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Az expedíciót s hirdetéseket illető reklamációk a lapkezelő
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A liköcsi homok, puszták tarka füszőnyegére
forrón tűzött le a júniusi nap. A katonai lövölde
előtt egy akácfa árnyékában néhány baka heverészett s jókedvűen csapkodta a piszkos kártyákat.
Az egyik relatív magas —•lehetett vagy üt méter
homokbucka oldalán izzadva kapaszkodott fel
felé Gyömbér Dezső dr. tanár, a fiatal botanikus,
aki a maga nagy feladatává tette a vidék flórá
jának megírását.
Ott is fityegett oldalán a zöld bádogszelence,
melyből füvek és virágok kandikáltak ki. Ez a
*.)ádogszelence épen nem járult hozzá a fiatal ta
nár külső megjelenése méltóságának emeléséhez.
Amúgy is vékony, fakó szőkeségében kissé éret
len legény volt s a szelence nélkül iskolamester
nek, vagy legalább preparandistának nézhette
volna valaki; a zöld dobozzal nyakában azonban
szakasztott olyan volt, mint egy most felszaba
dult kertészlegény.
Gyömbér Dezső dr. épen a Kerner von Marilaum-féle elméleten töprengett, azon amely
szerint a távol kelel egész növényvilága egyszerre
csak felkerekedik, megindul s vándorol, vándorol
messze nyugat felé. íme a Kis Magyar Alföld e
homokpusztáinak flórája is csaknem teljesen azo
nos a délorosz puszta növényvilágával. Ugyanazok
a ■/. árvaleány haj mezők, tarkítva az Ast tágulások

céghez intézendők.

pénzküldemények

is

küldendők.

VASÁRNAP.

vekben; felvillan a fáklyák fénye az ün
nep előestéjén s e fény ragyogásával ver
senyre kél az alattvalók millióinak arca
ragyogása.

Felséges királyunk születésének nyolc
vanadik évfordulója kimagasló ünnepe le
szen a kettős birodalomnak.
A kik e király napokat átéljük, lel
A Lajta-folyó megszűnik e napon vá
kűnkbe zárjuk azok emlékét, jelentőségét,
lasztó határjelző lenni, mert egybe forr ez
e királykultusz is örökéletü lesz a magyar
ünnepen minden magyar és osztrák a fel
földön.
séges uralkodó iránti hódolatban.
Az öröm érzete tölti be a lelkeket ott
Ámde külsőleg is maradandó kifejezést
is, itt is a fölött, hogy Első Ferenc József óhaltanánk adni e tiszteletnek s különösen
királyunk ezt a magas kort ép szellemi és mi selmecbányniak sajátos módon bővittesti erőben megélte s az az imaszerii óhaj hetnénk ki a tervbe vett ünnepi sorrendet
tás, hogy a népek Istene még hosszúra és pedig azzal, hogy ünnepelve felséges
nyújtsa a szeretett uralkodó áldásos életét. királyunkat, egyik felséges elődjének a
E kettős öröm nagy tettek, szép tet magyar történelem kimagasló alakjának:
tek szülő oka országszerte.
dicső emlékezetű Mária Terézia királynőnk
Városi, megyei törvényhatóságaink ne emlékének is szentelnénk egy érzést, a hála
mes felbuzdulásukban az istenházában buzgó érzését s ragadjuk meg ez ünnepi alkalmat
imára gyűlnek egybe amaz ünnepen, de ' ama szobor alapjának megteremtésére, mely
istenházává avatja az alattvalói hűség és szoborral régóta adósoknak érezzük magunkat
hálás tisztelet a tanácskozó termeket is i mi Selmecbányájuk s velünk együtt ilyen
augusztus 18-án és ennek előestéjén, e va- \ nek érzi magát a , bányászok és erdészek
lódi királynapokon.
minden szakembere, aki Mária Terézia
Megkonduln ik a templomok harang dicső emlékű királynőnk gazdag adomá
jai, buzgó hangjuk áhítatot gerjeszt a szi nyában : a bányászati s erdészeti főisko

Turáni virtus.

