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Hirdetések megállapodás szerint számíttatnak.
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Az expedíciót s hirdetéseket illető reklamációk a lapkezelő

J o e rg e s  Á g o st ö zv eg y e  és fia
céghez intézendők. hova az összes pénzküldemények is küldendők.

MEGJELEN MINDEN VASARNAP.

Színház — vigadó.
Amióta lapunk m egjelent s szerényen, de 

némi kis eredm énynyel mégis csak szolgálja 
a közérdeket ez ős bányavárosban, tizenöt 
esztendeje tehát, minden esztendőben két- 
liárom-négy c ikkelyben foglalkozott azzal 
a kérdéssel amit mostani cikkelyünk ciméiil 
tettünk.

Több száz c ikkely  je len t meg tehát 
lapunk hasábjain e tárgyban, hol lelkesítő, 
hol dorgáló alakban, modorban. Sajnos azon
ban egy lépéssel sem tudtuk előbbre vinni 
az ügyet; mert azt nem tekinthetjük ered
ményű k, hogy a mostani vigadónak gúnyolt 
épületszörnyeteg m ellett még első zene
karunk nagy bőgő hordozója is undorral 
megy el s ha nem muszáj nem megy bele. 
A közönség, úgy hisszük s úgy ism erjük 
Selmecbánya közönségét, nélkülünk is észre
vette, érezte ennek a városi középületnek 
nem megfelelő voltát s mi csak kifejezői 
voltunk a közérzületnek, am ikor időről- 
időre sürgettük e tarthatatlan  helyzetnek a 
megoldását, a  vigadó —  színháziig)- ren
dezését.

Bizony nem rajtunk  múlik, hogy Sel
mecbányán oly kis tek in té lye van a köz
véleménynek, és hogy bárm ilyen jó eszme

G  f /ö if f /y h a r  m á t  c se p p  . . . .
Gyöngyharmat csepp csókolgatta 

Bíbor alkony megáldotta : 
szent eskiivésedet!-----------

Sárgult levél, arról regél:
Hűtlen leltél, elfeledtél:

Be visszasírja még szived 
Elhagyott kedvesed!

Ha szivárványt látsz az égen 
Villámot a sötét éjben:

Hű szivemre gondolj.
H ű szivemre, szerelmemre,

Az egekre, az Istenre!
Ott is vádol szép szerelmem 

Szegény beteg szivem:

Nem feledhetsz soha engem,
Érted vérző beteg szivem 

A másvilágon se!
Almon-ébren, villám fényben

Heggel, délben, menydörgésben: 
Kisérlelek ha öleled

Hclyellem kedvésed!

Hét Juj László.

is nem talál pártolásra és jóakaratra  azok
nál. akik a várost emelni hivatvák, mert

bűzös, sötét, ronda, szűk, tűzveszélyes, 
egészségtelen, egyszóval kétségbeesett al-

sajnos, de való, hogy dacára a közvélemény 
hangos kívánságának, ez ügygyei nem fog
lalkozott húsz év óta a városban senki ko
molyan s nem vett magának fáradtságot a 
közélet emberei közül senki még arra  sem, 
hogy gondolkozzék e dolog fölött.

Mi azonban ezúttal nem rekriminálni 
akarunk, elvégzik ezt helyettünk azok, akik 
mostanság kényszerűségből eljárnak abba 
a kühalmazba. amelyben Farkas Ferenc 
színtársulata végez sysit'usi munkát a kö
zönség hideg közönyének megolvasztásában.

Szegény, jó emberek, azt hiszik, hogy 
a közönség a hibás, az nem akarja pár
tolni a m agyar színészeket. Dehogy is 
nem. Mi jótállunk, hogy Selmecbánya kö- j 
zönsége két hónapig is szívesen lát egy 
olyan jó színjátszó társaságot, mint a F .irkae | 
Ferencé, de hiába, a m agyar e i b“r szive- 1 
sen meghal a  hazáért, ha szükség van reá ; 
ám fogfájást, rheumát, csúzt s más hasonló 
kellem etlen testbántalm akat szerezni csupán 
hazafiságból senki nem hajlandó. Már pedig 
ma ennek van kitéve mindenki, aki elég- 
vakmerő betérni e kőhalmazba, melyet fö
lösleges leírni, mert mindenki tudja, hogy

kotmány.
Addig tehát amig a mostani Vigadó 

a mostani alakjában fönnáll és amíg ez 
lesz az egyetlen hely arra, almi kénysze
rűségből szinelőadásokat és hangversenye
ket lehet rendezni, ne várjon egy még oly 
jó színtársulat sem nagyobb pártolást Sel
mecbánya közönségétől, mert ez a közön
ség már évek hosszú sora után óhajtja, 
kívánja egy igényeinek megfelelő vigadó 
—  szinházhelyiség- létesítését, s most mint
egy a passziv-resistencia álláspontjára he
lyezkedik s így várja, hogy vájjon mi lesz?

H át hiába vár.
Mi nyíltan kijelentjük, hogy liiában 

vár, mert a míg a most divó rendszer meg
marad városunk közéletében, a közélet ügyei- 
nek vezető ében. addig változás, előnyös 
változás nem következhetik be.

M ert mit látunk ma?
Nézzünk csak végig közéletünk egész 

vonalán, s ha úgy nézünk, hogy lássunk is, 
lehetetlen észre nem vennünk, hogy milyen 
minimális kiesi az emberekben a küzügyek 
iránt való önzetlen érdeklődés. A köz- 
ügyekért harcolni, a közügyek jav ításán

A csúnya leány.
Irta: S zín i Gyula.

Táncmulatságon voltam és előkelőn unat
koztam. Éjfél felé hozzám lelkendezett egy buzgó 
rendező, karon fogott és csak útközben ért rá. 
hogy pihegve szóljon:

— Bemutatom egy szép leánynak.
Alig volt időm felocsúdni, máris olt álltam 

egy leánnyal szemben, aki gúnyosan mosoly
gott rám.

lemondással születnek a világra. Járunk álmo
dozva és olykor azt hisszük, hogy szépek, kívá
natosak vagyunk. Tükör nincs örökké előttünk és 
bölcsen van berendezve, hogy a saját arcunkat 
nem látjuk. Mégis a mások idegenkedésében, 
visszaijedésében a legkegyetlenebb tükör tárul 
elénk. Csodálom, — szólt egyszerre éles, gúnyo
lódó hangon, — hogy még nem ásít. Kellemetlen 
hallgatni a panaszost. Szánalmat érezünk iránta, 
de jobb szeretnők, ha egyáltalán nem akadt volna 
útunkba,

— Nem táncol? — kérdezte.
— Jól nem — feleltem röviden és kellet-

Vizsgálta az arcomat, amelyen részvét set
tenkedett.

lenül.
— Tehát unatkozik?
Nem feleltem semmit. A leány újra mosoly

gott és nekem úgy tetszett, hogy valami alattomos 
fény villant meg a szemében.

— .Magát ugyancsak kelepcébe csalták — 
szólt nevelve. — Bajos most megszabadulni .. . 
egy csúnya leánytól, aki a nyakába akarja varrni

— No sajnáljon — szólt hirtelen. — A 
részvétet utálom. Megbánt, megsért. Mindig fö
lény van benne. Nem szeretem, hogy részvétet 
érez irántam. Azt akarom, hogy . . . gyűlöljön!

Belevegyüllünk a táncoló párok közé.
— Valamit akarok mondani önnek — szólt 

a leány a keringő közben . . . Vigyázzon a tánc
lépéseire, eltéveszti. . .  Tulajdonkép véletlen, hogy

A hangja érdekes volt és első Ízben történt, 
hogy egyenesen az arcába tekintettem.

- - Tudom, hogy csúnya vagyok — szólt 
meghatott hangon. — Nem is vagyok valami fiatal, 
huszonöt múltam. Keserűen tudom, hogy a világ
tól nem várhatok semmit. Vannak leányok, akik

önnek mondom el . ..
— Nos?
A zene egyre gyorsabb lett, a táncol pedig 

szaporázni kellett, hogy el ne maradjunk . . .
— Ili nem mondhatom el — szólt a leány, 

— Menjünk a buffetbe.
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munkálkodni senki sem akar s a kUzUgyek 
iránt való érdeklődés jóformán csak abban 
nyilvánul meg, hogy roszakaratulag k riti
záljuk azoknak működését, akiket rossz 
sorsuk a közigazgatás vezetésére állított oda. i

V agyis, hogy még nyíltabban beszél- j 
jünk, a köziigyek iránt ma Selmecbányán 
úgy érdeklődnek az emberek, hogy szidják 
a tanácsot és szidják a polgármestert. Ez 
így nincs jól, az úgy nincs jól, amaz meg 
amngy. de hogy mikép volna jobban, azt 
nem halljuk sehol senkitől Lehet, hogy té 
vedünk, de mi abban látjuk a hibát, hogy min
dent a közigazgatás vezetésével meghízottak
tól várunk, tehát a polgármestertől, a tanácstól.

Ez vigye a város gazdasági ügyeit, 
ez végezze a közigazgatás ezer ügyes-bajos 
dolgát, ez vezesse a társadalmi élet számos 
kérdésének megoldását. Hát ez — úti figura 
docet — egyszerűen lehetetlen.

A polgármester legalább is negyven 
különféle bizottságnak, legalább is tiz ma
gán és társadalmi egyesületnek elnöke s e 
minőségében folyton ül, s nem mondunk 
sokat, ha a nap huszonnégy órájából lega
lább is hatot ülésezésekkel tölt el. Hogy 
ezenkívül mennyit ül, még a hivatalban, 
az más kérdés, de tény az, hogy ha tiz 
ember munkabírása is volna beleszontva, 
nem végezheti el mindazt, amit tőle várnak.

