkál
kodásunk és életcélunk áll közvetve az egész 
magyar társadalom, közvetlenül a főiskolánk 
munkálkodásához és életcéljához.

Hivatásom, melyet a volt. akadémia elém 
szabott, előre haladt korom, melynél fogva immár 
bctöllvén a hivatásomat ma-holnap a főiskolánk 
kötelékeit elhagyom, ennek következtében most 
van módom, a jövőben pedig mind kevesebb ki
látásom arra, hogy önökhöz beszélhessek: felmen
tenek engem ezek az alól, hogy ezt a lépésemet 
mentegessem; elég ha őszinte, jó szándékomra 
hivatkozom anélkül, hogy ezt a most olmoudandó 
gondolatok és eszmék elbírálásánál tekintetbe 
vegyék.

Valóban, ha az akadémia, most már főis
kola csupán valami kereskedelmi üzlet olőrnoz-

*  A főiskolai ifjiiBiiiö Kör i innrkixldsf estélye alkat- 
u" u i irt közlemény.

ditása, vagy párt politikai eszköze gyanánt ala- 
pittatott volna, akkor nem volna helyén való, 
hogy tanácsadó hangon szóljak önökhöz; mert 
ebben az esetben, vájjon mi értelme lett volna 
annak, hogy élelem fiatal évei közül annyit ezen 
akadémiára áldoztam, hogy gondjaim és gondo
lataim közt mindig első helyet szenteltem annak: 
miért lett volna mindez, ha nem éreztem volna, 
hogy ezen intézményhez és sikeréhez ulegmaga- 
sabb és a legkiválóbb társadalmi, illetőleg nem
zeti érdek fűződik.

Engedjék meg tehát, kedves pályatársaim, 
hogy ilyen érzelmekkel eltelve megjegyzéseimben 
ahhoz az épülethez alkalmazkodjam, amelyben 
újból, mint minden más évben is, munkára gyűl
tünk össze és inkább a katedra magaslatáról, 
sem mint a padokból szóljak önökhöz. Lehelő 
rövidséggel ki akarom önök előtt fejezni, miben 
áll szerintem az akadémikus és most már főis
kolai hallgató legfőbb kötelessége a főiskolával és 
közvetve a nemzet társadalmával szemben és 
melyek azon nehézségek közül némelyek, amelyek 
a kötelesség betöltése kapcsán felmerülhetnek. 
Ezt léve, tudatában vagyok annak, mily kevéssé 
tudom e tárgyat az önök gondolatvilágának meg- 
felelőleg tárgyalni. Hiszen — mint mondám — 
nem ismerem önöket személyesen és csak ke
véssé ismerem azokat a befolyásokat, amelyeknek 
hatása alatt állnak és amelyekkel szemben zavarba 
jönnek. Én csak elveket és életszabályokat adha
tok, az önök dolga azokat kellőkép alkalmazni. 
Az is lehet ugyan, hogy ezek egynémelyükére 
sohasem lesz szükségük.

II.
Eígyik-másikunk, sőt — mondhatom — majd 

mindannyiunk hivatást érez erre a pályára, ame
lyen im megtette az első rövid lépését azzal, 
hogy beiratkozott. — Hivatás! — Evvel a szóval 
mily könnyen dobálódzunk és amily könnyedén 
csak félvállról vesszük, épp oly hanyagsággal is 
dobjuk vissza, ha nehézségekbe ütközik annak 
betöltése. Hallunk szólni: magas hivatásról, széles 
körű hivatásról, habár alacsony, szükkörü, aláve
tett hivatást majd sohasem és csakis a praxisba 
emlegetnek. De jó, menjünk tovább. Választottunk 
pályát, amelyen már meg is adatott az, hogy 
(komolyan véve a hivatást) majdan mint szak
emberek szerezhessünk érdemeket. Ámde vala
hány szakember van, mind nagy buzgalommal 

i űzi foglalkozását és ez jól van igy, e nélkül nem 
; teljesítené szakmájával szemben kötelességéi. És 
! ez a buzgalom csakhamar kizárólagosságot hoz 

magával. A buzgó szakember pedig könnyen azt 
hiheti, hogy az ő foglalkozása már minden és, 
hogy anélkül a világ rendje mcgbomlanék. így 

| látjuk azután azt, hogy a diplomata, az ügyvéd, 
a nemzetgazdász, a kereskedő: mind szeretnék 

I bitorolni az állam erőit és saját szempontjuk 
I elvei szerint formálni az egész társadalmat. Meg 
I kell azonban jegyeznem, hogy ezek a bitorlások 
i gyakorta köteles jóhiszeműséggel hajlatnak végbe.
! Mert példának okáért: egy ilyen nemzet gazdászl 
j reformjaiban az a becsületes cél vezérli, hogy a 
| keresztényies társadalmi kötelesség tudást meg- 
| javítsa . . .

Mi most itt állunk a küszübön és kopogta
tunk a kapun, hogy bebocsátást nyerjünk hazánk 
társadalmába. A középszerűség rétegeit közülünk 
vajmi kevesen fogják áttörni.

Tehát most kell számot vetnünk avval, 
hogy minden hivatás veszélyekkel jár, minden 
hivatásnak meg van a maga cselekvési köre. de 
mindegyikben meg van a hajlandóság az illeték
telen ki terjeszkedésre.

Most pedig rátérek arra, hogy miképpen áll 
ez a dolog a bányászai, a kohászat és az erdé
szet terén. (Vég. köv.)

Színház.
Színészeink e héten méltán nagy elismerést 

érdemeltek ki, mert kivétel nélkül minden elő
adáson nemcsak kifogástalan ügyességgel, de tel
jes odaadással játszóitok. Különösen kiváltak ki
tűnő alakításukkal és kacagtató játékukkal Timár 
Béla és Szabados László; szép hangúkkal, illetve 
ügyesen mimikáit jó játékukkal Lendvai Mici, 
Böködy Mariska, Sz. Végh Gizi, Vörös Alice, Gs. 
Badó Rózsi, Ladányi, Kiss. Mészáros stb. Valóban 
csodáljuk, hogy közönségünk, — bár nagyon meg 
van elégedve a jól előadott darabokkal — nem 
tölti meg mindennap a termet, amit a társulat 
minden túl dicsérés nélkül megérdemel.

