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Felelős szerkesztő és laptulajdonos: 

K U T I  I S T V Á N '

Az  expedíciót s  hirdetéseket illető reklamációk a lapkezelő

Joerges Ágost özvegye és fia
céghez intézendők. hova az összes pénzküldemények is küldendők.

M E C J E L E N  M I N D E N  V A S Á R N A P .

Nem boldog a magyar.
A szálló igék, a jelszavak korát éljük. 

Elpuliult, encrvált kort, amikor nem szeret, 
nem tud gondolkozni, véleményt alkotni a 
legtöbb ember, hanem mint a gyönge éjjeli 
lepke a láng körül, úgy csoportosul a leg
több egy-egy tetszetős jelszót s a jelszót 
hangoztató körül.

A mindennapi gond, a megélhetés ne
héz kérdése fáradttá teszi az embereket, j 
Nem a munka, mert ez nem fáraszt any- j 
nyira, de a mik ép lehessen j
mentői könnyebben mentői j~. vlni s 
lehetőleg műnk anélkül.
_dó e -̂ pár éve, hogy Szemere Miklós j

elmom̂omf̂ ĝ ulyiHkettcii, hogy „Nem hol- 1 
dog a magyar1*, mam&Kü̂ m hangoztatjuk 
ezt a jelszót, de tettekkel, a fógföfölQróbfe... 
valósággal igazoljuk, hogy úgy van.

Pár év alatt rohamos ebben a szeren- j 
csétlen országban a haladé-, a romlás, a j 
hanyatlás felé s ina már nem egy nagy I 
látókörű, világlátott emberre van szükség, j 
hogy nem boldognak lássa a magyart, de j 
ilyennek látja és mondja azaz egyszerű | 
halinás vagy harisnyáé tót vagy magyar

csak azt láthatták, hogy munkanélkill is 
paraszt is, amelyik nyugat felé túljárt az j 
ország határán.

Ilyennek látja, ilyennek tudja sajnos a 
nép is s ezrével, százezrével hagyja itt az ezer
éves haza földjét és szomorú, de igaz, hogy 
pár év alatt az „ubi bene, ibi patria** régi, 
kozmopolita jelszónak egyre több liive van.

„Pusztulunk, veszünk**. Pusztít a pá
linka, s ami ennek nyomában jár a beteg- ; 
ség és munkátalanság; pusztít az össze 
nem tartás; pusztít a politika. És szent 
igaz, hogy nem lesz boldog addig ez a 
nemzet, amig a legjobb iparág a korcsma- 
tartás; amig fenekcdllnk, agyarkodunk egy
másra s amig, hogy munkátalaiiságunkat 
és tehetetlenségünket leplezzük, politizálunk I 
és harsány hangon rikobáljuk, hogy én, 
meg én vagyok a legjobb hazafi.
-------A-ftftpokbítn négy 'kiküldöttje járt a
„ M u n k a "-országának. Az egyesült álla
moknak Budapesten.

Azt mondják, hogy a magyarországi tul- 
nagy kivándorlás okait jöttek tanulmányozni.

Vájjon meglátták-e s megmondották-e j 
nekik az igazi okokat.

Látni aligha láthatták, mert Pesten, a j 
kávéházak és léha mulatóhelyek hazájában, |

lehet élni, élvezni. Délelőtt, délután, este, 
éjjel tele van a sok cifra kávéház lebzselő 
néppel, amelyik munkanélkill is él és élvez 
s még sem vándorol ki s a jó jenkik bizo
nyára zavarba jöttek, hogy hát miért is 
megy hozzájuk annyi ember Magyarország
ból, amikor az ország fővárosában annyi 
tenger férfi és nő megél munkanélkill is.

Rósz helyre mentek tanulmányozni a 
kivándorlás okát az amerikai kiküldöttek, 
mert Pestről bizony édes — kevesen ván
dorolnak ki s ott nem is igen látlak olyan 
forma magyar embert amilyent a Cunard 
hajói ezrivcl liferálnak Amerikába.

Ha elmentek volna máshova is, Pesten 
kívül bárhova is, meglátták volna bizonyo
san a szegénységet, a nyomorúságot, ami 
űzi a népet az ö hazájuk felé, s észreve- 
hették volna azt is, hogy ezt a szegény
séget és nyomorúságot az ital okozza, ami 
elveszi a népnek a munkakedvét, az erejét 
és a földét s hazátlanná teszi a hazában.

Nem tett rosszul tehát Selmecbánya 
váios törvényhatósági bizottsága, amikor e 
havi közgyűlésén fölvette a harcot a pá
linka ellen s boldog csak akkor lesz ez az 
ország, ha mindenütt követik Selmecbánya 
példáját.

A Fok alatt.
Akasztó lelöl acélszürke felhők tolongtak az 

égre. A gazdák szaporán fogták be lovaikat és 
sietve menekültek a közeledő zivatar elől, csak 
az akasztói gulyás állt egykedvűen hosszú somfa 
botjára lámaszkodva, és következetes flegmával 
nézte a piros sávokat, melyeket a nap odavetett 
a felhők taréjára.

— Istók, kiáltott aztán oda a bojtárnak — 
hozd ki a subámat, magad pedig kerülj arrább a 
gunyhó felé, mert rögvest olyan égszakadás lesz, 
amillel még nem láttál!

A bojtár kihozta a gubát, Bors Márton nya
kába kanyarilotta, tüzet csiholt rágyújtott a makra
pipára, s most már jöhetett az Isten áldás. Nem 
kell félteni a gulyást, megkörüsztülte őt már egy 
förgeteg, azért még mindig a légi Bors Márton 
hosszú karikásával és rövid makrapipával a fogai 
közt, a gulya pedig ilyenkor olyan mint a kezes
bárány; összedugja valamennyi üsző és linó a 
fejét és nagy bölcsen várja, inig a vihar tovább áll.

Azalatt beborult az ég, idegesen bólingatoll 
a füzes, ha egy-egy sárgás villáin föllobogott a 
keleten. Még nem hallatszott a mennydörgés, csak 
tompán dübörgőit, mintha száz üres hordót guri- 
tanak valahol messze.

— Fölséges lesz végignézni ezt a vad szín
játékot — gondoltam magamban. Megvárom, s ha 
esni kezd, én is arrább kerülök a bojtár gunyhójába

Végigmentem lehál a fűzfákkal beültetett 
árok partján és a gulyás melleit köllütl elhalad
nom. . . .Megbillentette a süvegét s rám szólt:

— Siessék az iflűr, mert mögveri a zápor!
— Sebaj üregem — feleltem — hisz kend 

se‘ fél tőle!
— A magamfajtának nem árt, de az iíiúr 

náthát is kaphat tőle — gúnyolódott az öreg.
— És bizonyos, hogy eső lesz?
— Bors Márton nem beszél találomra.
Ilyen a magyar paraszt. Kevés szavú büszke,

mégha gulyás is, és szókimondó. Roppant impo
nált nekem. Odamentem hozzá, szerencsés jócstót 
kívántam és sztízdohánnyal kínáltam meg.

— Szép jószág valamennyi — vettem föl 
újra a szót, mig 6 a pipáját tömte. A községé ?

Nem, az uraságé -- felelte kurtán.
— És mért nem hajt haza? Esteledik már 

és vihar van készülőben.
— Ezek még nem fejősek. Éjjel is gyepen 

maradnak.
Amig igy beszélgettünk, mindig sűrűbben 

villámlott, a barna felhők, mint óriási vészthozó 
madarak egyre közeledtek, a szél belekapaszkodott 
az országutat szegéiyző nyírfák üstökébe és ke
gyetlenül rázogatta, hogy recsegett ropogott min
den ág, szóval kitört a vihar teljes fönségében. 
Az akasztói harangozó félreverte az öreg harangot, 
mely rémesen kongott bele a viharzugásba, irieg- 
remeglelve az emberi szivet, hogy önkéntelenül

is fohászkodtam a magasság Urához, kímélné meg 
a kalászba szökött vetést, melynek minden szálát 
arcuk verejtékével öntözték az emberek.

— Itt a zápor — kiáltott a gulyás amint 
a szél néhány nagy esőcseppet vágott arcomba... 
Alig futottam néhány lépésnyire, egy borzalmas 
hosszantartó villám tűzbe borította az egész kör
nyéket s egy fülsiketítő csaltanás felelt rá. Egy 
pillanatra meghükkenve álltam meg, mert a villám 
egészen vakított. A gulya bikája rémesen bömbölt, 
s midőn odanéztem láttam, hogy fejét szügyébe 
vágva s hosszú farkával oldalát csapdosva egyenest 
nekem tart.

Újból vágtatni kezdtem tehát a gunyhó felé 
most már nem a záportól, hanem a felbőszült 
bikától kergetve. De amint nagy ligrisugrással ro
hanok végig a réten, belém akadt egy szederinda 
s elvágódtam. Nyilaló fájdalmat éreztem a mel
lemben. a fejem szédült, fájt minden tagom. A 
gunylióból nagy botjával a bojtárt láttam ki ugrani, 
ki hadonászva akarta a füldühüdl bikát elriasztani, 
mögöttem a gulyás ordított és a bika fújt.

Mire talpraálllain s kiszabadulni igyekeztem 
a végzetes indából, egymásután két lövés dördült 
el. Igen lövés volt ez s nem mennydörgés! A bika 
meglántorodott, rémesen bőgött és első két lábá
val féltérdre erszkedve, elbukott. Lábai ránga- 
tództvk, mintha most is futná, hatalmas nyakán 
az ereket szinte láttam földagadni én pedig halál- 
sápadtan néztem a rettenetes bestiái s csak most
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Ha nem fog annyi ital fogyni ebben 
az országban, egészségesebb, erősebb, bol
dogabb lesz a magyar.

A tisztviselők
hitelviszonyainak rendezése.

