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hova az összes pénzküldemények is küldendők.

M E G J E L E N  MINDEN VASÁRNAP.

Dreadnougbt.
Mostanság sok szó esik a dreadnouglit- j 

ról, amely tudvalevőleg a modem hadihajók ' 
egy kolosszális típusa. Magyarrá fordítva 
azt jelenti ez az angol szó, hogy: telel- i 
metős. Sok szó pedig azért esik róla, mert [ 
az ősszel tanácskozásra ülnek össze a dele- j 
gációk, melyeknek feladata lesz dönteni a j 

hadsereg újabb szükségleteinek kielégítése 
kérdésében is.

Tulajdonképen nem is lehet ezeket a j 

szükségleteket újabbaknak nevezni. Már j 
évekkel ezelőtt megvoltak és tudvalevő, 
hogy épen ezekbe kapaszkodott bele a po
litikai féktelenség, minden áron harcokat 
iparkodván támasztani és támasztván is a 
katonai kérdések miatt.

Egyszerűen hipokritaság lenne leta
gadni, hogy igenis a hadseregnek vannak 
olyan igényei, melyeket ki kell elégíteni. 
És nemkülönben rosszindulatú hipokritaság 
lenne azt állítani, mint ahogy ezt teszik is | 
némelyek, hogy ezek az igények csak most, 1 
újabban keletkeztek. Nem igaz! Ezek az 
igények már Széli Kálmán miniszterelnök- 1 
sége idején merültek föl és históriai tény,

hogy Széli Kálmán, aki előtt pedig egyéb
ként az ellenzék minden pártja meghajtotta 
a lobogóját, éppen ezekbe a kérdésekbe 
bukott bele.

Józanul fogván föl az ügyet, meg kell 
állapítani, hogy amíg hadsereg létezik és 
amig hadseregre szükség van, (mert hiszen, 
sajnos, az emberiség még nagyon messze 
van attól a kulturális magaslattól, hogy a 
militarizmus fölösleges legyen,) addig gon
doskodni kell arról is, hogy a hadsereg 
tnindenképeu harcrakész, lehetőleg tökéletes 
legyen. Mint mindenben, úgy a katonai tu
dományokban és a hadi technikában is foly
tonos a haladás. Körülnézvén Európában, 
azt látjuk, hogy szövetségeseink, Német
ország és Itália óriási anyagi áldozatok 
révén adják meg a hadseregüknek mindazt, 
amit megadni elkerülhetetlen. Uj lövegeket, 
uj ágyukat, uj léghajós A, aviatikus, meg 
automobilista osztályokat, uj hadihajókat 
teremtettek és szakasztott igy cselekedett 
Franciaország meg Anglia is. Merő lehe
tetlenség tehát elmaradnunk ezek mögött 
nekünk is. Tartozunk ezzel legelsősorban 
magunknak és a magunk biztonságának, 
de tartozunk vele szövetségeseinknek is, 
akiknek barátsága megbecsülhetetlen ne

künk. Hiszen emlékezzünk vissza rá, hogy 
a Szerbiával való háborús veszedelem ide
jén milyen nagy hatása volt Németország 
hatalmas szavának a mi javunkra.

Azoknak a szükségleteknek a kielégí
tésén egyszer tehát már át kell esnünk 
nekünk is.

Már most negyvennyolcas ellenzéki 
részről nagy harcokat ígérnek he a kato
nai kívánságokkal szemben és hatásvadászó 
túlzással olyannak iparkodnak feltüntetni a 
dolgot, mintha emiatt minden egyes polgár 
tönkrejutna. Ezzel szemben elsősorban is 
meg kell állapítanunk, hogy a nyugat
európai államokban, mint ahogy egy parla
menti beszéd e nyár elején is utalt rá, 
összehasonlíthatatlanúl nagyobb teher jut 
egy-egy emberre katonai kiadások címén 
és a most jelentkező igények kielégítése 
után is sokkal kisebb fog még uálunk ma
radni a fejenkint való teher. Ide különben 
is megígérte a kormány, hogy gondja lesz 
olyan, a közigazgatási életre, az üzleti vi
szonyokra való intézkedésekre, melyek a 
jólét fokozására, a kereseti viszonyok emel
kedésére, tehát a teherviselési képesség nö
vekedésére alkalmasak és már tapasztal
hattuk, hogy a Khuen-Héderváry-kormány

S g ?  l e p l e z .

Ki meg tegnap aománcos szárnnyal, 
Melyet a hamvas szegély beárnyal, 
Téuybe tehintve, nap felé törve 
Hebegtél-libbenlél hertemben körbe:

3tt fekszel mostan, picziny halottam, 
Szárnyszegetten, szennyes porondon. 
Kérész*élte3nek vége van immár,
Pedig körültem virul még a nyár.

Télre előle, eltipró lábalt ■
Ne tapossa el senki e szárnyat!
Tisztelet néki, a kis botornak,
Magasba törő, hős viadornak!

Mint viador, mint hősi levente,
CL napot, fényi, az aethert kereste.
Ami dicső, szép, ami eszményi:
Oda szárnyalt, azért akart élni.

S  most, hagy itt lenn van elbukott testtel, 
Kova egy élten át leszállni restéit,
3  puszta földön, a kerti végben,
Néma ajakkal hirdeti nékem:

■Hogy ami csúszva a rögön él meg,
Climal: int hosszú, nyugalmas élet.
Szárny lelankad, zománc lepattan,
S  csak a salak örökös, halhatatlan!Sziklai Syörgy.

*E g v  ebéd Jókainál.
Sokszor voltam vendége az ő úri asztalának, ! 

hivatalos cécókon, intim kis, familiáris ebédeken, 
de legkedvesebb, legszívesebb emlékem az az í 
októberi nap, mikor YValler Granet egész liáza- 
népével meginvitálla s meginvitált engem is egy 
igazi, szintnagyar ebédre.

Fáradtak voltunk. Agyon dolgoztuk magunkat, 
mire elérkezett a Crane-kiállilás napja. Alig álltunk 
a lábunkon. Nem hiszem, hogy volt még valaha 
olyan publikuma egy-egy pesti kiállításnak. Minden 
társaságnak olt volt a szine-java. Nagyon boldog 
voltam, hisz az egész kiállítás az én ötletem és 
munkám volt Boldog voltam, mái csak azért is, 
mert előre megérezlem, micsoda erős pálfordulás 
lészen ennek a révén a még vajúdó, irány és 
stílus nélküli magyar iparművészeiben.

A töméntelen ember közül Granet csak kettő 
érdekelte. Szilágyi Dezső és Jókai. Őt tüstént fel
ismerte Grane, amint belépett a kupolaterembe. 
Mélységes kék szemét,szépformájú főjét rég ősmerte 
a mester, hiszen naponkint látta a képét az író
asztalomon. Ezt olyan háziáldásfélének küldte 
nekem Jókai londoni otthonomba, ezt Írván rá: 
♦ Legyen a magyaroknál minden virág illatos, 
minden gyümölcs édes, minden szív tiszta.* Tőle 
kaptam a mellette lógó Petőli-arcképet is, mely
nek margójára ezt jegyezte: ♦Ércből volt a szived, 
míg dobogott élve, —  de lángolt a haza és sza
badság névre, — most érc vagy egészen, hál szív 
vagy egészen!* Dátum: a segesvári szobor lelep
lezésének s E. Kovács Gyula gyönyörűséges halá
lának napja.

A nagy költő ifjú hitvesének a karján jelent 
meg. Az udvarmester szerepét náluk is, Szilágyinál 
is én játszottam. A két génié meleg kézszoritással 
köszöntötte egymást s mikor bejártuk a termeket, 
Grane egészen el volt ragadtatva Jókai szeretetre- 
méltóságától és töméntelen tudásától.

Másnapra meghívtak mindnyájunkat ebédre 
az ö uj, de csöndes otthonába. Megelőztük ezzel 
a hivatalos Irakiakat, az unalmas, kötelező vizi
teket, —  de meg is orroltak érte sok helyen! Mi 
nevettünk rajtuk, mert megértettük, Hogy aligha 
érhet Pesten nagyobb megtiszteltetés, mint Jókai
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nem tesz üres ígéreteket, hanem becsüle
tesen be is váltja mindazt, amit Ígér.

Ha tehát mostanában a katonai Ügyek
ről szólván, ellenzéki részről irtózatos szá
mokkal jongleurősködnek és beszélnek ret
tenetes summákról, melyeknek a hallatára 
elkábúl az ember feje, úgy jöjjünk tisztába 
azzal, hogy mindez csak politikai hangulat- 
csinálásra való. Azok az irtózatos számok 
már csak azért sem hitelt érdemlők, mert 
hiszen még nem került authentikusan nyil
vánosságra, hogy mire lesz szüksége a had
seregnek és nem szabad feledni azt sem, 
hogy az uj befektetések nagyon sok évre 
fognak elosztatni.

De le kell szögeznünk azt is, hogy a 
koalíciós kormány elvi hozzájárulását adta 
bizonyos, a hadsereg érdekében való intéz
kedésekhez és alkotásokhoz, így többek 
közt a dreadnoughtok építésének megkez
déséhez. Ha azok az urak az ő kormány
zásuk idején, igen helyesen, belátták, hogy 
vannak dolgok, amelyek elöl tovább ki
térni nem lehet, úgy ne tegyék magukat 
komikusakká most se azzal, hogy a sze
müket forgatják és ijedt arcot vágnak, mi
kor a hadsereg igényeiről van szó. Ha e 
dolgok ellen a maguk kormányzása idején 
nem volt kifogásuk, úgy a jó öreg logika 
törvényei szerint most se lehet.

A nagy számokkal való hangulatesiná- 
lással pedig kár erőlködni. Az ország pol
gársága elvégre is már tud önállóan gon
dolkozni és tisztában van vele, hogy a 
dreadnought nem is olyan félelmetes, mint 
amilyen a neve.

Széljegyzetek a szécsényi tragédiához.
Mint minden nagy drámának, a szécsényi 

tragédiának is megvannak a maga kis tragikomikus 
felvillanásai, melyeknek komikuma épen a dráma

hullámzásával vetődik felszínre Máskor ezeket az 
apró kis mozzanatokat talán észre sem vennök, 
de most, amennyiben ezek a mozzanatok a drá
mában, mintegy fekete háttérben a világos szín
foltokat alkotják, annál észrevehetőbbek.