Ez a rendszer a melynek megváltoz
tatását javasoljuk, szükségesnek látjuk.

Vállalkozzék más ember is a közér
dekű kérdések megoldására s hogy vissza
térjünk tulajdonképpeni tárgyunkhoz, a 
vigadó — színház ügyéhez, ajánljuk, hogy 
a sziinigyi bizottság vegye kezébe e kér
dést s ez nem a polgármester, de más vál
lalkozó törvényhatósági bizottsági tag el
nöklése mellett foglalkozzék e kérdéssel s 
mi hisszük és tudjuk, hogy a kérdés egy 
év leforgása alatt meg lesz oldva, mert 
meg lehet és meg kell már oldani ezt a 
kérdést, amely nem tűr már halasztást.

—ő.

A leány kísérője, álmos arcú nagynénje már 
kezdett messziről gyanakodva ránk nézni.

— Eh törődöm is a nagynénivel meg az 
egész világgal!

Oly pajkosan, íiusan mondta ezt. hogy csak
nem szép lelt tőle.

A bufielben egy árva pincér állt a falnak 
támaszkodva és bókiskolt. A leány felém fordult:

— Van egy pokoli ötletem. . . Mulasson egy
szer egy csúnya leánynyal!

A tréfára csak tréfával válaszolhattam:
— No bál jöjjön ide, maga csúnya — mondtam 

és leültem az egyik asztalhoz, amely előtt egy 
szék meg egy kis kerevet volt. A leány lassan 
tétovázva és hirtelen elkomolyodva jött felém. 
Leült a köreveire és meglátszott rajta, hogy egy
szerre kiesett tréfás szerepéből. A helyzet reám 
nézve túlságosan bizarr kezdett lenni és magam 
igyekeztem rajta, hogy a tréfa fonalát újra felve
gyem.

— Pezsgőt iszunk . . .  Pincér, pezsgőt — kiál
tottam tréfásan duhaj hangon. A pincér kétkedve, 
mosolyogva nézett rám és a szemével kérdezte, | 
hogy csakugyan-e ? Visszahunyoritotlain, mire a 
pincér nyakon fogott egy pezsgős palackot és rö
videsen kidurrantolta belőle a dugót.

— Pezsgő — szólt a leány elhalványodva. ;

Városi közgyűlés.
Dacára a rövid és nem sok érdekességet 

Ígérő tárgysorozatnak, igen nagy számban gyűltek 
össze városatyáink a május havi közgyűlésre, 
amelyen Lits Gyula főispán elnökölt. Rövid más
fél óra alatt véget ért a gyűlés s még rövidebb 
lelt volna, ha nem akad interpelláció, melyet 
Svehla Gyula biz. tag terjesztett elő az evang. 
egyház helytelen megadóztatása miatt. Szilnyai j 
József polgármester válaszát, mely készséges 
közbenjárást Ígért a hiba kiigazítására, tudomásul 
vette az interpelláló és a közgyűlés is.

A gyűlés leíolyása a következő volt:
Elnök Lits  Gyula, főispán
Jegyző Szlancsay Miklós főjegyző.
Jelenvoltak: Ács József. Állmán Imre, Arlhold 

Géza, Rárdossy Antal, Bolomann Ede. Gsányi Ottó, i 
Fizély Károly, Gazsó Mihály, Hiindel Vilmos, Heincz 
Hugó, Herrinann Emil, Hidvéghy Árpád, Hlavathy 
József, Horváth Kálmán. Jezsovics Károly, Ka- 
chelmann Farkas, Kapp Jakab dr. Király Ernő, 
Liha Antal, Oszvaldt Gusztáv, Panek Ödön, Pe- 
lachy Ferenc, Richter Ede, SchelJe Róbert, 
Schwarlz Oltó dr., Sobó Jenő, Stuller Gyűl dr., 
Svehla Gyula, Székely Vilmos, Szél László dr., 
Szilnyai József, Szlancsay Miklós, Tóth Imre dr., 
Velics György. Vitális István, Vojlás Mátyás, Vörös 
Ferenc, Zólomy Imre bizottsági tagok.

A gyűlés elején Svehla Gyula miniszteri ta
nácsos, bizottsági tag terjesztett elő interpellációt. 
Az ág. hitv. evang. egyházat a folyó évre igen 
nagy adóval rótták meg és pedig mint megtudta 
helytelenül. Megtelte a szükséges lépéseket a hiba 
helyrehozása végett, mind az ideig azonban ered
mény nélkül. Kéri a polgármestert, hogy ható
ságilag járjon közbe az ügy rendezése végett.

A városi adóhivatal egy aláírás és hivatalos 
pecsétnélküli intő cédulával szólította íül az ág. j 
h. evang. egyházat, hogy 1 fillér adóhátralékát ; 
10 fillér intési díjjal fizesse be. Céltalannak, zak- , 
latónak mondja ez eljárást s intézkedést kér arra, 
hogy jövőben hasonló eljárástól meglegyenek ki- 1 
mélve az adózó felek.

Szilnyai József kir. tanácsos polgármester 
válaszában kifejti, hogy a városi hatóságot, mu
lasztás vagy hiba nem terheli az adó helytelen 
kivetése miatt. Mint eddig úgy ezután is készség
gel jár közbe hogy a hiba korigáltassék sőt azt 
is lehetségesnek tartja, hogy a törvényhatóság 
írjon át a pénzügyigazgatósághoz ez ügyben.

Mosolyogva töltöttem poharába és magam
ban elgondoltam:

Milyen eredeti ember vagyok én! Csúnya 
leánnyal mulatok. Eb, aki bánja!

lvocintottunk, ittunk. A pincér az ajtófélfá
nak támaszkodott, háttal felénk.

— Voltaképp miért is jöttünk ige ? — kér
dezte a leány magától. — Valamit akartam mon
dani, de el ne ítéljen érte.

A pezsgő csiklandozta a homlokát, amelyet 
egy lágy kézmozdulattal simított el.

— Én nekem már nincs mit várnom a vi
lágtól — szólt feltűnő nyugodt, határozott han
gon. Csúnya és szegény vagyok. A mesebeli her
ceget meguntam várni.

A nagylelkű pezsgőtől kissé mámorosán félbe 
akartam szakítani, de elvágta a szavamat:

— Ne szóljon egy szót sem. Csak hazugság 
volna. Eltökéltem magam valamire, amiről azt 
hittem, hogy csak ki kelll mondani és már végre 
van hajtva . . . Pedig . . . szerelni akarok. Föltétel 
nélkül, teljes odaadással, testemmel, lelkemmel, 
ha csak néhány óráig is.

A hangja remegett:
— Nem kívánom öntől, hogy feleségül ve

gyen, sőt nem is akarom! Odaadom magamat 
egészen . . . Öleljen, csókoljon, aztán hagyjon el

Az 1 filléres adóinlés ügyében azt a mu
lasztást látja, hogy az intés nincs aláírva és nincs 
ellátva hivatalos pecséttel, ezért kéri kiadatni az 
intő cédulát a vizsgálat megejtése végett. Egyéb 
mulasztást nem lát, mert a tisztviselőnek köte
lessége bármily hátralékot bárkitől behajtani.

A közgyűlés Heincz Hugó, Sztancsay Miklós 
Csányi Oltó, Hiindel Vilmos felszólalásai után 
oly értelemben döntött, hogy az első ügyben nem 
a törvényhatóság ir át a pénzügyigazgatósághoz, 
de a polgármester s ugyancsak ő bízatott meg 
az intő cédulás szabálytalan kiállítása tárgyában 
a vizsgálattal.

A polgármesteri jelentés szerint a közigaz
gatás menete a múlt hóban rendes volt, s a ház
tartásban sem volt fennakadás. Az általános köz- 
gazdasági viszonyokra rósz hatással van az áldat
lan politikai helyzet, melynek hatását itt is érezni.

A gazdasági tanácsos jelentésénél Hiindel 
Vilmos biz. tag erős szavakkal kelt ki a városban 
tapasztalható rendetlenség, tisztálalanság, piszok 
miatt. Elhiszi, — úgymond, hogy papiroson rend 
van a városban, de tényleg oly nagy a rendet
lenség mint a legutolsó faluban sem. Hiába Ígérik 
itteni felszólalásaira, hogy ez is meg lesz, az is 
meg lesz, semmi sem történik s a mit csináltat 
is a város, mindent rosszul csinálnak mert semmi 
ellenőrzés, semmi felügyelet nincsen. Akárhányszor 
szégyelnie kell magát különösen az idegenek 
előtt. Kéri, hogy ne Ígérjenek s ne a papiroson 
csináljanak rendet, de ott, ahol arra szükség van.

Szitnyai József polgármester előadja, hogy 
a tanács amit csak lehetett meglett a külső rend 
és tisztaság dolgában s a múlt közgyűlés által 
elrendelt rendezési munkálatokat részben fogana
tosította, többet ez idő szerint nem lehetett tenni 
különösen a fedezet hiánya miatt.

Altinan Imre gazdasági tanácsos a városi 
kertész buzgóságát dicséri meg, aki csekély fize
tésért rendkívüli ambícióval dolgozik s pár év 
alatt igen szép eredményt ért el a városi gyü
mölcsfa-iskola berendezésével.

A városi mérnök jelentésénél Vitális István 
sürgeti a Vojtás Mátyás háza mögötti útnak 
helyreállítását. Évek óta van ez az út bedőlve, 
többen beestek már oda. Sürgős intézkedést kér.

