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Hirdetések megállapodás szerint számíttatnak.
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Felelős szerkesztő és laptuiajdonos:

K U T I  I S T V Á N

Az expedíciót s hirdetéseket illető reklamációk a lapkezelö

Joerges Ágost özvegye és fia
céghez intézendók.

hova az összes pénzklildemények is küldendők.

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

Várakozások között.
Ma már befejezettnek mondható a kép

viselőválasztás. Az eredmény örömmel tölti 
el azokat, akik komolyan érdeklődnek a 
haza sorsa iránt. Most azonban nem foglal
kozunk a lezajlott napok politikai részével. 
Csak annak a hangulatnak, érzésnek va
gyunk megszól altatói, mely mindenki lel
kében helyet foglal.

Ez az érzés pedig az, hogy nyugvó 
pontra akarjuk mondani — oly hely
zetbe akarunk jutni, hogy mindenki, aki 
dolgozni akar és dolgozni szeret — ezt 
megcselekedhesse. A beteg embernek is 
megárt az idegek állandó, feszültsége s 
egy nemzet sem lehet el oly állandó túl
feszített temperaturával, melyben jóformán 
már egy évtized óta szenvedünk.

Minden társadalmi jelenség a mellett 
szól, hogy a tömegvágynak és tömegszen
vedélynek le kell ülnie. Egy évtized óta 
a gazdasági életnek sok zavarral kellett 
küzdenie s hogy hányán vérzettek el a zűr
zavarban, hányán szenvedtek érzékeny ká
rokat, ki mondhatná azt meg. De lépten- 
uyomon súlyos jelenségek mutatnak arra,

I hogy ha az óhajtott békésebb napok el nem 
j  következnek, a katasztrófák és károk sza- 
j porodni fognak.

A polgárt a béke élteti, mert csak a 
béke a munka levegője és első kelléke.

| Es a munka polgári erényeire oly sziik- 
j ségünk van nekünk. Es annyiaknak kell 
j — a saját jól felfogott érdekükben — a 

munka pörölyéhez járulni, uj és egész ve- 
j szedetem az, hogy az elmúlt hejehujás na

pokban sokaknak e néma polgári erénye 
! és kötelessége meghalványodott

A munkának tiszteletét kell mielőbb 
visszaállítanunk s bizony-bizony mondjuk, 
e részben a legmagasabb helyen is várjuk 
a tündöklő példát. Nevelnünk kell a mi 
társadalmunkat a munka becsülésének egész 
tiszteletére, hiszen az elmúlt hejehujás 
napok alatt is sokfelé tapasztaltuk, hányán 
fogják meg szívesebben az életnek dertt- 

j sebb „heverd el“ oldalát, különösen ha azt 
megfesthetik egyébként szent, magasztos 
érzelmek sziliéivel.

Alig van előbbre való teendőnk, hogy 
szülői ház és iskola nevelje a jövő nemze
dékét munkára, mert a kavargó élet egyre 
több jelenségével szolgál annak, hogy a

munkaszeretet érzése, kötelessége, tisztelete 
hanyatlik. Bizonyos dolog pedig az, hogy 
egy nemzet sem fog előre menüi, sőt el 
fog pusztulni, melynek fiaiból a munka sze- 
retete kiveszett.

Azért örülünk annak, hogy legalább 
egyelőre nyugvó-pontra jutott közéletünk. 
Talán meg fogják látni sokan, akiknek a 
nemzet irányítása jutott feladatul, hogy ezeu 
a téren sürgős teendő vár ránk. Valóban 
közéletünk vagy zsibbadtan, vagy egy 
pontra szögezve érzéketlennek mutatkozik 
évek óta a nemzet nagy existentialis érde
kei iránt. Tulajdonítható ez annak a zavar
nak és eszmekürnek. mely nagyjaink figyel
mét elfogta és lekötötte.

Az embernek oly édes égi ajándéka 
a remény. Talán közelebb jutunk ahhoz, 
hogy a munka évtizedébe szökkentünk nem
zeti nagyságunk, erőnk teljes kifejtése ér
dekében. És ez vállvetett, bármi sorsban 
s mindenki által ernyedetlenlil végzendő 
munka kifejtése nélkül nem várható.

Jöjjön el ennek az országa!

Kinai mesék.
E címen fordított le egy kötetnyi dunai nép- 

mondát l.udvig Ernő, a monarchia clevelandi 
konzula. Könyvéből néhányat itt bemutatunk.

Pán ur éltes hölgyei vett nőül.
Lakodalom már véget ért, a vendégek el- 

széledtek és a férj újdonsült feleségével egyedül 
maradt.

Azelőtt a nagy sürgés-forgásban — ugy- 
szólván — nem is volt alkalma szemügyre venni 
a menyasszonyát és csak most a téte-a léle-nél 
tűnt fel neki a sok redő és ránc, amolylvel a fe
leségének a homloka tele volt szántva.

Mond csak kedves, hány éves vagy V 
kérdé tőle.

Az asszonyka hamiskásan lesütötte a szemét 
és Így szólt:

— Nemrég múltam 45 éves.
A férj hihetetlenül nézett rá:

llát a nászcédulára mit Írtál, hogy hány 
éves vagy V

Azt irtain, hogy ŐS esztendős vagyok. 
Tehát hazudtál, s úgy látszik, hogy most 

is füllentesz!
Az asszonyka azt felelte, hogy nem. Szentül 

esküszik, hogy igazat mond: azaz, hogy . . .  54 éves1
Hanem a férjének még ez is valószínűtlen 

lennek látszott Mindig újra faggatta kérdésekkel,

mert hisz minden férjnek jussa van ahhoz, hogy i 
ezen diszkrét ügyben felvilágosítást nyerjen attól, 
akivel azontúl bajt, és örömet megosztani tartozik.

Az asszonyka makacsul megmaradt ezen 
utolsó állításánál. Ekkor a férjének jó ötlete j 
támadt.

— Késő van, — mondá — ideje volna nyu
galomra térni. Ne tartóztasd magadat, drágám! 
Nekem még egy kik dolgot kell elvégeznem, j 
Eszembe jut, hogy ‘.megfeledkeztem a sótartót 
megnézni. Tegnap esti', mikor feledékenységből 
nyitva hagytam, a patkányok nagy pusztítást vit- j 
tok véghez benne.

A felesége nem tudta megállni, hogy ne ne- j 
vessen:

Haha. bolonddá akarsz tenni engem. 
Egész életemben nem hallottam, hogy a patkány 
sót eszik, pedig tiH esztendő alatt csak lett volna 
alkalmam meggyőződni róla!

*
Tejfölös szájú legényke jött a borbély műhe

lyébe borotválkozni.
A borbély hozzáfogott a munkához, de alig 

egy pillanat múlva már belevágott az ifjoncnak 
az arcába.

Egy pár pillanatra rá újra megvágta öt.
Mielőtt elkészült volna a fél arcával, öl hal 

vágás diszletl rajta.
A borbély erre összehajtá kését, mondván:

— Hagyjuk abba! Nem borotválhatom az 
ifjú ural. Hanem. hangsúlyozott minden szót 

-  szolgálhatok egy jó tanáccsal. Várjon még 
egy pár évig. Mikorára olyan kemény lesz a fe
jeimre, mint egy jegenyefa-deszka, akkor majd 
leborotválom egészen.

*
A szegény ember tüzelő fát vitt haza ma

gának, mert tél derekán járt az idő és igen hideg 
volt odakinn.

Amint az utcákon végigment, a vállán levő 
emelőrúd két végére aggatott két kosárka ide-oda 
himbálódzott.

Az utca sarkához érve, rudjával véletlenül meg
lökött egy arra menő orvost, aki ezért nagyon 
megharagudott és kezét ökölbe szőritá, hogy meg
öklözze a szegény ördögöt.

Az térdre borult előtte és bocsánatot kért
tőle:

Nem vagyok méltó rá, hogy az öklöd
del érints; lessék niegrugni lábaddal, ha ked
ved tartja.

Köröskörül nagy embercsődület támadt. Min
denki látni akarta a furcsa bolondot, aki önként 
engedi rugatni magát.