Ha végiglapozzuk a nagyobb stilü házasság- 
törési tragédiákat, mindegyikben képviselve van 
egy bizonyos férfi-tipus: a csábitóé. Ezt az urat 
feketére szokták mázolni, ravasz, körmönfont csel
szövőnek szokták «beállitani* a házasság-törések 
gyors-fényképészei, olyanoknak, akik az ártatlan 
gyermekasszonykái behálózzák, megejtik, a tisztán 
égő családi tűzhelyet bemocskolják stb. stb.

És az asszony V Istenem, az naiv, buti és 
hiszékeny asszonyka, akinek ez a fekete-lelkű ur 
elcsavarja a fej?f! Ezt az urat egyszerűen agyon
lőni nemcsak joga, de, a társadalmi egyensúly 
érdekében, szinte kötelessége a férjnek.

Hát nem, kérem szépen! Nem egészen úgy 
van a dolog. Ez a fekete-lelkű ur talán mégsem 
olyan nagyon fekete és az a naiv, gyerekes, kis 
asszonyka talán mégsem olyan nagyon naiv. Talán 
van neki is egy kis része fejecskéjének az elcsa- 
varásában. Talán inkább a csábitó úr a gyerekes, 
a könnyelmű! Ö nem esküdött örök hűséget az 
oltárnál senkinek sem; őt nem kötik a gyerekek 
senkihez; ő csak élvezni akarja az életet ott, ahol 
lehel. Es ez, kérem, nem bűn; ebhoz mindenkinek 
joga van. Nem azt akarom ezzel bizonyítani, hogy 
maga a házasságtörés nem bűn, hanem csak azt, 
hogy nem a csábi tó ütközik bele az ethikai jog
rendbe, hanem a házasságtörő asszony, (i a fekete- 
lelkű, ő a körmönfont, a ravasz.

Vagy tán ő is csak könnyelmű V Lehet, de 
akkor a hibát magában a rendszerben, a házasság 
intézményében, keli keresni.

Önkéntelenül is a lollam ra tolul az a kérdés, 
hogy vájjon minden ember ráterm ett-e a házas
ságra V Mert ma már bizony a legtöbb házasság, 
mikor összekovácsolják, gazdasági érdekeken alapul 
és az, aki az életnek leghatalmasabb mozzanatát, 
a házasságra lépést, úgy tudja elintézni, hogy elő
vesz egy darab papirt s egy ceruzát és számol, 
az bizony kell, hogy rendelkezzék oly csomó éles
látással és hidegvérrel, hogy a számításait el ne 
hibázza. Aztán azok a számoló-művészek, akik 
látszólag oly hidegvérrel számolnak, rendszerint 
megfeledkeznek egy fényezőről s ez a tényező, 
mint ahogy ezt az Írók szeretik nevezni: a szív

asztalánál vendégeskedni. És igaz, magyar szere
tettel, hivatalosan.

Ragyogó, szép októberi nap volt. Az ablakok 
kitárva, a lakás termeit elöntötte az aranyfény. 
Csillogott Jókai dicsőségének ezer emléke. Bá
multák, csodálták az ángliusok.

Majd ebédhez szólítottak. Gyönyörű volt az 
ebédlő-háza. Nehéz, faragott olasz bútorok, a 
falakon körüskörül a francia forradalom nagy 
alakjainak képei. Valaha Petőfiék lakását díszí
tették. Az asztal vakitó-fehér damasztján babér- 
füzér fut végig és piros muskátli a disz. A magyar 
trikolor. Hál még a menü! Disznúkörmös bableves, 
túrós csusza, halászlé, malacpörköli, kolozsvári 
káposzta, a rétesek, bélesek légiója! Azután az 
italok! Karcsú üvegekben a Hegyalja és a Balaton 
partjának minden kincse. Rémültek az angolok: 
mi lesz, ha ezt mind végig esszük-isszuk! De 
sikerült, ha meg is szenvedték egy hétig.

Az ebéd vége már ugyancsak hangos volt. 
Jókai huncutan mosolyog Cranera és odakacsint 
nékem: «Ücsküs, az öreg mindjárt a verbunkost 
rak ja !»

Intim magunk voltunk, két család. A pecse
nyénél fölemeli poharát Jókai, melyben csillogott 
a rubin: «A mi kedves vendégünkre, a világhírű 
művészre emelem poharamat, YValter Cranera, 
aki geniális munkában eltöltött életén át nagyobb 
hódítást szerzett az angol nemzetnek, ecsettel, 
vésővel, himzőtűvel, mint a hadvezérek romboló

fegyvereikkel s aki most ami szerény hazánkat 
megtisztelte azzal, hogy lángeszű alkotásainak 
óriási tömegét kitárta előttünk. A nagy mester 
kettős iskolát nyitott meg számunkra: az egyiknek 
tana a művészi szépet a népies munka minden 
műhelyében meghonosítani, a másiké a népies 
művészetet oda nemesíteni, hogy teremtő erejével 
meghódítsa az Olympot és a Szalont. W alter 
Crane mindkettőt teljes sikerrel vitte keresztül s 
diadalt aratott vele nemcsak saját nagy hazájá
ban, de az egész művelt világban. Senkinek sincs 
oly igazi oka a nagy m estert sziv és ész szerint 
üdvözölni, mint nekünk, magyaroknak. Nálunk is 
vannak tanítványai, sőt mesterei a művészettel 
párosult ipariskolának s megvan azokban a tö
rekvés lefelé és fölfelé érvényesülni. Csak a nagy- j 
mester hiányzott hozzá, akit most szinről-szinre 
látunk s alkotásaiban csodálunk. Mily emberfeletti 
munkaerő, mily gazdagsága a fantáziának és isme
retnek kellett ahhoz, hogy egyesüljön egy szivben 
és agyban, melyet egy merész eszme lángolt át 
s mily vasakarat, szorgalom és sokoldalú tehetség 
kellett hozzá, hogy ez eszme megvalósuljon! Előt
tünk látjuk s nagyol sóhajtunk utána. Kinek van 
száz karja, hogy ezt utána csinálja? Pedig követ
nünk kell a példát. El kell tanulnunk, hogyan 
támadjon a magyar szűrgallérból, a tulipános lá
dából, a cseréptálból szalonok, oltárok, paloták 
ékessége. Ki kell tanulnunk, hogyan kell népünk

szava. Én azonban inkább azt szeretem hinni 
hogy ez a test, a vér, a bús szava. És hogy ez :i 
szózat milyen erős, milyen harsogó, milyen velői- 
rázó tud lenni, arról, azt hiszem, nem kell e 
helyen bővebben szólnom.

Látjuk, hogy a tisztán gazdasági alapokra 
épített házasság nem mindenki hajlamainak felel 
meg s bizony sokszor inog meg ez az alap s 
rántja magával a reá épített, kívül csillogó, belül 
annál penészesebb épületet.

Tehát máris két részre oszthatók a háza
sulandók, aszerint, hogy vájjon ellent tudnak-e 
állni a lulnyomólag gazdasági alapokon épülő 
házasságban a testi élvezetek csábításának vagy 
nem. Nyilván azok, akik nem tudnak ellentállni, 
nem is alkalmasak az ilyen házasságra. S  mivel, 
amint azt már fentebb említettem, sajnos, a há
zasságok legnagyobb része, különösen a polgári 
középosztálynál, gazdasági alapokra épül, könnyen 
megérthető, hogy az ily házasságokra alkalmat
lanok száma mily nagy.

De nemcsak a gazdasági alapon épüli há
zasságra, hanem a szerelmi házasságra is igen 
sokan alkalmatlanok. És ez érthető is.

Igaz ugyan, hogy azok az érvek, melyeket 
fentebbi állításaim bizonyítékaiul felhozhatok, 
egyenkint véve, csak jelentéktelen mozzanatoknak 
látszanak, de ha összegezzük őket, hatalmas érv- 
komplcxummá nőhetik ki magukat.

Egy 18— 19 éves lánynak, akinek, habár nemi
leg érett is, semmi néven nevezendő élet tapasz 
talata nincs s az egész élet-tudását a leányszobák 
rózsaszínű álmaiból és holmi szentimentális re
gényekből meríti, bizony nem nehéz a fejét el 
csavarni. Most már alig tartom elhihetőnek, hogy 
ez a tapasztalatlan gyereklány ki tudja válasz 
tani magának azt a férfit, aki neki egy hosszú 
életen át szellemileg és fizikailag megfeleljen, aki 
a házasságról szőtt álmaiba legalább nagyjából 
beilleszkedjék. Mert az csak természetes, hogy a 
férfi, udvarló vagy vőlegény korában, lehetőleg a 
legelőnyösebb oldaláról mutatkozik be kiválasz
tottjának; a gyengéi csak később kezdenek kibon
takozni, mikor a fiatal asszony már nem segíthet 
magán. Ehhez járul még az is, hogy a nemileg 
kiéheztetett lánynál rendszerint hangosabb az ér
zékek szava, mint a józan észé.

És ez az eset, t. i. hogy a fiatal asszony az 
urát a házasság megkötése után ismeri csak igazán

szépérzékét, művészi hajlam át teremtő erővé 
nemesíteni. Ha egy ember nem képes végrehaj
tani azt a feladatot, amit W alter Crane maga 
sikerre vezetett, osztozzanak meg ra jta  tizen, 
százan s áldás lesz munkájuk eredményén. Ez 
áldás kisérje a mi nagy mesterünket egész életén, 
minden munkájában; a világ jutalm án kívül él
vezve az ég jutalm át szeretett neje és gyermekei 
boldogító szerelmében; találja folytatását dicső 
munkájának nagytehetségű, kedves gyermekeiben 
Éljenek sokáig!*

És idenyujtolta nekem a papírlapot, melyre 
az ő obiigát lila tintájával voltak sorra vetve a 
gyüngybetük. Élőre megdedikálva nekem: •barát
jának.* Sebtiben lefordítottam és soha meghalóbbat, 
mikor a két nagy alkotó megölelte, megcsókolta 
egymást!

Azután a szólás sora rám került. A két 
asszonyért ittam. Az egyik az volt, ki egy nehéz 
nyomorúságos, küzdelmes művészi élet tavaszát 
aranyozta be és boldogan osztja meg a gyümöl
csös ősz termését; —  a másik az, aki az ifjú
ságát áldozta fel, hogy egy zordon, rideg élet 
telét fesse rózsás szinűre. Jókai könnyes szemmel, 
hálásan köszönte meg . . .

Ebéd után Crane lerajzolta a költőt és ifjú 
hitvesét. Majd pihenni tértek.

Jókai bevitt magával a dolgozószobájába. 
Nagy soká ültünk kettesben, mélységes csöndben, 
szótlanul.



meg, a házasság teljes zavartalan boldogságát 
már eleve kizárja. Kz esetben a házasság már 
csak érzékiségen alapulhat.