Közismert tény, hogy a társadalom egyik 1 
osztálya sem küzd annyira hitelviszonyainak ron- j 
detlensége folytán az anyagi gondokkal mint épen 
a tisztviselőosztály. A viszonyok folytonos rosszab- 
bodása legelőször is a fix fizetésért dolgozó szel- j 
lemi munkásokat sújtotta, s ezt súlyosbította azon 
körülmény, hogy nem volt a tisztviselő osztály j 
hiteligényeit olcsón, méltányosan és a viszonyok- i 
nak megfelelő módon kielégíteni hivatott pénzin
tézet. A tisztviselőkölcsönök nyomasztó volta 
fokozta a tisztviselők vagyoni viszonyainak rom- 
lását, ugyannyira. hogy a tisztviselők maguk kezd
tek hitelügyeik rendezésével foglalkozni, a minek 
gyakorlati eredménye azonban a közelmúlt időkig 
nem volt.

Múlt év augusztus hava 20-án alapították 
meg a köz és magántisztviselők addig páratlan j 
lelkesedéssel az Országos Tisztviselő Szövetséget, i 
mely ma legerősebb közös érdekképviseletük, j 
Nevezett Szövetség alapszabályszerü kütelezettsé- j 
géhez híven gyakorlatilag igyekszik megvalósítani I 
a tisztviselők hitelviszonyainak megjavítását, s | 
alakulása óta lelkes buzgalommal dolgozik az első 
tisztviselői hitelintézet megvalósításán. Ezen di- | 
cséretes törekvését siker is koronázta. A Szövet
ség, melynek Bánffy Dezső, az ügyvezető elnöke j 
íolyó évi április hó 2 1 -én tartott közgyűlésén j 
kimondotta az Országos Tisztviselő Szövetség j 
Takarékpénztára megalakítását, s ezen határoza- j 
tót most valóra váltotta. A Szövetség erkölcsi I 
támogatása mellett, a lisztviselőtársadalom színe- j 
javának közreműködése mellett alakulóban van 
az Országos Tisztviselő Szövetség Takarékpénz
tára részv. társ. 2000000 korona alaptőkével. A 
részvények névértéke 2 0  korona, melyekre az 
aláíráskor 10 korona fizetendő be. A névérlék 
azért lett ilyen csekély összegben megállapítva, 
hogy a legkisebb javadalmazásu tisztviselő is je
gyezhessen és részese lehessen az első tisztviselői , 
hitelintézetnek. A befizetések a Magyar pénzinlé- I 
zetek központi hitelbankjának teljosítendők (Buda- !

pest, V. Báthory-u. 4) a hova az összeg postata
karékpénztár utján is beküldhető, valamint a vi- , 
dék elsőrangú pénzintézeteinél is lefizethető. Az j 
alapítás élén állanak: Asbóth Emil min. tanácsos, j 
a Ganz gyár vezérigazgatója, Baross Géza min. 
osztálytanácsos, a postatakarékpénztár aligazga
tója, Bartlio3 Andor dr. min. oszt. tanácsos ka
marás. Bulla György Árvamegye alispánja, Csőke 
Ferenc min. tanácsos, Domony Moritz or. a Magy. 
folv. és tengerhajózási társ. igazgatója, Falussy 
Árpád dr. főispán, Gyenes Lajos a Magy. pénzint. 
közp. hitelbankja ügyv. igazgatója, Heidlberg Ödön 
a Neuschloss Károly és fia cég főnöke, Hűvös 
[ván a városi vili. vasul igazgatója, Ilosvay Aladár 
Szaliuármegyo alispánja, König Gyula dr. min. 
tanácsos, a Franklin társulat alelnöke, Leitner 
Zsigmond, a Magy. takarékpénztárak közp. jelzá
logbankjának vezérigazgatója, Mándy Lajos ny. 
min. tanácsos a Magy. pénzint. orsz. szövetsége 
elnöke, Törley József gyártulajdonos, Wallon 
Dezső min. osztálytanácsos, Wodianer Arlliur m. 
kir. udvari tanácsos, Zsolnay Miklós a pécsi kiál
lítás elnöke, gyáros, stb. valamint 250 tagú orszá
gos szervező bizottság.

Megjegyezzük, hogy a megalakítandó pénztár 
semmiféle összeköttetésben nem áll a volt buda
pesti gyüjtőpénzlár és bankkal, amely most alakult 
át «Tisztviselők takarékpénztár r. t.» cégű intézetté.

Közelebbi adatokat készséggel közöl, vala
mint aláírási iveket küld az Országos Tisztviselő 
Szövetség, Budapest (IX Lónvay u. 11.)

K Ü L Ö N F É L É K .
Hidvéghy Árpád bélabányai plébánost az 

esztergomi főegyliázmegye kötelékéből a Jézus 
társaságba való lépés céljából a hercegprímás el
bocsátotta és egyúttal a plébánia adminisztrációját 
R éhanek  Ferenc eddigi hont-nádasi káplánra bizla’

— Halálozás. B uránkéi József Selmecbányái 
cipész e hó 17-éu-Lossza-r, .betegség után meg- 
lialt 35 éves korában.

— Névváltoztatás. Schleshiger Regina, Fe
renc, Márton és Soma Selmecbányái lakosok csa
ládi nevüket Szabó-ra változtatták belügyminisz
teri engedélyivel.

— Vihnye-fürdő vendégei. Vilinye-fürdőbe 
julius 2  tői a következő vendégek érkeztek:

Bárdossy Tivadarné magánzó nejeésfia Budap.,

Somló Mór ügyvédjelölt Budap.,Schindler Júlia ven
déglős és Scliönfeld Lina Budapest, Svehla Gyula
m. kir. miniszteri tanácsos neje és fia Solmec- 

| bánya—Budapest, Bittó Kálmánná körjegyző neje 
| leánya és Nassek A.-né JAnosfa, Boner Lipót 

gyógyszerész neje és leánya Budapest, Magyar 
Mályásné és Sági Józsefné gazdálkodók Cegléd, 
Detola Ferencné máv. ellenőr neje és leánya 
Budapest, Bernslein Adolfnó és Schwarz Géza 
Bari a Kálmánná áll. tanár neje Jászberény, Otbrich 
Lőrincné, Jung Boriska és Jung Pálnó Budapest, 
Kecskomóthyné Kubinyi Irma és Sághy Mici Lakács 
özv. Stanyovszky Jánosné és Mayer Jolán Buda
pest, Mátyás Lajos áll. elemi tanító és neje Lajta- 
ujfalu, özv. Horanszky ístvánné magánzó és Huba- 
Katinka, Szolnok, Sclnvachnlay István ügyvéd 
Budapest, Szőts Farkas theol. akadémiai tanár és 
felesége Budapest, özv. Nagy Kálmánná magánzó 
leánya és anyja Budapest, Krosbak Árminná ügy
nök és Schrank Sándorné Nyílra. Steiner Adolfné 
kiskereskedő és Spigl Mari Budapest, Deutsch 
Ljuba tisztviselőnő Budapest, Löwy Vilmosné 
ügynök neje fia leánya és társalkodónő Budapest. 
Szende Anna Budapest, Rácz Kálmán dr. minisz
teri segédfogalmazó Budapest, özv. Polilzer Jó
zsefné korcsmárosné és leánya Alsóstubnya, 
Pintschof J. Mórné papirkereskedő neje 2 fia és 
l leánya Budapest, Wimmer Mórné utazó neje 
Budapest, l ’nger Mórné hivatalnok neje Budapest, 
Dernyei Mihály né p. U. tanácsos neje és 2 leánya 
Budapest, özv. Jankovich Aladárné Ógvalla. Kapsza 
Kazimérné tisztviselőnő és Horváth Jenőné Buda
pest, Tülgyessy Ferenc dr.-né ügyvéd neje Ipolyság, 
Fekete Imrené járásbiró neje Ipolyság, Baboth Kde 
nyugalmazotterdőinesler Pozsony,Somlyay Kálmán 
dr. ügyvéd, neje és 2 leánya Pozsony, Braunmüller 
Klára magánzó Léva, Hoszpotzky Alajosné min. 
lan. neje és leánya Budapest, Bonyácska Antónia 
Ribia, Kovács Zsuzsanna Biszkupic, Oberl Mária 
Pravolic, Balázs , fgn4 l'.^^WM»#3udape3ti Hírlap* 
belső és gyermeke Budapest,
Kov ^■P^^CT^jegyetemi tanár, miniszteri taná- 
Caoj özvegye és Sztránszky Anna komorna Bu
dapest, Kreiker Gyuláné főmérnök neje, 2 fia és
1 leánya Szeged, özv. Weisz Min* * -rcebánva.^ - 
Slüsler Ábrahámmé teniplomsapjgür a e ^  Nyítra. 
Flaschner Adolfné j^d^reskedőné Budapest. 
Viola Imre széhqgflftárosi tanácsnok és 2 fia Bu-

.^fflölier Lenke Mária m. k. posta- és táv. 
kéz . Budapest, Hajdú Irén nevelőnő Budapest, 
Gyulai Frigyes dr. ny. m. k. honvéd törzsorvos 
Budapest, Wéber Tibor miniszteri titkár, neje és
2 fia Budapest, Spitz Józsefné és leánya Budapest, 
özv. Mocskonyi Ágoslnó és leánya Pozsony, Bronis 
Mária korcsmárosné és leánya Bibénv, Pázmándi- 
Militariu Euphrosyna községi óvónő Révaujfalu, 
Nagy Dezső dr.-né ügyvéd neje 2 leány és 1 
gyermekleány Nagvbecskerek, Somogyi Bernátné

értettem át a veszély nagyságát, melyben forog
tam. Hogy ki adta le a két lövést, kit küldött az 
ég megmentésemre, arra most nem gondoltam, 
csak bámultam mintegy hipnotizálva a borzasztó 
állatra habár az cső eközben ugyancsak neki fo
hászkodott.

— Siessen az ifiúr a gunyhóba — kiáltott 
rám a bojtár — és adjon hálát az égnek, hogy 
igy végződött!

Ezek a szavak felriasztottak, s mikor oda
értem a gunyhóba éreztem, hogy a vér újra tag
jaimba szökik, éreztem, hogy valaki megmentette 
az életemet.