A szegény ember pedig mosolygott és Így
szólt;

Magaviseletéin ugy-e különösnek látszik előt
tetek? He tudnivaló, hogy ez az ember, akit én
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Pályaválasztás.
Az évzáró vizsgák napjait éljük, a különböző 

tanintézetek csak úgy ontják azokat a íiatal- 
embereket, akiknek ma holnap életpályát, élet
hivatást kellene választaniok. A pályaválasztásnál 
a szabály az, hogy menjen mindenki arra az élet
pályára, amelyikre hivatása és hajlama vonzza, j 
A való élet azonban erre a szabályra nagyon is j 
rácáfol, mert hiszen azt látjuk, hogy a legtöbb j 
életpályán sorsukkal elégedetlen, sót Onün magukkal j 
is meghasonlott emberek mozognak.

Úgy van! Alig van életpálya, amelyen több
ségben lennének a megelégedett boldog emberek. ! 
De hát ennek meg van a maga magyarázata. A j 
legtöbb ember, amikor pályát választ csak a fény
oldalait nézi annek, az árnyoldalairól, a mun
káról, fáradságról, küzküdésrfíl egészen megfeled
kezik, holott nyilvánvaló, hogy siker, eredmény 
egyetlen egy életpályán sem terem munka és fá
radozás nélkül és a véletlen eseteket leszámítva, 
a legtöbb sikernek, a legtöbb aratásnak, ered- j 
ménynek mindig a ráfordított munka és szorgalom ‘ 
szokott fokmérője lenni.

Innen van az, hogy pl. a magyar tanuló ifjú- : 
ság a legnagyobb előszeretettel szokott tolulni a 
jogi pályákra. A világnak talán egy nemzete sincs 
amelyik annyi jogászt termelne, mint a magyar. 
Ezzel szemben csak az utolsó egy-két esztendő 
leforgása alatt látunk valamelyes vonzódást a 
magyar ifjúságban a technikai és az orvosi pályák 
után. Az okát ennek a fentebb elmondottak ma
gyarázzák meg. Csekély fáradsággal elvégezni a 
tanulmányokat és ha végre is 4— 5 esztendő múlva 
sikerült hozzájutni a diplomához, akkor könyökkel, 
tülekedéssel, stréberkedésssel, protektióval, de 
semmiesetre sem komoly, céltudatos munkával 
jului valamilyen positióhoz, ez az ábrándja a leg
több középiskolából kikerült magyar ifjúnak.

A papi pályára szintén gyéren tolul ma
napság a középiskolát végzett ifjúság. Panasz
kodnak a katholikus és református egyházak is, 
hogy ma holnap alig akad káplán. A teológiák 
ember anyaga oly kevés, hogy minden végzett 
teológust egy-két esztendő leforgása alatt el lehet 
helyezni önálló leikészi állásba. Ennek a dolgnuk 
is meg van a maga magyarázata. A leikészi hi
vatás sem áll ma már pusztán az Isten igéjének 
a hirdetéséből, hanem a papra, mint az alsóbb

rudammal véletlenül, akaratlanul meglöktem, or
vos. Már most, ha lábával rám tapos, akkor leg
alább nem kell meghalnom, ha ellenben a kezé
vel talál megérinteni, szóval kezelni akar, akkor 
tudom, hogy lejárt az életem órája,

*
Volt, hol nem volt, volt egyszer egy süket 

meg egy néma.
Mind a kettő arról volt ismeretes, hogy 

mikor az utcán találkoztak, egyik a másik előtt 
el akarta titkolni, hogy a természet mostohán 
bánt vele.

Egyszer megint találkoztak az utcán.
A süket arra kérte a némát, hogy énekel 

jen el neki valami szép nótát.
A néma jól tudván, hogy süket emberrel 

van dolga, csöppet sem kérette magát.
Szájával olyan mozdulatokat csinált, ami

lyeneket utszéli énekesek szoktak csinálni, ha 
dalolnak.

Hébe-hóba a lermészethüség kedvéért tap
solt is a kezével és erősen kitátotta a száját, 
mert amazok is úgy tesznek.

A süket figyelmesen nézte a némát és úgy 
telt, mintha élvezete telnék a zenében.

Mikor pedig a néma végzett énekével, meg
dicsérte őt művészetéért.

Pompás! Gyönyörű! Mondhatom, hogy olyan 
szépen még soha se hallottam magát énekelni!

társadalmi rétegek vezetőjére annyi jelentős szó 
ciális munka vár, hogy az iljak nagy része már 
kezdetben megriad a pálya nehézségeitől. A falusi 
lelkésznek nemcsak prédikátornak és temetési és 
házassági funkcionáriusnak kell lenni manapság, 
hanem a belterjes gazdálkodás apostolának, gaz
daköri hitel- és fogyasztási szövetkezeti elnöknek 
és sok más egyébnek, ami bizony munkát ád, de 
ami nélkül el sem képzelhetjük azt, hogy a lelkész 
igazán első embere legyen továbbra is a falujának. 
A leikészi pálya pedig talán ma is az összes pá
lyák közölt a legbiztosabb megélhetési forrást 
nyújtja és a magyar ifjúság még is fél ettől a 
pályától. Egyik jelentős oka annak még talán az 
is, hogy a nagy városok légköré, ahol a tanuló 
ifjúság első kiképeztetését nyeri, kiöli az ifjúkból 
a csendes falusi hajlamokat és oda egy pár esz- 
lendei teológia után visszakerülni bizony a duz
zadó ambitióju életerős fiatalember egyhamar nem 
igen akar. Csak később évek múltával, amikor 
zz ifjúból meglett ember lett, fér vissza a szivébe 
a falu szeretete. Hej, de sokan sóhajtanak fel 
ilyenkor egy hátgürnyesztő városi hivatalban: 
Uram Isten miért nem lettem én pap, vagy más 
olyan foglalkozású, akit hivatása a faluhoz köt?

A tanulság ebből tehát az, hogy különösen 
a középiskolai tanuló ifjúságban az eddiginél sokkal 
jobban kellene ápolni a falu, a kalászos szántóföld, 
a virágos rét. a zöldelő, madárdallal telített er
dőnek a szerele tél. és nem kellene őket túlságos 
mértékben hozzászoktatni a nagy városok rall'ináll 
kényelméhez.

K Ü L Ö N F É L É K .
— Házasság’. W allersdorfer Ignác, a Sel

mecbányái Ing- és Fehérnemügyár főkönyvelője 
ma tartja esküvőjét a budapesti dohányutcai izr. 
templomban K lein  M ariskával. Klein Sámuel 
nagymihályi lakos leányával.

Iskolatársak 40 év utáni találkozása. 
Ismeretes olvasóink előtt, hogy líich ter  Ede Sel
mecbánya város levéltárosa felhívta mindazon még 
életben lévő iskolatársait, a kikkel 1870-ik évben 
a Selmecbányái lyceum Vlll-ik osztályát végezte 
és érettségi vizsgát tett, hogy jövő julius hó 3-án 
találkozzanak Selmecbányán. A felhívásnak ered
ményeként közöljük most, hogy a 27 iskolatárs 
közül meghalt II és életben van 16. E tizenhat 
iskolatárs közül elmaradását kimentette betegség 
okából igen érzékenyen megirt levélben Szelesle// 
Károly tábornok és Kende Kde Körmöcbányái 
erdőmester, a többiek, úgy mint B átor  Károly, 
Joclu n an  Gábor, Z sarnocsey  Gyula, M artini/ Ist
ván, lla n z lik  András, Orma// Gyula, Szikla// 
Alfonz, H egedűs Károly, Frin l Lajos, Csekey  Vil
mos, B en kő  Rezső, B a m m n  Samu, U rálik  Pál 
és R ichter Ede, valamint a régi tanárok közül 
még életben levő Jezsovits Károly kir. tanácsos, 
nyug. lyceumi igazgató. (Jhovan  Károly nyug. 
szarvasi gymnaziumi tanár és H dndl Vilmos Sel
mecbányái főesperes résztvevésükel megígérték. 
A programúi főbb pontjai a következők: julius
2- án érkezés Selmecbányára, elszállásolás, este 
vacsora a Bogya-féle vendéglőben. Másnap julius
3- án 8 órakor reggel a helybeli plébániai róni, 
katli. templomban hálaisteni tiszteletet szent misé
vel és Te Deummal. 9 és '/„ órakor hála isteni 
tisztelet az ágost. evang. templomban. 11 óra
kor felvonulás a lyceum nagy tanácstermébe. Itt 
a régi tanárok és vendégek üdvözlése. Azután 
B reznyik  János elhalt igazgató, Scholtz Vilmos 
és S u h a jd a  János elhalt tanárok sírjainak meg
koszorúzása: utána a főiskola és a városi muzeum 
gyűjteményeinek megtekintése. 1 ■/* órakor köz
ebéd a Bogya János-féle vendéglőben. Délután 
kirándulások. Az érkezettek elszállásolásáról kellő
leg gondoskodva lesz. Azok közül, kik egy évvel

előbb tettek érettségit, résztvevésükel megígérték: 
l lr  M eilreizky  Károly lévai főorvos, Kra/'l Károly 
nyug. kir. táblai biró és K alm ár  István selmeri 
városi számellenőr. Eljön még L u ká cs  Gyula tűz 
rendészeti főfelügyelő, a Tűzrendészed Lapok szer
kesztője.