Ha most tekintetbe vesszük, hogy a triss, 
egészséges leány nemi éhsége szinte csillapítha
tatlan, a férfi ellenben, mikor az u. n. ‘ szerelmi 
házasság* kötelékeibe lép, rendszerint már jócskán 
belekóstolt az életbe s a házasságot mintegy 
nyugalmi állomásnak tekinti s bizony nem az 
örökké szerelmes troubadour szerepét szánta 
magának, csak az alkalmon múlik, hogy házas
s á g tó l  lesz-e az asszony, vagy nem.

De a fentemlitetteken kívül még sok olyan 
jellembeli motívum említhető fel, melyeknek jelen
léte, ha nem is vonnak maguk után feltétlen 
házasságtörést, de legalább elősegítik. így pl. az j 
asszonyi hiúsággal kapcsolatos hóditásvágy, to- j 
vábbá az a körülmény, hogy sok Író a házasság- 
törést bizonyos romantikus patinával vonta be, 
oka annak, hogy az asszony, mikor elhatározza i 
magát a házasságtörésre, nem látja az ethikai 
botlást.

Nagyrésze van a házasságtörésnél a kíván- 1 
osiságnak és a lelkiizgalmak után való vágynak 
is. Mert ha elgondoljuk, hogy az örök szerelmek 
csak a regényekben fordulnak elő, be kell látnunk, 
hogy bizony az asszony a házasság keretében 
való szeretkezést lassankint megszokja, sőt meg ; 
is unja s olyan lesz az rá nézve, mint a meg
szokott délutáni kávézás.

Ha mindezeket egybevetjük, joggal félté- : 
hetjük, hogy a családi tűzhelyek legnagyobbrésze 
meg van fertőzve; sietek azonban kijelenteni, hogy 
mindezeknek a fentemlitett mozzanatoknak, mi- ! 
előtt az asszony lelkét a házasságtörésre ki- | 
csiszolhatnák, először egy igen hatalmas ténye
zővel kell megküzdeniök, mellyel szemben azonban 
legtöbbször vereséget szenvednek. Ez a tényező \ 
a korszellem, a társadalmi világnézet. A mi tár- j 
sadalmunk megbélyegzi, sőt kizárja kebeléből az 
olyan nőt, aki nem tartja meg az általa megrög- 
zilett, a nemi életre vonatkozó dogmákat.

Hogyha azonban, mindezek dacára, megvan 
a nőben a bátorság, hogy túlteszi magát ezeken 
a dogmákon, mindegy, hogy nyiltan-e vagy 
titokban, alkalmatlan a házasságra.

Ezek után pedig már biztosan megállapít
hatjuk, hogy a házasságtörési tragédiákban hol 
van a hiba.

1010. szeptember 2ö. _________

—  Mondd, édes bátyám, ugy-e most nagyon 
nyugodalmas életet élsz és boldog vagy?

—  Eennék. Ha lehetnék. De igyekeznek meg
keseríteni minden percemet. —  Ezt már sírva 
mondta és egy záros ládikából egy csomó levelet 
szedett elő. Már milyen ízléstelen volt maga a 
címezés is: ‘ Özvegy dr. Jókai Mór úrnak!* Hát 
még a belsejük! A legszelídebb megszólítások: 
állatnevek, a jelzők pedig reprodukálhatatlanok. 
És ezeket, ösmert Írással, de anonym, asszony-kéz 
irta . . .

—  Hálátlanok! -— mondta, de már ekkor 
zokogásba fűlt a hangja.

Később egy csipőshangu versét olvasta fel. 
Válasz a fenti levelekre. Kár, hogy nem látott 
még eddig nyomdafestéket . . .

Ott állt előttem ez a  nagylelkű, nagyszivü 
jó  ember, könnyel a szemében. —  Sújtotta a 
nagyság átka. Annyira a közönségé volt, hogy az I 
még a privátélete legintimebb, senkire se tartozó 
cselekedeteiben is jogosan vélt rendelkezni, bírás
kodni, korlátot emelni. Megkeserítették élete utolsó 
idejét és nem engedték, hogy uj otthona tűzhelyénél 
megtalálja a rég koresett, kiérdemelt, csöndes J 
nyugalmat . . .

Akit irigyeltem, imádtam, ezután már egész 
lelkemnek minden érzésével —  szántam is . . .

Sydney Cárion.

Az ugynevezott csábitó nem hihás. Őneki ! 
legfeljebb azt róhatjuk fel hibául, hogy csinos, 
kellemes ember (néha még az sem), meg hogy 
szereli az életét a kellemesebbik oldaláról felfogni; 
a házasságtörő asszony pedig, amint láttuk, vagy 
ab ovo nem alkalmas, nem rátermett a házas
ságra, vagy pedig a je le n  házasságra, a körül
mények szerencsétlen csoporlosúlása folytán, nem 
alkalmas. Marad tehát hátra, hogy a hibát ma
gában a házasság intézményében keressük.

Könnyen belátható, hogy itt az egyedüli 
orvosság csak az lehet, ha a házasságot minél 
könnyebben felbonthatóvá tesszük és nem tekintjük 
olyan ‘ kétoldalú szerződésnek*, melyet mindkét 
fél hozzájárulásával lehel csak felbontani.

Hogy a nő könnyen belemehessen a házasság 
felbontásába és ne legyen gazdaságilag akadá- ' 
lyozva szándéka kivitelében, természetesen, meg 
kell neki adni a férlitől való teljes gazdasági 
függetlenséget, a teljes egyenjogúságot. Akkor nem 
lesz arra kényszerítve, hogy titokban megcsalja 
az urát, hanem nyíltan, egyenesen a szemébe 
mondhatja neki, hogy a vele való házasság, a 
körülmények előre nem látott kialakulása folytán, 
az ő részéről tovább fenn nem tartható. Akkor 
talán nem fognak megismétlődni a szécsényi véres 
tragédiák......................................................................... .......
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Valahol, messze-messze távolban, néhány 
lelkes ember egy vörös zászlót lobogtat; az van 
rá Írva. hogy: ‘ Egyenlőség'. . .

Á ld o r  V ilm os.

J-l 1 R E K.
—  A v allás- és közoktatásü gyi m iniszter

Báláit Géza kir. kath. főgimnáziumi hely. tanárt, 
ugyanilyen minőségben, a balassagyarmati állami 
főgimnáziumhoz nevezte ki.

—  A m. k ir. pénzügym iniszter d r. L eeső  
László  és dr. B ír ó  L ó rá n t  végzett bányahatósági 
segélydijas báuyamérnök-hailgatókat a X. fizetési 
osztályba bányaesküdtekké nevezte ki.

—  Á thelyezés. A Szakolcára tanárnak kine
vezett R ozim  Jó z s e f  r. k. segédlelkész helyére R aj-  
n e r  L a jo s  püspök Öméltósága Z a ch a r Á d á m  sopor- 
nyai segédlelkészl helyezte át.

—  A hercegprím ás Őem inenciája a szakolcai 
kir. kath. főgimnáziumhoz kinevezett Rozim József 
r. k. segédlelkész helyébe Buzalka Mihály segéd
lelkészt nevezte ki a Selmecbányái ág. h. ev. lic. 
főgimnázium r. k. vallástanárává.

—  Halálozás. G erő G usztáv  volt hegybá
nyai kir erdőfőmérnök, kit csak a napokban 
holyeztek át a lugosi crdőhivaíalhoz, Lúgoson, e 
hó 19-én, 52 éves korában meghalt. Hosszas 
szenvedése után a halál bár megváltás volt már 
rá nézve, számos barátjára és ismerősére fájdal
mas ez a hír s fájdalmas mindazokra, akik ismer
ték kedves, szimpatikus egyéniségét, jóságos lelkét 
s nem mindennapi műveltségét.

— B aleset. Hollós Pált, a hodrusbányaiak 
népszerű s kiváló plébánosát, sajnálatos baleset 
érte e hónap 19-én. Hazafelé tartott, midőn a 
lovai valamitől megbokrosodtak s kocsijáról olyan 
szerencsétlenül ugrott le, hogy lábát törte. A tűz- 
olló-őrtanyáról kirendelt tűzoltók szállították be 
a városi közkórházba, hol Tóth dr. és Kapp dr. 
főorvosok részesítették első segítségben. Azoperáció, 
örömmel értesülünk, sikerült s a beteg eléggé jól 
érzi magát.

— Az ág . hitv . ev. ön állósíto tt tan ítók ép 
zőben még most sem kezdődtek meg a rendes 
előadások. Oka pedig ennek az, hogy a szükséges 
tanerőket a fönntartó-hatóság még nem tudta 
megszerezni. A budapesti ev. polgári leányiskolá
hoz megválasztott Votisky Zoltán  helyére a líceum

3
igazgatósága G edra  G y u la  polgári iskolai tanítót 
hívta meg, akit azonban, alighogy beköszöntött, 
egynapi ittműködés után, a liptószentmiklósi állami 
polgári iskolálioz nevezték ki. Helye, valamint a 
nyelvludományi-pudagógiai tanszék, ogyolőre még 
betöltetlen. A betöltés azonban csak napok kérdése. 
Ha ez megtörténik, megkezdődik a rendes tanítás is.

— A liceum igazgató-tanácsa az önálló
sított tanítóképző törlénet-földrajz-némel nyelvi 
tanszékére G a y yh y  S á n d o r  szakvizsgás tanár
jelöltet, a magyar nyelvi és a neveléstan! tan
székre pedig G alam b Ö dön  szakvizsgás tanárje
löltet hívta meg. A meghívott tanárok e hónap 
26-án foglalják el tanszékeiket s kezdik meg 
előadásaikat.

— A Bauman-kerti kuglizó-társaság teg
nap délután félhalkor tartotta választmányi gyűlé
sét, melyen a közgyűlés idejét és teendőjét álla
pították meg s meghatározták a mai díjtekezés 
módozatait. A mai dijkuglizás mint múlt számunk
ban is jeleztük, délután 3 órakor kezdődik. A 
társaság kéri a tagokat, hogy minél számosabban 
jelenjenek meg.

— Ünnepségek és mulatságok az ipolysági 
megyei kiállítás alkalmával. Szeptember 24-én 
a törvényhatósági bizottság rendes őszi közgyűlése 
d. e. 10 órakor, melyen az elnökség a kiállítás 
elkészültét bejelenti s megnyitását kéri.

A kiállítás megnyitása d. u. 2 órakor, a 
káptalani majorban. Megnyitja Wilczek Frigyes 
gróf főispán.