Igen ám, de ki ez a valaki, hol van? Tán 
az a férfi az, ki ott a füzes felöl szapora léptekkel 
színién a gunnyhó felé közeledik! Pedig furcsa, 
fegyver sincs nála!! Mellette egy kurtaszoknyás 
hölgy lépked, zöldes vadászsapka van a fején, 
puska a vállán. Most már szaladnak az eső elől, 
mindjárt ide érnek. . . 1

Ily gondolatok közt álltam a nádkúp ajtajá
ban. mely fölött négy karón nyugvó esőfogó volt 
és néztem a gyorsan közeledő kél üsmerellent.

A nő fiatal rózsás arcú gyermek volt, de 
volt arcában és bátran villogó szemében a férfias
ság egy eddig nem látott vonása, hogy önkénte
lenül Jean d’Arc jutott eszembe. Igen. ilyen lehe
tett az, midőn pallossal oldalán ütközetbe ment..! 
A férfi őszülő hajú jóságos szemű öreg volt. ki

tisztességtudóan engedett helyei a leánynak, mi
dőn ez az esőfogó alá lépett.

Barátságosan biccentett fejével a köszöntő- j 
semre és így szólt:

—■ Fiatal barátom nagy veszélyben volt. 
Ezer szerencse, hogy ép jókor láttam meg a föl
dühödt bikát, melyet úgy látszik a villám és i 
mennydörgés bőszitett fel.

Hát hogyan. Nagysád lett volna az aki le
lőtte, kérdeztem bámulva ?

— Én voltam. A füzesen túl rókalesben 
álltunk az öreg Jánossal. Mikor megeredt a zápor 
erre tartottunk, s ép jókor érkeztünk. . .

— Tehát Nagysád az életem megmentője! 
Istenem Istenem, hogy’ is köszönjem meg? Nem. ; 
ne követelje most kérem ezt, úgysem tudnék 
szavakat találni.. , De van nekem otthon egy j 
szegény özvegy édes anyáin. Én vagyok a remé
nye mindene. Elfogom neki mondani s ő meg 
tudja hálálni. .. Mindennapi imájába fogja foglalni 
drága nevét, s kérni fogja Azt, ki kegyedet ide 
vezérelte, hogy olyan szerencsés és boldog legyen 
egész éleiében, amilyen boldog halandó csak lehet.

S az ég meghallgatja az anyák imáját!!
Egy ideig szótlanul álltunk. Kint az eső csap

kodta a nádkúp oldalát, s a szél süvöltött a füzes
ben. A bojtár két, vesszőből font székel halászott 
ki a sarokból s megkínált vele. Aztán fogta a 
szűréi és kiment a gulyához.

— Milyen jó volt mégis, hogy vadászni men
tünk — szólt újra a lány. Pedig apa nem akarta 
megengedni. És én úgy szeretem bejárni a határt, 
rucára, szárcsára vadászni ott a nádasban. Nyáron 
tartózkodunk csak itt, télen a fővárosban lakunk. 
Pedig, hogy gyűlölöm azt az affektált világot, a 
báltermek üres fejű fecsegő népét. Itt vagyok csak 
boldog a magyarjaink közt. Annyi szép és nemes 
vonás annyi természetes okosság lakik e népben, 
hogy ki sem mondhatom. Ostobának képzelné az 
ember, mert a természete komoly, kevés szavú, 
együgyű, de szive romlotlan, amit mond annak 
van alapja. . . Csak érteni kell a népet.

— Micsoda megfigyelő képesség, korát túl
szárnyaló komolyság lakik e gyermeklányban. 
minő más ez mint akiket eddig láttam . . .  gon
doltam én.

— Igen, igen érteni kell a népet szóltam 
aztán hévvel, de ép az ami hibánk, hogy meg
vetjük a föld egyszerű fiát és helyet engedünk 
más idegen fajnak mialatt ami népünk vész pusz
tul, és ha igy folytatódik, néhány évtized múlva 
idegen lesz a magyar saját honában, s Ameriká
ban marad csak a magja...  De most engedje 
meg Nagysád, hogy megkérdjem a nevét, hadd 
tudjam kinek köszönöm a megmentésemet, s ezt 
a kellemes feledhetetlen társalgást. Én N. N. va
gyok, most maturáltam az X-i gimnáziumban s 
őszszel folytatni fogom tanulmányaimat. Ha négy

| évi küzdelem után megsegít az ég, én leszek a
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Ii;i én leánya Budapest, Rétiéi Miklós államrend- i 
őrségi tanácsos Budapest, Molnár Miláné keresko- 
dulmi alkalmazott neje és Miseid Paula kísért" 
Budapest, Grünfeld Ignácné mészáros Nomosoroszi, 
Knnssek Mária varrónő Nagyszombat, Markstein 
József né fűszeres Kolta. Lázár líiza tanítónő és 
Aczél Margitka Budapest, özv. Dobszay Nándorné 
l’ées, Tagányi Gusztáv ny. m. kir. pü. számtaná
csos és neje Arad, herszényi Herszényi Bálint cs. 
és k. főhadnagy és neje Miskolc, Frommer Izidorné 
szatócs Érsekújvár, Simon Elemérné ügyvéd neje 
Budapest, Szemennyoi Kornélné fővárosi fogal
mazó neje Budapest, Baumliof Róbert cukrászsegéd 
Budapest, Grünhul Fülöp lakatossegéd Budapest, 
Erdélyi Lajos gyógyszerész Zselizs, itedri lledry . 
Bertalan főszolgabíró, neje és nagynénje Abauj- 
szepsi, Székely Mórnó takarmánykeresk. és Székely I 
Flóra Budapest, Fekete Gézáné székesfővárosi i 
tisztviselő neje lia, leánya és gyermekleány Bu- : 
dapest, ifj. SchilTnor Ferenc magántisztviselő és 
leánya Budapest, VVeisz Károly né zálogházas Ba
lassagyarmat, Rosenbaum Ignácné papirkereskedő 
Paks, Bucliinger Dávidnó korcsmáros neje és 
Selnvarcz Henrikné Romároniszemere, Rolni Adoif 
inagáiihivalalnok, neje és anyósa Budapest, Brener 
Albertné állatorvos neje és 2 leánya Budapest, 
Párák Ágost né körjegyző neje Örmény, Ladome- 
rilzki Bezsö főv. ny. ni. kir. rendőrségi tag és 
leánya, özv. Blocli Gyuláné festő és leánya Buda
pest, Pázmán Irén tisztviselőnő Budapest,Schönfeld 
Nándorné magánhivalaluok neje Budapest, Vócsey 
Leóné szerkesztő neje, 0 gyermeke és cselédje 
Budapest, Koinora Györgyin'* ügynök neje Buda
pest, loshauseui Lales Kornélné pénzintézeti fő
tisztviselő neje és szobaleánya Budapest, özv. Kot zó 
P-né niagánzónő leánya, 2 unokája és cselédje ; 
Újpest, Mihályi Lászlóm' áll. tanító neje és Juhász 
Kálmánná gazdatiszt neje Málas, Szilágyi Imre dr. ; 
ügyvédjelölt és neje Debrecen. Holstein Xsigmondné I 
szállodásné és lia Budapest Achtzohner József 
kereskedő Budapest, Kraiisz Miksa magán hiv. és 
iíirlapiró, neje és leánya Budapest, Szabó Lajos 
hírlapíró és neje Budapest, Csuka Ilona ny. szé- 
kosföv. tanítónő és Balassovits Szidónia Budapest, 

^Jj^nhardt Gyula magánzó Budapest, Varga Bán
ót in w f t f r  y?l^drf nr Sándor Nagy öl ved. Mosa
Andrásáé és u n o k a j v e d ,  Puschmann Gyula 

ári tisztviselő STiTjTOta. ..Kőim Ignácné, 
rossegéd neje fia és leán y o d  Har

mati! Istvánná1 (lé. ügyvéd neje és Vajda Margit 
Budapest, Goldmann Dezsőné bádngossegéd neje 
Salgótarján. P.osenherg Miksám’ ügyvédjelöll neje 
Salgótarján, Horváth Gyuláné mészárossegéd neje 
Nyilra. özv. Leslauor Sándorné lanilónő és leánya j 
Budapest, Scliön Albertné keresk. neje, leánya és I 
Műnk G.-né Budapest, özv. Ilanisz Iniréné földi). - 
nő Czurda Lenke és Imre Gyöngyös, Kőim Sán
dorné kereskedő neje és leánya Gyetva, llolczer
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Béláné földbirtokos neje és leánya P.akóoz, Sehultz 
István m. k anyakönyvvezető h és nője Temes- 
'ár, Franz Adolfnó kereskedő neje és |.*ánva 
Szöuliak, özv. Noszlopy Yiktorné földb. és özv. 
Kun Bámlorné, Gyepes, Grauner Stefánia polg. 
isk. tanítónő és Grauner Márta Budapest.

A rónai temetkezési eg-ylet ügykezelé
sét tudvalevőleg a polgármester május hónapban ' 
megvizsgáltatta és a számvevőség e részbeni je- 1 
lentését és javaslatait az egylettel közölte tárgya
lás végett, egyúttal azonban tekintettel a felizga
tott kedélyekre a vizsgálat eredményéi a belügy- 
ministernek is bejelentette 1907. évi június hó 
1-én kelt felterjesztésében azon kéréssel, hogy ez 
ügyben a belügyminisztérium is megnyilatkozzék. 
Kzen felierjesztésre azonban válasz nem érkezvén 
a polgármester folyó hó 16-án budapesti útja 
alkalmával személyesen sürgette meg az ügyet a 
belügyminisztériumban, ahol Szabó László minisz
teri tanácsostól, mint az egyleti ügyek osztályá
nak főnökétől azon választ nyerte, hogy az ügy 
egynéhány nap alatt elintézést nyerés hogy a 
belügyminisztérium azon indok feleli tárgyal, 
melyek alapján az egylet továbbá fennállása a 
szegény tagok érdekében bizlosittassék. Ezek után j 
tehál az egylet tagjai nyugodtan bevárhatják az 
ügyek végleges rendezését.