Jo e rg es Á gost özvegye és fia
kova az összes
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kék és sárga virágaival, ugyanazok a Festuca-pázsitok, a belőle kiemelkedő biborpiros-fejü Jurinea mollisal, a jellemző növényfajokkal, melyeket
Kerner a déloroszországi síkságból felsorol. Sőt
a táj külső képe is azonos: ugyanaz a végtelen
sikság csak alacsony, akácfaligetekkel borított
homokdombokkal megszakítva, ugyanazok a szét
szórt, gémeskutas tanyák s északon a Don, aka
rom mondani a Kis-Duna fehéren csillogó, ka
nyargó, sáya. Ks hogy a csalódás még tökélete
sebb legyen, Gyömbér Dezső dr.-tól alig száz
lépésnyire görcsös botjára támaszkodva, magas
báránybőrsüvegben, mint valami szemlélődő kir
giz törzslönök ott állt mozdulatlanul a liköcsi te
hénpásztor.
Ez az alak egyszerre nagyon érdekelni kezdte
Gyámbér Dezső dr.-t. Jobban, mint a virágai.
Mint hamisítatlan fővárosi fiú, aki egész véletle
nül cseppent a vidéki városba, nem ismerte a
népet, de Ady Endre egy verse nyomán annyira
turáni-nak érezte önmagát, hogy ellenálliatatlan
vágy fogta el beszédbe elegyedni a magyar ugar
ez alakjával melynek becsületes és eredeti eszejárásáról népies novellákban annyit olvasott.
Megtörölte tehát izzadt homlokát s a lan
kán lefelé lassan megindult a pásztor leié. aki
egykedvűen pöfékelve nézte a távoli templomto
rony gombját s dehogy árulta volna el egyetlen
szemhunyoi'itással, hogy közeledő lépteket ball.
Mellette heverészö komondora már sokkal figyel