Horváth Kálmán főkapitány előadja, hogy 
elrendelte már az útnak a közlekedés elől való 
elzárását, a helyreállításról azonban a tanácsnak 
s esetleg a bíróságnak kell döntenie.

A Honvédutal tartó támfal helyreállítására 
megszavaztak 1704 koronát.

tüstént örökre. Látni sem akarom többé . . .  És 
megérteit engem?

A logikám a pezsgőtől kissé támolyogni kez
dett és mikor a leány a karját az arcára emelve 
szilaj, bacchanáJis mozdulattal dőlt hátra a kere- 
vetre, az érzékiség halk gerjedelme futott végig 
rajiam. Hogy azonban a karját levette és arca 
felém nyílt, a mámoron keresztül is átborzongott 
rajtam valami idiozinkrázia féle.

Ekkor lépett be e nagynéni.
— Kamilla — szólt csaknem sikoltva. — 

Te itt vagy ?
— Ez az úr hozott ide kissé hűsölni — szólt 

a leány. A helyzet kellemetlen volt. annál is in
kább, mert a nagynéni egyszerre édeskés hangon 
fordult hozzám!

— Ugy-e jó leány ez a Kamilla? Higyje 
meg, hogy ilyen feleséget nem talál minden bo
korban.

Kamilla a nénje háta mögött felém mosoly
gott és jóakaró lenézéssel tekintett az idős asz- 
szonyságra, akinek a szavai sehogysein illetlek a 
mi különös hangulatunkhoz.

— Nénike — szólt a leány — mehetünk 
már haza, mert ez az úr nem szeret láncolni.

Halk. augusztusi éjszakában. A hold itt 
eltűnt, olt kibújt a fellegek mögül. A néni az egész
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Kachelmann Károlynak a vihnyei vízvezeték 
áthelyezéséért és a vihnyei tavalyi építkezési mun
kálatokhoz szállított anyagokért megszavaztak 
1021 koronát.

A bélabányai ág. hitv. ev. tanítónak lakbér 
fejében ideiglenesen évi 160 K adtak.

Tudomásul vették, hogy a városi fogyasz
tási adók fejében a múlt hóban (>620 K 35 fillér 
folyt be. A múlt év ez időszakában 22108 K, ez 
évben 24602 K a jövedelem. 2408 koronával több 
tehát a jövedelem.

A Gugmante! városi birtok bérbeadását be
szüntetik, mivel szükség van legelőkre.

A honvédhadapród iskolákban a város meg- ! 
Üresedett alapítványi helyének betöltésére julius | 
1-ig pályázatot hirdetnek.

Auguszta Józsefnek és Olgának a város kü- ; 
telékébe való felvételi diját 20—20 koronában álla
pították meg.

Tudomásul vették a kereskedelemügyi mi- : 
niszlcrnek elismerő és köszönő leiratát, amelyet i 
a hegybányai gyermekjáték készítő tanműhely 
pártolásáért intézett a város közönségéhez.

Nehány jelentéktelen bejelentés tudásul vé- j 
tele után a gyűlés délután 5 órakor ért véget.

Színházi levél.
Selmecbánya, 1905. május 13.

Szerkesztő Lr! Nem tudóin, hogy nóga- | 
lásra-o. vagy saját jószántából, de lény az, hogy : 
a szinügyi bizottság 12-én d. u. 5 órakor ülésre , 
gyűlt össze. Azaz nem egészen igy áll a dolog 1 
íía véletlenül kél tag nem lett volna a városhá
zán. bizony ülésezhettek volna az elnök szégyen
szemre másodmagával. így tehát a jóakaró s szi- 
nészctkedvelö véletlen folytán a fáradhatatlan 
elnök harmadmagával tanácskozhatott tegnap a 
városház nagytermében a színészet islápolásáról.
A bizottság elhatározta, hogy a vidéki színészet 
14-én idejűül orsz. felügyelőjét s a szinügyi vá
lasztmányi lúgokat fogadni lógja. Továbbá min
den eshetőség kikerülésére, hogy ezután a vélet
len több tagol hozhasson össze a bizottság ülésére, 
u bizottság kiegészítette magát lialal erőkkel 20 ; 
és még egynéhány tagra. Végül elhatározta a bi
zottság, hogy a további akció megindítása végett 
össze fog jönni legközelebb . . . Mikor lesz ez a 
legközelebb? 'Palán most esztendőre. Es akkor 
majd az előadó beszámol a színinizi alapról 
(ha ugyan lesz!) s a bizottság el fogja tudói rázni. 
hogy újabb határozathozatal végett legközelebb 
(úgy esztendő múlva!) össze fog jönni. Nem ér
demli meg a még csak most kibővíteti szinügyi 
bizottság a szemrehányást. Biztatgassuk magun
kat, hogy az ő cselekvő ereje nem fog beléfulni 
az akarni akargatás. a határozgatni halároz- 
galds süppedékébe, mint annyi szépreményű bi

zottságé itt nálunk. Lópten-nyomoii hallom, hogy 
ások bizottság olyan, mint Tóm Belliiig Auguszlja. 
Nem ér rá semmire a határozgatástú . . . Ez az 
akaratbetegség aztán kiterjed az egész város fej
lődésére a részekről s napról-napra jobban ha
sonlít ő is a szánalmas mosolyra kellő Auguszlhoz, 
aki máról holnapra elhatározta pontosan, hogy 
mii fog határozni. És örökös tervezgetósben, va
júdó akarni akarásban telik el egész élete. Azt 
mondják, hogy igy van ez városunkban. Talán a 
szinügyi bizottság fog tudni lenni. Mert nem 
áll az, hogy tenni nem lehet a mi viszonyaink 
közölt. Sehol sem állanak elő maguktól a szín
házak. Mindenütt komoly törekvéssel párosult ál
dozatkészség hozta azokat létre. De hát miért nem 
lehet nálunk? Ki kísérletté meg? Hol a színház- 
alap? Nem most egésziletle-e ki a bizottság 
maga-magát, hogy cselekvéshez fogjon? Eehet 
igenis nálunk is tenni, csak tegyen aki legyen! 
De persze, ha esztendők óta hiába knnyordlunk  
egy pallóért a vigadó elölt levő vizárokra, hogy 
a színházból jövő közönség ki ne törje a nyakát 
a gyér világításnál, akkor mit táljuk föl a szán
kat mi színházi előadásokra atka Imas terem 
építéséről Ha megalakult már egyszer a szinügyi 
bizottság, hát lásson hozzá annyi esztendő mu
lasztása után szívvel lélekkel a dologhoz! Legalább 
ö értse meg, hogy a színészet itt nem üzlet. 
hanem nagy ön megtagadással járó kullnrmisz- 
szió, A mi, nagy világtól úgyszólván elzárt kö
zönségünk javarészének olyan szüksége van a jó 
színházi előadásokra, mint a harapás kenyérre. 
Még talán azt sem vonja senki kétségbe, hogy a 
magyar nemzeti érzés élesztőse is reá fér még 
egyikünkre másikunkra, de legalább a karzatra 
bizonyosan. Rimánkodunk, vegye szivére ezeket a 
dolgokat a szinügyi bizottság s tegyen meg min
den lehetőt, hogy ne sokáig kelljen az ezután 
jövő társulatoknak, mint most Dr. Farkas Ferenc 
társulatának, küzdenie a vigadóban, a hely kicsiny
ségével, szennyével, rekedtséggel és a közönség 
részvétlenségével.

A múlt heti műsor megválasztása is tanú
ságot tehet arról, hogy Dr. Farkas Ferenc nemes 
ügy buzgalmával mindent clk övei még a kénye
sebb Ízlésű közönség kielégi lésére is. Mert ha va
laki négy öt esztendőben egyszer látott is Buda
pesten egy-cgy szinielőadásl, még nincs arra joga. 
hogy lekicsinyelje egy társulat becsületes lőrék 
vésőt, különösen akkor, amikor ez a törekvés a 
körülmények tekintetbe vételével még a szellemi 
élvezetek Ínyenceit is gyögyörküdlelő előadásokat 
eredményez.

A Makrancos hölgyek (Lysislrala), a Pos
tás fiú és a húga, A zsába. János vitéz uj 
szerei oszlással, a Diákélet (Alt líeidelberg) inind- 
mind igen sikerült előadások voltak, mégis csak 
a Lysistráta első előadására s a Dióit,-élet tudta 
a közönséget vonzani. Fgy-kél lelt ház a pártolás 
tekintetében bizony nem sokat jelent, ha meg
gondoljuk a vigadó kicsiny voltál.

utón fecsegett, mi hallgattunk és azt hiszem mind
kettőnknek rendkívül különös gondolatai lehellek.

Végre a ház elé értünk és elbúcsúztunk.
Kn pedig loppal tovább mentein a kertbe, 

egy félreeső lugasba, ahol elrejtőztem és váriam. 
Sűrű indák fonták be a íilagóriát a hold a leve
leken keresztül apró ezüst tallérokat szórl el a 
földön. Egy helyen furcsa fényjátékot űzött a 
holdsugár. Nagy ezüslsziv sápadt egy bokron és 
felette tüzes zöldfényii szempár. Közelebb léptem, 
de a szempár széjjel ugrott. János-bogárkák 
voltak. A szellő néha meglibbenlelt egy-egy 
száraz levelet. Olykor azt hittem, hogy lépéseket 
hallok.

— Vájjon ki jön-e?
A levegő halk fuvalmai valami éterikus me

lódiába olvadtak össze, amely mintha messzi vi
lágokból zsongna-bongua feléin.