— Zenevizsga és záróünnepély. Az irgal
mas nővérek vezetése alatt álló Kolos leányne
velő intézetben a múlt héten érlek véget a ren
des vizsgák s holnap délelőtt és délután lesznek 
a zene és énekvizsgálatok valamint a záróünne
pély. melyre az érdeklődőket ezúton is meghívja 
az intézel vezetősége. A záróünnepély műsora a 
következő: Diabelli: Allegro. 4 kézre előadják 
Birseid Irén, Birseid Alice. Bankó: Népdal. Cim
balmon előadja Singer Edit. Istentől megáldott. 
Énekli a növendékek kara. Rézbányái: Az olvasó. 
Szavalja Horváth Kioldd. Diabelii: Sonatine. 4 
kézre előadják: Krippel Márta, Wehvard Laci 
Verdi: Kardal Macbeth operából. Éneklik a polg. 
isk. 111. o. növ. Bankó: Cserebogár. Cimbalmon 
előadja Bukovics Margit. Gaál: Magyar ábránd. 
2 kézre előadja Gazsó Ilona. Egyveleg magyar 
népdalokból. Énekli a polg. isk. növ. énekkara, 
zongorán kiséri Niki Ida. Bankó: Népdal. Cim
balmon előadja Singer Irén. .1. Ascher: Melodie. 
4 kézre előadják: Kőrös \ iora, Bivald Piroska 
Sanulni kell, Monolog. Előadja Jankó Magda. Kéler 
Lustspiel Ouverture. Előadják cimbalmon: Buko
vics Erzsébet, hegedüli: Bránszky Jolán. Tokody: 
Téli dal. Énekli a növendékek kara, zongorán ki 
sérik: Horváth Klotild, Divald Piroska. Streabog: 
Boleró. 6 kézre előadják: Strbik Angola, Szpiska 
Margit, Bránszky Jolán. Varádi: Rákóczy Rodos
tón. Melodráma, Szavalja Cziczka Mária; kiséri 
zongorán Niki Ida, cimbalmon Bránszky Jolán, 
Silcher: Búcsú az iskolától. Éneklik a polg. isk.
IV. oszt. növ. Jansa: Adagio és Allegretto. Elő
adja hegedűn zongora kiséret mellett Bránszky 
Jolán. .1. SchulholT: Crande Valse Brillanté. 8 
kézre előadják: Niki Ida, Horváth Klotild. Bivald 
Piroska, Krausz Margit.

Évzáró vizsgálat. A kereskedőtanonc
iskola záróvizsgálatát ma délután 3 órától tartja 
meg. melyre ezennel a szülőket, főnököket és ér
deklődőket tisztelettel meghívja az igazgató.

A Selmeci Népbank heti betét és elő
leg üzletágára, mely a közönségnél oly nagy tá 
mogatásra s bizalomra talált, folyó évi julius hó 
1-én ismét uj ciklust nyit meg. Egy törzs betét 
50 fillér, mely után 4 év múlva a betévő 113 K 
f>0 f-t kap vissza, s Így bárki minden megeről 
tetés nélkül egy kis tőkét gyűjthet össze, s ha 10 
betétet fizet úgy 1135 korona 50 fillért kap vissza. 
A takarékosságnak e módját különösen ajánljuk 
hivatalnokoknak, kereskedőknek, iparosoknak, mun ■ 
kásoknak stb. fűként ha régibb terhes adósságaik 
kifizetésére, hozományra, fiúnak katonai szolga 
latára valamely iparág megkezdésére stb. akár 
magának akár gyermekeinek egy kis tőkét akar 
gyűjteni a nélkül, hogy az reá nézve megerőlte
téssel járna. Ezen heti betétekre a Népbank előre 
kölcsönt is nyújt még pedig minden 00 filléres 
belét után 100 koronát, melynél olcsóbb kényei 
mesebbeu törleszthető kölcsön nem létezik Je 
lentkezni lehel a Népbank helyiségében a lova 
talos órák alatt, a hol a bővebb informátiók, a 
nyomtatott felhívás is kapható.

Mezőgazdasági tanfolyam néptanítók 
és gazdasági tanítónők számára. A m kir 
földmivelésügyi minister a kisebb fokozatú nép
iskolához a gazdasági tárgyak tanítására hivatott 
népiskolai tanítók, illetve tanítónők gazdasági ki 
képzése céljából folyó év julius 18-tól bezá
rólag augusztus 18-ig az adai, algyógyi, békés
csabai, breznóbányai, Csíkszeredái, hódmező
vásárhelyi, jászberényi, karcagi, komáromi. In 
gosi, pápai, rimaszombati, somogyszentimrei, szi 
lágysomlói, nagyszenlmiklósi, szabadkai és csá
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kővári földmivesiskolánál 20 —20 összesen 340 
néptanító kecskeméti földmivesiskol&nál pedig 
200 gazdasági tanítónő részére mezőgazdasági 
tanfolyamot rendez. A tanfolyamon részlvelő ta
nítók (tanítónők) 100, Egyszáz korona átalányt 
élveznek, melyből 40 korona ellálasi dij levő 
nása után 30 korona a jelentkezéskor. 30 korona 
pedig a tanfolyam befejezésével fog kifizettetni. 1 
A tanfolyamon résztvető azon néptanítók (taní
tónők) részére, kik a legnagyobb szorgalmat és 
a legjobb előmenetelt fogják tanúsítani, a fold- 
miveléstlgyi minister minden egyes iskolánál egy- 
egy 100, 50 és 50 koronás összesen három ősz- ! 
töndijat engedélyezett. Kzeket az ösztöndíjakat a 
miniszter küldöttje a vizsgán fogja az illetőknek 
kiosztani. A tanfolyamokra tényleg alkalmazás
ban levő olyan néptanítókat (tanítónőket) vesz- l 
nek fel, kik mezőgazdasági tanfolyamot még nem . 
végeztek. Felvételi kérvényt a füldmivelésűgyi 
ministerhez kell címezni és folyó év junius j
20-ig az illetékes tanfelügyelőségnél benyújtani.
A jelölést a tanfelügyelőség javaslatára a vallás- 
és közoktatásügyi minister teljesíti

Hontvármegye az ipolysági középis
láért. Vége a választási harcnak, megkezdődött 
az áldásos munka. Már két héttel előbb hirt ad
tunk arról, hogy Wilczek Frigyes gróf főispán : 
és Ivánka István a Hontvármegyei Gazdasági 
Egyesület elnöke mennyit fáradnak a megyei ál- ; 
(alános kiállítás sikere érdekében, most pedig 
a tettekre kész főispán egy másik tervét, 
Honlvármegye székhelyének régi óhaját ki- j 
vánja megvalósítani, midőn Honlvármegye és 
Ipolyság közönségéi egy Ipolyságon felállítandó 
középiskola érdekében a kultuszminiszter elé ve
zette. A (tO tagú küldöttség, melyben ifj. Jankovich 
Béla dr. Nyáry Alfonz, br. országos képviselők is j 
résztvettek, a mull héten tisztelgett a kultuszminisz
ternél, ki tekintettel a főispánnak f. hó 9-én kelt 
felterjesztésére és a küldöttség tagjai által elő
adottakra jóakaralu intézkedéseit helyezte kilá
tásba, szóval a küldöttséget kedvező eredmény
nyel biztatta. Itt említjük meg, hogy Honlvármegye 
és Ipolyság nagyközség önerejükből már eddig is 
195000 koronát gyűjtöttek össze az annyira óhaj
tott középiskola céljaira.

