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hova az összes péuzkUldeményefc is küldendők.

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

Közgyűlés,
Az április havi rendes közgyűlés tárgy

sorozata nem Ígért úgynevezett érdekes 
ülést s a bizottsági tagok csekélyebb szám
ban is jelentek meg.

Elénkebb tárgyalás csak a polgármes- 
havi jelentésével kapcsolatban volt, a többi
iigy úgyszólván vita nélkül intézletett el.

* *+
Jelen voltak: Horváth Kálmán polgármester, 

elnök, Sztanesay Miklós városi főjegyző, jegyző: 
Ács József, Állmán Imre, Bocsák István, Gsányi 
Ottó. Dobót Sándor. Dobrovits Mihály, F.ngel/.sig- 
mond, Greguss Antal, Handel Vilmos, Heincz 
Hugó, Jezsovits Károly, Király Ernő, Kuli István, 
Oszvaldt Gusztáv, Rauchbauer József dr., Richter 
Kde, Sobó Jenő, Székely Vilmos, Tóth Imre dr., 
Ungár Kálmán dr., Velics György, Veress József, 
Vörös Ferenc.

A polgármester havi jelentését a városi ház
ta r tá s  és közigazgatás folyó évi március havi álla
potáról a közgyűlés tudomásul véve jóváhagyta 
a tanácsnak azon rendelkezését, hogy a bánya- 
kincstár állal nyilvános árverésen értékesilletni 
elrendelt felhagyott hányák és terülelek közül 
azokat, melyek eddig is nagyobbára köztereknek 
használtatlak megvett, illetve a vételre
ajánlatot leli.

A polgármester havi jelentésének tárgyalása 
során jóváhagyó tudomásul vette a közgyűlés, 
hogy a város tanácsa a bánynkincstári házak és 
lelkek eladása ügyében kitűzött nyilvános önkén
tes árverésen részt véve. a felsőrónai 4. sz. liáz-

Washingtonról.
Irta: Vértesi K iírni/).

No, ezt. a szép parkot bátran nevezhetjük 
fű vész kertnek. Nézzük csak, micsoda fák, vastag 
törzsű, lombos ágú nagy fák, mind az öt világ
részből példányok. Nevük, hazájuk érclapocskán 
szembeötlő helyen.

Mikor fölebi) hágóit a nap, lekerülök a Fe
hér Házhoz, az őrszolgálatot teljesítőtől kérdezem, 
itthon van-e az. elnök ur? Templomba ment. Ad
dig, amíg visszajöttél-e váriam, nézem a Fehér 
Ház egyik park-kapujából az arra elhaladó sok 
kerékpározót, férfiakat, nőket egyaránt. Az egyik 
ilju szépnek, szerecsen inas volt a kísérője.

Bámulatos ügyességgel kezelik a gépet, gyö
nyörűség nézni. Kis gyerekei is visznek raj la. Egy 
bátor cselekedetű fiú, gépen ülve. baljával a \ iI 
lányos kocsiba kapaszkodott.

Ezenközben haza tért az elnök, csakhogy a 
park másik kapuján ment. Egy idegen vezető 
mondta, hogy ő az.. Láttam távolról, mikor üd
vözölte Ház előtt az őrsége. Maga járt l.tln. Mac 
Kinley esete után nagy bátorság, különösen most, 
liiikor az Unió államaiban a küszöbön lévő el
nökválasztásra nézve széltében-hosszában folyik 
a nagy korteskedés ő és Parker közt Az. utcák 
fölé vont zászlókon, itt és amerre jártam, láttam 
minden városban, mindkettőnek az arcképét, 
külön és együtt.

Megnézem azután a Pennsylvania Avonue n

í nak megvételére 500 kor. árral ajánlatot tett 
azon célból, hogy e házban ogy gyermekjátékáru- 
gyár remlozlessék be s ez által a hegybányai 
gyermekjáték készülő tanműhelyben kitanult mun
kások részére állandó foglalkozás és kereset biz
tosíttassák. midőn a közgyűlés maga részéről is 

. hangsúlyozta, hogy e törekvésével a legnyilván
valóbb közérdeket kívánja szolgálni s a hegybá- 

, nyai bányászat megszűntével sújtott és érdekelt 
lakosság egy tekintélyes részének kenyérkeresetét 
biztosítani kimondta egyúttal, hogy e törek
vése támogatására a m. kir. Pénzügyminister ur 
jóakaratát kéri, hogy az ajánlat elfogadásával és 
Így újabb árverés megtartásának elrendelése nél
kül a megjelölt felsőrónai 4. sz. házat a város
nak áladja, illetve a megajánlott 500 kor. árban 
a városnak eladja s utasította a város tanácsát, 
hogy felterjesztést intézzen a m, kir. kereskede
lemügyi Minister úrhoz és megkeresést a besz
tercebányai kereskedelmi és iparkamarához, hogy 
a városnak ez iparpárloló és fejlesztő kérését és 

! törekvését külön hatáskörükben is támogassák és 
i előmozdítsák.

A polgármester havi jelentésében lett elő
terjesztési határozattá emelve kimondotta a köz
gyűlés, hogy Vihnyefürdő igazgatói teendőinek 
ingyenes ellátásával a folyó évre is a v. polgár- 
mesteri bizzn meg, kit egyúttal azzal is megbíz, 
hogy a mull évi feltételek mellett a városi liszt- 

; viselők közül az ideiglenes fürdőgondnokot ki
jelölje.

A polgármester havi jelentésének tárgyalása 
| során vértesi Tóth Imre dr. felszólalva mditvá- 
i nyozta, hogy a kertészei fejlesztése s a tarackok 

kiirtása érdekéből a városi faiskolában a még

lévő főpósta épületet, melyben lakik az 1 niohoz 
tartozó államoknak főpóstaineslere. Azt hiszem, 
hogy a föld összes póstameslerei közöli, egy a 

I legnagyobb ur. A City Post Office, hat emeletes 
I és nehány fél emeletes háztömb. Műrészének a 
| közepén 90 méter magas órás torony alatt, há- 
! rom nagy. boltozatos és magas lépcsős bejárás 

van. Belérek és veszek az innét szélküldendő ké
pes levelezőlapokra póslai értéjegyeket. Az uj, 
hosszúkás Poslage two (két) cent jegyen, Jeffer- 

i són elnöknek az arcképe. A régibb, egyszerűbb 
i és rendes kiállítási jegyeken Washingtoné, más 

elnököké, ezzel is megtisztelik az emléküket. Nem 
{ szokás a kormányzó elnöknek az arcképét lenni 

az értékjegyekre.
A magas Obeliszkbe sem lehet vasárnap fel- 

, menni, lemondtam lehat aznapra mindenről, csak 
a parkokat nézem meg. The Mail nak hívják a 
legnagyobbat. A városban van. csak néhány száz 
lépésnyire a lakásomtól, kapcsolatos a Fehér Ház 
parkjával. Az . gvik szélén múzeumok vannak, a 
másikon tavak, melyekben az Obeliszk árnya 
fürdik.

A nagy kiterjedésű parkban elvesz a vasár
napi. nagyobb közönség is. Annál zsúfoltabbak a 
villamos kocsik, melyek a kiránduló helyekre 
szállítják a közönségei. Felkapok én is egyik-má
sikra s bejárom az Unió államainak nevét, viselő 
legszebb avenue két, a Virginia-és az ezt keresz
tező Mankóid Avemie-t, azután a leghosszabb 
Massachusells Avenue-I, a liliode Island-, New 
York a. t. Avt'iiuo-l. A legszebb lakóházakat a

meg nem munkált 4 tábla földje 60 cm.-re ineg- 
forgattassék A közgyűlés az indítványt határo
zattá emelve utasította a város tanácsát a meg
felelő intézkedéstételre.

H ündel Vilmos felszólalva sürgeti a városi 
ültetések pótlását úgy a belvárosi utcákban, te
reken, mint íw. utakon is; kifogásolja, hogy az 
Akadémia-utcában a róm. kath. gymnáziura fala 
a szépérzéket és a szemet sértő állapotban van, 
a temetők kerítése is rongált, intézkedést kér, 
hogy e visszás állapotok megszűnjenek.

A közgyűlés és felszólaló is tudomásul vette 
a város polgármesterének azon válaszát, hogy az 
ültetések pótlása és a temetők keritésfalának 
helyreállítása ügyében a város tanácsa már ren
delkezett s mihelyt a tavaszi munkák megindul
hatnak, a végrehajtás sem fog elmaradni, a gym- 
násium keritésfalának jobb s a város szépészeti 
érdekével is összehangzó helyreállítása és fenn
tartása ügyében pedig utasitotta a város taná
csát, hogy illetékes helyen a tárgyalást megin
dítsa s a jogviszony tisztázása mellett oda töre
kedjek. hogy a szóban levő fal megfelelőbb fenn
tartását az erre kötelezettek, esetleg maga a vá
ros eszközöltessék.

A polgármester havi jelentésének tárgyalása 
során Sobó  Jenő bizottsági tag felszólalva a ta
nács s a polgármester figyelmébe ajánlotta, hogy 
a főiskola a folyó év junius havában megkezdi a 
chomiai laboratóriumnak építtetését, e nagyobb 
építkezéshez I!—4000 nv1 épületkő lesz szükséges, 
a városi kőbánya bérlője azonban úgy kezeli a 
kőbányát, hogy komoly aggálya lehet az iránt, 
hogy a szükséges kőmennyiség rendszeresen ter
melhető és kiszállítható lesz e?

New Hampshire-és Vermont Avenue-n találom. 
Földszurokkal burkolt, nyílegyenes, fasoros, pa
lota soros ulcák.

C.sillagsugáros ulcák lalálkozásánál lombos, 
szép terek (circles) vannak a szellös, széles Ave- 
nue-kün, melyeket szobrok díszítenek. A terek 
szépek, nagyok, de egyiksem versenyezhet a pá
risi Concorde-térrel. melyet a világ legszebb te
rének tartanak. Sok szobormű — lendületes és 
túltengő van Washington utain és parkokban 
lombháttérrel, időt álló anyagokból felállítva, e l
nököké, államférfiaké és tábornokoké, a tudomány 
és az állam szolgálatában érdemeket szerzett fér
fiaké. Pedig a kiváló emberek nem teremnek 
fürtben. Azt hiszem, hogy némely szobrász mű
vésznek a neve mégis tovább fog az emlékezés
ben állni, mint azé, akit ábrázolt, valamiként 
Sosralos knidoszi művésznek, kinek keze ókori 
csodál müveit. a fároszi torony megalkotójá
nak neve, oda vésve, megmaradt, inig a király 
lesteLt neve lehámlotl. Térhatás dolgában jól áll
nak a szobrok. Tisztán vannak tartva az ércala
kok. Nemes rozsda oxidálódik rájuk párákból. A 
legtöbb szobornak a rajza kezemben van, válo
gatok a kőjelbeszédben s a szépen tagozott szob
rokat, az ismertebb nevű férfiakét megnézem. 
Abból a korból is találok nehány szobrot, mikor 
még kőből, hátteret is adtak azoknak. A talap
zatra, kőbevésnivalóan illesztettek mondatokat.

Ide, ahol az Executive Gronnds-on állok, 
legközelebb van a William Teeumseh Shermann 
éjszak amerikai tábornok hatalmas lovas szobra.
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A polgármester válaszában kiemelte, hogy a 
város tanácsa ez ügyben már intézkedett, a 
mennyiben felhívta a bérlőt, hogy a bérlet lejár
tával a folyó hó 30-ig a kitiszlitást és az utak 
helyreállítását eszközölje, de különben köszönet
tel veszi a közérdekű figyelmeztetést, még hatha
tósabban fog eljárni abban, hogy a főiskola épít
kezései a kőbányának kellő időben leendő rend
behozása folytán halasztást és késedelmet ne 
szenvedjenek; — e válasz! a felszólaló és a köz
gyűlés is tudomásul vette; a közgyűlés egyúttal 
külön is utasította a város tanácsát, hogy a vá 
rosi kőbánya rendbehozását a legsiettetöbben esz
közöltesse s gondoskodjék arról, hogy a bejelen
tett épületkő mennyiség kellő időben termeltessék 
és készletben legyen s hogy általában a városi 
kőbányának rendszeres kihasználását biztosítsa.

