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----------- E g y e s  s zám  á ra  2 0  f i l lé r . ------------

Felelős szerkesztő cs laptulajdonos: Joerges Á gost özvegye és fia
Hirdetések megállapodás szerint számíttatnak. 

-----  N y ll t t ó r  d ija  s o ro n k é n t  2 0  f i llé r . -----

K U T 1  I S T V Á N
kova az összes pénzküldemények is küldendők.

M E G JE L E N  MINDEN VA SÁ R N A P.

A ház elnöke.
Az uj törvényhozás elnöke, alelnökei 

és jegyzői meg választásával megalakult. 
Berzeviezky Albertét, a volt kultimninisztert 
választották meg nagy többséggel az uj 
képviselőhöz elnökének. Berzeviezky régi 
körillbelLll harminc év óta tagja a parla
mentnek. Parlamentáris pályáját csak a 
koalíció négy évnyi uralma szakította meg. 
Aránylag ifjú ember, nehány évvel innen 
van még a hatvan esztendőn. Igen tanult, 
kiválóan müveit, elmés, szigorú kötelesség, 
tudós, csöndes, konciliáns természet. Rétornak 
is elsőrendű; beszédeiben i gazdag tartalom 
művészi formából párosul. Régi, tapasztalt, 
edzett, parlamenti bajnok, aki egészen tisz
tában van uj méltósága jogaival és köte
lességeivel.

l  em túlságos merészség talán azt pro- 
gnosztikálnunk, hogy Berzeviezky vezetése 
alatt a most megalakult ház sikeres és ál
dásos munkát fog végezni. Ennek egyebek 
között foglalója rokonszenves egyénisége. 
Beköszöntőjét nemcsak figyelemmel hall

gatta az ellenzék; de sűrűn meg is tapsolta. 
Párttatlanságot, elfogulatlanságot, igazságos
ságot ígért. ígérte, hogy az elnöki rosztrumon 
a hová nem tolulhat föl a parlamentáris vita 
legviharosabb hulláma sem, nem fog ismerni 
sem jó barátot sem ellenséget. Fogadta, 
hogy nem a többségnek, amely méltóságába 
emelte, hanem a képviselőháznak lesz elnöke, 
hogy védeni fogja a kisebbség jogait, hogy 
a parlamentáris színvonalán és mederben 
folyó vitát nem korlátolja s nemcsak meg
engedi, de elvárja, hogy minden képviselő 
lelkiismerete szerint teljesítse kötelességét.

Ezt az elnöki programmot helyeselnie 
kell minden józan, hazafias elmének. Hely
zetünk olyan, hogy erős akaratnak, lelki- 
ismereltcsségnek, önzetlenségnek, fáradha
tatlanságnak kell összefolgnia kóros álla
potaink gyógyítására. Reménytelenségnek, 
kis hitüségnek, lemondásnak most nincs 
helye. Bármennyi bajunk legyen itthon, 
bármennyi ellenségünk határainkon kívül 
és belül egyaránt, állapotunk nem kétség
beejtő. Ha segítünk magunkon, nem fordul 
el tőlünk a gondviselés sem és nem hagy 
cserben. Világos azonban, hogy nem szabad

a dolgot a könnyebb végén fognunk; nem 
szabad innunk a meg nem lőtt medve bőrére, 
nem szabad ábrándoznunk és álmokat szőnünk. 
Korunk olyan, hogy még nagy és hatalmas 
nemzetek sem hazordirozhatnak a politikában 
s az élet szükségeivel. Ami nem tanácsos 
nagy és hatalmas nemzeteknek sem, hogy 
volna tanácsos nekünk maroknyi sokféle 
ellenségtől körülfogott nemzetnek . . .

Ismételjük, hogy reménynyel és biza
lommal nézünk jövendőnkbe. Mintha uj 
szellem, uj erkölcs, uj élet támadna körű- 
lettünk. Józanodunk, számítani kezdünk; 
kemény tusákra készülünk, de azzal az el
határozással, hogy bármi történjék, a harc
ból győztesen kell kikerülnünk. Az uj élet
nek szellemnek, erkölcsnek a nemzet törvény- 
hozásából kell támadnia. Regenerálódnunk 
kell s van alapunk a regenerálódásra. A 
most megalakult törvényhozás írja be nevét 
a nemzet évkönyveibe azzal, hogy uj életet 
támasztott. Ebben a hitben köszöntjük a 
most megnyílt törvényhozást s a törvény- 
hozás vezetőjét, Berzeviezky Albertét uj 
méltóságában.

Fürdői történet.
Irta: Géezy István.

A délutáni nap bőségesen szórta izzó sugarait 
a Cursalon bádog tetejére, fénylő fehér reflexet 
vetve a porondra, mig a terrasz zöld repkénye 
mögött a vidám fürdőközönség trécselve űzte 
magától az unalmat. Folyt a beszéd, ömlött a szó 
össze-vissza. Az érdekes sápadt képű, borzas hajú 
Dani Margit vőlegényével perelt, aki a tabló d'hote 
alatt azt a hallatlan vakmerőséget követte el, 
hogy Szentmarjai Juditot kiáltotta ki legszebb 
asszonynak, ezt a nevező szemű gömbölyű idomú, 
örökké izgó-mozgó liatal özvegyet, aki körül a 
fürdő liatal férfinepe állandó udvart formált, méltó 
irigységére a köszvényes öreg uraknak, megbot
ránkozására a leányos mamáknak, bosszantására 
a mamás leányoknak. Szegény Sárdi Fisla hiába 
esküdözött menyre-földre, hogy ő nem tartozik a nagy 
tömeghez, egyáltalán nem hódol a Szoutmarjainé 
szépségének, ez a nyilatkozat is csak úgy vélet
lenül, ártatlanul csúszott ki ajkán, mint riszbangja 
a többi elfogultak nézetének. Margit hajthatatlan 
maradi, épen tizedszer esküdött meg a végzetes tahié 
d'hote óta, hogy nem lesz egy ily szörnyetegnek 
felesége és ha az ujjún fénylő karika aranyértékéi 
nem sajnálná, a jegygyűrű már régen ott pihenne 
valamelyik bokornak árnyékos lövőben. Hogy sza
vainak nyomatékül is adjon, idegesen húzogatta 
le vékony ujjúról az ártatlan kis gyűrűt, amely

néma megadással engedte magát megszokott he
lyéről ide-oda ráncigáltatni. Szegény Pista hom
lokán kiütött a veritek, úgy érezte magát, mintha 
egy perc alatt eltűnt volna az árnyékot adó zöld : 
repkény a terrasz oszlopairól és az a mosolygó j 
piros nap oda fenn kiszámított maliciával összes ! 
égető sugarait az ő árva fejének irányította volna.

Szerencséjére e percben egyik öreg ur ha- j 
lalmasan elásitotta magát, azt pedig tudjuk, hogy 
az ásilás a legragadósahh betegség s igy történt, 
hogy a Cursalon egy pillanat alatt valóságos ásiló- 
teremmé változott, ami aztán a beszélgetés irányát 
uj térre terelte. A közvélemény rövid idő óta 
koncentrálódott, hogy ez a fürdő végtelen unalmas j 
egy fészek, ahol semmi szórakozás, semmi mulat
ság nincs és ha ez tovább is igy tart, ők bizony 
szedik a sátorfát és szépen odébb állnak.

Erre meg a doktor és fürdöigazgató kezdte 
törölni homlokáról az izzadságcseppeket Mi lesz 
ha a vendégek csakugyan beváltják fenyegetésüket 
és itt hagyják őt a fürdővel egyetemben mint 
Szent Pál az oláhokat? Nagyot fohászkodva veié 
fel szemeit a felhőtlen kék égre, onnan felülről 
várva .segítséget és imc egyszerre nagy robajjal 
fordult be a poros országutról az árnyékos fa
sorba egy tarka foltokkal kicifrázolt ekhós paraszt 
szekér s alóla egy pár borzas fej dugta ki magát 
az összesereglelt fürdőközönség előtt. Időt sem j 
hagyva a találgatásra, kimászott a kocsi tartal
mának legborzasebb alakja, hóna alatt színes pla

kátokkal s a következő percen a mulatságra éhes 
közönség mohó étvágygyal olvashatta, hogy a 
halhatatlan Boskó fia és világhírű akrobata tár
sulata átutazóban rendkívül érdekes díszelőadást 
lesz szerencsés tartani a nagyérdemű közönség 
előtt, a legmagasabb akrobácia, fizika és magika 
köréből stb. stb. Az előadás kezdete 8 órakor — 
vacsora után, bemenet szabad.