— Ki van itt? — kérdezte egyszerre egy 
suttogó hang. Megismertem a leány hangját.

Belépett a lugasba. Önkény leien szépilő ösz
tönből egy helyre állt hol a holdvilág sziláit alak
jára. Csodálatosan lenge, meseszerűen álle tsz ő 
ruha volt rajta, amelynek vonalai közé belesimult 
telt idomainak gyönyörű hullámos rajza . . . Az 
arca — sötétben volt.

— Újra meg újra eljön hozzám.
— Újra meg újra itt vagyok!
— Szegény szegény ember! Nem kértem, 

hogy hagyjon el örökre! Mire fog ez vinni? Igaz, 
magam is hibás vagyok benne. Az együgyü nénit 
mindig eltávolítóm, hogy egyedül találkozhassunk 
De mire fog ez vinni?

— Nem kérdem, nem bánom. Itt vagyok. 
Itt kell lennem — feleltem

Kamilla boldog mosolygással sütötte le a 
szeméi és szólt:

Mondok egy mesél. Volt egyszer egy csúnya 
leány, aki busull rajta, hogy az emberek, akiket 
pedig szeretett, mind elfordulnak tőle. És csoda 
történt. Jöttek az öreg emberek és járásközben 
reá kacsintottak. Jöttek a fiatalok is és meg nem 
állhatták, hogy alaposan meg ne nézzék. Mindenki 
mosolyogva tekintett reá. A leány irult-pirult és 
boldog volt. mert azt hitte, hogy nem hiába imád
kozott, lám egyszerre megszépüli és még az öreg 
asszonyok is boldogan néznek reája. Mikor pedig 
megfordult, látta, hogy tükör van a háta mögött. 
A tükörben újra meglátta a saját rútságát és az 
emberek hiúságát.

És sóhajtva intett búcsúL:
— Menjen, menjen, mig én is hátra nem 

fordulok a tükör felé.
w -

Honthy Eltna Lysislrala, Iluska s a király
leány szerepében volt igen kedves és vonzó.

1 tárná Erzsiké a Postás fiú és a buga c. 
darabban mint Felhő Klári játszott, táncolt, éne
kelt az ő egyéniségéhez, vérmérsékletéhez, tudá
sához tartozó bájjal, könnyedséggel, biztossággal. 
Dacára gyöngélkedésónok ez az alakítása sem állt 
alább művészi tekintetben a mull hétinél. A Ly- 
sistratában mint Cypris volt elbájoló. Tudomá
sunk szerint a Hajdúk hadnagyában kellett 
volna még e héten játszania a címszerepet, de 
gyöngélkecíésc, melyet a vidéki színpadok sanya- 
ruságainak meg nem szokása okozott, megakadá
lyozta ebben. Reméljük, hogy 7—8 napi szabad
sága után frissen, új erővel fogja őt látni közön
ségünk még legalább egyszer, kétszer a színpadun
kon, a társulat itt tartózkodása alatt . . .  Thomay 
Ella A zsábában ( '.ölelte, különösen a Diákélet
ben Katica szerepében játszott megkapó, lebilin
cselő kedvességgel, igazi melegséggel. Megható 
őszintességgel ábrázolta Katicában, a vidám, diá
kokkal pajláskodó leány, gondtalan, odaadó, le
mondó szerelmét. Erdős Alice a ravasz, a férjek 
ámításain állátó asszony alakját, állította elénk 
Susánneban sok közvetlenséggel. Barna  Ilona ka
cagtató és jellemzetes volt mint Polixo s mint 
liOclapierné, a katonáskodó anyós. Gáspár Málika 
Zenobia és Bachis szerepében volt ügyes.

Baróthy Antalnak igen kiváló alakítása volt 
ezen a héten Marcinelle orvos, Dr. Jüttner. Mint 
minden alakja, úgy ezek is öntudatos művészi 
erejének mély tanulmányon nyugvó ábrázolásai 
voltak. Hagyó Zsiga igen jó volt, mint Lechucliois 
és Lulz, de mégis Themislokles szerepében volt 
igazi elemébe s érte el a legnagyobb hatást.

Fodor Oszkár különösen mint Barisard Au
tóié és mint Károly Henrik játszott erős alakító 
képességgel sok jellemző erővel. Farkas Ferenc 
igen megnyerő, igen jó volt, mint Leonidás s mint 
strazsamezsler ügyes, finom játékával s szépen zengő 
hangjával. Csáky Ferenc szép bariton hangja teljes 
színével, egész melegségével érvényesült Kukorica 
Jancsiban. Általában ez az alakítása tele volt erő
vel. érzéssel, és megható közvetlenséggel. Tukoray 
Lóránt igazi élethűséggel varázsolta elénk Kcller- 
ínan alakját, liélhy Lászlónak nagyon jó alakítása 
volt Rüder. Szántó János, bár többi szerepeiben 
is ügyesen játszott, mégis, mini Bagó ért el ismét 
legnagyobb hatást, kellemes, tiszta, terjedelmes 
hangjának fülbemászó zengésével. Herezeg Vilmos 
Hangk szerepében volt e héten jó. Heltai Aladár 
Theodor alakításában volt ügyes. Jó volt még 
Sara  és Újvári. Az egyik, mint Meking, a másik 
mint Breilenberg kamarás.

Igen szerencsés gondolat volt a zenekarnak, 
a helybeli tűzoltó zenekarral való kiegészítése a 
Lysistráta előadásán. Mindenesetre az a körülmény 
nagyon előmozdította a hatást.

A napokban a színháznak két vendégszerep
lője is lesz. Az egyik Jievilzky Etel aki 
A haltuk hadnagyában lép löl; a másik Székely 
(Bank) Hona, a debreceni színház volt naivája, 
aki A nagymamában fog játszani.

A rendezésről s a díszleteknek egyik másik 
darabnál látott előállításáról még dicsérőleg kell 
megemlékeznem.

Sok mindenről szeretnék még Írni, de min
dent e^y rövid levél keretébe beleszorítani nem 
lehet. Úgy hallom, hogy a szintársulat elmenetele 
előtt meg fogja teremteni a létesítendő színház 
alapját. Hát meglássuk mire lesz képes s mit tud 
tenni a szinügyi bizottsági Ideje lenne már, hogy 
legyünk is valamit s ne tervezgessünk napról-napra, 
akargassunk minduntalan, határozgassuk el ma
gunkat hasztalan, lettre nem képes, akaralbeteg 
Augusztok módjára! . . .

maradiam kész híve 
T — ő.K Ü L Ö N F É L É K .

— Eljegyzés. Kettős eljegyzés volt folyó 
hó 7-én Wiesnor Adolf deésaknai bányahivatali 
főnök családjában. Két leányát jegyezte el egy 
napon két testvér. Wiesnor Ferikét Dr. Németh 
Dezső ügyvédjelölt és Wiesnor Ibist Németh Jenő 
törvényszéki aljegyző. Wiesnor Adolfot városunk
ból a kellős eljegyzés alkalmából számosán üd
vözölték.

Főiskolai köri elnökválasztás. Május 
12-én délután volt a minden évben szokásos 
»főiskolai köri* elnökválasztás. Már 10-én falra 
gaszok és zászlók hirdették az uj jelöllek neveit.
11-én este pedig fáklyás zene mellett hangozlaták 
a pártok jelölteik neveit városszerte. Három je
löltet. állított a főiskola polgársága. Bacsilla La-
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jóst. Bogitrich Gyulát s Bem ard  Józsefet. Bemard 
József a választás előtt visszalépvén liiieailla 
Lajost 73 szavazattal Bogisich Gyulának 48 sza
vazata ellenében elnökké választották. Alelnökké 
J)r. Ribjdnssky Kálmánt kiáltották ki.

— Petőfi szobor leleplezése. Múlt vasárnap 
ment végbe kedves ünnepség mellett az itteni 
eddig még egyetlen — Petőfi (másfélszeres élet- 
nagyságú) mellszobornak leleplezése. — A lelep
lezési ünnepély műsorát a helybeli színtársulat 
összes tagjainak művészettel elénekelt himnusza 
nyitotta meg, majd Vörös Ferenc tb. főjegyző i 
lépett az emelvényre és magas szárnyalása, gyö
nyörű beszédben emlékezett meg Petőfiről, beszé
dében oly sok szép hasonlat, nagy gondolat — 
annyi ideális eszme volt, hogy valóban fájlaljuk 
ezen szavak puszta elhangzását — szinte szeret- 
nők ha e hivatott szónok megnyitó beszédéi 
örökre eltehetünk magunknak, A beszédet cigány
zenén előadott Petőfi nóták követték majd pedig 
Barólhv Antal szintársulati tag szavalta el Béthy 
László: Ki volt Petőfi? című költeményéi, igazi 
magyaros hévvel, reátermettséggel, kinek minden 
szavából kilátszik művészi ereje. Az élvezetet 
nyújtó szavalat után újra a cigányzene játszotta 
majd Bank József beszéd kíséretében adta ál a 
szobrot a város tanácsának 31 társa nevében 
mint a kik e szoborra adakoztak kérve a tanácsot, 
hogy mindaddig inig e helyiség — a Pelőíi-kerl j 
— a közönségre nézve nyilvános helyiség, hagyja 
ott a szobrot, ha azonban e kert megszűnne köz
hely lenni akkor a szoborral is annak helyét. | 
illeíőleg is szabadon rendelkezik különben mint 
tudjuk arról a tanács Írásbeli értesítési is fog : 
kapni. — Az ünnepélyt a Szózat fejezte be — I 
melyet felállva az egész közönség énekelt Mint
a műsorom kívül álló beszéd hangzott el — lelkes 
hatást keltve — Pogány Béla helybeli rendőr- 
biztos gyújtó beszéde. Azt mondta, hogy Selmecre 
még egy szebb, még egy külömb egy méltóbb 
Petőfi szobor kell —- és miután ezt megdönthe
tetlen érvekkel bebizonyította, s mikor látta, hogy 
immár a közönség is vele érez igy fejezte be 
szavait: * Testvéreim, véreim ! jó magyarok ! szép 
asszonyok! adjatok egy krajcárt. 1« Utóbb konsta
tálta, hogy krajcárt kért és a tányérjába aranyat 
és ezüstöt dobtak a gyűjtés 40 koronát eredmé
nyezett. amely összeg egy nagyobb, méltóbb Petőfi i 
szobor létesítésére fordillatolt. Más nap ünnepély 
után 8-án Heincz Hugó városunkban idéző orszá
gos képviselőnk is megtekintette Baán Elemér 
és számos más úr kíséretében a szobrot, amelyet 
látható örömmel szemlélt és elismerő szavak kí
séretében dicsért meg, lelkére kötvén a Petőfi kert 
jelenlegi bérlőjének, hogy lelkiismeretesen viselje 
gondját a szobornak. A leleplezési ünnepélyt ren
dezők ez utón mondanak köszönetét Vörös Ferenc 
tb. főjegyzőnek valamint a szívvel lélekkel kultur 
missziót teljesítő nemes színtársulatnak, főleg !)r. 
Farkas Ferenc derék igazgatójának hogy szives 
közreműködésükkel a sikert ennyire biztosították.