A m. kir. belügyminister 1870 eln. 1910 sz. 
rendeletével közölte, hogy Ö Császári és Apostoli 
Királyi Felsége 1910. évi március hó 15-én kelt 
legfelsőbb elhatározásával Wilczek Frigyes grófot 
Hontvármegye és Selmec- és Bélabánya sz. kir. 
város főispánjává legkegyelmesebben kinevezni 
inéltóztatott.

A törvényhatósági bizottság a legkegyelme
sebb kinevezést hódoló tisztelettel fogadva kije
lentette, hogy Wilczek Frigyes grófot, mint főis
pánját bizalommal üdvözli, őt a főispáni székbe 
iktatni kész s ezt az uj főispánnal történt egyet
értő megállapodáshoz képest a jövő május havi 
rendes közgyűlésen eszközli, mely alkalommal 
ugyancsak az egyetértő megállapodáshoz képest 
a székfoglaló közgyűlésre csak a testvér Hontvár
megye törvényhatóságának közönségét hívja meg 
s egyebekben a város tanácsát hatalmazza fel és 
utasítja, hogy a kellő előkészítő intézkedéseket 
megtegye.

Egyszerű tudomásvétellel intéztetett el, hogy 
a belügyminister városunkban egy harmadik 
gyógyszertár felállítását nem engedélyezte, jóvá
hagyta e város 1909. évi anyakönyvi számadását, 
nemkülönben a bűnügyi nyomozási költségek 
számadását, az államsegély felosztására vonat
kozó határozatot s hogy az elhagyott gyermekek 
segélyalapja részére 3199 kor. államsegélyt utall 
ki, hasonlóképen jóváhagyó tudomásul vette a 
közgyűlés, hogy W ilczek Frigyes gróf Ipolysági 
székfoglalóján a város tanácsa háromtagú kül
döttséggel képviselt ette a várost.

Zólomy Imre és Dobrovits Mihály kérelme- 
mezőknek Vihnyefürdőben 446—460 □ -ü l terü
letet adott el villaépités céljaira □-ölenként egy

A lépcsőzetes négy sarkán, négy gyalogos katona 
fegyverben áll. Fölöttük a magas talapzaton dom- 
bormüvek, indiánok alakjai. Shermann előbb ka
tona volt, azután üzletember lett, ismét katoná
nak ment s ezredes, majd fővezér lett a polgár- 
háborúban. döntő győzedelmet'vívott, főparancs
nok lett a hadak fölött, mert legtehetségesebb 
tábornoknak bizonyult.

A Pennsylvania Avenue villanyos kocsijá
val, a városnak túlsó oldalára kerülök, a Gapi- 
tolon túli részre.

A Lincoln Square-n az Emancipation Mo- 
nument. Az elnök, az előtte térdre eső, rabszol
gául utolsónak fogott négert, Archer .Sándort fel
szabadítja. Egyszerűen szép szobor.

A Capitol bejáratánál Washington György 
vaskos, ízléstelen szobra van széles kölalpon. A 
kegyeletre méltó elnök mint római senator ülő 
alakban, felső teste mez nélkül. Ez már nem ke- 
gyeleles. Ölére felemelt jobb karján lepel, baljá
ban eszközök. Jobb a talapzat felírása. First in 
war, first in peace, first in the hearls of his 
countrymen. Első a háborúban, első a békében, 
első a polgártársainak szivében. Ez a mondás, 
ércnél maradandóbb emlék. Oda képzelem még 
ehhez a klasszikus költő mondását: Si fractus 
illabatur orbis, inpavidum ferient me ruinae. Köl
eseinek szép mondását is; «A derék egyedüli 
célja nemes tett-. Ilyen lángelme, hatalmas lélek 
volt az, kit a szobor jelképez, ezekkel a szellemi 
tulajdonokkal lehet csak a szellemeken uralkodni.

korona árral, több a fürdő érdekeit érintő kikö
téssel s a közös érdekekül szolgáló kedvezménnyel.

Özv. Gsellár Adolfné szülésznői oklevelének 
kihirdetésével a rövid közgyűlés véget is ért.

Az anyákhoz és apákhoz.
Irta (ták o sí Je n ő .

Az újabb kor legnagyobb és legdicsőbb vív
mánya az, hogy az értékek benne helyet cseréltek. 
Régen az arany és ezüst, a drágakő, a selyem 
és bársony és a pénz minden neme és az anyagi 
érlék ezer formája volt emberi felfogás szerint a 
gazdagság fogalma. Az egyesek ma is ezek után 
az értékek után futnak káros versenyben. Az 
összesség sem hanyagolhatja el az anyagi javak 
e tömegét. De immár ott trónol a legvilágosabb 
elmékben a megismerés, hogy a nemzetek leg
drágább kincse, legértékesebb vagyona, legfőbb 
ereje az ember anyaga.

Minden mozgalomnak tehát, a melyet eddig 
humánitáriusnak tartottunk, óriási gazdasági je
lentősége van. A közoktatásügye, a közegészsége, 
és mind az. ami az embertőke gyarapítását és 
megjavítását szolgálja, elsősorban közgazdasági 
szolgálat. Hiszen a vésőnek, a kalapácsnak, a 
tolinak és az ekeszarvának is az ad nagyobb 
értéket, hogy hányán forgatják és kik veszik ke
zükbe. Az ember teszi becsessé az anyagot, nem 
megfordítva. Az Ókoritól rémes katasztrófának 
isszonyusága épen abban rejlik, hogy nem a gazda 
veszítette el birtokát, hanem a föld veszítette el 
gazdáját.

Iparkodás, munka, takarékosság, okosság 
minden elveszett értékel vissza tud szerezni. De 
a legáldottabb föld sem képes az elvesztett gaz
dát, az elpusztult embert életre kelteni. A kezdet
legesen összerótt vityilló kastélylyá nő a szor
galmas ember kezében; a legfényesebb vár össze
omlik, ha az ember kipusztul belőle.

Az utolsó tiz év magyar államférfiai e meg
ismerések alapján oly munkát indítottak meg, a 
melylyel Magyarországot a civilizáció élére állí
tották. Az ember s főleg a gyermek védelem oly 
szervezetet nyert hazánkban, melynek szinte mond
hatnám csodájára járnak a nyugati társadalmak 
vezéralakjai. Ki merné tagadni, hogy Magyarország 
jövendőjének a kérdése a magyarság hatalmas és 
elleuallhalatlan kifejlődése. Nincs ennél nemzetibb, 
nincsen függetlenségibb politika. De sőt nemcsak 
Magyarország históriai nagyságának helyreállítása 
fordul meg ezen a kérdésen, hanem Európa keleti 
részének békéje, művelődése, biztossága és virág-

A Capitol nyugati lépcsősoránál Amerika 
legnagyobb jogászának, Marschall főbírónak az 
álló szobra van. A Capitol előrészén James Áb
rahám Garfield, volt elnöké, aki szegény farmer 
éhező fiából küzdötte fel magát, Az emelvényen 
kél mellékalak, nemes arcéllel. ...............

Egy utón eljutok a parkban The naval or 
Peace Monumenthez, a polgárháborúban elhullott 
tengerészek igen szép emlékéhez. Magasan fent, 
azt hiszem Clio, egy másik husuló alakkal. Hát
térben a Capitol kupolája, amint a zöld lom
bokból kilátszik.

A l.afayelte Square-n van a Lafayetle szobra. 
Igen szép. Mellék alakjai közölt a nemtő, alulról 
kardot nyújt fel a hősnek. Lafayetle Mária János 
Pál tábornok, francia marquis volt. Az éjszak
amerikai szabadságharcban vitézkedett, majd meg 
hazajött az angolok ellen, később Ausztria és Po
roszország ellen harcolni. Háromszor ment Fran
ciaországból Amerikába, ahol diadalmenettel fo
gadták.

Ugyanezen a téren van Andrew Jackson, 
ügyvédből lelt tábornok és elnök szép szobra 
Kél lábán ágaskodó lovon ül, pofon csapolt ka
lapját üdvözlésre emeli. Jakson New Orleans-nál 
vitézkedett 1815-ben. A szobor előtt ágyú van. 
A szabadságharcban hősküdvén, népszerűségre te
vén szert, két Ízben is elnök lett. Ö állította fel 
az elvet, hogy az elnökkel távozzanak a kormány- 
párti tisztviselők is.

zása is. Mert a Duna-Tisza hatalmas völgyében, 
a Kárpátok gyönyörű koszorújában nincsen egyet 
len egy faj sem, a melyre egy birodalmi szer
vezet biztosan támaszkodhatnék, kizárólag csak a 
magyar. Abban a pillanatban, a midőn e fajnak 
számbeli, műveltségi és vagyoni ereje megtöretnék 
a sors csapásai alatt oly mértékig, hogy le kellene 
mondania vezénylő és egységbe kapcsoló hivatá
sáról: abban a pillanatban a fajok ádáz versenv- 
gése és visszavonása ütné fel hydrafejét. A bom
lást külső hatalom ideig óráig fenntarthatná, de 
csak a szabadság árán, csak az autókrácia vas
kezével. Minthogy pedig az ily hatalomnak semmi 
etikai célja nem volna hatalmi érdekén kívül, 
hova hamarább meg kellene őrlődnie s ez a gyö
nyörű, az Isten által is egységesnek teremtett 
ország prédája lenne prédakeresőknek és szétta 
gollatnék s latrok osztozkodnának Krisztus urunk 
e ragyogó számunkra kiterített köntösén, melynek 
atnig mi itt vagyunk, Magyarország a neve.

Ez a jelentősége annak a mozgalomnak, mely 
minden alakjában az emberanyagot védi ebben 
a sok külső és belső ellenségtől tépett országban 
a melynek legújabb alkotása a Gyermekszana 
tórium.

A Gyermekliga szárnyai alá szedi az elha
gyott, a züllött, a védtelen gyermekvilágot, hogy 
megmentse az országnak. A Gyermekszanatórium 
Egyesület a beteg gyermekeknek vet ágyat, nyújt 
segítséget és rendel ápolót, hogy megmentse az 
életnek.

Társadalmunk jeles és önzetlen vezérférfiai 
állanak ez alkotás élén és küldik ki hivó, kérő 
buzdító szavukat a nemzet társadalmához. Sze
gény és gazdag, aki meghallod, nyisd ki elejbe 
a szivedet. Nincs a világon irgalmasság szebb, 
és meghalóbb, mint a mely a beteg gyermek 
ágya fölé hajlik. Te a kit az Isten gyermekkel 
áldott meg, jer és segíts és ezzel háláld meg a 
gondviselésnek azt, hogy képes vagy a magad 
gyermekéről gondoskodni anyai, apai szived bol
dogságára. Te a kitől a sors megtagadta a gyer
mek örömét, jer és segíts épen ezért. Mert meg 
vagy kiméivé attól a pokoltól, mely az elhagyott, 
szegény szülő szivét oly isszonyuan sanyargatja: 
attól, hogy nem képes beteg gyermekéről gon
doskodni.

Gyertek mind akik ezt olvassátok meggon
dolván, hogy az Isten munkáját végzitek: meg
gondolván, hogy a nemzet beteg gyermekeiről 
veszitek le a szenvedést.

Mily fenséges látvány: a társadalom páros 
viadalban a köztünk orvszándékkal bujkáló ha
lállal. Nem fogjuk legyőzni, mert a földön nin 
csen halhatatlan semmi és senki, csak épen egy 
maga a halál. De szembe szádunk e rémmel és 
nem engedjük, hogy szövetségben a szegénységgel, 
a nyomorral, a könnyelműséggel, könnyű prédá 
hoz jusson.

