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Egy évre 10 Korona. Félévre 5 korona. Negyedóvro 2 korona
50 fillér. Felelős szerkesztő és laptulajdonos .
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Hirdetések megállapodás szarint számíttatnak. K U T I  I S T V Á N
-----  N y l l t t ó r  d ija  s o ro n k é n t  2 0  f i llé r . -----

Az expedíciót $ hirdetéseket illető reklamációk a lapkezeló

Joerges Ágost özvegye és fia
céghez intézendők.

hova az összes pénzkUldemények is küldendők.

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

Tisza beszéde.
A Tisza István gróf keddi beszédének 

sUri.1 visszhangja támadt mindenfelől. A la
pok, pártkülünbség nélkül, tisztelettel hajt
ják meg- előtte lobogójukat.

Még az A lko tm án y  is azt Írja, hogy 
„ez a beszéd egyike a legnagyobb jelen
tőségű politikai nyilatkozatoknak, melyek 
valaha a magyar képviselőházban elhang
zottak11.

így is van. Ez a nevezetes beszéd 
nemcsak terjedelménél fogva nagy, hanem 
szelleménél és tartalmánál fogva is —■ írja 
a Budapesti Hírlap — és szerte a külföl
dön is méltó s kedvező feltűnést fog kelteni.

Ebben a beszédjében Tisza nem a har
cias pártvezér volt, hanem a mélyen és 
tárgyilagosan gondolkodó, nyugodt állam- 
férfiú, aki nem egyetlen párthoz, hanem az 
egész nemzethez intézte szavait azzal a vi
lágos, határozott és becsületes céllal, hogy 
a nemzetiségi kérdésnek mindenkire meg
nyugtató megoldását elősegítse.

Eleitől végig a béke és kölcsönös meg
értés szükséges voltát hangoztatta az egész 
felszólalásban.

Jolin Stipp milliói.
Irta: G a ra t K orn él.

A John Stipp tiszteletére rendezett banketten 
ott volt Newyork minden számottevő milliomosa. 
Az asztalfőn boldogságtól sugárzó arccal az ünne
pelt John Stipp ült. A pazarul feldiszitett terem
ben nagyszerű hangulat uralkodott, olyan hangulat, 
amelyben csak a milliomosok tudnak ringatódzni 
a drága, finom ételek és italok fogyasztása közben.

John Stipp hatalmas reklamáru gyárának 
huszonötéves fennálását ünnepelte és ezen célból 
adódott a bankett. És persze nem minden reklám 
nélkül, mert az amerikai ember a kellemeset 
mindig összeköti a hasznossal. A banketten kép
viselve volt a sajtó is, hogy másnap a netvyorki 
lapok hosszú cikkekben számoljanak be a hatal
mas és hírneves reklámárugyár kitűnő és az öt 
földrészen ismeri gyártmányairól.

Egy sovány, szőke kis riporter — aki talán 
komolyan fogta fel hivatását — felköszöntőjében 
többek között a következőket mondotta:

— Én, aki a sajtó egyik szerény tagja 
vagyok, nem fogok sablonos formában megemlé
kezni erről a bankettről. Elvégre mindenki úgy 
ir, ahogy az ízlése diktálja és én kerülöm az el
csépelt frázisokat. Lapom olvasóinak az.t akarom 
megírni, hogyan lett John Stipp ur milliomos?

Annál csodálatosabb tehát, hogy egyes 
nemzetiségi képviselők elejtett folyosói nyi
latkozataikban erősen fenik a fogukat, 
mondván:

— Majd válaszolunk a tám ad ó  be
szédre !

Pedig ami „támadás" van benne, az 
csakis a lelkiismeretlen izgatok,ra  vonat
kozik, akik ellen elhatározó állásfoglalásra j 
hívja fel a nemzetiségi társadalom művelt 
és hazafias elemeit Mert a nemzetiségi 
kérdést magukkal a nemzetiségekkel kell 
megoldani, de nem az — izgatókkal. Ezek
nek a kezéből ki kell ragadni a népük I 
vezetését és rábízni olyan elfogulatlan, tisz- I 
tán látó, önzetlen  és hivatott vezérekre, 
akik megértik és megtudják népükkel is 
értetni, hogy ebből az országból sohasem j 
lehet nyelvi területekre szétszaggatott va- j 
lamelyes „keleti Svájcot “  alakítani. Még- i 
pedig nemcsak azért nem, mert mi magya
rok sohasem leszünk olyan balgák, hogy 
ebbe beleegyezzünk, hanem főképen azért 
nem, mert közös  érdekünk magyaroknak 
és más ajkú honfitársainknak egyaránt, hogy 
ez az ország erős, egységes magyar állam 
maradjon, máskép a jöhető világtörténeti

Felkérem tehát az ünnepeltet, mondja el ezt 
nekünk, bizonyára érdekelni fog mindannyiunkat.

A kis riporter indítványát általános lelke- j 
sedéssel fogadta a vendégsereg.

•— Halljuk Stipp urat! Halljuk a történetet! j 
— kiáltották minden oldalról.

John Stippet kissé meglepte a kérés, de aztán 
mosolyogva szólott:

— Halljuk, halljuk! — zúgta ismételten a 
vendégsereg.

— Bizony nagyon szegény ördög voltam — 
kezdte meg John Stipp elbeszélését — mikor a 
sors kidobott a nagyvilágba és arra kényszeritett, 
hogy a magam talpán éljek. Itt, Newyorkban 
kezdtem meg pályámat, mint boltiszolga, mert 
dacára közepes iskolai képzettségemnek, más 
állást nem tudtam kapni. Nem volt rossz dolgom 
mert gyönge fizetésemből tisztességesen kijöttem. 
Egyszer egyik postahivatalnál, amint vagy negyven 
csomagot feladtam, az történt velem, hogy valami 
gazfickó két csomagot ellopott tőlem. Ez éppen 
elegendő ok volt arra, hogy gazdám minden fel
mondás nélkül elzavarjon. Hetekig bolyongtam 
éhesen állás után, de nem volt szerencsém. Már- j 
már azt hittem, hogy cl kell pusztulnom, mikor 
a sors Henry Sloewer reklámáru üzlete elé ve
zetett. Nagyon korgott a gyomrom és én minden 
habozás nélkül beléptem az üzletbe.

zivatarok hamarosan elsodornak bennünket 
m in d n y á ju n k at  az élő nemzetek közül.

Már pedig az erős, élő magyar nem
zetre nemcsak a mi hazánk, hanem a mo
narchia fennmaradása érdekében is szükség 
van s szükség van erre a dinasztia és az
n. u. „európai egyensúly" érdekében is.

Hiába való tehát a nemzetiségi izgatok 
minden törekvése és áskálódása: ha egyéb 
nem, világpolitikai okok kén yszerű sége  sem 
engedi, hogy ebből az országból más le
gyen, mint — amit minden jó hazafinak 
egyaránt kívánnia kell — erős, egységes 
magyar nemzeti állam. nc,

Ezt kell megértetniük arra hivatottiolf, 
vezető férfiaknak nem magyar ajkú honfi-o|d- 
társainkkal. Ha ezt megértetik, akkor á°“j| 
nép elfordul izgatóitól s a nemzetiségi kér- 
dés a maga rendes útjain, minden további ,_ 
harc, háború és gyűlölködés nélkül, békes- 
ségesen megoldódik.

Erre a békességre hívta fel Tisza 
a más ajkú honfitársaink komoly és müveit 
elemeit. Nem támadta ő a nemzetiségeket, 
csak az izgatókat, akik a békés megoldást 
évek óta állandóan akadályozzák.

— A főnököt keresem szóltam az egyik se
gédhez.

— Milyen ügyben? — kérdezte tőlem.
— Személyes ügyben.
Pár perc múlva a főnök előtt állottam.
— Uram, szólottám, éhezem és dolgozni 

akarok. Ön reklámcikkeket gyárt, jó beszélőké
pességgel áldott meg az Isten, Newyork városát 
úgy ismerem, mint a zsebemet, azt hiszem tehát, 
hogy eredménnyel tudnék az ön részére ügynükölni.

A főnök alaposan végig mustrált, aztán 
nyugodt, lassú hangon igy szólt:

— Hm! Az ügynüküléshez még nem elég a 
beszélőképesség, meg a városban való jártasság. 
A fődolog ennél, ami pedig önnél hiányzik, a szak
értelem. Dehát ön tisztességes fickónak látszik, 
talán tudok valamit magával kezdeni.

Pár percig gondolkodva fel-le já rt a derék 
ember és én szivdobogva, reménykedve állottam 
előtte. Egyszerre vállaiinon éreztem mindkét kezét.

— Megpróbálkozom önnel. Ugynökölni fog 
cégemnek egy olyan cikkben, a melyhez nem kell 
szakértelem és amely cikknél egy kis ügyességgel 
sokat lohol keresni.

