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Búcsúzó.
Tizenkét évvel ezelőtt vettem át a 

Selmecbányái Híradó szerkesztését. Nyolc 
éves volt akkor az újság, ma huszadik év
folyamában van.

Tizenkét esztendő alatt sok jóakarattal 
arra törekedtem, hogy újságom őszinte szó
szólója legyen a város közönsége jogos kí
vánságárnak. Hogy célomat sikerült legalább 
megközelítőleg elérnem, igazolja az, hogy 
a közönség állandóan pártolta az újságot, 
az évről-évre erősödött.

A közönség e bizalma, pártolása a 
legszebb bizonyíték amellett, hogy mint 
szerkesztő azt a hivatást, amely kötelessége 
a tisztességes újságírónak, soha nem tévesz
tettem szem elől.

Önérzettel mondhatom el, amikor tizen
két esztendő után leteszem a szerkesztői 
tollat, hogy soha nem bántott, sértett sem 
egyeseket, sem testületet, soha nem vezette 
azt az önzés és alacsony érdek s megsza
kítás nélkül a közérdek java vezette, még
ha anyagi vagy erkölcsi áldozat árán is.

A változott körülmények most, ha nem j 
is örökre, letétetik velem e tollat.

Nem mondom, hogy szívesen teszem 
reliquiáim közé. Nehezemre esik megválnom 
az újságtól, amely az én vezetésem mellett í 
fejlődött erőteljessé. Megszoktam az izgató 
munkát, a város közéletének állandó figye
lését, a közfelfogás becsületes irányítását, 
az események előkészítését és várását. 
amelyek e város érdekeiben valók voltak.

Ám ha nehéz is nekem megválnom e 
laptól, vigasztal és megnyugtat az, hogy 
uj szerkesztője, P au lov ics  István  dr. lesz. 
Az ő személye garancia arra, hogy nem 
fog változni az újság tisztességes iránya, 
s az ő tudása és írói készültsége biztosíték 
arra, hogy a Selmecbányái Hírlap nemcsak 
megmarad az elért nívón, de fejlődui és 
tökéletesedni is fog.

Köszönetét mondok munkatársaim ki
csiny' csapatának és köszönetét a lap ol
vasó közönségének. Ok tették lehetővé, 
hogy tizenkét év alatt, ha lassan is, erő
södhetett lapunk, a Selmecbányái Hírlap.

Fenntartani, fejleszteni, erőssé tenni 
városunk egyetlen sajtóorgánumát, úgy hi
szem, közérdek.

Kérem tehát a lap munkatársait és 
kérem a lap olvasó közönségét, hogy ne 
vonják meg pártolásukat jövőre sem a laptol, 
segítsék, erősítsék ezután is, hogy megma
radhasson továbbra is e város közügyének, 
közérdekeinek igaz szószólója.

K u li Is tván .

Idegbetegség és hivatás.
Az orvosok gyakran panaszkodnak, hogy a 

fiatalabb nemzedék közt igen sok olyan idegbete
gük akad, akinek ba já i nem tudják csupán fizio
lógiai okokból megmagyarázni. Ha azonban mé
lyebben vizsgálják a dolgot, megtalálják a napról 
napra jobban terjedő korai idegbetegségek alapokát. 
Ez pedig nem abban áll egyedül, hogy sokat kell 
az illetőknek tanulniok, hanem főképen abban, 
hogy hivatás nélkül kényszerűik őket a tanulásra, 
olyan fokozott szellemi munkára, melyet fizikai 
szervezetük meg nem bir. A túlterhelés elleni pa
naszok legtöbbje ebben találja  gyökerét.

Bizonyos, hogy korunk nagyobb ismeretköre, 
részletező hajlam a nagyobb föladatokat ró a tanu
lóra, mint a kevesebbel beérő régibb kor; de azért 
nem mondhatjuk jó  lélekkel, hogy a régibb korok 
tudományos képzettségű embereinek ne kellett 
volna sokat tanulniok.

(3z ember mindenütt . . .*
3 í  .m b .r  mindenütt kedvetlen,
K a m áshoz nem, hát önmagához: 
R agaszkodik örök, egyetlen 
K incsévé leti mély bánatához.

Nyílt sebét méreggel itatja, 
iZsak fájjon égetőbben, job ban!
Kűlt vére csöppjét olvasgatja,
3Híg lázban égő szíve dobban.

Ki csalt meg ? ism étli a vádat,
B a lso rsá t újra végigéli,
K is  szivén e tragédiákat 
é g  üdvéért el nem cseréli.

3  h its z e g é t kiséri re jtv e ,
K a az vidám, kétszerte véroz,
K a látja búban, könnye! ejtve,
Ükkor két nagy fájdalm at érez.

llobog-e még szobája m écse?
K ire vet nyájas fényt a lángja ? 
Kopogtassunk be . . . Ktegkisértse 7 
f l  menny kapuján se, hiába!

* A napokban elhalt, jónevű költőnek Vigyázó-dijat 
nyert versciklusából

Elképzeli, szá z sz o r leírja,
Sitit írna, szólna ellenének.
Kogy azl maró önvádra birja,
Kogy lá ssa  képét a művének.

3  sok ro ssz  hírt mohén beszívja,
Gyilkos öröm, isteni méreg!
3  bűnöst álomkörbe hívja 
S  temeti újfent, ha felébred.

3gy gyújt máglyát önbelsejében 
Némely gyötört szív . . . K oltrafárad  
S  Íja volt szivében egy k is éden, 
d esz a Szah arán ál siv árab b !G áspár 3mre.

*

(Jáspár Imre.
(185A -1910.)

Ki emlékszik manapság erre a névre? Tudja-e 
valaki, hogy e név viselője egyike volt a 70-es 
évek legkiválóbb, legolvasottabb költőinek ? ügy
szólván senkisetu. — A napokban temették. Árva
ságban. teljes elhagyalotlságbaii hall meg. Magyar 
költő volt, hogyan is halhatott volna meg másként.

Kórházi ágyon lehelt* ki lelkét s a rákoskeresztúri 
temetőben álmodja tovább a  földi álmot.

Előkelő családból született a hont-megyei 
Nagycsalomján. Apja 48-as honvédezredes volt. 
Anyja korán elhall s Imrét Kalauz Pál volt zólyomi 
alispán vette magához Hajnikra. Iskolába több 
helyen járt, Így a Selmecbányái ev. líceumba is, 
de tanulmányait be nem végezte. Pozsonyban 
járta  a VII. osztályt 1871-ben, mikor rettenetes 
betegség (azepilepsia) támadta meg. Négy esztendeig 
szenvedett ebben a bajban s unalmát irogatással, 
tótból való műfordításokkal s Írókkal való leve
lezéssel iparkodott elűzni. Fordításai, eredeti köl
teményei már meglehetősen ismertté tették a 
nevét, mikor 1872-ben, 18 éves korában, közre
bocsátotta első verses kőtelét, A  b á lk irá ly n ő  
dalait. Urai költeményeinek eladdig páratlanul 
szokatlan hangja, szenvedélyes heve, byroni han
gulata egészen uj volt a magyar irodalomban. 
Rokonszenves, ábrándos költői kedély, forró sza
badságvágy. zseniális világnézet, gyönyörű nyelv, 
finom formaérzék jellem zi költeményeit Ezzel a 
verses kötetével, valamint apróbb elbeszélő köl
teményeivel, melyeknek tárgyát a modern társa
dalmi életből vette, egész iskolát teremtett. Reviczky 
(lyula, Komjáthy Jenő, Koroda Pál, Bulla János 
tübbé-kevésbbé mind az ő nyomdokán haladtak.