Akit lehet, ahol lehel, a hányat lehel sá 
padi kicsinyeink közül kiragadjuk kegyetlenül főj 
lógató csontos kezéből: ez a szegény gyermekek 
szanatóriumának isteni hivatása.

*
A gróf Zichy János vall. és közokl. ininisz 

ler kormányzósága alatt álló -Országos Gyer
mekszanatórium Egyesület- központi irodája 
liiulapest, Dohány-utca 39. szám alatt van. A 
tagok kötelezettségei a következők: ti) a rendes 
tag három évre 5 korona évi tagdíjat fizet; b) 
pártoló tag, aki egyszersmindenkorra legalább 
100 koronát ad: c) az alapitó tag legalább 1000 
korona alapítványt s ezt legfeljebb 5 év alatt 
befizeti; d )  örökalapiló az, ki legalább 5000 ko
ronával járul az egyesület céljaihoz és ez össze 
get legalább 5 év alatt befizeti; e) ágyalapiló tag 
az, ki legalább 10.000 (tízezer) korona alapítványt 
tasz. Az ágyalapiló jogosítva van abban a sza
natóriumban, melynél ágyalapitványát tette, egy 
ágyat évenkint díjtalanul az általa ajánlott beteg 
számára igénybe venni. — Az alapítványok gróf 
Zichy János kormányzó címére is Budapest, Vas
utca 10, sz. intézhetők



Feihivás!
•Nyelvében él a nemzet*, mondja egy 

nagy költőnk. Reformkorszakunk egyik kiváló 
alakja, Wesselényi Miklós be. meg ezeket inon - 
dolta egy alkalommal: «Légy magyar! légy hazafi!

s mi betöllőttük-ó e feltételt? betOlUHtük-é e 
parancsotV Felelet: nem. Valóban nehéz bűnök 
terhelnek bennünket, hazánk s a honi nyelv ellen 
sokat vétettünk, eleinktől messze eltávoztunk 
Súlyos vád rejlik e szavakban az akkori magyar 
társadalomra nézve Sajnos, e vádat bátran al 
kalmazhatjuk korunkra is. Mert mig a nemzeti 
ségeink társadalmi utón a legnagyobb erőfeszítéssel 
védik, fejlesztik nyelvüket, nemzetiségüket, mi e 
téren is mindent az államtól várunk. Pedig, ha 
valaha, úgy most igazán égető szükség a magyar 
nyelv a magyar nemzetiség fejlesztése és bizto
sítása, ma, a mikor már itt lebeg a fejünk felett 
Damokles kardjaként az általános, egyenlő, titkos 
választójog kérdése. Kigondolni is borzasztó, mi 
lesz sokat szenvedett nemzetünkkel, ha az a hét 
milliónyi nemzetiségi polgárság épugy szóhoz jut 
a magyar országgyűlésén, mint a magyar?

De hát van-e módunkban e létünket, jö
vőnket fenyitö veszedelem ellen védekeznünk? 
Igenis van. Csak szálljon belénk a nagy Széchenyi 
szelleme, gondolkozzunk, töprengjünk jelenünk és 
jövőnk felett s akkor mi is annak a tudatára 
ébredünk, hogy «csak magunkban a hiba, de egy
szersmind magunkban is a feltámadási erő!* Ks 
mi lesz ez a feltámadási erő? A magyarosítás. 
Szaporítsuk hát a magyarul beszélő, magyarul 
érző polgárokat, — magyarosítsunk!

Ezt a magasztos missiót, a magyarosítást 
szolgálja a F. íd. K. E. immár közel 30 éve, ter
jesztvén felföldünk idegen ajka polgárai között a 
magyar szót és a magyar szellemet. Anti választ
mányunk is e cél eléréséért küzd. De a nemes 
cél elérése anyagi eszközök híján lehetetlen.

Tudvalevő, hogy választmányunk két óvót 
tart fenn törvényhatóságunk, Selmec-Bélabánya 
területén: egyel. Istvánházán, egyet meg Hodrus- 
bányán. Ezek fenntartása évenkint 2000 koronába 
kerül. Az egyesület központjától és a in. kir. 
bányakincstártól kapott segély, az eddigi tagok 
tagdijai és az alapítványok jövedelmei mindössze 
nem elegendők arra, hogy ezt a költséget fedezzék.

Ez inditja a helybeli választmány elnök
ségét arra, hogy városunk polgárai között a ma 
gyarositás zászlaja alá uj katonákat toborozzon. 
Kérjük tehát az alább feljegyzett polgártársainkat 
csatlakozzanak ők is hozzánk, hozzák el ők is 
csekély évi áldozatukat a magyarosítás oltárára, 
járuljanak ők is filléreikkel a magyarositás ügyé 
nek előmozdításához.

Az alapszabályok idevonatkozó paragrafusa 
Így szól: «Az egyesület tagjai: alapitó, rendes és 

pártoló tagok.
uJ Alapitó tagok azok, akik az egyesület 

alaptőkéjének gyarapításához egyszer s minden
korra legalább 200 koronával készpénzben érték
papírban vagy kötvényben járulnak.

b) Az egyesület rendes tagjai azok, kik ma
gukat aláírásukkal legalább 10 egymásután kö
vetkező évre évenként 4 korona tagsági díjnak 
az egyesület pénztárába leendő befizetésére köte
lezik. A rendes tagok kölelezotlsége aláírásuktól 
számítandó 10 évig áll fenn az egyesülettel szem 
ben, beszámításával azon egész évnek, melyben a 
belépés történt.

c) Pártoló tagok azok, kik magukat aláírá
sukkal legalább 10 egymásután következő évre, 
évenként legalább 1 korona tagsági díjnak az 
egyesület pénztárába való befizetésre kötelezik, i 
Kötelezettségük az egyesülettel szemben aláíró 
suktól számítandó 10 évig áll fenn, beszámítá
sával azon egész évnek, melyben a belépés 
történt

1910. április 17

Ezen lagok közé kevésbbé tehetős kisipa
rosok és segéd hivatalnokok léphetnek.

Selmecbányán, 1910. év április havában 
Hazafias üdvözlettel:

Horváth Kálmán, Szever Pál,
választmányi elnök. választmányi pénztáros.

Selmee- és Bólabánya sz. kir város 
képviselő választóinak névsora.

Varga Sándor vasúti kalauz, Velies György mé- 
zeskalácsos, Veress .lózsel kir. bányatanácsos, 
\ eszeli János h.-munkás, Vidó József lőisk. iroda
segéd, Vilbéber Pál b.-munkás, Vinasli János fő- 
isk. könyvtári segéd, \ inasli Lajos n. b.-lelvigyázó, 
Vincze János v. hivatalnok, Visnyovszky Dániel 
pékmester, Dr. Vitális István lic. tan. Vlaszák 
Máris b.-munkás, Vodráska Béla gépkezelő, Voj- 
tás Mátyás gim. tan., Vokurka János b.-munkás 
Volfinau Gyula erdész, [Vörös Ferenc t.-főjegyző, 
Vudy Antal dohánygy. igazgató, Wagner József 
cipész, VVágner Kálmán vasúti főnök, Wágner
i.ajos népbanki könyvelő, Dr. Wágner László 
ügyvéd, Walterszdorfer Károly könyvkötő, Wan- 
kovils Lajos magánzó, VVeigel István dhgy. mun
kás, Weigel János fakereskedő, Weigcl Mihály 
b.-munkás, Weiner Lipót kereskedő, Weisz Adolf 
fehérnemű gyáros, Weisz Ármin szatócs, Weisz 
Dezső kereskedő, Weisz Ferenc b.-munkás, Weisz 
Ignác kereskedő, Weisz István kötélverő, Weisz 
Samu főszerkereskedő, Weisz Samu rőföskeres- 
kedő, Weisz Simon kereskedő, Welvardt Jakab 
tanító, Wetzler Mór vegyeskereskedő, Winkler 
Benő, b. t. ny. f. tan., Winterstein Bernát vendég
lős, Zachar Károly pipakészitő, Zachar Sándor 
fuvaros, Zahorjanszky István cipész, Zajac János 
cipész, ZáLozsnik János b.-munkás, Zámboj Samu 
kerékgyártó, Zalykó János földműves, Zavazsan 
József b.-munkás, Dr. Zemplényi Géza adjunktus, 
idb. Zieg'er István ns. b. munkás, ifj. Ziegler 
István b.-munkás, Ziegler József b.-munkás, Zó- 
lich Mihály ny. b.-alliszt. Zólomy Imre erdőmes
ter, Zubka Ernő mozdonyvezető, Zubka József 
bányaintéző, Zsárnbor Pál ev. lelkész, Zsemla 
Márton üzletvezető, Zsemlye János, dohánygyári 
ügyelő, Zsitvay János gim. tan.. Zsuffa Károly 
cipész, Zsurilla Antal m. kir. tőerdőőr.

B élab án i/áu : Ambróz József á. v. elöljáró. 
Antosik András földmives, Antosik György föld- 
míves, Árvay János fésűs, Ballon István rbiztos, 
Gzelder József tanitó, Gzibula Vendel b. munkás, 
Dobók Pál földmives, Floch István kovács, Florek 
András kerékgyártó, Frey János b. munkás, id. 
Gyuricza János földmives, ilj. Gyuricza János 
földmives, Gyuricza Márton földmives, Jasko Pál 
b. munkás, Javorszky Mihály b. munkás, Kocsalka 
Pál földmives, Kocsalka István földmives, Ku- 
binszky György földmives, Kusik Péter földmives, 
Lajcák János földmives, Lalik Pál földmives, 
Lukács János földmives, l.umniezer Mihály pintér, 
ilj. I.upták György földmives, id. I.uplák János 
földmives, ilj. I.upták János földmives, Melczer 
Jánűs b munkás, Minka János kohó Írnok, Pivarcs 
Béla reszelővágó, Pleva József b. munkás, Pleva 
Nándor asztalossegéd, Polkoráb Imre kályhás, 
Polkoráb János kályhássegéd, Puskár János föld- 
mi vés, Rappensbergcr Kajetán b. altiszt, Rehanek 
Ferenc h. plébános, Sávolt József b. munkás, 
Scbias Vilmos b. munkás, Schneider János bánya
munkás, Schneider József kovács, Stang József 
földmives, Slubna Mórion dohgy. munkás, Sturcz. 
Sándor földmives, Szlopovszky Gyula tanitó, 
Szlrelesz György földmives, Szlresko János föld
mives, Szurovecz János földmives, Tomka Ferencz 
napszámos, 1 schlbetz Mihály b. ny. altiszt, Vilko 
Samu b. munkás, Vollák Márton földmives, 
Walmrálh Nándor ny. v. kiadó.