No ez volt a Pista szerencséje, mert az 
imént még engeszthetetlen gyűlölettől égő Margit 
egyszerre kezes baránynyá változott és legszere- 
tetremőltóbb mosolyával kérdezte Pistától.

— Ugy-o elmegyünk édes —
Pista felelet helyett mintha ágyúból lőtték 

volna ki, ugv rohant a trupp igazgatójához, hogy 
jó előre lefoglalja a legjobb két helyet, de fájó 
szívvel vette tudomásul, hogy a tisztelt cimü 
publikum odaül, ahova akar és annyit fizet a 
mennyit akar.

A férfiak ezalatt válra emelték a fürdő or
vosát és mint egy győzedelmi jelvényt zugó éljen
zés közt hordozták körül, mint aki nekik ezt a 
kapitoliumi élvezetet megszerezte és egyhangú 
határozati javaslatot hoztak, hogy ezen az élve
zetes estén mindnyájan olt lesznek.

Este nyolc után már együtt ült az egész 
díszes társaság a hevenyészett ponyvasátor alatt, 
a fakó ponyvasátor felett mint százkaru ször
nyeteg némán, feketén terültek el a százados 
tölgyek szertehajló ágai, kísértetiesen világítva
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Negyven éves találkozás.
A negyven év előtt a Selmecbányái líceum

ban érettségi vizsgál tett diákok találkozója e bú 
3-án eléggé jól sikerült. Személyesen jelentek 
meg: Sziklay  Alfonz nagyági kir. bányatanácsos 
nejével, leányával és dr. juris fiával, M ariiul) 
István nagybányai főbányatanácsos, Hegedűit 
Károly bakabányai jegyző feleségével. B en kö  Rezső 
a liptóujvári erdészeti iskola igazgatója, H an zlik  
András besztercebányai ügyvéd, R ichter Ede Sel
mecbányái városi levéltáros és K alm ár  István 
városi számellenőr. Kimentették magukat betegség 
és hivatásteljesités okából: Szelestey  Károly nyug. 
tábornok, Joch tn an  Gábor acsai tiszttartó, Z sar- 
nocnay  Gyula lontói földbirtokos, O rm ay  Gyula 
diósgyőri erdőmester, B átor  Károly pusztavacsi 
uradalmi tiszttartó, L en d e  Ede körmücbányai vá
rosi erdőmester. K rá lik  Pál palojtai tanító, 
Csekey  Vilmos lévai ügyvéd és F rin t  Lajos aradi 
ágost. evang. lelkész és az egy, tehát negyvenegy 
év előtt érettségizett közül: M edveezky  Károly 
dr. lévai főorvos és K ra ft  Károly nyug. kir. tábla 
biró és jelenleg újbányái ügyvéd.

Már julius 2-án érkeztek meg a találkozók 
városunkba és elszállásolásuk után a Bogya-féle 
vendéglőben gyűltek egybe, hol Jezsov ics  Károly 
nyug. líceumi igazgató, kir. tanácsos, volt tanárunk 
és több régi ismerőseink, valamint az ág. evang. 
líceum jelenlegi tanárai közül is többen részt , 
vettek a vacsorán. A tosztok persze már itt sem 
hiányoztak.

Julius 3-án vasárnapon reggel 8 órakor j 
részt vettünk valamennyien a róni. kát. plébániai 
templomban tartott csendes misén, a melyet Dr. 
R au chbau er  József selmeci gimnáziumi igazgató 
végzett és a melyen a B ach ra ty  József vezetése | 
alatt álló templomi zenekar gyönyörűen énekelt. 
Kiváltképpen L a u n  Károly dohánygyári tiszt remek ; 
éneke és a misének magasztos végzése többünknek : 
könnyeket préselt ki szemeinkből. Innét az ágost. \ 
evang. templomba vonultunk, ahol negyven év 
előtti tanárunk H an del Vilmos főesperes mondott ; 
az oltár őlőtl imát és a szószékről igen megható 
tartalmas beszédet. Innét felvonultunk a líceum j 
tanácstermébe, ahol M artiny  István főbányata
nácsos üdvözölte valóban megható és szép sza- i 
vakkal .Jezsovits Károly, Handel Vilmos negyven

meg a sátor négy oldalán leszúrt olajlámpa veresen 
kiömlő fényétől, mig a sátor belsejében füst és 
pára közt mint mozgó lidércfény imbolygód a 
mozgó kacagó úri társaság.

A publikum kitünően érezte magát, valami 
szokatlan uj volt előtte ez a kivilágítás és a kezeit 
megelégedetten dörzsölgető, róka képű, vigyorgó 
igazgató vásári bókokat szórt a közönség közé 
megelégedése magos jeléül. Csak Margit fintor- 
gatta pisze orrocskáját, mert az ördög épp Pista 
mellé ültette a kis Szentmarjainét. Nem is békült 
meg addig, inig a falusi csepürágó Pista kalap
jában rántottát nem sütött és ki nem rázott belőle 
három tucat kártyát, tiz méter papirosszallagot 
és ráadásul egy pár turbékoló kis gerlét, ami 
élénk célzás volt reá és Pistára. Mikor pedig a 
Szentmarjainé finom csipke zsebkendőjéből egy 
tövises szündisznót szedett ki, teljesen kibékülve 
tapsolt a büszke önérzettel hajlongó bűvésznek. 
Hát még mikor az akrobaták megkezdték mutat
ványaikat, milyen derültséget idézett elő a falusi 
dummer August az ő vásári vicceivel, fehérre 
mázolt ábrázatjával, mikor gáncsot kapott az egyik 
akrobatától, hányát vágta magát a puha porondon 
majd nagyokat nyögve, megfordult és szétterpesz
kedett mint egy béka. miközben az élesszemü 
Szentmarjainé egy gyanüs folytonossági hiányos
ságot fedezeti fel a bő bugyogón, amit aztán 
rögtön közölt a társasággal, az urak kacagtak, a 
hölgyek pirultak és legyezőjükkel takarták el orca

év előli volt tanárainkat, valamint a majdnem 
teljes számban megjelent jelenlegi tanárokat, a 
kik K irá ly  Ernő akadályozása mialt Fekete  István 
hely. igazgató vezetése alatt jelentek meg. Jezsovics 
Károly válasza annyira meghatott valamennyiünket 
hogy nem restellünk könnyezni. Fekete István 
hely. igazgató is komoly és meleg szavakkal üd
vözölt bennünket. Azután kivonultunk az ágostai 
evang temetőbe, a hol díszes koszorúkkal, melyek
nek szalagjain ez a felírás van: - Hreznyik János 
igazgató emlékének negyven év előtt érettségizett 
hálás tanítványai U *Sollz Vilmos emlékének 
negyven év előtt érettségizett hálás tanítványai* 
megkoszorúztuk felejthetetlen igazgatónk és taná
runk sírjait. Ekkor elhatároztuk, hogy Sollz \ ilmos 
síremlékének költségét gyűjtés utján hozzuk majd 
össze.

Ezután közebédre gyűltünk egybe B ogija  
János vendéglőjében, a melyen az iskolatársakon 
és családtagjain kívül részt veitek: Jezsovics 
Károly, Hiindel Vilmos, Farbaky István minisz
teri tanácsos, Kachelmann Farkas főbányatanácsos, 
Veres József kir. bányatanácsos, Ágfalvy Alajos j 
főpénzügyi tanácsos, Rauchbauer József dr. fő- 
gimnáziumi igazgató. Kuti István főkapitány, a 
helyi lap szerkesztője. Vörös Ferenc tb. főjegyző. 
Fekete István hely. líceumi igazgató vezetési' ; 
alatt, az összes líceumi tanárok, Lukács Gyula a 
tüzrendészcti lapok szerkesztője, Joerges Ágost 
könykereskedő és könyvnyomda tulajdonos slb. 
Felköszöntöket mondottak az iskolatársak közül: 
Hegedűs Károly és Kalmár István, a vendégek 
közül: Jezsovics Károly, Lukács Gyula a tűzren
dészen lapok szerkesztője, Hiindel Vilmos és Vörös j 
Ferenc. A közebéd után lefényképezletlük az e ! 
célra meghívott csoportot és elhatároztuk, hogy 
ugyanezen képet, mini a negyven év előtti fény
kép sikerült reprodukcióját a távol maradi isko
latársainknak is meg fogjuk küldeni.