Szombaton került szilire a H á n y a  mester, 
melyben kitűnő volt Timár ügyes alakítással elő
adott játéka a bányaigazgaló szerepében. Viola

és Mészáros elragadtatták a közönséget hangjuk
kal es jó játékukkal. Valóban imponáló volt Lendvai 
Mici csinos jelmezeiben s ügyes játékával a gróf 
kisasszony szerepében s kedves énekét több Ízben 
megismételtették. Hűen játszotta Sz. Végh Gizi 
N e lli szerepét és Bokody Mariska B abe lle  szere
pét. Megkacagtatta a közönséget hű játékával 
Szelényi Emília és az Írnokok szerepében az össz- 
hangzalosan játszó Szabados és Csajághi.

Vasárnap délután nagy gyermek sereg előtt 
játszották a F e n e le á n y o k -at, mely alkalommal 
örömmel tapasztaltuk a mull vasárnap délutáni 
előadáshoz mérten a változást, mert a szreplők 
mind nagy ügyességgel és üsszhangzattal játszottak.

Este az In g y e n é lő k -e t adták. Kitünően ját
szottak Szabados és Szelényi Emilia. mint lérj 
és feleség, akiknek csinos leányok volt Bokodi 
Mariska, aki ügyesen játszotta szerepét. Kedvesen 
játszott Sz. Végh Gizi Kiss Sári szerepében. Hűen 
előadott játékukkal kitűntek Gs. Radó Rózsi Eszter 
szerepében, líti Gizella Fürgéné, Viola Jani, La
dányi Balogh Pista és Timár Weiner szerepében. 
Gyakran mcgkacaglalták közönséget a »Ércdal- 
kör tagjai, a kik közül különösen Kiss Miklós 
tűnt ki ügyes alakításával. — Nagy érdeklődéssel 
került szinre hétfőn O rpheus a  poko lban . Elte
kinthetünk a diszlct hiányosságától, mert a hiányt 
teljesen pótolta az összes szerplők által jól elő
adott játék. Nagy szerepe volt Lendvai Micinek 
(Euridike), melyet kifogástalan ügyességgel adott 
elő. Kitünően játszotta Szabados Jupiter szerepét 
s Ladányi Mars szerepét. Mészárosnak gyenge de 
csengő hangja nagy tetszést aratott. Sz. Végh 
Gizi kedves énekét megismételtették. Feltűnő a 
Bokodi testvéreknek fiatal korukhoz képest az 
ügyes és biztos játékuk, a néző önkéntelenül azt 
fejezi ki, hogy ők született színésznők. S úgy is 
van. Bokodi Antal volt színigazgatónak a leá
nyai, akinek társulata annak idején a legjobbak 
közé tartozott. Ezelőtt 15—16 évvel városunkat 
is három éven át látogatta. Az akkor színházba 
járó közönségünk nem felejtette el Moliér, Sha
kespeare stb. darabjaiban kitűnő alakításait. Töb
ben még most is szemük előtt látják az elhúnyl 
kitűnő tragikust. Ne csodálkozzunk tehát, ha ily 
tehetséges művésznek leányai szintén tehetsége
sek és atyjuknak méltó gyermekei lesznek. Vörös 
Alice magára vonla a figyelmet a közvélemény 
szerepében úgy az ügyes játékával, mint csinos 
jelmezével.

Kedden Thury Zoltán társadalmi színműve: 
a K a to n á k  került szinre. Ez előadáson az összes 
szereplők kivétel nélkül nagyon jól játszottak. 
Cs. Badó Rózsi nehéz szerepét hűen és érzéssel 

i játszotta. Ladányinak játéka Udvardi Pál szerépé- 
I ben szivreható volt s oly érzéssel játszott, hogy 

sok künyet csalt ki a közönség szendéből. Bár kis 
i szerepe volt Timárnénak Róza szerepében, de azt 
i ügyesen és hűséggel játszotta. Sajnáljuk, hogy oly 
| kis közönség volt jelen ez előadáson, holott úgy 
: a darab, mint a jó játék telt házat érdemelt. 

Ajánlanók a darab újra szinrehozatalát.
Telt terein előtt adták szerdán a Drótostótot 

Timár Béla jutalomjátékául. Mi sem igazolja job
ban a közönség elismerését Tímárral szemben, 
mint a terem megtelése. Kitűnő volt Timár ala
kítása Pfefferkorn szerepében. Szabados állandóan 
kacagtatta a közönséget felszólalásaival. Lendvai 
Mici játszotta Mici szerepét, melyben úgy szép 
hangjával, mint ügyes játékával sok tapsot aratott. 
Vőlegénye Mészáros volt, akinek bár kellemes 
hangja van, s jól játszik, de Lendvai Mici erős 
hangja és szép termete mellett sokat veszített. 
Egyáltalán nem volt egymáshoz illő pár. Igazi 
hűséggel játszotta Sz. Végh Gizi Zsuzsika szerepét, 

j valamint Viola Milos szerepéi s ügyesen utánozta 
a tótos kiejtést. E darabban mutatta be Halmai 

1 Mici táncművészeiét. Könnyű mozdulatokkal és 
sikkes lejtésekkel táncolta Tímárral a Kake-walket,

! melyet zugó taps után megismételt.
Csütörtökön került szinre a V á lá s  u tá n  

! cimü bohózat. Rendkívül sokat kacagott a közön- 
! ség, ami íőkép Szelényi Emilia, Timár és Szaba- 
; dós játékának érdeme. Gs. Radó Rózsi ügyesen 
I játszotta Diane szerepét, valamint Sz. Végh Gizi 

Gabriella szerepét.
Pénteken adták elő a G örög ra b szo lg á d . 

j Főleg Lendvai Mici tűni ki Aspazia szerepében, 
úgy kitűnő játékával, mint szép iskolázott hang
jával. Lendvai Mici alig hét éve játszik nyilváno- 