H odru sbán y án  Benes Adóin b, munkás, 
Bernáth Adolf b. munkás, Bernálh György föld
mives. Brámer Henrik v. kereskedő, Brámer József 
v. kereskedő, Ghrenko Imre ny. b. munkás, Cziblik 
Mátyás gépész. Daubner Lajos beteglálogató, Do- 
noval István b. felvigyázó, Duchon István ny. b. 
altiszt, Dumetovics Antal szabó. Durdik Erosmus 
b. munkás, Durdik János b. munkás, ifj. Farbják 
Márton földmives, Feldszam János mészáros, 
Feldszam Mihály házbirtokos. Gerengay Pál ma
gánzó, Hacher János erdőőr, 1 laring Ferenc bá
nyamunkás, Havran Rezső b. ács. Rock István 
b. munkás, Hodina Mihály gé[)kezelő, Hollós Pál 
plébános, Horn Ignác b. munkás Horváth József 
b. ácsmester, Horváth Károly beleglátogató, 
Horváth Péter Pál kádár, Hroncsok János bánya
munkás, Instilórisz József ny ev lelkész, Jeszenszky
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Gyula ev. lelkész, Kanod! Alajos b. munkás, Ko- 
vácsik István ny. b altiszt, Kubinyi József tanitó, 
KuruzMihály b.munkás,Lehoczky Józsefb.munkás, 
I.upták János földmives, I.upták Máté földmives, 
Maday Aladár b. főmérnök, Magyar János bánya- 
altiszt, Majerszky Mihály tanitó, Metzky János 
rbiztos, Misztrik Ferenc h. munkás, Molnár Lajos 
b. gépósz, Nicsko János b. felvigyázó, Paduch 
Ferenc gépkezelő, Paulovich József ny. plébános, 
Pázmán Gyula kereskedő, Pekárik Alajos bánya
munkás, Peternák Alajos ny. b. altiszt, Priviczky 
Adóm földmives, Remenecz János b. munkás, 
Ruttkay Károly korcsmáros, Schorcz János ezüst 
gy. munkás, Schubert Károly zúzó felvigyázó, 

: Sínt kő Mihály kovács, Sós Antal dr. bányaorvos,
! Szpiska János tanitó, Sztárnu Sándor b. mérnök, 
! Sztraka Tivadár b. munkás, Timkó Pál kereskedő, 
j Urbán Nándor b. munkás, Valentik György tanitó, 

Vasicsek Zsigmond b. s. mérnök, Vidra János b.
: munkás, Walló István b. munkás, Weisz Jakab 
! kereskedő, Züsz Antal b. munkás.

Istv án h ázán : Andrásik Károly b. munkás,
I Balás Márton dr. b. orvos, Baliga Aurél b. fő- 
! mérnök, Bálik György földmives, Bálik Márton 

földmives, Bálik Márton földmives, Beránek József, 
b. munkás, Buossik Ferenc b. munkás, Chladny 
Benő kohó altiszl, Debnárszky Mihály b. munkás, 

1 Erdős Ármin v. kereskedő, Findrich András zúzó 
munkás, Trzon Ignác b. munkás, Futák György 
földmives, Grenyo Márton napszámos, Greschner 
József ny. b. munkás, Gyuriga József b. munkás, 
llamrák Ferenc főmérnök, llanicska Antal holló 
altiszt, Iiaverla József b. munkás, Heinrich János 
ny. b. munkás, Herich Ágoston kőmives, Hillay 
Márton b. felvigyázó, Hlavathy József plébános, 
Ifupka István kohómunkás, Huszágh Adolf tanitó,

■ Immerblum Károly mészáros, Ivanics Márton 
napszámos, Mapusznik Mihály b. munkás, Kasjár 

| Ferenc József kohómunkás, Keller József bánya- 
j munkás, Kocsis Pál kémlő felvigyázó, Koleda 

János b. munkás, Kolpaszky Ferenc gépkezelő, 
Kolpaszky Ignác ny. gépkezelő, Kozácsik Ferenc 
b. munkás, Kreiter Sándor ny. b. altiszt, Kreiber 

j Ferenc kohómunkás, Kreiger Mihály kovács, Kusz 
i Mátyás gépkezelő, ifj. Ladzianszky János cipész, 

Lányi Károly tanitó, Lovász Ignác bányamunkás, 
Makovinyi Ferenc ny. b. munkás, Makovinyi János 
ny. b. munkás, Malalinecz János földmives, Manner 
Lajos rbiztos, Matrász Ferenc kohó munkás, 
Miskey János gépkezelő, Morgenstern Ferenc b. 
ács, Murgács Sándor b. munkás, Paduch István 
kohó altiszl, Péntek Károly b. munkás, Pinta 
Mátyás ny. gépkezelő, Podmaniczky Ferenc korcs
máros, Póhly János kohóintéző, Remeit János b. 
munkás, Schlamjár Adolf gépész, Schlosser István 
kohó felvigyázó, Sebőit Sándor kohó s. mérnök, 
Schubert Antal b. gépész, Schubert János gép
kezelő, Schulfz Alajos b. munkás, Soucsik János 
b. munkás, Suba Lipót b. felvigyázó, Szarka 
Lukács molnár. Szeley József b. munkás, Szikora 
Mátyás b. munkás, Szokol Gyula külácsmester. 
Sztrauyúk Ignác kohómunkás, Vladár Rezső föld
mives, \\ einstein Adolf kereskedő, Wodicska István 
b. lan. oki. mérnök, Zacharovszky Jakab ny. b. 
munkás.

K isbán yún : Bartko András földm., Bartko 
János földmives, Bevelaqau József b.-munkás, 
Ghovanecz György napszámos, Csorba Ödön ta
nító, Czinkraut Ferenc ny. b.-munkás, Flóro Jó- 

, zsef b.-munkás, Grecs János b.-munkás, Grecs 
1 József b.-munkás, Ifaládek Ignác b.-munkás, Dup

lák György földmives, id. Alojzsis György föld
mives ifj. Mojzsis György földmives, Muzsik Gy.

1 b.-munkás, Némán Géza tanitó, Stahl Péter 
korcsmáros, Szlaby Ignác ny. b.-munkás.

F elsőrón án  Beloviczky Ferenc ny b. 
munkás, Dankó József ny. b. munkás, Daubner 
Mátyás ny. b.-munkás, Eichel József kereskedő 
Faller Gusztáv dr. főorvos, Grosch Antal b 
munkás, Groszman Ignác korcsmáros, Hatadán 
Vince b.-munkás, Horniczky Gyula b.-ácsmester 
Ivanovlcs József b.-s.-mérnök, Kriszta János b.- 
ácsmeslti, Makovinszky Mihály ny. b.-altiszt, Mi- 

! kovinyi Ignác b.-munkás, Mórán Manó ny. b.- 
1 altiszt, fiurgács Mihály b.-gépkezelő, Pataki Já 

nos b.-altiszt. Penczély József b.-munkás, Per
eién Károly b. s.-mérnök, Porafy Ferenc b.-al- 

j tiszt, Pracska János ny. erdöőr, Prokay Mátyás 
b-munkás, Révay József ny. b.-altiszt, Révay 
Adolf b.-felvigyázó, Riedl Ferenc b.-intéző, Rück- 

i schloss Ferenc b.-munkás, Slubna János ny. b.- 
munkás, Szabó Ferenc ny. b.-munkás, Száméi 
Mihály ny. b.-munkás, Szembratovics Sándor b - 
mérnök, Szép (iábor számvizsgáló, Trczka János 
b.-munkás, 'i'ircsan János b.-munkás, \ idő János 
földmives, Zemancsok János ny. b. munkás

3
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K Ü L Ö N F É L É K .
Wilczek Frigyes gróf főispán! beikta

tása Ipolyságon. Hontvármegye székhelyen, Ipoly
ságon, e hó 12-én iktatták be Hontvármegye uj 
főispánját. Wilczek Frigyes grófot. Az uj főispán 
határozott kívánságára elmaradtak azok a külső
ségek, amelyek nélkül eddig nem történhetett 
meg főispáni beiktatás, ám azért a beiktatás még 
sem történt meg ünneplés nélkül. Hontvármegye 
közönsége közelebbről ismeri az uj főispánt s az 
a fogadtatás, amelyben részesítette díszes állásába 
való beiktatásakor, arról tesz bizonyságot, hogy 
becsüli és szereti is. Erről tesz tanúságot az is, 
hogy a megye határán küldöttség várta s a me
gye székhelyén nagy ünnepléssel fogadták, vala
mint, hogy a közgyűlésen beköszöntő beszédje 
után az ellenzéki pártok vezérei is bizalmukról 
biztosították. A beiktató közgyűlésen városunkat 
Arthold Géza h. polgármester, Zólomy Imre erdő
mester és Balás Hugó ár. tb. tiszti ügyész kép
viselték A küldöttségek fogadtatásánál városunk 
küldöttségét elsőül fogadta a főispán.

-  Kinevezések. A m. kir. pénzügyminister 
a bányaigazgatósághoz tegnapelőtt érkezeit ren
delet szerint Selmecbányái bányafőorvossá Balázs 
Márton dr. istvánházai bányafőorvost, Istvánhá- 
zára pedig Kubisch Emil dr. érsekujvári orvost 
nevezte ki bányaorvossá.

-  A városi közig-azgatási bizottság: e hó 
13-án tartotta rendes havi közgyűlését Horváth  
Kálmán polgármester elnöklete mellett. A kir. 
pénzügyigazgató jelentése szerint az állami adó 
befizetésében az ox-lex miatt a folyó évben visz- 
szaesés mutatkozik. A tiszti főorvos jelentése sze
rint a múlt hónap közegészségügye rósz volt, 
amennyiben a halálozások száma fölülmúlta a 
születések számát; fertőző betegségek azonban 
csak szórványosan jelentkeztek. Tóth Imre dr. 
bizottsági tag előadja, hogy a mull hóban fellé
pett hasi-hagymáz esetek okául azt állapította 
meg, hogy a megbetegedtek a piacon vásárolt 
almából ettek, mely almák fertőzött helytől ho
zatván be a betegségei terjesztették. A kir. tan- 
felügyelő kir. főügyész kir. főmérnök, árvaszéki 
elnök és tisztifőügyész jelentései a rendes kere
tek közöli mozogtak. Tóth Imre dr. közigazgatási 
előadó megnyugtató jelentést tett a várható gaz
dasági eredményekről és különösen kiemeli a 
hasznos madarak védelmét, mert ezek hathatós 
védelme biztosítani fogja városunkban a hasznot 
hajtó gyümölcstermelést; egyébként javaslatot fog 
előterjeszteni városunkban alakítandó állatvédő- 
egyesület szánt.

A jövő évi képviselőválasztók. Az
összeíró küldöttség Oszvaldt Gusztáv elnöklése 
mellett kiigazította a képviselőválasztóknak jövő 
1911. évi névjegyzékét, -az-ez évi 988 választó 
kívül elhalt vagy eltávozott 84, az újonnan fel
vetlek száma 70 s Így jövő évben 14—el kisebb lesz 
a választók száma, mint a iolyó évben, hacsak 
a tévedésből vagy jogtalanul kihagyottak nem él
nek felszólalással s a központi választmány lei- 
vételüket elrendeli Az érdekelteknek figyelmükbe 
ajánljuk az e tárgyban kiadott hirdetményt, me
lyet lapunk hivatalos részében egész terjedelem
ben közlünk s figyelmeztetjük, hogy érdekeiket 
a törvényben rendelt határidőkben rendelt határ
időkben védjék meg, mielőtt a névjegyzék jog
erőre emelkedik, mert későbbi felszólalások már 
nem vehetők figyelembe!

— Református isteni tisztelet. Jövő va
sárnap, folyó hó 24-én d. e. 11 órakor az ev. 
líceum gyüléstermében Tóth Lajos, zólyomi ref. 
lelkész úrvacsora oktatással egybekötve isteni 
tiszteletet tart.

— A szépészeti szakbizottság: ülése. Minden 
évben meg van alakítva a szépészeti szakbizott
ság, melynek feladata volna a város szépítése ér
dekében állandóan munkálkodni, de miután e bi

zottság csekély anyagi erővel rendelkezik ered
ményekről nem igen számolhat be.

Városunk fekvése, tegyük hozzá, hogy érde
kes és szép fekvése megérdemelné, hogy ez a 

í bizottság fejtse ki a legállandóbb és legeredmé
nyesebb tevékenységet, mihelyt csak valószínűvé 
vált, hogy az állam támogatására számíthatnak 
a városok s hogy az államsegély legfőbb 
célja lesz a városi tisztviselők anyagi helyzetének 

I javítása mellett a városok fejlesztése, szabályo
zása, ez a bizottság városunkban is megkezdte 
működését s mull év október havában megtar
totta talán legelső érdemleges ülését, melyben bő 
megvitatással jelölte meg a legközelebbi programm- 

; pontokat, melyek megvalósítását a legközelebbi 
jövőben a város megkezdheti és dűlőre juttat
hatja, természetesen szem előtt tartva, hogy a 
város szűkös anyagi viszonyai mellett egyelőre 

| csak igen szűk keretek közt mozoghat s csak 
i akkor térhet át a nagyobb szabású feladatok elő

készítésére, ha az államsegély folyósítása törvény- 
, nyel lesz biztosítva.