Végül még ki kell emelnem Jezsovics Ká
roly felköszüntőjébő! ezen szavakat- »Kedves jó 
volt tanítványaim! Engedjétek meg nekem, hogy egy 
kiváltságot intézzek hozzátok, amely abból áll: 
jöjjetek tiz év múlva friss és jó egészségben is- I 
mét össze az ötvenéves találkozásra, de engedjé
tek meg és adja a Mindenható is, hogy ezen a ; 
találkozáson is, mint legöregebb volt tanárotok, 1 
még én is részivel lessek.*

Hatalmas éljenzés tört ki erre és szivünk 
mélyéből kívánjuk, hogy ez beteljesedjék és a 
öt) éves találkozáson az immáron 74 éves Jezso
vics Károly is friss egészségben rész tv ehessen

Richter Ede.

Jelentés
a Selmecbányái államilag segélyezeti városi alsó- 
fokú iparostanonciskola 1909 -10-ik tanévi le

folyásáról.

Ipariskolánkban az 1909 10 ik tanév a tör
vénynek megfelelően 1909. szept. hó l én vette 
kezdetét Hogy a tanév megkezdésének nem tu 
dásával senki sem ménlegelhesse magát, a hely 
beli hírlapban is értesítve leltek a tanouctartú 
iparosok, hogy a tanév a beírások eszközlésével 
megkezdődött. Reiratásra utolsó határidőül szept, 
14-ike jelöltetett ki, amely napon kezdetét vette 
a rendes tanítás.

Október hó elejéig a tanulók száma a négy 
osztályban 157 volt. Es pedig az előkészítőbe be
iratkozott 3(5: I. osztályba 48; II. osztályba 4:.’ és 
a Ili. osztályba 31 tanuló.

A tanév további folyamán beiratkozott még 
az előkészítőbe 21, az I. oszt.-ba 5, a ll. oszt.-ba 
5, összesen 31 tanuló. Éhez járult még az év 
elejétől fogva, tisztán a vasárnapi rajziskolába 
bejáró 2 kincstári bányakőmüves tanuló Vihnyéről. 
A tanulók száma iehát 1909— 10. év folyamán 
190 volt, kik az egyes osztályok között következő 
képen oszlottak meg:

Előkészítő osztályban 57
I- ső osztályban 53
II- ik osztályban 47 190
III- ik osztályban 31
Tisztán rajzra bejáró 2
Az előkészítő osztály, mely annyi küzdelem 

illán léiéi tisztán az ipariskolai felügyelő bizolt 
ság nagy érdemű elnöke: Vörös Ferenc t. főjegyző 
lmzgúlkodása folytán a vallás és közoktatásügyi, 
valamint a kereskedelemügyi miniszterek állal 
nyújtott államsegélynek köszöni, miként a növen
dékek száma is mutalja, igen szükséges volt az 
elmúlt tanévben is. Tunoncaink, főleg a vidékről 
bejövök a magyarnyelvben, mely oktatási nyelvül 
szolgál, teljesen járatlanok. Előképzettségük pedig 
annyira fogyatékos, hogy a legjobb akarat melleit

jukal, miközben kutató szemeik az akrobaták í 
szennyes trikóján tartottak szemlét, ahol küllői 
rendetlenségben voltak felrakva a veres, fekele- 
kék foltok, ami aztán úgy nézett ki, mint egy ki- 
tetovirozott lábszár és szörnyen mulatságos látványt 
nyújtott.

Az érdekes és változatos műsor vége felé 
küzeledvén, az igazgató ur, liosko, nagy hangon 
biztos hatásra számítva, jelentette ki, hogy most 
következik az érdekes műsor legérdekesebb száma: 
Leona kisasszony csodálatraméltó mutatványai.

Nosza lett erre riadalom a fiatal urak közi. 
Egynémelyik monoklit nyomott szemére s meg
jelent ajkán az a helyke mosoly, amely minden 
Írott betűnél világosabban és olvashatóan fejezi 
ki a gondolatot: ha szép az a Leona kisasszony 
kezdünk vele valamit. De sajnos, a monokli csak
hamar csalódottan esett vissza az összeszoritolt 
szemöldök alól, mert a sátor szűk nyílásán a 
vélt Leona kisasszony helyett kilépett egy bő 
trikóba, rövid foltos páliderbe bujtatott, sápadt 
arcú. beesett mellű 10 esztendős fakó kis leány, 
aki úgy nézett ki a- vidám tömegbe, mint a ró
zsalevelek közé dobott penészvirág. Tassi Zoltán, 
a társaság humoristája mindjárt sikerűit szójá
tékot rögtönzött, összehasonlít a a járásbiró öblös 
tájtékpipájának szárát a kis leány lábszáraival 
mig Szentmarjainé a fejebubjáról lelógó, fakó nem- 
zeliszinU pántlikába font hajtiucset velte beható 
szemle alá.

A gyermekleányka félénken, bámész szemek - 
kel állt a kör közepén; soh'se látott ö még ennyi 
fényességet az ő sötét életében. Mosolyogni pró
bád, ami rosszul sikerült neki és hányta a csó 
kokat jobbra-balra vékony karjaival. Aztán az ö 
rekedtes hangján elkiállotta magát hopp la!, ami 
jel volt a mutatványok megkezdésére. Bukfencei 
hányt a levegőbe, majd hányát feküdt a földre 
kinyújtotta vézna kis testét, aztán föllökte, arra 
igyekezett, hogy talpával megveregesse a feje 
búbját, miközben gyenge kificamított csontjai 
ropoglak, mint mikor a pajkos iskolás gyermek 
mogyoróhéjai tör szél a lábai alatt. Mikor nagy- 
nehezen felemelkedett, egy pár kínos köhintés jött 
ki száraz melléből. Hogy ezt elfojtsa, zsebken
dőjét szájához, nyomta, hazug mosoly alá rejtve 
fájdalmát. A fehér vásznon pirosloll egy kis csöpp 
pirosság, édes vér, m ely ... de hát ki vette volna 
ezt észre a nagy vidámságban!

Kezébe vette a tányért és imbolygó lépé
sekkel mindig mosolyogva indult az úri nép felé. 
0  li szép mosolygó dámák, viruló rózsás arcú 
hajadonok és ellenálhatatlan monokli.? szeladonok. 
nyúljatok be most zsebeitekbe és az átkacagott 
isteni komédiáért ne sajnáljatok egy-két krajcárt 
dobni ennek a sápadt, lassan, kínosan haldokló 
gyermeknek a tányérjába!
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sem leltet őket az 1-ső osztályba beosztani. De 
nem leltet az előkészítő osztályt, illetve a negyedik 
tanerőt nélkülözni már csak a tanulók nagy szánta 
miatt sem. Meri egy osztályban, eltekintve attól, 
hogy oly nagy tantermünk nincs is, 110 iparos 
tanulót öszszecsődileni és azok között két órán 
fegyelmet tartani és őket tanítani teljes lehetet
lenség. Ezt belátja mindenki, akinek halvány sej
telme van az iparostanulók oktatásáról.

A tanév folyamán tanoncaink dicséretükre 
legyen mondva elég tisztességesen viselték ma
gukat. Erősebb és idegen segítség igénybevételére 
nem volt szükség. A tanítók és az igazgató által 
itt-ott alkalmazott jó akaratú intés és dorgálás 
mindig a megfelelő jó eredménnyel járt. Tanon
caink tanítóik intéseit, tanácsait és buzdításait 
tisztelettel fogadták és a körülményekhez képest 
követték is. Külün ki kell emelnem a hitoktató 
Nádai Kálmánnak tanoncaink erkölcsére s maguk- 
viseletére történő jótékony befolyását. Sajnálattal 
kell megállapítanom, hogy egy nehány iparos nem 
valami nagyon gondol arra, hogy tanoncaik az 
iskolát rendezőn látogassák. Egy tanítványom pél
dául maga fölkért arra, hogy csak Írjam ki, ha 
iskolába nem jön, mert a gazdája — úgy mond 

minden képzelhető ürügyet hoz elő, valahány
szor ő iskolába akar menni. Némelyiknél egész 
rendszer az, hogy az iuast heteken keresztül nem 
küldi iskolába. Nagyon szomorú körülmény ez az 
iparoktatás terén és jellemző az illető iparosok 
lelkiismeretére.