A vármegyháza nagytermében este 8 órakor 
hangverseny, utána tánc.

Szeptember 25-én délután 2 órakor, galamb- 
lövő-verseny a káptalani réten. Rendezi és részletes 
programúról ad a Honti Sportclub.

Szeptember 26-án, délután 2 órakor a galamb- 
lövő-verseny folytatása.

Október 2-án, délután 3 órakor, a kisgazdák 
lóversenye a tesmagi réten.Nyereg és kengyel nélkül, 
szőrén vagy pokrócon ülve. Rendezi a Honti 
Sportclub.

— A Selmecbányái kiállítók. Mintegy tíz 
szekér szállította a Selmecbányái kiállítási tárgya
kat Ipolyságra. Az utolsó szállítmány tegnap érke
zel oda. A kiállítók száma eddig 30, ami elég 
tekintélyes szám s hisszük, hogy a kiállítási igaz
gatóság méltányolni fogja azokat a nehézségeket, 
melyekkel a kiállítóknak szállítás, utazás tekinte
tében meg kellett küzdeniük és az áldozatot, amit 
e részvételükkel hoztak.

—  20 iparostanuló a kiállításon. Ma. 
vasárnap hajnalban, 20  iparostanuló indul Sel
mecbányáról Ipolyságra a kiállításra. A két csoport 
tanítók vezetése mellett utazik. B a c h ra ty  Jó z s e f  
és S zp isk a  M ih ály  tanítók vállalkoztak e köny- 
nyűnek nem mondható tanulmányútra, akik már 
az úton magyarázatokkal fogjájk tanítványaik 
földrajzi, történelmi s egyéb ismereteit bővíteni. 
Az első két csoport szervezéso közben, újjabbi 
felvételt kérve, mintegy 16-en jelentkeztek Vörös 
Ferenc kiállítási biztosnál. Némelyik már két, sőt 
három koronát is fel tudott mutatni, melyet e 
célra megtakarított, de, sajnos, a kiállítási biztos 
ezúttal már nem rendelkezett annyi pénzzel, mely- 
lyei a hiányt kiegészíthette volna- K ilátása van 
azonban, hogy a jövő vasárnap újból két csopor
tot szervez. Midőn ezt a kis liúkkal közölte, kik 
között olyanok is voltak, akik szegénységüknél s 
árvaságuknál fogva egy fillérrel sem rendelkez
nek, nagy reményekkel távoztak. Egy iparbarát 
csakhamar 10 K hozzájárulást helyezett kilátásba, 
ami alapnak szintén számbavehető s örömmel 
jelezzük e kis íiúk ügye iránti érdeklődés e meg
nyilatkozását.

— Megnyugtatásul. Az ipolysági kirándu
lást látogatni óhajtóknak megnyugtatására ezúton 
közli Vörös Ferenc kiállítási biztos, hogy kellő 
helyen intézkedés történt a németi-ipolysági vasúti
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vonalnak kelifi számú kocsival való ellátására s 
így a több oldalról fölmerüli aggodalmakra nin
csen többé ok.

—  Templom- és iskolaszentelés. Műlfvasár- 
nap nagy ünnepélyességek között szentelték fel 
Magaslak község díszesen renovált templomát és 
újonnan épült szép iskoláját. A felszentelési ün
nepen részt vett nemcsak az egész község lakos
sága, de igen sokan vettek részt a vidékről is. 
Ott volt többek közt a patronus erdőkincstár 
képviseletében B eként/ A la d á r  erdőtanácsos, 
zsarnócai erdőhivatali főnök, N á n d o r y  Pál báti 
főszolgabíró, Litassy  J á n o s  esperes-plébános, 
Oszvaldt R ic h a rd  esperes-plébános, H lav a thy  
Jó z se f, H ollós Pál plébánosok, Piscltl Satun  
zsemberi biztos, K u li István  főkapitány, Zólom y  
Im re  erdőmesler, M ik ov én y i Á r p á d  gyógyszerész 
s még igen sokan. A templom felszentelését 
L ita ssy  J á n o s  esperes-plébános, az iskolát Osz
valdt R ic h d rd  esperes-plébános szentelte fel, 
mindketten szép beszéd kíséretében. Délben Q verk  
Jó z se f  magaslaki plébános dísz-ebéddel vendé
gelte meg az ünnepen résztvevőket. A templom 
renoválási munkálatait K r a u s e  Jó z s e f  Selmecbá
nyái szobrász végezte, aki e munkájával is beiga
zolta, hogy az országban az első mester a temp- 
lomdíszités és oltárkészítés terén.

—  Jo g i  vizsgák le té te le . Ilyen címen a 
napokban hagyta el a sajtót Kolozsvárt egy hasz
nos és tartalm as könyv, mely részletesen ismerteti 
a jogi vizsgák letételének módozatait az érvény
ben levő szabályok szerint. A könyv hézagpótló 
és azt a jogi vizsgák letétele iránt érdeklődők 
nagy haszonnal forgathatják, minthogy a jogi 
vizsgák letétele körül felmerülő összes kérdésekben 
alapos tájékoztatást nyújt s igy a jogászságnak s 
a szigorlóknak nélkülözhetetlen útmutatója. Díj
mentesen megküldi az érdeklődőknek Dr. Dobó, 
Kolozsvárt, Malom-u. 14.

Véres verekedés a pálinkásb oltban . 
A csütörtöki nagy vásár napján este zsúfolva 
volt a város legelőkelőbb helyét díszítő szeszputik. 
Negyven-ötven ember, majoros, bányász, férfi, 
asszony vegyesen volt a szabadalmazott méreg- 
üzletben. Készben elkábulva, elbutulva, részben 
felizgatva, megvadulva itták a rettenetes italt, 
amely jobban pusztítja az ország népét minden 
koleránál, pestisnél. A mérges italtól megvadult 
bányászok összekaptak a majorosokkal s rövid 
vita után előkerültek a kések s pár pillanat alatt 
piros vér borította a pálinkás üzlet padlóját. 
Négy majoros-gazdát szállítottak el a tűzoltók 
súlyos sérülésekkel a kórházba, ahol egyikük, 
Mojzsis József, a legsúlyosabban sérült, a halállal 
vívódik. Letartóztatta a rendőrség a tetteseket is 
Gasparik Mihály és Lajos és Longauer József és 
Kálmán notórius verekedők személyében. A ké- 
selők fölött, ha Mojzsis József meghal, ami való
színű, az esküdtszék fog Ítélkezni. Lehet, hogy 
fölmentik a bűnösüket, hisz most divat a gyilkosok 
fölmentése.

E lap hasábjain már több alkalommal szóvá 
tettük és szóvá tesszük most is, miért engedi meg 
a rendőrség vagy a városi hatóság, hogy a pálinka
mérések a terraszon, a város legforgalmasabb 
helyén, éktelenkedjenek. Helyezze őket valamelyik 
félreeső utcába, mert mégsem járja , hogy a pálin
kamérésekből kijövő csavargók, züllött alakok, 
félmeztelen cigányok s részeg emberek állják el 
az utat s lépten-nyomon megbotránkozásra adja
nak alkalmat. Nem hisszük, hogy volna még olyan 
város, hol a templomok közvetetlen közelében 
csapszékek volnának, melyek nemcsak a közerköl
csöt veszélyeztetik, hanem, mint a fenti példa is 
mutatja, véres verekedések színhelyei is. Kell, 
hogy az egyházak vezetői a legerélyesebben köve
teljék a pálinkaméréseknek a terraszról való eltá
volítását. Ez így tarthatatlan állapot, melyen a 
városi hatóságnak mulhatatlanúl segítenie kell

Kérdést intéztünk illetékes helyen, hogy 
mikép tűrhetők meg a terraszon a pálinkás-üz
letek s megtudtuk, hogy a törvényhatósági bizott
ság már ezelőtt három évvel kimondotta, hogy 
a Deák Ferenc-ulcában és különösen a terraszon 
italmérési üzlet nem lehet, de a minisztérium e 
határozatot még nem hagyta jóvá. Tudtunkkal 
törvényadta joga van a közönségnek ahhoz, hogy 
egyes utcákból az italmérési üzleteket eltilthassa ; 
s így a miniszter nem tagadhatja meg egy ily 
határozat jóváhagyását.

Szóvá kell tenni az ügyet a legközelebbi 
közgyűlésen s erélyesen kell intézkedni, hogy 
ezek a pálinkamérések mielőbb pusztuljanak a 
terraszról.

— Discrét zsebtolvaj. Csütörtökön jó fogást 
csinált a rendőrség. Egy többször bünteteti zseb
tolvajt lógott el a nagyvásáron, amint több baka- j 
bányai árust akart becsapni. Előállít t^tván, azt 1 
adta elő, hogy lovagiassága tiltja, hogy megmond- | 
ja  miért jö tt Selmecbányára, mert egy «hülgyike» j 
adott neki itt találkát. A discrét lovagot letar
tóztatta a rendőrség, erélyes tiltakozásának 
ellenére s másnapra megjöttek a távirati értesí
tések, hogy a szerelmi ügyekben utazó lovag | 
többször volt büntetve zsebtolvajlásért. Itten , 
megbüntették hamis név használatáért s mivel ' 
egyéb büntetendő cselekmény nem volt rábízó- j 
nyitható, illetőségi helyére Debrecenbe toloncol- ■ 
ták. Aligha fog még szerelmi légyottra ide utazni.

—  Védekezés a k olera  ellen. A törvény- 
hatósági bizottság határozata következtében a 
legmeszebbmenő intézkedéseket tette meg a ható- j 
ság a kolera behurcolása ellen. A lakosságot a í 
legszélesebb körben figyelmeztette tisztaságra és i 
a rendes életre s intézkedett aziránt is, hogy j 
idegen helyről se hozhassák ide a veszélyes beteg- j 
séget.

Kereseti viszonyok Amerikában. K ertész \ 
miniszteri tanácsos, aki eddig a belügyminisztérium 
kivándorlási osztályát vezette, «A kivándorlás sza
bályozása* címen könyvet irt. Ez a mü, mely 
legközelebb meg fog jelenni, érdekes statisztikát 
tartalmaz az amerikai kereseti viszonyokról. E 
kimutatás szerint 430.208 munkás helenkint 10-12 
dollárt (50-60 koronát) keresett. 390.367 munkás 
hetenkint 75-100  koronát, 106.700 munkás heten- 
kinl 100-125 koronát és 51.7:18 munkás hetenkint 
125 koronán felül keresett.

