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Felelős szerkesztő és laptuiajdonos:

K U T I  I S T V Á N

Az expedíciót s hirdetéseket illető reklamációk a lapkezelö

Joerges Ágost özvegye és fia
céghez intézendök.

hova az összes pénzküldemények is küldendők.

M E G J E L E N  MINDEN VASÁRNAP.

Hódolat a királynak.
Világra szóló fényes Ünnepet ültünk, 

melyen „királyért hazáért14 zengett a dal; 
„királyért hazáért44 dobbant a s z í v , milliók 
szive, a Lajtán túl, a Lajtán innen.

Két hatalmas birodalomnak nem mindig 
rokonszenvező népe testvérként egyesült 
ez örümünnepen s ha császárról szól is az 
osztrák, fiának s királyról a magyar, egy 
az érzés, egy a gondolat mindegyiknek a 
szivében: Első Ferenc József királyunkat 
soká éltesse az Isten!

Oh, ha ez a századok óta egymásra 
utalt két nép mindig igy értené meg egy
mást, milyen erős, milyen hatalmas volna 
ez a kettős birodalom! Szava országok, 
népek sorsának intézésében feltétlenül döntő, 
ő maga megdönthetetlen hatalmasság lenne 
mindenha!

Oh, ha magunk közt is megszűnnék 
a pártoskodás, e régi nemzeti bünllnk, milyen 
erős, milyen hatalmas lenne magában is a 
magyar!

De ne keseregjünk, hisz ünnepet ülünk, 
örömünnepet s hálandó imát rebeg ajkunk 
az Egek Urához azért a végtelen kegyel-

! rneért, hogy Felséges királyunk ily magas j 
! kort: 80 esztendőt ért meg, ép szellemi és j 

testi erőben, még hosszú évekre biztató re- i 
ménnyel.

Ha e határtalan örömünkhöz némi '
1 aggodalom párosul, az ne csüggesszen el 

bennünket; egy ilyen sokat hányatott, ennyit 
sújtott nemzetnek örömét, aggodalmát meg
hallgatja az Isten! Ne csüggedjünk, lesz 
még ünnep e világon! A bajok, melyek 
érnek, a csapások, melyek szünetlenül súj
tanak, csak tűnő jelenségek, múló bajok.

Ámde, hogy azokká váljanak, ahhoz 
nekünk is hozzá kell járulnunk szellemi és 
anyagi erőnkkel, munkánkkal.

Hogyan járulunk hozzá V  Úgy, ha 
„Viribus Unitis44 egyesült erővel dolgozunk 
a jelennek a jövőn. Ha azt a szeretetet 
plántáljuk be állandó lakóul szivünkbe, ! 
mely Istent imádni, hazát s embertársainkat ! 
szeretni, a törvényt tiszteletben tartani j 
megtanít.

Felséges királyunk és urunk tapasz- J 
falatban és csalódásban oly gazdag élete 
nyitott könyv, ez a gazdag élet élő pél
dáját mutatja az Istenben és embereken való

bizodalomnak és a nemzetek, népek jövő
jében való hitnek.

Forgassátok e könyvet!
Tanulságait hasznotokra fordíthatjátok 

s őszinte alattvalói hódolattal telik el szi
vetek Szent István élő utódjának fölkent 
királyi személye iránt.

E  könyvének egy lapján kér szerény 
helyet az a hódolat is, melyet városunk 
közönsége augusztus 18-án s ennek elő
estéjén Ő Felsége születése 80-ik évforduló 
ünnepén bemutatott s melyet halvány vo
násokban alább jegyziink fel.

Az ünnep előestéjén.
A hivatalos rendezésnek semmi nyoma, maga 

a társadalom rendez, maga a társadalom ünne
pel. Önként, szívből jövő ünneplés ez.

A házak fellobogózva, az ablakok kivilágítva, 
díszítve, az utcákon végig vonuló zenekar gyüle
kezésre készti a közönséget s esti 7 órakor már 
ezrekre menő ünneplő lepi el a Szt. Háromság
teret.

A zenekar a tágas emelvényen a Hymnus-sal 
kezdi meg az előadás sorozatát Cziczka Sándor 
karnagy vezetésével, a ki fáradhatatlanul dirigál 
és adat elő rövid szünetekkel alkalmi müveket.

Majd szónoki beszéd váltja fel a zenét, 
Vörös Ferenc tb. főjegyző lép az emelvényre s

A végrendelet.
Irta: Simon Vilmos.

York Edgár hadnagy fájdalmas sóhaj lássál 
tette Íróasztalára a végzetes sürgönyt, hogy atyja 
nővére, miss York Amália elköltözött az élők 
sorából.

Ms. York halála váratlanul érte a fiatal tisztet, 
ki éppen l.ondonba akart utazni. Utazásának célja 
igen fontos volt.

York hadnagy ugyanis a nyár folyamán 1 
hosszabb ideig tartózkodóit Skóciában, egy igen 
kedves barátjának falusi birtokán. A zöld erdők, 
a ragyogóan tiszta égboltozat s az enyhe skóciai 
szellő az ő titokzalos suhogásával megkedveltették 
Yorkkal e zordon regényes tájat, de az ő kissé : 
érzelgős szive csak akkor kezdett rajongó vonza
lommal viseltetni Skócia természeti szépségei iránt 
amikor bolyongásai közpette megismerkedett miss 
Fölkér Annyval.

A bájos szőke leány, kit e környéken ston- 
nerhousei rózsának neveztek, egy ezredes árvája 
volt, ki a szudáni hadjáratban, Vadihalfánál 
elesett.

Nyolc hétig tartózkodott York hadnagy 
Skóciában és ez idő alatt oly szenvedélyes sze
relemre gyűlt a szép leány iránt, hogy egy napon 
minden különösebb bevezetés nélkül lábai elé 
borult

— Anny, meghalok önért — mondla és

szeme oly fájdalomtelt tekintettel tapadt a leányra. : 
hogy ms. Anny könnyekre fakadt.

E naptól kezdve York hadnagy a legbol
dogabb ember lett a földön. Midőn aztán be 
kellett vonulnia ezredéhez, távozása előtt eljegyezte 
kedvesét. A házasság megkötéséhez azonban meg ; 
kellett nyerniük ms. York Amália beleegyezését, 
mert a fiatal tisztnek diszes egyenruháján kívül 
semmi egyebe nem volt. York hadnagynak e kü- . 
rülmény nem sok gondot okozott, mert biztosra j 
vette a dúsgazdag matróna beleegyezését, hiszen í 
ez úgy szerette őt, mintha saját gyermeke Jett 
volna.

Skóciából visszatérve rögtön felkereste nagy- | 
nénjél, hogy elhatározását közölhesse vele. Nagy 
volt azonban meglepetése, amikor a háznagy arról 
érlesitette, hogy ms. York nehány nap előttt orvosi 
tanácsra szintén Skóciába utazott.

Hetek múltak el anélkül, hogy York hadnagy 
érintkezésbe léphetett volna nagynénjével Annál 
nagyobb volt meglepetése, midőn egy napon 
asztalán egy terjedelmes levelet talált, melynek 
boritékán megismerte nénje Írását. A levél tar
talma valóságos villámcsapásként hatott a had
nagyra. Tartalma ez volt:

Kedves Edgár!
Régi kívánságom voll, hogy léged előbb- 

utóhb mint házas emberi üdvüzliesselek. E forró 
kívánságom azonban ezideig teljesíthetetlen maradt.

A sors véletlenje, úgy látszik engem szemelt ki 
arra, hogy neked megmutassam azt az utat, mely a 
boldogsághoz vezet. Skóciai utamban egy közeli 
rokonunkat, egy elhagyott szegény leányt fedeztem 
fel. Rövid isinerettségünk alatt annyira szivemhez 
nőtt, hogy nem tudtam többé nélkülözni. Elha
tároztam tehát, hogy adoptálni fogom. A kedves 
gyermek fölvette nevemet és ezután házamnál 
oly jogokat fog élvezni, mintha tulajdon leányom 
lett volna Azt akarom, hogy e napokban meg
látogass, mert meg vagyok győződve, hogy mihelyt 
ms. Yorkot meglátod, a legforróbb óhajom telje
sedni fog.

York hadnagy e levél elolvasása után meg
semmisülve rogyott egy székre.