A tantestület kiváló gondot fordított arra, 
hogy tanoncaink lelkét megőrizze a nemzetköziség 
hazát nem ismerő erkölcsromboló elveitől s hogy 
tanoncaink szivében a  kölcsön ös szeretet, a  fen -  
sőbbség m egbecsül esc és a  hazaszeretet erényei 
telköltessenek és ápoltassanak. E célból megün
nepeltük szavalatokkal egybekötött iskolai ünne
pélyek keretében marc. 15-ét, Széchényi halálának, 
évfordulóját és a koronázás emlékünnepélyét. 
Jellemzi a tanulóknak tanítóikhoz való ragasz
kodását és szeretetét az is, hogy a két felsőbb 
osztályban tanító két tanítónak a névünnepét a 
hálás tanítványok önelhatározásukból nemcsak 
megünnepelték, hanem filléreiket összerakva még 
emléktárgyak átnyujtásával is meglepték őket.
A hazafias és egyéb iskolai ünnepélyek alkalmával 
a tanulók állal megállapított, ünnepi tárgysorozat 
befejeztével az igazgató mindannyiszor oktató és j 
egyúttal buzdítva lelkesítő beszédeit intézett a 
tanuló ifjúsághoz.

Az igazgató többszöri ellenőrző osztályláto
gatásait nem számítva, a felügyelő-bizottság nagy- 
rabecsült elnöke, érdeklődve az iparoktatás iránt, 
mely fenkölt, nemes szivéhez oly közel van, is
mételten meglátogatta az iskolát s mindannyiszor 
volt egy pár buzdító lelkes szava a tanulókhoz.

Ugyancsak szép buzgóságot fejtetlek ki az 
iskola ellenőrző látogatásában Fizély Károly mű
lakatos, Krause József oltárépítő és Gverk Károly 
felügyelő-bizottsági tagok és Singer Miksa ipar
kamarai megbízott.

Straub Sándor miniszteri megbízott és ipar
iskolai szakfelügyelő úr 1910. május 18-án láto
gatta meg hivatalos minőségében iskolánkat a 
felügyelő-bizottság érdemes elnökének kíséretében. 
Ez alkalommal tüzetesen megvizsgálta tanulóink 
Írásbeli dolgozatait, főképen pedig a tanév folya
mán készített rajzokai s igen hízelgő alakban a 
legnagyobb megelégedése- és elismerésének adott 
kifejezést az iskola vezetése és a tantestület mű
ködése iránt.

A tanévei 1910. junius hó 26-án fejeztük 
be, midőn a bizottság elnöke és kiküldőit tagjai 
jelenlétében a tanulók elég szép sikerrel számol
tak be égj évi munkásságukról. Az évzáró vizs
gálattal kapcsolatban az iskola vezetősége a ta
nulók 1909- 10. év folyamán készített rajzaiból, 
valamint szakjukba vágó munkáikból igen sikerült

és tanulságos iskolai tanoncmunka-kiállitást ren- j 
dezett. E munkák és rajzok az ipolysági ipar- és ] 
gazdasági kiállításon is be lesznek mutatva. Az \ 
évzáró vizsgálatnak örvendetes, szép sikere mel
lett az a szomorú és egyes tanoncok, valamint ' 
főnökeik gondolkodására nem valami dicséretes i 
fényt vet az a körülmény, hogy a két alsó ősz- , 
lályban a tanulóknak több mint egyharmada nem j 
jelent meg a vizsgálaton.

Vajha a virágzó magyar ipart szem előtt 
tartó iparosaink és tanoncainkban valahára föl- j 
ébredne az a tudat, hogy a külfölddel csak akkor 
leszünk képesek fölvenni a versenyt ipar dolgá
ban, ha nem csak szakképzett, de művelt iparo
saink is lesznek.

Selmeczbánya, 1910. julius 4-én.
Gazsó Mihály,

iparink, igazgató-tanító. ,

K Ü L Ö N F É L É K .
Eljegyzés, tlrossm ann  Jolánkát, Gross- 

mann Ignác felsőrónai vendéglős leányát eljegyezte 
flu chsbaw n  Zsigmond magánhivatalnok Sop
ronból.

— Közgyűlés. A törvényhatósági bizottság 
e havi rendes közgyűlését jövő kedden délután 
három órakor tartja meg. A közgyűlésen, mely
nek tárgysorozatát lapunk hivatalos részében hoz
zuk, Wilczek Frigyes gróf főispán fog elnökölni.

— Kinevezés. () Felsége a király líe rrm a m i  
Miksa bányatanácsosi, a bányászati és erdészeti 
főiskola tanárát főbányatanácsossá nevezte ki.

— Ipartestület. Az országnak eddigeléegyet
len törvényhatósági városa volt Selmecbánya, a 
hol az iparosok ipartestületet nem alakítottak s 
teljesen az iparhatóság gyámkodására szorultak. 
Sokkal kisebb városokban, sokkal kevesebb számú 
és tudásban és értelmiségben is gyengébb iparo
sok megalakították az ipartestületet, belügyoiket 
maguk intézték s ezzel erősödtek és haladtak, 
csak nálunk maradt minden a régi maradiság- 
ban. Örömmel állapítjuk meg most, hogy végre 
itt is mozgalom indult meg iparosaink között, 
hogy ipartestületet alakítsanak s ez iránt a kezdő 
lépéseket már meg is lelték. Vajha mielőbb üd
vözölhetnék a Selmecbányái iparosok megalakult 
ipartestülelét.

Az istvánházai kath. Népkör saját 
házalapja javára ma vasárnap, láncmulatságot 
rendez. Kezdete délután öt órakor a közkerti he
lyiségben, a hol ezt megelőzőleg kath, népszö
vetségi gyűlés lesz. Az ügybarátokat szívesen 
fogadja a rendezőség.

- A krassó-szörényi árvízkárosultak ja
vára a Bánáti Társaság által ma vasárnap délután 
a Eftjsőrónán tartandó táncmulatságra városszerte 
nagy az érdeklődés, s ha az idő is kedvez bizo
nyára páratlanul sikerült nyári táncmulatságunk 
lesz. Nagy értékű tombola tárgyak is érkeztek 
idáig nagy számban s a rendezőség még vasárnap 
délutánig hálásan fogad a jótékony célra minden
nemű adományt A rendezőség meglepetést is tar
togat a közönség részére, amennyiben, a miként ki- 
szivárgott egy Bleriot tipusu repülőgép modell 
érkezik ez alkalomra Bécsből, mely a mulatság 
folyamán megtekinthető s a mely kedvező idő 
esetén fel is fog szállani. A rendező-bizottság a 
nagy közönséget ez utón is meghívja a jótékony- 
célú mulatságra s értesíti egyúttal a közönséget, 
hogy a rossz időjárás miatt a mulatság nem 
a Felsőrónán, hanem a városi vigadóban lesz. 
Kezdete este 8 órakor.

Erdővizsgálatok. A pozsonyi erdőfel- 
ügyelő, Matusovits Péter, a jövő héten a város 
vihnvei erdeiben vizsgálatot tart. A múlt tiz évi 
gazdálkodást és az uj üzemterv munkálatait fogja 
felülvizsgálni.

-  Veszett kutyák garázdálkodása. A 
múlt bélen több kutyán a veszettség tünetei mu
tatkoztak s ezért a hatóság negyven napi ebzár- 
latol rendelt el s nyolc embert, akiket a kutyák 
megmartak, felküldött a budapesti Högyes-féle 
intézetbe. Az ebzárlat alatt a kutyákat csak száj
kosárral ellátva pórázon szabad az utcára kivinni 
s a szabadon járó kutyákat kiirtatja a hatóság.