Globint veszekl Eza legjobb és légii nomabb 
cipőkrém, amelyet az ifjabb Fritz Schulz betéti
társaság Aussig a/E gyárt. Minden bőrt ragyogóvá 
varázsol a Globin, a közönséges csizmát éppen úgy, 
mint a legfinomabb sevro-cipöt. A Globin páratlan 
a maga nemében, semmiféle más bőrtiszlitó-szerhez 
nem hasonlítható. A Globin-nal fáradság nélkül 
pompás fényt adunk a lábbelinek, amely fény 
még esőben is megmarad. A Globin nem piszkilja 
a nadrágszárat, vagy a szoknyát. A Globin savak 
és egyéb ártalmas anyagok nélkül készül, annál 
több zsiradék van benne, amely a bőrt erősiti és 
a bőr törését megakadályozza. Száz szónak is egy 
a vége: a Globin felülmúl minden más cipőfény- 
mázt és az egész világon használatos. Mindenütt 
kapható nagy dobozokban. Kérjünk határozottan 
Fritz Schulz-féle Globint és ne üljünk fel értéktelen 
utánzatoknak.

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

—  Weiner Mátyás női <li\at-árúháza Buda
pesten (Andrássy ul 3.)értesiti a nagyérdemű hölgy
közönséget, hogy az őszi és téli divat-különlegességei 
megérkeztek s gazdag választékban, meglepő olcsó 
árban,állnak a tisztelt vevők rendelkezésére. Mintá
kat vidékre készséggel küld. ha egy levelezőlapon 
eziránt megkeresik

— Miért drága a tégla- és az agyagáru?
A szokatlanul nagy mértékben megindult építke
zések nagy téglaszükségletet vontak maguk után, 
úgyhogy fennálló téglagyáraink nem képesek az 
óriási szükségletnek megfelelni. Ennek főokát abban 
találjuk, hogy gyáraink nagy része nem tért még 
át a kézi vetésről a gépi munkára, habár a gép
üzem, amellett, hogy szaporább, természetesen ol
csóbb és jobb is a kézi vetésnél. A gépüzemü 
téglagyártásnak főfeltétele, hogy a gyártás csakis 
jóminőségü 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 ,1a- 
kobiwerk képviseletét, amely tégla- és agyagáru- 
gyári berendezéseket kiváló minőségben szállít, 
amit legjobban bizonyít azon körülmény, hogy 
számos más téglagyáron kívül a német császár 
téglagyárát legjobb megelégedésre berendezte. A 
cég szívesen szolgál felvilágosításokkal és pros
pektusokkal, továbbá díjmentesen bocsátja ta
pasztalt mérnökét az érdeklődök rendelkezésére. 
Egyben felhívjuk a figyelmet a gyár többi spe 
cialis gyártmányaira, mint szürőprésekre, aprító
gépekre, stb.

Tisztelettel kérjük lapunk t. elő
fizetőit, hogy az előfizetés megújítása 
iránt intézkedni szíveskedjenek. Egy
úttal kérjük azokat is, akik az előfi
zetési dijaikkal hátrálékban vannak, 
hogy a hátrálékot beküldeni szíves
kedjenek, hogy a kiadóhivatalnak is 
módjában legyen kötelezettségeinek 
eleget tenni.
Előfizetési ár: egész évre 10 K 

fél „ 5 „
negyed „ 2 „ 50 f

Egyes szám ára 20 flll.

JM1NDENEÉLE.
+t Az eszkim ók k özö tt. Az északi sarkvi 

déken ma már csak alig egynéhány eszkimótörzs 
él, amely többé-kevésbbé ideiglenesen vagy állan
dóan összeköttetésbe ne jutott volna a  civilizáció 
val. llolm  Gusztáv, északsarki kutató, utazásai 
közben megállapította, hogy Angmaksalik vidékén, 
Grönland keleti partjain lakó eszkimók eddig úgy
szólván még teljesen elkülönítve éltek, de már 
készülődtek dél felé, hogy a dán Nyugat-Grün- 
landdal érintkezésbe lépjenek. A dán nyugat-grön
landiak már két évszázad óta állanak összekötte
tésben a civilizált népekkel és most minden lehe
tőt elkövetnek, hogy amennyire lehetséges, elkü
lönítsék őket. Az ősállapothoz visszavezetni őket 
lehetetlen volt és ezért az elkülönítési rendsza
bályokra szorítkoztak.

Az ország teljes megnyitása, tapasztalat 
szerint, teljesen tönkretenné a lakosságot. Így 
például Smit-Sund, úgyszintén Kap-York vidéke 
eszkimóinak a bálnahalászokkal való érintkezése 
épenséggel nem vált hasznukra. Sőt Labradorban 
csak úgy, mint a Jeges-tenger nyugati partvidé
kein, az eszkimók erkölcsi romlása szinte ijesztő 
mérveket ölt. Csak az északi sarkvidék legelha- 
gyatoltabb tájékán, Amerikától északra élő tör
zsek maradtak hátra e tekintetben. Ezek a törzsek 
azok, amelyekkel a «Gjöa-expedició» tagjai a Kong 
Wilfiams földön találkoztak. Egyesek ezek közül 
ugyan összeköttetésben voltak a fehérekkel, de csak 
rövid ideig. A Boothia Félix-félszigeten, melyen 
tudvalevőleg Jolin Köss 1831-ben a mágneses 
sarkpontot megállapította, az eszkimók, saját ada-
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taik szerint, liz törzsre oszolva (Miiek. Ezekről a 
míg civilizálatlan eszkimókról legutoljára Amund- 
sen Boáid, a «Gjüa expedíció* ismert nevű veze- | 
tője, közölt részletesebb leírásokat. Amundsen 
útleírásában ez ‘ ősemberek* életmódját a követ
kezőképen vázolja.

Egyszerre szemtől-szembe találtuk magun
kat a kőkorszak emberével. Mintha évezredekkel 
tértünk volna vissza a múltba. Szemközt állot
tunk olyan emberekkel, akik még két fadarab 
összedörzsülése segítségével szítanak tüzet, akik 
fáradságosan szerzett tápszereiket fókaolaj-tűzön 
melegítik, míg mi modern főzőkészüléken alig pár 
pillanat alatt főztük meg ebédünket. Elmés szer
kezetű, modern ismétlő fegyverekkel jöttünk azok
hoz az emberekhez, akiknek még ma is lándzsa 
és nyíl a fegyverük. Halászeszközük egy egyszerű 
szigony, amellyel óraszámra állanak a tengerpar
ton zsákmányra lesve. Ezt egyenkint kell kezdetle- j 
ges szerszámukkal felnyársalniok, míg mi hatalmas ! 
hálóinkkal annyi halat fogunk egyszerre, ameny- ! 
nyit csak akarunk. E tényekből azonban e népek 
alacsony szellemi felfogására következtetni fordí
tott dolog lenne. A látszólag primitív eszközök oly I 
tökéletesen megfelelnek rendeltetésüknek, céljuk
nak, hogy szerkesztésükre nyilván évszázadok ta
pasztalatai tanítottak meg őket.

A sarki eszkimók élete évről-évre változat
lanul egyhangú. Ha közeledik a melegebb évszak, 
itt az ideje a kajakok bőrét kijavítani, mert 
közeledik az a dicső évszak, amelyben a vizek 
ismét hajózhatókká válnak és az iramszarvasva- 
dászat is újból megkezdődik. Ilyenkor duskálkod- 
nak a húsban. De a nyár rövid. Csakhamar ismét 
befagynak a folyók. Óriási mennyiségben hull a 
hó megint és az ijesztő, barátságtalan tél újból 
beköszönt. Ilyenkor az eszkimó behúzódik hókuny
hójába és boldogabbnak érzi magát a hóledéi 
alatt, mint sok hatalmas és gazdag ember tor
nyos palotájában.

A végtelen hómezőkön csend honol. Az 
eszkimók ki sem bújnak kunyhóikból, ahol a 
prémeket készítik ki, míg az asszonyok a ruhákat 
varrják. Október tájékán mutatkoznak ismét az 
eszkimók, most már uj ruhájukban. Bár ezek az i 
északi embertársaink a karácsonyról mit sem ■ 
tudnak, mégis ugyanazon időtájt, mikor mi | 
Krisztus születését ünnepeljük, ülik meg ők is a 
tél ünnepét. Az iramszarvashúst és a halkészletet 
ilyenkor nem kímélik és az egész napot kizárólag 
folytonos evéssel és ivással töltik el. Közösen 
épilenek egy nagy kunyhót és itt folyik le az 
ünnepi eszem-iszom, melyet csak olykor szakit I 
félbe ének, tánc vagy bűvészmutatvány.

Egészen gondtalanul azért mégsem él az ! 
eszkimó. A téli ünnep utáni időkre is kell valami 
élelem-készletet félretenni, mert a fókavadászat 
nem Írott, csak szokásjogon alapuló törvény 
szerint január közepe előtt nem kezdődhetik és 
ez a hosszú idő bizony elviselhetetlen, ha üres a 
kamra, melyet csak februárban lehet újból meg
tölteni. A legjobb vadászati idő azonban csak 
júniusban kezdődik, ha már teljesen olvadni kezd 
a hó. Ekkor kezdődik a gonddal teljes, de csak 
rövidlélegzetű nyál'.

Amundsen elég tetszetős színekben festi le 
a mágneses-sarkpont lakóinak életét, kiket ő 
általában boldog embereknek tart. Nyilvánvalóan 
örömük var. az életben, — mondja És a haláltól 
mégsem félnek legkovésbbé sem. Ha betegek 
vagy nyomorúságban vannak, hidegvérrel ‘ Isten 
hozzád»-ol mondanak aZ életnek és megfojtják 
magukat. Ilyen eset ott tartózkodásunk ideje alatt 
kettő is fordul elő* Előadja továbbá, hogy azok 
az eszkimó-törzsek, amelyek teljesen elkülönítve 
élnek, feltétlenül ‘ boldogabbak, egészségesebbek, 
mint az úgynevezett ‘ Civilizáltak*. Ezért a fehér
faj elháríthatatlan kötelességének tartja, hogy

S E I, M E CjB A N Y A J H I R L A  P

megóvja az Észak ez ősembered a fehérekkel 
való érintkezéstől. ■

• Az én legjobb kívánságom az eszkimók 
számára — Írja Amundsen — az, hogy sohase 
érje cl őket a civilizáció!* Említésre méltó, hogy 
Amundsen e tekintetben épen ellentétes nézetei 
vall Nansennel.

Az, hogy csalódtunk . . . .