Iparos tanulók vizsgája. A iparos 
tanulók iskolájának felügyelő bizottsága ez. utón 
hívja meg a helybeli iparos mestereket s az ipa
rosképzés Ugye iránt érdeklődőket a mai napon 
(vasárnap) a városi elemi iskolában megtartandó 
évzáró vizsgálathoz. A vizsgálat délelőtt 9 órakor 
veszi kezdetét.

— Meghívó. Az Ipolyságon ez évi szep
tember 24-től oki. 2-ig tartandó általános gazda
sági és ipari kiállításban való részvétel érdekében 
van szerencsém városunk iparosait a városháza 
tanácstermébe e hó 27-én (hétfőn) délután 5 
órakor kezdődő értekezletre meghívni. Selmec
bányán, 1910. jun. hó 24-én. Vörös Ferenc ki
állítási biztos.

Felügyelő bizottság- megalakulása. Az
iparos tanonciskola felügyelő bizottsága újból meg
alakult u városi törvényhatósági bizoltság folyó 
évi 46. 1624. sz. határozata folytán a következő 
tagokkal: Rachraly József, Bánik Lajos, Fizély 
Károly, Oazsó Mihály, Clrcguss Antal, fivork 
Károly, Jahn Vilmos, Krause József, Lestyánszky 
József, id. Oszvaldl Gusztáv, Velies György, Vörös 
Ferenc, Wankovils Lajos biz. tagokkal. A bizott
ság e hó 21-én tartott ülésében elnökévé újból 
Vörös Ferenc tb. főjegyzőt s jegyzővé lia ch ra ly  

József tanítót választotta.
— Az uj faárverés. A város erdőügyi szak

bizottsága e hó 23-án tárgyalta le az erdőmes
ternél az uj faárverés kitűzésének s feltételeinek 
megállapítására vonatkozó javaslatait, alapul vé
tetett a közgyűlés állal a mull évben megálla

pított s jóváhagyott szerződés, melyet a bizottság 
némely szükségessé vált s nem lényeges változ
tatás titán újból elfogadott Legfontosabb volt azon 
kérdés eldöntése, hogy a jövő ciklusban kihasz
nálandó épületi s miifa anyag hány évre adassék 
eh Köztudomású dolog, hogy a mull évben a ! 
leuyőfélék öl évre s a lombfanemück pedig egy ! 
évre bocsájtallak árverés alá, mely iránt azonban 
csekély érdeklődés mutatkozott, csupán két komoly 
reílektáns akadt, mig három nagyobb fakereskedő I 
cég az árverés alá bocsájtott faanyag csekély
ségére s a megszorított időre való tekintettel, 
melyre berendezkedniök az aránylag nagy régié 
költség miatt nem lehetett az árverésen meg sem je
lentek. Viszont figyelemmel kelleti lenni arra is, hogy 
a hosszabb 10 évre való eladás esetén, ha a faárak 
emelkedést érnek el. a város esetleg károsodnék. ! 
Az erdőmester, az ujabbi viták elkerülése végett , 
ezt javasolta, hogy úgy a fenyőfélék, mint a lomb- > 
fák csak 4 évre adassanak el, de az árverési hir
detményben az is kitétetnék, hogy a város esetleg ; 
a félfordaszak hátralevő 9 évére is elfogad aján
latot, hogy Így az értékesítésben előálló külön
bözet Í3 megállapítható legyen. A bizottság a 
javaslat első részét egyhangúlag elfogadta, do a ! 
9 évre való megjegyzést kihagyandónak véli, mert 
félő, hogy akkor 4 évre ajánlat vagy nem érke
zik be, vagy csak igen megszorított egységárak
kal, viszont pedig ha a 4 éves eladás csekély 
eredménnyel járna, úgy módjában lesz még a 
városnak egy újabb árverést kitűznie esetleg ki
lenc évre is. Kikiáltási árul a múlt évi árverés
nél elért árak állapíttattak meg, illetve a hol az j 
egyes választékoknál esés állt be, a régi szerző- : 
dés árai. Az árverés napjául a bizottság október 
hó 3-át ajánlja.

Olcsó nyelvtanitási tanfolyam. Vény- \ 
köv i Jakab nyelvmester, aki az elmúlt évben a j 
főiskolán és a két főgimnáziumban fényes ered
ménynyel lanitolta az esperanló nyelvet, junius j
30-tól utabb tanfolyamot nyit az esperanto nyelv i 
tanítására. Tanítani fogja ezenkívül még a német 
és francia nyelvet is. Jelentkezni lehet junius |
26-tól 29-ig délelőtt a mester lakásán Iírzsébet- 
ulca 78. számú házban vagy délutánonkint a vá
rosi elemi iskolában. A tanítás teljesen ingyenes. i

— Talált tárgy. F. hó 14-én egy arany
gyűrűről szóló népbanki zálogjegy találtatott. Tu
lajdonosa átveheti a rendőrkapitányi hivtalnál.

— Cirkusz. A városunkban letelepedett J3on- 
nert-féle cirkusz a közönség fokozott érdeklődése > 
mellett mutatja legszebb produktumait esténként. 
Az igazgatóság a szép és élvezetes műsor mellett 
még azzal is igyekezett kedveskedni a publikum- | 
nak, hogy dijbirkozást rendez esténként, melyen j 
az elmúlt héten 7 európai nevezetességű mester- j 
birkózó mérkőzött a pálmáért és a kitűzött 1000 
koronáért. A félelmetes birkózók a következők: 
Witzelsberger Károly, bécsi mesterbirkozó; Kara 
Soliman, török bajnok; B. Hackenschmiedt orosz : 
mester; Albrecht Reicke, magdeburgi mesterbir
kozó; llobenbiigler György, osztrák; Augusl Schnei- 
der, bajor és Czája József, magyar matadorok.
A közönség tetszését leginkább Czája József nyerte 
meg, ki ügyes precíz birkózásával ezt méltán ki 
is érdemli. Van ti birkózók között egy kevésbé 
kedvelt alak is. llohenbügler György, ki csúnyán ■ 
és szabálytalanul birkózik és ezért sok abeugbau 
van része.

A huszonnég'yes óra. Nálunk ma még 
nincs használóiban, de már nincs messze az az | 
idő, a mikor alkalmazni fogják nálunk is a posta- ; 
hivatalokban ti huszonnégyes órát, a melyiknek 
alapján huszonnégy római számhoz sétál előre a 
két mulató. A legutóbb Lissabonban lefolyt nem
zetközi láviróügy kongresszuson az államok kép
viselői kimondották, hogy életbeléptetik a húszon 
négyes órát és ez az újítás persze áll az osztrák-

magyar monarchiára is. A táviróforgalom lebo
nyolításában sok jelentékeny előnnyel jár majd 
az újítás. Olaszországban már jó  idő óta hasz
nálják hivatalosan az időmeghatározásnak ezt a 
módját, ti moly meglehetően bevált. Ehhez képest 
módosították például a vasúti menetrendek idő
adatait. Ahhoz azonban kevés reményt fűznek, 
hogy a polgári életbe is simán át lehessen plán
tálni a reformot. Itt ellenszegül egy nagy ur: a 
megszokás, a mit a német bölcsesség szerint 
nem lehel csak úgy kidobni egyszerűen az ab
lakon, hanem szépen lassan le kell vezetni a 
lépcsőn. Lám, hány és hány ember nem tudott 
máiglan sem teljesen összebarátkozni a koronás 
és filléres pénzszámitásunkkal. Ha koronákról és 
fillérekről van szó, magukban gyorsan elvégezik 
az osztási műveletet, hogy hát mennyi is az forin
tokban meg krajcárokban. Már most tessék elkép
zelni, hogy miként borítja fel szinte egészen meg
szokott életrendünket a huszonnégyes óra! Deltát 
egyelőre csak postai és távírói forgalomról van 
szó, ahol alkalmazni fogják- a föbki talán las
sacskán majd indulni fog ezután.

— Brunmüller zongora hangoló kívánsá
gára mai hirdetését m. t. olvasóközönségünk figyel
mébe van szerencsénk ajánlani.