Nyaralók a Felsőrónán. özv. ÜLvtis 
Pác/. Mária magánzó Amerika, Nagy Sándor kir. j 
József műegyetemi könyvtárőr nejével Budapest, 
Hegedűs Lajos magánzó neje és l leánya Buda
pest, Wahlnor Aladár m. kir. központi bányaka- 
pilány neje 3 leánya és (ia Budapest, Dctré László i 
dr.-né in. kir. pénzügyi titkár neje és 1 leánya 
Budapest, Déréi* Mihály né főbán yalanácsos neje 1 
3 leánya Budapest, Pataki Lászlóné kir. állami 
számvevőszéki titkár neje 2 lia BudapesL, Kocli j 
Antal dr. egyetemi tanár neje 2 gyermeke Buda
pest, WinLernilz András dr.-né 1  gyermeke Bu j 
dapest, Gerő Ignác magánhivalaluok és neje 1 
-Budapest*.. Kasies Péter nyug. min' pri lanácsos , 
neje és 3 leánya Budapesl, Memklényi László dr. 
kir. alügyész m*ji* és 1 gyermeke Budapest, özv. 
Fábián Károlyné képezdei tanárnő és I leánya 
Szabadka, Kőiben Manó ni. kir. opera tagja neje 1 
3 gyermeke Budapest, Kőiben József magánzó j 
Budapest.

Tűzoltók szászadgylilése. Az önk. tűz
oltók folyó hó ló-én osLe 7 órakor századgyiilésl j

legboldogabb liú és édes anyám :i legboldogabb 
anya széles e világon!

Adja Isten --  szólt őszinte szívvel, édes 
anyja meg is érdemli a boldogságot! Atyáin B. .. 
földbirtokos. Olt túl a szőlőhegyen áll a villánk.

Ha a fővárosban folytatja tanulmányai! lisz- 
toljon meg látogatásával. Most pedig, Isten önnel 

mennünk kell, meri apa majd aggódni fog! 
Isién önnel!! szólt puskáját katonásan vállra 
kapva, s< ik sikert a jövő évre!

Es egy 1'érlias kézszorilás után délcegen lé
pett ki a pázsitra. A nap kipukkanl a felliőroj- 
lokból és nranyglóriál lőni szőke feje körül. Hu- j 
káig, nagyon sokáig néztem ulána. inig i*gy ka- , 
nyarulalnál elinni — s csak akkor vellem észre 
a nofelola szálat, melyet a beszéd folyamán, ne
kem adott. . . és ájlalosan rejlettem keblemre...

A tavaszszal megint olt jártam a Fok alatt... ' 
A tavasz langyos lehel lelő végig surrant a hara- j 
gos zöld haláron, az akasztói harangok most is 
megkondulLak, de nem vószthozón mint akkor 
hanem ]«gy édes melódiákat zenglek .. Tán es
küvőre szólt ércnyelvük.

Ott állt az üreg Bors Márton is épen azon 
a helyen, és hallgatta miről sulog a füzes, mit 
zümmögnek a bogarak és találgatta, mit hirdet
nek az akasztói harangok.

De szép, be kedves a tavasz az alföldön!! 
Tarka képeket tud fösleni képzeletein bűvös vász

nára, lágy álmokba tudja ringatni fogékony lel ’ 
kernel . . Egy édes, angyalarcú lányról álmodtam, 1 
egy forró, mély érzelem dús szívről, kinek liliom 
termete elhomályosilja a mezei virágokul, ki küllői, ! 
nőies kedélye mellett egy 1'érli energiával, komoly
ságával bit*.

(i az akit kérésiéin! Hogy tudnám szerelni, 
mennyi szépet és dicsőt tudnék neki mondani! A 
mi szép a költők izzó agyában csak mogsziilem- 
letl, nzl mind fülébe susognám magányos órákban, 
ha ill a Fok alatt a füzesben végigjárnánk a virág 
szőnyegen.

És amint igy álmodoztam, a patak pariján 
egy ifjú párl láttam végig sétálni. A szerelem örök 
templomába, a természet szentélyébe jöttek virá
gokat szedni. . . A férfi lelépte a kékszemií nefe- 
lejlsekol és ódat űzte a nőkeblére, a kis angyal 
arcú lány pedig ezért odatartotta ajkúi egy csókra.

A nap rózsás színbe., öltöztette a felhőkéi, I 
a csalogány dalba kezdeti a esalitban. ők pedig 
egy dombtetőre mentek és egymást átölelve, rózsás 
jövőről álmodozva nézték a nagy tűzgolyót a ; 
lassan nyugvó napot.

Én pedig, a poéta, az álmodozó elővettem 
egy préselt virágot olt túl abban a gúnyhóban 
kaptam, és megcsókoltam.

Aztán néztem, mint halványulnak el a sávok 
az égen, mint lesz kisebb a nap és mint bukik 
le végre a semmibe, épen úgy, mint az én álmaim... i 

Dzsldn József.
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lartotlak. A gyűlésen jelen volt 71 tűzoltó egy
hangúlag a következő határozatokat hozta: 1. A 
század (,m n y i Oltó főparancsnokkal szemben 
rosszalását fejezi ki, mert az alparancsnok ellen 
kizárási indítványt tett. 2. K üusttler János al- 
parancsnoknak bizalmat szavaz. 3. Jegyzőkönyvi 
kivonat alakjában felszólítja a főparancsnokot, 
hogy mondjon le.

Selmecbánya monográfiájának szer
kesztősége Faliéi• Károly főiskolai tanárnak is egye
nes kívánságára annak közlését kéri, hogy a mun
kába sajnálatos sajtóhiba csúszott. A tartalom- 
jegyzékben Faltér Károly van megnevezve a 
kohászatról irt tanulmány szerzőjeként, holott 
ezt a tanulmányt Székely Vilmos kir. mérnök, 
bányaiskolai tanár irta.

— A Selmecbányái Korcsolyázó Egylet 
folyó hó 27-én szombaton esto 0 órakor a Fritz- 
ház I. számit termében rendes közgyűlést tart. 
Tárgysorozat: 1. A korcsolyatéren tervezett épít
kezések. 2. Számadások beterjesztése az 1906/7. 
évadról. 3. Előirányzat az 1907/8. évadra. 4. 
Tisztikar választása. 5. Indítványok. A tárgyak 
fontosságára való tekintettel (építkezések) teljes 
számban való megjelenés kívánatos.

Anna-bál. Városunk közönsége nagyon 
meglepődött, mikor szerdán nagy vörös falragaszok 
hirdették, hogy a vihnyei Anna-bál nem f. hó 28-án 
mint a szétküldött meghívók jelezték, hanem f. 
hó 21-én lesz megtartva. Sokan azt vélték, hogy 
a rendezőség lánckedve oly nagy, hogy nem biija 
bevárni a meghatározott napot, s igy a mulatság 
napját egy héttel előbbre telte. Csütörtökön azon
ban megjelent egy falragasz, a melyben a «B. S.
T. B. tudomására hozza a közönségnek, hogy a f. 
hó 21-iki Anna-báll Balogh László és zenekara 
rendezi s ahhoz a «B. S. T. H.»-nek semmi köze. 
A vidéken is oly nagy érdeklődést kellő «B. S.
S. B.» Anna-bál ja mint értesülünk, városunkból 
is sokakat Ui fog csalni, vonzani Hoc foUvánü fül- 
dőlielyünkre. Azt hisszük, hogy a remélt siker 
vissza hozza majd régi fényébe e mulatságot, a 
mikor még a vihnyei Anna-bál az egész felvidék 
osztatlan érdeklődését felkeltette. A rendezőség — 
tekintettel arra, hogy városunkban sokszor köz- 
napon sem kapható kocsi — ez utón figyelmez
teti a közönségei, Imgy orról már most gondos
kodjék s ha az esetleg nem volna már kapható, 
úgy a legnagyobb készséggel bocsát rendelkezésre 
kocsikai, lia ezt a közönség a rendezőség bármely 
lapjával a mulatság előtt legalább három nappal 
közli. Jegyek a mulatságra már váll halók Joerges 
helybeli és vihnyei üzleteiben.

Utcai jelenet. Kél rendőr kisér egy 
csavargót, aki a jótékonyság ünnepén botrányt 
okozott. A csavargó vad dühében szidja átkozza 
kísérőit s azzal fenyegeti őket., hogy csak kerül
jenek az ő falujába, majd visszaadja nekik száz
szor a sérelmet. S a közönség köréből számosán 
kárörvmdve hallgatják a szidalmakat. A csavargó 
fel fiái orodva az ílt-olt felhangzó hahotától, no 
ez jól megadta nekik helyeslő* szavaktól öklét 
rázza a rendőrök felé s torka szakadtából ordítja 
(*l álkozódásait. A rendőrök nyugodtan tűrik a 
hős zu nlon meg nem szűnő szidalmat s a kiván
csiak mindinkább növekedő csoportjának helyes
léséi is. Egy szemtanú fájdalommal sóhajt fel: és 
Te Jogérzol alszol vagy meghaltál?

A méhészetnek fellendítése céljából 
látogatta meg városunkat folyó hó 17-én Valló 
János méhészeti tanár, ki a városi tanácsnak 
felterjesztése folytán a földmivelési in. kir. mi
nisztérium által lelt ide küldve, hogy a szegényebb 
sorsú méhészeknek segélyezési módja felöl a hely 
színén megállapodjék. Az ez ügyben folytatott 
tárgyalásoknak eredménye lön, hogy a nevezett 
tanár a városi tanácsnak felterjesztését támogatva 
a füldmivelésügyi m. kir. minisztériumhoz javas
latot lesz az iránt, hogy a drágább méhészeti 
eszközökből, (mézpergelő, mülépsajtó stb.) iskolá-
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ink részére 5—5 drb. adoinányo/.lassék, melyek 
a tanítók felügyelete alatt állnának. Ez eszközü
ket a tanítók a népnek megfelelő utasítás mellett 
esetről-esetro használatba adják. Továbbá a mé
hészeti tanár előterjesztést tesz. hogy a foldm 
minisztérium a szegényebb sorsú méhészek részé
re 20—30 drb. minlakaptárt, a városnak pedig a 
méhlegelő szaporítása végett kiültetés céljából 
akác-, hárs- és japáni akácfa csemetéket adoiná- 
mányozzon. A méhészeti tanár megtekintette

Sxpiska  Mihály Selmecbányái tanító méhesét s a 
nevezett tanító működése iránt elismerésének adott 
kifejezést. Kívánatos volna, ha ezen kiválóan 
hasnos közgazdasági ág városunk területén minél 
jobban fellendülne.