lánkban szerezte meg a bányászati és erdé
szeti szaktudás alapismereteit.
.A bölcs utód előtt kellemes leszen a
dicsőült előd emléke iránti hálás kegyelet
megnyilatkozása.
,
A mit kérünk, amit ezzel javaslunk
i ez ünnepi alkalomból, az nem lehet áldozat,
hisz kérésünkbe csak arra szoritkozzuk,
hogy törvényhatóságunk némi hozzájárulást
állapítson meg díszközgyűlésén a szobor
alapra. mely hozzájárulás a jövő évi költ
j ségvetésbe fölvétetvén, az a későbbi gyűj
: téssel gyarapittatva, évek múlva azt a
magasságot érje el, mellyel az Alma Mater
szőj) palotája előtt méltó emléket állíthatunk
dicső emlékű alapítójának.
Ha más törvényhatóságok, melyeknek
anyagi
viszonyaik kedvezőbbek, száz
ezrekkel járulnak e napon valamely alap
megteremtéséhez, legyen ami hozzájáru
lásunk ezer korona, vagy ennek a fele.
csak legyen meg a kezdet, a többit majd
elvégzi, befejezi a hála és kegyelet, mely
az Alma Mater gyermekeinek a szivében él.
Kezdjük meg, kezdje meg az ős bányamesebb volt, mert Gyömbér közeledtére felütötte
bozontos, rut fejét, melyből világos, okos tekin
tetű szempár ragyogott elő s bosszúsan vakkantott kettőt-hármat.
— Csiba te, beste állatjai — szólt a pász
tor anélkül, hogy megfordult volna, mire a ko
mondor elhallgatott.
Gyömbér Dezső dr. most már egészen közel
volt a pásztorhoz, de ennek ünnepies mozdulat
lanságát látva, egészen elfogódott. Összeszedte
mégis a bátorságát s megszólította a hallgatag
embert, szóitól szóra úgy, ahogy a novellákban
olvasta:
Adjon Isten jó napot, bátyám !
— Adjon Isten, ifiur — szólt a pásztor és
lassan megfordult, miközben görcsös botja végé
vel megbükle a süvege szélét.
Hűt, félszemü vén ember volt s ősz, rövidre
nyírt tüskés bajusza alól rüvidszáru piros cse
réppipa lógott ki, melyett csak akkor vett ki mikor
beszélt. A vállán szűr lógott, de szőrmés bélésé
vel kifelé fordítva. Jó bűvösen tart az ilyenkor
nyáron.
— Hát csak jó dolga van itt, bátyám! szólt a tanár, hogy szóra nógassa az öreget.
— Vóna hely, ahol jobb véna — szólt ez.
— Ugyan hol?
—- Hál a börtönben vagy pincében.
Hm! — csodálkozott Gyömbér. —- Aztán
miért v
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1907. évben 4023, 1908. évben 4484. 1909. évben
meghaladta az 5000-t.
De a veszettségben elhaltak száma is állan
dóan növekedik: azelőtt évenkint átlag 20—30
egyén közt ingadozott, de 1906. évben már 40,
1907. évben 49, 1908. évben 50 esett áldozatul
a veszettségnek, mely betegséget a külföld több
országában megfelelő erélyes intézkedések segít
Selmecbánya városban nem múlik el év, ségével már teljesen kiirtottak, vagy csak alig
hogy ebveszettség elő nem fordulna majd a bel, j ismernek.
majd valamely külvárosban és pedig vagy bekó- .
Az elégtelen intézkedések következtében a
borló idegen, avagy ilyen által megmart és idő Builapest főváros veszettség! esetei is bizonyságot
vel veszetté váló idevaló eben. Ily módon fordult
tesznek a veszettség emelkedésének, mert az állat
elő belvárosunkban pár hét előtt öt ebveszettség. ! orvosi főiskola belorvosiam klinikájává orvoslás
Az utóbbi néhány év alatt a veszettség kü végett beszállított ebek közül: 1904. évben 7, 1905.
lönösen fokozatos terjedésének elszomorító tényét j évben 14, 1906. évben 23, 1907. évben 24, 1908.
látja az állategészségügyi szakértő, még Budapest évben 26, 1909. évben 24 eb bizonyult veszettnek.
fővárosban is és ép az ottani terjedés s az ott
Ezenkívül a főváros területén 1908. évben
alkalmazott veszettség elleni intézkedések nem 39, 1909. évben 53 eben állapíttatott meg a ve
kielégítő volta és az intézkedések végrehajtásának szettség a főváros kerületi állatorvosai által, de
tökéletlensége provokálta azon javaslatot, melyet ide nincsenek számítva a kóborlás közben el
az országos állategészségügyi tanács a földmive- hullott, vagy agyonvert veszett ebek, amelyek a
lésügyi miniszterhez mostanában tett, s amelyből hatóság tudomására nem jutottak.
az egész országra szóló adatokat és a javaslatot
Ily szomorú és aggályos viszonyok közt az
tanúság céljából kivonatban közlöm.
országos állat egészségügyi tanács a veszedelmes
Veszettnek találtatott és elhullott, vagy ki állapot megszüntetésére a kormánynak ajánlja a
irtatott 1906. évben 1851 állat, ebből 1462 eb; következőket:
1. A hatóság a veszett eb hol megfordulását
1907. évben 2460 állat, ebből 1759 eb; 1908. év
és az általa tett marásokat nagyobb buzgalommal
ben 2689 állat, ebből 2040 eb.
nyomozza ki, mert az eddigi mód szerint több
Veszettségi tünetekre g y a n ú b a n kiirtatolt
megmart eb életben marad s 3 —6 hét múlva
1906. évben 688 eb, 1907. évben 733 eb, 1908.
megveszve a bajt szaporítják.
évben 663 eb.
A föltehetőleg megmart ebek kiirtassanak,
Veszett eb á lta l m egniart fertőzött eb kiir
tatott 1906. évben 5661, 1907. évben 9909, 1908. mert a zártartásban bízni nem lehet.
3. Az állandó szájkosár alkalmaztatás a
évben 10506.
Elfogott k ób or eb kiirtatott 1906. évben nappali időre még a községekre is kötelező legyen.
4. A zártartás ne csak a gyöpmester, hanem
16442, 1907. évben 17597, 1908. évben 17490.
A veszett ebek számának íokozatos szapo minden rendőri közeg által is ellenőriztessék.
5. Az ebadó egyáltalán mindenütt a lehető
rodásával arányosan növekednek nemcsak azok a
károk, amelyek az ezektől megmart értékes házi legmagasabbra emeltessék, hogy minél kevesebb
állatok pusztulásával járnak, hanem az. emberek eb maradjon, miután Törökországot kivéve nincs
életét fenyegető veszedelmek is folyvást nagyob a földterületen ország, hol arányosan több lenne,
mint nálunk. Az eb összeírás pddig ne az ebek
bodnak.
A budapesti Pasteur-intézetben veszett, vagy számának a tulajdonos általi bemondása utján
készüljön, hanem házról házra való lelkiismeretes
veszettgyanus állatok, főleg ebek marása követ
keztében védőoltásban részesült magyarországi
fölvétele által és ebben a községi összeirók a ha
tóság állal ellenőriztessenek is, mert ismeretes,
egyének évenkénti száma 10 év előtt egyszer sem
érte el a 2000-t (1900. évben 1771 volt), de az hogy a községekben az összeírás oly elnézőleg
történik, hogy minden egyes adózó eb mellett
óta megdöbbentően szaporodik: 1906. évben 3172,