A Hollandi életbiztosító társaság üz
letének az ország minden részére kiterjedő szer
vezése mellett, az utóbbi évek folyamán üzleti 
eredményeinek oly nagyarányú emelkedését érte el, 
amilyenre e téren alig van példa hazánk gazda
sági életében. E rohamos fejlődés következtében, 
az intézet igazgatóságának budapesti irodahelyi
ségei a Nemzeti Színház bérházában, az igények
nek már meg nem lelelhetnek. A Hollandi tehát 
f. évi nov. hó t-én, a főváros egyik legforgalma
sabb pontján, a Kalvin-téren megszerzett saját 
házába fogja áthelyezni irodáit. Az intézeti bér
ház megfelelő átalakításának munkálatai már 
megkezdődtek s novemberig befejezést nyernek. 
Az uj helyiség úgy arányaival, mint korszerű be
rendezésével a társaság tekintélyének és jelentő
ségének megfelelő itthoni fog nyújtani a magyar- 
országi igazgatóságnak. Selmecbánya és vidékén 
Nemes Hugó, a Selmecbányái Kereskedelmi és 
Hitelintézet főkönyvelője képviseli ezen előkelő 
élelbiztositó intézelet ki mindenkor szívesen szol
gál felvilágosítással a bizt. ügyletek tekintetében a 
hozzá fordulóknak.

— ,,Savoy“ . Nagyszálloda Budapest, Vili. 
József körút 16. a Nemzeti Színház közvetlen 
közelében. A főváros legszebb és legmodernebb 
szállodája. 120 szoba és szalon. Központi gőzfűtés, 
villanyvilágítás. Lift. Hideg és melegvíz minden 
szobában. Szobák 3 koronától feljebb. Elsőrangú 
étterem.

— Tévedés azt hinni, hogy a poloskák pe
téikkel együtt ki nem irthatók. Ha a Löcherer 
• Cimexin poloskairtót használjuk, úgy nemcsak 
az élő poloskák pusztulnak el rögtön, de a «Ci- 
mexitn hatása folytán a peték nyomban kiszá
radnak s többé ki nem kelnek. A Löcherer Ci- 
mexin mindenütt használható, szövetet, bútort, 
falat vagy festést nem piszkit; nyomot, vagy fol
tot nem hagy. Kapható: M argótsy  gyógyszertár
ban Selmecbányán, valamint a készítőnél: Löche
rer gyógyszerésznél Bártfán.

Ö Felsége az olasz király és királyné 
udvart főorvosa ezeket írja: .Gyakran volt al
kalmam mellbetegeknél, akiknél egy enyhe has
hajtószerhez kellett fordulnom, Purgo-t igénybe 
venni s annak enyhe, semmikép sem izgató lialá 
sáv ni rendkívül meg voltam elégedve. Vélemé
nyem szerint ezen szer valóban a jövő laxánsá- 
nák tekinthető. Prof. Dr. Antonio Maggiorani.

NYILT-TÉR.
f<! rovnt alatt közlőitekért nem felelős a iz e ik -

yasszonyi selyemből méterenkint 1H korona 
r>0 fillértől minden színben 

t-s vámmentesen házhoz szállítva Minták nagy va

•kinn posta fordulattal kiild: Henneberg selyem- 
gyára Zürich. s
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Kiivha oldó háiisier mindazoknak, kik emésztési zavarokban ét 
’a i ülő életmód egyéb következményeiben szenvednek

E g y  e re d e ti doboz á r a  4  K .
Vidéki gyógyszertárakban kérjük Moll készítményeit.
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FAJdaéL° "Vösit"apitó B e (! ü V z s ó 1 é s.
elismert, régi jó hírnevű háziszer s z a g g a t á s  
és hUléstül származó mindennemű betegségek 

ellen.

E re d e t i Üveg á r a  K  4 '
Kíighulu m indeti t/yoyt/sitrturbtm is  drogériákat

Föszótküldési hely MOLL A. gyógyszerész,
cs. és kir. udv szállító, Uécs, I Tuchlaubon “
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Fer tő t len ítő  hatű»aa* l t» l  rriaevIz.gAlva.
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A fogak tisztán tartásához, fogviz nem elegemlö 
Sltft'olitusu a t'oghus khrtil alountUnoI képződő ártal 
mai anvag, csakis mechanikai tisztítássá! egvesitet' 
egy felálogjtő és a n t is e p tm  hatással biré fog-Créui 
uiel elérhető. A „ K A L O D O N T "  használata a. 
öntés kalturálloinokban t leghatésosabhnak i»e 
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SELMEC- ÉS BÉLABÁNYA SZ. KIR. VÁROS

HIVATALOS KÖZLEMÉNYEI.
Az anyakönyvi hivatalok bejegyzései

1910. évi junius hó 17-től 1910. június h<» 2 5L '. 

Születés.
Ballay János, Siiuoncsics Mária leány Selmecbánya 
Obert Antal, Truban Katalin fin >

Koszka Mária íiu >
Gutlen István, Plánocska Emília fin *

Ezen előismeretek igazolandók az elmúlt iskolai 
ív végbizonyítványával, és a folyó iskolai év lél 
évi iskolai érlositőjővel, továbbá legalább elégsé
ges eredménnyel lelett felvételi vizsga által. A 
latin vagy görög nyelvből nyert .elégtelen* osz
tályzatok figyelembe nem vétetnek.

4. Kifogástalan erkölcsi magaviselet, mely 
igazolandó erkölcsi bizonyítvánnyal, azonban csak 
akkor, ha az iskolai bizonyítványban az erkölcsi 
magaviseletre vonatkozó adat nem foglaltatnék 
vagy ha a belépés nem közvetlenül valamely nyil 
nános iskolából történnék,

f>. A betöltött legkisebb és a túl nem hala
dott legmagasabb életkor, azaz az elért 14-ik és 
a túl nem haladott 10-ik életév, a mely megállít 
pilott éleikor a felvételi év szeptember I-re vo 
nalkozik. Ez keresztlevéllel, vagy születési anya 
könyvi kivonattal igazolandó.

E mellett figyelmeztetnek a pályázók, hogy 
az alapitó levél 111. §-a szerint az alapítvány él 
vezetében első sorban a városi tisztviselők gyér 
mokei, másod sorban azok részesülnek, kik ezen 
város községkütolékébe tartoznak, ilyenek nem 
létében pedig illetőségre való tekintet nélkül bár
mely magyar állampnlgár gyermekei pályázhatnak 
az alapítványi helyre, ha a megállapított egyéb 
feltételeknek különben megfelelnek.

Végre figyelmeztetnek a pályázók, hogy a 
pályázati kellékek a m. kir. honvédelmi minisz
térium f. é. 4069G. 24 sz. rendeletében részlete
sen közölve vannak, mely rendelet a városi fő
jegyzői hivatalban (városház, li. emelet, 9. ajtó) 
a hivatalos órák alatt mektekinlhelő. 

Selmecbánya 1910. május 19-én.
Horváth Kálmán, 

polgármester.

4860. sz. 1910. vt.

Hirdetmény.
Az 1886. XXI. t.-c. 7. §-ának rendelkezéséhez 

képest közhírré teszem, hogy a városi törvény- 
hatósági bizottság 1910. évi junius hó 14. napján 
tartott közgyűlésében 106. közgy. szám alatt 
as alábbi közérdekű határozatot hozta'

A törvényhatósági bizottság elismerve és 
osztva azon érveket, melyek a m. kir. honvédelmi 
ministernek folyó évi 4062 eln. sz. leiratában a

Halálozás.
Vido János, 72 éves aggkór Felsőróna
Visnyuvszky János, 34 éves máj keményedéi Selmeeb.
Jaszenszky István, 55 éves, tüdőgtlmokór Kisbánya

3437 szám/1910 vl.
Hirdetmény.

Selmec- és Bélabánya sz. kir. város tanácsa 
közhírré teszi, hogy az ezen város közönsége ál
lal a honvédhadapród iskoláknál létesített ala
pítványi hely megüresedett s ugyanaz a jövő 
1910/11. évi iskolai évtől betöltendő lesz, miért 
is annak betöltése céljából a jelen pályázati hir
detmény közhírré tétetik.

Pályázni kívánók tartoznak szábályszerüen 
felszerelt folyamodványaikat a város tanácsánál 
legkésőbb a f. évi julius hó 2-ig benyújtani; é. p. 
a m. kir. honvédelmi minisztérium f. é. 40696. 
24. sz. rendelete értelmében a felvételi feltételek 
a következők;

1. A pályázó magyar állampolgársága, mi 
az illetékes községi elöljáróság által kiállított ille
tőségi bizonyítvánnyal igazolandó.

2. A pályázó testi alkalmatossága a kato
nai nevelésre; mi igazolandó valamely honvéd 
vagy közös hadseregbeli (hadi tengerészeti) tény
leges állományú orvos által szabályszerűen kiál 
iitott orvosi bizonyítvánnyal; a beoltás pedig,— 
a mennyiben azt orvosi vélemény nem igazolná 
külön himlőollási bizonyítvánnyal.