Aztán utazni akart rögtön. Meg akarta mon
dani nagynéniének, hogy az ő szive már válasz
tott és nincs az a földi hatalom, mely őt Fölkér 
Annylól elválaszthatná, de a szolgálat, ez a kí
méletet nem ismerő nyűg máskép határozott 
York hadnagynak részt kellett vennie a helyőrség 
tisztikarának tereplovaglásán és mire állomáshe
lyére visszatért, asztalán találta már a végzetes 
sürgönyt, melyet öt nap előtt adlak fel Londonban. 
Egy másik irat is feküdt az asztalon, mely érte
sítette a temetés napjáról. Erről is lekésett és ez 
fájl York hadnagynak legjobban. Még utolsó útjára 
sem kísérhette azt, ki neki az életben annyi jót 
lett, aki öl annyira szerette.
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lelkesítő beszédben méltatja a nap jelentőségét, 
például idézve 0  Felsége uralkodói elvei mellé 
mintegy párhuzamul ez ös bányaváros múltjából 
azt a törvényes szokást, mely szerint elődeink 
itt az Isten dicsőségére emelt szobor talapzatá
nál újították meg királyhűségüket, itt tettek foga
dalmat a törvények tiszteletben tartására, ismé
telten kijelentve azt, hogy e civitas jólétén és vala
mennyi hazai civitásén épül fel a nagy civitásnak: 
a magyar hazának jóléte. Ezek a bölcs elődeink 
a »Viribus Unitis« elvét vallották s hosszú szá
zadokon át virágzott, fejlődött e civitás, e város

Ha a múlt s a jelen egyaránt nagyságát hir
deti Annak, aki vezérelvéül választotta a »Viribus 
Unitis«-t, akkor kétszeresen megilleti e hódoló 
tisztelet s zengjen érte újból a »királyért, hazáért.®

Lelkes éljen kisérte a beszédet, melyre ismét 
zene s Gazsó Mihály főtanitó tót nyelven tartott 
oktató beszéde következett, a ki a család fogal
mából indulva ki, e nemzetet nagy családnak tün
teti fel, melynek feje a koronás király. Mint jó, j 
bölcs nemzetcsaládfőt dicsőíti Ő Felségét, hosz- 
szabban ismertetve uralkodását. Nagy figyelem- j 
ben részesült e beszéd s végeztével éljenzéssel 
adott kifejezést tetszésének a hallgatóság.

A zenekar még ezután több darab előadá
sával gyönyörködtette a közönséget, mely 9 óra 
után szétoszolva a kivilágítást és díszítéseket tekin
tette meg.

Augusztus 18-ika.

Reggel 6 órakor a Szokol-féle ágyú sürü 
dörgése jelezte az ünnepet. Hangjára élénkülni kéz- ' 
dett a város.

Majd a bányász zenekar vette át az ünnepi ; 
hangulat ébrentartásának szerepét s 9 órakor j 
nagy tömegben vonult be a közönség az önkén
tes tűzoltók és bányászok felvonulása mellett a 
Nagyboldogasszony templomba, a hol nagymisé- : 
vei 10 óráig tartott az istenitisztelet, melyet 
Rozim József plebánoshelyetles végzett fényes j 
segédlettel.

innen az evang. templomba vonult a közön
ség: a városi tisztikar s biz. tagok Arlhold Géza 
polgármester helyettes vezetése, a m. kir. bánya
igazgatóság pedig Grillusz Emil főbányatanácsos . 
igazgató vezetésével, az önkéntes tűzoltók s bányá
szok sorfala között. Zsámbor Pál lelkész meghaló |

alkalmi beszédét nagy számú közönség hallgatta.
Ugyanekkor az izraelita imaházban is tar

tatott istenitisztelet, — de miután ennek megtar
tása iránt az ünnepi programra megállapítása 
után határozott az elöljáróság, a törvényhatósági 
biz. tagoknak csak egy része mehetett oda.

A közgryülés,
A törvh bizottság díszközgyűlésén a biz. 

tagokon kívül több vendég vett részt és pedig 
nők is nagyobb számban.

A városháza bejárata díszítve, Ő Felsége a 
király arcképe koszorútól övezve, az érdemren
des biz. tagok érdemrendjelükkel, mindannyi biz. 
lag ünnepi díszben. Mindez a szokottól eltérően 
ünnepiessé tette azt a kiemelkedő alkalmat, mely
hez foghatót hasztalan keresünk hazánk történe
tében, ez ünneplés célját, tárgyát tekintve, mert 
való igaz, mit az ünnepi szónok is kiemelt, hogy 
magyar királyaink átlag rövid életűek voltak s 
kiket hosszú élettel áldott meg az ég, azok sem 
uralkodtak oly soká, mint Felséges királyunk.

A díszközgyűlésen Arlhold Géza polgármes
ter helyettes elnökölt. Megnyitó beszédében hivat
kozva a törvh. bizottság f. é. junius havi köz
gyűlésének határozatát, mely a már díszközgyű
lés megtartását s annak programmjál megálla- 
pilá, méltatja a mai ünneplés jelentőségét a hódoló 
tisztelettel emlékezik meg Felséges királyunkról, 
mely szavait állva hallgatta a közönség, majd a 
király éltetésével hisérte.

Ezután elnök felkéri Király Ernő lyc. igaz
gató biz. lagot az ünnepi beszéd megtartására.

Az ünnepi szónok alaposan átgondolt beszéd
ben, meggyőző érvekkel állítja lelki szemeink elé 
a legalkotmányosabb uralkodói Első Ferenc József 
bölcs királyunk személyében.

A beszéd nagy hatást tett hallgatóira; egész 
terjedelmében hely szűke miatt lapunk következő 
számában közölhetjük.

Az éljenzések csillapulta után elnök Vörös 
Ferenc tb. főjegyzőt kéri fel a hódoló felirat fel
olvasására, mely is a következő:

C sászári és Apostoli K irá ly i Felség  
Legkegyelm esebb U ru n k'

Selmec- és Bélabánya törvényhatósági jogú 
sz. kir. bányaváros közönsége ez év junius hava

A közjegyzőtől is kapott értesítést, mely 
nagynénje végrendeletének főbb pontozatail tar
talmazta. Ezek szerint vagyonát unokaöcscse és 
nevelt leánya, fele részben üröklik, de ha nevelt 
leánya unokaöcscsét kivánná férjül, akkor ez tar
tozik e kívánságnak eleget tenni, ellenkező esetben 
a vagyon York kisasszonyra száll. York hadnagy 
pedig ezer font évi apanázst kap.

York hadnagy ez utóbbi passzusnál keserűen 
felkacagott. Aztán csomagoltatott, hogy megtegye 
életének legkellemetlenebb útját.

Késő délután volt, midőn nagynénje villá
jához ért. Csendes egyhangúságban feküdt előtte 
a régi ház, melyhez gyermekkorának legkedvesebb 
emlékei fűzték. A terjedelmes park utjain ropogva 
töredeztek lábai alatl a sárga falevelek. A lomb
jaiktól megfosztott fákon pedig fürge madarak 
ugráltak és apró fejecskéjükkel oly barátságosan 
integettek, mintha tudták volna, hogy e nagyon 
szomorú férfi a ház úrnőjének legkedvesebb rokona.

A folyosón az öreg Jim cammogott eléje.
— Utolsó szavával is a hadnagy urat hivta, 

mondta, de tovább nem birta folytatni, mert
hangja elakadt a zokogásban.

A fogadó teremben az öreg Borbálát találta. 
Az ő szemei is vörösre voltak sirva, de ez nem 
akadályozta meg, hogy nagy bőbeszédűséggel ne 
kezdje elmondani az ulóbb történt eseményeket, 
York hadnagy azonban szavába vágóit

— Jó Borbála, jelentse ms. Yorknak, hogy 
York hadnagy tiszteletét óhajtja tenni.

A házvezutőnő szapora léptekkel sietett a 
hadnagy parancsának eleget tenni. Nemsokára 
aztán visszatért.

— Miss York — jelentette —  gyengélkedik 
ugyan, de azért kéreti a fiatal urat a kék szalonba.

York hadnagy szó nélkül sietett a jelzett 
szoba felé és emelt fővel, dacos tekintettel be
lépett.

A szalon üres volt, de a szomszéd szoba 
nyitott ajtaján keresztül különösen csengő hangon 
beszélni kezdett valaki.

— Kedves rokon, ne vegye rossz néven, 
hogy ily különös fogadtatásban részesítem. Én 
ugyanis fekvő beteg vagyok. De tekintve meg
beszélésünk fontosságát és az ön idejének rövid
ségét, kénytelen vagyok a társalgásnak ezt a 
módját választani.

— Ön igazán nagyon kegyes, ms. York, — 
felelte kissé gúnyos hangon a hadnagy. — Vi
szonzásul megígérem Önnek, hogy ittlétemet a 
lehető legrövidebbre szabom.