A Gyermekbarát Egylet javára ren
dezett kerti ünnepély. Módunkban van a folyó 
hó 7-én rendezett kerti ünnepély pénzszámadá- 
sál a nagy nyilvánosságnak bemutatni; a szám
adás következő:

A z  1 9 0 7 .  é v i  j u l i u s  7 - ó n  S e l m e c b á n y á n  m e g t a r t o t t  k e r t i  ü n n e p é l y  p é n z s z á m a d á s a .

P én zö ssz eg

K i a d á s

P én zö ssz eg

•gjiunt összese 1 egjeDkint 1 öss/osen

K f k : f S K f íj K f

J. Átfutó bevételek. Valódi kiadások:
1. Selmecbányái Gyermekbarát-Egylettől j| I ik 1 Büttelheiui Miksa kereskedőnek árukéri '! (59195'!
2. József főherceg szanatórium „ 12< 220 2 Hreilnor b a z á rn a k .................................... 4 001

A/. Egri nyomdának jegyekért 8 ,S8; !
II Valódi bevételek. 4 Weisz .Simon kereskedőnek . . . . 5 521

5 Bluu József jelmez-számlája . . . . 54 »2
a) Adományokban befolyt. 0 Hatósági dijak az ünnepély inegtartúsáli. 34 !

1 Kaehelmann farkastól 10 K. 2. Margótsy 7 Lolir Irma virágkereskedőnek 10-
gyógyszertártól 20 K, 3 Szajbelv Sido- 8 N.virla és fenyőgalyak fuvarozásáér! ; 30 j
niától, 4 Csánvi Ottótól 2 2 K, :>. Pog'li 9  ̂arosi ácsok dija és a v.-tol vásárolt anyag. 08 | "0
Adolftól 8 K, 0. Adamelz Kunitól (ajuii-. io i onyőkoszoru fonásért.............................. i 27 1'0
dók megváltás) 20 K, 7- Klói ián János- 1 | Selmeeb. all alk. fogy szöv. számlája , 14 80
tol 4 K. 8. (ioldmann .Jakabtól 1 K, 1' 12 Siiuiegh .Cm s kereskedő számlája 18 351
Hrettsehneider Vilmos i ipögvaraml in l\ . 18 Barlli László hentes számlája. | 25 >21
10. Baliga Auréltól .r> K, l i .  Haitik La- 14 Kapsz István kertész .......................... 10 !
jóstól, 12. .Millonovieh Peremitől 3 ,'i K. 1.j ; Joorges A őzv. és fia . 51 o:
lil. Wankuvits Lajostól 20 K, 14 Solt/ Hl Légszeszgyár 23 i 2 ’
Sándortól 1 K, Itl. Herrmann .Miksától. 1 Márkus Zsiguiond .......................... 'i 0
Ili Krutkovszki Károlvtól. 17. Farbaky IK Dukasz Gyula . . . . 74; 1
tivulától 1 0 -1 0  K, IS. S/.piska .Milialv 19 Vörös Felemnek kosarakért . 8 0
v. p. ellenőrtől 1 K. 19 Fodor László .'() Kincstári ácsok uiunltadijii . . . . 21
dr.-tol lf« K, 20. Telekos Lajosnétól. 21. 21 Platthy Antal kereskedő számlája. 2 4
Téglás Károly tói, 22. Demaresok Károly- 22 W inlm toin Bornál vendéglős számlája 108 i i
tol 5 5 K, 2,‘l. Leslvanszkv Józseftől 2 K, 23: Polgári dalkör felni, költségéi 1220 | 1 13 0,
21 Hell jakabnetől 10 K, 2b. 1 ugar 24 Eiiiurliug Adói 1 számlája különféle árukért
Kálmán dr-tói 22 K, 20. Beregi Samutól és a tűzijátékért . 291 10
1 K, 27. Podhragvay Páltól 10 K összesen 213 213 j - 25'i Rónai Károly kárpitosnak. 30 ! !

20 1 igány zenéért (délután és éjjel) 80
III Jegyelárusltásból befolyt és pedig: 27-i Btanga Adolfnak furardij . 0

M. kir. dohánygyártól 240 K, Kötögvár- 28 í’inger Miksa szán -'ja. 1
tói 33 20 K. Cipőgyártól 10 K. Mrácsok 29 Elveszett tálakért 4 01
Lipóttól 32 K, Weisz Ignáctól 21 k. Ili :- 30 Postadijuk és távi .o k é r t......................... 15 88'! 1
ezog Adolf 1050 K, Ernszt Zsigmondiéi f 31 Fuvardíjak os kii Jönedijak 50 01
9 60 K, Joerges Á.-tól fi K. Sümegit J -tol, 32 Kezelési k ia d á so k ......................... 159 28!1700 70 !
9 K, Bársony Árpádtól ÍO'HO K, Burok
rereiieioi n uo  u . u,,„k a tM \«; u . .v. Átfutó kiadáso. ■

összesen: 1043 70 1043' 2 a József fgh. szán. egyletnek
IdW’j
120:

IV. Felülfizetcsekben befolyt: fífiyeii/eif m in t tisz ta  jövedelem . .
1 11519*8-1 .

A foliilfizetésekről szóló jegyzék szerint IS) 80, 184 81 p Összes kiadás.- -111'.' ö t j

V. Sátrakban eladott árukból befolyl:
Pezsgés sátor 92 94 K. Hideg bulié 14.Y00 li 1 1K. Hideg buffo II. 85'40 K, Cukrászda
8114 K, Cukrászda 11. 7118 k ; Bor-
csarnok: 130 k. Borcsarnok II. 8108 K;
Sörcsarnok 357 21 K ; Játéksától- 123 K; il i
Vilagposta 12282 K. Összesen: 1594 73 1294 03 jí

VI. Mozgó darusításból befolyt: I
1 1

Virág, legyező stb.-ért jegyzék szerint ; 331 J5j 331 05 1 i i i
VII. Árverési tárgyakból befolyt: !

TukaA.-tol 2 10 K ; társpénztárlian 1(400 K 18 o 18 10 |  I !  !
VIII. Szabad színpad bevétele: : 1

Obsewffy Elektől 74 00 K, Kollár (ivulá- 1
tol 81-20 K. 105 I s 0 10580 í  ji

IX. Márkus Zsigától 100 drb. fagylalt á r a ; ! 30 - 1  3 0 1 - | II ;
Összes bevétel: i, 3410 54

Niki János, Szopkó János,
1-íyl. titkár. egyl- pénztára*.

Itt említjük meg, hogy a mull heti közle
ményünkből kimaradt Velics György aki nagyobb 
mennyiségű kalácsot, továbbá Szép Gábor aki j 
egy kosár gyönyörű rózsát, több kilo friss vajat j 
és 33 nagypohár aludlejet ajándékozóit a kerti í 
ünnepély magasztos céljaira. Végül .Lilin Vilmos j 
mint aki a rendezőséggel szemben fennálló 4  ko- j 
ronás számláját a kerti ünnepély javára adomá- ! 
nyozta. Tót Imre dr.-né a vezetése alatt álló cuk- ' 
rázdanak bevétele fejében pótlólag még A ko- 1 
rónát küldött a Gyermekbarát Egylet elnökéhez a 
miáltal ezen cukrázda összes bevétele 71 kor. 18 
fillért tesz ki. Végül köszönetét mond még a i 
Gyermekbarát Egylet mind azon sátor tulajdono
soknak is a kik sátraikat oly szívesek voltak a kerti j 
ünnepélyre díjtalanul kölcsön adni.

Csetneki csipke. Az annyira divatossá ! 
vált csetneki csipke tanítása szép eredménnyel 
jár városunkban. A második tanfolyam e hó 15-én 
vette kezdetét, s abba már több növendéket nem

gatóság 2 0 -nt, a többi igazgatóság pedig egyenként 
10-et.

A sajátkezűig irt és születési, orvosi, erkölcsi 
és iskolai bizonyítványokkal fölszerelt folyamod
ványokat a mái közszolgálatban állók elöljáró 
hatóságuk, a közszolgálatban nem állók pedig az 
illetékes főszolgabíró vagy polgármester utján folyó 
évi augusztus hó 1-ig, ahhoz képest hol a pálya 

: zók alkalmaztatást óhajtanak nyerni: a budapesti, 
j kassai, kolozsvári, nagyváradi, pécsi, pozsonyi] 

soproni, temesvári vagy zágrábi posta- és távit-- 
daigazgatósághoz nyújtsák be.

A pályázók közül kiválasztottuk, az illető 
posta- és távirdaigazgatóság vezetőjénél szemé
lyesen jelentkezni tartoznak, aki azután fölvételük 

i iránt végleg határoz.
A felfogadott posla- és távirdagyakornokje- 

! löllek fogadalmat tesznek, két (2 ) korona napidijban 
részesülnek és a következő feltételek mellett lép- 

| nek szolgálatba:
1. Állásukat az illető posta- és lávirdaigaz- 

galóság felszólítására, a folyő évi szeptember hó 
1-én elfoglalni tartoznak.

2. Küldések a posta- és távirdaigazgatóság 
állal kijelölendő hivatalnál, melynek fegyelmi ha
tósága alá tartoznak, a posta- távirdabeszólö ke
zelést gyakorlatilag elsajátítani és olt rendes szol 
gálától teljesítőm.

3. 1908. évi szeptember hó 1-én sajál költ
ségükön Bupeslre, illetve Zágrábba fognuk áthe
lyeztetni a posta- és lávirda tisztképoző tanfolyam 
hallgatására.