3. A megkívánt előismeretek, azaz valamely 
középiskola (gymnázium, reáliskola, magyaror
szági polgári iskola) négy alsó osztályának leg
alább «elégséges» eredménnyel történt elvégzése.

véderő fejlesztése érdekével kapcsolatban a mi
nőségileg és mennyiségileg megfelelő altiszti kar 
biztosítására s a cél elérhetésén felhozattak, e l
rendeli, hogy azokra a szolgai és altiszti közszol
gálati állásokra (1873. 11. i.-c. 4. §-a) a melyekre 
a törvény (1873, 11. t.-c. 10. §-a.) alapján kiirt 
pályázat igazolványos altiszteket nem vonzott, a 
pályázatban résztvett, 6 éven túl szolgált, érde
mes altisztek elsőbbségileg helyezendők el; a 
törvényhatóságnál rendszeresített a ma szolgai 
és polgári altiszti állások, melyekre az 1873. évi 
II. t.-c. 4. §-ának b. pontja a törvényhatóságokat 
nem kötötte meg, szintén a pályázatban részt 
vett, 6 éven túl szolgált érdemes altiszteknek 
juttatandók. Utasítja a város tanácsát és polgár- 
mesterét jelen határozatának kellő végrehajtására 
azzal, hogy jelen rendelkezési mint a szervezési 
szabályrendeletet pótló s a 173-§ t kiegészítő 
rendelkezés tartandó nyilván.

Ezen közérdekű határozat oly figyelmeztetéssel 
tétetik közzé, hogy az 1886. XXI. t.-c. 8 §-a értei 
méhen az ellen hirdetése napjától szAmilotl 30 
nap alatt az ezen sz. kir. város kötelékébe 
tartozó bármely polgár és azok, kik a városban 
vagy halárában (külutcában) ingatlan vagyonnal 
bírnak a v. polgármesterhez benyújtandó fel
lebbezéssel élhetnek.

A határidő a kihirdetést követő naptól szá
míttatván, kiemeltetik, hogy jelen hirdetmény a

hirdető-táblára 1910. évi junius hó 2f) ik napján 
1 rendeltetett kifltggesztelni.

Selmecbányán, 1910. évi junius hó 21-én 
Horváth Kálmán,

polgai mentei'

sz. ^  k j,. Honvédelmi Miniszter.
eln.

Körrendelet
Selmec- és Bélabánya sz. kir. város közönségének.

Budapest 1910. évi május hó 23-án a közös 
hadügyminiszternek velem egyetértőkig kiadóit és 
a jövőben általános tájékoztatás gyanánt szolgáló 
rendelete szerint a közös hadsereg tényleges állo
mányú legénységét, a mennyiben a katonai szol 

; gálát, a kiképzés és a véderő érdekei megengedik 
a csapatok parancsnokságai a gabona learalására 
a takarmány lekaszálására és behordására a szőlő 
művelés munkálatainak a szüret és kiikoricatörós 
valamint a selyemhernyótenyésztés különleges 
munkálatainak idejére három hétre szabadságolni 
fogják. A gyengébb és a kiképzésben visszamaradt 
legénység a tavasz folyamán bevonult újoncok és 
az egyévi önkéntesek a szabadságolás kedvezmé
nyében egyáltalában nem részesíthetők. Az ara
tási szabadságot az illető katonának személyesen 
kilillyatáson  (rapporton) rendszerint legalább egy 
hónappal a szabadság megkezdése előtt kérelmezni. 
A később előterjesztett kérelem csak különös 
méltánylást érdemlő esetekeen vétetik figyelembe

A csapatparancsnokok a szabadságot a me
zőgazdák és munkások érdekébén lehetőleg korán 
helyezik kilátásba, hogy a szabadságolt kalória 
idejében még aratást vagy egyéb mezei munkát 
vállalhasson. A szabadságnak tényleges engedé 
lyezése azonban a később fenforgó szolgálati vi
szonyoktól és az illető legény magaviseletétől 
tétetik függővé.

A közös hadügyminiszterrel ogyetórtőleg lét
rejött megállapodás szerint történik.

I. Első sorban azok a birtokosok vagy bér
lők, valamint ilyenek fiai, vejei és unokái nyernek

i szabadságot, kik a család fentarlási kedvezményre 
abból az okból nem bírnak igénnyel mert fiiest 
véreik önként tovább szolgálnak, vagy kereset cél
jából külföldön tartózkodnak vagy mint mező
gazdák önálló családot állapítottak. 2. A kisebb 
és közepes nagyságú parasztbirtokosok lulajdo 
nosainak és bérlőinek a fiai, vejei és unokái. 3. 
A mezei munkások ezek különösen akkor vétet 
nek figyelembe, ha az utolsó szolgálati évben 
álló legénység sorába tartoznak. 4. Az általános 
fegyverszünet alatt a többi legénység is, mely 
nem aratási célra kér szabadságot, amennyire 
azt a viszonyok engedik rüvidebb időre szabad
ságolható. Az általános három heti aratási sza 
badságot csak a gyalogságnál és a vadász csa
patoknál, a nehéz tarackosztályoknál, valamint a 
hegyi és vártüzérségnél szolgáló legénység kap
hatja meg.

A szabadságolás azonban csak abban a mér
tékben történhetik, amelyben azt az említett fegy
vernemeknél az őrszolgálat a hegyi erődítésekben 
teljesítendő különleges szolgálat, a lovak ápolása 
a lőgyakorlat végrehajtása (a tüzérségnél) a katonai 
különítmények felállítása és az esetleg szükséjges 
karhatalmi osztályok készenlétben tartása meg
engedik. Az általános aratási szabadságolás idején 
kivül az említeti fegyver nemeknél egyesek kii 
lönös méltánylást érdemlő esetekben csak rüvidebb 
tartamú szabadságot kaphatnak.

II. A lovassághoz, a tábori tüzérséghez (a 
nehéz tarackosztályokat kivéve) a műszaki vonat 
és egészségügyi csoportokhoz, testületekhez és inté
zetekhez beosztott legénység általánosságban meg- 
szabagságolható. Egyeseknek azonban, a mennyi 
ben ezt a kiképzés folytonossága és szolgálati 
ügymenet fdntarlása leketővé teszi a szükséghez 
képest három hétig terjedő aratási szabadság en
gedélyezhető. 111. Az őszi fegyverszünet alatt való 
szabadságolások, és az összes csapatoknál és inté-

j zeteknél a nyári szabadságoláshoz hasonlóan abban 
a mértékben engedélyezhetők, mint ezt a szol-

Minden valódi doboz 25 drbot tartalmaz. 
M in d e n  ta b le ttá n  ra jta  van  e két e ró

Vissza a hamisítványokkal, mert kártékonyak.

S z e re ti  e g é s z s é g é t?
Ki ne tu d n á , hogy u tó lé r li .  .e lle n ü l leg jobb  

h a sh a jtó  a v ilág h írű

Minden valódi doboz 25 drbot tartalmaz. 
M ind en  ta b le ttá n  ra jta  va n  e két e ró

Vlss/a a hamisítványokkal, mert kártékonyuk
PURGO-BAYER.
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gálád viszonyok megengedik. IV. Az aratási sza
badságolások idejét a hadtest parancsnokságok 
rendszerint a közigazgatási h a tó s á g o k k a l  és esel 
lég a gazdasági egyesületekkel egyetértöleg csapal- 
testenként állapítják meg. A szabadságolás ideje, 
a mennyiben a katonai szolgálat érdekei megen 
gedik, abnormis időjárás esetén a közigazgatási 
hatóságoknak indokolt és idejében érkező meg
keresésére a hadtest parancsnokság által is ha
lasztható.

Ennélfogva a törvényhatóság a területén 
működő gazdasági egyesületektől beszerzendő vé
lemény alapjára az illetékes hadtest parancsnok
sággal, a részéről érkező megkeresése előtt, az 
sratás idejét a kellő időben okvetlenül közölje. 
A hadtestparancsnokságok gz egyes vidékek pa
rancsnokságok az ügyes vidékek területi, éghaj
lati szociális és gazdasági viszonyait , úgy egyesek 
mint a mezőgazdaság érdekeit, a mennyire csak 
a véderő érdekei megengedik, lehetőleg figyelembe 
veszik.