— Kirándulás a Kaclielmann-féle gép
gyárba. A m. kir. bányászati és erdészeti főiskola 
bányamérnök és kohómérnök hallgatói Dr. Bückli 
bányatanácsos és Kövesi Antal h. tanár vezetése 
alatt f. hó 6-án igen érdekes tanulmányi kirándulást 
rendeztek Vihnyére a Kaclielmann-féle gépgyárhoz, 
melynek összes műhelyeit megtekintették' a gyár 
derék tulajdonosa kíséretében. Délben a sörgyár 
kaszinó helyiségében a 60 tagból álló kiránduló 
csoportot jó ebéd és kitűnő Kaclielmann-féle sör 
várta, amelyről a gyár jólelkü előzékeny vezetője 
gondoskodott. A vendégek sorában találtuk Vadas 
Jenő m. kir. főerdőtanácsos, dr. Bariba, dr. Kövessi 
és Belemarni Géza főiskolai tanárokat, akik igaz 
szívből eredő lelkes beszédéket intézlek az ifjú
sághoz. Mindvégig a legkedélyesebb hangulat ural
kodott.

— Színházi hir. Jövő héten megint uj
vendég szereplő lesz Dr. Farkas Ferenc színtár
sulatánál, Székely (Mánk) Ilonka k. a. Mánk Gyula 
m. kir. pénzügyi tanács fiatal leánykája a debre
ceni színtársulat volt naivúja Budapestről ide ér
kezett, hogy — mint értesülünk élvezetes játé
kával - közönségüknek is 1 2 kedves estét sze
rezzen. Selmecbányára édes anyja kísérte el és 
mind kelten nehány napolt itt fognak tölteni, 
hogy városunk kies vidékét is megszemléljék — 
ez idő alatt Ilonka bátyának Hank József bánya
igazgatósági számellenörnok lesznek vendégei Az 
első előadás, melyben fellép holnap hétfőn a nagy
mama* lesz melyben Mártha szerepe a kis mű
vésznő egyik legsikerültebb alakításaihoz tartozik, 
úgy halljuk, hogy esetleg kedden szintén fel fog 
jépni.

— Hadijáték. A főiskolai fiatalság a mull 
vasárnap megint harcijátékot rendezett, amely 
mint lapunk hadi tudósítója értesít igen jól sike
rült. l:gv a kivonulásnak, mint különösen este a 
bevonulásnak óriási néző közönsége volt.

— A városi muzeum, amely a télen is 
szépen gyarapodott ma nyílik meg a közönség 
előtt. Vasárnaponkint 9 órától 12 óráig ingyen 
tekinthető meg a muzeum más napokon pedig a 
muzeum céljaira fizetendő egy korona belépti 
díjjal tekinthető meg. Gyermekek csak felnőttek 
társaságában mehetnek be a múzeumba.

A népkönyvtár a nyári idény alatt heten- 
kint készer lesz nyitva Könyveket minden hétfőn 
2 órától 5 óráig, csütörtökön 3 órától 5 óráig adat
nak ki.

— A Katalin templom befedése. Slehlo 
Ottó a műemlékek országos bizottságának kikül
dötte a múlt héten városunkban járt s a Katalin 
templom befödésére nézve azt ajánlotta, hogy a 
mostani fedél alak megtartásával rézbádoggal 
fedjék be a templomot. Megnézvén az óvárat és 
múzeumot arról értesített, hogy a műemlékek 
országos bizottsága elfogadta a városnak az óvár 
átépítése tárgyában lett ajánlatát s a politikai 
viszonyok javulásával javaslatot tesz a kultusz- 
miniszternek a tervezett átépítés tárgyában. — 
Ugyanő megígérte, hogy legközelebb az ásatások 
megtekintésére újból eljön Selmecbányára

— A takarékpénztár közgyűlése. A Sel
mecbányái takarékpénztár rendkívüli közgyűlést 
tartott v hó 8-án a tervbe vett lakóházak építése 
tárgyában. A gyűlési Hornyacsek István igazgató 
nyitotta meg, kinek ajánlatára a közgyűlés elnö
kéül Szitnyai József kir tanácsos, polgármestert 
választották meg. A közgyűlés egyetlen tárgya 
volt a végleges határozathozatal a lakáshiány 
megszüntetése végett szükséges szükséges családi 
lakóházak építése tárgyában. Sobó Jenő részvényes 
az építészeti bizottság elnöke ismertette az épí
tési tervezetet, mely szerint a takarékpénztár hal 
lakóházat épít a város állal e célra felajánlóit 
Zlinszkv-féle leiken 81.000 korona költséggel. Is
mertette az építés financirozási tervezetét, moly 
szerint a befektetett tőke az intézetnek 5 °/0 tiszta 
jövedelmet biztosit. Schwurtz Ottó részvényes, 
felügyelő bizottsági elnök aggályait fejezte ki a 
törlesztési terv helyessége iránt, aggályait azon
ban eloszlatták s igy a közgyűlés egyhangúan 
megszavazta a házak építésére szükséges összeget, 
melyei Heine Hugó ajánlatára 85.000 koronára 
emeltek föl. Midőn örömmel emlékezünk meg a 
takarék pénztárnak ezt, a város közérdekét szol
gáló határozatáról, lehetetlen fül nem hívnunk az 
intézet igazgatóságának figyelmét valamire. Ez a 
valami pedig nem egyéb, mint az, hogy u selmeci 
takarékpénztár, ez a régi. s a vidéki pénzintéze
tek egyik legerősebb intézetének helyisége egyál
talában nem felel meg az intézet tekintélyének, 
de sőt tovább megyünk, egészségügyileg is kifo
gásolandó és ha az emberi közegészségügy oly ! 
rendezett volna ebben az országban mint az ál- ' 
lategészségügy, feltétlenül kilaktulanitaná e helyi
séget a hatóság Még igy is megtörténhetik, hogy 
a hatóság kénytelen lesz beleszólani az intézetnek
e legbelsőbb ügyébe s ez legalább is szégyen lenne 
e régi, gazdag és jónovü intézetre. Különben iid- j 
vüzüljük a selmeci takarékpénztárai hétfői hatá
rozatáért, amclylyel kilépett a rnaradiságból és a . 
modern közgazdasági tevékenykedés terén meg
lelte az első lépést.

— ,,A bor" cimü népszínművel adják va
sárnap délután mérsékelt helyárakkal a színház- j 
bán, felhívjuk kedves olvasóink figyelmét ezen 
tősgyökeres jellegzetes magyar darabra — mely ; 
bátran versenyezhet az oly igazi remek »falu j 
rosszával - melegen ajánljuk különösen a tanulni 
vágyó ifjúságnak és mindazoknak kik a magyar | 
nép száján forgó szép magyar beszédei hallani j 
óhajtják, - hogy e darab megnézni el no mu- ! 
1 asszák.

A színház jövő heti műsora. A szín
társulat utolsó heti műsorán szereplő darabok és j 
nagyrészt újdonságok. Ma vasárnap a központ, 
színi választmány tiszteletére szilire kerülnek dé- 1 
lután A Bor színmű, este pedig másodszor megy 
A hajdúk hádnagza, mely előadáson a tűzoltó ze
nekar is részt vesz. Hétfőn Székely Hank Ilonkái 
a debreceni színház volt tagja vendég szeredéi a 
Nagymamában kedden pedig Katica szerepét jál- 
sza el a Diákéletben. Színre kerülnek még Barólliy 
julalomjálékául A Takarodó, melynek egyetlen 
női szerepéi Thomay Ella. Volkhárdt őrmester j 
Barólhv, Quciss szakaszvezclől Bogyó és LauHen

hadnagyon Fodor Oszkár jásza: színre kerül még 
a Kispajtás vígjáték, mely a Vígszínház tavalyi 
idejének legnagyobb sikerű darabja volt, Éjjel ;íz 
erdőn népszínmű, a Vándorlegény (Stranbinger 
operett) Csáky-val v. címszerepben, végül a Szo
baleány kitűnő bohózat. Ebben búcsúzik a társulat 
a Selmecbányái közönségtől.