4. A posta és távirda lisztképző taofolyam 
tartama alatt, mint annak rendes hallgatói, a tan
folyami szabályzatnak minden tekintetben alávetik 
magukat és a megállapított beiratási dijat fizetni 
kötelesek.

5. Napidijaik élvezetében a lanfolyam 10 
bóra terjedő tartama alatt is megmaradnak, de 
ennek fejében, a tanfolyam székhelyén lévő posta- 
és távirdaigazgatóság rendelkezése szerint, a dél
előtti órákban gyakorlati szolgálatút •tfstfinr &u- 
toznak.

I). Akik ezen feltételeknek elegei nen , -.**7, 
vagy akiknek magaviseleté, avagy raeglnzlmi^^^j. 
kifogás alá esik, vahtm1 n p Á s i . í -  
uWiida- ég livbBsrf ; • Halaira m is óktk miau 
aikííjmajg'ioknjtf i3fgl“ tnak, a  szolgálat alól. 

-mÍIttteK\,.“;ibl" igény nélkül egyszerűen felinen- 
telnek.

7 Viszont azok. akik gyakorlati alkJm 
tatásuk alatt teljesen beválnak, a posta- és táv- 
irdaliszlképző tanfolyam szabályszerű elvégzése és 
a possa- és távirdaliszti alapvizsga sikeres letétel.' 
után, posta- és lávirdagyakornokokká neveztetnek 
ki az 1893. évi IV. törvénycikk Is §-ában meg
állapított segély díjjal azaz: ha felsőbb tanintézetet 
(egyetemet, műegyetemet, jogakadémiát) végezték, 
évi 100 0  korona, különben pedigévi 800 korona 
segélydijjal.

A posla- és távirda lisztképző tanfolyam 
szabályzata állal előirt, szakvizsga sikeres letétele 
után pedig minősüllségel szereznek a posla- és 
Iáv irdaL isz l i áIlásokra.

NYILT-TÉR.
E rov.il alatt közlőitekért nőm felelős a szóik.

Hank József, S tu ller Gyula,
ogyl. elnök.vi'Sü föl a tanfolyam szervezője Vörös Ferenc 

lb. mjegygfi, mintán az midig f i t te k k e l  már is 
nagy halaclasl ért el Albert Margit kisasszony.

Pályázat postagyakornoki álllásra. A
m. kir. posta, távirda- és távbeszélőnél betöltendő 
10 0  gyaknrnokjclülli állásra ezennel pályázni lm- 
dettelik.

Hson állasokra ISS3. évi I. törvénycikk U  
S-a értelmében azok az ifjak pályázhatnak, akik 
középiskoláé vagy ezzel egyenrangú más laniiité- | 
zoti.-l, éreti ségi vizsgával, sikeresen elvégezlek, IS-ik ; 
életévükéi belliit ölték és magyar állampolgárok.

I'.zen feltételeken kívül pályázók községi er
kölcsi bizonyilványnyal fcddhelollen előéletűkéi, 
közlialósági orvosi bizonyilványnyal pedig ép, egész
séges, a posta-távirda és lávbeszlö szolgálatra 
teslileg is alkalmas voltukat igazolni tartoznak 

.  T(jvábbá azok, akik a kö. é , . iskolái az liXlű 
lSKü-iki lanével megelőzőleg végezték, tartoznak 
"leles módon azt is kimutatni, hogy azóta hol 
voltak alkalmazva, illetve mivel foglalatoskodtak

A pályázat alá bocsátott állásokat a kerii- 
°li posta- és távirdaigazgatóságok fogják boliil- 
tem, és pedig a budapesti posta- és távirdaigaz-

s
I

KALOGEN
B r á z a y  s ó s b o r s z e s z  
FOGKRÉM A le  e j  ó b b
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N H gym i a lK a lD iá s u t a x á S f l l i f t l .  —  N é lk ii lö E b e te t le u  r ö v id  H a s z n á la t  n t á n .fe r t ő t le n í t ő  luU óartjf Á ltal m e g v i z s g á lv a .

A fogak tisztán tartásához fogyta nőin elegendő. -  
KI távolítása 1 loglius körül akaratlanul képződő árlal- iiiíis anyag, csakis mechanikai tisztítással egyes Ítélt 
ogy leleloszlo és nntiseplikus hatással l.iró fog-Cröm- 
I1"*1 Gerlioiő. A „ K A L O D O N T "  használata az 
összes kulturállomokban a legb,Húsosabbnak he-

______ bizonyult.
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Közönség köréből.
Tekintetes Szerkesztő Úr!

Sokszor tapasztaltam, hogy olyan kijelenté
seket s Ítéleteket tulajdonítottak nekem s terjesz
tettek felőlem, melyek jellememmel és meggyő
ződésemmel homlok egyenest ellenkeztek. Újabb 
időben is Kacholmann Farkas bányatanácsos 
június hó 17-én Vihnyén szemembe vágta, hogy 
Pallavicini György gróf képviselő előtt következő- 
képen mentegettem volna magamat: «engemet 
félre vezettek, s azért nem szavaztam Méltó
ságodra* midőn ezen vádját visszautasítottam, a 
követnek telt nyilatkozatot szószerint megmond
tam. azt nem hitte el, hanem azt mondta, hogy 
majd újabb információt szerez be, s azt akitől 
hallotta szintén nem akarta megnevezni. Erre 
Pallavicini grófnak irtain, s kértem Írja meg a 
tényállást, hogy magamat a vád alól tisztázhassam. 
Pallavicini gróf levele szóról-szóra a következő: 
Juüus 1-én. Igen tisztelt főorvos ur! Nagybecsű 
sorai birtokában, mindennek előtt őszintén kö
szönöm az érdekes mű szives megküldését és 
szerencse kivánataimat fejezem ki a berlini ki
küldetéshez.

Örömmel ragadom meg az alkalmat, hogy 
helyrehozzam a megtámadott igazságot, és nagyon 
csodálkozom, hogy olyanok kik a főorvos urat j 
személyesen ismerik, mikép korpoltálhatnak köz- j 
ismert férfias nyíltságával ennyire meg nem egyező ; 
kijelentést.

Magain is jól emlékezem múltkori szavaira, 
melyet a mostani politikai helyzet világos felis- | 
mérésé után könnyen is magyarázhatók, hogy: a j 
•többség engem választván meg a további párt- j 
harcot nem folytatja.* Ebből bármi mást ková- 

-»^JnL.Qsak a roszhiszemüség tud. Maradtam ! 
Őszinte ;^teTö^HHU^^^cin‘ György orsz. képv. !

EzenleveletercdetUjem?!Ítíi4ÍiS51^ acllc*mann : 
Farkas bányatanácsosnak, és kértem'" & forrás i 
megnevezését, nem tette, műit vasárnapon 1 éT 
urat küldtem hozzá, nevezze meg kitől hallotta 
az elferdített nyilatkozatot, azt válaszolta, hogy 
a fehér asztalnál történtek felett csak olyan em
bereknek nyilatkozik, kik ott jelen voltak, azokat 
küldjem hozzá.

így lehál Kachelmann Farkas bányatanácsos 
az igazság bebizonyítása után és 3 szőri felhí
vásra sem volt hajlandó azon személyt megne
vezni, kitől e pletykát hallotta. Ezt kötelességem
nek tartottam a nyilvánosság elé hozni, hogy a 
városban terjesztett jellememet kicsinyítő elfer
dítést felderítsem.

Szklenófürdő 1907. julius 18.
Kiváló tisztelettel 

Tóth Imre dr.

5077. vt. 1907.

SELMEC- ÉS BÉLABÁNYA SZ. KIR. VÁROS

HIVATALOS KÖZLEMÉNYEI.
Az anyakönyvi hivatalok bejegyzései.
1907. ovi junius hó 29-től, 1907. julius hó 18-ig. 

Születés.
Bízik Mária leány Selmecbánya 

lh ring  János, Uiikschlosz Anna loány Rovna 
Marék Antal, Hrozni Viktória liu Selmecbánya 
Gasparovicz Mihály, Groszmann Teréz leány Banka 
Mackil József, Pruchlochner Anna leány Selmecbánya 
Kubinszky József, Flautner Anna fiú 
Neczpál Múlton, Kuesora Mária leány 
Téren András, Lietava Mária „
Rónai Károly, Kern Viktória „
Weisz Fiilöp, Weiszenstein Regina leány „

Házasság:.
Ivanies Mátyás Selmecbánya és Ziraan Ágnes Repistye 
Csucsányi József Sóbánya és Niki Anna Selmecbánya 
Balogh Dezső LSese és Kínét/. Irén Selmecbánya 
Mojicska Gyula Selmecbánya és Bucsan Anna Selmecbánya

Halálozás.
Hatala Mária 2 éves, heveny bélhurut Selmecbánya
őzt. Melozer Ferunené GG éves, végelgyengülés Selmecbánya

Hirdetmény.
A cs. és kir. 26. hadkiogószitő parancsnok

ság folyó évi 100  számú megkeresése folytán 
felhívom mindazon 26. gyalogezredbeli tartalékos 
és póttartalékosokat, akik ez évi őszi fegyvergya
korlatra kötelezvék akik saját kerékpárral vagy 
motorkocsival bírnak s a gyakorlatot ezen haj
landók végezni, ezen szándékukat folyó hó 26-ig 
fenti parancsnokságnak levelezőlapon jelentsék be.

Kopási költségre minden kerékpár után 10 
korona van engedélyezve, nagyobb károk bizott
ságilag állapíttatnak meg.

Selmecbányán, 1907. julius 15-én.
Kuti István, s. k.

rfókapicány.

5339 sz. 1907.
Hirdetmény.