Az aratási szabadságolas ideiének megálla- 
pitására vonatkozólag meg kell azonban jegyeznem, 
hogy a fenti eljárás mellett is lesznek egyes vidékek 
illetve ezeknek egyes járásai, melyekben a véd
erő érdekeire való tekintettel a legénység csak 
augusztus hóban megelőzőleg engedélyezhető ál
talános aratási szabadságolás idejében lesz sza
badságolható és Így az éghajlati viszonyok miatt 
nem a gabona bearatását, hanem csak a más 
sürgős és fontos mezei munkát fogja végezhetni.
V. A szabadságolt legénység a vasúton az Arad 
és Gsanád egyesült vasutakat, a Nyíregyháza és 
környéke kisvasutakat kivéve a munkásigazolvány 
birtokában és ötös csoportban való utazás alkal
mából a mezei munkások részére biztosított fél
áron való utazás kedvezményét is veheti igénybe.
VI. A sznbadssgolt katonák a járványos vidéket 
kivéve, bármelyik községben állhatnak aratási, 
mezei vagy egyéb munkába, a melyre szabad
ságot kaptak. Annak a körülménynek a szabad
ságolási igazolványon való igazolása, hogy a sza
badságolt katona tényleg végzelt-e munkát, az 
eljárás egyszerűsítése céljából rendszerint mellőz
hető. De a csapatparancsnokságoknak jogukban 
áll, hogy a szükséghez képest alkalmas módon

kiderítsék, vájjon a szabadságolt katona munká
ban állott-e. Az aralási szabadságolás intézmé
nyének l'entarthatása érdekében szükséges ellen
őrzés végrehajtása végett azonban a szabadságolt 
legénység a tartózkodási helyre megérkezése alkal
mával, a mennyiben ugyanott katonai hatóság 
vagy csendőrőrsparancsnokság nincsen, a községi 
elöljáróságnál jelentkezni tartozik.

Ezt a körrendeletemet, mely az aratási sza
badságolás általános elveire vonatkozólag nyújt 
felvilágosítást, azonnali szabályszerű közhírré tétel, 
illetőleg mtndegyik község lakósságának megfelelő 
kioktatása végett közlöm.

Mindegyik község népe évről-évre, lehetőleg 
már május havában a szokásos módon, dobszó 
és a templom előtt való kihirdetés utján figyel
meztetendő, hogy a közös hadseregnek tényleges 
állományú legénysége, a földmivelő és mezei mun
kásosztályhoz tartozó közös hadseregbeli katonák 
egyaránt, az aratás és egyébb fontos mezei munkák 
végzésének idejére három hétre leendő szabad- 
ságoltatását személyesen kihallgatáson (rapporton) 
kérheti, rnelz kérelmezés teljesen díjtalan. A sza
badságolt katonák, kik a munkásigazolvány bir
tokában vannak és ötös csoportban utaznak, a 
iéláron való utazás kedvezményét is élvezhetik.

Budapest, 1910. május 23.
Hazai s. k.

honvédelmi miniszter.

H I R D E T É S E K .

Cy ■ '  C "  1 "  B u d a p e s t

I s a s z a r t u r d o
j p e s t e n .  N yári té li és 

a  m a g y a r  Ir g a l-  
m asren d  tu la jd o n a . Elsőrangú 

---------------------------------------- k én es hévvizü g y ó g y fü rd ő ;
modern berendezésű gőzfürdő, kényelmes iszap fü rd ő k , 
is z a p b o ro g a tá so k , uszod ák , külön hölgyek és urak ré
szére T ö rö k -, k ő - és m árv án y  fü rd ő k  ; h ö lé g  és szén 
sa v a s -  és v illam o s-v iz fü rd ö k . A fürdők kitűnő ered
ménnyel használtatnak főleg csuzos b a n ta lm a k n á l és 
id e g b a jo k  ellen Iv ó -k u ra  a légzőszervek hurutos esetei
ben s altesti pangásoknál. 200 kényelmes lakószoba. Szolid 
kezelés, jutányos árak. Gyógy- és zenedij nincs.

M ST Prospektust ingyen és bérmentve küld.

G Ő Z G É P E K .  300 Ill’-ig hozzáillő 
kazánnal. Gőzmotonok 20 HR-ig 
hozzáillő kazánnal. Benzinmoto

rok ftO HP-ig hordozható és beépített. 
Lokomobilok különböző erőszol
gáltatásra. Esztergapadok, gyalupadok, 
ütő Fáss Shápping-gépek. Szalagfűrészek, 
fagyalu Frai és fúrógépek. Parketta
gyalugépek. Reservoirokat, szivattyúkat, 
csöveket stb. ajánl legjobban kijavított 

használható állapotban legolcsóbban.

Sigmund Fleischmann
W ien, XVII., Antonigasse 65. T.

Zongorahangolás.
Van szerencsém m. t. feleimet érte

síteni, hogy jövő hó 8-ikán érkezem 
Selmecbányára.

Szives megkereséseket J o e r g e s  
Á . öze. és f ia  k ö n y v k e re s k e d é s e  
u tjá n  k é re k .

Kitűnő tisztelettel

B ru n m ü lle r  K á ro ly
az Ehrbar-gyár hangolója.

H  i r d e t é s e k
íz iiiazi/atósáii. \ felvétetnek lapunk kiadóhivatalában.

t T
Miután alulírott már egy fél év óta önzetlenül terjesz

tem az ifjúság között a félig-meddig már világnyelvvé vált 
„Esperantót“ (a főiskolán, a helybeli két főgimnáziumban') 
fényes eredménynyel, fellett szándékom e hazafias munkál
kodást lankadatlanul tovább folytatni és igy mindenkinek 
alkalmat nyújtani ezen, az egész emberiségre már a legkö
zelebbi időkben nagy hasznára válandó, gyakorlati értékil 
és általa magasabb, igazi életcélok elérhetését eszközlő, 
szép és könnyen megtanulható „ Esperanto11 elsajátításához.

E célból jú lius és augusztus hónapokban

w  tan fo lyam ot
nyitok az  „ E sp e ra n tó ”-ihól.
A tanítást már e hó, azaz jú n iu s 30 án (csütörtökön) 

kezdem meg, amiért is felkérek mindenkit, úgy a tisztelt 
szülőket is — a saját érdekükben — szíveskednének vagy 
n á l a m  a  l a k á s o m o n  (Alsó-utca 78. szám alatl, iizv. Kaim 
ncnál) j ú n i u s  ü li-tú l k e z d v e  2 0 - iy  b e z á r ó la g ,  n a p o n k in t  
d. e. <Y— 10 ó r á i g  vagy a  r ó m a i  k a ll) ,  e l e m i  n é p is k o 
l á b a n  (I. u. 8 — 5  ó r á i g  je l e n tk e z n i ,  hogy a beirottakat a 
kor-, nem-, müveltségfok-, állás- és foglalkozás szerint meg
felelő csoportokba beoszthassam és az órarendet megáila- 
pithassam.

M in d e n  csoport n biztos e r e d m é n y  etér- 
l h etése szem p on tjá b ó l esni,- esekélt/ szá n n i hn/- 

fuit fo g  át tani .
Hallgatóul felvétetik : a )  A IV. elemi osztályt bevég- 

zett fiú- vagy leánytanuló; bj  polgári leányiskolái, gimná- 
e ziurni vagy líceumi tanuló; ej férfiak, hölgyek, hivatalno

kok, kereskedők, iparosok stb. d) Magánoktatást kiváltók -d 
egyenként vagy csoportokban a saját lakásomon; e) Privát- -2 
tanítást óhajtók a saját lakásukon.

Fe lté te lek :
A tanítást te lje se n  ingyen esz

közlöm.
Azonban a nyilvános előadásokat hallgatók mindegyike 

tartozik minden óráért, amelyben résztvesz. költségek fejé
ben, t. i. az áltatam mindenki számára beszerzendő tan
könyvek és mindenki részére egész évre előfizetendő, ha
vonként megjelenő „Esperanto11 lapért, valamint a tanhelyi
ség rendbentartása utáni szolgadijért 10, vagy legföllebb 
20 fillért lefizetni, amennyiben a szegény hallgatók minden -2 
fizetés alul felmentetnek.

Mig ellenben a magánoktatásban részesitendök mind
egyike óránként 40 fillért fizet a feni említett kiadások
fedezésére.