Az, hogy csalódtunk egymásba',
Még nem ok a búsulásra:
Egyik erre, másik arra, széjjelraennek,
Ebbe az új életnek, talán az új szerelemnek.

De ha érzed, de ha látod.
Hogy az, akit elvesztettél, volt a párod.
Ha amidőn tőle már megváltál,
Jobb szereted, százszor jobban,
Mint amikor rátaláltál:

Van-e elég forró könnyed,
Amivel őt elsirassad;
Van-e öröm a világon,
Ami még megvigasztalhat V

Egy asszon y.

fi KÖZÖNSÉQ KORÉBÓL.
Kedves Szerkesztő Barátom !

Légy szives Te is, mint uj szerkesztő, heti- ■ 
lapodban a közönség panaszának — ha az közér- j 
dekű — helyt adni. Az utóbbi időben mintha elné
mult volna a közönség panasza, pedig panaszra van i 
ok. Közérdekű sérelmeknek, panaszoknak anyilvá- ! 
nosság előtt való perlraklálása ugyan bosszúságot 
okoz az érdekelteknek, de az indolenciát csak a l 
nyilvánosság segítségével győzhetjük le.

Panaszom a következő: Az önkéntes tűzoltó- : 
egylet pártoló tagjainak a filléreiből aránylag nagy 
költséggel 25 drb. hidráns-szekrőnyt szerzett be 
és szerelt fel a megelőző tűzbiztonság érdekében. 
A szekrényeket a hidránsokkal szemben elhelyez
tük és a közönségnek tűzesetén való használatra 
átadtuk. A szekrények fölszerelése azonban még 
mindig hiányos, meri hiányzik mindegyikben a 
hozzávaló hidránskulcs. 25 db. hidránskulcs beszer
zését a város vállalta magára. Erre vonatkozó 
közgyűlési határozatát 1910. január hónapban 
hozta meg és a hidránskulcsok elkészítését a 
városi vízvezetéki felügyelőre bízta. A szükséges 
anyagot a vízvezetéki felügyelő még február hónap
ban megkapta. Azóta csinálódik a 25 db. kulcs, 
de nem tud elkészülni. Nem használ sem a kérés, 
sem a sürgetés, sem a hivatalos bejelentés, a 
nemtörődömség ellen nincs orvosság. Elismerem, 
hogy a városi vízvezetéki felügyelőnek a nyáron 
ál sok privátmunkája volt, mert a kassai vízve
zetéki vállalatnak nagy szüksége volt rá, de, úgy 
vélem, kötelessége lett volna a nem privát dol
gaira is gondolni. Különben abszolúte nem óhaj
tom a vízvezetéki felügyelőt privát munkájában 
megzavarni, mert jól leszi, ha keres olt, ahol 
mások is találnak, de megkívánhatom én is, a 
város közönsége is, hogy most már a kulcsok 
okvetlenül elkészüljenek.

K ü n sz tle r  Já n o s .

NYILT-TÉR.
fi rovat alatt közlőitekért nőin felelős a r/.ork.

Nyilatkozat.
Eolyó évi junius hó 24-én a Tulipán-vendég- 

lőben Grőbl Ferenc urat, tévedésből, lopással vádol
tam. Ezt a vádat ellene ezúton visszavonom és 
bocsánatot kérek tőle.

Gindl János.

enyasszonyi kelengyék selyemből méterenkint 19 korona 
HÓ fillértől minden sziliben 

rto ős vámmentesen házhoz szállítva. — Minták nagy v;*- 
íztékbao postátoitlulattal kiild: H e n n o b e r g  s e l y e m  

g y á r a  Z ü r ic h .  a

M O L L -  F E L E

IS E L P U T Z -P Q R i l
Enyh*. oldó háziuzer mindazoknak, kik emésztési zavarokban 

az ülő ólelmód egyéb következményeiben szenvednek
tJ f /y  e re d e ti doboz á r a  4  K .

Vidéki gyógyszertárakban kérjük Moll készítményeit

r ~ M  Ö  Í . L - F E L E  I
SOS - BORSZESZ

F á jd alo m  cs illa p ító  ' 
és e rő sítő

elismert, régi jó hírnevű háziszer s z a g g a t á s  
és hűtésiül származó mindennemű betegségek 

ellen

E re d e t i i lv e u  á r a  K  4 '—
Kapható futideti gyógytl* tarban es drogériában

F ő szétk ő ld ési hely  MOLL A. g y ó g y szerész ,
cs. és kir. udv. szállító, Bécs, I Tachlauben ’J

S A R G f é k

kell k 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* í  
gigában, mosóképességében, lágysigi* {  

bán és olcsóságában. t
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SELMEC- ÉS BÉLABÁNYA SZ. KIR. VÁROS

HIVATALOS KÖZLEMÉNYEI.
Az anyakönyvi hivatalok bejegyzései.

1910. évi szeptember hó 17-től 1910. szeptember hó 28-ig 

Születés.
— Cserven Antónia fiú Selmecbánya

Horváth Mária leány *
Pisztl András, Koniora Vilma fin *
Jokl János. Fóliák Mária fiú *

— Mikulás Teréz fiú *

Házasság
Hlázy Károly. Kindernay Antónia Selmecbánya 
Stubna János Alsó-Hennand. Kudella Krancsiska Selmecb.

Halálozás.
Kriza Hona. 1 hónapos görcsök, Selmecbánya 
üresein) Mihályné, 02 éves. agygutaütés Selmecbánya 
özv. Groszman Józsefné, 71 éves aggkor Kisbánya 
Csenderszky Jánosné. 84 éves, szivbillentyü-kaj. Selmecb.
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3543 . sz/191U
Hirdetmény

Selmec- és Bélabánya szab. kir. város tanácsa 
közhírré teszi, hogy a város tulajdonát képező 
«Patrovszko» nevű rétnek az 1910. évi november 
1-től további 6 (hat) évre, azaz: az 1900. évi ok- ■ 
tóber 31-ig való bérbeadása végett, valamint a j 
városházi II. sz. boltnak az 1911. év január 1-től 
ti (hat) évre azaz: az 191(1. december 31-ig való 
bérbeadása céljából folyó évi szeptember 28-án 
délelőtt 10 órakor a városháza tanácstermében 
nyilvános árverést tart.

Kikiáltási ár: a «Patrovszko» nevű rétre évi 
360 (háromszázhatvan) kor. bér és adótérítés; a 
városházi 11. sz. boltra évi 260 (kétszázhatvan) 
kor. bér, az ezen bérösszeg után szabályszerűen 
megállapított házbérfillér és az adó megtérítése.

Árverezni szándékozók, amennyiben e város 
területén ingatlan vagyonuk nincsen, kötelesek az 
árverés megkezdése előtt a tanács megbízottjá
hoz a kikiáltási ár 10 %-át bánatpénzül lefizetni.

A részletes árverési feltételek a városi szám
vevőségnél megtekinthetők.

Selmecbányán 1910. évi szeptember hó 20.
Arthold Géza, 
polgármester. ii.

7586/1910 sz.
Hirdetmény

A m. kir. népfelkelés időszaki jelentkezései, 
a koleraveszélyre való tekintettel, a m. kir. hon
védelmi miniszter 8822/eln. számú rendelete értel
mében, a folyó évben nem lógnak megtartatni.

A Selmecbányái Hírlap folyó évi 38. számában 
7422. sz. alatt közzétett hirdetmény hatályon kívül 
helyeztetik.

Selmecbányán 1910 .évi szeptember hó 20-án.
Sztancsay Miklós,

főjegyző, katonaügyi előadó,

Hirdetmény.
Tudatom a város közönségével, hogy e szab. 

kir. t áros igazoló választmánya a legtöbb átlói 
fizető törvényhatósági bizottsági tagok 1911.'évi 
névjegyzékének összeállítása, illetve kiigazítása 
ügyében Selmecbányán, a városháza tanácstermé
ben, fo lyó évi szeptember hó 30. napján  d. e. 
10 órától 12 óráig nyilvános ülést tart

Figyelmeztetem mindazokat, kik az 188G. 
XXL t.-c. 26. §-a szerinti kétszeres adószámítás 
kedvezményét igénybe venni kívánják, hogy az 
ülés tartama alatt az igazoló választmány elölt 
szóval vagy Írásban jelentkezzenek s jogosultsá
gukat igazolják, mert aki nem jelentkezik s jogo
sultságát igazolni nem tudja, — az adó kétszeres 
'beszámításának kedvezményétől azon egy alka
lomra elesik, tehát a kétszeres adóbeszámítás 
kedvezményét az, aki az igazoló választmány 
ülései alatt nem jelentkezett, — azonnal elveszti 
s etekintetben később sem élhet igazolással vagy 
bármi jogorvoslattal.

Az 1886. évi XXL t.-c. 26. §-a értelmében a 
kétszeres adóbeszámítás kedvezményét igényel
hetik: az állami, felekezeti, törvényhatósági, köz
ségi és magántanintézetek tanárai, a tudományos 
akadémia tagjai, az akadémiai művészek, a folyó
irat- és lapszerkesztők, a lelkészek, az ipar és 
kereskedelmi kamarák bel- és kültagjai, úgyszin
tén a magyar államban érvényes oklevéllel ellá
tott tudorok, tanárok, ügyvédek, bírák, orvosok, 
mérnökök, építészek, gyógyszerészek, sebészek, 
bányászok, erdészek, gazdászok, gazdatisztek és 
állatorvosok.

A legtöbb adót fizetők névjegyzékének össze- ! 
állilhatása céljából szolgáltatott, kiegészített adó- 
kimutatások a városi főjegyző hivatalos helyisé
gében (Városháza II. em. 8. ajtó) tekinthetők meg. j

Selmecbányán, 1910. évi szeptember hó 21. 
napján

Jezsovics Károly
kir. tanácsos, az ig. vál. elnöke, j

HIRDETÉSEK.

1910. XIII. 1459/V. számhoz.

Árverési hirdetmény.
Alulírott kiküldött bírósági végrehajtó ezennel 

közhírré teszi, hogy az Ipolysági kir. törvényszék 
1909. évi 62/Csb. számú végzésével Palás Hugó 
dr. ügyvéd mint csődtömeggondnok felperes részére 
alperes ellen 7 kor. követelés és jár. erejéig el
rendelt kielégítési végrehajtás folytán 1910. évi 
aug. hó 8-án alperesnél lefoglalt 3000 koronára 
becsült ingóságokra a budapesti V. kér kir. járás- 
bíróság fenti számú végzésével az árverés elren
deltetvén, annak a folűlfoglaltatók követelése ere
jéig is, amennyiben azok a törvényes zálogjogot 
nyertek volna, alperes lakásán Budapest VI. kér. 
Teréz-kőrút 7. számú házban, üzletben leendő 
megtartására határidőül 1910. évi szeptember 
hó 30. napjának délelőtt 11 órája tüzelik ki, 
a bíróilag lefoglalt bútorok, üzleti berendezés s í 
egyéb ingóságok a legtöbbet Ígérőnek készpénzfi
zetés mellett, szükség esetén becsáron alul is el 
fognak adatni.