A főnök elment, majd visszatért és egy kis 
fáeskát tartott kezében. Egyszerű kis fácska volt, 
a középen kissé megvágva, úgynevezett csomagoló 
fácska, amit a kereskedők használnak, illetve a
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A válaszfelirat.
Az a felirat, melyet a parlament többsége 

ad válaszul a trónbeszédre, közmegnyugvást keltő 
módon vádolja a feladatokat, melyeket a kormány 
maga elé tűzött, hogy munkaprogrammját meg
valósítsa.

Elég áttekinteni a feliratot, hogy felismerjük 
annak előnyeit, mely minden bizonnyal a köz 
javára fog szolgálni, ha a parlament zavartalanul 
végezheti munkáját.

Mindannyiunk hőn óhajtott kívánsága valósul 
meg a kormánynak abban a törekvésében, hogy 
a király és nemzet között a harmóniát helyreállítja. 
S erre nagy szüksége van az országnak, mert a 
kölcsönös megértés nélkül lehetetlen békés és 
eredményes munkálkodást elérni.

Érdemlegesen foglalkozik a felirat a választói 
jog kérdésében is. Ha a túlzókat nem is elégítik, 
mégis a legnagyobb jelentőséggel bir az általános 
választói jog tervbe vett megvalósítása és meg- ; 
elégedésre talál mindazok körében, akik a magyar
ság szupremációjának fentartásában látják az 
egyedüli módját a nemzeti állam kiépítésének.

Mert a válsztói jog, amint azt a felirat ki
fejti, a szabadelvű, demokratikus haladás szelle
mében fog megvalósulni. Szem előtt kívánja tar
tani az ország polgárainak politikái érettségét, 
hogy megóvja az országot a demagógiától. A 
magyar állam nagy és maradandó erdekei kí
vánják, hogy a politikai jogok gyakorlása az ér
telemhez legyen kötve és hogy a magyar állam 
egységes nemzeti jellegét biztosítsuk.

A megvalósításra váró nagy reformok között 
számos olyan található, mely a legnagyobb jelen
tőséggel bir országunk fejlődésére nézve. Első
sorban a bankkérdés rendezése az, amely a par
lament legfontosabb feladatát képezi. Ezt a sokat 
hangoztatott kérdést a helyzettel nem számoló 
kissebbségtől eltérően a régi alapon de a nemzet 
jogos érdekeinek megóvása mellett kívánják meg
oldani a valuta ügy rendezésével együtt.

A magyar nemzet számos óhaját ki fogják 
elégíteni a katonai kérdésben hozandó reformok.

A közigazgatás terén tervezett reformok is 
mindmegannyi biztosítékát képezik állami létünk 
fejlődésének. A közigazgatási bíráskodás kiter
jesztése, úgyszintén a városi törvény megalkotása 
régen érzett hiányokat fog pótolni és reményt 
nyújt arra, hogy az e téren eddig tapasztalt fonák
ságokat a legteljesebb megelégedés fogja felváltani.

melyet spárga segítségével a csomaghoz erősítenek, 
hogy a vevő kényelmesebben vihesse magával a 
csomagot.

— Azt hiszem — szólott a főnök — nem 
kell önnek bővebben magyaráznom, hogy mire j 
való e fácska. Minden valamire való üzlet be
szerzi ezeket. Önnek nincs más dolga, mint az, 
hogy szorgalmasan felkeresi az üzleteket és ud- i 
variasan megkérdi, szükség van-e csomagoló fács- 
kákra, A legkisebb mennyiség, amit eladhat, ezer 
darab és eladási ára másfél dollár. Cégemet 
mindenütt ismerik és ha ön szorgalmasan ügy 
nököl, sok megrendelést fog hozni és szépen fog 
keresni, mert harminc százalékot fizetek önnek. 
A rendelések gyűjtésére kap egy kis könyvecskét. 
Abba veszi fel a rendelést és mindegyikre rányo- 
rnatja az illető kereskedő cégbélyegzőjét, hogy az 
utólagos felszólamlásokat kikerüljük. Megérteti ön 
engem V

— Igenis, mindent megértettem.

— Helyes. Itt a mintakollekciója, a fácska, 
itt a rendelési könyvecske és itt van fiatalember 
2 dollár előleg. Menjen, ebédeljen meg és aztán 
fogjon a munkához. Minden este 7 órakor köte- j 
lessége bejönni, átadni a megrendeléseket, a me 
lyek után azonnal kifizetem a harminc százalék 
jutalékát. Szerencse fel, fiatalember1

Nem lehet szó nélkül elsiklani a felírat ama 
pontjai felett sem, amelyek a nyugdíj törvény 
revíziójáról valamint az özvegyek és árvák mél- 
tányosabb ellátásáról gondoskodik. Ez a kisebbség 
elölt csekélységnek látszó reform élénkén vilá
gítja meg a kormány, nemkülönben a többség 
humánus gondolkodását, s kézzel fogható bizonyi- 

| tékot nyuj arról, hogy van érzéke minden olyan 
ügy iránt, amely által könnyíthet a kisemberek 
sorsán.

A gazdasági téren leljesitendő feladatokból 
is látszik, hogy ez a kormány tudatában van 
fontos hivatásának és mindent elkövet arra nézve 
hogy végre békét és megelégedést teremtsen az 
országban.

A király és nemzet közötti béke lehetővé 
teszi, hogy ez az üdvös programul mielőbb meg
valósuljon, mert csakis a béke árán biztosítható 
az ország fejlődése.

K Ü L Ö N F É L É K .
— Közgyűlés. A törvényhatósági bizottság

e hó tizenkettedikén tartotta meg julius havi köz- j 
gyűlését Wilczek Frigyes gróf főispán elnöklése ; 
mellett. A gyűlés iránt igen mérsékelt volt az ér
deklődés. A rövid tárgysorozattal egy óra alatt , 
végzett a közgyűlés. Tudomásul vette a polgár- 
mesteri jelentést, valamint a közigazgatási bíró
ságnak Yihnye-fürdő adója ügyében hozott ked
vező Ítéletét. A nagyváradi honvéd hadapródisko
lában levő városi alapítványi helyet Csányi Mik
lósnak, be nem válása esetén DesewlTy Tibornak 
adományozták. Elfogadták a városi erdőkből 
1911 1919. években kitermelendő épület- és mű- ;
fának értékesítésére vonatkozó feltételeket. Lits 
Gyula volt főispán, a Selmecbánya németi vas- i 
úti vonal engedélyese értesített, hogy a vasút ki
építése kezdetét vehetné, szükséges azonban, hogy í 
a város közönsége, mint legelsősorban érdekelt, a | 
munkálatok megkezdését elősegítse. A közgyűlés 
Ungár Kálmán dr. és Zólomy Imre hozzászólásai 
után elhatározta, hogy mindenben segélyére lesz j 
Lits Gyula engedélyesnek a vasút kiépítése ügyé- j 
ben. -— Heine llugó orsz. képviselőnek a városi j 
tiszti ügyészi állásról való lemondását tudomásul j 
vették. Wilcek Frigyes gróf főispán az állás be- [ 
töltéséig Balás Hugó dr. tb. tiszti ügyész-helyet- 
test tiszti ügyészszé nevezte ki. Longauer Alajos I 
v. gyakornoknak ez évi julius elsejétől megadták ; 
a gyakornoki fizetést. Végül tudomásul vették J

A kis riporter csillogó szemekkel hallgatta 
a történetet és közbeszólott:

— Valóban érdekes történet. Szenzációs 
cikket fogok Írni róla.

A vendégek is helyeslöleg bólintottak és Jolin 
Stipp tovább folytatta:

— LTraim, nem akarok hosszadalmas lenni. 
Egy kis darab fáeskával a kezemben végigjártam 
Newyork üzleteit. Persze nem egyszerre, hanem 
kerületek szerint. Mindennap feldolgoztam öt-hat 
utcát, És a szerencse kedvezett. Várakozáson fe- 1 
lül gyűjtöttem megrendeléseket. Este hét órakor
rendszerint 2 0 ...25 megrendelést vittem haza és
a legkisebb napikeresetem 10- 15 dollár volt, a 
mi bizony tekintélyes összeg volt. Okulva a múl
ton, csak a legszükségesebbre költöttem, a többi 
pénzt meg napról-napra elhelyeztem egy bankba.
A fönököm meg volt elégedve velem és lassan- 
kint más cikkekben is ügynököltetelt, Így cukrá
szoknak való papirostányérokban, kirakat felira
tokban, naptárakban és egyéb jobbnál-jobb reklám
tárgyakban. Végül bele voltam avatva teljesen az 
üzletbe és most már halaim,i minlagyüjlemény- 
nyel és egy szolga segítségév,-í jártam New york 
utcáit. A keresetem és a vagyonkám pedig egyre 
szaporodott. Ügynöki működésemnek legszebb idő
pontja az volt, mikor főnököm egy évi európai 
körútra küldött, jól felszerelve dollárokkal és két

Vilmye-fürdő gondnokának jelentéséi és Bodolay 
László erdőgyakornoknak állásáról való lomon
dását.

ranfelüg'yelők áthelyezése. A m. kir. 
vallás- és közoktatásügyi miniszter Sztancsek- 
Zoltán honlvármegyei kir. tanfelügyelőt Zólyom 
vármegyébe, KuUszéky Ernő baranyavármegyei 
kir. tanfelügyelőt pedig Hont vármegyébe helyezte át.