; san s inár is oly ügyességei és gyakorlatot ért 
el, hogy játékával és szép hangjával s különösen 
csinos megjelenésével bármely nagyobb színpadon 
megfelelne. Közönségünkkel már annyira megked- 
veltelte magát e művésznő, hogy minden meg
jelenésekor nagy taps vihar fogadja, amit méltán
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meg is érdemel. Vörös Alice is kivállt szép hang
jával. Eddig még nem élvezhettük, szép rezgő 
hangját kellőképpen, csak ez alkalommal, s azon 
reményünk. — hogy o művésznő úgy hangjával, 
mint játékával az első színésznők közé emelke
dik. — megerősödött. Hogy eddig még nem érvé
nyesítette szép tehetségét annak tulajdonítjuk, 
hogy még csak kezdő s keveset szerepelt, igy 
még némi bátortalanságot tapasztalunk nála. me
lyet bizonyára csakhamar le fog küzdeni s akkor 
biztosak lesznek kiváló sikerei. Ez előadáson is
mét kis fegyelmetlenséget tapasztaltunk, ami né
mileg rontotta a hatást, kissé sok volt a rögtön
zés. ami csak bizonyos határral ér célt.

Tegnap S s u la m il került szilire, amiről jövő 
számunkban teszünk jelentést. V—r.

K Ü L Ö N F É L É K .
— Eljegyzések. F ó liá k  Sándor szövetke

zeti igazgató és makói lorménynagvkereskedő e 
hó 18-án eljegyezte dr. S zrl László és neje 
Ráessél Irén úrnő kedves és müveit leányát A licc t.

D r. Z o ltá n  Gedeon ügyvéd, akinek városunk
ban is volt ügyvédi irodája, eljegyezte B erger 
Margit kisasszonyt Eperjesen.

— Névmagyarosítás. Thurner Tiborc Sel
mecbányái lakos, főiskolai hallgató T o rb á g y i-ra. 
— Klein János Selmecbányái illetőségű miskolci 
lakos K o llá r t-ra változtatta családi nevét

— Tanítónő választás. Illés község elemi 
népiskolájához Frieborl Gizella, Friebert Ferenc 
polgártársunk kedves leánya, ki mint magán ta
nuló jelesen végezte el a tanítónő képezdél, vá
lasztatott meg kántor tanítóvá.

— Bányászati államvizsgák. Az október 
8-tól 15-ig tartó államvizsgákon 13 bányász, 4 
fémkohász és 1 vaskohász nyert mérnöki oklevelet.

— Lelkész beiktatás. A hodrusbányai evang- 
egyház hívei az eltávozott Adamovits Sámuel 
lelkész utódjává Balenl Dániel felszentelt lelkészt 
választván meg, őt az egyházi hatóság mull va
sárnap iktatta be hivatalába. A szertartást Holéczy 
Zsigmond bakkai és Bújna Márton bakabányai lel
készek végezték, akik szónoki hévvel előadott 
ékes beszédeikkel nagy hatást kelteitek; a lelkész
nek azt a magsztos hivatását, mely szerint ne 
csak egyház híveinek apostola, de e magyar 
hazának is hű fia legyen, s igaz barátja, atyja 
népének, érdemes tagja a lelkészi karnak meg
kapó szavakkal ecsetelték, lelkére kötve az uj 
lelkésznek az ebből folyó szent kötelességeket. 
A szónokok beszédeiből nemcsak egyházak, de 
hazánk történelmének alapos tudása is kisugár
zott; ennek helyi inutatkozási részleteinek alkal
mazása különös értéket adva a beszédeknek. Az 
1673-ban gályrabságra hurcolt Fülüp hodrusbá
nyai lelkésznek vérlanuságát kiemelve őt példány
képül állította az esperes a halai utód elé, nem 
izgatva gyülölségre. nem keserűséggel szólva a 
múltról, hogy keserűséget keltsen, hanem tisztán 
kegyelettel és szeretettel, hogy a más felekezelek 
elleni gyűlölet nélkül való ragaszkodó szeretetni 
fokozva a magasztos célú pályára első lépését 
megtevő fiatal pap lelkében. E célját bizonyára 
el is érte. Az ünnepen a Selmecbányái ev. egyház 
képviseletében Farbaky István, Sobó Jenő főbá-

a hatóság támogatását; Farbaky István selmeci 
egy házfelügyelő szóllott ezután nagy hatással: dr. 
Sós Antal beszélt a más felekezetiek nevében 
kérve az uj lelkészt, hogy a felekezeti békét 
tartsa fenn. mint eddig: Bújna Márton bakabá- 
nyai lelkész, Király Ernő főgiinn. igazgató, lTi- 
viczky Ádám, Papp István zsarnócai in. kir. 
erdész, mint «pap» köszönti a papot; és még sok 
sikerült túszt volt; a lakoma jó hangulatban folyt 
és tánccal ért véget.