Felhivatnak mindazok, kik az elárverezendő j 
ingóságok vételárából a végrehajtató követelését ! 
megelőző kielégittetéshez tartanak jogot, az elsőbb
ségi bejelentéseiket az árverés megkezdéséig alól - 
Írott kiküldöttnek vagy Írásban beadni avagy 
pedig szóval bejelenteni tartoznak.

A törvényes határidő a hirdetménynek a j 
bíróság tábláján kifüggesztését követő naplói 
számíttatik,

Kelt Budapesten 1910. évi szeptember hó 14.
Gömbös Antal,

kir. bír. végrehajtó.

308. sz. 1910. vb tó.

Árverési hirdetmény.
Alulírott bírósági végrehajtó az 1881. évi 

60 t.-c. 102. § a értelmében ezennel közhírré teszi, 
hogy a kir. járásbíróságnak 1910. évi Sp. 182/3. 
sz. végzése következtében Martos Sándor dr. Sel
mecbányái ügyvéd által képviselt Dániel Irén 
férj. lleívig Edéné klenoci lakos javára Ladiver 
János és társai beiencsfalui lakos ellen 506 kor. 
32 fii. s járadék erejéig 1910. évi júlis hó 7-én 
foganatosított kielégítési végrehajtás útján le- és 
felűlfoglalt és 940 koronára becsült következő 
ingóságok, u. m.: juhok, gazdasági igás kocsi, lovak, 
bika, fűszéna és lóhere nyilvános árverésen el
adatnak.

Mely árverésnek a Selmecbányái kir. járás- 
bíróság 1910. évi V. 139/2. sz. végzése folytán 
506 K 32 Lili. tőkekövetelés ennek 1909. évi jun. 
hú 3. napjától járó 8 u/o kamatai, váltódíj 
és eddig összesen 114 kor. 10 fillérben biróilag 
már megállapított költségek erejéig, Berencsfalu- 
hoz tartozó kopanyicskai pusztán levő majorban 
leendő megtartására 1910. évi október hó 3. 
napjának délutáni 3 órája határidőül kitüzetik 
és ahhoz a venni szándékozók ezennel oly meg
jegyzéssel hivatnak meg, hogy az érinteti ingóságok 
az 1881. évi LX. t.-c. 107. és 108. §§-ai értelmében 
készpénzfizetés mellett, a legtöbbet Ígérőnek szük
ség esetén becsáron alul is el fognak adatni.

Amennyiben az elárverezendő ingóságokat 
mások is le és felülfoglaltatlák és azokra kielégí
tési jogot nyertek volna, ezen árverés az 1881. 
60. t.-c. 120 §-a értelmében r k javára is elren
deltetik.

Selmecbánya 1910. évi szept. hó 13-án.
Sajtos Mihály
bir. végrehajtó.

Gim názium ban jelesen érettségizett akadémiai 
hallgató esetleg ellátásért októbertől tanítást vállal. 

Cím a kiadóhivatalban.

Egy sarokház
a legforgalmasabb helyen (Deák Ferenc- 
utca G7. sz.) két igen szép, száraz lak 
osztállyal, mészárszékkel stb. stb. kéz alatt, a z o n n a l  j u t á n y o s  á t > o n  r r =  e l a d ó .  =

W eisz István
k ö té lg y á r tó .

Kiadó lakás.
Szentháromságtéri házamban, 
a Il-ik emeleten, egy, három
szobából álló udvari lakás, 
mellékhelyiségekkel novem 

ber l-ére kiadó.
Dr. Kachelmann Viktor.

2376. tlkv. 1910. szám.
Hirdetmény.

Kormosó község lelekkönyve birtokszabá
lyozás következtében az 1869. évi 2579. I. M. sza 
bályrendelethez. képest átalakittatik és ezzel egy
idejűleg mindazon ingatlanokra nézve, amelyekre 
az 1880. XXIX., az 1889. XXXVIII. és az 1891. 
XVI. t.-cikkek a tényleges birtokos tulajdonjogá
nak bejegyzését rendelik, az 1892. évi XXIX. 
l.-cikkben szabályozott eljárás a telekjegyzőkünyvi 
bejegyzések helyesbítésével kapcsolatosan fogana- 
tosittatik.

E célból az átalakítási előmunkálat hitele
sítése és a helyszíni eljárás a nevezett községben 
1910. évi november hó 14-én fog kezdődni.

A munkálatok megejtésével Liba Antal kir. 
Ítélőtáblái biró, bizotlságvezető és Marosán Endre 
tkvi átalakító mint szakközeg bízatnak meg.

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

tárgyaláson személyesen vagy meghatalmazott 
által jelenjenek meg és az uj tervezet ellen netaláui 
észrevételeiket annál bizonyosabban adják elő, 
mert a régi telekkönyv végleges átalakítása ulán 
a téves átvezetésből eredhető kifogásokatjóhiszemű 
harmadik személyek irányában többé nem érvé
nyesíthetik;

2. mindazok, akik a telekjegyzőkönyvekben 
előforduló bejegyzésekre nézve okadatolt előterjesz
tést kívánnak tenni, hogy a telekkönyvi hatóság 
kiküldött bizottsága előtt a kitűzött határnapon 
kezdődő eljárás folyama alatt jelenjenek meg és 
az előterjesztéseiket igazoló okiratokat mutassák fel;

3. mindazok, akik valamely ingatlanhoz tulaj
donjogot tartanak, de telekkönyvi bekebelezésre 
alkalmas okirataik nincsenek, hogy az átírásra az 
1886. XXIX l-c. 15— 18. és az 1889. XXXMII 
t.-c. 5., 6., 7. és 9. §§-ai értelmében szükséges
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adatokat megszerezni iparkodjanak és azokkal , 
igényeiket a kiküldött előtl igazolják, avagy oda
hassanak, hogy az átruházó telekkönyvi tulajdonos 
az átruházás létrejöttét a bizottság előtt szóval 
ismerje el és a tulajdonjog bekebelezésére enge
délyét nyilvánítsa, mert különben jogaikat ezen 
az utón nem érvényesíthetik és a bélyeg- és 
illetékelengedési kedvezménytől is elesnek; és

4. azok, kiknek javára tényleg már meg
szűnt követelésre vonatkozó zálogjog vagy meg- 
szünt egyéb jog van nyilvánkönyvileg bejegyezve, 
úgyszintén az ily bejegyzésekkel terhelt ingatlanok 
tulajdonosai, hogy a bejegyzett jognak törlését i 
kérelmezzék, illetve, hogy törlési engedély nyil
vánítása végett a bizottság előtt jelenjenek meg, 
mert elleneseiben a bélyegmentesség kedvezőié- | 
nyétől elesnek.

A kir. jbiróság mint telekkönyvi hatóság. 
Selmecbányán, 1910. évi szept. hó 1. napján.

Liha Antal
kir. ítélőtáblái biró.

2375,1910. tkvi szám.
Hirdetmény.

Bacsófalva község tkve birtokszabályozás 
következtében átalakitottalott és ezzel egyidejűleg 
azokra az ingatlanokra nézve, melyekre az 1880. 
XXIX., az 1889. XXXVIII. és az 1891. XVÍ. tör
vénycikkek a tényleges birtokos tulajdonjogának 
bejegyzését rendelik, az 1892. évi XXIX. t.-eikk- 
ben szabályozott eljárás a tkvi bejegyzések helyes
bítésével kapcsolatosan foganatosíttatott.

Ez azzal a felhívással tétetik közzé:
1. hogy mindazok, kik az 1886. XXIX. t.-c.

15. és 17. §§-ai alapján, ideértve e §-oknak az 
1889. XXXVIII. törvénycikk 5. és 6. §§-aiban és 
az 1891. XVI. t.-c. 15. §. a) pontjában foglalt 
kiegészítéseit is, valamint az 1889. XXXVIII. t.-c 
7. íj-a és az 1891. XVI. t.-c. 15. b) pontja alapján 
eszközölt bejegyzések vagy az 1886. XXIX. t.-c. 
22. §-a alapján történt törlések érvénytelenségét 
kimutatják, e végből törlési keresetüket hat hónap 
alatt, vagyis 1911. évi március hó 15. napjáig 
bezárólag a tkvi hatósághoz nyújtsák be, mert 
ezen meg nem hosszabbítható záros határidő eltelte | 
után indított törlési kereset annak a harmadik 
személynek, aki időközben nyilvánkönyvi jogot 
szerzett, hátrányára nem szolgálhat;

2. hogy mindazok, akik az 1886. XXIX. t.-c.
16. és 18. §fcj-ai eseteiben, ideértve az utóbbi 
§-nak az 1889. XXXVIII. t.-c. 5. és 6. §-aiban 
foglalt kiegészítéseit is, a tényleges birtokos tulaj
don-jogának bejegyzése ellenében ellentmondással 
élni kívánnak, írásbeli ellentmondásukat hat hó
nap alatt, vagyis 1911. évi március hó 15. napjáig 
bezárólag a tkvi hatósághoz nyújtsák be, mert 
ezen meg nem hosszabbítható záros határidő 
eltelte után ollentmondásuk többé figyelmébe 
vétetni nem fog;

3. hogy mindazok, a kik a tkv. átalakítása 
folytán tett intézkedések állal, nemkülümben 
azok, akik az 1. és 2. pontban körülírt eseteken 
kívül az 1892. évi XXIX. l.-c. szerinti eljárás és 
az ennek folyamán történt bejegyzések által előbb 
nyert nyilvánkönyvi jogaikat bármely irányban 
sértve vélik, ideértve azokat is, akik a tulajdon
jog arányának az 1889. évi XXXVIII. t.-c. 16. 
tj-a alapján történt bejegyzését sérelmesnek találják, 
e tekintetben való felszólalásukat tartalmazó kér
vényüket a Ikvi hatósághoz hat hónap alatt, vagyis 
1911. évi március hó 15. napjáig bezárólag nyújt
sák be, mert ezen meg nem hosszabbítható záros 
határidő elmúlta után az átalakításkor közbejött 
téves bevezetésből származó bárminemű igényei
ket jóhiszemű harmadik személyek irányában 
többé nem érvényesíthetik, az említett bejegyzé
seket pedig csak a törvény rendes utján és csak 
az időközben nyilvánkönyvi jogokat szerzett har
madik személyek jogainak sérelme nélkül támad
hatják meg.