A krassószörényi árvízkárosultak
javára e hó 10-én rendezett táncmulatságra kö
vetkező felül fizetések érkeztek, melyeket hálásán 
nyugtáz a rendezőség. Salgó-Tarján k. h r.-t. 20 K, 
Dimitrijevics György, Heincz llugó, Herrmami 
Miksáné, Herrmann Emil, Kachelinann Károly, 
Kachelmann Farkas, Rotli Floris, Sobó Jenő 
10 10 K, Hoznék Gyula. Grillusz Emilnó, Vadas
Jenő, \ ankovits Lajos, Winterstein Barnát fi OK, 
Erőst Zsigmond. Muzsnay Géza. Pohl János 5 5 K.
Gohlncr Adolf, Szép Gáborné 4 4 K, Rozim 
József 3'50 K, Rimák Jolán (gyűjtés,! 3.04 K, 
Csolakovics N., Eencsó tanársegéd 2.50—2 5 0  K, 
Bánik Eleika, BarthaBéla, Fizély Károlyné, Horváth 
Józsefnó, özv. Melts Antalné, Sümegit Jánosáé, 
Singer Miksa, N. N. 2—2 K, Szabó András, N.
N. 1.50- 1.50 K, Bárok Ferenc, Hartniann Jenő, 
Krippel Mór, Komáim, l.infia. Platzer Sándorné, 
Yacovvszkyné, Wodicska István 1 1 K, N. N.,
N. N. 50 50 f, N. N. 26 f, Bíró Endre, Némes 
Imre, Yona István 20 -20 f. A tiszta bevételt 673 
K 50 fillért Krassó-Szörény vármegye alispán! 
hivatalának küldték el. Hálás köszönetét mond a 
rendezőség a nagy számban érkezeit tombola 
tárgyakért is, melyeknek nagylelkű adományozói 
Albert Margit, Bánik Etelka, özv. Bernhardt Adolfné, 
özv. Bennath Gyuláné, Cziczka Anzelma, Rimák 
Jolán, Dobrozemszkv Maczi, Faller Irén. Gerő 
Ella, Hausdorfer Józsefné, Ililtrich Emma, Katii. 
Nőegylet, Klemenl nővérek, Kozák Erzsiké, Laciak 
nővérek, Májovszky Mihályné, Mesko Ella, Pósta 
Ilonka, Schimkö Jánosné, Sobó Jenőné, Slrbikné, 
Stuller Gyuláné, Sümegh Jánosné, Szabó Gizella. 
Szabó Ella, Szabó Valika, Sztankay Ferencné, 
Tompos Jolán, Tuka Ella, Wagner Józsefné. Als 
Ferenc, Benedek Dénes, Bogya János, Borhegyi 
István, Braun Márton, Finkelstein Alajos, Galizoni 
kamara, Goldner Adolf, Herzog M., Joerges Ágost, 
Lonner F., ifj. Marschalko Gyula, Mütner, Reich 
Henrik, Rónai Gy., Sümeg János, Szabó István, 
Velics György, Weisz Ignác, Winterstein Bernát. 
a szép eredmény, amelyet elért a rendezőség

láda mintával. Ugyanis a cég európai utazója 
meghalt és én leltem az utódja. Mikor hazajöttem 
a cégnél eltöltött tiz évi működés után már száz
ezer dollár megtakarított pénzem volt a bankban. 
Ekkor történt, hogy főnököm válságba jutott és 
én siettem százezer dollárommal társként a meg
mentésére. Kétszeres erővel fogtam a munkához, 
megtanultam reklámtárgyaink házi gyártását és 
egy-kettőre lábraállitottam az üzletet. Üt évig 
voltam gazdámnak társa, aztán ő végkielégítéssel 
nyugalomba vonult. Csak az első milliót volt ne
héz megszereznem. A lübbi magától jött. íme 
ez az. én millióimnak rövid története és csak 
örvendek, hogy figyelmesen végighallgatták.

Itt John Stipp megtöltötte poharát és azt 
kezébe véve Így szólt:

Az önök egészségére, uraim!
A poharak összecsengtek és a vendégek mély 

tisztelettel, de azért jó  kedvvel köszöntötték az 
ünnepeltet:

- Éljen Jolin Stipp! Soká éljen!
John Stipp boldogan hajlongott és mini jó 

üzletember nem felejtette el a kis szőke ripor
ternek megjegyezni:

Aztán csak szépen Írja meg a történetein 
és tegye azt is hozzá, hogy a csomagoló fácskák 
a mai naplói fogva busz százalékkal olcsóbbak!
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maga dicséri városunk lelkes közönségéi, mely 
ismételten megmutatta, hogy lelkesedni s áldozni 
tud a nemes célokért.

— A F. M. K. E, központi igazgató vá
lasztm ánya Nyitrán 1910. julius 22-én délután 
fél 3 órakor, a vármegyeháza I. emeleti 21 számú 
termében ülést tart, a melyre a központi igazgató 
választmány tagjait tisztelettel meghívjuk. Tárgy- 
sorozat: 1. Jelentés néhai Repesik János ny. tan
felügyelő 1620U) koronás alapítványáról. 2. Az
1910. évi egyetemes évi közgyűlés határnapjának 
kitűzése. 3. Elnökség javaslata néhai Ordódy I. 
Károly 800 korona értékű értékpapírjainak bevál
tása iránt. 4. A Magyar Leszámítoló és Pénzvállóbank 
ajánlata, az egyesület, értékpapírjainak 4 V, " 0-os 
záloglevelekbe való kicserélése iránt. 0. A köz
ponti pénztár 1909. évi zárószámadásai és az
1911. évi költségvetési előirányzat. 6. Jelentés a 
központi alapítványok állásáról s a be nem fize
tett alapítványok ügyében teendő intézkedésekről. 
7. A málnapataki óvó 1911. évi költségvetése. 8. 
A Magyar Társadalomtudományi Társaság átirata, 
az egyesületnek a tagok sorába való belépése 
iránt. 9. Előterjesztés az 1910. évi könyvtári állam
segélyből felállítandó ifjúsági könyvtárak ügyében. 
10. Jelentés a garamszentkereszli járást bizottság 
által kezelt egyesületi vagyon ügyében. 11. Kér
vények. 12. Esetleges indítványok.

— Uj dohánygyárak. A pénzügyminiszté
rium több uj dohánygyár felállítását határozta el. 
Az első dohánygyárat Esztergomban építik föl. A 
város már meg is kapta az értesítést a kormány
nak erről az elhatározásáról.

— Selmeci kiállítók. A honlmegyei kiállí
tásban való részvétel ügyében e hó 13-án a Sel
mecbányái kiállítók testületileg tisztelegtek U'il- 
cek Frigyes gróf főispánunknál a városháza ta
nácstermében Vörös Ferenc kiállítási biztos ve
zetése mellett, kinek üdvözlő szavaira a főispán 
ur tartalmas beszédben fejtette ki a kiállítás fon
tosságát, buzdítva az egybegyűlteket a részvételre, 
úgy a saját érdekükben, mint a gazdag múltú 
város iparának érdekében. Majd meghallgatta a 
főispán ur az egyesek óhajtásait, ezeket jegyzékbe 
vette az igazgatósággal való közlés végett. A tisz
telgésből hosszabb értekezlet lett, melyen főispá
nunk minden egyes kiállítóhoz kérdést intézett, a 
tőlük nyert felelet során tájékoztatást adva. Az 
értekezlet befejezte után felhangzó tüntető éljen
zés annak a kedves benyomásnak volt az őszinte 
kifejezése, melyet főispánunk lekötelező szívessége 
a tisztelgőkre tett, és annak a tiszteletnek, melyet 
főispánunk iránt minden egyes jelenvolt érez. 
— Név szerint a következő kiállítók jelentkeztek 
eddig: Bretschneider cipőgyár, Elek Béla szabó. 
Fizély Károly műlakatos, Flóro János cipész, 
Friebert Ferenc szabó, lirause József oltárkés,ütő 
szobrász, Keresztes Károly cipész, Löwy Ede ci
pész, Pituk Sándor asztalos, Pivarcs Béla reszelő- 
vájó, Polkoráb Imre kályhás, Riesz Antal aszta
los, Reif Miksa régiségkereskedő, Sugár Xsigmond 
bádogos, Singer & Go., képviseli Debnár Károly, 
Schramek Lajos festő, dr. Tóth Imre bányakei', 
főorvos mint pomologus, Waltersdorfer és Mark- 
wardt könyvkötő, Weisz Adolf ing- és fehérnemű 
gyáros, Zamboj Samu kocsigyártó, képviselve lesz 
továbbá a házi ipar is összesítve. A bejelentés 
határideje augusztus 1-je. Bejelentéseket \ örös 
Ferenc helybeli kiállítási biztos is elfogad.