A szakbizottság javaslatait alábbiakban egész 
terjedelmében ismertetjük s ha a város közönsége 
csak ezen pontokat is megvalósítja, bő teendője 
akad a legközelebbi jövőben s előkészítheti azon 
szép továi bi tervet, hogy városunk oldalán egy 
megközelítőleg vízszintes gyönyörű körút épüljön 
ki. mint pl. Brassóban a Gzcnk oldalán!

A szakbizottság távirati slvlusban adva a 
következőket javasolta meg:

1. a gömbakácok ültetésének s általában a 
fásításoknak folytatását.

2. A Bánik ház, a főiskolai otthonkör, a ci
pőgyár előtti terület rendezendő, a főiskola előtti 
terület szintén, itt a pótlások eszközlendők s az 
omladozó száraz fal megfelelőbben helyreállítandó.
3. A leányvár fásitott oldalai több gondozásban 
részesitendők s lehetőleg a tűzoltóság gondozá
sába adandók át. 4. A klingertóhoz vezető sétául 
helyreállítandó és a fásítások pótlandók. 5. A pus
kaporos toronytól a Zsigmondaknáig vezető ko
csiul mézelő fákkal kiültetendő, fi. A dohánygyár 
fölötti, legelőnek igen silány terület fásilandó. 7. 
A vasútra vezető gyalogút rendezendő s az ut 
jobb szélén megkísértendő az állandóbb jellegű s 
csinosabb beton karfák alkalmazása. 8. A Szent 
Háromság makadamirozása tanulmány tárgyává 
teendő s előkészítendő. 9. A terrasse szabályozha- 
tására az érdekelt háztulajdonosokkal a tárgya
lás megindítandó, előbb azonban a v. mérnök 
terjessze be a tervet és költségetést. 10. A 
piarista rendháznak a kamaraház felé eső udvara 
igen célszerűen és rentábilisán lehetne terrassá 
átalakítható, a pincehelyiségek boltbérei bizo
nyára fedeznék a létesítés költségeit, ez irány
ban is meginditandók lennének a tárgyalások. 11. 
A gyalogjárók nem meredek részei s a terrasse 
részek kísérletképpen kőburkolat helyett az arány 
lag olcsóbb asphalt kockákkal burkolandök, a v. 
mérnök ez iránt kezdje meg a tárgyalást és vé
gezzen tanulmányt. 12. A mellékutcák szabályo
zására és kiépítésére a telek és háztulajdonosok
kal a tárgyalások meginditandók, hogy barátsá
gos és békés utón a foglalásokat kibocsássák, az. 
úttesthez szükséges területeket ki- avagy áten
gedjék s évenkint a város anyagi erejéhez mér
ten bizonyos utcák szabályozhassanak mindig fi
gyelemmel a város lehelő fejlődésére és a sza
bályozási tervre, mely azonban az építészeti sza
bályrendelet rendelkezése dacára mindeddig el 
nem készülhetett. 13. A legkomolyabb tanulmány 
tárgyává leendő egy városi téglagyár létesítésé
nek ügye, mert ez képezné alapfeltételét az ol
csóbb építkezéseknek s igy közvetve a város fej
lődésének, mire a Németi-selmecbányai vasút ki
épülte után reménnyel lehet számítani.

A líceumi Petőfi önképzőkör folyó hó 
26-án volt kitűnő tagjának Mikxzáth Kálmánnak 
jubileuma alkalmából ünnepséget rendez. A mü-

! sor, melyei jövő számunkban közlünk, igen ér
dekes lesz. már ez utón is felhívjuk rá az ér
deklődő nagy közönség figyelmét.

Széchenyi István g ró f halálának ölvén 
éves évfordulója alkalmából e hó 8 áu összes 
közép és elemi iskolánkban ünnepélyek vohak.

— Április 11-ikét mint törvényileg meg
állapított nemzeti ünnepet városunkban is meg
tartották a hatóságok. A középületeken lengett a 
koronás nemzeti lobogó és a templomokban isteni 
tiszteleteit tartottak. A plébániai templomban

; zenés mise volt, az ág. hilv. evang. templomban 
pedig H am let Vilmos főesperes tartott alkalmi 
beszédet. Mindkét helyen jelen volt a hatóság és 
a kir. bányaigazgatóság tisztikara előbbiek a pol- 

I gármester, utóbbiak pedig Miki János kir. bá- 
! nyalauácsos vezetésével. Megünnepelték e napot 
j még a tanintézetek is, melyekben e napon szii 

netelték az előadások.
Elismerés. Krtt Vilmos gazdasági tudó

sító. aki már 18 év óta teljesiti e lisztet, a m. 
kir. földmivelésügyi minister f. é. 33.132 sz. ren
deleté szerint a múlt évben is kiváló és lelkiis
meretes ügybuzgalommal téve annak eleget, 
a minister ezért elismerését és köszönetét fejezte 
ki, amit főispánunk f. évi 130 sz. alatt adott tud 
tára a Gazdasági Tudósítónak, örvendünk tevé
keny polgártársunk kitüntetésének.

— Április 11. Az 1848. évi törvények szen
tesítésének évfordulóján az összes iskolákban ün
nepek voltak. A kir. kath. főgimnázium iljusága 
szép iskolai ünnepélyt tartott. Műsora a követ
kező volt: llymnusz énekelte az ifjúság. Megnyitó 
beszédet tartott Barna F. János tanár. A magyar 
dal, Markos Gyulától. Szavalta Suba József. Ápr. 
II. Irta és felolvasta Szohurek Antal. Petőfi visz- 
szatér. Váradi Antaltól. Szavalja Horváth János. 
Ünnepi beszéd mondja Lukovszky János, végül a 
Szózatot énekelte az ifjúság.

— Házasság. Hetitek Zsigmond handlovai 
bányagépész mérnök folyó hó 11-én kötött há
zasságot Fizeti/ Károly törvényhatósági bizottsági 
lag Ilona leányával.

A főiskola ópitkezése. A m. kir. pénz
ügyminister dacára az exlexnek kiutalta azt az 
összeget amely a főiskola vegytani intézetének ez 
évi építkezésére szükséges. A főiskola rektori hi
vatala a versenytárgyalási hirdetményt ki is bo
csátotta már.

— Gyermekrontás. A rendőrség a múlt 
héten egy többször büntetett romlott leányt tar 
tóztatolt le, aki fiatal tizennégy éven aluli leá
nyok megrontásával foglalkozott. Az elvetemedett 
leányt megbüntetés végett átadták a bíróságnak.

Színházi hét. A mull heti színházi éle
tet Hzentyijurgyi Lenke, a Király-szinház volt 
sonbrelle-primadonnájának vendégfellépése telte 
érdekessé. Négy igazán kellemes és élvezetes es
tét szerzett a selmeri szinházbajáró közönségnek 
liiil baba, Dródostót, Arany virág, és Tatárjárás 
cimü operettekben lépett, fel Szentgyörgyi és 
mindegyik szerepében elsőrendű alakítást nyújtott. 
Temperamentumos játékában igen sok a Fedák 
is, mely különösen az ifjúságnak nagyon tetszett 
kiket valósággal lázba ejtett, mondhatni rajongóivá 
tett. A négy est közül a legkedvesebb volt a 
Drótostól Zsuzska szerepében, melyei Magyaror
szágon jobban senki nem játszik nála. A vélet 
len is úgy hozta magával, hogy ezen este voltak 
legtöbben és hogy az ifjúság ezen estén egy szép 
csokrot nyújtott át a művésznőnek. Legkevésbé 
sikerült estélye volt a Tatárjárás Mogyorossy 
önkéntes kreálása alkalmával, amikor roppant 
kimerültnek látszott, ami természetesen az elő
adás hátrányára szolgált.

A színtársulat.rendes tagjain is meglátszott, 
hogy egy nagy művésznővel játszanak egy szín
padon. mindegyik igyekezett tőle telhetőleg hozzá
járulni az ünnepi esték sikeréhez. Szigethv Antal
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nagyon jó ftlujkó cigány volt, Szécskay megfelelő 
(iiil baba. A *Gül babá«-bím kiliml játékával 
Csanádi l.enke, kit sokszor kitapsoltak. A • Dró- 
tostót«-ban Pfeflerkorn iápút szerepét liadócz 
Ferenc adta. Játékával a közönség nagyon meg 
volt elégedve. Az »Arany virág*-bán Beppót Szi- 
getliy Antal játszotta kifogástalanul. A - Tatár 
já rá s ib a n  nagyon bércig Treszka volt Iliász Gi
ziké, Walerstein tartalékos hadnagyot Radócz 
Ferenc nem a legjobban alakította. Tohonyái al
tábornagy nehéz szerepét Halász Hugó kifogásta
lanul játszotta. Ábray Irén lehetetlen tfiza báró
né volt.

Szerdán este * Tilos a csók- ment másodszor, 
melyben Ábray, Szigelhy, Halász, Nagy Kálmán 
és Kadóez játszották a főbb szerepeket. A.közön
ség jól mulatott a szép zenéjü bohókás előadáson.
A csütörtöki «Kégi jó  időket- nem vagyunk haj
landók visszaidézni. Pénteken a -Kuruzslól- ismé
telték meg, melyben Halász Hugó és Ihász Gizi 
brillírozott. Mindkettőnek játékán meglátszott, hogy 
jól átérezték a szerző intencióját. Kár, hogy ezen 
este a közönség nagyon gyéren volt.

Esküdtszéki tárgyalások. Az esküdt- 
széki tárgyalások, az Ipolysági eskiidtbiróságnál 
holnap kezdődnek, városunkból Bariba Béla dr., 
Boleman Géza, Baliga Aurél, ifj. Oszvaldt Gusztáv 
és Vitális István dr. esküdtek vannak beliiva.

— Áthelyezés. Valkovils István aranyos- 
inaróti királyi törvényszéki biró járásbirói minő
ségben a kürmöcbányai királyi járásbírósághoz 
helyeztetett át.

— Népszerű előadás. Blatiny Tibor in. kir. 
segéderdőmérnök tegnap vetített képekkel nép
szerű előadást tartott a Selmecbányái gyógyá
szati és természettudományi egylet felkérésére; 
-az erdei fatenyészet magyarországi határairól-.
A tanulságos és érdekes előadásnak sok liallga 
tója volt.

— F. M. K. E. választmányi ülés. A
F. M K. E. választmánya e hó tizenharmadikán 
gyűlést tartott Horváth Kálmán polgármester el- 
nöklése mellett. A gyűlésen a közgyűlés tárgyait 
készítették elő. A gyűlésről lapunk jövő számá
ban hosszasabban emlékezünk meg.

— Újbánya polgárm estere. Újbánya város 
polgármesterévé Kraft Dezső dr. megyei árva
széki jegyző választatott meg.

Főiskolai hallgató képviselőjelölt.
A főiskolai választó polgárok, a mint ezl a pla
kátok városszerte hirdetik beeső 1,ászló dr.
IV. é. bányajogászt jelölték e város országgyűlési 
képviselöltjelöltjének pártonkivüli programmal.

Esperanto. Boleman Géza főiskolai tanár 
e hó 6-án megkezdte az esperanto nyelv tani 
tását a főiskolai hallgatók részére.

— Elveszett tárgy. E hó 11-én este a vá
rosháza előtti téren egy barna mutf elveszett. A 
becsületes megtalálót kén a tulajdonos, hogy a 
mnffot adja át be a rendőrséghez.

Gyorsirászat. Kadványi Antal dr gimn 
tanár a  főiskolán a gyorsirászat tanítását a jövő 
héten megkezdi.