-  Öngyilkosság. Havas Gyula pénzintézeti 
tisztviselő e hó hetedikén reggel löbelötte magát, 
s azonnal meghalt. Tettének oka ismeretlen.

Rendes, pontos megbízható hivatalnok volt, amit 
igazol az is, hogy hivatalában a megejtett szigorú 
vizsgálat a legnagyobb rendet találta. Temetése 
nagy részvét mellett pénteken délután volt.

Uj betéti társaság. Leopold Gyula hir
detési irodája Budapesten, melynek nemcsak a 
belföldi, hanem a külföldi nagy hirdetők is ál
landó üzletfelei és mely a legtekintélyesebb és 
legnagyobb apparátussal dolgozó vállalat e szak
mában, betéteti társasággá alakult. A törvényszéki 
bejegyzés julius 0-án megtörtént. A betéti társa
ság egyedüli beltagja Leopold Gyula, ki a válla
latot kiváló szaktudásával és elismert agilitásá
val továbbra is vezeti. Mint értesülünk, Leopold 
Gyula több nagyobb vidéki lap kiadójával egye
sülve a vidéki lapok részére egész külön szakosz
tályt fog létesíteni, mely csak a vidéki lapok hir
detési ügyeivel fog foglalkozni.

Ingyenes mühimző és varrótanfolyam . 
Illetékes hely arról értesítenek bennünket, hogy 
a Singer Co varrógép részvénytársaság a nyári 
szünidő alatt 14 napon keresztül, serdülő leányok 
számára teljesen díjtalan mühimző, varró és ha
risnyatömő tanfolyamot rendez. Előreláthatólag 
e tanfolyam oly látogatott lesz, hogy olvasónőink 
saját érdekükben cselekszenek ha a résztvételhez 
való bejelentéseiket a fenti cég. Selmecbánya 
Kossuth Lajos utca 4. szám alatti helyiségében 
mihamarább eszközük.

Budapest világvárosi fejlődését igazolja 
a Népszínház közvetlen közelében József körút 16. 
szám alatt nemrég megnyílt «Savoy» nagyszálloda. 
Rövid fennállása dacára máris egyik legkereset
tebb szállodája lett fővárosnak, mert amellett, 
hogy a legmodernebb kényelemmel van beren
dezve árai szinte feltűnően olcsóak. A «Savoy» 
most Nemóny Testvérek — a budapesti «Magyar 
Világa kávéház tulajdonosainak és a tátrafüredi 
«Grand Hotel* éttermek volt bérlőinek,, tulajdo
nába került kiknek kiváló szaktehetségét Ő Felsége 
Kioldd főhercegnő is elismerte, amidőn Nemény 
Bélát es Fülöpöt az udvari szállítói címmel tün
tette ki.

Miért drága a tég la  és az agyagáru?
A szokatlanul nagy mértékben megindult építke
zések nagy téglaszükségletet vontak maguk után, 
úgy hogy fennálló téglagyáraink nem képesek az 
óriási szükségletnek megfelelni. Ennek főokát abban 
találjuk, hogy gyáraink nagy része nem tért még 
át a kézi vetésről a gépi munkára, habár a gép- 
üzem amellett, hogy szaporább, természetesen ol
csóbb és jobb is a kézi vetésnél. A gépüzemü 
téglagyártásnak főfeltétele, hogy a gyártás csakis 
jó minőségű gépekkel történjen, melyek a ren
delkezésre álló anyagnak és a helyi viszonyoknak 
megfelelnek. 11a tollát téglagépeket veszünk, csak 
elsőrangú gyárral lépjünk összeköttetésbe, amely
nek megvan a kellő tapasztalata téglagyárak be
rendezésében. deliért Ignác és társa cégnek (Bu
dapest, Torézkörut 41) mely cég évek óta képviseli 
Drezdai molorgyárat és amelynek szolid szálitásai 
országszerte híresek, sikerült megszereznie a drez
dai gyár kezelésében álló világhírű Meisseni Ja- 
kobiwerk képviseletét, amely tégla- és agyagáru- 
yyári berendezéseket kiváló minőségben szállít, 
amit legjobban bizonyít azon körülmény, hogy 
számos más téglagyáron kívül a német császár 
téglagyárat legjobb megelégedésre berendezte. A 
cég szívesen szolgál felvilágosításokkal és pros
pektusokkal, továbbá díjmentesen bocsátja ta
pasztalt mérnökét az érdeklődők rendelkezésére. 
Egyben felhívjuk a figyelmet a gyár többi spe
ciális gyártmányaira, mint szüröprésekre, aprító 
gépekre, stb,

Ö Felsége az olasz király és királyné 
udvari főorvosa ezeket Írja: «Gyakran volt al
kalmam mellbelegeknél, akiknél egy enyhe has
haj lószerhez kellett fordulnom, Purgo-l igénybe 
venni s annak enyhe, semmikép sem izgató hatá 
sával rendkívül meg voltam elégedve. Vélemé
nyem szerint ezen szer valóban a jövő laxánsá- 
nak tekinthető. Prof. Dr. Antonio Maggiorani.

—- 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- 
mexin* 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: Lüche- 
rer gyógyszerésznél Bártfán.
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NYILT-TÉR.
£  rovat alatt közlüttekért nem telelőn a s/.erk.

Köszönetnyilvánítás.
Mindazoknak, kik boldogult nőni, illetve édes

anyánk végtisztességén megjelenni szívesek vol
tak úgyszintén azoknak kik részvétüknek személye
sen vagy Írásban adtak kifejejezést és ezáltal fáj
dalmunkat enyhítették, ez utón fejezzük ki leg- 
hálásabb köszönetünket.

XVII. t.-e. 182. §-a rendelkezéseinek megfelelóleg 
fo ly ó  évi ju l im  hú 17-ik n a p já n a k  á. e. 10 ó r á 
já ra  a  városház tanácsterm ébe

közgyűlést
bivok egybe, melyre a megalakulandó ipartesliilel 
alapszabályainak megalkotása céljából az érde
kelteket ezúton meghívom.

Selmecbányán, 1910. julius hó 9-én.
Kuli István, s. k

rf ti kapitány.

Különös köszönetünket fejezzük ki a Sel
mecbányái izr. Chewra-Kadischa egyletnek a te
metés rendezése körül kifejtett szives fáradozá
sáért.

Klopstock Adolf és gyermekei.

Henneberg-selyem isiik egyenest! Fekete, fehér es 
színes, 1 korona 35 fillértől

Meghívó.
Selmec- és Bélabánya sz. kir. bányaváros törvény 
hatósági bizottságának folyó 1910. évi julius 
havi rendes közgyűlését ugyanazon hó 12-Ikének
d. u. 3 órájára tűzöm ki, s ahhoz, a bizottsági 

tagokat ezennel meghívom.
Ipolyság, 1910. julius hó 2-án.

lüétereukíut, blúzra és ruhára Franko és már megvámolva 
házhoz szállítva. Gazdag minta választék postafordultával 

H en n eberg  se ly em g y a ro s  Zürich.

L S E  I P L IT Z - P O R*
Enyhe, oldó háziszer mindazoknak, kik einósztósi zavarokban és 

az illő életmód egyéb következményeiben szenvednek
E g y  e re d e ti doboz á r a  2  K .

Vidéki gyógyszertárakban kérjük Moll készítményeitFaj"ösuöapit0 Bedorzsöles.
elismert, régi jó hírnevű háziszer s z a g g a t á s  
és hUlóstül származó mindennemű betegségek 

ellen

E re d e t i ü veg  á r a  K  2 '—
Kapható minden yijogynit* tarban es drogériában

F őszétkü ld esi h ely  MOLL A. gyó g yszerész .
cs és kir udv szállító, Bécs, 1 Tuchlauben 9

SELMEC- ÉS BÉLABÁNYA SZ. KIR. VÁROS

HIVATALOS KÖZLEMÉNYEI.

gróf Wilezek Frigyes,
főispán.

Tárgysorozat.:
I. 325/polg, 1910. szám. A polgármester havi 

jélentése a városi háztartás és közigazgatás 1910. 
évi junius havi állapotáról.

2 . 4690/vt. 910. szám. M. kir. közigazgatási j 
bíróság 4948/1910. P. számú Ítélete Vihnye-fürdő
111. oszt. kereseti adója ügyében.