Versei egymásután jelentek meg: Válogatott 
költem ények  187(1. Unlnk az id ő n ek  1877. és
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A módszer megvitatása már a pedagógiába 
vág; de az a tény a társadalmat vádolja, hogy az j 
ifjú nemzedéknek egész sorát kényszeríti olyan | 
szellemi munkára, mely meghaladja képességét.
S  talán azért, hogy jövőjét biztosítsa V Ez csak j 
jelszó. Az igazi ok az urhatnámság. Urat akarunk 
nevelni m indéi tiuból, úri kisasszonyt minden 
leányból. S  a társadalomnak ez a kóros esze- 
járása és törekvése annál veszedelmesebb, mert j 
hivatalos támogatás is gyámolitja.

Tanítóképző-intézeteink m áris tömve vannak: 
az évről-évre kikerülő jelöltek sokáig nem kap
hatnak állást. A kereskedelmi kurzusok nemsokára 
annyi nőalkalmazottal szolgálhatnak, hogy a rendes, í 
irodai munkára fölöslegesekké válnak a férfiak, 
így vagyunk a szinésziskolákkal is, a zenekonzer
vatóriumokkal is, melyek százával gyártják a 
zenetanitónőket a nyomorúság számára. Mind
ezekhez járul a nőgimnázium, a modern kultúrának 
ez a szörnyszüleménye, mely még jobban fogja 
növelni a pályatévesztett existenciák számát.

S azt hiszik, hogy ezek az intézetek az in
telligencia leányait oktatják, akiknek eltartását 
nem biztosíthatja csupán az elemi ismeretek tu- j 
dása és a háztartásban való jártasság, mert ha 
férjhez nem mehetnek, megélhetésükre nem nyílik 
tér, származásuknál fogva pedig közönséges cse
lédnek nem mehetnek e l?

Óh nem! Nézzük csak meg a jelölteket Buda
pesten vagy a vidéki nagyobb városokban is. A 
nagyralátó, pöfl'eszkedő. szegény iparos vagy szolga ; 
már nem elégszik meg azzal, hogy leánya tisztes
séges munkásnő legyen, aki, mint természeti hi
vatása megszabja, segítőtársa legyen szegénysorsu 
férjének, anyja egy erős és becsületes ui nemze
déknek. A szolga, házmester, kisiparos többre 
akarja nevelni fiát vagy leányát, —  de különösen 
leányát, akit, akár van tehetsége rá, akár nincs, 
iskoláztat. Azért, hogy majdan könnyű dolga legyen 
neki, hogy finom ruhában járhasson, hogy meg
erőltető dolgot ne kelljen végeznie s esetleg fényes ! 
pártit csinálhasson, vagyis valami ágról szakadt , 
hivatalnokhoz mehessen feleségül, nem pedig egy 
magafajtáju munkásemberhez. A valóság pedig az, 
hogy a kézimunka helyett, melyet szervezete meg- 
birhatna, sokkal erősebb munkát kell végeznie a 
fejével.

Mi származik ebből ? Vagy végzetes felüle
tesség, mely immár közéletünk minden ágában , 
nyilvánul, vagy, ha egy kis becsvágy és nagyra- 
vágyás van az illetőben, gyötri az elméjét addig, 
amig lelke meg nem rokkan, el nem csenevészedik, 
el nem homályosul. És bekövetkezik az idegbe
tegségek számtalan faja, ami rendesen az őrültek

1879. Újabb dalok  az id ő n ek  1878., de Írójuknak, 
az első nagyobb siker után, újabb dicsőséget nem 
hoztak. Két utóbbi kötetének versei mélyérzelmü. 
erővel teljes költemények, de szélső sociálista, 
majdnem forradalmi hangjuk az akkori közönség 
előtt visszatetsző volt Politikai szatírái elsőrendű 
alkotások; szépirodalmi és kritikai apróbb dolgo
zatai pedig tudományos körökben is méltó fel 
tűnést keltettek.

Tótból való műfordításain kívül lefordította 
Miczkiewicz K r im i  szonettjeit (1880.,) Schiller Die 
ü lo ck e  c. költeményét. Scherr János után átdolgozta 
A inlá giro d a lo m  történetének  első kötetét: szer
kesztette a Cigarett c. élclapot s a B a béro k  s az 
Uj N em zed ék  c. antológiákat.

Első, nagyobb sikerei után, mivel a főváros 
tisztességes megélhetést számára nem biztositott, 
vidékre ment. Lapszerkesztő volt Székesfehérváron, 
Debrecenben, Nagybecskereken. Majd megint Buda
pestre tért vissza, hol a Pesti Naplónak volt belső 
munkatársa, utóbb segédszerkesztője. Dolgozott 
ezenkívül majd minden akkori napi- és szépiro
dalmi lapba Többek között a Magyar Szemlébe, 
hova, apróbb cikkeken és verseken kivül, két

r• házában vagy az öngyilkosok koporsójában vég
ződik.

De mit várjunk még a jövő nemzedéktől, 
ha már ma is idegbeteg a jövendő szülök egész 
tömege? Ha a társadalom m ár annyira megrom
lott ítéletében és józanságában: a vezető elemeknek 
kellene végre magukba szállaniok és sorompót 
vonniok azellen, hogy egész sereg hivatatlan férfi 
és nő tóduljon az intelligens pályára.

Rosszabb módszer az, hogy azoknak a boldo
gulását nehezítjük és akadályozzuk, akik, mint a 
rendszer áldozatai, már az utolsó fokig vergődtek. 
Ab ovo kell elzárni az utat a hívatlanok beözön- 
lése elől. Ez észretéritené a társadalmat, hogy 
térjen vissza gyermekeinek természetes nevelésé
hez. De erre olyan kormányzó kellene, aki bele 
tudna pillantani a társadalom szivébe, de maga 
elé tudná varázsolni a jövőnek képét is, mely ma 
vigasztalan, sivár és rémes alakokat mulat. A 
kvalifikáció fokait az élet mindenféle nyilvános 
tevékenységére egyre magasabban és magasabban 
szabja meg az állami kormányzat, inig e fokokra 
egyre nagyobb számmal ereszti fül a leggyöngébb 
képességűeket. Ha Magyarország nagy és erős akar 
lenni, akkor egyszerű életű, müveit, de nem kép
zelődő, erkölcsös, becsületes és erőslelkü anyákra 
van szüksége s a mai csillogó, fönnhéjázó, szaba
dos nevelés mindenképen megnehezíti azokat a 
föltételeket, melyeket egy háziasszonytól és anyá
tól várnunk kell. Hogy nevelhet erőstestü és lelkű 
ivadékot a testileg és lelkileg elcsenevészett anya?

Nem tagadjuk, hogy lehetnek nők, akiknek 
hivatásuk, hogy magasabb tudományos pályára 
lépjenek, önállóságot szerezzenek az életben: de 
ezeknek a száma vajmi kevés. A többi, akit a 
hivalkodás csalt a neki meg nem felelő működési 
térre, a legjobb esetben, ha észretér, elveszit 
néhány szép évet az ifjúságából; de a legtöbb 
esetben szaporítja a betegek számát, terhe lesz j 
önmagának s a társadalmak.