— Valéta gyűlés. A főiskola valetáus hall
gatói e hó 12-én este tartották meg valetáló 
gyűlésüket, melyen Mészáros György bmh. elnök
lete alatt véglegesen döntöttek afölött, vájjon a 
valetálást bankettel vagy táncmulatsággal tart
sák e meg. A gyűlésen jelen volt valétálók egy
hangúlag a mulatság melleit határoztak, ellen
kezően az uóbbi években szokásba volt banket
tel. A valéta bizottság mindent elkövet, hogy ezen 
mulatság jól sikerüljön s már most is arra mu
tat minden jel, hogy ez a valéta-mulatság egyike 
lesz a legkedélyesebb nyári mulatságoknak. A va
léta bizottság tagjai; elnök: Mészáros György; 
jegyző: Szép Géza; pénztáros: Bieszler Hugó; el- ; 
lenőr: Forgách Béla. A táncvigalmi bizottság: j 
Hálás Dezső, Fekete bajos, Pantó Béla, Pethő Já - j 
nos, Szabó Benedek, Várnai Géza.

Nyugtázás. A Hokkant-Egyesület által j 
e hó 10-én rendezett második műkedvelői elő- ! 
adásnál felülfizettek :  fleincz Hugó 10 K. N. N' j 
1 K. Abonyí Eerenc, Teszik András 80-80 f. Urá- j 
nek József 50 1. Wagner Mihály 20 f. mely felül- 
tizelzsekért fogadják az egyesület hálás köszönetéi, j

—■ Tévedés azt hinni, hogy a poloskák pe
téikkel együtt ki nem irlhatók. Ha a böcherer 
■ Gimcxin poloskairtói- használjuk, úgy nemcsak 
az élő poloskák pusztulnak el rögtön, de a C.i- 
mexin- hatása folytán a peték nyomban kiszá
radnak s többé ki nem kelnek. A böcherer Ci- 
inexin mindenütt használható, szövetei, bútort, 
falat vagy festési nem piszkit; nyomot, vagy fol
tot nem hagy. Kapható: M argótsy  gyógyszertár
ban Selmecbányán valamint a készítőnél: böche
rer gyógyszerésznél Bártfán.

Gyügyi gyógyvíz. A magyar természe
tes ásványvizek között jelentékeny helyet foglal 
el a ygityyi gyógy- és harci:. Ezen nagyon é r
tékes alkalikus sulfálos viz kitűnő hatású: emész 
lést zavarok, gyom orsavunyusóg, gyom orégés  
és ellnzottsáynál, első sorban azonban hétreny- 
heséynél, mint kiváló Carminalivum szerepel. A 
benne előforduló alkáliák n y a lka  okidként hat
n ak  a légző szervek h u ru tja in ál és a dús lithium  
tartalom vese, hó lyag  és bél hajokn ál van igen 
jó hatással. Kapható Selmecbányán K lein  Jakab
nál, ki 10 üveg rendelésnél házhoz szállítja. Vi
déki megrendelések Kutkezelőség Gyügyre inté
zetniük. Kitűnő és biztos óvszer járványok idején.

A t. hölgyközönség b. figyelmét felhív
juk hazánk egyik legkedveltebb divatáruházának 
W’ein er M átyásnak  (Budapest Andrássy ut 3) 
mai lapunkban megjelent hirdetésére. Weiner 
Mátyásnál már megkezdődött a nagy tavaszi szö
vet-vásár és a remek, modern és páratlan olcsó 
mintagyüjteméuyét komoly vevőknek kívánatra 
készséggel küldi ingyen és bérmentve.

B E L M E C B A N Y A I  H Í R L A P

A közönség- köréből.
Igen tisztelt Szerkesztő Úr!

Engedje meg, hogy becses lapjában a városi 
tanács figyelmét egy hihetetlen módon megol
datlan kérdésre, a nyilvános fürdő kérdésére 
hivjam föl.

Szinte lehetetlenül hangzik, hogy egy tör
vényhatósági városban, mely egyúttal főiskolai 
város is, s ahol 500 hallgatón kívül még vagy 
ugyanannyi tanuló fiatalság van, nincs egy olyan 
nyilvános fürdő melyet a tisztaság érdekében ke
rülni ne kellene.

Manapság a legutolsó mezővárosban is 
tiszta és rendes nyilvános fürdők, esetleg gőz
fürdők vannak felállítva annélkül, hogy ezáltal 
az illető nagyközség a harmadik egyetemet ma
gának követelné. Sőt munkástelepeken is, mint 
például Ozdon igen csinos és tiszta gőzfürdőt ta
lálunk. Miért legyünk csak mi intelligens embe
rek kényszerülve nélkülözni azt, amire manapság 
már minden munkás igényt tart.

Azt pedig, azt hiszem minden szerénytelen
ség nélkül elvárhatja egy főiskolai polgár, aki 
minimum 4 évet kénytelen itt eltölteni, hogy a 
város, mely annyira agitált a főiskola áthelyezése 
ellen, legalább a közegészségügy eme legelemibb 
tényezőjét számára biztosítsa.

Maradok a szerkesztő urnák igaz tisztelője
Halász András,

foisk hallgató.

NYILT-TÉR.
í\ rovat alatt ko/.iötti*kt>rt rumi felelős a s/.etk

ia tru  lik jiiu  raiiMtial. SeMeiliiitilti rörii hisuálü alán.
F e r t ő t l e n í t ő  h a t ó s á g a i t * !  m e g v i z s g á l v a .

A fogak tisztén inrfnsiiiio/. íogvir nőm elegendő. 
Kitárolit;*su a feghus körül akaratlanul képződő árta] 
más anyag, csakis . * * egyesítő
egy folélesztó és unt kn.» hutássá] híré fog-Créii 
uifil elérhető. A ,,K  A L O D O N T "  használata az 
••‘iszes kultorállomoklan lughatásosabbtiak 'e- 

M/üv.vult.

Menyasszonyi kelengyék selyemből méterenkint 19 korona 
f)0 (illőitől minden színben 

Porto és vámmentesen házhoz s/állitva. Minták nagy vá 
lasztébban postafordulattal küld: H e n n e b e r g  s e l y e m  

g y á r a  Z ü r ic h .  3

Eyy em eletes ház,
am i a főtér közelében van, néhai 
Párvy Károly volt. tulajdona, el
halálozás f'olvtán 3500 forintért
eladó. Bővebbet az örökösnél.
F ü s i  G á b o r n é

D e b r e c e n ,  K o s s u t h - ü t c a  4 .

SELMEC- ÉS BÉLABÁNYA SZ. KIR. VÁROS

HIVATALOS KÖZLEMÉNYEI.
A/ anyakönyvi hivatalok bejegyzések

1910. évi ápr. hú 9-től, 1910. ápr. hó 15-ig. 
Születés.

Schmidai Anna leány Selmecbánya 
Kántor Ferenc. Heszl Paula leány ►
Chlatini József, Csernák Antónia fiú Kisbánya 
Szvetlik János, Bartkó Zsuzsanna leány »

Házasság*.
Schick Zsigmond Handlova, Fizély Ilona Selmecbánya 

, Ocsenás István, Zsila Mária Selmecbánya 
Halálozás.

Jokl Mária, 13 éves, tíldőgűmőkór Selmecbánya

Hirdetmény.
Selmcc-Bélabánya törvényhatósági jogú sz. 

kir. város központi választmánya az ezen város 
országgyűlési képviselő választó kerületében a 
jövő évre szavazattal biró választók ideiglenes 
névjegyzékét az 1899. XV. t.-c. 145. §-a értelmé
ben f. évi április hó 15-én tartott ülésében az 

j 1874. XXXIII. t.-c. 41, §-a rendelkezéséhez képest 
; összeállítván, a városrészenként betűrendben össze

állított névjegyzékek a kihagyottak névjegyzéké
vel együtt f. évi május hó 5-től 25-ig közszem
lére kilététnek és pedig

1. a választó kerület összes választóinak 
ideiglenes névjegyzéke a kihagyottak névjegyzéké
vel együtt Selmecbányán a városi főjegyző hiva
talos helyiségében (Városház, lf. em. 10. ajtó).

2. a bélabányai, hodrusbányai, steifultói, 
rovnai (felső-fuclislochi) és bankái választók ideig
lenes névjegyzéke pedig a kihagyottak névjegyzé
kével együtt az illető külső városrészek rendőr
biztosainak hivatalos helyiségében.

E névjegyzékeket valamint a beadott felszó
lalásokat a kitűzött napokon reggeli 8 órától déli 
t2 óráig egy hatósági közeg jelenlétében mindenki 
megtekintheti és délutáni 2 órától 6 óráig lemá
solhatja (1874. XXX1I1. t.-c. 43. §-a).

A névjegyzék ellen saját személyét illetőleg 
bárki felszólalhat.

Ezen kivül mindenkinek jogában áll azon 
választó kerületben, melyhez tartozó valamely 
község névjegyzékébe felvétetettt, bármely jog
talan felvétel, vagy kihagyás miatt a névjegyzék 
ellen felszólalni.

A felszólalások Írásban adandók be és egy 
beadványkoz főbb egyénre vonatkozó lelszólalás 
is foglalható.

A felszólalónak kívánságára beadványáról 
téritvény adandó.

A felszólalások és az azokra tett észrevé
telek a központi választmányhoz intézendők és a 
szükséges okiratokkal felszerelve a városi polgár- 
mesterhez nyújtandók be (1874. XXXIII. t.-c.
44—46. ij-a).

A központi választmánynak a felszólalásokra 
vonatkozó határozatai f. évi julius hó 20-ától 
július 30-áig fognak köszemlére kitétetni.

Minden határozat
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a )  mellyel valamely felszólalás elutasittatott, j
vagy

b) valamely név kitörlése elrendeltetett vágj
c) a mellyel valamely felszólalás felett ho

zatott, melyre észrevétel adatott be, annak fog 
kézbesittetni, kinek választói jogára a határozat 
vonatkozik (1899. XV t.-c. 148 §-a).

Azok, kiknek felszólalása vagy észrevétele 
feletta választmány határozatot hozott, altnak köz
szemlére történt kitételét követő 10 nap alatt. — 
azok pedig, kiknek a 148. jj-ban elősorolt hatá
rozatok kézbesittettek, a kézbesítéstől számított j 
10 nap alatt a kir curiához intézett felebbezé- | 
süket a központi választmány elnökéhez nyújt
hatják be. A felebbezés Írásban nyújtandó be s j 
ahhoz uj bizonyítékok is mellékelhetek. (1874. j 
XXXU1. t.-c. 50.' §.)

Fentiek értelmében ismételten is figyelmez- | 
tetnek a választók, hogy a törvény idézett szaka
szai és a 151. és 152. §. a következő határidőket j 
rendeli betartatni:

A névjegyzék kiigazítása iránti kérvények 
(felszólalások) minden évben május hó 5-től 15-ig ; 
adhatók be, az ezekre tett észrevételek pedig má
jus hó 16-tól 25-ig fogadtatnak el; a felszólalások 
és észrevételek felett a központi választmány jú
lius hó 1-től 20-ig határoz s a hozott központi 
választmányi határozatok juiius hó 20-tól 30-ig 
tétetnek ki közszemlére.

Selmecbányán, a központi választmánynak 
1910. április hó 15-én tartott üléséből.

Horváth Kálmán, Sztancsay Miklós,
küzp. választmányi elnök. közp. választmányi jegyző. 

11063. sz. 1010. vt.

Hirdetmény,
Selmee- és Bélabánya sz. kir. város taná

csa közhírré teszi, hogy a városivigadónak, (felső
major) szállodának, kertnek s a hozzá tartozó j 
épületeknek az 1911. évi jan. 1-től számítva 0 
(hat) egymásután következő évre bérbeadása vé- . 
gett a folyó évi április 28-án d. o 10 órakor ti ! 
városház tanácstermében nyilvános árverést tart.

A városi vigadó a múlt évben egy tágas \ 
étkező helyiséggel kibővítve és helyreál itva lett.