„Beszterce — Selmecbányái Társaskör 
október hó 8-án napján este 8 órakor tar
totta meg alakuló ülését, a Kerepesi-uton levő 
Wurglits-féle vendéglő különtermében. A Társas
kör, a mely a két város szülötteinek s a érdek
lődőknek gyülekező helyén, a jelen esztendőben 
fennálásának második évszázadnegyedébe lép. 
Örömmel jelenthetjük azt a meleg érdeklődést, a 
melynek a közönség és a főiskolai tanulóifjúság 
részéről tanúi vagyunk; nyugodt lélekkel tekint
hetünk a jövőbe, amikor jelen viszonyainkat a 
néhány megelőző évfolyaméval egyetemben a ré
giekkel összevetve, a lelkesedés gyarapodását ész- ! 
leljük, még a Selmecbányáink részéről is, akik 
eddigelé megmagyarázhatatlan ellenszenvvel, má
sok közöny nyel viseltettek működésűnk iránt. 
Körünk célja a hazaliság és a baráti szeretet 
táplálása, a miről büszkén nyithat képet az az 
észrevétel, hogy idáig, annyi éven keresztül, nem
zetiségi áramlatoktól érintett testvérvármegyéink 
ifjúsága szüzén megőrizte magyar nemzeti jelle
gét, ellenséges gondolkozásnak még az árnyékát 
sem láttatván. A többi magyarsággal együtt mi 
is részlveszünk a történelem által megszentelt 
öröm és gyásznapokon, kegyeletünknek minden j 
jelével csüngünk édes szülőhazánk napjain s a 
mennyire szerény társadalmi és anyagi helyze- ! 
lünk megengedi, részlveszünk a hon vidám nap- j 
jaiban, bánatában egyaránt. A tekintélyes számú 
gyülekezet szokás szerint a Szózat gyújtó hangjai 1 
mellett kezdte meg ezidoi működését, majd jegy
zőkönyvbe iktatta az aradi vértanuk emlékezetét. í 
Magának a közgyűlésnek főtárgya az uj tisztvise
lői kar megválasztása volt, miután a tavalyi, be
számolván tevékenységéről beköszönt,. Titkos sza
vazás utján a közbizalom a következők megvá
lasztásában nyilvánult: Elnök: Petrgalli Lajos, 
Alelnük: Travnik Jenő, Titkár: ilj. Sobó Jenő, 
Jegyző: Beliczay Zoltán, Pénztáros: Groó Géza, j 
Ellenőr: Tomcsányi Gyula, Háznagy: Machniewitz 
Dezső, Felügyelő bizottság elnöke: Dr. Pajor Ákos, 
Felügyelő bizottsági tag: Dvorszky Lajos.

— A városi muzeurn újabb szerzeménye.
A múzeumi bizottság Szitnyai József kir. tanú- | 
esős, polgármester elnöklete alatt tartott utóbbi ! 
ülésében több értékes és igen ritka éremnek ; 
megvételét határozta el. -  Az érmek közt első ; 
helyen áll a novarai csata emlékérme, melynek j 
egyik oldalán Ferencz József királyunk Ö felségé- ! 
nek ifjúkori mellképe művészies kivitelben, másik i 
oldalán pedig diadal szekér, nyolc vágtató lóval. ; 
E lócsoport meglepő szép, az egyes alakok töké- ■ 
letes kivitelűek, az aránylag kis helyre szorított i 
formáknál a távlat törvényei oly művészettel : 
megtartva, hogy amely egyébiránt tiszta ezüst, a i 
megvételét bárki is, akinek megmutattuk, helye- ! 
selte, annyival is inkább, mivel azt Vörös Ferenc í 
tb. főjegyző első kézből juttatta a múzeumi bi
zottság rendelkezésére; hogy ne vándoroljon ez

nyatanácsosok, Hornyacsek István presbiter voltak is idegenbe, ahol inár ajánlatot kapott a volt tu-
jelen; a város részéről Horváth Kálmán rfőkapi- 
lány és Vörös Ferenc tb. főjegyző, a Selmecbá
nyái egyház hívei közül többen. Ott láttunk Hein 
Ferenc bányaigazgatót, Puskás József bányafő
mérnököt, Zsarnócáról Ormosy Gyula m. kir. erdő- 
mestert s még többeket. A beiktatási szertartás 
órákon át tartott s az isteni tisztelet csak dél- j 
után 1 óra után ért véget, de mindvégig lebilin- 1 
cselve tartották a szép beszédek a hívők ájlalos

lajdonos. l'gyanezen éremmel együtt kél Bocskay- 
érmet is megvett a bizottság, melyek egyike 
nagybányai, a másik körmöd verésü. Továbbá j 
Kurz Imre lyc. tanuló Wieland német költő köl
teményeinek Lipcsében, 1784-85-ben kiadott há- 1 
rom bőrkötésű kötetét ajándékozta.

— Fog'yasztási szövetkezet Ipolyságon.
A húsuzsora elleni védekezés alkalmával megszü- j.. . , . . * . , .. i . , I iiusuÉsuid eiiem \ uuum'íus .un,uhuin ai megszu-

hgyelmet. Az isteni tisztelet után közös ebédről—ic mlo i; Ipolyságon egy fogyasztási szövetkezetlé- 
gyultek egybe a vendégek a Rullkay vendéglő j tesitésének eszméje. Eddig inár több mint 5000gy
nagy termében.

Az első felköszönlőt Sobó Jenő m. kir. fő- 
bányatanácsos hodrusi egyházfelügyelő mondotta 
4 részben; melyben az uj lelkészt, a városi ható
ságot. a szomszéd selmeci egyházat és a jelenlevő 
többi, illetve más folekezctbeli vendégeket éltette; 
utána Holéczy Zsigmond bakai lelkész ékes sza
vakban élteti Sobó felügyelőt; majd Horváth Kál
mán rendőrlőkapilány a hatóság nevében az uj 
lelkészt éltette a valiásoság és hazafiasság hü 
ápolását kötnék szivére, melyre nézve fölajánlta

eszméje. Liláig 
korona értékű üzletrészt jegyezlek. A létesítendő j 
szövetkezet érdekében folyó hó 5-én Sághi Benő 
ügyvéd elnöklete alall szükebb értekezlet volt, 
melyen Ivánka Uszkár orszgy. képviselő, a »llangya« 
igazgatósági tagja ismertette a fogy. szövetkezel 
célját. Ez után Halász Ferenc a Honli Lapok 
szerkesztője indítványára az értekezlet elvben el
határozta egy fogyasztási szövetkezet megalakí
tásai és az alapszabályok elkészítésére, az üzlet
részek kötelező aláírásának eszközlésére llolm- 
baelier Nándor trszki elnök elnöklete alatt kilenc

tagból álló előkészítő bizottságot küldött ki. mely 
bizottság már meg is kezdte működését.