Való igaz, hogy a mostani házasélet számla- j 
lan esetben szinte elriasztja félelmes példájával a 
fiatalembereket attól, hogy emberi hivatásukat tel
jesítsék. De m iért? Mert megromlott a közfelfogás, 
megromlott a házasélet morális és anyagi alapja.
A mindenképen urakká nevelt, hivatatlan egyének 
igényeit aránytalan mértékben megnövelte a mo
dern nevelés. Ezekkel a túlzott igényekkel nem 
mer megbirkózni a szilárd erkölcsi alapot nem 
nyert férfi, nem mer rá vállalkozni a nagyzásra 
és fényűzésre szoktatott nő. A modern szellem
ben nevelt nő vonakodik az aprólékos házi mun
kától, a szerény életmódtól, gyermeki nevelésé
től: a férfi nem akar lemondani szórakozásairól, j

S E L M E C  B A N Y A I  H Í R L A P

regényt is irt: A h ó n a p o s  szobák  s a Ix ip is  
r e fu g ii  cimüeket. A múlt évben, élete alkonyán. 
Jegy zetek  cimii költemény-sorozatát a Vigyázó- 
díjjal jutalm azta a Petőfi-Társaság. Ez volt utolsó 
öröme.

Eiatalabb éveiben gyakran megfordult Írói 
körökben, vidám társaságokban, de vagy tizenöl 
éve teljesen visszavonul!. Nagy szegénységben, 
úgyszólván koplalva élte le utolsó éved. A minisz
teri sajtóirodától húzott csekély javadalmazást s 
Kozma Andor, mint az írói Segélyegylet titkára, 
segítette néha-néha egypár koronával. A mull év 
november havában elütötte a villamos s azóta 
folyton betegeskedett, mig végre kénytelen volt 
bevitetni magát a Rókus-kórházba. Innen irta 
április lö-án a következő sorokat: «Nagy beteg 
vagyok, aki az őszt nem érem meg s hosszabb 
levelet Írni nem tudok. Nincs hozzá többé «An- 
regung». Megyünk a nagy ösmeretlen, az örök X 
fölkeresésére. Ha feljösz, keress föl, mert velem 
úgysem törődik senki. Mindenki attól fél, hogy 
legalább is el kell temetnie. Donee eris felix slb.»

Gyomorrákban halt meg. Agy onkoplalta magát 
Mig «felix» volt: mig vagyonúi viszonyai engedték,

nincs lelki fegyelmezettsége arra, hogy áldozatul 
hozzon családjának, hacsak már a nyomor nem 
kényszeríti rá. Anyagi előnyöket vadászik mind 
a két fél, araikor szokás szerinti házasságra lép 
s ezt a szellemet, örökségben, átadja gyermekei
nek is.

A természetet nem cserélheti ki az iskola 
de azt megteheti igenis, hogy ne szolgálja a tér 
mészetellenes törekvéseket. Ma pedig ez történik 
Hogy már a leányoknak is, még pedig megbot- 
ránkoztatóan könnyű alakban, megnyitották a kö
zépiskolákat és az egyetemet is, nem a ritka luva 
tásuaknak, hanem általában mindenkinek, meg 
teremtve ezzel a mai, fekélyként terjedő stréberség 
mellé a női stréberséget is: ezzel nem kenyeret 
adtak a jövő nemzedéknek, hanem nyomorúságot, 
melynek keserű gyümölcsét majd a jövő nemzedék 
lesz kénytelen élvezni. De elég lesz-e már akkor 
az idegorvos, hogy a betegeket gyógyítsa?

A magyar társadalomnak, ha nem akar 
tönkremenni, vissza kell lépnie egy lépéssel a 
természet útjára. Dolgoznia mindenkinek kell, de 
az nincs seholsem megírva, hogy a fe jé rét , akkor, 
amikor annak a fejnek nincs rá semmi képessége.

Aki vissza tudná csinálni ezt az esztelen 
állapotot, az lenne Magyarország igazi reformátora.

1910. szeptember 4

Ji lREK.
H orváth K álm án polgármester szabad

ságáról hazaérkezett s hivatalának a vezetéséi 
átvette.

—  Á gfalvi A lajos pénzügyi főtanácsost, a 
Selmecbányái m. kir. bányaigazgatóság mellé ren
delt számvevőség főnökét, a pénzügyminiszter 
Marosujvárra s helyébe L á n g  A u ré l  számtané 
esőst, a marosujvári m. kir. főbányahivatal mellé 
rendelt számvevőség főnökét, Selmecbányára h e 
lyezte ál.

—  A vallás- és k özoktatásü gyi m iniszter
Velics J á n o s  és S zá lá t E r n ő  kir. közalapítványi 

erdőmestereket kir. közalapítványi erdőtanácso
sokká,—  H i n fn e r  G y ö rgy  főerdészt erdömeslerré.

B a csilla  L ajo s  m. kir. erdőinérnökjelöllet kir 
közalapítványi erdésszé. —  S zép  Géza és H orváth  
K á ro ly  végzett erdőmérnökhallgatókat pedig ni- 
kir. közalapítványi erdőgyakornokokká, —  Boldis 
Ig n á c  turócszentmártoni áll. polgári és felső ke
reskedelmi iskolai igazgatót, az 1910/11. és az 
1911 12. tanévre a hegybányai és a Selmecbányái 
róni. kath. polgári leányiskolához iskola-látoga
tóvá —  Zicick  J á n o s  Vilm ost a Selmecbányái

sok em bert megsegített, —■ halálos ágyától mind
ezek távol maradtak. Temetése siralmas árva- 
ságu volt. Csak Zempléni Árpád búcsúbeszéde és 
Dura Máté költeménye volt egy-egy sugár a nagy 
a végtelen szürke árvaságban. A főváros díszsír
helyet adott neki a messzelevő rákoskeresztúri 
temetőben. Jutalmul a kiváló költőnek, kinek az 
élet nem adott semmit, a «nagy ösmerellen* 
mindent megadott. Pihenést, feledést, boldogságot 
Most már pihen a frissen hántolt sírban: nem 
koplal, nem szenved, nem zúgolódik mostoha sorsa 
ellen, hogy szegényes hónapos szoba zugából volt 
kénytelen kórházba vándorolni, ő, aki egészen 
mást várt az élettől.

•Feledünk és elfeledtetünk*, szokta volt 
mondogatni. Elfeledték, de napja majd még csak 
ezután fog földerülni. Magyar költő volt; a magyar 
költő érdemeit pedig csak halála után szokták 
elismerni.

• Szegény Gilbert, mennyit szenvedett!* A d jon  
neki a sír boldog pihenést, szelíd álmot s amiéri 
életében hasztalan fáradt: a jövőben való örök 
dicsőséget.

P aulovtes U tv á n  d r
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ág, ev. főgimnáziumhoz, a fennálló szerződésből j 
kifolyólag rendes tanárrá nevezte ki; <lr. P écsi ' 
J e n ő  kir. kath. főgimnáziumi helyettes tanárt pedig, 
helyettes tanári minőségben, a székesfehérvári áll. 
főreáliskolához helyezte át.