—• A lehető legrövidebbre — hangzott a 
csodálkozó felelet. Hiszen nekünk most egy egész 
életre szóló kérdést kell megvitatnunk és ezt Ön 
csak úgy rövidesen akarja letárgyalni?

— Véleményünk ez ügyben teljesen azonos 
s Így nem sok vitára fog alkalmat adni.

— Az nem egészen bizonyos.
— Hogy-hogy V

Úgy hogy én pélldául nagynénénk ama 
kívánságát, hogy ön engem nőül vegyen igen okos 
gondolatnak tartom.

14-én megtartott rendes havi közgyűlésében egy
hangúlag hozott határozatával kimondd, hogy 
Császári és Apostoli Királyi Felséged, Legkegyel
mesebb Urunk és Királyunk születésének 80- ik 
évforduló ünnepén, őseitől öröklött hűségének, 
alattvalói hódolatának, e nagy évforduló megün
neplésével és hódoló felirattal óhajt kifejezést 
adni.

Midón az alattvalói hűség legnemesebb su 
gallatából kelt eme határozatnak megfelelően Csá
szári és Apostoli Királyi Felséged, Legkegyelme
sebb Urunk legmagasabb trónja elé járulunk 
feltárul előttünk a magyar nemzet lettekben oly 
gazdag évezredes múltja s biztos Ítéletiéi mérle
geljük, méltatjuk nemzeti fejlődésünk hullámos 
haladásában azokat a kiemelkedő korszakokat, 
melyek a nagyok között is nagyobb királyaink 
uralkodását jelzik s tudattá emelkedik lelkűnk
ben az a hit, az a meggyőződés, hogy a nemzeti 
nagyság előfeltételeit biztosító munka, az alap
vető, fejlesztő és fenntartó nemzeti munka nem 
az immár bezárult múlté csupán, de áldást hozóan 
foly az eme két embert öltönvi időben is, mely 
Császári és Apostoli Királyi Felséged bölcs ural
kodását jelenti.

Ha Árpád fejedelem. Szent István és l\ 
Béla királyaink uralkodását az alapvetésben. Mátyás 
királyunk és Mária Terézia királynőnkéi kultu 
rális kihatásában ismeri el az utókor kimagasló
nak, úgy Császári és Apostoli Királyi Felséged 
bölcs uralkodása mindkét irányban emelkedik ki 
előttünk: élő nemzedék előtt, a kik az 180?-iki 
majd az 1848-iki törvények szentesítésében egy 
uj korszak alapkövének letételét láttuk, hisszük s 
tudjuk.

Ha a nemzetek életét irányitó égi hatalom 
még hosszú jövőt szánt a magyar nemzetnek, 
úgy az csak ezeken a törvényeken épülhet fel.

Ha kulturális tovább fejlődésünk még távoli 
századokba nyúlik be, ugv az csak ebből a kor
szakból merítheti szellemi erőforrásait, ebből a 
korszakból, melyre Császári és Apostoli Királyi 
Felséged dicső uralkodásának fénye sugárzik.

Ebben a meg nem ingatható hitünkben száll 
liódolatleljes üdvözletünk Császári és Apostoli 
Királyi Felséged fölkent személye felé, ezen a 
nagy évforduló ünnepen, örömünkben a fölölt, 
hogy a királyok királya végtelen kegyelméből 
Császári és Apostoli Királyi Felséged e magas 
kort még hosszú évek kilátásával megérhette, és 
hála teljes szívből jövő

•Imánk felszáll a magas egekbe,
Tartsa meg a magyarok islene!«

tartsa meg Császári és Apostoli Királyi Felségedet 
nekünk, hű magyarjainak, népek millióinak, ez ős 
bányavárosnak, mely királyi kegyében annyiszor

— Miss York — felelte a hadnagy dühtől 
reszkető hangon — önnek bizonyára nincs arról 
tudomása, hogy az én szivem már nem szabad

— Önnek meg úgy látszik, arról nincs tudo
mása, hogy nagynénénk végső kívánsága szerint 
ön engem feleségül kell, hogy vegyen, ha én ugy 
akarom, mert ellenkező esetben nénénk vagyo
nának én leszek egyedüli örököse.

York hadnagy e cinikus válaszra halálsápadt 
leli a haragtól, de mérsékelte magát és elég nyu
godtan felelte:

— Remélem, hogy ön e rendelkezést nem 
létezőnek tekinti.

— Sőt ellenkezőleg — volt a felelel.
— Hogyan ? Ön akarja, hogy akaratom 

ellenére feleségül vegyem ?
— Ez erős akaratom.

És ha én vonakodnék ennek eleget tenni?
— Akkor nagynénénk egész vagyona reáni

száll.
— Miss York, én úgy látom, hogy ön komoly 

tréfát Uz velem. Más magyarázatot nem Indok 
adni annak a makacsságnak, mellyel egy teljesen 
ismeretlen ember személyéhez ragaszkodik

E szavak után pillanatnyi csönd keletkezel! 
és York hadnagynak úgy tetszett, mintha könnyű 
selyemruha suhogását hallaná.

— Még akkor sem — hangzott isméi a 
válasz — ha én kérem meg arra

És a másik pillanatban előtte állt — ms. 
Fölkér Anny.
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részesült, a kik bízván bízunk abban, hogy Csá
szári és Apostoli Királyi Felséged bölcs uralko
dása alatt a nemzettest egyes szerveinél újabban j 
hevesebben föllépő eltérések, szertelenségben ki
törő ellentétek csak tűnő jelenségei egy újabb 
nemzettársadalmi alakulatnak, de nem maradandó 
háborgásai, melyek idővel rendes mederbe jutva, 
szilárd államalkotó elemeivé válnak Szent István 
örökének, az egységes magyar birodalomnak, 
melynek területén minden faji, minden nyelvi tömö
rülés az össznemzeti erőnek tömörülését célozza 
és mozdítja elő.

El bennünk a hit, hogy az érzésnek és gon
dolatnak ez a nemzeti létet biztosító egysége még 
Császári és Apostoli Királyi Felséged jogara alatt 
veszi át az uralm at a négy folyam téréin, mert 
az alattvalók millióinak lelkében meggyőződéssé * 
szilárdul a «Viribus Unitis* és a «Fogjunk kezet* 
jelmondatban rejlő igazság, két birodalom fölkent 
királyának és a költők királyának eme bölcs 
intelme.

E hitben tesszük le ismételten a legmaga- 
sabb trón zsámolyánál alattvalói hódolatunkat, j 
akik maradtunk öröklött hűséggel.

Selm ec- és Bélabánya sz. kir. bányaváros 1 
1910. augusztus hava 18-ik napján megtartott 
díszközgyűlésünkből,

Császári és Apostoli Királyi Felséged
Legkegyelmesebb Urunk

leg alázatosab b  a la ttv a ló i.

A jelenvoltak állva hallgatták meg a hódoló 
feliratot, melynek felolvasásakor ismét kitört a 
lelkes éljenzés, őszinte, hódolatteljes éltetése Szent 
István méltó örökösének, Felséges királyunknak. | 

Az ünneplő beszédet és a hódoló feliratot i 
Farbaky István miniszteri tanácsos biz. tag indít
ványához képest egész terjedelmében jegyzőkönyvbe 
vétette a díszközgyűlés határozata.

A hitelesítő bizottság tagjainak kijelölése i 
után elnök köszönetét mondva az egybegyűltek
nek megjelenésükért, a díszközgyűlést bezárja, mire I 
újból kitört az ‘ éljen a király!* s a törvényiül- j 
tósági bizottsági tagok, mint a király hűségéről j 
ős idők óta ismeretes ősbányaváros alkotmányos j 
érzületének, e drága kincsnek letéteményesei 
ünnepi hangulatban távoztak a tanácskozási terem 
bői, m ialatt a harangok ünnepet hirdető hangja 
végig zúgott fölöttünk, minden hajlékba behatolva 
emlékeztetőén a nagy királyünnepre.

Utolsó kongásukra önként tört ki ezerek 1 
ajkán az ‘ éljen a király!* . . .

Szülök gondja.
(V. L.) A thema minden esztendőben visz- 

szatérö és valami nagy, sokféle variálást nem bir ! 
meg. Évtizedek óta, igy az iskolai tanév kezdete 
felé megújul a sajtó körkérdése, foglalkozván a 
szülők nehéz gondjával, azzal, hogy pályaválasz
tásra megérett gyermekeik részére mely kenyér- j 
kereső foglalkozást válasszák ki, vagy helyesebben j 
melyikre taníttassák?