Hordóg-yár Korponán. Korpouán egy 
részvénytársaság van alakulóban, mely hordógyá
rat szándékozik alapítani. Nagyon üdvös ez eszme 
annál is inkább, mert Korponán a gyári ipar egy
általán nem, s a kisipar csak nagyon kis mérték
ben van képviselve, s mint tudjuk a városnak 
egyedüli vagyonát képező erdeje 3 milliónyi ér
tékű, mely sem művelődésre, fejlődésre, sem pe
dig egyesek vagyonának gyarapítására nem juttat 
tekintélyesebb részt. Különösen ily rósz termés 
után nyújt télen át nagy segítséget a nagyobb 
ipari vállalat a gazdasággal foglalkozó lakosoknak. 
Kívánjuk, hogy e részvénytársaság mielőbb kezdje 
meg hasznos működését, mely által sok család 
talán a nyomortól lesz megmentve.

— Szanatóriumi hölgybizottság1 Selmec
bányán. A mint értesülünk a József főherceg 
Szanatórium Egyesület elhatározta, hogy az or
szágban szanatóriumi hülgybizottságokal alakit. 
Jó forrásból arról értesülünk, hogy a bizottság 
városunkban a következő úrhölgyeket kéri föl a 
hölgybizottság szervezésére:

Csányi Ottóné, dr. Fodor Lászlóné, Farbaky 
Kürthy Piroska, Horváth Kálmánná, ]landol Yil- 
inosné, Hajdú Béláné, Jákó Gyuláné, Király Er- 
nőné, Pelachy Ferencné, Szitnyai Józsefné, Svehla 
Gyuláné, S/.tancsay Miklósné, Vadas Jenőné és 
Vörös Ferencné úrnőket.

A fölkérendő tagok az egyesület védnöke 
Józsel kir. herceg aláírásával díszes oklevelet 
kapnak, melynek művészi rajzán egyik nagy festő
művészünk most dolgozik. Az egyesület elhatá
rozta, hogy az első népszanalorium épületében 
elhelyezendő márványláblán örökíti meg azoknak 
a lelkes hölgyeknek neveit, akik a nemzeti vesze
delem ellen való küzdelemben a legnagyobb te
vékenységet fejtették ki. A szanatóriumi hülgybi- 
zotlság alakítása valóban szép, nemes, és üdvös 
gondolat. És a derék egyesület valóban jól szá
mit. midőn a magyar hölgyvilágot keresi meg. 
Mert minden ügynek győznie kell, amelyet a ma
gyar nő fölkarol.

A legkiválóbb orvosok egyhangú véle
ménye, hogy a gyermek a fejlődés szakában van 
legjobban arra utalva, hogy hatékony tápszerek
kel erősítve a legkülönbözőbb ragályos betegsé
gek ellen ellentálló képessé tétessék, s ugyancsak 
egyhangú vélemény az, hogy o célra legalkalma- 
sab a csukamájolaj, mely könnyű emészthetősége 
által válik igen becsessé. E célra legjobban ajánl
ható a Zoltán-féle csukamájolaj, melynek láp
ereje igen nagy s mivel sem kellemetlen szaga, 
sem rósz ize nincs, a gyermekek szívesen veszik. 
Készítője Zoltán Béla gyógyszerész Bpesten s 
üvegje 2 korona a gyógyszertárakban.

— Himlőoltás és ujraoltás. A folyó évben 
az anyakönyvvezetők állal Selmec- és Bélabánya 
város területéről összesen 437 gyermek lett ki
mutatva himlőoltásra; — tényleg beollaloll $95 
gyermek és ujraoltalotl 493 egyén. Városrészen- 
kint a megoszlás ez: beollalotl a belvárosban 177 
ujraoltalotl 288: Bélabányán 46 illetve 35; Hodrus- 
bányán 65 illetve 83; SlelTullón 62 illetve 50: 
Rovnán 35 illetve 18; és Bankán 16 illetve 19. 
Az oltáshoz kizárólag állati nyirk használ látott, 
melyet a város költségén a tiszti főorvos szerzett 
be. Az oltásokat a belvárosban Bélabányán és 
Bankán Dr. Tandlich Ignác tiszti orvos, Ilodrus- 
bányán, Dr. Sós Aantal ni. kir. bányaműorvos, 
Rovnán Dr. Faller Gusztáv m. kir. bányafőorvos 
és SlelTullón Dr. Sebe Béla m. kir. bányamüorvos 
végezte igen jó sikerrel.

— Vonat kisiklás. A Selmecbánya és Ga- 
ramberzence közölt közlekedő 7411 számú vo
nalnak, mely délelőtt 9 óra 30 perckor indul 
Selmecbányáról, folyó hó 16-án kisikloll a szer
kocsija két helyen. Először a Kálvária alalti első 
kanyarodónál, másodszor pétiig Kisiblyén. A vo
nal még idejekorán megállóit, s igy nagyobb ve
szély elkeriillelelL. A kisikloll szerkocsi lekapcsol
hatott s azt a gép Bélabányára vitte, majd innen
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átvizsgálás végett Garamberzencére vonatott. A 
megállított vonalot segédgőzgép vitte tovább Ga- 
ram beizencére. E kisiklás következtében úgy a 
délelőtt 11 órakor, mint a délután 2 órakor ér
kező vonat 1—1 órai késéssel érkezett be. E ki
siklást valószínűleg a kocsi rozoga szerkezete 
okozta.