— Esküvő. Nagypalugyai és turócdivéki 
Platthy A ntal e hó hetedikén tartja esküvőjét 
seregéllyesi K ováts A ra n k á v a l  Pomázon.

—  K irály  Jó z se f Pál. Január 20-án volt száz 
esztendeje, hogy a soproni ág. hitv. ev. líceum 
nagytudományu tanára, a Selmecbányái líceum 
igazgatójának, Király Ernőnek az édesapja. Király 
József Pál megszületett- Régi nemes, fölvidéki 
családból származott és Sopronba már csak mint 
hírneves tanár került, de azért férfikora munkás
ságának a javarésze Sopronra esik. A tanítóképző- 
intézet megteremtése az ő, valamint Pál Ily József 
tanár és Kolbenheyer Mór akkori soproni lelkész 
érdeme. Király József Pál és Kolbenheyer Mór 
bejárták Európa nyugati államait és fillérenként 
gyűjtötték össze az intézet fölállítására szükséges 
összeget. Király József Pál huszonkét esztendővel 
ezelőtt halt meg Kismartonban. Nagy tudós volt, 
aki enciklopédikus műveltséggel birt. Az elhunyt 
emlékét abból az alkalomból ujitjuk fel, hogy 
Írásait a Nemzeti Muzeum magához váltotta s hogy 
a Magyar Tudományos Akadémia megvásárolta | 
irattára egy részét és azokat a tárgyakat, arc- I 
képeket stb., amelyeket kora nagy embereitől kapott 
emlékül.

—  Halálozás. Özvegy K n a u s  J a k a b n é szüle- 1 
tett Pfliegler Franciska augusztus hó 31-én 
Hodrusbányán hirtelen meghalt. Az elhunyt úrnő 
több mint húsz év óta évente Hodrusbányán 
nyaralt s ő volt az, aki a fővárosiak előtt ism ertté i 
tette Hodrusbányát mint nyaralóhelyet. Halála 
nagy részvétet keltett számos tisztelőinek nagy 
körében is.

—  Tűzoltó-m ulatság;. A mai napra hirde- j 
tett tűzoltó-mulatság kedvezőtlen idő esetén csak 
este 8 órakor kezdődik a Vigadó termében.

—  A k ir . k a th . főgim názium ban s ev. 
líceu m ban a tanítás a mostani tanévben, egyfoly
tában lesz reggel 8 órától délutáni 1 óráig. A rend
kívüli tantárgyak: zene, ének, gyorsírás, szabad
kézi rajz stb. a délutáni órákra maradnak. A tani 
tási óráknak ilyeténképen való beosztása, mint 
halljuk, csak ideiglenes, azaz csak erre a tanévre 
szóló. Próbaképen alkalmazzák egy miniszteri ren
delet következtében.

— Az á g . h ltv . ev. tanítókép ző ügyében 
végre döntés történt. A kerületi gyűlés elhatározta 
felállítását, önállósítását. A telek megvásárlására, 
az építkezésre s a berendezésre 80000 koronát 
szavazott meg. A telket, a Czobor-féle kertet, meg 
is vette.

—  G uttraann Sam u budapesti tánctanitó a 
tánctanitást folyó hónap 5-én, hétfőn, esti 6 óra
kor kezdi meg a városi Vigadó nagytermében. 
Ezúton is ajánljuk a közönség szives figyelmébe 
és pártfogásába.

—  V lhnye-fürdő vendégeinek névsora a 
következő:

jánoshegyi Wankovits Lajos, városi tisztelet
beli tanácsos és neje, Selmecbánya: Lupkovics 
Gyuláné, m. kir. faipari iskolai művezető, Homonna; 
Metzky Jánosné, rendőrtiszt neje és leánya, Hodrus- 
bánya; Gács l.ajosné, bankhivatalnok neje és fia, 
Budapest; Traeger Lajos, ny. megyei irattárnok, neje 
és húga, Besztercebánya: Somogyi Bernát, keres
kedő, Budapest; Dr. Balás Hugó, városi h. ügyész 
anyja és 2 nővére, Selmecbánya; Varga Lászlóné, 
kir. közalapítványi számtartó neje, Báttaszék; 
Kiss Kornélia, a Budapesti Hírlap tiszviselője. 
és nővére, Budapest; Horváth Teréz, a Budapesti 
Hírlap tisztviselője, Budapest; Mann Lőrinc, keres
kedelmi utazó, Budapest: Kovács Sebestyén 
Kálmánná, ref. lelkész neje, Ipolypásztó; Kallós 
János, ügyvéd neje, Vámosmikola: Martos Ágost, 
elemi isk. igazgató, neje, 4 gyermeke és cselédje, 
Budapest; Kollányi Ödönné, áll. polg. iskolai tanár , 
Kollányi Mariska, magánzó Komáromszentpéter;