Az 1886. XXI. t.-c. 7. §-ának rendelkezésé- j 
hez képest közhírré teszem, hogy a városi tör- | 
vényhatósági bizottság 1907 évi julius hó 9 napján 
tartott közgyülésébvn 142,4115 közgy. sz. a. a ! 
helypénzszedési javadalomról 1880 évben alkotott 
és jelenben érvényben levő szabályrendelet a díj
jegyzékben fogalt tételeknek arányossá tétele és 
mérsékelt felemelése végeit a tanácsi modosiló 1 
tervezet értelmében módosíttatni rendeltetett el. 
Az ekként módosított szabályrendelet és tarifa a j 
városi főjegyzői irodában van közszemlére kitéve | 
és ugyanolt megtekinthető.

Ezen közérdekű határozat oly figyelmeztetés- : 
sel tétetik közzé, hogy az 1885. XXI. l.-c. 8 . §-a ; 
illetőleg az 1886. XXI. t.-c. §-a értelmébe, az j 
ellen kihirdetése napjától számított 30 nap watt 
az ezen sz. kir. város kötelékébe tartozó bármely j 
polgár és azok, kik a városban vagy a halárában | 
(külutcában) ingatlan vagyonnal vagyonnal bírnak ; 
— a v. polgármesterhez benyújtandó felebbezéssel i 
élhetoek.

A határidő a kihirdetést követő naptól szá
míttatván, kiemeltelik, hogy jelen hirdetmény a 
hirdető táblára 1907. évi julius 18 napján rendel
tetett kifüggesztelni

^étííTécbaev á7'T9G7 évi jülius hó 17 napján. ' 
Horváth Kálmán

polgármester.

53985 sz. 
VI. A.

Kereskedelemügyi

R endelet a  m. k ir . á llam i m unkás b iz to sítá si h iva ta l 
é le tb e  lép te tése  tárg y á b a n .

Valemennyi magyarországi 
törvényhatóságnak.

Az ipar és kereskedelmi alkalmazottaknak 
betegség és beleset esetére való biztosilásáról szóló 
1907. évi XIX. törv. cikk, mely a törvény 205 
§-ában foglalt rendelkezés szerint folyó évi julius 
1-én lép életbe, 168 §-ában állami munkás biz
tosítási hivatalt létesít. Az idézett törvénycikk, a 
kihágási ügyekben való harmadfokú bíráskodáson 
és a törvényben külön meghatározott végrehajtási 
intézkedéseken kívül a munkásbiztosiló pénztárak 
felügyeletével és ellenőrzésével, valamint a mun- 
kásbizlositási ügy központi vezetésével, járó mind
azt a teendőt, melyet az 1891 évi XIV. törv. cikk 
alapján a betegség esetére való biztosítást illetőleg 
eddig a kereskedelemügyi miniszter gyakorolt úgy
szintén a betegség és baleset esetére való bizto
sításból folyó segélyezési és kártalanítási vitás 
kérdésekben másod és végsőfokban való. végérvé
nyes bíráskodást a nevezett hivatal hatáskörébe 
utalja. Tekintettel arra, hogy a hivatal hatásköre 
a törvény hatályba lépésével egyidejűleg kezdődik 
az annak szervezéssel járó munkálatokat a tör
vény 207 §-ának első bekezdése alapján foganato
sítottam, s ezek alapján a m. kir. állami munkás- 
biztositási hivatali folyó évi julius hó 1 -ével éleibe 
léptetem. Erről a törvényhatóságot tudoinásvétel, 
alárendelt hatóságaival és hivatalaival, úgy szintén 
a területen az 1891 évi XIV. törv. cikk alapján 
működő betegsegélyző pénztárakkal való közlés és 
a szokásos módon való közhírré tétel végett azzal 
értesítem, hogy az emlilctt időponttól kezdve a 
kihágási ügyeken kívül a munkásoknak betegség 
vagy baleset esetére való biztosítására vonatkozó 
mindazok az ügyek, melyek eddig a vezetésem 
alatt álló minisztérium hatáskörébe tartoztak, a 
m. kir. állami munkásbiztositási hivatalhoz (Buda
pest Akadémia utca 1.) lesznek follerjesztendők. 
Végül tekintettel az 1907 évi XIX törv. cikk 195

§-ára, az állami munkásbiztositási hivatalnak tör
vénybon reá ruházott nagyjelentőségű szociálpo
litikái és humanitárius feladataiban való hathatós 
támogatását a törvényhatóságnak külön is mele
gen ligyelembe ajánlom.

Budapest 1907 junius 26-án
Kossuth s. k.

Szabályrendelet.
A robbanószerek ét bármilynemU fegyverek tartásáról.

1- §•
Bárminemű lőfegyver és robbanószer (puska 

pisztoly, forgópisztoly) tartásához engedély szük
séges mely engedélyt egy-egy naptári évre szóló 
hatálylyal a rendőrfőkapitány ad meg.

Az engedélyért az engedélyes első ízben fo
lyamodni köteles, mely folyamodvány élőszóval is 
előterjeszthető.

A megújítás a rendőrfőkapitány által min
den naptári év elején külön kérelem nélkül hi
vatalból eszközlendő.

2- §•
Az engedély kiadásánál a rendőrfőkapitány 

lelkiismeretes vizsgálat tárgyává tartozik tenni a 
fegyver és robbanó szer tartás szükségét s csak, 
ha ez tényleg fenforog, adhatja meg a kért enge
délyt. Figyelem fordítandó arra is, vájjon a fen- 
lorgó körülmények között a kérelmező által fel
hozott okokból nem-e felelne meg puska helyett 
pisztoly vagy forgópisztoly s ez esetben ez utób
biakra adandó ki az engedély.

3. §.
A kiadott engedélyekről nyilvántartás ve

zetendő.
4- §•

A fegyver vagy robbanószer tartási engedély 
elvonható indokolt esetben. Ily eseteket képeznek 
pl. ha az engedélyes ellen lőfegyverrel elkövetett 
bűncselekmény miatt büntető vizsgálat rendelte
tett el, az engedélyes az 1879. évi XL. t. c. 115 
§-ába ütköző kihágás miatt két Ízben jogerősen 
elítéltetett.

5. §.
A fegyvertartási robbanószertartási engedélyt 

egyáltalában nem nyerhetnek, akik: a) a 2 0 -ik élet
évüket még el nem érték, b) hatóság vagy ma
gánosok elleni erőszak, az emberi élet és testi 
épség ellen szándékosan elkövetett büntettek és 
vétségek rablás, zsarolás, lopás, orvvadászat miatt 
jogerősen elítélteitek, végül azok, akik orvvadá- 
szalon tetten kapálván a tetten érőt veszélyesen 
fenyegetik, ellene fegyvert fognak vagy erőszakot 
használnak, 1883. évi XX. t.-c. 27 §-a. Az a) pont 
alól a polgármester felmentést adhat.6. § .

A felesketett erdőtisztek, erdőőrök, mező- és 
hegyőrök, továbbá az itt felsoroltak közé tartozó, 
bár fel nem esketett, de szolgálatuknál fogva 
fegyverviselésre jogosult egyének szolgálati fegy
verükre nézve szolgálatuk ideje alatt hivatalból 
látandók el évről-évre megújítandó fegyvertartási 
engedélylyei. A bejelentett vadőrüknek (1883. évi 
XX. t.-c. 41 §-a) szolgálatadójuk kérelmére szol
gálatok tartamára évről-évre megújítandó fegy
vertartási engedély adandó ki.

7. í?-
Az esetben, ha a személy- és vagyonbiz

tonság veszélyeztetve volna a főkapitány a fegy
vertartási engedélylyei bíró, azonban kevésbbé 
megbízható vagy a személy- és vagyonbiztonságra 
nézve gyanús egyének fegyvereit jogosult beszedni, 
s azokat a kivételes intézkedések tartamára elzárt 
helyen Őriztetni.

8. § .

A fegyvertartási engedélylyei nem bíró egyé
nek birtokában levő lőfegyverek elkobzandók s 
azokat a mennyiben azok nagyobb értéket nem 
képviselnek, az elsütő müvezet és a cső használ
hatatlanná tétele után, az 1884. évi 63477. sz. 
B. M. rendelet értelmében kell eljárni.

9. §•
Oly egyének lőfegyverei, kik fegyvertartási 

engedélylyei bírtak, de az tőlük elvonatott, vagy 
meg nem hosszabbitlatott, a tulajdonosok állal 
három hó alatt hatósági felügyeleti mellett érté
kesítendők. Ennek leteltével a lőfegyverre nézve 
előbbi §-ban érintett eljárás alkalmazandó.

10. §.
A 2—9 §§-okban említett halározmányok 

nem vonatkoznak az 1883. évi XXIII. t.-c. 4 §-ában 
valamint 5 §-ának a) c) h) és i) pontjaiban fel
sorolt személyekre.
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11. §•
Lőpor vagy más robbaró anyag valamint 

kész töltények és tültényhüvelyek elárusítójára 
jogosított egyének a beszerzett és kiszolgáltatott 
anyagról nyilvántartást tartoznak vezetni.

12.  § .

Az elárusító az előbbi §-ban említett anya
got oly egyénnek, aki fegyver tartási engedélyt 
mulat fel. bármikor kiszolgáltathat: az ily módon 
kiszolgáltatott anyagról elismerüéry állítandó ki 
a vevő által, amelyben a fegyvertartási engedély 
és száma, továbbá az azokat kiállított hivatal is 
kitüntetendő.

13. §.
Az előbbi §-ban említett eseten kívül lőpor 

vagy bármely robbanó anyag, kész töltény vagy 
töltényhüvely csupán a rendőrfőkapitány utalvá
nyára szolgáltatható ki.

l'gy ezen utalványok, mint a 12 §-ban em
lített elismervények az elárusító által megőrzen
dők és a l l  §-ban érintett nyilvántartással együtt 
évenkint a rendőrfőkapitányhoz beterjesztendők, 
aki azt felülvizsgálja és az észlelt szabálytalan
ságok tekintetében a szükséges intézkedéseket 
megteszi.

H . §.
Akár uj akár régi lőfegyverek csak oly egyé

neknek adhatók, akik lőfegyver vételére a rend
őrfőkapitánytól engedélyt nyertek, lőlegyverkeres- 
kedők, puskainüvesek továbbá mindazok akik uj 
vagy régi lőfegyverek eladásával hivatásszerűen 
foglalkoznak, lőfegyvert csak annak adhatnak el, 
aki az erre szóló engedélyt felmutatja.