Tanfolyamot ?SÍ5ÍirS!S2!
............ .... ............. nyelvből is.
A feltételek ugyanazok, mint a fentiek.
Selmecbánya, 1910. évi június bő 24-én.

Tisztelettel

F é n y k ö v i Jakab, ~

nyelvmester.

Használja fel ki-ki ezen tisztán felebarát iránti sze- t  
retet által sugallta kedvező ajánlatomat!

ÍiulkUl.iUd,ih.LláiLHdiih.ljiÜI,ílldaL,Udl.ilJd.ih.báil,ibdüL,ljAtl,iUdaL.úU^LlilaL,LMUE iJiiáii.LUllJaL.úiillaliiiiliiiLMULililAliMiillJilillllilllÜLillJÍilllÍJlUlilMái
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t672/lkvi  191U, szám.

Hirdetmény.
llacsófalva község tolekkönyve birtokszaba- 

lyozás következtében az 1809. i'*ví 2.r>79, I. Al. 
szabályrendelethez képest átalakittalik és ezzel 
egyidejűleg mindazon ingatlanokra nézve, ame
lyekre az 1886. XXIX., az 1889. XX\\III. és az 
1891. XVI. (.-cikkek a tényleges birtokos tulaj
donjogának bejegyzései rendelik, az 1892. évi 
XXIX. t.-cikkben szabályozott eljárás a lelekjegy- 
zökönyvi bejegyzések helyesbítésével kapcsolato
san foganatosít tátik.

E célból az átalakítási előmunkálat hitele
sítése és a helyszíni eljárás a nevezeti község
ben 1910. évi julius hó 11-én fog- kezdődni.

Az eljárás teljesítésével Liba Antal kir. Ítélő 
táblai biró bízatott meg, mig melléje szakközegül 
Marosán Endre, tkvi átalakító rendeltetett ki.

Ennélfogva felhivatnak:
1. az összes érdekellek, hogy a hitelesítési 

tárgyaláson személyesen vagy meghatalmazott 
által jelenjenek meg és az uj tervezet ellen ne- 
taláni észrevételeiket annál bizonyosabban adják 
elő, mert a régi telekkönyv végleges átalakítása 
után a téves átvezetésből eredhető kifogásokat 
jóhiszemű harmadik személyek irányában többé 
nem érvényesíthetik.

2. mindazok, akik a telekjegyzőkönyvekben elő
forduló bejegyzésekre nézve okadatolt. előterjesz
tést kívánnak tenni, hogy a telekkönyvi hatóság 
kiküldött bizottsága elölt a kitűzött határnapon 
kezdődő eljárás folyama alatt jelenjenek meg és 
az előterjesztéseiket igazoló okiratokat mutas
sák fel.

3. mindazok, akik valamely ingatlanhoz tu
lajdonjogot tartanak, de telekkönyvi bekebelezésre 
alkalmas okirataik nincsenek, hogy az átírásra az 
1886. XXIX. t.-c. 16 -18. és az 1889. XXXVIII. 
t.-c. 5., 6., 7. és 9. §§-ai értelmében szükséges 
adatokat megszerezni iparkodjanak és azokkal 
igényeiket a kiküldött előtt igazolják, avagy oda
hassanak, hogy az átruházó telekkönyvi tulajdo
nos az átruházás létrejöttét a bizottság előtt szó
val ismerje el és a tulajdonjog bekebelezésére 
engedélyt nyilvánítsa, mert különben jogaikat 
ezen utón nem érvényesíthetik és a bélyeg- és 
illetékelengedési kedvezménytől is elesnek; és

4. azok, kiknek javára tényleg már meg
szűnt követelésre vonatkozó zálogjog vagy meg
szűnt egyéb jog van nyilvánkönyvileg bejegyezve, 
úgyszintén áz ily bejegyzésekkel terhelt ingatla
nok tulajdonosai, hogy a bejegyzett jognak törlé
sét kérelmezzék, illetve, hogy törlési engedély 
nyilvánítása végett a bizottság előtt jelenjenek 
meg, mert ellenesetben a bélyegmentesség ked
vezményétől elesnek.

A kir. járásbiróság mint telekkönyvi hatóság 
Selmecbányán, 1910. évi junius hó 5-ik napján.

Liha Antal
kir. ítélőtáblái biró.

Tisztíts csak
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Rossz gyomor nem bír meg sem 
mit és állandó következménye: 
étvágytalanság, g y o m o rfá já s , 
émelygés, emésztési zavarok, 

fejfájás, stb.

K A I S E R
borsmenta karamellái

! !Orvosilag kipróbálva!!

lágy frissítőén Itató, emésztést 
elősegítő és gyomorerősitő szer. 
Csomagolva 20 és 4-0 fillér.

íé 'ib iK -a íA  Márkus M., cuk-
i\3pD3Í0 i rázdájálian, Mi-
kovényi A. gyógytárAban, Mar- 
gótsi örököseinél és Szentiványi 
L a jos mézeskalácsos Üzletében.

Sel m e c b á n y á n .

24 éves
szőke, csinos, fess alkatú ár«*
le á n y , 100.000 k o ro n a  k é s i .  
p é n z h o zo m á n y n y u l, j e l e n l e p  

egy öreg uénjőnó) lakik.
— ----- -----férjhez óhajt menni.
Csak oly urak jelentkezzenek (esetleg vagyon
talanok is) akiknél gyors nősülés akadályokba 
nem ütközik. s c h l e s i n g e r . Berlin is

OsáE
ELISMERT. LEGHÍRESEBB

CSÉPLŐ KÉSZLETEK a
TEyESJÓTOLÁSSAURj , -V* v
Ü Z E M B E N

SOÍlENDU
% ............Tf LEPEK

É G .

i  , ,  •
Akar nősülni? !

® Hölgyektől (ezek között olyanok törvény- 
J  télén gyermekekkel, testi hibával stb.)
• 5 500.000 k o ro n a  va g yo n n a l I M i
«  fel vagyunk hatalmazva, megfelelő férjei ke- 
§  resni. Csakis urak (ha vagyonuélküliek is),
• akiknek komoly szándékuk van és gyors 
3 házassághoz akadály nincsen írjanak e címre'
•  L. S c h le s in g e r , B e r lin  No. 18. Deutselilandi.
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HA V A L Ó D !

F A L N A  KriüCSUK  
< s m o K  í

VAN CIPŐJÉN
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K á t r á u y t e t o l e i n e z -
rácom éu l- és valódi aszfalllomá/.- 
befed ósek  a legszolidabb kivitelben a 

lugniosHitebbmem) szavatossággal 
Minden szakbavágó k á trá n y  term ák 
gyártása. Minden fajta te tő -  és elszi
g e te lő -lem ezek n ek  készítése. Költség
előirányzat és műszaki felvilágosítások 

ingyen és bérmentve 
Szabadalmazott horganylemez.

—  n e d v e s  fa la k  —
ellen. A jelenkor legtökéletesebb 
egyedül célszerű és legolcsóbb 
elszigetelő eszköze. Védeszkóz 
istállógőz ellen. Számtalan el- 
iBinerőlevél. Prospektus iugyeu

MEZEN L K. C. Pozsony.
Fiók : S Z O M B A T H E L Y .

Szklenó-fürdőben
uj villaszerű kis ház bútorral

a  d  o .
Bővebbet: helyszínen.

Tánczosné.

Jótékonycélu intézet hajlandó minden megyében

és minden községben bizalmi férfiakat alkal 
mázni. Csekély szorgalom mellett bő jövedelem 
biztosit lat ik. Kifogástalan jellemű urak c u rr i
culum vitae*-l tartalmazó ajánlatokat címezzék: 
Tem esvár, to p o st.., ib - o. poototíák alá.

Aki varrógépet akar vásárolni, ne be- 
folyásoltassa magát olyan hirdetések 
által amelyeknek az t céljuk, hogy

SINOER
név alatt használt vagy régebb rend
szerű gépeket hozzanak forgalomba. 
Inkább azt vegye figyelembe, hogy 
varrógépeinket nem viszont elárusítók 
utján, hanem saját üzlethelyiségünkben 
közvetlenül adjuk cl ti közönségnek.

SIIMGER Co.
varrógép részvénytársaság

Selmecbánya, Kossuth Lajos-tér 4.
Sembery-félo ház.

Nyomatott Joerges Ágost ö-zv. és fia könyvnyomdájában Selmecbányán, 1910