Fodor József, ny. m. kir állatorvos Siófok; 
Fenyvesi Károly, hivatalnok az Első Magyar Ált. 
Bizt.-Társ.. Léva: Ronchetli Júlia, kéményseprő 
mester neje, (ialgóc: Matisz Adél, háztartásbeli, 
liaan: Bullák Sámuelné, kántortanitó neje és 
leánya, Erzsébet falva: llelter Béla és Gyula, 
tanulók, Budapest; Albert Mártonná, m. kir. állat
orvos neje és leánya, Vámosmikola; Rabinovits ! 
Dávid, kárpitos, Budapest; Filkorn Ella, inunk, 
bizt. pénztáros és anyja, Selmecbánya; Balbach 
Béla dr.-né ügyvéd neje, Újbánya; özv. Remenyik 
Boldizsárné, vasgyári tisztviselő özvegye és leánya. 
Miskolc; Duneviszky Istvánná, nyug. körjegyző 
neje és leánya. Felsőtisztás; Unstein Mártonná, 
MÁV lakatos neje. Szolnok; Gerber Henrik, takarék- 
pénztári igazgató, neje és leánya Siófok, Varga 
l.ajosné, magántisztviselő, Pőstyén; Geréb Árminná, 
adóhivatali segédtiszt neje. anyja és 2 gyermeke 
Kaposvár; Iíorday Flóris mérnök és neje, Buda
pest: Berceller Lipót, ny. városi mérnök és neje, 
Újvidék; Hrom Magdolna, földműves neje, Kuzmic; 
Kiss Ernőmé, osszággyűlési képviselő neje, Szolnok; 
Dorotics Jánosné, magánhivatalnokné, Miskolc: 
Antal Ferencné és Sági Józsefné. kisgazda neje, ; 
Cegléd; Máry l.ajosné óvónő. Újbánya: Májer Lajos, : 
nyug. MÁV. ellenőr és neje Budapest, Blumenthal 
.lenőné, két leánya és húga Grotlié Janka, keresk. j 
neje Léva; Vass Imre, m. kir. felügyelő és leánya : 
Miskolc; özv. Kováts Gusztávné, háztulajdonosnő. i 
Budapest; Adler Rozália és Kiimpfner Mónié, I 
szatócs és házaló, Nagysalló; Pártos Miksáné, 
hivatalnok neje és leánya. Budapest; Völgyi 
Ilonka, orvos leánya, Csúr; Klsner József, MÁV. j 
gépgyári ellenőr, Budapest; Eördögh Árpád dr. J 
kir. ügyész, Szeged; Bottka Józsefné, jb. tisztviselő j 
özvegye és fia. Léva; özv. nagysaághy és nemes- 
csoói Saághy Gvuláné. földbirtokosné és leánya, j 
Tóváros; Lennel1 Jenőné szül. Saághy Margit, m. 
kir. hovédföhadnagy neje 'főváros; özv. Hencz ; 
Mihályné, magánzó, fia és kísérője, Budapest; 
Gazsik Jánosné. városi pénztáros neje és leánya, 
Zólyom; Bugscli Aladárné, százados neje, Budapest; 
Nyárasdi Jánosné, állami hivat. neje. Budapest; 
Némethi Margit, magánzó, Budapest; Varga Antal, 
M. Á V. hivatalnok, neje és fia, Nógrádverőce; 
Singer Ferencné, kiskereskedő neje és Schlesinger 
Szidi alkántor neje. Szolnok: Kölber Aladár, székes- i 
fővárosi tisztviselő, Budapest; Szántó Géza. férfi
szabó, Budapest: Barta Károly, iparos és neje. 
Mezőtúr: Fischer Lujza, kishivatalnok, Budapest; 
Rász Bernardine, szabónő, Budapest; Valaschek 
Gézáné, és testvére, Bélabánya; Tauber Jakabné, 
himzőnő és 3 gyermeke, Budapest; Kiszely Já 
nosné, körjegyző neje, B ál; Bongya l.ajosné, zsel
lér gyermeke. Farnad: Moskovits Miksáné, ipart, 
ügynök neje és leánya, Budapest; Uherik Józsefné, 
kőmives mester neje. Léva; Wild Dezsőné, bérlő 
neje, Egyházmarót; Generál Rezső, magánzó, Se l
mecbánya; Bak Gusztáv, magánfötisztviselö. neje 
és leánya, Budapest; Fábián Gizella, tanító leánya, 
Bát; Plachy Hajnalka, magánhivatalnok, Buda
pest; özv. Kresz F,miiné, r. k. tanítónő Sveptenc- 
ujfalu; Schlichter Samuné, földbérlő neje és két 
gyermeke, Nyitrapereszlény; Domann Aladárné, 
ügyvéd neje, Miskolc; Goldshmied Aranka, kis
kereskedő neje, Deménd: Kovács Ferencné és 
l.ucácsik Jánosné, földbirtokos, Kistapolcsán; özv. 
Fischer Lipótné. és két leánya, Léva; Prieszner 
Samuné, cipész neje Léva; Hassa Mátyásné, szatócs 
neje, I.ontó; Tóth Elemér, zeneiskolai igazgató, 
Budapest; Porubszky Lajos, kir. Ítélőtáblái bíró, 
neje és 4 gyermeke, Losonc; Huszár Kornél, m. 
kir. főerdész és neje, Benesháza; Nics Árpád dr. 
pápai kamarás, Róma; Deutsch Károlyné, iparos- 
segéd neje, Eger; Bende Zoltán, dr. polg. isk. tanár, 
C.songrád; Markovits Verona, ügyvéd neje és leánya, 
Vágujhely; Kirsner Gyula, magánzó és neje. Sorok
sár; Grossbart Izidorné. órás neje, Schünfeld Szidi 
és Linka Paula, Nagytapolcsán; Neumann Arnoldné, 
ügynök neje, Nagytapolcsán; Kiss Béláné, tanító 
neje, Tatabánya; Florek János, m. kir. erdőszám
vizsgáló és neje, Budapest; Küry Albertné, dr. várni, 
főjegyző neje és két leánya, Szolnok: Knoll Lajos. 
R.-T. titkár. Budapest: Győry Sándorné, és két 
leánya, Budapest: Deutsch Hermáimé, korcsmáros 
neje, Kisóvár; Neumajer Júlia, szabónő, Budapest; 
Tóth Aristid, gazdatiszt és neje, Ria; Soós Károly 
gyógyszerész és leánya, Budapest; Bihar Antalné, 
kir. bányakapitány neje és nővére, IglóT özv. Törő 
Józsefné, tanító neje és húga, I jpest.

— A Szitnya-osztály  f. hó 8-án rendezi 
utolsó hivatalos kirándulását Szitnyára. Mivel 
az erdővédi lakás lebontása és egy nj, két szoba 
és verandából álló menedékház építése miatt az

erdővéd már nem lakik fent, az ebéd az 
erdővéd téli szállásán lesz délután 2 órakor 
Ebéd ára egy személyre 1 K 20 1. (gulyás és 
csusza). Italról nem kell gondoskodni, azt az erdővéd 
hozza fel a pavillonba. Jelentkezni lehet Király 
Ernő ügyvivő alelnöknél kedden délig. Indulás 
reggel 7 órakor a városháztérről.

—  A városi uj vízvezeték elkészüli; átvé
tele azonban majd csak az ősszel lesz, mert a 
szűrők még nem érkeztek meg s a közkutak se 
működnek megfelelően. Fölállítottak 13 uj köz- 
kutat és 15 hidránst. A viz most még zavaros, 
de a szűrők beállításával, remélhetőleg, teljesen 
tiszta lesz.

—  ü gy  értesü lü nk , hogy a helybeli m, 
kir dohánygyár hivatalos órája és munkaideje 
ezután reggel 7-től délután 2 óráig lesz. Nem 
győzzük a dohánygyár vezetőségének ezt az intéz 
kedését eléggé méltányolni. A többnyire a városon 
kivtil lakó munkásleányokra ez az intézkedés 
valósággal áldás.

—  K iállítási ügy. Az ipolysági kiállításon 
résztvevő Selmecbányái kiállítókat ezúton hívja 
fel Vörös F e r e n c  kiállítási biztos, hogy ma vasárnap, 
délután 3 órak óra városháza tanácstermében a kiállí
tásra bejelentett tárgyak szállítási ügyébe tartandó 
értekezleten részt venni szíveskedjenek.

A B átban létesítendő cserép- és tégla
gyár részvénytársulat 1910. szeptember hó 4  én. 
vasárnap délután 3 órakor, gyűlést tart a Bátvi- 
déki takarékpénztár r.-t. tanácstermében.

— A szőllőterm és az egész országban köze
pesnek. vagy még ennél is rosszabbnak Ígérkezik. 
Jégeső, szőllőmoly, peronoszpora, szárazság s más 
csapás a termésnek mintegy 40° 0-át tönkretette. 
A tavalyi és régebbi borkészlet nagyon megfo
gyott s mind az uj-, mind az ó-bor ára rohamo
san emelkedik. Az uj-bor ára hektolilerenkint 
34-44 korona, az ó-bor ára pedig 36-52 korona; 
sőt vidékenkint még nagyobb.

— Kivándorlók le tartó z ta tása  Fiúm éban. 
Je k e lfa la s s y  magyar kivándorlási biztos nemrég 
ellenőrzés végett ismét F ia m é b a n  járt és elren
delte, hogy a fiumei kikötőben mindama kiván
dorlók ellen alkalmazzák az uj törvény teljes 
szigorát, kiknek útlevelei nincsenek rendben. En
nek következtében most nap-nap után több kiván
dorlót tartóztatnak le s szabadságvesztésre és 
pénzbírságokra Ítélik őket. A múlt héten nem 
kevesebb, mint hatvan kivándorlót tartóztattak 
le, kiket büntetésük letelte után haza fognak 
loloncolni.