— Szabómesterek szaktanfolyama. A m.
kir. kereskedelmi miniszter áldozatkészsége foly
tán létesült szabászati tanfolyam városunkban 
múlt hétfőn nyílt meg s azóta a beiratkozottak 
állandóan élénk érdeklődése mellett foly benne a 
tanítás. — Csontos Lajos szaktanító igen alapos 
tudású szakerő, akinek itteni működése a szabá
sa i  ismeretek terjesztése tekintetében felette 
hasznos lett és jó hatást fog gyakorolni a nagy 
közönségre is, amennyiben a vevő nem lesz kény
telen, lui kissé nagyobb igényű is. valamely na
gyobb városban rendelést tenni s megkaphatja 
itthon is a legmodernebb szabású öltözetet is. A 
tanfolyam a Magas-ház hátsó helyiségeiben van 
berendezve, ahol a megnyitás e hó 17-én bizo
nyos ünnepségek között folyt le. Mikor már kivé
tel nélkül valamennyi mesternek asztala fel volt 
szerelve a kellő rajz és szabászati kellékekkel, a 
szaktanító felkérte az első- és másodfokú ipar
hatóság kiküldöttét Vörös Fereoc tb. főjegyzőt, 
hogy a tanfolyamot nyitná meg, mire a kiküldött 
reá mutatva azokra az előnyökre, melyekkel a 
szomszéd nyugati államok iparosai az ő tudásuk 
révén ami hazai iparosainkkal szemben birnak, 
lelkes szavakkal buzdította a beiratkozott meste
reket, amaz előnyök elsajátítására, mihez a most 
szerzett szakiskola ily jeles szaktanító vezetése 
mellett bő alkalmat nyújt. Amennyire sajnálja 
azt, hogy ezt a kínálkozó alkalmat néhány mes
ter vonakodik igénybevenni, ép oly örömmel üd
vözli a megjelenteket s kéri őket, hogy kitartóak 
legyenek a tanórák látogatásában saját hasznukra, 
szakiparuk díszére és hazafiui kötelességből is. 
A lelkes szavakra Csontos Lajos szaktanító az 
iparosok életéből vett példákkal meggyőzően érvel 
a szaktanfolyam kiváló haszna mellett, bebizo
nyítva azt, hogy az ebben szerzett ismereteknél 
fogva ugyanazt a munkát, mihez egyeseknek
3—í  órára van szükségük, aránytalanul rüvidebb 
idő s kevesebb bajlódás mellett fogják elvégez
hetni: — s e mellett értésük is fejlelleb lesz, 
finomul; szóval: nem csekély lesz az a haladás, í 
mit a tanórák pontos látogatása esetén felmutat- , 
halnak. — A buzdító szavakra felhangzott helyes- ; 
lések lecsillapulta után azonnal megkezdte a tani- | 
lást, melyből az eddigi haladást észlelve sok jót 
várhatunk.

— Óvó- és tanköteles gyermekek. Az
1904/5. tanévre összelővén már Írva az óvó- és 
tanköteles gyermekek, a rendőrfőkapitányság ezen 
összeírások alapján ellenőrzi most azt, hogy az 
összeírtak között tényleg kik vannak beírva, hogy 
azután a még be nem Írtakat erre kényszerítse. 
Szép dolog ez nagyon, de kiváncsiak vagyunk 
arra, hogy ha a már most is túlzsúfolt iskolákba 
még egynéhányszáz gyermeket behajt a csendőr
ség, mit fognak ezekkel csinálni a tanítók? Eddig 
a külulcákkal készüli el, a hol máris be vannak 
terelve az összes tankötelesek: a ktilutcák közül 
Hodrusbányán nem kellett a hatóságnak közbe
lépni egy helyen sem. mert ott az összes tankö
telesek rendes időre (!) valamennyien be voltak 
már irva, a többi helyeken a hatóságnak is akadt 
habár nem sok dolga. Legnehezebb a belvárosban 
rendel csinálni különösen azért, meri nincs elég 
hely, illetve tanitó és tanterem; és furcsa lesz 
majd, ha a már teli tantermekbe még egy csomó 
gyermek lesz beterelve ! — Legközelebb megkap
juk az összes óvó- és tanköteles gyermekek rész
letes slatiszsikáját, ami igen érdekes és tanulsá
gos lesz; majd akkor bővebben Írunk ezen ügyről.

— Az elmúlt szárazság- ok-e adóelenge
désre? A pénzügyi törvények szerint elemi ká
rok eseteiben adóelengedésnek van helye: 1. jég
eső, árvíz és tűzesetekben 2. Ha a vetést rova
rok nagyobb dűlőket magukban foglaló terüle
teken elpusztították. 3. Szántóföldeknél adóelen
gedésre okot ad a rozsda, ha ez is elemi csa
pásként mutatkozott. 4. A folytonos esőzésből 
származó árvíz szintén elemi csapást képez, végül 
és ez a mostani időben leginkább érdekelheti a 
gazdát, 5. ha tartós szárazság, egész dűlőket ma
gában foglaló területeken a bevetett földeknek 
termését oly módon és időben semmisíti meg, 
hogy a megkárositott földek abban az évben 
már újabb veteményezés állal jövedelmezőkké 
általában nem lehetők.

SELMEC- ÉS BÉLABÁNYA SZ. KIR. VÁROS

hivatalos közleményei.
Az anyakönyvi hivatalok bejegyzései.

1904. évi október hó 9-től október 21-ig.

Születés.
Kioska András, Mazur Mária, liu banka 
Majdueli Samu, Seliroimn Anna, leánv Selmecbánya 
Richter Mihály, Honok Mária, fut 
L'lbrich János, Puszkeiter Cecília, leány 
Neuschl Antal, Stubna Karolin liu Rovna 
Rácskor István, Kucscra Anna, leány Selmecbánya 
Pro ka i György, Dauduer Anna, „ Rovna 
Szodliák János, Korányi Katalin. ..
Vakurka Mihály, Mara! Anna, liu Selmecbánya 
S/.uchánek János, Bukovosun Mária, leány Selmecbánya 
Gruáos Józsuí Pncliinger Puusin. fiú 
Branszk.v István. Póhl Ilona, loány 
Húszak István, Romén Katalin, ..
Tre/.ka Márton, Valentin Anna. fitt
Longauer János és Kurta Anna, „ Hodrnsbánva
Sofranik Vilmos, Szaivald Anna, leány Bélabanya
Peehor János, Fuithlik Katalin, liu
Zuhareez József, S/hlieszkn Zsuzsi leány
Lukovicz Vilmos, Obortas Amália leány Hodrusbánya.

Kihirdetés.
Marsohalck János Hegybánya — Andrásik Anna Steffultó
Túrosán Dániel — Zatykó Anna Selmecbánya
Stefanszky János -  Ruzsinák Anna
Molnár János — Flautnor Gizella
Novak Engclbert — Bitesek Júlia
Ráesik Károly — Orosz után Zsuzsi
Horn László Rovna — Czimmerman Adél Hegyhátivá
Gra sz Ferenc — Pelorka Hertnin Bélnbánya.