És évtizedek óta úgy van, hogy ainig a sajtó J 
a közérdek becsületes szolgálatában óva inti a ! 
szülőket a túlontúl megszállt értelmi pályák vá- : 
lasztásától és amig évtizedek óla a szülők keser- j 
vesén tapasztalják az úri proletariátus rettenetes j 
bajait, —  valóban nem tudott az úri foglalkozás j 
felé való özönlés gyengül™, ellenkezőleg a kor ! 
szellem ma inkább, mint valaha azt követeli, hogy | 
iparos, kereskedő és kishivalalnok, sőt ujab idő- ! 
ben a földmivelő is, dédelgetett magzatának latéi- j 
ner pályát választ azzal a két jeligével, hogy le- j 
gyen külömb az apjánál, és ha kevesebb a meg- j 
üresedő hivatali állás, meg kell toldani egy kis | 
protekcióval.

Hiába prédikálunk mi azzal a beteges urhat- ! 
námsággal szemben aféléket, hogy a jövő a tanult t 
iparosé és kereskedőé, mert a valóságban egy két 
kivétel mellett az a tény, hogy a sajtó által any- | 
nyira feltisztelt ipari és kereskedői pályát nem a j 
tanult, hanem a tanulatlan elem foglalja el.

A mi külföldön természetes folyamat, nálunk
országos sensatió, köz- és általános csodálkozás 
tárgya, ha egy-egy tanult ember a mUhely-pad 
mellé áll. Valami két esztendeje, egy székesfővá
rosi tanácsjegyző asztalosmühelyt nyitott és majd 
olyan közérdeklődés környezte, mintha egy esküdt
széki tárgyalásra fölmentett és gyönyörű tollas j 
kalapban feszitő anyagyilkos dámat lehetne szem- j 
ügyre venni. Hiszen közben hallattszott is efféle i 
megjegyzés, hogy a doktor urnák kitett cégtáblája 
uj idők jele, de bizony nem uj idők jele volt az, 
csak sensaliós ritkaság.

A helyzet ellenkezőleg az, hogy egy vidéki ; 
város egyidőben tesz közzé irnoki állásra való 
pályázatot és artézi kút fzrrására árlejtést. Az 
előbbire 152 kérvény érkezett, az utóbbira ismé- j 
telten nem akadt pályázó. Aki erre nem azt 
mondja, hogy ez gyönyörűen simbolizálja a mi 
urhatnámságunkat — az nem szereti nevén ne
vezni a gyermekét

Az elmúlt napokban a székesfőváros egyik j 
középiskolájában szülői értekezlet volt. Az igaz
gató statisztikai adatokkal bizonyítgatta a meg- í 
jelent szülőknek a lateiner pályák túlzsúfoltságát, í 
— amikor arra fordult az értekezlet, hogy az 
iskolából kilépő 61 gyermek milyen pályát választ, i 
54  szülő büszkén vágta ki. hogy gyermekét egye
temre küldi, inig 7 szülő szemérmetesen jegyezte | 
meg, hogy anyagi ereje miatt kéuytelen gyerme- i 
két merkantil pályára nevelni.

Ilyen, a gyakorlati életben oly sokszor meg- j 
ujuló esetek után, meglehetős naivság kell ahhoz \ 
hogy valami nagy hatást várjunk ezen cikk köz- ! 
zétételélől. A korszellem egyáltalában nem nagyon 
kedvez a sajtó tanévkezdő intelmeinek, mert ha a 
szülő egyike-másika el is ismeri, hogy igazunk 
van, azért a maga szeretett gyermekét mégis csak 
urnák fogja nevelni. Mivel pedig az értelmi pá
lyákon lulproductió van, a jövő generátió szivébe- 
lelkébe korán be kell vésni azt a bölcs életelvet. ! 
hogy ne a tehetségre alapítsa boldogulását az j 
élétben, hanem — a prolektióra. Es hogy ez a j 
bölcs élclelv micsoda rombolást visz végbe a ki- i 
alakuló jellemekben, —  annak eldöntését egyene- j 
sen rábízzuk olvasóinkra, annál inkább, mert nálunk I 
a moralistát nem szeretik.

A szülők gondja pedig évről-évre súlyosabb, 
a pályatévesztettek száma pedig évről-évre nagyobb, 
a szellemi proletariátus szédítő jelenségeket tár 
fel, igy pl. azaz eset: hogy jogvégzett és a dr. j  
tiszteletet parancsoló cimviseléssel biró urak közül 
a rendőrség nyilvántartása szerint 8 könyvágens, 
12 éjjeli helyeken muzsikáló existentia siratja, 1 
hogy édes apja hentesnek, vagy borhelynek nem : 
adta. Nagyon sok letört existentia fogja megsiratni j 
beteges becsvágyát, amig egészségesebb felfogás ! 
nem ver gyökeret. Ma csak panaszkodunk és le- j 
kötetlenségünkben keseregve várjuk az uj szel- ! 
lem virradását.

K Ü L Ö N F É L É K .
— Szem élyi hirek. S z eg ed i  Sándor dr. 

hosszabb távoliéle után visszaérkezett, orvosi gya
korlatát újból megkezdette.

A 80 évesek  családi ünnepe. Azzal a 
jóleső tudattal tekintünk vissza aug. 18-ára. e 
király napra, hogy tőlünk telhelőleg a nagy nap 
jelentőségéhez méltóan ünnepeltük meg azt a 
napot mint közhatóság, mint közönség. Ünnepe j 
volt az az évforduló minden családnak is a csa
ládi körben, melyről most csak is általánosságban ; 
tehetünk említést. Egy nemes lélek azonban olyan 
családi ünnepet rögtönzött s illesztett bele a fényes 
ünnep keretébe, melyről külön is meg kell emlé
keznünk. A 8U éves és ennél nagyobb kort elért 
Selmecbányái szegényeknek akart az a nemes . 
lélek egy jó  napot szerezni azon az ünnepen, a 
melyen 80 éves agg uralkodójukat az alattvalók ,

milliói ünnepük és ez óhaja fényesen valósult 
meg az aggok házában, ahol a meghívott öregek 
férfiak s asszonyok, köztük két 48-as honvéd is, 
délelőtt 11-órakor terített asztalok mellett fog
lalt helyet. A törvényhatósági bizottság díszköz
gyűlésének több tagja is szemtanúja volt az aggok 
ez ünnepének s ők is meghatva fejezték ki kű- 
szönetüket az ünnep szerzőjénél, aki minden el
ismerést el akart magáról hárítani. Kezdetben csak 
15— 2 0  öregre számíthattunk, de 24 óra múlva 
már megkétszerődölt a számuk, majd pedig három
annyira nőtt az ünnep előestéjén és a jótékony 
urinő senkit sem utasított vissza, szívesen látott 
vendégül fogadta. Minthogy a jelen volt néző kö
zönség abban a tévedésben volt, hogy kizárólag 
az agg ápolda lakói részesülnek a jótéteményben, 
de másrészt a szegények örömétől és a nemes 
tettől indíttatva Vörös Ferenc tb. főjegyző rövid 
beszédben világosította fel az érdeklődőket s 
egyúttal méltatni kívánta azt a cselekedetet, mely 
egy igazi felebaráti szeretettől áthatott nemes lé
lekre vall s felkérte liozim  József római kath. 
plébánoshelyeltest, hogy az étkező vendégekkel 
ugv a jószivü adakozónak szándékát és ez ünnep 
jelentőségét tót nyelven velők megismertetni szí
veskednék. mire a plébánoshelyettes a legna
gyobb készséggel m éltatta e családi ünnep je 
lentőségét; a legnagyobb családfőről hódoló tiszte- 
telettel s e kis családról is, mely itt összegyűlt és 
arról az igaz keresztényi szeretettről szólva, mely 
a Felséges királyunkkal egykorú aggok megvendé- 
gelésének gondolatát sugallolta. A beszédeknek 
bevégeztével az irgalmas nővérek a legnagyobb 
készséggel és gyorsasággal szolgálták ki a vendé
geket, látszott örömteli arcukon, hogy osztoznak 
a szegények örömében. A jó  leves után két féle 
pecsenye, főzelék, sütemény, szépen feldiszitett 
torta, bor következett, a férfiak szivart is kaptak, 
majd pedig mindannyian nemzeti szalaggal díszí
tett kis emlékérmet. Arthold Géza polgármester- 
helyettes, Farbaky István miniszteri tanácsos, L)r. 
Tóth Imre bányakerületi főorvos és többen meleg 
szavakkal fejezték ki köszönetüket Dr. Kresz 
Gézáné úrnő és leánya Kresz Eleonóra úrnő előtt, 
akiknek neveit most már el kell árulnunk, mint 
akik a 80 éveseknek jószivü vendéglátói voltak. 
Köszönetét mondott dr. t'ngár Kálmán ügyvéd 
is és a látottak és hallottak hatása alatt 20  K 
adományt adott át Vörös Ferenc tb. főjegyzőnek 
a menház céljára, mit a tb. főjegyző azonnal 
Schram  /.itta főnöknőhöz juttatott el. Az ebéd 
folyamán Ulbricli Mátyás 48-as honvéd szívből 
jövő őszinte köszönetét mondott a 80 évesek nevé
ben Kresz úrnőknek, akik elhárítván magukról 
az érdemet, a király éltetésével feleltek a köszönő 
szavakra, megértetve vendégeikkel, hogy e mai 
folebaráti cselekedetre a mi Felséges királyunk 
iránt lelkűkben táplált hódoló tiszteletök és a sze
gények sorsa iránti részvételük indította őket. 
Tisztelet az ilyen cselekedettel hódolóknak! s 
éljen a király!