—  Az utcák olajozása és a k o lera . Em
beri gyengeség az, hogy az óvóintézkedésekhez 
csak akkor nyúlunk, amikor már itt van a vészé 
delem. A kolera rémével kapcsolatban az utcák 
porának lekötésével is így vagyunk. Városaink 
lakossága és a mindenkori helyi sajtónak egy 
része szidja, becsmérli a poros utak olajjal való 
lekötését, mert nincs bizony annak pacsuli szaga. 
Es eljött a kolera réme és az orvosok elren
delték az utca porának sürgős eliminálását. Bezzeg 
nem jut eszébe senkinek, hogy a kolera vesze
delmét füléje helyezze a bűzös, fertőtlenítő hatású 
utca-olajozásnak. Legutóbb Kassán volt az érin
tett szagok miatt sok tennivalója a közönség köré
ből című rovatoknak. A közelgő kolera híre 
azonban minden «közérdekből> való felszólalásra 
megfelelt. Budapest székesfőváros e téren is jó 
példát statuált, mert az utak kékolajjal való ön
tözését a legszélesebb alapon eszközölteti. Már a 
legtöbb fürdőhelyen olajjal kötik le az utca porát, 
ami már ezer meg ezer esetben jónak és elég 
gazdaságosnak bizonyult.

—  Szülők figyelm ébe ajátdjuk a hírneves 
Lovas-féle zene-konzervatorium igazgatóságának 
értesítését, mely szerint úri fiukat elvállal teljes 
ellátásra (internálus), szigorú, szeretetteljes neve
lésre. iskolai tanulmányaik felügyeletével és -zenei 
tanulmányaik továbbképzésével. írásbeli felvilá-
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gositásl e tekintetben készséggel ad az igazgató
ság. Köztudomású, hogy a Lovas-féle zene-kon- 
zervatoriuinban, (Budapest. Andrássy-ut 67.) vég
zett növendékek művészi és zenepedagógiai ok
levelet nyernek. Eddig végzett növendékei mind ] 
tanári, karmesteri, kántori állásban vannak és I 
zeneiskola tulajdonosok. Saját érdekükben cselek
szenek tehát a tisztelt szülők, ha az intézet év
könyvét. melyet ingyen és bérmenlve küldenek, 
megkérik és gyermeiket zeneileg e kiváló konzer
vatóriumban képeztetik.

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

—  Miért drágra a tég la  és az a g y a g á ru ?
A szokatlanul uagv 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 
ál a kézi vetésről a gépi munkára, habár a gép- 
üzem amellett, hogy szapurább, természetesen ol
csóbb és jobb is a kézi vetésnél. A gépüzemü 
léglagyárlásnak 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, amely
nek megvan a kellő tapasztalata téglagyárak be
rendezésében. Gellért Ignác és társa cégnek (Bu
dapest, Terézkörut 41), mely cég évek óta képviseli 
a 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- i 
gyári berendezéseket kiváló minőségben szállít, í 
amit legjobban bizonyít azon körülmény, hogy ! 
számos más téglagyáron kívül a német császár i 
téglagyárat legjobb megelégedésre berendezte. A 
cég szívesen szolgál felvilágosításokkal és pros
pektusokkal, továbbá díjmentesen bocsátja ta
pasztalt mérnökét az érdeklődők rendelkezésére. 
Egyben felhívjuk a figyelmet a gyár többi spe
ciális gyártmányaira, mint szürőprésekre, aprító
gépekre. stb.

— Budapest v ilágv árosi fejlődését igazolja 
a Népszínház közvellen közelében József körút lti. 
szám alatt nemrég megnyílt «Savoy» nagyszálloda. 
Rövid fennállása dacára máris egyik legkereset
tebb szállodája lett a fővárosnak, mert amellett, 
hogy a legmodernebb kényelemmel van beren
dezve, árai szinte feltűnően olcsóak. A «Savoy» 
most Kemény Testvérek —  a budapesti .Magyar 
Világ* kávéház tulajdonosainak és a lálrafüredi 
«Grand Hotel» éttermek volt bérlőinek tulajdo
nába került, kiknek kiváló szaktehelségét Ö Fensége 
Klotild főhercegnő is elismerte, amidőn Noménv 
Bélát és Fülöpöt az udvari szállítói ciminel tün
tette ki.

Olvasóinkhoz!
Tisztelt közönség! engedehnet. 
Hogy most mirólunk szói a nóta; 
De rá vagyunk utalva kérem,
A mélyen tisztelt olvasókra.
E lap adott mindenkor annyit, 
Mennyit jó  szívvel adhatott. 
Viszonzásul, lisztéit közönség, 
Rendelje hát meg e lapot.

S  ha iinitt-amott úgy hébe-korba 
Történnék éppen valami.
Mondják be a telefonon:
Egész pompásan hallani, 
írásban is beküldhető ám 
A jó  vidékről száz eset.
Tisztelt urak, hirszolgálással 
Támogassanak keveset'

A hirdetés is fontos eszköz 
Ipar s egyéb üzlet terén,
A hirdetési árak olcsók 
S  a rovat lám nem is szegény.

S E L M E C B Á N Y Á I  H Í R L A P

Megtérül az a néhány tillér, 
Melyei valaki Így kiád. 
Kereskedő s iparos urak 
Önök hirdessenek kivált!

(MINDENFÉLE.
d Méreg az izzadtságban. A tudósok már 

régóta tudják, hogy az egészéges ember izzadt
ságában mérges alkotórészek is vannak. Arloing 
lyoni tanár behatóbban foglalkozott ezzel a kér
déssel s kutatásainak eredményét a párisi tudo
mányos akadémia elé terjesztette. Az egészséges 
ember normális izzadmánya, kis mértékben kutyák 
és tengeri nyulak vérébe vezetve, képes volt ezeket 
az állatokat megölni. Az izzadás inérgességének 
foka az egészséges embernél is különböző, Nagyon 
mérges az az izzadtság, mely erős izommunka 
után veri ki a testet; legkevésbbé mérges a hosszas 
pihenés után jelentkező mesterséges veríték. Az 
izzadtság mérge épugy, mint bizonyos baktériumok, 
az összes szervekre hat: a szivet és edényrend
szert. a bélcsatornát és végre a vért is meg
támadja. Nyilvánvaló ebből, hogy az izzadás ren
deltetése az egészséges embernél is az, hogy a 
szervezetből a mérges anyagokat eltávolítsa.

Tt Keztyüfog-yasztás A ngliában. A britt 
királyság területén évenkint nem kevesebb, mint ilfi 
millió pár keztyül készítenek. Ennek háromnegyed 
részét hölgyek használják el. Az angol keztyü- 
gyártás kiterjedése a rendes fogalmakat messze 
meghaladja. Egy nagy angol cég, közvetve és köz
vetlenül, egymaga 50 ezer munkást foglalkoztat, 
W orcesterben pedig a keztyügyárak nyolc kilo
méternyi területet foglalnak el. Némely angol 
hölgy a keztyükkel igen pazarul bánik: 720 korona 
egy évben igen szerény summa, de olyan lady 
is elég akad, akinek évi keztyüszükséglete a 2400 
koronát is meghaladja. Ez, természetesén, nem is 
olyan sok. ha meggondoljuk, hogy a legfinomabb 
keztyü párja 48 koronába is belekerül. Egy finomabb 
hölgy toilletle-jéhez egész kis kezlyüsbolt tartozik, 
így Sommerset hercegné hagyatékának elárvere
zésénél nem kevesebb, mint 2000 pár került, el
adásra.