— Haladunk. Uton-utfelen hallani a panaszt, 
hogy városunk nem halad, s az emberek itten 
középkorian ósdi gondolkozásunk. Nem. Az emberek 
ma felülelelesen gondolkoznak vagy nem is gon
dolkoznak s így elhiszik ezt az állítást, amelyet 
pedig a tények fényesen megcáfolnak s mi merjük 
állítani, hogy igenis sok tekintetben villáingvor- 
sasággal haladó város vagyunk. Száz aranyai ígé
rünk (de nem adunk! szedő) annak, aki mutat 
még egy akkora olyan várost Magyarországon, 
amelynek 6 mond hat társasköre, kaszinója volna, 
mint nekünk. Nekünk pedig annyi van: 1. Selmeci 
kaszinó. 2. Polgári Társas Kör. 3. S. A. G. 4. Fő
iskolai Ifjúsági Kör. 5. Kereskedő ifjak társasköre 
és 6. Iparos ifjak társasköre hat. Azt, hogy 
hány hazafias, humánus, sport, jótékony, tudomá
nyos, művészi, szak, stb. egyesületünk van fel
számolni igazán nem tudjuk, nem csalódunk azon 
bán ha negyvenre tesszük ez egyesületek számát. 
Mint látjuk tehát, a társulási hajlam kifejlődése 
a zenitben vagy a forrponlon van nálunk. Uj 
magyar felfogás szerint a kávéházi élei fejlett
sége a fokmérője egy város haladásának. Hát e 
tekintetben is megálljuk a sarat, van öt kisebb- 
nagyobb kávéházunk, amelyekben éjjel-nappal 
pezsgő élet folyik. Egyik kávéházunk újabb időben 
párisi mintára a schambre separeó intézményt 
is felvette üzletkörébe s úgy tudjuk, hogy e mo
dern intézmény heves pártolásnak örvend. Ó 
magyar felfogás szerint pedig a borfogyasztás 
mekkorasága szerint lehet megítélni egy község 
haladását. Nohát ebben a tekintetben vezetünk 
Felsőmagyarországon. Sehol annyi korcsma, evő 
és ivóterem, bor- és sörmérés, speizli nincs mint 
nálunk és mindenik ha nem is virágozik de min
denesetre gyümölcsözik a tulajdonosának. Dacára 
annak, hogy nyugaleurópában a legelőkellőbb ital 
a snapsz, erről nem is akarunk beszélni, mert 
lakósságunk szeszfogyaszlás tekintetében messzi 
túlszárnyalja a legnyugatibb civilizált népeket. S 
hogy a nép szeszkedvelési hajlamát a kellő mó
don tiszteletben tartjuk, igazolja az. hogy a város 
legelőkelőbb helyén, a lerrasszoii adunk helyei 
a snapsz-putikoknak. Folytathatnék még felsoro
lását e lényeknek, való dolgoknak, amelyek lecá- 
folhatatlanul igazolják, hogy felületesen gondol
koznak azok. akik azt beszélik, hogy városunk 
mén halad. Városunk már haladt, s most nincs 
szüksége a haladásra, mint azoknak a városoknak, 
amelyek eddig nem haladtak, tehát elmaradlak. 
Mi eddig haladtunk, tehát most maradhatunk.

— Cserebogár pusztítás. A nép dal kedvenc 
bogara, a cserebogár az idén nagyon el szaporo
dott s igen nagy kárt tesz különösen a gyümölcs
fákban. A költészettel nem foglalkozó városi ha
tóság tehát közhírré lelte, hogy akik egy liter 
cserebogarai szállítanak be a rendőrkapitányi hi
vatalhoz, mint központi cserebogár pusztító inté
zethez két krajcárt kapnak. Tehát két krajcár egy 
liter cserebogár, sárga cserebogár.

Hadgyakorlat. II.Mi.so.0k nagyobb hadgyakorlatát tartotta a solmcc- bányai t. önkéntes gyalogezred május 7-én. Mindenekelőtt azt kuli konstatálnom, hogy kitünően sikeiiilt, bár az induláskor úgy a vezérkar, mint a legénység a legkevesebb reményt fűzte hozzá. Ugyanis az ápr. 11-én besorozott 1-10 regruta közül a lig  40 je lent m eg reggel a gyülekezés helyén. Sokan maródit jelentettek, amire úgy latszik volt is okuk. -  Mindazonáltal fényes és impozáns volt az egész, bár egy kis erőltetésre is volt szükség. — No de nekem csak a lényeket konstatálni hivatásom, a tények pedig igazár. méltók úgy a megörökítésre, mint az elismerésre. A z egyes inomcn- lumokiól drótlalan táviratokban emlékeztein meg, amelyeket azonban magamnak kellett rendelt, tusi helyére hoznom Különben így is dróttnlnnok is, meg táviratok is az itt következők:Vigadó, d. e 10 <>.A sereg gyűl.-kozik Csodalatosán keveson jelentkeznek. Sokan maródit je lenléttől;: a vezérkar nyakszirlmeiove.lé. íől fél .Más orvos nem lévén jelen , a tábori állatorvostól kérnek véleményt, aki megnyugtató feleletet adott U . o. 10 ó. ao.A vezérkar azon unáeskozik, vájjon ne fuvassa-c le az egész hadgyakorlatot Ezt hallván a harci kedvtől égő legénység elégedetlenkedni kezd. mire azt határozzák el, hogy a/, összegyűlt csapat elvonul a harctérre, inig az ellenségei képviselő sereg táborzására tisztek hagyatnak hátra.
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d. e 11 ó.
A z összegyűlt sereg elindul azzal az utasítássá), hogy 

Lenga mellett foglaljon ol védolmi állást, s majd tartóztassa 
fe| az üldöző, jóval nagyobb számú ellonségot, mig a csapat 
k é p z e le tb e l i  zörno időt nyer arra, hogy egy folyónjhulat ver- 

n s tovább vonuljon. — Ezeket, mivel fehér jelszalaggal 
v a n n a k  ellátva „fehérekének, mig a többieket ogyszerfion 
e l le n sé g n e k  fogom jelezni. A fehérek csapatával tartok, tehát 
4l ö mozdulataikkal párhuzamosan teszem megfigyeléseimet.

Bélabánya, d. u. 1 ó,
Rövid pihenés után itt vonulunk át. A bonszülöttekkel 

iok a baj, mert az utat nagy tömegben lepik el, és sokan 
kísérik a csapatot; attól lehot tartani, hogy árulással meg
hiúsítják a hadvezetóség terveit.

Sekély, d. u. 2 ó.
A falutól északra fekvő „Plccsó" dombokon erős állást 

foglalnak el a fehérek. A tüzérség is elhelyezkedik. Teljes 
rendben, a védelemre készen van már az egész csapat. A 
n3gy melegtől sokat szenvedünk. A nap sugarainak 
tikkasztó lievo ólomsúlylyal nehezedik ránk, a cilinderem be 
js horpadt alatta, és a szemüvegemből kiolvadt az üveg. 
Máskülönben szorencso is a nagy moleg, mert a bunsziilöttok 
elpárologtak, s igy nem kell az árulástól félni.

Plecsó domb, d. u. 2 ó 30 p.
Az ellenséget minden pillanatban várjuk. A legénység 

a szabályosan kifejtett rajvonaibnn, a tüzérség pedig töltött 
mozsárágyukkal lövésre készen áll. Az előőrsök jelentik, hogy 
az úton szabályos sorban menetelő sereget látnak. Tényleg 
látni is amint közelednek. Először a tüzérség lő, s javában 
dörögnek a mozsárágyúk, a harci kedvtől tüzelve még maga 
a vezénylő őrnagy is lő. amikor egy főhadnngy konstatálja, 
hogy nem az ellenség jön, hanem ártatlan búcsúsok ipar
kodnak az utón ájtatos zsoltárokat zengedezve. De már a 
lövéseket nem lehetett visszavonni; szegény búcsúsoknak úgy 
látszik ezt is vezekiésül rendelte az Isten. — Mindazonáltal 
komolyabb baj nem lett, mert az ellenség még messzo volt 
és nem hallhatta a lövésekét. Várunk tehát türelemmel, nagy 
elővígyázattal figyelve mindenre.