3. 4763/vt. 910. szám. A magyar nemzeti j 
muzeum f. évi 696. könyvi, számú megkeresése 
Beatrix királynénak a városi levéltárban őrzött 
összes leveleinek tudományos használatra hat heti 
időtartamra leendő átengedése iránt.

4. 3437/vt. 910. szám. A honvédhadapród- 
iskolai városi alapítványi hely betöltése választás 
útján.

5. 4846 vt. 910. szám. Előterjesztés az ág. 
liitv. evangélikus és az izraelita 'egyházak 1911. 
évi segélyének megállapítása iránt.

6. 5019/vt. 910. sz. Előterjesztés az 1011 
1919. években a városi erdőkből kitermelendő , 
épület- és műfának értékesítésére vonatkozó fel 
létclek és az árverés határidejének megállapítása 
iránt.

7. 4433/vt. 910. szám. Előterjesztés azon fel
hívásra, melynek czélja egy Debreczen székhel
lyel alapítandó biztositó társaság.

8. 4998, vt. 910. szám. Tanácsi előterjesztés 
Debreczen sz. kir. város megkeresésére az osztrák- 
magyar bank által kibocsájtható záloglevelek ügyé 
ben a kormányhoz intézett felterjesztésének támo
gatása iránt.

9. 4272/vt. 910. sz. A budapesti kir. József 
műegyetemi segélyegylet kérése a -Műegyetemi 
Diák-Otthon« létesítéséhez segély megadása iránt.

10. 5219, vi. 910. szám. Tanácsi előterjesztés 
l.its Gyula volt főispánnak mint a Selmeczbánya-— 
németi vasút előmunkálatai engedélyezésének ál
iratára a vasútvonal kiépítése ügyében.

I I .  5010/vt. 910. szám. Heincz Hugó lemon
dása tiszti ügyészi állásáról.

12. 5097 vt. 910. szám. Előterjesztés a köz- 
igazgatási gyakornok részére segélydij megállapí
tása iránt.

13. 4810/vt. 910. szám. Előterjesztés a m. 
kir. bányaigazgatósági épület és a kegyesrendi 
társház között a Deák Ferencz-utczától az Aka- 
démia-utezába vezető lépcső megszüntetése iránt.

14. —/vt. 910. szám. Vihnye-fürdő gondno
kának jelentése folyó évi junius hóról.

15. 5214/vt. 910. szám. Tanácsi előterjesztés 
Motesiczky Lászlóné kérvénye Vihnye-fürdőben 
építendő villa czéljaira 4-00 Ó-öl terület átenge
dése iránt.

10. 4726/vt. 910. szám. Bodolay László vá
rosi erdőgyakornok lemondása állásáról.

Selmeczbánya, 1910. évi julius hó 7-én
Arthold Géza,
I) polgármester.

5042. sz. 1910. vt.

Hirdetmény.

3036/rkp. 1910.

Hirdetmény.
Selmec- és Bélabánya törvényhatósági joggal 

elruházott szab. kir. város területén a  képest 
éshez kötött m esterséggel fog la lkozó  ip arosok  
partestn tetének  létesítése céljából az 1884. évi

A város mérnökének jelentése szerint Sel
mecbányán feltűnően nagy a i izpazarlás, minek 
oka legfőképpen az. bog; : <-k helyen rossz a 
csapok tisztítása s Így állandó a vízfolyás és hogy 
a mellékhelyiségekben az öblítő készülékek 
nincsenek rendben.

felhívjuk tehát az érdekelteket gondoskod
janak arról, hogy házi vezetékeiknél a vízveze

téki csapok, kifolyó csapok, öblítő készülékek 
mielőbb s legkésőbb folyó évi julius hó 2l)-ig 
rendbe hozassanak, a fagyási lefolyással ellátott 
udvari kifolyók megszüntettessenek és megfelelőbb 
szerkezettel pótoltassanak, mert a későbbi időben 
megtartandó ellenőrzési helyi szemléknél tapasz- 
alandó rendellemég miatt a kihágási eljárás fog 
megindittatni.

Selmecbányán, 1910 évi julius hó 1-én tar- 
tanácsülésből

Ari hold Géza,
ü piilferariueulur

17683/1910 szám.

Pályázat erdősítési jutalmakra.
Az erdőtörvény (1879. évi XXXI. t. czikk) 

165. íj ában körülirt kopár-, vizmosásos és futó 
homokterületeken ez évben létesítendő, közgazda- 
sági jelentőséggel biró erdősítések megjutalmazó 
sára az országos erdei alapból tizenegy (11) nagy 
jutalmat, tiz (10) elsőrendű és kilenc (9) másod 
rendű elismerő jutalmat tűzök ki, u. m.:

bárom egyenként 1000 koronás nagy jutal
mat (kettői készpénzben, egyet dísztárgyban),

négy egyenként 800 koronás nagy jutalmat 
(kettőt készpénzben, kettőt dísztárgyban),

négy egyenként 600 koronás nagy jutalmat 
(kettői készpénzben, kettői dísztárgyban),

öt egyenként 500 koronás elsőrendű elis
merő jutalmat (hármat készpénzben, keltőt dísz
tárgyban),

öt egyenként 400 koronás elsőrendű elis
merő jutalmat (hármat készpénzben, kettőt dísz
tárgyban),

öt egyenként 300 koronás másodrendű el 
ismerő jutalmat (hármat készpénzben, kettőt disz 
tárgyban)

és négy egyenként 200 koronás másodrendű 
elismerő jutalmat (hármat készpénzben, egyet 
dísztárgyban).

Ezen jutalmakért az érdekelt birtokosok 
(bérlők) azon erdősítéseikkel versenyezhetnek, a 
melyeket az 1879. évi XXXI. t.-c. 165. §-ában 
körülirt kopár-, vizmosásos, vagy futóhomoklerü 
leteken, állami pénzsegély igénybevétele nélkül a 
folyó év tavaszán vagy őszén foganatosítottak 

Megkívántaiik azonban, hogy: 
ci) az 1000 koronás nagy jutalmakra ver

senyző erdősítések egy tagban legalább 25 kát. 
hold terjedelműek,

b) a 800 és 600 koronás nagy jutalmakra 
versenyző erdősítések egy vagy több tagban leg
alább 25 kai. hold terjedelműek,

c) az 500 és 400 koronás elsőrendű elis
merő jutalmakra versenyző erdősítések egy vagy 
több tagban legalább 10 kát. hold terjedelműek, 
és végül

d) a 300 és 200 koronás másodrendű elis
merő jutalmakra versenyző erdősítések egy vagy 
több tagban legalább 6 kát. hold terjedelműek 
legyenek.

A pályázó birtokos a versenyre bocsátott 
erdősítést az első munkálatoktól kezdve a juta 
lom odaítélésének idejéig állandóan gondozni, a 
szükséges pótlásokat foganatosítani s a létrejövő 
erdőt az 1879. évi XXXI. t.-c. 2„ illetve 4. §-ai 
szerint erdőként fentartani és kezelni tartozik.

A versenyre bocsátolt erdősítések az 1915. 
évben fognak a helyszínén megbiráltatni. A julal 
mák kiosztásánál az erdősítések sikere és köz- 
gazdasági jelentősége, az erdősítésnél felmerült 
nehézségek és az erdősítésre fordított költségek 
fognak irányadóul szolgálni, de a pénzjutalmak 
kiosztásánál figyelembe vétetnek ezek mellett a 
birtokos \agyoni viszonyai is.

A pályázó birtokos a jutalomra csak akkor 
tarthat igényt, ha a versenyre bocsátott és a ju  
Ialomra érdemesnek Ítélt erdősítés a jutalom oda
ítélésének idejében is birtokában lesz
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NEMÉN Y - T E S T  V É R E K

SAVÓ Y-
N A G Y S Z Á L L O D A .

Budapest, József-körut 16. Telefon 154—08.

A főváros legújabb és legmodernebb elsőrangú szállodája a város köz
pontjában- 12<i vendégszoba. Olvasd és társalgó termek. Központi 
gőzfűtés. Fürdőszobák. Lift. Vaciium-Oleaner. M inden szobában 
hideg és meleg rizrezeté/,’. Villamos vasutközlekedés az összes 
pályaudvarokkal. Mérsékelt árak. A legfigyelmesebb kiszolgálás.