Házasság.
Jnresó József — Miillor Szabina Selmecbánya 
Somogyi Gé;a — Körös Margit 
Iltsik Jakab —- özv, Rótli V'ncénó Rovna 
Schávold József — Gallusz Antónia ..
Tanhattser József — Bosnicz Mária Selmecbánya
Mttrgacs Károly — Macska Károly Steffultó
•lányi István — S/.opusek Mária
Konopka János — Potrisznuez Kati
Treitcr Mihály — Dobéi Anna
Ma..hil Ferenc — Mály Karolin
Porcki Jakab — Szkladáttyi Anna Hobrásbánya
Zdanszki István — Mécsei Antónia „

Halálozás.
Lestyánszky Jószofné, fiit éves, husdaganat, Selmecbánya
Kicska Mihály. 1 napos, veleszületett gyengeség, Banka
Ncusehl János, 3 napos, debilitas, Rovna
özv. Bossányi Gáborne, ;*0 éves, végelgyengülés Selmeeb.
Rótli Antal. 2 hónapós, heveny bélhurut, „
Marosi Miklós, 35 éves, öngyilkosság lövés által
özv. Gregttsik Józsefné, 61 éves, szívbaj
Balázs Aladár, 1 hónapos, heveny bélhurut „
W'oisz Antal, 3 éves, tüdőgyulladás „
Reuten Károly, 17 öves, heveny veselob .,
Vidra József, 18 napos, rángó görcsök „
Trpsik Alo.izia. 17 éves, tödögiiinökór
özv. Peesz Istvánná, 83 éves, végelgyengülés Steffultó
Zupka Kelemenné, 19 éves, tiidőgtimökór „
S/.opttsek Antal, 4:i éves, „
Haring Ferenc, 5 hónapos, görcsök Hodrusbánya
Oravocz Anna, 2 hónapos, gyermek-hasmenés Bélabánya
Peeher N., halvasziilött fitt
Pcsztyik Antal. 24 éves, tiidőgiimőkór
Zahoreez X. halvaszülött leány.

H I R D E T É S E K .
17774. szám. V. 904.

Épitési árlejtési hirdetmény.
A Selmecbányái m. kir dohánygyárnál teljesítendő 

rnktár-kibövitési munkálatoknak bistósltására
Az összköltség Harmincozorhétszázötvonkilene (30759) 

korona 14 fillér.
Az ajánlatoknak az építkezéssel jár összes munkála

tokra ki kell terjednie s abban kijelentendő, hogy vállalkozók 
kizárólag belföldön termelt anyagot, vagy gyártmányt fognak 
felhasználni, s hogy az ajánlatok kellékeire vonatkozó itteni 
határozmányokat az általános ás vállalati részleteket ismerik 
és elfogadják.

Bánatpénzül 1500 K készpénzben, vagy állami leté
tekre alkalmas értékpapírokban, a in kir. állampénztárnál 
(Budapest, fővámház) vagy valamely m kir. adóhivatalnál 
teendő le és az erről szóló letétjegy a lezárt ajánlathoz csa
tolandó

Az ivenként 1 koronás bólyegjegygyol ellátott, magyar 
nyelven szerkesztett Írásbeli ajánlatok lepecsételve és követ
kezőleg ezimezvo: Ajánlat a Selmecbányái raktár-kibővitési 
munkákra- legkésőbben f. évi november hó 21-én délelőtt 
10 óráig, a midőn a nyilvános árlejtés is meg fog tartatni, 
a m. kir. doliányjövedéki központi igazgatóság (Budapest, II. 
kér. Iskola-utca 13 s z ) segédhivatalában adandók át, vagy 
postán bérmentesen küldendők be

Ezen feltételektől eltérő vagy elkésett vagy táviratilag 
tett, vagy lotétjegy nélkül vagy készpénzzel érkező ajánlatok, 
valamint pótnjánlatok figyelembe vétetni nem fognak.

Az Írásbeli ajánlatoknak részletes kellékeire és a vor- 
sonytárgvalás tartására vonatkozó itteni határozmányok, to
vábbá a’ feltételek ezen központi igazgatóságnál az eredeti 
tervek és költségvetés a Selmecbányái dohánygyári igazgató
ságnál a hivatalos órák alatt betekinthetők. ahol, valamint 
az itteni segédhivatalban a költségvetés is egy (1) koronáért 
uie szerezhető

Budapest, 1904. év október 14.
A ni. k ir. dohányjövedéki központi Igazgatóság.

(l’támi)omás nem dijaztatik.)
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N y a v a l y a t ö r é s !
Ki nyavalyatörés, görcs és más ideges állapotba 
szenved, kérjen iratot, ingyen és bét mentve kap. 
szabd. Hattyú gyógyszertár által Majna Frankfurt

J îrdetmény.
A SELMECI NÉPBANK RÉSZVÉNYTÁRSASÁG

ezennel közhírré teszi azt, hogy a lejárt és 
iueg nem hosszabbított arany- és ezüst zálog
tárgyakra  u. m. órák, láncok, gyűrűk  s egyéb 
ékszerekre 1904. november hó 10-én és 
folytatólag 11-én délután 2 órakor az 
intézet helyiségében nyilvános árverést tart.

Az igazgatóság.

K öhögés, rekedtség: cs  hurut ellen n iu rs  jobb  a

R ÉTH Y -féle

pemetefű cukorkánál!
Vásárlásnál azonban vigyázzunk és 
határozottan RÉTHY-félét kérjünk, 
mivel sok haszontalan utánzata van.

I doboz 60 fillér.
Csak RÉTHY-félé c fogadj unk el!

Általánosan hongoztalotl óhajtásnak 
véltem megfelelni, amidőn magamat arra 
elhatároztam, Hogy a nagyrabecsült úri kö
zönség nagyobb kényelmére helyben I. 9. 
szám alatti házban újonnan s elegánsan 
berendezett

megnyitottam. — Azonban régi üzletemet is 
változatlanul fentartva, főiparkodásom 
ezentúl is az lesz, hogy pontos és gyors 
kiszolgálás által mindenkit és legteljesebb 
mértékben kielégítsek.