— Hangverseny Vihnyón. A vilmyei ká
polna javára hangversenyt rendez e hó 30-án 
Vihnyén Marschalkó Rózsika énekesnő és Márkus 
Gábor zongoraművész. Az élvezetesnek ígérkező 
estére már eleve felhívjuk a közönség ügyeimét.

A Főiskolai Hegyi Zászlóalj folyó hó 
17-én reggel 8 órától kezdődőleg tartja céllévő 
versenyét a Rosgrundi tó fölötti lövöldéjén, melyre 
az érdeklődőket nagyon szívesen látja a Zászlóalj

parancsnoksága. Hideg és meleg ételekről vala 
mint italokról Fuszku  kantinos gondoskodik és 
szállít a lőtérre.

— Vihnye-fürdő vendégei. Vihnye-fürdő 
ben e hó elejével kezdetét vette az úgynevezett 
erős fürdő-saizon, amikor minden helyiség el van 
foglalva. A vendégek névsora a következő:

Borbola Dezső, ügyvéd, neje és unokája, Te- j 
regova; Mikovónvi Árpádué, gyógyszerész neje, 
Selmecbánya; özv. Szabó Elemérné, magánzó és 
leánya, Újpest; Dobrovits Mihályné, mérnök neje, j 
Selmecbánya; Ocsárd Károlyné. m. kir. erdőin- . 
uácsos neje. Nagybánya; Lovag Berks Emink j 
pénzügyi főtanácsos leánya, Nagybánya; Schwarz ! 
Károly, magánzó, Buzin; Weidner Zsófia magánzó, j 
Bazin; Sperl Gizella, magánzó, Pozsony; Vőgh 
Istvánná, tanító neje és leánya, Vámosladány: 
Papp György, bankpénztárnok és neje, Selmec- \ 
bánya; Józsefcsek Géza, bankpénztárnok és neje, 
Léva; Helmbacher Nándor, nyug. kir. kúria bíró, | 
neje és 2 cselédje, Pozsony; özv. Staubéi' Árminná, | 
magánzó, Szolnok; Szigeti Henrikné, kereskedő j 
neje, Szolnok; Lobi Bertalan, Ganz-gyári osztály- j 
főnök, és neje Budapest; Braun Antalné, m. kir. 
honvédőrnagy neje és 2 leánya, Pozsony; Soóky | 
Lajka, posta- és távirdakezelő, Nagytapolesány; | 
Ötvös Béla dr.-né, főszolgabíró neje, Nyílra; Fás- j 
lei' Ferencné, polgármester neje, Nyílra; Szoboszlay 
Gyürgyné, tanítónő, Dejlár, Krainer Róza, gaz
dálkodó neje, Beméiül; Retkes Lászlóné, kir, te
lekkönyvvezető neje, Galgócz; Márkus Dezső dr.-né, 
kir. kúria biró neje és leánya, Budapest; Borsicky 
Mariska, magánzó, Selmecbánya; Marschalkó Bé- 
láné és Rózsika leánya, Budapest; Gsibra Jánosné, 
női szabó, Kecskemét; Gáldy Kálmán, szolgabiró 
és neje, Verebély; Yidákovich Dániel, nyug. m. 
kir. posta- és távirda főtiszt, Budapest; Schipsz 
Lipólné, fuvaros neje, Budapest; Spitzer Árminná, 
magnzó neje, nővére és leánya, Újpest; Singer 
Miksáné, földbirtokos neje és leánya, Bajka; Man- 
ner Lajos, rendőrtiszt, neje és 2 gyermeke, Ist- 
vánháza; Lipcsey Akosné, földbirtokos neje, Tisza
füred; Fuohs Henrikné, óvónő, Nagysurány: Méhes 
József, kit', pénzügyi tanácsos és neje. Arad; Geiger 
Ferencné, jószágfelügyelő neje, NánajStern Gézáné. 
bádogos neje, Ungtölgyes; Bálint Márkus, hivatal
nok es neje, Budapest; Steiner Regina, magánzó, 
Gserenye; Kovács Gyuláné, bányaigazgató özvegye 
és leánya, Selmecbánya; Pósta Pálné, vasúti mér
nök neje, Miskolc; Kühne Andorné, bankfőköny 
velő neje, 2 gyermeke és cselédje, Miskolc; Kaffka 
Ilona, magánzó, Miskolc; Lányi Norbert, bankhi
vatalnok, Budapest; özv. Duben Józsefné, magánzó 
és leánya, Léva; Motesiczky Lászlóné, fölbirtokos 
Málas; ifj. Ordódy Vilmosné, vármegyei aljegyző 
neje, Aranyosmarót; Dobó Sarolta, tanító neje, 
Oszlánv; Weisz Mór. nagykereskedő, neje, leánya 
és nevelőnője, Léva; özv. Braun Jakabné, magánzó,
2 leánya és unokája, Budapest; Lötvinger Adolf 
dr. lelkész neje, fia és cselédje, Szeged; Kohn I.i- 
pótné, szatócs, Nagyölved; Muzsnay Gázáné, főis
kolai tanár neje és leánya, Selmecbánya; özv. 
Jankovich Aladárné, magánzó, Ógyalla: llniczky 
Mihályné, kir. táblabiró özvegye és leánya. Ung- 
vár Béri Miksané, hivatalnok neje és fia, Gyimes- \ 
középlak: özv, Beer Ödönné, Nagykikinda; T’elbisz j 
János dr.-né és fia, Budapest; Yincze Jakab j 
dr.-né, orvos neje. 3 gyermeke, cselédje, Erzsé- i 
betfalva; Farbaky Gyuláné, főiskolai tanár neje, í 
Selmecbánya; König Béláné, szatócs, Bánkeszi; j 
Gróf Adolíné, bizományos neje és ö gyermeke, j 
Budapest; Kormos Jakab, magánzó és neje, Bu- ! 
dapest; Rosenfeld Mórné, csil 1 árkészitő neje és 
leánya, Budapest; Klobusicsky Sándorné, posta- 
és távirdakezelő és nővére. Budapest; Neubauer 
Mórné, hivatalnok és neje és 2 leánya, Budapest; 
Herrmann Maliid, gépirónő, Kismarton; Kemény 
Jenő, MÁV. ellenőr, neje és 2 leánya, Kaposvár: 
Löwy Lipótné, borkereskedő neje, 2 leánya és 
cselédje, Léva; Márkly Gézáné, székesföv. iroda
vezető neje és 3 gyermeke, Budapest; Ilübasz 
Mártonné, malom-intéző neje, 3 gyermeke és ne
velőnője, Aranyosmarói; Kalotsa Iinréné, főisko
lai tanársegéd neje, Selmecbánya: Csizsinszky 
Sándorné, kir. pénzügyi tanácsos neje, 3 gyermeke 
és cselédje. Pozsony; Goldstein Józsefné, asztalos 
neje és leánya, Budapest; Herczog Amália, g«Sp- 
irónő, Budapest; Takács Mór. ásványolajgyári 
igazgató, neje és 2 gyermeke Budapest; Pleuka 
Antalné, Selmecbánya; Groág Vilmosné, kereskedő 
és leánya, Budapest; Deutsch Henrikné, szatócs, 
Vizslás Steiner Hermáimé, szatócs, Kissáró; Sztá 
ray Lajos, ny. m kir honvédezredes és neje Bu

dapest Schulcz Ignácné, terménykereskedő neje 
és 2 leánya, Léva, Schlüsser Gyuláné, ispán neje, 
Léva, Szilárd Henrikné, ispán neje és leánya, 
Léva; Török Lászlóné, m. kir. pénzügyi számtiszt 
neje, fia és cselédje, Rimaszombat; lleller l.ajosné, 
kereskedő neje és 5 gyermeke, Kolozsvár; Kosz- 
tér Károly. «Dunagőzhajózási Társaság* bánya- 
pénztárosa és leánya, Pécs.