Az odaítélt pénzjutalom egy harmadrésze az 
erdősítést teljesítő kezelő erdőtisztet (gazdatisztet 
vagy bérlőt) fogja illetni. A dísztárgyat nyert bir
tokosok azon alkalmazottai pedig, — kik a jutal
mazott erdősítések teljesítése körül kiváló érde
met szereztek, •— érdeműk szerint külön pénz
jutalomban fognak részesülni.

A folyó év tavaszán teljesített erdősítéseket 
legkésőbb folyó évi julius hó végéig, a folyó év 
őszén teljesített erdősítéseket, pedig legkésőbb folyó 
évi december hó 25-ig kell a birtokosnak a köz- 
igazgatási erdészeti bizottságnál vagy a kir. erdő
felügyelőségnél pályázatra bejelenteni.

Pályázhat a feltételeknek megfelelő erdősí
tésekkel az erdősítést teljesítő erdő- vagy gazda
tiszt, valamint a beerdősitett terület bérlője is, 
de pályázati kérelméhez mellékelni kell a birto
kos Írásbeli nyilatkozatát, melyben az kijelenti, 
hogy a pályázatban való részvételhez hozzájárul 
és egyszersmind kötelezi magát, hogy a versenyre

mutatásba foglalva folyó évi julius hó 15-étöl i 
kezdve í! napon át lesz közszemlére kitéve hiva
talomnál, mely idő alatt azt az érdekeltek meg
tekinthetik és notáni felszólalásaikat előadhatják, 
a midőn is igy a kivetés, mint a felszólamlások 
számvevői átvizsgálat után végeldöntés végett a 
városi polgármesterhez lesznek felterjesztve.

Végül figyelmeztetem az ebtartókat, hogy a 
szabályrendelet 18 és 19. §§-ai szerint 1U0 koronáig 
terjedő pénzbüntetés róható ki azokra, akik ebeiket 
be nem jelentik, részükre bárcát nem váltanak 
és a kik ezen bárcákat ebeiken nem viseltetik.

Selmecbánya, 1910. évi junius hó 30-án.
Kuti István,

rfőkapitány.

H I R D E T É S E K .

Kedvező alkalom!
bocsátott erdősítést az 1879. évi XXXI. t.-c. 2. 
vagy 4. §-aiban meghatározott feltételek szerint 
állandóan erdőként fogja fentartani és kezelni.

A pályázati kérvényben az erdősítés helyét 
(község, dűlő, helyrajzi szám), kiterjedését és az 
erdősítésre használt fanemeket pontosan meg kell 
jelölni.

Budapest, 1910. évi május hó.
M. kir. földmivelésüg;yi minister.

§ ----- . *-------------------- --------:-------------
904/1 glO. szám

Árverési hirdetmény.
Bakabánya nagyközség alulírott elöljárósága 

ezennel közhírré teszi, hogy a község mint jogi 
testület valamint a magán birtokosok tulajdonát 
képező ingatlanokon gyakorolható vadászati jogot 
1910, évi ju lius hó 14 én d. e. 10 órakor a 
községházán tartandó nyilvános árverésen 1910. 
évi augusztus hó l-jétől számítandó fi évre a leg
többel Ígérőnek haszonbérbe adja.

Kikiáltási ár 403 korona, bánatpénz ennek 
10 % -a.

Az árverési feltételek a községi jegyzőnél hi
vatalos órák alatt bármikor megtekinthetők.

Bakabanya, 1910. évi junius hó 19-én. 
Aláírás olvashatatlan. Králik Pál. s. k.

köz. jegy. községi bíró.

Erzsébet-utcában egy nagyon jó karban 
levő üzletház 2 szép száraz lakással, 
mészárszékkel stb. kéz alatt bármikor
Mr eladó.

Cim a kiadóhivatalban.

ELISMERT. LEGHÍRESEBB
CSÉPLŐHÉSZLE.TE.K

T E L j E S J Ó T Á L Á S S f l L ^ ^ : 5ÖRENDÚ
ÜZEMBEN jrS & Jr& W s  
BÁRMIKOR 
MEG 
H ilTÖ

^W f^^ZIVÓtáZTELEPEK
R M I K O R ^  V #-\/FéZ EM K O LTSEG . 
n  ÓFftd QIWKINT
0 ' {-JÍté 'iifíé ?$ £ &  Bt. tv k rínia

UZEMZAVAÖOK I1.ZAW4. 
ÁRJEGYZÉK INGYEN.

1751 í. 1910. évi szám.

2609/rkp. 1910.
Hirdetmény.

Az eblarlásról szóló szabályrendelet 2. §-a 
alapján közhírré teszem, hogy julius t-lől kezdve 
8 nap alatt kötelesek az ebtartók a birtokukban 
levő ebeket azok számának és minőségének meg
jelölése mellett a belvárosban a rendőrkapilányi 
hivatalnál, a külutcákbau pedig az illető rendőr
biztosnál bejelenteni és illetve arra a célra szol
gáló űrlapot kitölteni és sajátkeziileg aláirva be
terjeszteni.

Az igy bejelentett ebek után kivetett adó ki-

Hirdetmény.
Termelt gömbölyű fenyőfa eladás a rakodókon göz- 

fürész telep építési kötelezettséggel.

A zsarnócai m. kir. erdőhivatal kerületéhez 
tartozó bródi, garamrévi, geletneki és jálnai er
dőgondnokságokból. továbbá a Selmecbányái or- 
dögondnokság B. és 1). gazdasági osztályából va
lamint a szélaknai erdőgondnokság A. gazdasági 
osztálya i-H. vágássorozatából s végül a körmöc- 
bányai erdőgondnokság B. gazdasági osztályának 

i a Garamfolyó völgyére hajló erdőrészeiből az 
1910— 1919. években a kincstár által kiterme

lendő és a Garammenti rakodókra kiszállítandó 
tiz (10) évi és évenkint mintegy 12.000—18.000 
m ’• re tehető fenyő épület és müszerfahozam és 
az ezzel kitermelendő juhar, kőris és szil müfa 
szerződéses eladása és ezzel kapcsolatosan a Zsar- 
uócán felépíteni tervezett gőzfürésztelep létesítése 
és annak 1920. évi szeptember hó végéig való 
díjmentes használatára Zsarnócán a m. kir. er
dőhivatal tanácstermében folyó évi szeptember 
hó 6-án délelőtt 10 órakor zárt Írásbeli aján
latok benyújtása utján nyilvános versenytárgya
lás fog tartatni.

Kikiáltási egységárak:
a)  Je g e n y e fe n y ö , lu cfen ö  és e rd e ife n y ö n é l.

12 19 cm. küzépátméröjü törzsfáért m 5 
ként 9 korona, 20—28 cm. középátmérőjü törzs
fáért nv'-ként 12 korona, 29 cm. középátmérőjü 
és ennél vastagabb törzsfáért m 5-ként 14 korona, 
9—11 cm. középátmérőjü fenyő rudfáért dara
bonként 75 fillér, 5—8 cm. középátmérőjü fenyő 
rudfáért darabonként 50 iilllér.

b ) Ju h a r ,  k ő r is  és sz ilfá n á l.
20—28 cm. középátmérőjü törzsfáért m s- 

kénl lő  korona, 29 cm. középátmérőjü és ennél 
vastagabb törzsfáért m3-ként 20 korona.

B án atpén z  50.000 (Ötvenezer) korona.
A fahozam a fűrésztelep építés kötelezett

ségével együttesen bocsátatván árverés alá, a 
fahozamok vevője a tervezett fűrésztelepnek sa
ját költségén való felépítését is köteles elvállalni, 
ezen okból az ajánlatok csakis a fahozamra le
endők: még pedig az előbb megjelölt egységárakra 
vonatkoztatott átlagos és a kikiáltási árak egész 
és esetleg tized (%) százalékában kifejezett ár
emeléssel, amely megajánlott áremelés százaléka 
az Írásbeli ajánlatokban úgy betűvel mint szám
mal olvashatóan és világosan kiírandó.