Számos látogatást kérve, maradok ki
váló tisztelettel

Z S O L D O S  S E B Ő
Selmecbányán, II k. 20. óh I. k- 9 fodrász.

I  JjBty nölcöls:
felvétetnek igen kodvezö feltételek mellett

Epzsébet-szanatopiLim-sorsjegyelí
részletfizetés melletti elárusitására.

FUCHS H. v á ltó h á za
BUDAPEST, IV., Kecskeméti-u. 1.
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CSEÍ1NÁK GYÖRGY
C IP É B Z C Z I .B T E  

S E L M E C B Á N Y Á N . K O S ÍiU T H -T F .R .

Női- és fé r fl-lab b e ll, le g finom abb  b e l-  é s  kü lfö ld i a n y a g 
ból a  le g ú ja b b  d ív a : sz e r in t.

. . . .  K ö s z  c l p ö r H k t A r .....................

Könyv- és pap írkereskedé
sünkben kaphatók

Valódi
J^iefler-

rajzeszközök, valamint minden a fő
iskolai hallgató uraknak szükséges 

papit’-, író- és rajzszer.

Joerges Á. özv. és fia. :

Pénzt, 
sok pénzt,

havonként 1000 koronáig keres
het mindenki tisztességesen min
den szakismeret nélkül.

Küldje be ciui. t E. +40 jelige 
a latt a  kivet!., rá címre: A l l -  
n o n c e r . - A b t e i l u n g  d e s  

. . M e r k ú r "  M a n n h e l m ,

19( 14. november 28.

l í i a d ó  la 'iu ÍM .
Z s ig m o n d i - u t c a  6 9 . 

sz. házban 6  s z o b á s  la
kás  mellék h e ly i ségge l  
é s  szép  kerttel .

Bővebbet ugyanabban a 
házban.

Amerikába
D í j m e r é r U l é s  m .  o m i ly a -

s s  IOO korona s
B é c s b ö l A n tw e r p e n  át

NEW-YORK, PHILADELPHIA
o llá tá s sa l  e g y ü t t

Hogy ezen olcsó kivételes áron mehessen az utas, kell 
hogy K 20 — előleget küldjön

R E D  S T A R  L I N E
W ien, W iednep  G ü rte l 20.
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pgehieh t g z appati^
„ sz a rv a s11 „kulcs11

2

j e g y  g y e i

Legjobb, Iegkiadósabb,  l eg t isz -  
.. tább é s  a zér t  a l e g o lc só b b  .. 

s e ? -  s z a p p a n .  i

m gse .
m
PH
Pn
msm,
PH
EM
P H .

p&
pS;
SágBevásárlásnál ügyelni tessék, hogy minden darab szappan 

„Schicht“ vagy pedig a fenti „védjegyekkel** legyen ellátva.
E m i *

H p H p n P -^ p n n P 'H

Császárfiirdö
téli 4s nyári gyógyhely

BUDAPESTEN.
Elsőrangú kénes héwliQ gyógyfürdő, 
páratlan gózfürdóvel, legmodernebb 
iszapfürdőkkel, pompás á s v á n y v íz -  
uszodákkal. kó- és kádfürdőkkel.

2 0 0  kényelmes lakószobával. 

Prospektus kívánatra 
Ingyen és bérmentve.

KIRÁLYFI ÉSTARSA
B A N K H Á Z A , B U D A P E S T , A N D R Á S S Y -U T  60.

* rntgf. kir. szab. osztélrsorsjáták fflelárutllé hely*.
.110,000 sorsjegy, 65,000 nyer. — Nyeremények ősszege 14.469,000 korom

<s? S Hotel
Süllős*.: SIMON PÁL.

BUbnrEST, VI, VACZI-KÓRUT 23. sz.
too szoba 2-30 K-tól feljebb kiszolgálásul és vCIsayvl. 
lágltáisal együtt. Partik, .légiós kévékéi, étterem és 
sőrcsarook •  házban. Villamos rszirti megállóhely ss 

finzes pályaudvarok és hajók leié

R E M I N ( L T O N

Vidékiek kedvesei találkozó helye

ÍKLIVÉNY! FERENCZ,vendéglős elsőrangú éttermei
B udapest, VI., A n d rássy -ú t 3!

Sír í r ó g é p
£  U J  M O D E L L J E  
s“ tneojelení"!
“ j  P f a o s p e n T U S T  k ü l d

p M l
S MBüMPEST ̂  E

Vlf flNPRÁSSY-ÚT 1 2

p l i  F a n n i n  i t r n ?

A Kisbirtokosok
Országos Föláhilelintézete
B U D A P E S T , V , GÉZA-UTCZA 2. 

300 koronától kezdre ad (Srleiztósei zálog- 
levél-kOlctinökel, melyek után

2°/o ievosászal:

fizetendő Járadékul a törlesztéssel együtt-

B ővebb  fe lv i lá g o s í tá s t a z  in té ze t 
d íjm e n te se n  a d .

Ön nagyon idősnek látszik 1 
Fesse haját a CZERNY-féle

HAJFESTÖ-SZERREL

V É R G Y Ó G  Y I T Á S
Megalapítója és egyedüli képviselője :

^  K O V Á C S  J. főváros i orvos.
BUDAPEST. V„ VACZI-KÖRÚT 18. SZ. I. EM.

O SER Sés BAUER
M O T O R G Y Á R

BUDAPEST BÉCS
V„ Lipót-kórút 7. Orasdnerstrasse 79—8B.

Benzin, és  Tj j Benzin, és
petrolin- petrolin.

motorok A-.'" u;s*':a
/í& Orxvrr, i*hrr>fi» iokomobilok

Szivógáe-m oíorok 2-3 fillér üzemköltséggel.
A'f termi berendezései ÉlÉsta. - Elstal piiéÉi, - Kedvező Széliéi feltételét. 0/

a ____Sav

Nyomatott Joerges Ágost Ozv. és fia könyvnyomdájában Selmecbányán. 1904
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