— Diákturisták látogatták meg mull héten
városunkat még pedig: az első csoport a buda
pesti ref. főgimnáziumból 24 tanuló ti tanár ki 
söreiében, akik már tizenkét napja voltak körúton 
s innen mentek haza; a második csoport szintén 
budapesti középiskolákból 18 tanuló és egy vezető 
tanár, akik a bányavárosokat nézték meg. Az első 
csoportnak kedvezett az idő, egy napot Szitnyán 
is töltött, másnap pedig \ ihnyéro ment, de a 
második csoport, mely Berzenczéről gyalog jött. 
fel és késő este ért ide, esős napra ébredt. De 
azért felkereste a látni valókat és sok szép ta
pasztalattal eltelve teljes megelégedéssel távozott 
mindkét csapat városunkból. Vezetőkről a Szitnya 
Osztály gondoskodott, a második csapatnak itteni 
elszállásolását és ellátását Goldner Adolf vette 
kezébe, aki lelkes buzgósággal eszközölte ki. hogy 
a második szegény tanulókból álló csapatnak a 
város fedezte az elszállásolási költségét, az élel
mezésre pedig hamarosan pénzt gyűjtött össze. 
Adakoztak: Goldner Adolf 2 K, Deutsch Lipót, 
I ngár Kálmán dr., Dukasz Gyula, Joerges Ágost, 
Tomcsányi Pál, Böttger M., Inggyár, Népbank, 
Ereszt Zsigmong, YVelner Lipót 1— 1 K, Beregi 
Samu 00 f, Singer Miksa, Novák József, Winterstein 
Bernát, Tandlich Ignác dr., Szegedi Sándor dr., 
N. N.. Mikovényi Árpád, László Adolf. Kohn Lipót, 
Zólomy Imre, Kapp Jakab dr., Siposs Ferenc, 
Oszwald Gusztáv, Büchler Henrik, Herzog Adolf, 
Fischer Vilmos, iij. Weisz Samu 50—50 f, Gold- 
berger Mór, N. N. 40—40 f, N. N„ Deutsch Zsigmond 
30—3 f. és még 8-an N. N. 20—20. A tanulók 
nevében, akik sok szép emlékkel távoztak váro
sunkból. mi is hálás köszönetét mondunk a jóte
vőknek. Úgy halljuk, hogy a Szitnya Osztály a 
diákturisták ügyét kezébe veszi és rendezni fogja 
hogy meghatározott helyen, megszabott árért bár
mikor helyet és ellátást kapjanak.

— A munkások nyugdijegyletének ha
ladása. A Magyarországi Munkások Rokkant- és 
Nyugdijegyletének központi választmánya Iíölber 
Alajos udv. kocsigyáros elnüklésével tegnap tar
totta rendes havi ülését az egylet József-utca 23. 
sz. alatti házában. A beterjesztett jelentések sze
rint az egylet a folyó év első felében minden té
ren nagy arányú haladást mutat fül. Az óv ele
jétől junius végéig beiratkozott 2 1  ezer uj lag, 
ezekkel a rendes fizető tagok száma a száztizenhal- 
ezret fölülhaladta. A vagyon az év első felében 
705 ezer koronával növekedett, igy jelenleg az 
egylet vagyona az ötmilliónyolcszázhetvenezer 
koronát elérte. Az évben 44 uj fiókpénztárat 
szerveztek, ezekkel együtt országszerte 335 fiók
pénztára, 8 befizetőhelye és 150 tagcsoportja van 
az egyletnek. Különösen kiemelendő, hogy az 
egylet 1903-ban kezdte el a segélyezést s azóta 
813 rokkant és elaggott munkást lát el egyenkint 
8. 40-től 12. 75 koronáig terjedő állandó heti se
gítséggel, 230 árvának nyújt 14 éves korukig 1.40- 
től 2.16 koronáig terjedő heti neveltetési járulékot 
számos elhalt tag özvegyének nyújtott végkielé
gítést, úgy, hogy eddig segélyezésekre nyolcszáz- 
hetvenezer koronát meghaladó összeget fizetett 
ki. Az egyletet az állam 1907-ik évi 5000 korona 
állami támogatásban részesíti, igen számos vár
megye és város mint alapitó tagok támogatják. 
Legutóbb Baranya vármegye. Körmöcbánya vá
ros, Keglevich Gyula gróf, Márffy Emil, Doktor 
Sándor dr., Lindenberger János dr. és Zsoldos 
Ferenc léptek be 200 koronával alapitó tagokul. 
Az egylet (elől szívesen szolgál bővebb felvilágo
sítással a központi iroda Budapesten, József u.
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23. sz., az egylet saját házában vagy a Selmec
bányái fiókpénztár vezetősége a hivatalos érák 
alatt az egylet helyiségben (Kozák vendéglő.)

Nyaralók a Felsőrónán. A kedvezőtlen 
időjárás ellenére Felsőrónai nyaralónkon egyre 
szaporodik a vendégek száma. Eddig a következő 
vendégek vannak a Felsőrónán: Nagy Erzsébét 
hivatalnoknő, Budapest; Bárkánv Gyuláné állam- 1 
vasúti ellenőr neje és fia, Szolnok: Kindlovics 
Mátyás magánzó nejével. Szolnok; Valentik Já - 
nosné vállalkozó neje, Szolnok; Szvetlitska László 
tanuló, Budapest; Szvetlitska Gusztáv tanuló, Bu
dapest; dr. Kéki Lajos állami főgymn. tanár, Bu
dapest; özv. Massányi Hugóné magánzó, gyerme
keivel. Budapest; Rédly Antalné tisztviselő neje, ! 
Budapest; Bédly Emma tanítónő, Aszód; Heim 
Mercedes tanító, Aszód: Hankisz Ilona magánzó, 
Budapest; Kassics Péter miniszteri tanácsos ne
jével és gyermekeivel, Budapest; dr. Mendelényi 
László kir. ügyész nejével és gyermekeivel, Buda- j 
pest; Yozáry Pálné főmérnök neje leányával, Bu
dapest; Zaletka Ferencné, Budapest; YVahlner 
Aladár miniszteri tanácsos nejével és gyermekei
vel, Budapest.

— Amerikában m eggyilkolt magyar me- 
ber. Május 27-én az amerikai Brandenville-ben, 
a Saxman Coal Co. szénbányatársaság egy Frank 
Crowe nevű munkásfelügyelője agyonlőtte Csekán 
Mihály magyar munkást. Az eset, mint Newyork- 
ból Írják, a következőképpen történt: A Saxman 
Coal Co. munkásai néhány hét óta sztrájkoltak s 
Csekán Mihály is a sztrájkolók között volt. Május
27-én a sztrájkolók csoportokba verődve álldogál
tak s azon fáradoztak, hogy a munkába siető em- 
berekat is rávegyék a munka megszüntetésére. 
Ekkor rendőrséget küldtek ki a tömeg szétoszla- 
tására. Ez alkalommal tűnt fel Csekán Mihály 
Crowe felügyelőnek, akit két rendőr követett. A 
felügyelő megparancsolta ezeknek, hogy vegyék 
Csekánt üldözőbe és tartóztassák le. Csekán a 
közelben levő házába igyekezett jutni, de a rend
őrök elvágták az útját, úgy, hogy egy kis széna
raktárba rohant, ahová azonban üldözői szintén 
követték és ott gumibotjaikkal úgy elverték, hogy 
vértől borítva összesett és kegyelemért könyör- 
gött. A munkásfelügyelő ezalatt a raktár előtt ; 
állott s félkézzel a rendőrök lovait tartotta. Mikor ; 
azután ezek kijöttek, hogy a raktár elölt időköz
ben összegyülekezett tömeget szétoszlassák, a fel
ügyelő előrántotta zsebéből revolverét s Csekánra 
akart lőni. A szerencsétlen ember felesége azon
ban a felügyelő lábai elé vetette magát s úgy j 
könyörgött neki, hogy irgaltnazzon férjének s in
kább lője le őt, mint a négy gyermekes család- J 
fenntartót. A felügyelő erre az asszonyra irányí
totta fegyverét, de azután hirtelen meggondolva 
magát, hirtelen lelőtte a védtelen férfit. Crowe 
felügyelőt ugyan letartóztatták, időközben azon- i 
bán 8000 dollárnyi óvadék fejében a tárgyalásig 
szabadlábra helyezték. A bányatársaság és a vele j 
összeköttetésben lévő helyi hatóságok bizonyára 
minden lehetői meg lógnak tenni, hogy a bűneset , 
a felügyelőre nézve minél enyhébb elintézést nyer- j 
jen. Pittsburgi konzulátusunk a bűnösök szigorú j 
megbüntetése végett közbelépett s minden lehetőt j 
elkövet, hogy a brutális eset, amelyhez hasonlók- | 
nak Amerikában a bevándorlónak sajnos, oly I 
gyakran ki vannak téve, kellő megtorlásban ré
szesüljön.

— 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- i 
radnak s többé ki nem kelnek. A Löcherer Ci- í 
rnexin mindenütt használható, szövetet, bútort, 
falat vagy festést nem piszkit; nyomot, vagy fol
tot nem hagy. Kapható: Margóiuly gyógyszertár
ban Selmecbányán, valamint a készítőnél: Löche
rer gyógyszerésznél Bártfán.