írásbeli ajánlatok legkésőbben a verseny- 
tárgyalás napját megelőző napnak d. u. 0 óráig 
nyújtandók be a zsarnócai m. kir. erdőhi
vatalhoz.

Az árverési és szerződési feltételek, továbbá 
az épilési tervek valamint a munkák végrehajtá
sára vonatkozó előméret, általános és részletes 
épitési feltételek és az ajánlati minta a zsarnócai 
m. kir. erdőhivatalnál a hivatalos órák alatt meg
tekinthetők: illetőleg az árverési és szerződési fel
tételek, az előméret és az ajánlati minta együttesen 
30 (Harminc) koronáért az erdőhivataltól meg
szerezhetők; esetleg pedig a fontemlitelt összes ira
tok és rajzok a vállalkozó vagy megbízottja ál
tal saját költségén az erdőhivatal hivatalos 
helyiségeiben a hivatalos órák alatt lemá- 
solhatók.

Írásbeli ajánlatokhoz szolgáló mintaürlapok 
és boríték a jelentkezőknek a zsarnócai m. kir. 
erdöhivatalnál díjtalanul adatnak ki.

M. kir. földmivelésüg-yi miniszter.

Minden v alód i doboz 25 d rb o t ta r ta lm a z . 
M in d e n  ta b le ttá n  ra jta  van  e ké t szó S z e re ti  e g é s z s é g é t?

Minden valód i doboz 25 d rb o t ta r ta lm a z . 
M in d e n  ta b le ttá n  ra jta  van  e k é t szó

p a p Ki ne tu d n á , liocjy u tó lé rh e te t le n ü l legjobb  
h a sh a jtó  a v ilág h írű

PURGO-BAYER.
V issza a h a m is ítv á n y o k k a l, m ert k á r té k o n y a k . V issza a h a m is ítv á n y o k k a l, m e r t  k á r té k o n y a k .
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h a  v a l ó d :

PALM A KAUCSUK
SAROK

V « N  C I P Ő I É N

vedjegm
I TESSEK ]
; kipróbálni !

MEZEN L K

K á t r á u y t e t ö l e m e z - ,
fa c e m e n t- és valódi a sz ta l tlem oz- 
befed ósek a legszolidabb kivitelben, a 

legmesszebbmenő szavatossággal. 
Minden szukbavágó k á trá n y te rm é k  
gyártása. Minden fajta te tő - és e lsz i
g ete lő -lem ezek n ek  készítése. Költség
előirányzat és műszaki felvilágosítások 

ingyen és bórmentve. 
Szabadalmazott horgony lemez

—  n e d v e s  fa la k  —
ellen. A jelenkor legtökéletesebb 
egyedül célszerű és legolcsóbb 
elszigetelő eszköze. Védeszköz 

4 istállógőz ellen. Számtalan el-
ismerőlovól. Prospektus ingyen.

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

O B O B O M O I W I O B E O I C O K O M

Drezdai Motorgyár Részvénytársaság
oNémetország1 egyik legrégibb és leg

nagyobb m otorgyára.

A

Szállít szakkörökben elismert legjobb gyártmányú

Benzin-, Nyersolaj-, Gáz- és Petroleum-

m o t o r o k a t  és l o c o m o b i l o k a t  J
valamint szivógázm otorokat. |

Meglepő újdonság! jj
Egyetemes generátorunkkal a Q 

tényleges lóerő óránként csak £ 
körülbelül 1 f i l l é r b e  kerül.

Vezérképviselet:

Gellért Ignác és Társa
B u dapest, T e r é z -k ö r u t  41. sz. T elefo n  12 91. ^

Leg m esszebb m en ő jó tá llá s ! Kedvező lizelásl feltételek I
IO B O B O B  OfesütCMBOnOKSOlj

A k a d é m ia -u tc a  88. sz. a la tt 
egy k is e b b  b o l t  h e l y i s é g

a u g u s z tu s  1-étől kia dó.
özv. Mihaiik Istvánná.

. . r . 1 „ Búd;,Lsaszarturdo p e ste n . N yári té li és 
hely , a  m a g y a r  l r g a l -  

m asren d  tu la jd o n a . Elsőrangú 
--------------- ---------—  k én e s  h év v lzü  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 , uszodák , külön hölgyek és urak ré
szére. T ö rö k -, k ő -  és n iá rv án y fttrd ö k  ; h o lé g  és szén 
s a v a s -  és v illa m o s-v íz fü rd ő k . A fürdők kitűnő erőd- j 
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- 1 
ben s altesti pangásoknál. 200 kényelmes lakószoba. Szolid 
kezelés, jutányos árak. Gyógy- és zenedij nincs.

UKfír Prospektust ingyen és bérmentve küld.
A z ig a z g a tó s á g .

| Akai* nősülni? §
*  Hölgyöktől (özek között olyanok törvény- a
# télen gyermekekkel, testi hibával slh.) 2
*  Wtt" 5 500 .000 k o ro n a  va g yo n n a l T B !  ®
® fel vagyunk hatalmazva, megfelelő férjet ke
l l  resni. Csakis urak (ha vagyonnálköliek is),
• akiknek komoly szándékuk van és gyors 
® házassághoz akadály nincsen Írjanak e ciinre'

L. S c h le s in g e r , B e r lin  No. 18. iDeutscliland).
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ttsletáthelyesos!
Van szerencsém a n. é. közönség becses 
tudomására adui, hogy az Alsó-utcában volt

cipésziizlefem et a Fő-térre
(A lsó  R ó z s a -u tc á b a  ve zető  lé p cs ő k n é l)

saját házamba helyeztem át.
Főtörekvésem ezután is oda fog irányulni, 
hogy a n. é. közönség megelégedését továbbra 
is megnyerjem és a mai kor igényeinek tel
jesen megfeleljek. — Műhelyemben legjobb 
és legerősebb minőségű férfi-, női- és gyer
mekcipők mérték után készíttetnek, azon
kívül javítások is elfogadtatnak és a leg
pontosabban eszközöltetnek. — A n. é. kö
zönség becses pártfogását kérve, maradok

teljes tisztelettel

F ritz  Péter,
cipész.

s/.őkt‘. csinos, foss alkatú á rv a  
le án y , 100.000 k o ro n a  k ó s z -  

p é n z lio z o m á n y n y a l, jelenleg 
egy öreg nónjónéJ lakik, 
férjhez óhajt menni. 

Csak oly urak jelentkezzenek (esetleg vagyon
talanok is) akiknél gyors nősülés akadályokba 
nem ütközik. schlesingeíi. bebun is.

19t0. julius tO.

24 éves
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G Ő Z G É P E K .  300 IIP-ig Imzzáillő 
kazánnal. Gozmotoook 20 IIP-ig 
hozzáillő kazánnal. Benzinmoto

rok fiO HP-ig hordozható és beépített. 
Lokomobilok különböző erőszol
gáltatásra. Esztergapadok, gyalupadok, 
ütő Fass Shapping-gépek. Szalagfűrészek, 
fagyalu Frai és fúrógépek. Parketta- 
gyalugépek. Reservoirokat, szivattyúkat, 
csöveket stb. ajánl legjobban kijavHolt 

használható állapotban legolcsóbban.

Sigmund Fleischmann 
W ien, XVII., Antonlgasse (55. T.

€ >  í r s í
A ki varrógépet akar vásárolni, ne be 
folyásoltassa magát olyan hirdetések 
által am elyeknek az t célju k , hogy

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 el a közönségnek

S I M G E R  C c » .
v a rró g é p  r é s z v é n y tá rs a s á g  jj

Selmecbánya, Kossuth Lajos-ter 4.
Sembcry-félo há*.
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(tüdő)
Köhögés, sz a m á r K ö h ö g é s, in
fluenza és a légzőszervek bajainál
az orvosi kar k iv á ló  e re d m é n n y e l  alkalmazza a

SIR0 LS1S „r Che“.t,
SIR O LIN  „R oche*-t kellemes ize és kiváló hutása lolytún szívesen veszik 

összes gyógyszertárakban eredeti SLR0L1N  ,R o ch e“ csom agolást kórjüuk ós hatáw 
rozottan utasítsunk vissza minden potkészitményt.

F. HOFFM ANN-LA ROCHE &
Basel (Svájcz). —

Co.,
Grenzach (Németország).