U. o. d. d. 3 ó. 30 p
Most már csakugyan jelentkezik az ellenség. Legelőször 

az előőrsök tűnnek föl, akik közül egy huszárt, akit kémnek 
véltek, a fehérek vadászainak sikerült elfogniok. A fehérek 
tüzérsége kezdi a tüzelést. Hatalmasakat szólnak a mozsár
agyuk — csak úgy reng az egész domb. A szemközt lévő 
„Pomalmj" dombon fehér füstoszlop, s utána jókora dörrenés 
jelzi, hogy az ellenség tüzérei is harcba álltak, s arra lehot 
következtetni, hogy a tüzérség fedezete alatt, a völgyben kö
zeleg az ellenséges gyalogság. S csakugyan látni is már, 
amint rajvonalba fejlődnek, s óvatosan iparkodnak elérni a 
lőtá volt.

d. u. 4 ó.
A gyalogság is harcba elegyedett. Először egy „salve" 

azután podig nem nagy időközökben erős puskaropogás hal
latszik mindkét részen. A katonákban csak úgy lüktet a harci 
kedv. A fehéreknél fogyóban a puskapor Szerencsére egy 
véletlenül odavetődött tót tud keríteni megfelelő uiennyiségot. 
Most már sűrűbb a tüzelés úgy a gyalogság, mint a tüzérség 
részéről. Sűrűén dörög a inozsárágyu, ropog a puska. Egy 
tüzérnek fél szemöldökét, fejének féloldalán a haját, s kép
zeletbeli bajuszának a felét lepörkölte egy idő előtt elsült 
mozsárágyú puskapora.

d. u. 4 ó. 30 p.
Az ollonség lehetetlennek tartja a Plocsó domb bevé

telét. Még egy végső, s rendkívül ügyes kísérletet megkoc
káztat. Ügyes fordulattal kelet felé vonul, s onnan támad. 
Am a fehérek is résen állanak, s alapos sortűzzel fogadják 
a „kajra!;‘ kiáltással erős rohamban közeledő ellenséget. Ez 
volt ugylátszik utolsó momentuma a csatának, amely látszólag 
a fehérek nyereségével végződött.

d u 5 ó.
A hadgyakorlatot lefújták, sa  tisztek „Besprechung“-ra 

gyűltek egybe. Itt tartom helyén valónak megemlékezni róluk. 
A fővezér Erdoy tábornagy. Adjutánsa Rekly őrnagy. — 
Külföldi attassé: Tompos contra admirális. A főbb tisztek 
még: Bacsó ezredes; adjutánsa Centner vezérkari főhadnagy. 
A tüzérség főparancsnoka: Muok őrnagy. A fehérek parancs
noka Bamngartner őrnagy, mig az ellenséget Kovácsy őrnagy 
vezetto. Minden csapatnál még 6—6 tiszt vezette az egyes 
szakaszokat. Okvetlon meg kell említenem még külön a hu

szárokat, tüzéreket, és a 2 szekérrel működő szekerészeket, 
akik festői felszcrelésiÍKkel általános és méltó tetszést arattak. 
Az egész hadseregnek „Humor" a hadura, jó kedv a szelleme, 
és élvezet a zsoldja.

A „Bespreehung" alkalmával a tábornagy mindkét 
csapat működését kitűnőnek nyilvánította s elismerését fojozte 
ki a vezénylő őrnagyoknak és tiszteknek.

d. u. 6 ó.
Az egész sereg fáradtan bár, de jó hangulatban tele

pedett meg a mezőn, ahol a kantinos látta el jó enni is inni 
valóval. Jó magam is fáradtan, porosán keveredtem lo, s 
jóleső vissszaomlékezéssol gondoltam vissza a történtekre; 
csupán csak egy omlókéin kellemetlen kissé. A „Plecsó“ 
dombon az ellensóvre való nagy várakozást egy bokor alján 
szunnyadozva töltöttem, s egyszer csak elnyomott a buzgóság 
és álmodni kezdtem. Almomban mcssze-mcssze jártam, szép 
hirnes mezőkön, kanyargó, ezüstös folyó mentén, és — és 
ábrándoztam, l<h im ábrándjaim tiindérkirálynója megjelent 
olőttom, én megöleltem, b ép a világ legédesebb csókját akar
tam élvezni, mikor egy hatalmas dörrenés, utána egy fütyülés, 
8 az orromon egy koppanás hozott vissza n rideg valóra. 
Csengő füllel, káprázó szemekkel kezdtem eszmélni, hát uram 
toremióm! tőlem két lépésnyire sütöttek ol egy mozsárágyút, 
ez okozta a dörgést és fütyülést, mig az orrommal a fejem 
mellett heverő cilinderem érintkezett a nagy légnyomás mián 
eléggé órozhotően. — Szegény cilinderem mennyi viszontag
ságon ment még azután keresztül a fejemmel együtt, és a 
nélkül, azt bajos volna loirni. Ne de ez közbe lelt légyen 
mondva.

V, 7-kor újra rendbe állott a csapat, s vigan dalolva 
indult hazafelé. 1 3S óra tájban értünk a városba, ahol már 
vig zeneszó mellett, feszesen lépdelve dofiliroztak el két 
Ízben a tábornagy úr előtt.

Méltó befejezést nyert a szép nap a Petőfi kertben, 
ahová szintén zeneszó mellett vonult fel a csapat. Itt pihen
tük ki egyelőre fáradalmainkat, itt nyerték el az arra méltók 
érdemrendeiket — ki érdeméért, ki ábrázatjáért — és a bű
nösök a főcsoporton büntetésüket. Előléptetés is volt bőven.

A jó kedv paripáira ültünk ezután s vigan vágtattunk 
be-bo a késő éjszakába, miközben táltosaink patkói csak úgy 
szórták az igazi, egészséges humor pattogó szikráit.

Fröcs.

SELMEC- ÉS BÉLABÁNYA SZ. KIR. VÁROS
HIVATALOS KÖZLEMÉNYEI.

Az anyakönyvi hivatalok bejegyzései.
1905. évi május hó 7-től május 13-ig.

Születés.
Keljár József, Vágner Antónia fiú Selmecbánya 
Keljár József, Vágner Antónia leány „
Grófik Márton, Trso Katalin fiú „
Pelachy Lajos, Boroska Mária fiú „
Szlancsok Mihály, Janosek Erzsébet leány Steffultó 
Palenik István, Melis Zsuzsi „ „
Lauko József, Sipka Katalin „
Knipigl János, Lányík Teréz „ llodrusbánya
Hlavacsek Antal, Vidredy Teréz halvaszül. fiú

Kihirdetés.
Kristóf Lajos Thol Mária Steffultó 
Ferko János Szopkó Kati „

Házasság1.
Stefanszki József Dolniczki Jozefa 
Povinszki János özv. Ulbrich Ferencnó

Halálozás.
Buzalka József 3 hónapos bélhurnt 
Veisz Antalnó 30 éves vizbefulás 
Sehinidal Ignác 6 éves, tüdögiiinőkór 
Sinko József 8 éves,
Zaharovszki Józsof 88 éves tüdővizenyő 
Lesznek Alajos 46 éves tüdőgöuiókór 
Szlezák Fiilöp 72 éves szervi szivbuj 
özv. Magosán Józsefné 82 éves végelgyengülés 
Steffek Adolfné 51 éves szervi szívbaj 
KapÚ8znik Mária 9 éves tüdögiiinőkór 
Palenik Berta 10 perc gyongoség 
Mazur Johanna 80 éves, végelgyengülés.
Gninzweig Albina 2 éves, angolkór.
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Valam ennyi törvényhatóságnak.
(Budapest főváros kivételével)

Az ország határszélein, egyelőre Gsacán, 
Királvhidán, Nagymartonban és I.ajtaujfalun a 
vasúti állomáson ellenőrző állomások létesittetnek 
abból a célból, hogy a kivándorlók az ország ha
tárúnak átlépése előtt megvizsgáltassanak, hogy 
vájjon törvény által nincsenek-e korlátozva a 
kivándorlásban és hogy megtudnak-e felelni azok
nak a feltételeknek, melyek az egyesült államokba 
való bevándorlás, illetve a külföldi államok terü
letén való átutazás tekintetében elő vannak Írva. 
A határszéli ellenőrző állomásokon a határren
dőri teendőket az illetékes járási főszolgabírói hi
vatalnak kirendeltsége vagy külön e célra kiren
delt tisztviselői látják el. Ezen intézkedésről a 
kivándorolni szándékozók meglelelő módon érle- 
sitendők azzal, hogy az említett halárállomásokon 
a vasúton vagy közúton utazó kivándorlók a vo
natokról leszállitatnak, illetve megállittatnak és az 
ellenőrzés teljesítésére inegkivántató időre vissza
tartatnak és azok, akik a kivándorlás tekintetében 
korlátozva vannak, vagy a kivándorlás, illetve 
bevándorlás és átutazáshoz kötött feltételeknek 
nem tudnak megfelelni, avagy az ellenőrző állo
máson szolgálatot teljesítő hatósági közegek fel- 

j hívásának eleget nem tesznek, okmányaikat nem 
mutatják fel, a kivándorlásra tartozó kérdésekre 
felvilágosításokat nem adnak, — a további uta
zásban meggátoltatnak esetleg visszautasitlatnak. 
Intézkedés történt egyidejűleg, hogy az ellenőrzés 
oly gyorsan foganatosíttassák, hogy a kivándorlók 
amennyiben akadály nem forog fenn, már a leg
közelebb induló vonattal továbk utazhassanak.

Budapest 1(J05. évi április hó 15-én
Tisza s. k.

H I R D E T É S E K .

=  S ir e m lé k k ö v e k  =
leszállított áron Erzsébet-utca 53. sz. 
alatt eladandók. — Bővebb felvilágo
sítást ad: Giílrich J. (Akadernia- 

utca 201. sz. a.)
Szélhajtó- —

Göpcscsillapltó
Hódepe-csöppek.

Étvágy gerjesztő emésztést segítő háziszer 
Eg-y üveg: ára 1 kor. Két üvegnél kevesebbet 
(250 lí utánvéttel) nem küldünk.

Kapható: Sittnél? Gyula gyógy
szertárában Glog-g-nitz (Alsó-Ausztria.)

l . I ! XJ.JJCOOK & JOHNSON 
amer. szaM alm azott tyntszemgynrűje.

A jülonkor legjobb és legbiztosabb szere, nagyszerű ha tássa l és 
azonnal csillap ítja  a  fájdalm at. — Kapható Osztrák-Magyar monár- 
chia minden gyógyszertáraiban. — 1 drb. borítókban 20 fillér, (1 darab 
kartonban 1 korona, postai küldés osotón 20 fillérről több. — Főraktár 
Maiji/arorsiág részért: Török József gyógyszortára Budapest, VI., Király
u tca  12. — Kűsponli rakliir Moyyarorsiay-Áusstria résiere: „A szam ari

tánushoz", Grác.