Ö Felsége az olasz király és királyné 
udvari főorvosa ezeket Írja: •Gyakran volt al
kalmam mellbelogeknél, akiknél egy enyhe has
hajtószerhez kellett fordulnom, Pnrgo-t igénybe 
venni s annak enyhe, semmikép sem izgató hatá
sával rendkívül meg voltara elégedve. Vélemé
nyem szerint ezen szer valóban a jövő laxánsá- 
nák tekinthető. Prof. Dr. Antonio Maggiorani.

NYILT-TÉR.
R rovat alatt közlőitekért nem felelős a ize ik .

S E I P ü lZ -P O R * j
Knvhe, oldó háziszei mindazoknak, kik emésztési zavarokban és 

az ülő életmód egyéb következményeiben szenvednek.
K i t y  e re it  é t i d o b o z  á r a  '* K .

Vidéki gyógyszertárakban kérjük Moll készítményeit

M O L Í .-F  É LÉ
H

FíydVs0TröSuöapUÓ B ed o rzsö lé s .
elismert, régi jó hírnevű háziszer s z a g g a t á s  j 
és hüléatül származó mindennemű belogségek ! 

ellen.

E re d e t i i iv e y  á r a  H  2'—
Kapható minden ggógyster-iárban es drogériában

F ő szétk ü ld ési hely  MOLL A. g y ó g y szerész ,
ce és kir. udv szállító. Becs. 1 Tnchlauben 9
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kell a szappan összehasonlításánál és 
bevásárlásánál ügyelni. A világ egy 

szappana sem éri el a

SchicN
szarvas

szappanát
minden jó tulajdonságában, tiszta^ 
ságában, mosóképességében, lágyságá' 

bán és olcsóságában.

SELMEC- ÉS BÉLABÁNYA SZ. KIR. VÁROS

HIVATALOS KÖZLEMÉNYEI.
Az anyakönyvi hivatalok bejegyzései.

1910. évi julius hó 2-től 1910. julius hó 1t5-ig.

Születés.
Szloboda András, Piliczki Anna leány Solmeczbánya 
Frustik Pál, Zaharanszky Anna fiú Kisbánya

Gajdos Mihály. Polony Ernesztin leány Selmecbánya 
Wild János, Komenda Mária fiú *
Szulimunccz József, Bielik Mária fin *
Balás János. Kubinszky Anna leány >
Baumnrth István. Knotz Etel leány *
Vagadai József. Vokurka Teréz fut *
Sovcsik István. Pásztor Ilona fin Felsorolta

Házasság:.
Sudivy János Uj-Moldv, Duda Anna Selmecbánya 

Halálozás.
( ’.zibulka Emil. 1 hónapos tüdőlob Selmecbánya 
Grünfeld Jolán, 4 éves roncsoló toroklob >
Havas Gyula. 41 éves öngyilkosság >
Konopka György, 89 éves. tildőgümőkór »
Laszab József. 02 éves, hashártyalob Selmecbánya 
Bránszky Anna, 18 éves agyhártyalob »
Bacskor Anna 2 hónapos, nurutos tüdőlob >
Bucsek Jánosné. 84 éves hasvizkór >
Rémén Emma 9 hónapos, hurutos tüdőlob »

Hirdetmény.
Az ebtartásról szóló szabályrendelet 3 §-a 

alapján közhírré teszem, hogy az 1910—11 évi 
ebadó kivetés elkészült és hivatalomnál betekint
hető, az ellen folyó hó 20-áig felebbezéssel lehet 
élni.

Selmecbánya 1910. évi julius hó 15-én,
Kuti István,

rfökapitny.

4386/1910. sz.
Hirdetmény.

Selmec- és Bélabánya sz. kir. város tanácsa 
közhírré teszi, hogy a közvágóhíd melletti u. n. 
dolinái korcsmának s a hozzá tartozó lakásnak 
s mellékhelyiségeknek bérbe adása céljából folyó 
évi julius 25-én d. e. 10 órakor a városház ta
nácstermében nyilvános árverést tart.

Árverezni szándékozók, ha e város terüle
tén ingatlan vagyonuk nincsen kötelesek a kiki
áltási bérnek 10  °/0-át az árverés megtartása 
előtt a tanács megbízottjának kezeihez lefizetni

Kikiáltási bérösszeg: Évi 1020 kor. (egyezer- 
húsz) kor. haszonbér s az adónak s a tűzkár el
leni biztosítási pénzösszegnek megtérítése.

Az árverési feltételek a városi számvevő
ségnél megtekinthetők.

Selmecbányán, 1910. julius 14.
Arthold Géza,
h. polgármester

8000/18 1910. H. M. számhoz.
Hirdetmény.

1. A sorozó bizottság a selmec- és béiabá- 
nyai sorozó járásban Selmecbánya ujoncállitási 
székhelyén 2 nap alatt, és pedig Augusztus 8 -tól 
Augusztus 9-ig fogja végezni.

a)  a hadi szolgálatra való képesség meg
állapítását;

b) a hadképeseknek talált egyének besoro- 
zását a közös hadseregbe, a honvédségbe és ezek 
póltartalékába:

c) a felszólamlások vagyis a törvény értel
mében a póllartalékba való besorozás kedvezmé
nyére igénynyel biró családfentartók, illetőleg ezek 
hozzátartozói, továbbá papnövendékek és papje
löltek. népiskolai tanilök és tanítójelöltek, végre 
öröklött mezei gazdaságok birtokosai által benyúj
tott kérvények tárgyalását és elintézését;

d) a családi tekintetekből vagy a tanitóké- 
pezdei tanulmányok befejezhetése céljából való 
szabadságolás iránt, valamint végre

e) az egyévi tényleges szolgálat kedvezmé
nyének megadása iránt benyújtott kérvények el
intézését.

-- A folyó 1910-ik évi ujonciilitásra az 
1889-ik, LS88-ik és 1887-ik években született 
hadkötelesek vannak felhiva.

3 A sorozásra felhívott hadkötelesek közül, 
a kereselképcsség tekintetéből megvizsgálandó 
férfi rokonokkal együtt, a föntebb kitűzött idő
szaknak minden egyes napján, csak annyian je 
lenjenek inog, a hányra nézve az ujoncáliitási el
járást el lehel végezni: e célból a következő 
napirend állapillatik meg. úgymint:

Augusztus 8-án az í. és II. k. o. az 1889 és 
1̂ 88. évbeli születésű. Augusztus 9-én a 111. k. u. 
1887. évbeli születésű

/•-én az idegen illetőségű hadkötelesek lesz
nek állítva.

i. A hadkötelesek és ezeknek a keresetké- 
petKég tekintetéből megvizsgálandó lértirokonai is 
kötelesek a sorozó bizottság előtt, a mely napon- 
kint reggeli 8 órakor kezdi meg működését, ide 
jekován és tisztán megjelenni. A sorozásra való 
megjelenésnek, valamint egyúllaiábau a védtör-
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vényből folyó kötelezettségeknek elmulasztása ! 
ezen hirdetménynek vagy a törvénynek nem tu
dása által nem menthető.

A ki a sorozó bizottság előtt a sorozásra 
kitűzött időre kellő ok nélkül meg nem jelenik, 
esetleg a törvényes kényszereszközök alkalma
zásba vétele mellett l'og elövezeltetni, és ezen 
kívül ha késedelmét nem igazolja, 20 koronától 
400 körönéig terjedhető pénzbüntetéssel bünle- 
tendő, ha pedig szándékosan marad el a sorozás
ról, mint hadköteles-szökevény, a körülmények
hez képest, egy vagy két évi szolgálathosszabitással, 
esetleg 3 naptól terjedhető elzárással és 60 koro
nától 600 koronáig terjedhető pénzbüntetéssel fog 
bűntetteim.

5, A hadköteleseknek teljes számú előveze
tésért és azok személyazonosságáért a községi 
elöljáró felelős.

6. Hogy a sorozó bizottság a családfentar- 
tók, illetőleg hozzátartozóik részéről benyújtott 
felszólamlási folyamodványokra nézve érdemlege
sen határozhasson és a felszólamlók folyamodvá
nyainak hiányos felszerelése miatt el ne ulasit- 
tatnak: a felek a családi értesítőknek, továbbá a 
a gyámolilás szükséges voltának igazolására meg
kívántaié) községi bizonyítványoknak szerkesztése 
és kiálitása tekintetében a következőkre tétetnek 
figyelmesekké, úgymint;

A) Az anyakönyveket vezető lelkészek kö- 
teleztetnek;

a )  a családi értesítőket szorosan a védtör- 
vény végrehajtása tárgyában kiadott utasításhoz 
csatolt minta alakjában készíteni;

b) azokba a családnak akár élő, akár meg
halt tagjait, kihagyás nélkül, s mind a születési 
napoknak, főkép a fltestvérekre nézve, mind a 
nősülés és halálozás idejének szabatos beírásá
val beiktatni;

c) azon esetben, ha a fölmentetni kívánt 
hadkötelesnek anyja újabban férjhez ment, ezen 
újabb férjet vagyis a mostoha apát és annak ne
tán előbbi nejétől született gyermekeit, úgyszin
tén az újabban férjhez ment nőnek előbbi férjé- ! 
töl származott gyermekeit is, sorrendben beje
gyezni.

d) a hol egyetlen unokáért, vagy vőért tör
ténik a felszólamlás, nemcsak a nagyszülőket s i 
az apóst vagy anyóst, és a fölmentetni kért uno
kát vagy vöt, hanem a nagyszülőknek illetőleg 
az apósnak, vagy anyósnak minden gyermekeit j 
és férjhez ment leányait, s azoknak egész család
ját is kivétel nélkül bevezetni.