—  V asárnapi m unkaszünet. A kereskede
lemügyi m. kir. Minister, 56610. szám alatt a 
következő rendeletet bocsátotta ki. Szent István 
király napja a folyó évben szombatra esik s igy 
két munkaszüneti nap közvetlenül követi egymást, 
minek következtében a kötelező munkaszünetre 
vonatkozó rendelkezések fenlartása mellett a for
galmi élet nem csekély részében egyfolytában 
csaknem 48 órán át szenvedne fennakadást. Mi
után a forgalom ily mérvű szünetelése főké
pen az élelmezéssel kapcsolatos, de egyéb 
iparágaknál is, a közönségre előreláthatólag sok 
hátránnyal járna, az ipari munkának vasárnapi 
szüneteléséről szóló 1891. évi XIII. törvénycikk 
15. jí-a alapján a belügyi és füldmivelésügyi minis
ter urakkal, illetve a horvát- szlavón- dalmát- 
országi bán úrral egyetértöleg, a folyó évi augusz
tus hó 2 1 -érc eső vasárnapra kivételesen meg



engedem, hogy mindazon ipari munkák, melyek 
hivatali elődöm 1008. évi julius hó líl-án  28569. 
szám alatt kelt rendelete értelmében vasárnapon 
az alábbi rendelkezésemmel megállapított időnél 
hosszabb időn át nem végezhetők, a folyó évi 
augusztus hó 21-ére eső vasárnapon reggeli ti 
órától déli 12 óráig és esti ti órán túl akadály
talanul legyenek végezhetők.

— Kápolna alap. A Vihnyei kápolna alap 
javára felülfizettek az 1910. julius hó 30-iki 
hangversenynél, hireghi Hirsch Károly dr. 5 kor., 
Schopf Erzsébet 8 kor., Müller flyuláné 2 kor., 
Feichtinger Győzőné 2 kor., Daubner József 3 kor., 
Kubinyi Endre 1 kor. (10 ül., llasek Jánosné 2 kor., 
Irnaszk Elemérné 2 kor., Eahuda Ferenc dr. I kor., 
özv. Krumpel Jánosné 2 kor. Dombay Narcis 2 
kor. Stromecz Richárd 2 kor. Somló Mór dr. 1 
kor, Margit 2 kor. Remcsák Ede 2 kor. Kachel- 
mann Károly 4 kor. Horn Valdemár 2 kor. B a 
lázs Hugó dr. 3 kor. Berzsenyi Zoltán dr. 5 kor. 
Klein Ödön 2 kor. Ajándékok 8 kor. 30 fii.

Hidránsok mellé helyezett tö m lő -tartó  
szekrények. A .Selm ecbányái Önkéntes Tűzoltó 
Egylet, még a mull év november hő 8-án tar
tott választmányi gyűlésén elhatározta, hogy a 
városban lévő hidránsokat tömlőkkel, sugárcsövei 
és hidránskulcscsal szereli fel. E terv a napokban 
meg is valósult, s most már 25 hidráns mellett 
lévő legközelebbi falon egy-egy szekrénykében 
négy tekercsben fiO méter legjobb minőségű nyo
mótömlő, egy sugárcső és egy hidránskulcs van 
elhelyezve. A szekrényke üveg lappal van ellátva 
s a hozzá szolgáló kulcs a szekrényke oldalára 
erősített szintén üveglappal bíró kis dobozban 
van elhelyezve. Szükség esetén a kulcstartó doboz 
üveglapját betörve, kivehetjük a kulcsot s azzal 
kinyitva a szekrény ajta ját, hozzá férhetünk a 
szekrényben elhelyezett szerekhez s használatba 
vehetjük azokat. A tömlők csavarjai direkt a hid
rám ra csavarandók fel. A városban elhelyezett 
25 tömlő-tartó szekrény és a bennük lévő 1500 
méter tömlő, 25 darab sugárcső és hidránskul- 
csok beszerzési ára összesen 3500 korona. E sze 
reket az önkéntes tűzoltó-egylet a saját megta
karított pénzéből szerezte be azért, hogy az eset
leges tűzvész elleni védekezést és a tűznek a 
lehető legrövidebb idő alatt való megtámadását 
és eloltását lehetővé tegye; másrészt azért is, j 
hogy a város közönségének megmutassa, hogy a 
pártoló tagok filléreit, nem csupán személyi fel
szerelésre, semmiképen sem önző célra, de iga
zán közhasznú célra fordítja. A tűzoltó egylet j 
tüzrendészeti szempontból oly nagy jelentőségű 
és nagy fontosságú intézményt valósit meg ezzel, 
aminővel az országban két-három kincstári tele 
pen kívül egyetlen egy város sem dicsekedhetik. 
Budapesten, Győrött stb., ahol a tűzoltóság állandó 
készenléte és tökéletes szervezete következtében 
5 — 10 perccel a ttiz jelzése után összes szereivel 
megjelenhetik a helyszínén, ilyen berendezés pazar
lás volna, de Selmecbányán, ahol szétszórtan lakó. 
többnyire iparos foglalkozást űző önkéntes tűz
oltóság van. ahol a tűzjelzés nem tökéletes, de 
jóformán nem is lehet az, ahol az őrtanyán csak 
három őr van, a szerekkel többnyire elkésetten 
fognak a tűz színhelyén megjelenni; azért Sel
mecbányán ez intézmény létesítése (tekintve hozzá 
a vízvezeték nagy nyomását) nagy jelentőségű 
vívmány. A tűzoltó egyesület a közönség érde
keit óhajtja szolgálni ezáltal, annyival is inkább, 
mert városunkban a nem tűzbiztos építkezés, a 
szűk utcák, sikátorok, mind oly körülmények, 
amelyek egy keletkező, de azonnal kéznél nem 
lévő, megfelelő tűzoltó-szerek hiánya miatt, kellő 
időben el nem oltható kis tűznek nagy tűzvésszé 
való kiterjedését elősegíthetik. Epén azért a közön
ség saját érdekében cselekszik akkor, amidőn a 
tömlő-tartó szekrényeket pártfogásába veszi és az 
eset.c-ges rongálások okozóit a hatóságnál felej- ,
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lenti. Különben, hogy a közönség is megismer
kedjék —  közelebbről —  a szekrényekben elhe
lyezett szerek kezelésével, a tűzoltók alkalomad
tán e szerek kezelését a közönség előtt be fogják 
mutatni.