Iíikiállilási ár: évi 2000 (kétezer) koronából 
álló bérösszeg és az adóknak s vizdijnak megté- j 
ritése.

A részletes feltételek a városi számvevő
ségnél megtekintendők.

Az árverezni szándékozók, amennyiben a 1 
város területén ingatlan birtokuk nincsen, köte
lesek az árverés megkezdése előtt bánatpénzül 
az egyévi bérösszeg 10 “0-át tehát 200 (.keltőszáz) 1 
koronát az árverés megtartásával megbízott vá
rosi tisztviselőnek kezeihez lefizetni.

Selmecbányán, 910. évi március hó >7-én j 
tartott tanácsülésből.

Horváth Kálmán
polgármester.

1202. sz.
M. kir. honvédelmi minisler.oln.

Körrendelet.
S elm ee- és B é la b á n y a  sz. k ir .  v á ro s  k özö n ség én ek .

A külföldön tartózkodó nem tényleges állo
mányú legénységnek a fegyvergyakorlat alóli fel
mentésre irányuló kérvényeihez a fennálló szabá- 1 
lyok szerint melléklendő katonai, illetőleg honvéd j 
igazolványi könyveit ezentúl már a cs. és kir. : 
osztrák-magyar külképviseleti hatóságok nem fog
ják továbbítani, hanem visszatartják. Az emlitoLt j 
kérvényeket, amelyekben a rendfokozat, állomány- ! 
csapat (intézel), alosztály, sorozási évfolyam, sor- í 
szám, a katonai törzskönyvi, illetőleg honvéd 1

anyakönyvi lap száma, az illetőségi község, vala
mint az illetékes hadkiegészítési kerületi vagy 
honvéd kiegészítő parancsnokság megemlítendő j 
lesz azoknak a továbbítása elolt, a külképviseleti 
hatóságok a most jelzett adatok tekintetéből a 
katonai, illetőleg honvéd igazolványi könyvben 
foglaltakkal összehasonlítják s azokat a szükség
hez képest helyesbítik. Á kérelemnek teljesítése 
esetében a vonatkozó záradékot a nálok vissza- i 
tartóit katonai, ill. honvéd igazolványi könyvbe i 
a képviseleti hatóságok bsjegyzik s a záradékolt 
igazolványi könyvet a folyamodónak visszaadják.

Jelen körrendelet, amely által a védtörvény 
végrehajtási utasítás I része 108. tj-ához tartozó 
V. melléklet almelléklelében H. alatti rendelkezé
sek változást nem szenvednek: az említett utasí
tás hadseregi II. része 38, i?-ának 5. pontjánál és 
honvédségi 11. része 35. ij-ának 5. pontjánál elö- 
jegyzendö. Az összes járási tisztviselők, illetőleg 
a katonai ügyek ellátásával megbízott városi tiszt
viselő (tisztviselők) a körrendeletről sürgősen ér- 
tesitendők s a körrendelet megfelelő módon köz
hírré is teendő.

Budapest. 1910. évi március hó 18-án.
Hazai s. k. honvédelmi minister.

A m. kir. földmivelésügyi ministemek 1910. évi március | 
hó 14-én 311219. szám alatt kiadott

r e n d e l e t e .
Az eleven hasznos vadnak s a hasznos szárnyas vad tojásai

nak forgalomba hozatala cs számlása tárgyában.

A hazai vadtenyésztés érdekében és a hasz
nos szárnyas vad tojásai mindinkább elharapódzó 
jogosulatlan elszedésének meggátlása végett az 
1879. XL. törvénycikk 1. és 16. §-ai alapján ren
delem:

1. Élő hasznos vadat, hasznos szárnyas vad 
tojását szállítani csak engedélyivel szabad.

2. Az engedélyt a m. kir. földmivelésügyi 
minister adja. akihez a kérvényt a törvényható
ság első tisztviselője utján kell benyújtani. A 
kérvény benyújtása alkalmával hatóságilag iga
zolandó, hogy folyamodó a vadászati jog tulaj- j 
(Ionosa s Így az élő hasznos vad befogására, 
vagy hasznos szárnyas vad tojásainak szedésére 
jogosult. Az engedélyt kérő, ha nem tulajdonosa 
a vadászatnak, igazolni köteles, hogy a vad be
fogást, tojás szedést a vadászat tulajdonosa nem 
tilalmazta. Az engedély alapján a törvényhatóság 
első tisztviselője szállítási igazolványt állít ki, 
mely a szállitmánynyal együtt a vasúti, hajózási, 
illetve postai felvételi hivatalnak átadandó. Ha 
élő hasznos vad, vagy hasznos szárnyas vad 
tojása ilyen szállítási igazolvány nélkül, a vasúti, 
hajózási, illet ve posta felvételi hivatalnál továb- j 
bitás végett feladni szándékoltatnék, ily külde- l

mények felvétele megtagadandó s ha mégis té
vedésből ilyenek felvételiek, akkor azok vissza- 
tartandók, a községi elöljáróságnak átadandók e 
erről a község illetékes elsőfokú rendőri ható
sága azonnal, esetleg távirat utján is értesítendő

3. Aki élő hasznos vadat, vagy hasznos 
vad tojását az 1. pontban meghatározott enge 
dély. illetve igazolvány nélkül szállít, vagy azok 
jogosult megszerzését igazolni nem tudja, kihá
gást követ el, s a rendőri büntető hatóságok 
által 15 napig terjedhető elzárással és 200 koro
náig terjedő pénzbüntetéssel büntetendő, s nem 
csak az eljárási költségben, hanem a vad ete
tési és kezelési költségeiben is elmarasztalandó.

4. A lefoglalt vad és tojás, amennyiben a 
károsult vadászat tulajdonosnak személyazonos
sága a lefoglalás alkalmával kétségbe vonhatla- 
nul kideríthető, a hozzá távirati utón intézendő 
felszólításra 24 óra leforgása alatt beérkező vá
lasza alapján rendelkezésére bocsátandó. Amerty- 
nyiben a károsult személye, vagy jogosulatlanul 
megszerzett hasznos vad és hasznos szárnyas 
vad tojásának származási helye meg nem álla-

I pitható, a lefoglalt vad és tojások a lehető leg-
j rövidebb idő alatt még a kihágási Ítélethozatala 

előtt az eljárásra illetékes 1. fokú rendőrhatóság 
által elkobzandók és nyilvános árverésen ela- 
dandók. Az árverésben csak vadászterület tulaj
donosa, vagy bérlője, ihletve ezeknek meghatal
mazottjai vehetnek részt. A kihágási elkövető 
az árverésen részt nem vehet. 1 la jogosult árve
rező nem jelentkezik, a vad annak a községnek 
határában, amelyben az lefogialtatoü, kibocsá
tandó a tojások pedig haladéktalanul a földmi- 
velésügyi m. kir. ministerium rendelkezésére bo- 
csálandók, illetőleg a lefoglalt tojások ügyében a 
földmivelésügyi minister rendelkezése távirati 
utón kérendő. Az árverésen befolyt ősszeg az 
1901., évi XX. törvénycikk 23 §-ában megjelöli 
célokra fordítandó. Ha az árverés, illetve az 
eleven vad etetési és kezelési költségei a kihá
gási elkövetőitől nem hajthatók be, azok az á r
verésen befolyt összegből levonandók.

5. F, rendelet az 1903. évi december hó 
18-án 105921 1903. szám alatt kelt, a in. kir. 
belügy-. igazságügy és kereskedelemügyi minis- 
lerrel egyetértöleg kiadott földmivelésügyi minis- 
téri rendelet hatályon kivid helyezése mellett 
1910. évi április hó 1-én lép életbe

Budapest, 1910. március 14-én.
Gróf Serényi s. k.

Legjobb 
padlóm áz a

Tudomány osfoly ói ratokban
hygienikus tulajdonságánál fogva elismerőleg van. említve! 

R a k t á r :

ifj. Marschalkó Gyulánál S eim ec- 
és Ercsi Zsigroondnál bányán.

T a r l ó n !

K t C f / á n n !

K i a d ó n !

H im x n á la tb a n

a legolcsóbb!!

I IÖ Á

Roehe
k»pb ftto g y ó g y s z e r -

A ra  ü ve ge n ké n t d k o ro n

Az orvosi kar által ajánlva.

G ü m ő k ó r  ( t ü d ő b a jo k ) ,  l é g z ó í z e r v i  b á n -  
t a l m a k ,  s z a m á r k ö h ö g é s ,  i n f lu e n z á n á l .

Ki h a szn á ljo n  S iro lin t?
1. A ki hosszú időn keresztül köhögés 

bantui m aiban szenved.
2. Mindazok, kik górrohurutban szenved

nek, Strolin  ,K och  14 á ltal rövid időn 
bőiül m eggyógyulim k.

8. Asztm ában izm ivc ók mór rövid hasz

nálat után lényeges könnyebbülést 
éreznek.

4. Skrot'ulns, inirigydn/.zadásos, szom- és 
orrhuiu tos gyerm ekeknek rendkívül 
fontos szór n Sirolin.
A táplálkozást uagyban elősegíti.

Csak eredeti csomugo.ásu SIR O LIN  „Rocho“-t kérjünk és pótszereket határozot
tan utasítsunk vissza.

F. HOF F MANNL A ROCHE & Co ,
Basel (Svájcz). -------- Grenzach (Németország).
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M A G Y A R  VULKÁNCEMENT®™:
k é s z v é n y t A k  s  a  s  A  (

Ajánl: .Elsőrendű Selypi port- 
landcementet, Yulkán- 

portland cementet, kitűnő minósé-

Központi iroda: B U D A P E S T , V., S a s -u tc a  2 5 . s z . g»t.,„meiV a portiandcem eiU szab-

Telefon-sz&m'1 0 7 -1 6 . Gyártelep Selyp. Telefon: Hatvan 4 6 . tulhaladía-

KRUCSUK 
i SAROK
f i  s  V A N  C I P Ő I É N  o>

Nagy tavaszi szövet- és selyem -vásár

W einer Mátyás
d iv a tá ru h á z á b a n ,

Budapest, VI. k„ Andrássy-ut 3.
E la d á s r a  k e rü ln e k :

Diago'naichítíou 55, 68, 98 kr. é ; feljebb 
'“ aSiarn"” S6PBe 55, 75 kr. és feljebb 
1 "angol kelmék ,Ta” “! 98 kr. és feljebb 
P6,v4rtm4a?.,eíiobb 19, 24 és 35 krajcár 
Mmióntaelal" ",n“’k 25, 32 és 42 krajcár 
Angol zafírok 32, 45, 55 és 75 krajcár 
Se,ASZ ruha 39, 45, 55, 75 kr. és feljebb 
FtaSzto4kt4,t 24, 28, 35 kr. és feljebb 

lé‘ 48, 55, 65, 75 és feljebb
Mo9ó G ren ad in  újdonság 85 ős 115. Pongfis és 
Louisln  selyem  58  és 68 k r . T a ffo ta  ruha selyem 

65, 85 , 95  és 115 k r .
Dupla széles n y e rs  m osó -sely em  98 és 145 k r .

Nagy választék f r a n c ia  és a n g o l k o sftü m  k e lm é k 
ben . cs lp k e sz ö v e te k  ru h ad iszek , sz a la g , fá ty o l és 

mindennemű női p ip e re  c ik k e k b e n . 
ü T iitiiá k ü i tí i d é k r e  s z í v e s e n  k ü ld ö k .

M T  20 .— k o ro n á n  fe lü li  m e g re n d e 
lé s e k e t  b é rm e n tve  s z á ll íto k . Ü Q

O  VAS!
Aki varrógépet akar vásárolni, ne, be- 
folyásoltassa magát olyan hirdetések 
által amelyeknek az a céljuk, hogy

SINGER
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.