B )  A községi bizonyítványt illetőleg a ma
gyar királyi honvédelmi minister 1889-ik évi 
43000. szám alatt kelt körrendeletével megfelelő : 
szabályszerű mintát adott ki, mely a budapesti 
magy. kir. tudomány egyetemi könyvnyomdából 
megrendelhető és megszerezhető. Ugyanazért

e) a folyamodó felek és a községi jegyzők ' 
figyelmesekké tétetnek, hogy a kérvényeket ezen 
minta szerinti bizonyítványokkal szereljék föl.

f )  Ezen bizonyítvány olyan két atya által, 
a kiknek folyó évi ujoncállitásra felhívott vagy 
már besorozott és szolgálatra köteles, de a szol- 1 
gálati kötelezettség teljesítése tekintetében ked
vezményre igénnyel nem biró fiai vannak, saját- 
kelzüeg Írandó alá, és egyszersmind a községi 
vagy városi elöljáróság által is kellőleg hitelesí
tendő.

y) A bizonyítvány minden rovata az illető 
szüle vagy rokon nevének, birtokának, kereset
módjának és adó-járulékának, úgyszintén a föl
mentetni kért hadkötelesnek és a községi tanuk 
liai neveinek beiktatásával egytől-egyig betöl
tendő.

gatni, s a vizsgálati jegyzőkönyvet a kérvényhez j 
csatolni,

_ k) A korábbi ujoncozásná! már használt I 
családi értesítők és községi bizonyítványok, ha 
különben szabályszerűen vannak kiállítva, a csa
ládi és vagyoni viszonyokban történt vagy nem 
történt változásokra nézve, az anyakönyvvezetők, 
illetőleg a tanuk és elöljárók által kellőleg meg- j 
ujitandók vagy szükség esetében egészen uj okira- 1 
tokkal pótolandók.

I) A hadkötelesek testvéreinek sorhadbeli | 
vagy tényleges honvédségi szolgálati kötelezett
ség alatt állása oly módon igazolandó, a miként 
ezt a törvény végrehajtása tárgyában kiadott uta
sítás szabja meg.

m j A csatádfentartókra vonatkozó felszó
lamlási kérvények a füntebbiek szerint kellőleg 
felszerelve, esetleg a hiányos fölszerelés miatt a 
járásbeli tisztviselő által visszaadott ily kérvé
nyek kellőleg kiegészítve a fősorozási időszak kéz- j 
detéig az illetékes járásbeli tisztviselőnél vagy 
legkésőbb a fösorozás alkalmával a sorozó bizott
ságnál nyújtandók be.

7. A póttartalékba való besorozás kedvez- i 
ménjére törvényes igénnyel biró papnövendékek 
és papjelöltek, továbbá népiskolai tanítók és ta
nítójelöltek, végre öröklött mezei gazdaságok bir
tokosai, nemkülönben a családi tekintetekből vagy 
a tanitóképezdei tanulmányok befejezhetése cél
jából való szabadságolásra törvényszerű igénnyel 
biró egyének kellőleg fölszerelt felszólamlás kér
vényüket szintén a fősorozási időszak kezdetéig 
az illetékes járásbeli tisztviselőnél, vagy legkésőbb 
a fősorozás alkalmával a sorozó bizottságnál 
nyújtsák be.

8. Minden hadköteles, a ki a 6-ik és 7-ik 
pont alatt elősorolt kedvezmények valamelyikét 
kérte, hadképessége vagy hadképtelensége meg
állapítása céljából a sorozó bizottság előtt meg
jelenni tartozik és felszólamlási kérvénye a so
rozó bizottság áltál rendszerint csak akkor véte
lik tárgyalás alá, ha a hadköteles besoroztatott; 
ha pedig alkalmatlannak nyilváníttatott, felszó
lamlási kérvénye, mint tárgynélküli, egyszerűen 
viszszaadatik.

Elutasítás esetében szabadságában áll a fél- í 
nek a sorozásnál elsőfokulag hozott határozatot ' 
fölebbezni a járásbeli tisztviselőhöz 15 nap alatt 
benyújtandó és a honvédelmi miniszterhez inté
zendő felfolyamodással élni.

Az említett egyik vagy másik kedvezmény ; 
iránti kérvényével elutasított hadköteles az egy
évi tényleges szolgálat kedvezményére vonatkozó 
netáni igényét még a fősorozás alkalmával érvé- í 
nyesi theti.

9. Aki az egyévi tényleges szolgálat (egyévi , 
önkéntesség) kedvezményére törvényszerinti igény
nyel bir, köteles ebbeli igényét, ha azt önkéntes 
beállás utján már előbb nem érvényesítette, be- 
jelenteni és e célból a belépési bizonyítvánnyal, 
apai vagy gyámi nyilatkozattal, tanulmányi bizo
nyítványokkal, állaraköltségeknél ezen felül' a köz
ségi elöljáróság és a járási tisztviselő által a va
gyoni viszonyokról kiállított bizonyítványokkal, 
családi értesítővel és erkölcsi biyonyitvánnyal tel- j 
jesen fölszerelendő folyamodványát, a melyben a 
választott csapattest, az állam költségén való szoi- 
gálhatásra vonatkozó igény s a netán elhalasz- j 
látni kért tényleges szolgálat teljesítésének éve : 
megemlítendő, végre a honvédséghez leendő be- í 
osztás iránti netáni kérelem is felhozandó, vagy
a fősorozási időszak kezdetéig az illetékes járási 
tisztviselőnél, vagy pedig az illetőségi járásboli fő
sorozás alkalmával és pedig még orvosi megvizs
gál tatását megelőzőleg, a sorozó bizottságnál be
nyújtani.

10. A besorozott hadkötelesek, kivévén a 
büntetésből a korosztály és sors-szám rendén 
kívül az ujoncjutalékba szolgálathosszabbitással 
felavatott és Így azonnal behívandó egyéneket, a 
sorhadi szolgálat megkezdésére, illetőleg a nyolc 
heti kiképzésre, avagy a tényleges honvédségi szol
gálatra, rendes viszonyok között folyó évi október
1-ső napja előtt nem hivatnak be.

ti. Hogy a hadsereghez a rendes három évi 
tényleges szolgálati kötelezettség mellett és az 
állitásköteles kor elérése előtt való önkéntes be
lépés megkönnyittessék, a fősorozás alkalmával 
működő mozgó sorozó-bizottság, illetőleg az an
nak hadseregben tagjaiból alakult katonai avató
bizottság is fel van jogosítva az ilyen önkéntesek 
megvizsgálására és felavatásra, és ha az illető 
önkéntesek valamely olyan gyalogezredhez, va 
dász-aljhoz avagy lovasezredhez óhajtanak felvé
tetni, amely gyalogezred, vadász-zászlóalj avagy 
lovasezred ugyanazon hadtestparancsnokság terü
letéből nyeri kiegészítését, a melynek területén 
belől az illető önkéntesek községi illetőséggel bír
nak, és ha továbbá az önkéntesek csakis a kö- 
oklóber hó 1 -jével kívánnak tényleges szolgálatba 
lépni: ezen föltételek mellett a választott csapat
test felvétéli engedélyére nincs szükség; sőt az 
apai vagy gyámi hitelesített beleegye-ző nyilatko
zat sem követeltetik, ha a sorozó-bizottsáS előtt 
megjelent apa vagy gyám beleegyezését a sorozó 
bizottság előtt szóval kijelenti és megadja.

A belépési bizonyítvány azonban feltétlenül 
bemutatandó.

A fősorozás alkalmával ekként felavatott 3 
éves önkéntesek a folyó évi október hó 1 -éig tar
tósan szabadságoltatnak és ezen időpontig, béke 
idejében tényleges szolgálatra be nem vonhatók.