TP Meddig; ta r t  a női szépség ? Erre a 
kérdésre egy, nők számára szerkesztett lap, mely 
gyakran foglalkozik «gvakorlati esztétikával*, azt 
a hölgyeinkre nézve igazán vigasztaló választ adja, 
hogy a nő szépsége körülbelül élete utolsó órájáig 
tart. A női szépség napról-napra érik és rég el
vesztette már hitelét az a tisztán teoretikus állítás, 
hogy a 40 éves asszony érett, gazdag szépsége 
nem olyan lebilincselő, mint a 16 éves leány 
bimbózó fiatalsága. Csak az kell, hogy a természet 
törvényeivel összhangban éljen a nő és életének 
egyetlen szaka sem lesz varázsnélküli. Tetőpontját, 
egész teljességét. azonban a női szépség csak a 
35. és 40-ik év közt szokta elérni. Heléna az antik 
világ legnagyobb szépsége. 48 éves volt, amikor 
Pária a férjétől elrabolta és Trójába vitte. Aszpázia 
csak 37 éves korában ment nőül Periklészhez és 
38 évvel utóbb még híres szépség volt. Poitiersi 
Diana 36 éves korában hódította meg II. Henrik 
király szivét, ki félannyi idős volt és mégis állandó 
lovagja maradt. Kleopátra 30 éves volt, amikor 
Antonius beleszeretett. Osztrák Annál 38 éves 
korában mondták Európa legszebb asszonyának. 
Maintenon asszony 43 éves volt, amikor XIV 
Lajossal megismerkedett. Mars kisasszony, a híres 
színésznő, szépségének telőfokát 45 éves korában, : 
Rfecamier asszony pedig 35 és 55 (ív közt érte ! 
el. A legnagyobb és legigazabb szerelmet nem a 
húszéves szépségek ébresztik. Csak üres fecsegés : 
az, hogy a nö bája 17 éves korában a legnagyobb; 
ellenben régi tapasztalás, hogy a legnagyobb szép
séget az éretlen korban feltalálni nem lehet. Mert

a szépség nemcsak szép, gömbölyded vonásokból 
és egészséges arcszinből áll. Ez sokszor az élet
telen viaszbábuknak is tulajdona. Legteljesebb az 
asszony szépsége és leggazdagabbak bájai a 30. 
és 40. év között. Nagy hibába esik az a nő. aki 
magát egy bizonyos korban lejártnak tartja. Ellen
kezőleg: az asszonynak érteni kell hozzá, hogy a 
nagyobb életkort is méltósággal várja.

NYILT-TÉR.
R rovat alatt közlőitekért neui felelős a szerk.

Keveset használt nagy heveröágy, 
gyönyörű takaróval, jutányos áron 
eladó. Hol? Megtudható a Joerges- 

boltban.

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

Enyhe, oldó háziszor mindazoknak, kik emésztési zavarokban és 
az ülő életmód ogyéb követkozményoiben szenvednek

Ef/j/ e re d e ti doboz á r a  2  K .
Vidéki gyógyszertárakban kérjük Moll készítményeit

M O L L - F É L E

**" és e rős ítő  B ed o rz sö lés ,
elismert, régi jó hírnevű háziszer S z a f ttfa tá S  
és hüléstíil származó mindennemű betegségek 

ellen.

Eredeti il vég ára K 2'—
K apható m in doi gyögytB ertáiban  e» drogériában.

Föszó tkü ldés i h e ly  MOLL A . gyógyszerész,
^  cs. és kir. udv. szállító, Becs, I. Tuchlauben 9

SELMEC- ÉS BÉLABÁNYA SZ. KIR. VÁROS

HIVATALOS KÖZLEMÉNYEI.

Az anyakönyvi hivatalok bejegyzései
1910. évi augusztus hó 27-től 1910. szeptember hó 2-ig.

Szü letés.
Lupták János, Blahul Anna leány Selmecbánya 
llupka István, Kollár Erzsébet fiú »
Rovnan Agosl. Ulbrich Antónia leány »

— Sziraka Júlia leány *
Lakatos Róla, Bambusz Mária fin >
Bukoveczky Ödön, Ncucnschvander Dóra liu Selmecbánya 
Markxvard Ferenc, Gránek Emília leány Selmecbánya 
Herbst Ágoston, Molnár Erzsébet fin >
Hulla Antal Lehoczky Elma leány >
Hladok Ignác, Adamccz Katalin fíu Kisbánya

Házasság*.
Jurcsó József, Moraucsik Anna Selmecbánya

H alálozás.
C.zvikkel Lajos, 37 éves, veselob Selmecbánya 
Siska Mária, 30 éves tüdőgUmőkór »
Stepiga Istvánná, 60 éves szívbillentyű baj Selmecbánya 
Reznicsek Franciska, 1 hónapos v. szül. gyengeség >

4140 1910. vsz.

Hirdetmény.
Alulírott városi adóhivatal ezennel közhírré 

leszi, hogy Selm ec- és Bélabánya város terüle
tén újonnan keletkezett és ezideig még meg 
nem adóztatott üzletek 111. oszt. kereseti adója 
az adókivető bizottság által fo ly ó  évi szeptem ber 
h ó  0-iúi délelüti !t órától kezdődőleg fog a város
ház tanácstermében tárgyaltatni.

Felhivatnak az érdekelt adózók, hogy saját ér 
deklikben a tárgyalásra megjelenni szíveskedjenek 

Selmecbányán, 1911). évi augusztus hó 27-én.
Városi adóhivatal.
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4148/1910. vsz.
Hirdetmény. HIRDETÉSEK. Tanulót

Alulírott városi adóhivatal ezennel közhírré 
teszi, hogy a nyilvános számadásra kötelezett egy
letek, intézlek és vállalatok 1910 évre szóló kere
seti adója az adókivető bizottság által /otyó  évi 
szeptem ber liti ti-fiit délelőtt 9  órától kezdődőiig 
fog a városház tanácstermében tárgyaltatni.

Selmecbányán. 1910 évi augusztus hó 27-én.
Városi adóhivatal.

329/1910. főispáni szám.

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

számú leirata szerint Ü császári és apostoli Ki
rályi Felsége 1908. évi augusztus hó 14-én kelt 
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 emlékkeresztet méltóztatott legkegyelmeseb
ben alapítani.

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

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

Ideiglenes és végleges szolgálati minőség kö
zött különbség nem teendő, —  lórii és nő hiva
talnokok egyaránt részesülnek e kitüntetésben.

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 óvi 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 
foglalkozási mutatnak ki, 21. életévüket betöltöt
ték és nyugdíjban vagy nyugbérben való részese
désre igényjogosultak.

Felhívom tehát 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.

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

P R im  KAUC5UK

felveszek könyves boltomba, o vagy több középiskolái osztályba járt, helyben, szil- leiknél lakó fiatal emberek jelentkezhetnek, 
J o e r g e s  Á gost.