Egyúttal figyelmeztetnek azok a felek, akik 
a hitelesítő bizottságnak eredeti okiratokat adtak 
át, hogy amennyiben azokhoz egyszersmind í 
egyszerű másolatokat is csatoltak, vagy ilyeneket 
pótlólag benyújtanak, az eredetieket a tkvi ható- ! 
ságnál átvehetik.

Selmecbányán, 1910. évi szeptember hó 
1. napján.

A királyi járásbiróság mint telekkönyvi 
hatóság.

Llha Antal.
kir. Ítélőtáblái biró. I

^ V y f ú p á s o ^
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X-, KAbányat-u t 45.
Tatota. IfT-Tl,

A hűi oka •uittMfl khrttaUan m *i
a legnagyobb  m élységné l ia a te fm c s u c b h  

m rnA  szavatosság v á lla lt a t ik^ í f ú r á s o
Alsó Rózsa-utcában egy szép, ké

nyelmes 5 szobás lakás, kellő mellék- 
helyiségekkel, vízvezeték, légszeszvilá- 
gitás és szép kerttel azonnal kiadó. 

Bővebbet: Marsehalko Gyula üzletében.

Ó V A S !
Aki varrógépet akar vásárolni, no be- 
folyásoltassa magát olyan hirdetések 
által amelyeknek az t céljuk, hogy

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

melyek 

ezen 

c ím errel 

vannak  

ellátva.

S I N G E R  Co.
varrógép részvénytársaság |

Selmecbánya, Kossuth Lajos-tér 4.M T  Sembery-félc ház.

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

Lipták Mihály
virágkereskedésében

m indszenti koszorúk, 2 
koronától feljebb, a leg
szebb kiállításban ké
szíttetnek és m egren
delhetők élő- és m űvi

rágokból.
Selm ecbányán, Kossuth Lajos- 

tér 4. szám  alatt.

Több mini 6 0 0  vagyonoshölgysürgősen férjhez óhajt menni. — Jekin- tet nélkül foglalkozásukra és állásukra, csakis olyan urak jelentkezzenek — ha vagyontalanok is —, a kiknek komoly a nősülési szándékuk. — L .  S o l x l e -  s i n g e r ,  B e r l i n .  1 8 ,
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Óriási K ö v e t-  és se lyem vásári

Weiner Mátyás
n ő i d iv a tá ru h á z á b a n

Budapest, VI., Andrássy-ut 3. szám.
i i  Őszi és téli divatujdonságok. n  
Legjobb m inőség! Legolcsóbb á rak!
Kérje minden hölgy sajat érdekében n agy  m in ta- 
g y ü jte m é n y em et, mely a legszebb szöv etek , 
m o só a ru k , b á rs o n y o k  és sely m ek  óriási válasz
tékát mutatja be Mintagyüjteményemet in g yen  és 
b é rm e n tv e  küldöm, ha kéri tőlem és megírja, hogy 
olcsó vagy finomabb szövetből óhajt-e mintákat? A 
nagy raktár közül a következő r e k lá m c ik k e k e t 

említem fel, amelyek eladásra kerülnek; u. m.:

17 ’/ i — 19 v . krajcár és feljebli
V elour-ttanell, vastag minő- ___ Qfi .  „ «

ség, méterje . . .  á*i J J
A ngol-ttanell, remek minták. QQ QA » *

m é te r je .....................................áü dO » »  »
120 cm. széles divatszövésü JQ____ CO * » »

k am g arn , m éterje. . tIo JO
120 cin. széles, jó minőségű nőt posztó AA „ » »

minden színben, méterje . . . J J
120 cm. szélos angol d iv a t- ftA HA QQ » » »

kelm e ninden színben U Ji I J j  30 
Jó minőségű ru h a b á rso n y  RA pp QA » » »

minden színben, méterje . UJ uö OJ 
Pongis-selyem  minden színben CQ „ „ *

m é t e r jo . ................................................0 0  *  *  *
T affota -se lyem  minden színben. QA » » »

m éterje..................................................... 03  *  *  *
Csikós Dlouse-selyem  minden szin- QQ « .  %

ben, m éterje ...........................................00
M olróre mosó-selyem alsószoknyának és linóm Hf. VpoinÓh 

ruhabélésnek, minden színben, méterje . . .  Í J  á lf l ju ü l i  
Nagy választék francia és angol kosztümé kelmékben, csipke.

ruhadísz. fátyol és mindennemű női pipere-cikkekben. 
S iessen  tehát, hogy m lntakérését Idejekorán megkapjam. 
20 k o r . felüli megrendeléseket b é rm e n tv e  szállítok.

l ö l ■ O H O M O H O

A hont-bagonyai uradalom
150 q télialmát

11 koronával és

25 q körtét
16 koronával q-ként olt helyben

— ~  e la d ______
A 111/19. sz. házban a föld
szinti bolt, vagyis a Les- 
tyánszky-féle mészárszék, 
1910. évi november 1-tó'l ki
adó. Bővebbet a háztulaj
donos Sárkány latvá/nnénál.
1789/1H10 tkv. sz.

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

tóság közhírré teszi, hogy végrehajt, joghatállyal 
bíró önkéntes árverést az ipolysági kir. törvény
szék lerületküréhez tartozó a Selmecbányái kir. 
járásbíróság területén Selmecbányán fekvő a Sel
mecbányái 704. tjkvbe felveti Gittliar Jánosné 
szül. Zachar Katalin, özv. Kindernay Józsefné, 
Zachar Júlia, Zachar József, Teréz, kisk. Zachar 
Mihály, Katalin, Juha, János és Emília nevén álló 
1142. hrsz. 112/1V. házsz. ingatlanra 928 kor.-ban 
megállapított kikiáltási árban az árverést elren
delte és hogy a fentebb megjelölt ingatlanság az 
1910. évi november hó 15. napján délelőtt 10 
órakor a kir. járásbíróság tlkvi hivatal helyisé
gében megtartandó nyilvános árverésen a kikiál
tási ár egy-felén alul nem fog eladatni.

Ár verezni szándékozók tartoznak az ingat
lanság kikiáltási, illetve vételárának 10%-át kész
pénzben vagy óvadékképes értékpapírokban a ki
küldött kezéhez letenni.

Kir. járásbíróság mint tlkvi hatóság.
Selmecbányán 1910. évi augusztus 14-én.

Liha Antal
kir, táblabiró.

Drezdai Motorgyár Részvénytársaság o
Németország: egyik legrégibb és lég- í  

nagyobb motorgyára.

Szállít szakkörökben elismert legjobb gyártmányú

Benzin- Nyersolaj-, Gáz- és Petroleum- |

m o t o r o k a t  és l o c o m o b i l o k a t  g
valamint szivógázmotorSkat* #

Meglepő újdonság! &
E gyetem es  g e n e rá to ru n k k á ! a Q 

tényleges lóerő  ó rá n k é n t csak |  
kö rü lb e lü l I f i l l é r b e  kerü l. 3

Vezérképviselet:

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

Legmesszebbmenő jó tállás! Kedvem fizetési fe lté te lek! t
■ o H O Z o n o i A i o a o m o m o r t

jfck

jA k

Glyo

„ T g y o m o rfá jó s , b ó Jb e teg . é tv á g y ta la n  
losoványodáshoz hujlandós használja 

számos év óta jónak bizonyult g y o m o rsó t. 
Sch au m an n  gyógyszerésztől S to ck e ra u b a n .

szabály ozn i és ép ség ben  ta r ta n i  a k a r ja  
jó  em ész tésé t, használja a Seh au m an n - 

féle gyomorsót, tapasztalni fogja, hogy más szerek 
ellenében, mily jó ! érzi magát.

YYJfW Zcrí eltávolítja azonnal a fölösleges 
l u U I  M J  g y o m o rsa v a t és e lő m o zd ítja  

az em észtést. Egy doboz ára 1 korona 50 fillér.

(^Yomorsó-pasxíillák S !""/
ugyanazon hatást teszik, mint a gyomorsó. Ára tar- 
solyonkint 3 phiolával á 10 gyomorsó-pasztilIával 
kor. 1 50. Postai szétküldés legkevesebb 2 doboz meg
rendelésnél — utánvétel — Sch au m an n  gyógy

szerész S to ek erau -bu n .
K a p h a t ó  m i n d e n  g y ó g y s z e r t á r b a n .

M a g y a ro rsz á g i f ő r a k t á r :
D r .  E G G E R  L .  éw D r . E G G F . R  J .  $

g y ó g y s z e rtá ra  B u dapesten .

A nagyérdemű küziinaég szíves tudo
mására hozom, hogy

fényképészeti műtermemet
egy tapasztalt fényképésznek, Spiegel 
Dávid úrnak el- és átadtam, aki
szakszerű tudással az üzletet tovább folytatja.

Egyúttal köszönetét mondok mindazok
nak, kik szívesek voltak engem b. bizal
mukkal megtisztelni.

Tisztelettel

özv. Baker Alajosné.
Értesítem a n. becses közönséget, hogy 

a Baker-féle

f é n y k é p é s z e t i  műtermet
megvettem s a modern iránynak meg
felelően átalakítottam.

Mindenféle, a szakmába vágó munkát, 
tartós, jó és szép kivitelben készítek.

Méltóztassék egy rendeléssel megtisz
telni —  a munka beszél, —  azután állandó 
rendelőm lesz.

A Baker-féle műteremben 35 év óta 
készült felvételekről utánrendelések bár
mikor eszközölhetők.

A legmélyebb tisztelettel

Spiegel Dávid
fé n y k é p é s z .

{ Akan nősülni ?
•  Hölgyektől (ezek között olyanok törvény- 
5 leien gyermekekkel, testi hibával slb.)
•  M T  5  5 0 U . 0 0 0  k o r o n a  v a g y o n n a l  Tfcg
•  fel vagyunk hatalmazva, megfelelő férjet ke- 
§ resni. Csakis urak (ha vagyonnélküliek is), 
j  akiknek komoly szándékuk van és gyors 
5 házassághoz akadály nincsen, Írjanak e címre'
•  L. S c h l e s i n g e r ,  B e r l i n .  No 18 . ÍOeutschland).

CZII

, „ gummisarkok _ 
meg is a legjobbak!

Mindenütt  kaphatók.

Nyomatott Joerges Ágost özv. és fla könyvnyomdájában Selmecbányán, 1910.