H I R D E T É S E K .

községben létező birtoka vagy jövedelmi forrása 
különösen megemlítendő, s arról külön bizonyít
vány melléklendő.

i) Ha írni tudó olyan atyák, a minők az f)  
pont alatt emlittetnek, nein léteznének a község
ben: az illető törvényhatósági tisztviselő, a véd- 
törvény végrehajtása tárgyában kiadott utasítás

Azok részére, a kiknek az egyévi tényleges í 
szolgálat kedvezményére való igénye, önkéntes 
belépésre való jelentkezésüknél, vagy valamely 
korábbi ujoncállitásnál már elismertetett, ezen 
kedvezmény a következő ujoncállitásoknál is biz
tosítva marad, ha az igény további fennállását 
legkésőbb a fősorozás alkalmával bejelentik és

varrógép részvénytársaság

Selmecbánya, Kossuth Lajos-tér 4.
i m ~  SemberY-féli: h á * . I M I

Ó V Á S !
Aki varrógépet akar vásárolni, ne be- 
folyásoltasaa magát olyan hirdetések 
által am elyeknek az a  célju k , hogy

S1NGER
név alatt használt vagy régebb rend
szerű gépeket hozzanak forgalomba. 
Inkább azt vegye figyelem be, hogy 
varrógépeinket nem viszont elárusítók 
utján, hanem sa já t Ü zlethelyiségünkben 
közvetlenül adjuk el a közönségnek.

m elyek

ezen

c ím e rre l

v a n n a k

e llá tva .

Minden valódi 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

Fm KMíAi;>|
V issza a h a m isítv á n y o k k a l, m e r t  k á r té k o n y a k .

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 rh e te tle n iil legjobb  

h a sh a jtó  a v ilá q h irü

PURGO-BAYER.

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

V issza a h a m is ítv á n y o k k a l, m e r t  k á  rtó k o n y a k
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Akap nősülni ?
Hölgyektől (ezek között olyanok törvény
telen gyermekekkel, testi hibával stb.) 
Mr 5- 500 .000  k o ro n a  va g yo n n a l ' M l

fel vagyunk hatalmazva, megfelelő férjet ke
resni. Csakis urak (ha vagyonnélküliek is), 
akiknek komoly szándékuk van és gyors 
házassághoz akadály nincsen Írjanak e címre 
L. S c h le s in g e r ,  B e r lin  No. 18. Deutscliland>.

PALMfl K8UC5UK 
I, SAROK
It V A N  CIPŐJÉN , j

I O H O I I O I M I O H O H O !

aá

t T s l e t á t h e l y e z é s !
Van szerencsém a n. é. közönség becses 
tudomására adni. hogy az Alsó-utcában volt

cipészüzletem et a Fő-téi*»*e
(A lsó  R ó z s a -u tc á b a  ve ze tő  lé p cső k n é l)

saját házamba helyeztem át.
Főtörekvésem ezután is oda fog irányulni, 
hogy a n. é. közönség megelégedéséi 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 ti. é. kö
zönség becses pártfogását kérve, maradok

teljes tisztelettel

Fpitz Péten,
cipész

.  g y o m o rí'á jó s, b é lb e te t;. ótvág-ytuiun 
* lesoványoaáshoz hajlandóé. használja 

számos év óta jónak bizonyult g yo m orsót.
f i k
a s/.ái

Seh au m ann  gyógyszerésztől S to ck ő ra u b a n .

T L j  szab ály ozn i és ép ség ben  ta r ta n i  a k a r ja  
jó  em észtésé t, használja a Seh au m an n - 

féle g y o m o rsó t, tapasztalni fogja, ho-y más >.rn*l; 
ellenében, mily jó l érzi mugat.

fiim m m n tn  eltávolítja azonnal a füiúsk-n-s 
v ^ y u t u u i  a u  g y o m o rsa v a t és e lő m ozd ítja  
az em ész tést. Egy doboz ára 1 korona 50 tillér.

(^yomorsó'pasztillák
ugyanazon hatást teszik, mint a gyomorsó. Ara lar- 
solyonkint phiolával á 10 gyomorsó-pasztilláva! 
kor. 150. Postai szétküldés legkevesebb 2 doboz meg
rendelésnél — utánvétel Seh au m an n  gyógy

szerész S to ck erau -b an .
K ap h ató  m ind en  r iy ó g y sze rtá rb an .

M ag y aro rszág i fő r a k tá r  ;
Dr. E G G E R  L. é s  De. E G G E R  J.

g y ó g y s z e rtá ra  B u d apesten .

K á t r á i i y t e t ö l e m e z - ,
ia ce m e n t- és valódi a sz fa ltlem e z - 
befed ések  a legszolidabb kivitelben. a

g r legmesszebbmenő szavatossággal.
Minden szakbavágó k á trá n y te rm é k
gyái tása. Minden fajta te tő - és e lsz i-
gete lö -le in ezek n ek  készítése. Költség-
előír ányzut és műszaki l'olvilágositások

ingyen és bérmentve.
Szabadalmazott horgony lemez

A w i —  n e d v e s  fa la k  ---

§ ellen. A jelenkor legtökéletesebb
egyedül célszerű és legolcsóbb 
elszigetelő eszköze. Védoszküz 
istállógőz ellen. Számtalan ol- 
ismorölovél. Prospektus ingyen.

M E Z E N  L  K t C .  P o z s o n y .
Fiók : S Z O M B A T H E L Y .

Tanuló
fe lvétetik  Heffter R ichard vask e

reskedésében Ipolyságon.

i;o<iititfaaa&: . t. tstjaa»iBJfLa&aiiítisuui .-. u  t i  a  fa a  u  u  bí íu ai a  u  ■  u

Iroda: V., Báthory-utc/.. 3. szám.
&®^S>2d>?y£) T e le fo n  114 —16.......................

Gyém ánt fúrás. Véső

Gyúr: X., Köbányai iit 45.c - Telefon 152- /2. ; .

o Drezdai Motorgyár Részvénytársaság *
Németország egyik legrégibb és lég- S 

nagyobb motorgyára. :

0
*  Szállít szakkörükben elismert legjobb gyártmányt!

2  Benzin-, Nyersolaj-, Gáz- és Petroleum-

0 m o t o r o k a t  és l o c o m o b i l o k a t
1 valamint szivógázm otorokat.

1 Meglepő újdonság!
0 E gyetem es  g e n e rá to ru n k k a l a 
jj tény leges  lóerő  ó rá n k é n t  csak 
0 kö rü lb e lü l I f i l l é r b e  kerü l.
S Vezérképviselet:

2 Gellert Ignác és Társa
5 Bu d ap est. T e r é z -k ö r u t  41. sz. T e le fo n  12 9 1 .1

L L ey m essíeb h m en o jó tá ll á s ! Kedvező fizetési le l té te le k !
O H I O H O B  O B S i O M O M O O O I

szőke, csinos, fess alkatú árva 
le á n y , 100.000 k o r o n a  kész- 

p é n z h o z o m á n y .iy u l, jelenleg 
egy öreg M énjénél lakik, 
férjhez óhajt menni, 
jelentkezzenek (esetleg vagyon- 

gvors nősülés akadályokba
SCHLESINGER. BERLIN 18.

Csak oly urak 
talanok is) akikné 
nem ütközik.

Ribizli, egress, körte  és ringló

kap ható : Schm idt F eren cn él. (Akadémia- 
utca 190. szám alatt.)

1910/292. vht. szám.

Á rverési h irdetm ény.
Ezennel közhírré teszem, hogy a Selmecbá

nyái kir. járásbíróságnak 19tO. évi V. 25—20. 
számú végzése következtében vb. Schlésinger Izi
dor Selmecbányái lakos csődügyében a csődleltúr 
505., 506.,508.,510., 511., 513., 514., 515., 517., 518., 
523—528., 530—537., 539., 540. és 543. tételei 
alatt felvett és összesen 291 kor. 92 fillért tevő 
követelések 1910. évi ju lius hó 25-én délután 
2 órakor Selmecbányán, Balás Hugó dr. — csőd- 
tümeggondnok — ügyvédi iroda helyiségében bí
rói árverésen a legtöbbet Ígérőnek szükség ese
tén a becsái'on alul is készpénzfizetés mellett el
fognak adatni.

Az árverés tárgyát képező kintlevő követe
lések mennyisége és minősége iránti tájékozódás 
úgy alulírottnál a hivatalos órák alatt, mint Ba
lás Hugó dr. — csődtömeggondnok — ügyvéd 
urnái szerezhető.

Selmecbánya, 1910. évi julius hó 13-án.
Sa jtos Mihály

kir. járásbíróság! végrehajtó.

NEMÉN Y -T E S T  VÉREK

S A V Ó T
W W W I W W V

Budapest, József-körut 16. Telefon 154 08.

A főváros legújabb és legmodernebb elsőrangú szállodája a város köz
pontjában. 120 vendégszoba. Olvasó és társalgó termek. K ö z p o n t i  

g ö% fiitén .  Fürdőszobák. Lift. Vacuum-Cleaner. M i n d e n  s z o b á b d u  

h i d e g  e s  m e l e g  v íz v e z e t é k ' .  Villamos vasutközlekedés az összes 
pályaudvarokkal. M érsékelt á rak . A legfigyelm esebb kiszolgálás.A G Y S Z A L L O D A

Nyomatott Joerges Ágost iizv. és fia könyvnyomdájában Selmecbányán, 1910.