—  V ihnye-fiirdő vendégeinek névsora a 
következő:

Palásty Jolán, állami tanítónő és kisérőnője, 
Jablonic; edvi Illyés líéláné, árvaszéki ülnök öz
vegye és leánya, Aranyosinarólh; Kondor Vilmosné, 
m. kir. erdőtanáesos neje és leánya, Balassagyarmat; 
Füzy Gyuláné, m. kir. posta- és távirda-lelügyelő 
neje és 2 leánya Budapest; Medveczky Sándorné, 
gyógyszerész neje és leánya, Léva; Dr Hevessy 
Károlyné, ügyvéd neje és fia, Kassa; Zsoldos 
István, vasgyári főmérnök és neje, Budapest; Kitűzi 
Ernőné, társulati igazgató-főmérnök neje, Gyula: 
özv. nagysomkuli Mertse Jánosné, Budapest özv. 
Szabó Mihály né, kir. járasbiró özvegye és leánya, i 
Titel; Klein József, bérkocsitulajdonos és fia, Buda
pest Márkus György, m. kir. igazságügyminiszteri 
gyakornok, Budapest; Márkus Tibor, in. kir. föld- 
mi vlésiügyi miniszteri gyakornok, Budapest; Marion 
Irén, hivatalnok, Budapest özv. AndrásynéTopscher 
Karolin és kisérőnője. Nyíregyháza: Szvoboda 
Román, tanító és neje, Esztergom; llaán Jolán, 
tanítónő, Czegléd; Dr. Engel Ida, orvos és nővére, 
Budapest; Molnár Mórné, M. A. V. hivatalnok neje, 
és fia, Budapest; Rolh Antalné, kereskedő neje, 
Debreczen; Ferenczy Gyuládé, tanár neje és leánya, 
Debreczen; Knoll Lajosnó, déli vasúti hivatalnok 
neje, Budapest; Tóth Zoltán, állami tanár, Buda
pest: üolmann Józsefné, Írnok neje és unokája, 
Budapest; Tóth Elemérné, fővárosi tanítónő, Buda
pest: l)r. Balázs lgnacz, hírlapíró, neje és 3 gyer
meke, Budapest; Rotlenbcrg Jerom os, kiskereskedő, 
Zólyom; Fodor Alfréddé, kereskedelmi utazó neje 
és fia, Újpest; Babich Pál, főgyimn. tanár, Békés
csaba: Gera Bajos, asztalosmester Budapest; Dr. 
Nagy Emil, országgyűlési képviselő, Budapest: Dr. 
Nagy Aladár, kir. táblai elnöki titkár Szeged; 
Adorján Sándorné, póstatakp. tisztviselő neje és 
fia, Budapast; özv. Pálfl'y Józsefné, kir. törvényszéki 
biró özvegye, Budapest; Medgyessy Sándorné, ny. 
kir, albiró neje, Vámosmikola; Auguszta Olga. 

lami tanítónő és kisérőnője, Fiílöpszállás; Bariss 
rpád‘ gyógyszerész neje és leánya, Kondoros; Dr. 

Felesik Dezsődé, tanár neje és fia, Pozsony; 
Arnaul Károlyné, vállalkozó neje és leánya Tem es
vár; özv. Höfer Jánosné, magánzó és leánya, 
Győr; özv. Hafl'ner Ernőné, magánzó és fia Győr; 
özv. Weisz Béládé, kereskedő-segéd özvegye és 
leánya, Szent-Endre; Kohn Ignácné,mészáros-segéd 
neje és 2 leánya, Budapest; Friedliinder Irén, 
hivatalnoknő, Budapest; Koszér Jánosné, kir. tör
vényszéki biró neje és nővére, Pécs: Meliska 
Samudé, mozdonyvezető neje és fia, Zólyom.

—  A F. M. K. E. Közgyűlése. Érsekújvár 
városa nagy előkészületeket tesz, hogy a F. M. 
K E. aug. 24-iki közgyűlése alkalmából a Fel
vidéki vármegyéiből egybegyülő egyesületi tagokat 
méltóképen fogadhassa. Külön bizottságok intézik 
a fogadást, az elszállásolási, a város diszitését, a 
vendéglátást. A város két diadalkaput is akart 
felállítani, de a F. M. K. E. elnökségének kérésére 
elejtette ezt a tervét. Programul szerint az elnök
ség augusztus 23-án délután 2 órakor érkezik 
Érsekújvárra, a hol M iklóska  Aladár polgármes
ter fogadja. A külümböző vonatokkal érkező ven
dégek számára, az állomáson elszállásolási iro d a  
áll rendelkezésre, a hol minden érkező megkapja 
szállásjegyét és megválthatja a társasebéd jegyét 
(Ára 4  korona). Délután 3 —6 óra közölt az 
K rsek u jv á ri S jw rteyylel a berekben galamblövő
versenyt rendez. Este 6 órakor az igazgató választ
mány a városháza közgyűlési termében ülést tart, 
hogy a közgyűlés tárgyait előkészítse. Az ülés i 
nyilvános s azon mindenki részt vehet. Este 8 ] 
órakor ism erk ed ési estéin  aí! Arany Oroszlán 
szállóban. Masnap, augusztus 24-én reggel 8 — 10 
óra közt isteni tiszteletek az összes felekezetek 
templomaiban. Délelölt 11 á ra k o r tartja a 1L 
M. K . K. X X V I I I .  évi re n d es  közgyűlését, Des- 
sewffi Emil gróf elnöklésévol. A közgyűlést tár
sasebéd követi. I). u. 3 0 óra közt az l'.rsekaj- 
v á r i  Spo rtegy lel  folytatja és befejezi galamblövő 
versenyét. — A kereskedelmi miniszter az egye j
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sülét tagjainak, a közgyűlés alkalm ából, kedvez
ményes utazást engedélyezett; az erre jogosító 
igazolványok a F. M. K. E. főtitkári hivatalánál 
(Nyitra) és a vármegyei választmányok elnöksé
geinél kapkatók. A F. M. K. E. elnöksége kéri 
az egyesület tagjait, a kik a közgyűlésen részt- 
venni kívánnak, hogy ezen szándékukat, az idő 
rövidségénél fogva, most már tá v ira tila g  je len t
sék be, hogy megfelelő elszállásolásukról gondos
kodás történhessék.

—  Ju b ilá lt  ,,Az E st“ . A teljes siker és nép
szerűség jegyében született meg «Az Est». Ma már 
nincs Magyarországon város és nincs újságolvasó 
ember a ki ne tudná, hogy mit jelent «Az Est- 
Törhetetlen igazságszeretetet, radikalizmust, a nép
jogok teljes tiszteletéi, minden haladás és előre
törés harcos mozgatóját —  egy teljesen szabad, 
bátor, független és előkelő rangú újságot. Az Est 
mindenütt ott van, régi megszokott, kipróbált és 
hűséges barátnak tűnik fel s szinte meglepetés, 
hogy csak most ért el a századik szám jubileu 
mához. A közönség teljesen tisztába van értékével, 
mert Magyarországon lap még Így nem indult s 
ilyen gyorsan nem lett népszerű. Nem az a lé
nyeges, hogy este már minden magyar városban 
két krajcárért egy teljes újságot kap az olvasó, 
hanem az, hogy ez az újság egészen eredeti, egészen 
uj, minden értesülésében pontos, becsületes és 
hangjában feltétlenül tisztességes. Az Est kiadó- 
hivatala és szerkesztősége Budapest, Miksa utca
8., —• ahol minden érdeklődő a lapra vonatkozó 
minden felvilágosítást megkaphat s a honnan 
kívánatra mindenkinek küld mutatványszámot a 
kiadóhivatal.

—  Tévedés azt hinni, hogy a poloskák pe
téikkel együtt ki nem irthatók. Ha a l.öcherer 
• Oimexin 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 l.öcherer Ci- 
mexin mindenütt használható, szövetet, bútort, 
falat vagy festést nem piszkit; nyomot, vagy fol
tot nem hagy. Kapható: M a ryótsy  gyógyszertár
ban Selmecbányán, valamint a készítőnél: Böche- 
rer gyógyszerésznél Bártfán.

Reklám  és dobszó nélkü l, de sok évi 
tapasztalattal és alapos szaktudással felszerelve 
kezdé meg működését épen most egy éve Hegyi 
Bajos hirdetési irodája (Budapest, VII. Kertész 
utca 39. sz.) és ezen rövid idő alatt megszerezte 
magának a reklám ügy alapos ismerete, előzé
keny eljárása és a legszolidabb bázisra fektetett 
tevékenységével a legjobb nevű cégekből álló 
klientúrájának teljes bizalmát és megelégedését 
és most már a főváros egyik legkeresettebb és 
szívesen foglalkoztatott hirdetési irodáihoz tarto 
zik. A reklámügyre vonatkozó bármely felvilágo
sítással, árajánlatokkal, tervezetekkel stb., a le g 
nagyobb készséggel szolgál.

—  M iért d rág a  a tég la  és az a g y a g á ru ?  
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- 
Uzein amellett, hogy szaporább, természetesen ol
csóbb és jobb is a kézi vetésnél. A gépüzeinü 
téglagyártásnak főfeltétele, hogy a gyártás csakis 
jó  minőségű gépekkel történjen, melyek a ren
delkezésre álló anyagnak és a helyi viszonyoknak 
megfelelnek. Ha tehát téglagépeket veszünk, csak 
elsőrangú gyárral lépjünk összeköttetésbe, am ely
nek megvan a kellő tapasztalata téglagyárak b e
rendezésében. Gellért Ignác és társa cégnek (Bu 
dapest, Terézkürut 41) mely cég évek óta képviseli 
Drezdai motorgyárat és amelynek szolid szállításai 
országszerte híresek, sikerült megszereznie a drez
dai gyár kezelésében álló világhírű Meisseni Ja -  
kobiwerk képviseletét, amely tégla- és agyagáru- 
gyári 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 
cialis gyártmányaira, mint szürőprésekre, aprító
gépekre, stb.