Első cs. is  Sir. osztrák-magyar kizárólag szab, yiliarmeutes.
t

KRONSTEINER KÁROLY
B É C S , I I I .  Haupstr. 1 2 0 . saját házában.

Homlokzat-festékre
Ötven ikiilönböző minta, vízzel keverhető, mosható, vihnrinontes, tűzálló, zománcozott, csak egy
szerű mázolás. Jobb, mint az olajfesték. Evek során szállítja cs. es kír. uradalmak, katona- és 
oivilintézöségnek. vasúinknak stb. Minden résztvett kiállításon első díjjal jutalmazva. 
Legolcsóbb festék homlokzatokra, belterületre, különösen iskolák, kórházak, templomok kaszárnyák
hoz stb. es mindenféle más tárgyhoz. Egy négyzetméter ára 5 fillér. Meglepő eredmény. 
HOMLOKZAT-EESTÉK viharmentes, mészben oldható, 49 minta olajfestékkel azonos Kg.-ja 

24 fillértől följebb.
Kívánatra ingyen próba, mintakönyv prospektus.
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szerencséje

NAGY!
Ki még eddig soha szerencsekisérletet nem 
tett az uszlálysorsjátékban, vegyen eg’y 
szerencsesorsjegyet KISS bankházában, 

m ert

KISS szerencséje NAGY!
Kinek még eddig az oszlálysorsjálékban 
e r e d m é n y e  nem volt, tegyen kísérletet 
KISS bankházában, mert

KISS szerencséje NAGY!
Több ezer fél nyert a lefolyt sorsjátékokban 

nagyobb nyereményeket 
KISS bankházában.

Az e d d ig i húzásoknál 
szerencsénk volt már 

Háromszor a ju ta lm at

600.000 Korosát 1.800.000
és egy nagy nyereményt

400.000 M  400.000
Ö s s z e s e n  ^
4 sorsjegyre

koronát t. vevőinknek kifizetni.

Minden egyes húzás után közzétesszük a 
legnagyobb budapesti hírlapokban a nálunk 
nyert sorsjegyek jegyzékét úgy, hogy min
denki meggyőződhetik, miszerint t. vevő
inknek különösen kedvez a szerencse.

Kihuzott nyerem ényeit azonnal kifizettetnél;.
Kísérelje meg szerencséjét KISS bank

házában, mert

KISS szerencséje NAGY!
A XVI. sorsjáték I-sö osztályának 
húzása május 2 5  és 2 6  -án lesz.

Az  / .  osztályú sorsjegyek ára i:
Egy nyolcad 1 K  5 0  f  |  Egy fé l  . . .  .  6  K  
Egy negyed 3  K  —  f  |  Egy egész . . .  12 K

Kiss Károly ésTsa
a magy. kir. szab. osztály
sorsjáték föelárusitó helye

B u d a p est, V I I . E rz sé b e t-k ö rú t 1 9 .
KiSS-féle s o r s j e g y e k  k a p h a t ó k  

Geiger M á rk  és K r a u s z V . Gy. 

ura kn á l S e lm eczbányán.

M E G H Í V Ó .
A Seiuecbanyai Kereskedelmi es Hitelintézet R.-iársasag

t. c. részvényesei
a f. évi május hó 21>én d. u. 2 órakor Selmecbányán

az inlózet helyiségében megtartandó

rendkí vül i  közgyűl ésre
—  tisztelettel meghivatnak. = = -  

T á rg y s o ro z a t :
Az alapszabályok 1. és V. fejezetének módo

sítása és kiegészítése.
Megjegyzés: Ezen rendkívüli közgyűlés másodízben lévén 

cgybehiva, s igy a* alapsza! alvók 27. szakasza értelmében 
tekintet nélkül a képviselt részvények számára a jelenlevők 
többsége fog határozni

Selmecbánya, 1905. május hó 9.

A z igazgatóság.

K olbász
azonnal ehető vagy főzni való 108, pörkölt bőrű szalonnák i 
elsőrendű zsírnak 140, sós fehér vastag i:)ü. vékony ISO. 
füstölt vastag 1-14, vékony 114 debreceni paprikás szalonna j 
152, pácolt fogiiagymás füstölt paprikás szalonna 2U0 pácolt 
sovány szalonna nélküli sonka, kartnonádli. oldalas 15‘2 fillér.
A fonti áruk szállító levele és csomagolása ingyen Elsőrendű 
házi zsir 152 hozza szelencék: 5 kgros 110. 10 kgros 140. 
25 kgros 2.80: az árak fillérekben értendők. Áruim árai, j 
melyek gyakran változók e helyen minden számban U o5- 
b á n z  cint alatt találhatók. Szállítja: I! AIX'& .'L lt kiviteli J 

üzlete Nyíregyháza.

i ^ 3 r e l e 2 ^ L i

M egbízható l e g j o b b  m inőségű 
hírneves valódi szepességi

lenvászon és 
d a m a s z t á r ú

m i n d e n  n a g y o b b  ü z l e t b e n  
kapható.

A késmárki gyár bejegyzett védjegye:
i i

>0o \ j z E p e ^ . !

’ G V r z i p s ^

K ésm arki gyárt
mány csak az, mely 
ezen védjegygyei 

van ellátva.

l e !

Ni ncs  többé i szákossá^!
Kívánatra bárkinek bérmentesen kül
dünk egy próbát a Cozaporból Kávé. 

' tea, étel vagy szeszes italban egyfop-
' mán adható az Ivó tudta nélkül.

A (’ozapor többet ér, mint a világ minden 
szóbeszéde a tartózkodásról mert csudahatása 
ellenszenvessé teszi az iszákosnak a szeszes 
italt. A Coza oly csendesen es biztosan hat 
hogy azt feleség, testvér avagy gyermek 
egyaránt, az ivónak tudta nélkül adhatja és 
az illető mégesak neui is sejti mi okozta ja
vulását.

Coza a családok ezreit békitette ki ismét, 
sok ezer férfit a szégyen es becwelenségtöl 
megmentett, kik később józan polgárok és 
ügyes üzletemberek lettek. Temérdek fiatal 
embert a jó útra. és szerencséjéhez segített 
és sok embernek életét számos évvel meg
hosszabbította.

Az intézet, mely a Cozapor tulajdonosa, 
mindazoknak kik kiváltják egy próba adagot dij és kültseg- 
mentesen küld, hogy igy bárki is meggyőződhessen biztos 
hatásáról. Kezeskedünk, hogy az egészségre teljesen ártal
matlan.

INGYEN PRÓBA 171. SZ. 
Vágja ki ezen szelvényt és 

kűldjo még ma az intézetnek. 
(Levelek 25 fillér levelezőlapok 
10 fillérre hérmenfesitendók )

COZA INSTITUTE
(Dept. 171.)

62, Chancery Lane, 
London, Anglia

; 1  r e k l á m  %

’á :
Állandó, észszerű és ügyes reklámozás minden 

gyári, kereskedelmi, ipari vállalatnak, üzletnek 
a lelke, rugója, a/, éltető eleme.Hogyan, hol és mikor hirdethető a legsikere
sebben, legjobban és legolcsóbban, megtudható az

Általános  Tudós i tóS íi r<I<‘ t é s i  o s z t ó  l y f t n t U
tulajdonos L E O P O L D  G Y U L A  szerkesztő

J3pesf, VII., Er?sébet-körúí 54.
ahol kiváló szakértelemmel, odaadó lelkiismere
tességgel, pontossággal és olcsón eszközölnek 
hirdetéseket es reklámokat az összes budapesti, 
vidéki es Külföldi lapokban és naptárakban.
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és tervezetek ingyen !

FEL VÉTETN EK  
E LAP

A Földes-féle MARGIT-CRÉMA Földes-féle MARGIT-CRÉM A Földes féle MARGIi-CRÉM A Földes-fele MARGIT-CRÉM A Földes-féle MARGIT-CRÉM A Földes-féle MARGIT-CRÉM A Földes-féle MARGIT CRÉM A FS'des-fele MARGIT-CRÉM A Fö!des-fée MARGIT-CRÉM A Földcs-íélo MARGIT-CRÉMI
■-G3SB

H ölgyek ré s zé re
n é lk ü lö zh e te tle n !

LE8JÖBS SZÉPITŰSZER!
pár nap alatt eltávolít szeplőt, májfollot, 
pattanást, borátkát, (Mitesser) és minden 
más bőrbajt. Kisimítja a ráncokat és az arcot 
feliérré, simává varázsolja, üdít és fiatalít! 
Ára: kis tgely í korona, nagy 2 korona. 
MARGIT-HÖLGYPOR (3 színben) kor. 1*20 
MARGIT-SZAPPAN 70 1111., MARGIT-FOGPÉP 
(Zahnpasla) 1 kor. MARGIT-ARCVIZ 1 kor. 
Postán utánvéttel vagy a pénz elöleges be

küldése után küldi a készítő:
gyógy-
szerész

Kapható minden gyógyszert árban, 
drogériában és illatszer-kereskedésben. 

Főraktár Selmecbányán:
Margótsy János örökösei gyógy tárában.

A Földes-féle MARGIT-CRÉM A Földes-féle MARGIT-CRÉM A Földes-féle MARGIT-CRÉM A Földes-féle MARGIT-CRÉM A Földes féle MARGIT-CRÉM A Földes-féle MARGIT-CRÉM A Főldes-félo MARGIT-CRÉM A Flildcs féle MARGIT-CRÉM A Földes-féle MARGIT-CRÉM A Földes-féle MARGIT-CRÉM
Nyomatott Joerges Ágost özv. és fia könyvnyomdájában Selmecbányán, 1905
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