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

SINGER
név alatt használt vagy régebb rend
szerit gépeket hozzanak forgalomba. 
Inkább azt vegye figyelembe, lmgy 
varrógépeinket nem viszont elárusítók 
utján, liánéin saját üzlethelyiségünkben 
közvetlenül adjuk el a közönségnek.

SIN G EÜ  C o.
varrógép részvénytársaság
Selmecbánya, Kossuth Lajos-tér 4.
8?Ü&ír S e m b e P Y -fé le  h á z . “ gS#®

W ilezek F rig y es g ró f
Hontvármegye- és Selmec-Bélabánya 

főispánja.

Árverési hirdetmény.
Seltnec- és Bélabánya sz. kir. bányaváros 

tanácsa ezennel közhírré teszi, hogy az 1911 évtől 
1914. évig 4 éven keresztül kihasználandó s éven
ként körülbelül 10,000 m 3-l. kitevő fenyő épület 
és müfájál és évenként 1000 nr'-l. kitevő tölgy, 
szil, kőris, juhar és bükk haszonfájál 1910. évi 
o k tób er hó 3 -á n  d élelő tt 10 ó rak o r a város
ház tanácstermében zárt Írásbeli ajánlatokkal egy
bekötött nyilvános szóbeli árverés utján eladja. 
Bánatpénz a fenyöhaszonfára 10,000 korona, a 
lombnemüekre 2000 korona.

/árt Írásbeli ajánlatok 1910. évi október hó 
3 -á n a k  délelőtt 10  ó rá já ig  fogadtatnak el és aján
lat csak az összes fenyőfaválasztékokra, vagy az 
összes lombfanemekre lehelő.

A részletes árverési és szerződési föltételek, 
valamint a kihasználandó erdőrészletek (atöme-

Legjobb 
padlómáz a

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 valóli vagy 
utóajánlatok figyelembe nem vétetnek.

Art.hold Géza,
h polgármester.

Selmecbányán, 1910. évi július iió 25-én.

Tudományos fo ly óiratok b an .
hygieniku s tu la jdonságánál fogva elism erőleg van em litv e !

R aktár:

ifj. Marsebalkó Gyulánál 
és Ernst Zsigrnondnál

Tartón!
Elegáns!

K i l á t á s !

H n uxiiá la tbu u

a l e g o l c s ó b b ! !
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NEMÉN Y - T E S T  VÉREK

SAVOY-
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. O lvasó és társalgó termek. K ö z p o n t i  

i / ő z / 'ű t é i S .  Fürdőszobák. Lift. Vacuum-Cleauer. M inden szobában 
hide<) és meleq vízvezeték. Villamos vasutközlekedé* az összes 

pályaudvarokkal. Mérsékelt árak. A legfigyelmesebb kiszolgálá
zes (  

: ■ }

Drezdai Motorgyár Részvénytársaság 1
N ém etország egy ik  leg rég ib b  és le g 

nagyobb m otorg y ára .

0

\
0

Sxállil szakkörökben elismeri 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.

Meglepő újdonság!
Egyetemes generátorunkkal a 

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

Vezérképviselet:

Gellért Ignác és Társa
Budapest, T e ré z -k ö ru t 41. sz. Te le fon  12 91.

I O U O M

l

Hirdetmény.
Közhírré teszem, hogy Bát község birtokos

ságának tulajdonát képező Koncsek-féle korcsma 
1910. szept. 19-én d élelő tt 10 órak or tartandó 
nyilvános árverésen haszonbérbe adatik.

Az árverési feltételek a báti körjegyzői iro
dában megtekinthetők, 

flát 1910. aug. 29.
Kiszely Já n o s

bírt. olnök

Több mint 6 0 0  vagyonos hölgysürgősen férjhez óhaj! menni. — Jekin- tét nélkül foglalkozásukra és állásukra, csakis olyan urak jelentkezzenek — ha vagyontalanok is — a kiknek komoly a nősülési szándékuk. — L .  S c h l e -  s i n g e r * ,  B é n i i n ,  1 8 .
csinos szőke, pékmester egyetlen leánya, 4 0 0 ,0 0 0  
korona vagyonnal, kissé túlságosan lejlett test
alkattal. mielőbb férjhez óhajt menni lisztes je l
lemű fiatal emberhez. Csakis komoly ajánlkozók 
kapnak választ. S c h le s in g e r , B e r lin , 18.

T án ctan itási jelen tés.
Alulírott tisztelettel értesítem a n. é. 

közönséget, bőgj f. é. szeptember hó
5-én a városi vigadó nagytermében

t  a  n  c  t  a  n  i  t a  s  i
tanfolyamot nyitok.

Oktatásom tárgyát a legdivatosabb tár
sas- és mütáncok képezik.

„ B o s to n  V a l s e “-ré
különös súlyt fogok fektetni.

A tanórák délután fi— 8 óráig, felnőt
tek számára este 8— 10 óráig tartat 

nak meg.
Előjegyzések a városi vigadóban esz- 

közölhetők.
A nagyérdemű közönség becses jó 
indulatát ezidén is kérve, maradok 

kiváló tisztelettel

G u ttm a n n  Sam u
:: fővárosi tánctanitó. ::

A tisztességes, becsületes kereskedő éberen ügyel arra, 
hogy ha vevője utolérhetetlen, hatásánál fogva közismert

„ Z A C H E R L I N T "  kér, ne akaszszon nyakába
megtévesztő surrogatumot.

Sajnos azonban vannak másféle kereskedők is.

mint felUlmulhatlan

„rovarirtó"
hathatósan segit 

Csakis palackokban kérjal

Ennélfogva mindenkit, aki valódi Zacherlint akar venni, 
nyomatékosan figyelmeztetünk, hogy utánzatoktól, melyek 
utóbbi időben megtévesztően hasonló üvegekben forgalomba 
kerülnek, az által óvakodjék, hogy pontosan ügyeljék a 
„ Z A C H E R L I N T  névre.

K a p h a tór  S e lm e cb á n y á n : ifj. Marscbalko Gyula, Kngel Zsigmond. Ernsl/.sigmond, Weisz Ignác. H o d ru sb án y án : Weisz Jakab. 
Ip o ly ság o n : Berezeller M„ llolner Pál. Dombo Károly utóda Barack Ignác, Csóka József. K orp on án : Trnovszky 
Károly, Bumann Gyula. K örm öcbányán : Ereud Manó, Gazdik János, Klein Hermann, B ittér ü p ót .1. M osóezon: Peri 
János fia, Fogyasztási Szövetkezet. Ú jb á n y á n : Cservinka M., Heinrich Ede. Z n ióváralján j: Schőnaich Viktor.

M inden v a ló d i doboz 25 d rb o t ta r ta lm a z . 
M in d e n  ta b le ttá n  ra jta  van  e ké t szó

Viasza a h a m is ítv á n y o k k a l, m e r t k á r té k o n y a k .

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

h a sh a jtó  a v ilá g h írű

PURGO-BAYER.

M inden v a ló d i doboz 25 d rb o t  ta r ta lm a z . 
M inden'tablettán ra jta  van • két azó

Vissza a h a m is ítv á n y o k k a l, m e r t  k á r té k o n y a k ,

Nyomatott Joerges Ágost özv és fia könyvnyomdájában Selmecbányán, 1910.