15. §.
A 11 és 1-i i}-ban említett hivatásos eláru

sítók üzleteit, azoknak ezen szabályrendelet értel
mében vezetett nyilvántartásait és egyéb okmá
nyait a rendőrfőkapitány évenkint megvizsgálni 
s a vizsgálat eredménye alapján a szükséges in
tézkedéseket megtenni jogosult, illetve köteles.

16. §.
Aki engedély nélkül lőfegyvert vagy robbanó 

szert tart, aki a 7 §-ban megállapított hatósági 
intézkedés ellenére lőfegyvert beszolgáltatni vo
nakodik végül aki a 11, 12, 13 és 14 §-ban meg
szabott kötelezettségeknek eleget nem tesz. kihá
gást követ el, azért 5 napig terjedhető elzárással 
és egyszersmind 100  (egyszáz) koronáig terted- 
hető pénzbüntetéssel büntetendő. Ezen kihágási 
ügyek elbírálásánál az 1879. évi XL. t.-c. álta
lános rendelkezései alkalmazandók. A kihágási 
bírói hatóságot gyakorolják: elsőfokon a rendőr
főkapitány vagy helyettese másodfokon: a városi 
tanács és harmadfokon a m. kir. belügyminister.

A kiszabott pénzbüntetésnek az 1901. évi 
XX. t.-c. 23 $-a első bekezdésében megjelölt célra 
fordítandók.

Selmecbányán. 1907. évi május hó 6 -án.

H I R D E T É S E K .

Ribiszke és egres, nagyszemü ki
váló minőségben kapható. Felső-Rózsa 
utca III. 222.

JYCárkus JVC. cukrászdájában
e g y  jó  h á z b ó l  v a ló  fiit l a n o n c n a k  f e l v é t e t i k .

E g y jó  Házból való f iú

=  tanuló ti af{
SJN ÍtE IÍ  M IK S A  d iv a tá r ú  üzle

tében fe lvé te tik .
r  — — ——

I R K H S 1  fslső'Rózsa-utca 84. számú ház- 
L.1L1VJ1.J. bán négy szoba és konyhából
álló lakás f. é. augusztus 1-étől kiadó. 

Bővebbel: özV. QyurkoVits /Indrásnénál.

Kajszinbarack, csakis  ananaszfajok  
elsőrendűtek 5 kilós p o s ta k o sa r a n 
ként, X 2 0 ,  zöld ringló é s  zöld
dió n e m e s  fajtákat 1  f u t .  2 0  kr.-ért  

szállítja:
Szabó ICO gyümölcs IfiuiUl Gsongráaról.

Nyomatott

Császárfürdő I t i u I u p c N t c i i .  Nyári és téli 
gyógyhely, a magyar Irgafmasrend 
tulajdona. Elsőrangú kénes hévvizü 

■ gyógyfürdő : modern berendezésű 
gőzfürdő, kényelmes Iszapfürdőit, uszodák-, török-, kő- és már- 
ványfiirdók ; hólég-, szénsavas- és villar.iosviz-fúrdök. Ivó- és be
légzési kúra. 200 kényelmes lakószoba. Szolid kezelés, ju tá

nyos árak.
■ ■ y  Prospektus: ingyen és bérmentve küld

A z  i f /a zf /a tó sá f / .

I E l é r j e
és bórmentve magyar nyelvű, gazdagon illusztrált fö á r je g y z é k e -  
m et, :i'«“.i-nél több rajzzal, mindennemű n ik k e l- , e z ü s t -  é s  a r a n y ó r á k , valamint mindennemű s z o lid  a ra n y  é s  e z ü s t á r u k , h a n g s z e r e k , a c é l-  é s  b ő r á r u k  stb.-rol e r e d e ti g y á r i  á r b a n .

Nikkel remontoir óra .......................  "  1
System Roskopf patent óra . . •
Svájci eredeti system lloskopf patent .
Bejegyzett -Sas Roskopf- nikkel rém .
Kzűst remontior óra •Glória* miivel . . 
l>züst remontoir óra fedéllel . . . .
Kbresztöóra K. 2'90. Konyháéra . .
Schwarzvaldi óra K. '-'Sti Ktikukora .
Minden óráért fi évi jótállás. N in c s e n  k o c k á z a t :  B e c s e r é lé s  m e g e n g e d v e  v a g y  a p é n z  v is s z a !

Első ó ra g y á r  Brüx

K O N R A D  J Á N O S
cs. és kir. udvari Bzállitó.

B rü x  1258. s z á m . (Csehország.)

Természetes ezüst üst
ben mindenkor

frissen befőzött
kiváló finom

málnaszörpöt

ALTVATER likőrgyár
csász. és kir. udvari 
szállító és Ö csász. és 
kir. Fensége József j 
főherceg’ k a m a r a i  I 

szállítója

Kiadó lakás.
Deák-utca 17. sz. alatt (Sóltz-féle) házban

a z  e m e le t i  la k á s ,
mely jelenleg a „Főiskolai Kör“ helyisége, 

kellő helyreállítás után 
f. é. nov. l-től kiadó.

Bővebbet: F o d o r *  L .  d r» .

Szélhajtó, csöm örcsil lap itó

J^ódepeesöppek.
a z  1844- ét>töl bevált káziszer, 
amely étvágyat gerjeszt és az 
.Y.Y. emésztést elősegíti. .Y.Y. 

Á r a  1  K  p a l ó c k o r *  k i n t
3 üvegnél kövesebb (utánvéttel 
2’«50 K csomagolással) postán 

nem szálliítatik. Y.Y.Y

K a p h a tó :

BITTNER CtYULA gyógyszertárában GLOGÖNITZ
Alsóausztria.

Egy jó házból való fiú tanulóul 
felvétetik teljes ellátással

Waltersdorfer és Markward
könyvkötészetében.

CZUNA-féle házban 
lévő első emeleten 
3 szobából, konyha,

pince és éléskamrából. A másik két szrba, 
konyha és éléskamra

=  augusztus hó l-étől kiadó. =

Maggi Gyula é s  Társa.  
Iroda: Wien, IV 1. Gyár: Bregenz.

1907. évi 4459 szám.

Versenytárgyalási hirdetmény
a fekete garamvoigyi erdei vasút kiépítése tárgyában.
A besztercebányai m. kir. erdőigazgatóság 

kerületében a m. á. v. zólyombrezói állomásából 
kiinduló a Feketebalog végállomásig vezető, mint
egy 115 kilométer hosszú 760 mm. nvomszéles- 
ségü korlátolt közforgalmú erdei vasút építési 
munkálataira, ezennel nyilványos versenytárgya
lást hirdetek.

A kiadásra kerülő munkák a következők:
a) A szóban lévő erdei vasút létesítése ér

dekében szükséges összes műszaki munkák u. m. 
a vasul és tartozékainak létesítésével kapcsolatos 
mindennemű építmények előállításához szükséges

I felvételi, tervezési és kitűzési munkák stb.
b) A pálya és tartozékai létesítése céljából 

szükséges összes alépítményi munkák u. m. a
| földmunkák, a vizmentesitő és biztosítási munkák 

a támasztó és bélésfalak, a hidak és áteresztők 
! építése, az utépitmények és plateau kavicsolások.ej A felépítményi vas- és acélanyagok be- 
! szerzése szállítása és a fe lép itm érj^^ j^^ j^ ' 
j szilése a beágyazással

d) kitérők és megállóhelyek
l é t e s í t é s e
“ Az ivenkinl egy koronás bélyeggel ellátott 

és a pályázati feltételekben körülírt módon kiál
lított ajánlatok besztercebányai m. kir. erdőigaz
gatóságnál 1907. évi szetember hó 23-án délelőtti 
11 óráig nyújtandók be.

A közigazgatási bejárás alapjául szolgált tervek- 
a vasút közigazgatási bejárásáról 1906. évi 73941- 
számu rendeletével jóváhagyott jegyzőköny, a szer 
ződési és ajánlat tervezet, a vonal mentén végzett 
talajkutatások kimutatása, a munkák végrehajtására 

I vonatkozó általános és részletes vállalati feltételek 
! a létesítendő épületek és építmények leírása, a 
I besztercebányai m. kir. erdőigazgalóság hivatalos 

helyiségeiben (Besztercebányán IV. Béla király tere 
j 8 . szám) folyó évi augusztus hó 4-től kezdődőleg 
i a hivatalosi órák alatt megtekinthetők és ugyan- 
I itten a pályázati feltételek, a szerződés tervezete 
! a tájékoztató előméret, az árjegyzék, a használandó 
1 ajánlati minta és a vonal mentén végzett talaj

kutatások kimutatása díjmentesen; az általános 
és részletes vállalati feltételek, az épületek és 

! építmények leírása és a közigazgatási bejárási 
jegyzőkönyv másolata együttesen 2 0  (húsz) koro- 

i náért, a helyszinrajz, hosszelvény és szabványraj- 
! zok együttesen 80 (nyolcvan) koronáért, ugyan

csak f, évi augusztus hó 4-től kezdődőleg ugyanott 
i beszerezhetők, esetleg a rajzok a vállalkozó vagy 
: megbízottja által és saját költségén a hivatalos 
| órák alatt lemásolhalók.

Besztercebányán, 1907. évi julius hóban.
M. kir Erdőig,azg,atóság\

A N ád p arip a-  
L ilio m te jsza p p a n

B ergm ann és  tá r sá tó l Drezda és T etschen  a  E
Marad a naponta beérkező elimerő nyilatkozatok sze
rint a ieghatliafósnbb minden gyögyszappariok közt 
szeplők ellen is. Használata az arcbőrt puha bárso

nyossá teszi és rózsásszint idéz elő.
Kapható HU filléres darabokban minden gyógyszertár
ban. drogneria-, pariin-, szappan- és fodrász-üzletben-

Joerges Ágost özv. és fia könyvnyomdájában Selmecbányán. 1907
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