-  __ M 0 - augusztus 21.



1910. augusztus 21. 6

NYILT-TÉR.
fj rovat alatt közlőitekért nem felelős a szeik.

Ódon tan k ö n yv ek
e hó 25-töl kezdve kaphatók.

Helybeli igen tisztelt 
s z illö k , kik kényelme
sebben akarják meg
választani, szives fi

gyelmébe ajánljuk.
Kiváló tisztelettel

J o e r g e s  A. Szv. é s  fia
könyvkereskedése. (A Terraszon.)

ktll a szappan összehasonlításánál és 
bevásárlásánál ügyelni. A világ egy 

szappana sem éri el a

S c h ic h t

szarvas
szappanét (

minden jó tulajdonságában, tiszta- I  
ságiban, m osóképességében, lágysága- {  

bán és olcsóságában. }
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Szülök figyelmébe.
.Már három ízben! hirdetésünkre, tanuló iránt, 

eddig senki még nem is érdeklődött.
Szaklapunkban folyton sok segédet keres

nek. Aki eddig általunk ezen pályára lépett s jó 
utón haladt, ma igen jó l el van látva.

Eltekintve attól, hogy itt is dolgozni kell, 
a pálya tehát biztos.

Kiváló tisztelettel

Jo e rg e s  Ágost,
könyvkereskedő.

SELMEC- ÉS BÉLABÁNYA SZ. KIR. VÁROS

HIVATALOS KÖZLEMÉNYEI.
329 1910. föispáni szám.

Hontvármegye- és Selmee-Bélabánya 
sz. kir. városok főispánjától.
A magyar kir. belügyminiszter ur 4804 1910. 

számú leirata szerint Ű császári és apostoli Ki
rályi Felsége 1908. évi augusztus hó 14-én kelt í 
s a .Budapesti Közlöny* 1908. évi 275-ik számá
ban közzétett legfelsőbb kéziratával legmagasabb ! 
országlása megkezdésének hatvanadik évfordulója 
emlékezetére a polgári állami alkalmazottak ré
szére emlékkeresztel méltóztatott legkegyehneseh- 
ben alapítani.

A jubileumi keresztre igénnyel bírnak:
1. Mindazok, a kik a jelen okirat közzété- ! 

telének napján tényleges állami polgári alkalma
zásban, vagy ehhez hasonló közszolgálatban álla
nak: továbbá azok — feltéve, hogy legalább tiz 
évig megszakítás nélkül ténylegesen szolgáltak, —  i 
kik vagy mint tisztviselők ezen okirat közzétételét 
megelőző évtizedban, vagy más minőségben a 
közzététel napját megelőző évben állottak ilyen : 
alkalmazásban.

Ideiglenes és végleges szolgálati minőség kő- j 
zött különbség nem teendő, —  férfi és nő hiva- j 
talnokok egyaránt részesülnek e kitüntetésben. 1

2. Mindazok az állami szolgálatban vagy 
ahhoz hasonló közszolgálatban szerződésileg al
kalmazott személyek, akik a jelen okirat közzé
tételének napján tényleges alkalmazásban vannak 
és legalább három évi megszakítás nélküli szol
gálatot mutatnak ki

3. Mindazok az állami vagy közalapítványi 
igazgatás alatt álló üzemekben alkalmazott mun
kások, a kik a jelen okirat közzétételének napján 
állandó minőségben három évi megszakítás nélkül 
foglalkozást mutatnak ki, 21. életévüket betöltöt
ték és nyugdíjban vagy nyugbérben való részese
désre igényjogosultak.

Felhívom teliát mindazokat, kik a fentiek 
értelmében ezen polgári emlékkeresztre jogigény
nyel bírnak és azt tényleg elnyerni óhajtják, hi
vatalomnál folyó évi szeptember hó 15-ig szóban 
vagy Írásban jelentkezzenek, mely alkalommal 
igényjogosultságuk is igazolandó.

Az egyes állami hivatalok főnökeit pedig ez 
utón kérem fel, hogy jelen felhívásról alárendelt 
tisztviselőiket értesíteni szíveskedjenek.

W ilezek F rig y e s  g ró f
Hontvármegye- és Selmee-Bélabánya 

főispánja.

M  O  L L -  F  E \ L E
r S E I P L I T Z - P O R * l

Enyhe, oldó háziazor mindazoknak, kik emésztési zavarokban < 
az ülő életmód ogyób követkozmónyoiben szenvednek

E g y  e re d e ti doboz á r a  2  K .
Vidéki gyógyszertárakban kérjük Moll készítményeit

r ~ M  Ö  L L - F E L E

elismert, régi jó hírnevű báziszor s z a g g a t á s  
és hűtőstül származó mindennemű betegségek 

ellen.

E r e d e t i  ilv e g  á r a  K  2 '—
Kapható m inden tarb an t i  droi/énábun.

Fószö tkü ldés l h e ly  MOLL A . gyógyszerész,
cs ód kir udv. szállító, Hócs, I Tuchlauben V

4 41 6 /1 9 1 0 . sz.

Hirdetmény
a I I I .  oszt. ke re s e ti adó, n y ilv á n o s  szám adásra  k ö 
te le z e tt v á lla la to k  és e g y le te k  a d ó já ra  vo na tkozó  
k is z á m ítá s i J a v a s la to k a t ta r ta lm a z ó  la js tro m o k  
kö zzé té te le  és az a dók ive tés  k ö r ü l i  e ljá rá s  t á r 

gyában.

Az adókivető-bizottság elé terjesztendő adó- ; 
kiszámítási javaslatokat kitüntető lajstrom 8 napra 
a városházánál kitéletvén, azokat mindenki 
megtekintheti s az őt vagy másokat illető adó
javaslatokra nézve észrevóleleit megteheti; ezen 
észrevételek a fenti határidő alatt Írásban a kir. 
pénzügyigazgatóságnál, utóbb az adókivetö bizott
ságnál -  melynek tárgyalásairól az adózók külön ' 
hirdetmény által tudósíthatnak — terjeszthetők elő.

Az adókivető-bizottság ülései nyilvánosak

lévén, ott mindenki m egjelenhetik.(I.. 1883: XLIV.
t.-c. 24. íj.)

Az adókivető-bizottság, a kitűzött sorrend 
szerint, megvizsgálja az adózók bevallását és a 
kir. pénzügy igazgatóság által készítőit adókiszámi- 
tási javaslatokat, s tekintette! az illető adózó, 
vagy mások, vagy pedig a kincstári képviselő ál
tal tett észrevételekre s egyébb rendelkezésre 
álló adatokra, megállapítja minden egyes adókö
telesnek adóösszegét, azt még az ülés folyama 
alatt az illető adólajstromba bejegyezteti s ebbeli 
végzését kihirdeti.

Az adókivető-bizottság végzése kihirdettet- 
vén az érdekelt adóköteles félnek jogában áll az ülés 
folyama alatt élőszóval az iránt nyilatkozni, ki- 
vánja-e az ügyet és ha igen, mely indoknál fogva 
a felszólamlási bizottságkoz felebbezni.

Hason nyilatkozatra van jogosítva a jelen
levő adókötelesek bármelyike és pedig nemcsak 
a saját, hanem más adójára nézve is, ha a bi
zottság állal hozott végzés eredményében arány
talanságot vél bebizonyíthatni, akár a saját magára, 
akár másra kivetett adótételre nézve.

A felebbezés indokainak írásban kifejtésére 
a tárgyalásnál jelenlevő felebbezőnek a kihirde
téstől számitoll 8 napi határidő adatik.

Az az adózó, a ki az adókivető bizottság 
ülésében akkor, midőn adóügye tárgyaltatntt, jelen 
nem volt, a bizottság végzése elleni felebbezését, 
az illető ülés folyama alatt megrovott adózók 
névjegyzékének a bizottság tárgyalásának helyisé
géül szolgáló ház kapujára való kifüggeszlésétől 
számítva 15 nap alatt a pénzügy-igazgatóságnál 
adhatja be.

Oly esetben, midőn az adókivető-bizottság 
a kir. pénzügyigazgatóság által javaslatba hozott 
adótétel felemelését határozza, erről az illető 
adózót, ha a határozat kihirdetésénél jelen nem 
lenne, Írásbeli végzéssel órtesili oly hozzáadással, 
hogy ha e végzést felebbezni kívánja, az ebbeli 
felszólalás írásban, a végzés kézbesítésétől számí
tolt 8 nap alatt, az adóügyi előadónál vagy he
lyettesénél vevény mellett benyújtható.