SINGER Co.
v a r r ó g é p  r é s z v é n y t á r s a s á g

Selmecbánya, Kossuth Lajos-tér 4.
Scmbcry-félc ház.

sawn I [ li Írt-lile iljletásoli. iányaleleptlt és M prt lap  M. 
Mélyfúrásoké Á>K átfúrások
Iroda : V., Báthory-utczo 3. szám.

T a fW o n  114 — 16,

ü y ú ra A o t fitr á » .  V6«fl 
f ú r á s , o  a  o  o  o  o  

M é ly fú r á s o k  k iv ite li-  
S í é n ,  é r c a ,  k ö s d , kfM l«6
tú r á s o k . S ó s v íz  fö ld  
o la j ,  f ö ld g á z , s z é n s a v ,

Á sván yv íz  é s  m in d e n *  

n n n l l  k ú tfú r á s o k .  O

BUDAPEST Gyár i X.. Kőbányai-út 45. szánt.
T e le f o n  193- 72. & & & & & & >

legm elyeob furd v 
legm esszebbm enő 

J ó t á l lá s t  v á l la lu n k ,  o  

800  m ély fu rA s 
k é s z ü lt  1512 m . m ély  
s é g r e  a  L a p p -fé le  s z a 
b a d a lo m  s z e r in t*  L é g  
J o b b  h i f i i  i ly n e m il  
v á lla la t ,  c i o ü o t p

180 sz. 1910.

Árverési hirdetmény.
Ezennel közhírré teszem, hogy a vb. Schle- 

singer Izidor Selmecbányái lakos csődügyóben fel
vett csődleltár 2 —502 tételei alatt összeírt és 
8551 korona beszerzési értékkel szemben 3837 
koronára becsült fűszer, liszt, festék, kőszén, bor, 
szesz és italáruk az ipolysági kir. törvényszék, 
mint csődbíróságnak 1910. évi 2204. és a Selmec
bányái kir. járásbíróságnak 1910. V. 25/10. számú 
végzése folytán Selmecbányán Szentháromságtér 
7/2. szám alatti üzlethelyiségben (felső piactér) 
folyó évi április hó 16-án továbbá 20-án és 
következő napjainak délelőtt 9 órakor kezdődő 

j bírói árverésen a legtöbbet ígérő részére készpénz 
; fizetés mellett eladatni fognak.

Selmecbánya, 1910. évi április hó 12-én.

Sajtos Mihály
kir. bir. végrehajtó.

I __

r t s t* c * e * 9 * M * * * « « z » i t*
Akap nősülni?

Hölgyektől (ezek között olyanok törvény
telen gyermekekkel, testi hibával stb.) 
0^T 5 500.000 k o ro n a  v a g yo n n a l ~1SM1
fel vagyunk hatalmazva, megfelelő férjet ke
resni. Csakis urak (ha vagyonnélküliek is), 
akiknek komoly szándékuk van és gyors 
házassághoz akadály nincsen Írjanak e cimre' 
L. S c h le s in g e r , B e r lin  No. 18. Oeulschland).

Zsigmondy-utca 67. számú házamban

egy utcai s egy 
udvart szobából

stb.-bol álló lakás m á ju s  1-től k ia d d .  

Évi bére (a házbérfilléreJikel s vizdijjnl 
együtt) 240 korona.

Dr. F o d o r  L.

Rossz gyomor nem bir meg sem
mit és állandó következménye: 
étvágytalanság, g y o m o rfá já s , 
ém elygés, em észtési zavarok, 

fejfájás, stb.

K A I S E R
b o r s m e n ta  k aram ellá i  

! !Orvosilag kipróbálva!!
Egy frissítőén ható, emésztést 
elősegítő és gyomorerősitő szer. 
Csomagolva 20 és 40 fill ér.

-i p, k  -a 1A  Márkus M., cuk
l \ 3 p D 3 l O :  rázdájában, Mi-
kovényi Á. gyógy tárában, Mar- 
gótsi örököseinél és Szentiványi 
L a jo s  mézeskaláesos üzletében.

Sel bit e c b á n y á n .

SízSifS

ér*&se adó egy öt szo-
bás lakóház mellék helyi
ségek kel együtt augusz
tus 1-től. Bővebbet:
özv Dr. SCWARTZ OTTO-nénál

H ú n v é d - u l i u i  3 4 .
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Versenytárgyalási hirdetmény.
A Selmecbányái m. kit*, bányászati és erdészeti főiskola 

rektora nyilvános írásbeli versenytárgyalást hirdet a Selmec
bányán emelendő

k é m i a i  l a b o r a t é r i a t n  é p ü l e t é n e k

fölépítésével kapcsolatos következő munkák elkészítésére:
1. Föld-, kőműves- és elhelyező munka. 2 Uránitterrazzó, 

cement- és aszfaltburkolat! munka. ö. Kőfaragó munka. 4. 
Vasmunka. 5. Ácsmunka, ti. Palafedőmunka. 7. Bádogos-
munka. 8. Asztalosmunka 9. Lakatosmunka. 10. Mázoló
munka. 11. Üvegesmunka. 12. Szobafestőmunka. 13. Szob
rászmunka. 14. Csatornázási és vízvezetéki munka. 15. Hom
lokzati címerek és betűk. 1G. Telekrendezés és kerítés.

Ajánlatok az összes munkálatokra, de munkanemenként 
kttlön-külöu is tehetők.

Az árlejtésben résztvehet minden hazai vállalkozó és ipa
ros, akinek üzlete gyakorlására engedelme van.

Az ajánlatot tartalmazó boríték a következő felirattal lá
tandó el; „Ajánlat a Selmecbányái kémiai laboratórium építé
sével kapcsolatos munkákra".

Az ajánlatok szabályszerűen kiállítva, fölszerelve és pecséttel 
lezárt, sértetlen borítékban 1910. évi május hó 14 ének délutáni 
Ö órájáig nyújtandók be közvetlenül vagy posta utján a m. kir. 
bányászati és erdészeti főiskola rektori hivatalának. A később 
beadott vagy beérkezett ajánlatok nem fognak figyelembe vétetni.

Ajánlattevők tartoznak az ajánlati összeg f>"ö-al felérő bá
natpénzt, hivatkozással e hirdetés számára, készpénzben, vagy 
biztositékképes értékpapírokban a Selmecbányái m. kir. bánya- 
kerületi főpénztárba az ajánlat benyújtása előtt letenni s az 
erről szóló eredeti letéti nyugtát, vagy annak közjegyzőileg 
hitelesített másolatát az ajánlathoz csatolni.

Az ajánlat és az ajánlati költségvetés az építtető által ki
adott eredeti Űrlapokon állítandó ki, amelyeknek szövegén tör
lésnek, beszúrásnak, vagy vakarásnak helye nincsen, ellenkező 
esetben az ajánlat mellőzendő.

Az ajánlattal együtt bemutatott ajánlati költségvetésben az 
egységárakat, a melyekért a vállalkozó a költségvetésűén rész
letezett munkanemet elvállalni hajlandó, számokkal kell világo
san megjelölni és a vállalati összeg nagyságát ily alapon ki
számítva, az ajánlatban számmal és betűvel világosan kiírni. 
Átalányösszegü ajánlatok nem fognak figyelembe vétetni.

A versenytárgyalás, illetőleg az ajánlatok felbontása, melyen 
az ajánlattevők vagy igazolt képviselőik is jelen lehetnek, j i ) J O  
m á j a s  h ó  1 4 - é n  <1. a .  4  ó r a k o r  fog megtartatni.

A kivitel odaítélése a m. kir. pénzügyministernek tartatik 
fönn, aki fentartja magának a jogot, hogy a beérkezett ajánla
tok között az ajánlott árakra való tekintet nélkül, szabadon 
választhasson. A végleges döntésig azonban az ajánlattevők kö
telezettségben maradnak.

Oly ajánlattevők, akik a pályázat tárgyát képező ipari 
munkálatok teljesítésére törvényes képesítéssel nem bírnak, kö
telesek ajánlataikban oly képesítéssel bíró megbízottat megne
vezni és annak képesítését igazolni.

Ama pályázók, akik ajánlatuk benyújtásakor a. m. kir. 
pénzügyministeriummal üzleti összeköttetésben még nem állottak, 
tartoznak képességüket és megbízhatóságukat az illetékes keres
kedelmi és iparkamara bizonyítványával igazolni.

Az elvállalandó munkákra vonatkozó általános és részletes 
föltételek, a tervrajzok, valamint a szerződés tervezete Selmec
bányán, a ni. kir. bányászati és erdészeti főiskolán Holló .lenő 
főbányatanácsos, főiskolai tanár hivatalos helyiségében a ren
des hivatalos órák alatt megtekinthetők s az ajánlati és költség- 
vetési Űrlapok is átvehetők.

Azok a vállalkozók, akiknek ajánlata elfogadtatik, kötele
sek a munkálatot azonnal megkezdeni és a szerződésben meg
határozott határidőre pontosan elkészíteni.

Selmecbányán, 1910. évi április hó 8-án.

A főiskola ezidőszerinti rektora:

Vadas Sic tűi.

KOVALD P É T E R  ÉS F I A
o . és kir. szab. kelnie- ós szőrméié i ö, vegytisztító és gőzmosó a

BUDAPEST, VII. KÉR. SZÖVETSÉG-UTCA 37. SZÁM.
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Megbízói kényelmét szem előtt tartva elhatá
rozta, hogy minden tekintélyes vidéki város 
bán képviseletet létesít és ezáltal módot nyújt 
a nagyérdemű közönségnek arra, hogy cégét 
a csomagolás és postaköltségek mellő

zésével közvetlenül felkereshesse,

ü c h le u  JWL e n i> i k
fé r f i  d iv u tá ru h á z a

S E L M E C B Á N Y Á N ,
vette át a képviseletét és a gyár rendes árai 
ban vállalja az úri-, női, és gyermeköliö- 
nyök, diszitö- és bútorszövetek, függö
nyök, kézimunkák, szőnyegek, csipke 
és végáruk, szőrmék stbiek vegytiszti- 

tását és festését.
Úgyszintén ágytollak tisztítását 

fehérnemüek mosását Is.es
A nagyérdemű közönséget biztosítva kifogás 
tahin munkájáról és mindenkor méltányos 
árairól, szives jóindulatába és ügyeimébe 
ajánlja a képviseletet és számos megbízást kér

Kováid P é te r  é s  fia cé g .
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Gsászárfűrdő B u d a p e s te n . N yári és té li 
g y ó g y h e ly , a  m a g y a r  I r g a l-  
ren d  tu la jd o n a . Elsőrangú 

--------  ------------- ------  k én e s  hévvizU g y ó g y fü rd ő ;
moilrru berendezésű gőzfürdő, kényelmes Isz a p fü rd ő k , 
is z a p b o ro g a tá so k , uszodák, külön hölgyek és urak ré
szére. T ö rö k -, k ö - és m árv án y  fü rd ő k  ; h ő lé g  é:, szén 
s a v a s- és  v illa m o s-v íz fü rd ő k . A fürdők kitűnő ered
ménnyel használtainak főleg esu zos b a n ta lm a k n á l és 
id e g b a jo k  ellen. Iv ó -k u ra  a légzőszervek huruUis esetei
ben s .-illesli pangásuknál. 200 kényelmes lakószoba. Szadid 
kezelés, jutányos árak. Gyógy- és z.enedij nincs.

W t ’ l’rospektusl ingyen és bérmentve küld.
I z ii/mi/ntÓHiii/.

Ü G Y N Ö K Ö K
legmagasabb jutalék niollell magyarországi cHmí- 
rtMiilü a b l a k r o l e t t a  én z s a l u s i a g y á r  ré
szére lei vétetnek. Olyano! . kik már ezen szak
mában dolgoztak, előnyben lészesillnek. Ajánlatok

Friedm an  K á ro ly
b ú t o r -  é s  r e d ö n y g y á r a ,  P É C S .

Ü H
Nyomatott Joergea Ágost özv, és fia könyvnyomdájában Selmecbányán, 1910.