Ellenben azok az adózók, kik abban a köz
ségben (városban), melynek adólajstromában adó
juk kivettetett, nem laknak és az ülésben jelen 
nem voltak, a hozott végzésről Írásban értesittet- 
nek s felebbezéseiket a végzés vételétől számí
tott 15 nap alatt nyújthatják be a pénzügyigaz- 
gatóságnál.

A felebbezés a kivetett adónak behajtását 
nem gátolja, a mennyiben azonban a felebbezés 
tárgyát képező adó összege, a mull évre kivetett
nél nagyobb, a felebezés a két összeg közötti kü
lönbözeire nézve birtokon belül történhetik.

Az adóköteles léi a felszólamlási bizottság
nak határozatát akkor felebbezheti:

a) ha a felszólamlási-bizottság az adókivető- 
bizottság által megállapított adót felemelte, vagy 
az adót a múlt évinél nagyobb összegben állapí
totta meg, avagy ha az adó az adóköteles félre 
a kivetés évében első Ízben rovatott ki;

b) midőn aza kérdés dünlendő el, hogy va
lamely jövedelem vagy kereset az adónak tárgyát 
képezi-e, vagy a nyilvános számadásra kötelezett 
vállalatok és egyletek adójának alapjául szolgáló 
vallomásokban előforduló valamely bevétel vagy 
kiadás a nyersjövedelemböl lovonható-e vagy sem;

c) midőn a felszólamlási bizottság alakulá
sában vagy eljárásában a törvény szabályai meg
sértettek.

A felebbezés a felszólamlási-bizottság hatá
rozatának kézbesítésétől számítandó 15 nap alatt 
a kir. pánzügyigazgalóságnál adandó be s felelte 
harmadfokún a pénzügyi közigazgatási bíróság Ítél

A felebbezéseknek halasztó hatálya nincs. 
(1883: XE1V. t.-c. 34. §.)

Ipolyság. 1910. óvi augusztus hó 9-én.
M. k ir . pénzlig-ylg-azgatóság-.
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Árverési hirdetmény.
Selm ec- és Bélabánya sz. kir. bányaváros 

tanácsa ezennel közhírré teszi, hogy az 1911 évtől 
1914. évig 4 éven keresztül kihasználandó s éven
ként körülbelül 10,(XXI m 3-t. kitevő fenyő épület 
és műfaját és évenként 1000 inM . kitevő tölgy, 
szil, kőris, juhar és bükk haszonfáját 1910. évi 
ok tób er hó 3 -á n  d élelő tt 10 órakor, a város
ház tanácstermében zárt írásbeli ajánlatokkal egy
bekötött nyilvános szóbeli árverés utján eladja. 
Bánatpénz a fenyőhaszonfára 10,000 korona, a 
lombnemüekre 2000 korona.

Zárt Írásbeli ajánlatok 1910. évi október hó  
3 -á n u k  délelőtt 10 (íróin  fogadtatnak el és aján
lat csak az összes fenyöfaválaszlékokra, vagy az 
összes lombfanemekre tehető.

A részletes árverési és szerződési föltételek, 
valamint a kihasználandó erdőrés.detek fatöme
gének kimutatása és a közgyűlés által megállapí
tott kikiáltási árak a városi erdőhivatalnál be
szerezhetők.

A föltételektől eltérő, későn beérkezett, avagy 
távirati, valamint a kikiáltási árakon alóli vagy 
utóajánlatok ligyelembe nem vétetnek.

Selmecbányán, 1910. évi julius hó 25-én.
Arthold Géza,
h. polgármester.

H I R D E T É S E K .

felveszek könyves boltomba. 3 vagy több középiskolái osztályba járt, helyben, szüleiknél lakó fiatal emberekjelentkezhetnek.
»

Jo e rg e s  Á gost.
1553/1910. tkv. sz.

Árverési hirdetményi kivonat.
A Selmecbányái kir. jbiróság mint tlkvi ha

tóság közhírré teszi, hogy Tarlyak Arndrásnak 
Hajzel György elleni végrehajtási ügyében az ipoly- 
sági kir. törvényszék területköréhez tartozó Selmec
bányái kir. járásbíróság területén Selmecbányán fek
vő a Selmecbányái 2251. tjkvben 974 ahrsz. a. foglalt 
és B. 1. t. a. Hajzel György nevére irt rész. in
gatlanra 604 koronában ezennel megállapított ki
kiáltási árban az árverést elrendelte és hogy a 
fentebb megjelölt ingallanság az 1910. évi szep
tem ber hó 9. nap ján  d élelő tt 10 órakor a 
Selmecbányái kir. járásbíróság mint tlkvi hatóság
nak I.-ső számú szobájába megtartandó nyilvános 
árverésen a kikiáltási ár egyfélén alul nem fog 
eladatni.

Árverezni szándékozók tartoznak az ingat- 
lanság kikiáltási illetve vételárának 10°/„-ál kész
pénzben vagy óvadékképes értékpapírokban a ki
küldött kezeihez letenni.

Kir. járásbíróság mint tlkvi hatóság.
Selmecbányán 1910. évi junius 28-án.

Liha Antal
kir. táklabiró.

A 111/19. sz. házban a földszinti 
bolt vagyis a Lestyánszky-féle  
m észárszék 1910. évi novem ber 
l-töl kiadó, bővebbet a háztu

lajdonosnál.
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Drezdai Motorgyár Részvénytársaság
Ném etország’ egy ik  leg rég ib b  és le g 

n agyobb m o to rg y ára .
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Szállít szakkörökben elismert legjobb gyártmányú

Benzin-, N yersolaj-, 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  |
valamint szivógázm otorokat. I

Meglepő újdonság! §
Egyetemes generátorunkkal a 0 

tényleges lóerő óránként csak S 
körülbelül I f i l l é r b e  kerül. A

Vezérképviselet: a

Gellért Ignác és Társa ?
Budapest. T e ré z -k ö ru t 41. sz. Te le fon  12 91. ’ 

Legmesszebbmenő jótállás! Kedvező fizetési feltételek! 
■oaoaonoHoaoaoao’ -

Eladó kis trafik.
fStSGil

Vételár készpénzben kb. 2200  
J< leltár szerint. Ebből kb. 
1200 J< különféle áru és kb. 
1000 J< trafik-, bélyeg- és váltó
raktár. Joerges Ágost.

csinos szőke, pékmester egyetlen leánya, 40 0 ,0 0 0  
k oron a vagyon nal, kissé túlságosan fejlett test
alkattal, mielőbb férjhez óhajt menni tisztes jel 
leinti fiatal emberhez. Csakis komoly ajánlkozók 
kapnak választ. S o h le s in g e r , B e r lin , IB.

Ó  " ír  Á  S S
Aki varrógépet akar vásárolni, ne be 
folyásoltassa magát olyan hirdetések 
által amelyeknek az i céljuk, hogy

SINGER
név alatt használt vagy régebb rend
szerű gépeket hozzanak forgalomba. 
Inkább azt vegye ligyelembe, hogiy 
varrógépeinket nem viszont elárusítók
utján, hanem saját lizlethelyi b é g ü n kben
közvetlenül adjuk el a közönségnek.

C sa k  oly m e lyek

(teletek- l; ,á‘ ^ ezen

ben s z e  c ím e rrő l

re zh e tő k  |i vannak.

be IjJ e llá tv a .

S I N G E R C o .
varrógép részvénytársaság

Selmecbánya, Kossuth Lajos-tér 4.
M r  SemberY-félo ház. 1|&!S

A k a r  n ő s ü l n i ?
Hölgyektől (ezek között olyanok törvény
telen gyermekekkel, testi hibával stb.)

r  5- 500.000 k o ro n a  v a g yo n n a l TH 
fel vagyunk hatalmazva, megfelelő férjet ke- 

•resni. Csakis urak (ha vagyonnélküliek is), 
akiknek komoly szándékuk van és gyors 
házassághoz akadály nincsen Írjanak e cím re’ 
L. S o h le s in g e r , B e r lin  No. 18. (Deutschland).

NEMÉN Y - T E S T  VÉREK

SAVÓT-
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. 120 vendégszoba. Olvasó és társalgó termek. Központi 
gőzfűtés. Fürdőszobák. Lift. Vacnum-Cleaner. Minden, s z o b á b a >t 
hideg és meleg vízvezeték. Villamos vasntközlekcdés az összes 

pályaudvarokkal. Mérsékelt árak. A legfigyelmesebb kiszolgálás.

Nyomatott Joerges Ágost özv. és fia könyvnyomdájában Selmecbányán, 1910