város maga, mely nemzeti kincsből nyerte
s őrzi falai között a nagy királynő fényes
múltú adományát: a m. kir. bányászati és
erdészeti főiskolát!

Aveszettség Magyarországban.

— Hát mer mind a kettőben hűvösebb van.
Llr. Gyömbér arca földerült A szittya-turáni
természetes észjárásról szóló hiedelem tehát csak
ugyan nem mese! Íme milyen talpraesett választ
tud adni a nép egyszerű fia!
— Aztán hogy hívják magát, bácsi ! —
kérdezte.
— Engem ? szólt az öreg s hegyeseit köpött
a kutya felé, úgy, hogy ez ijedten félrekapta a
fejét — hát Borvendég Gergelynek.
— Ejnye, de szép neve van1
— Hm Van annak, aki el nem issza . .
Ilonka, beste lélek! Mit keressz te a kuko
ricásba? Na megállj1 Nesze
Evvel megforgatta kétszer a feje körül a
fütyköst s ez nyílegyenesen már repült is egy
szép tarka tehén felé. mely a csordától eltávo
lodva a kukoricás szélén állt s jóizzüeti talatozott
az édes tengerilevélből. A súlyos bot épen lágyékán
érte az állatot, mely riadtan meghorkant s esze
veszetten szaladt vissza a csordához.
— Bodri, na!
Az öreg nógatására a komondor odarohant
a bothoz s azt szájában visszahozta a gazdájának.
— Az urfi, ugy-e diák! — fordult most
hirtelen kérdéssel a pásztor
Dr. Gyömbér Dezső érezte, hogy arcát sötét
pir önti el
— Nem — szólt kissé zavarodottan —
Tanár vagyok.

1910. augusztus
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legalább még egy adózatlan eb is tarlatik, csupa
léhaságból, anélkül, hogy a tulajdonosának arra
szüksége vagy kedve lenne, de azt emellett nent
is tartja, nem ápolja és csak kutya módra ten
gődik, lézeng, örökösen csatangol s ha egy veszett
eb a községbe téved, szaporítja az anyagul a
marásra és utána a veszettségre.
Szabó Ant&i,

KÜLÖNFÉLÉK^
Közgyűlés. A város törvényhatósági bi
zottsága augusztus havi rendes közgyűlését e hó
kilencedikén, kedden délután tartja meg M'ilczek
Frigyes gróf főispán elnöklése mellett. A gyűlés
tárgysorozatát lapunk hivatalos részében hozzuk.
— A polgárm ester szabadságon. Hurráik
Kálmán polgármester Vihnye-fürdőről, hol a für
dő-igazgatói teendőket végezte julius hóban, e hó
negyedikén egy hónapi szabadságra kissalléi bir
tokába utazott.
— Kinevezés. Érti János dr.-t, Érti Vilmos
polgártársunk fiát, aki Háromszékvármegyében
Kovásznán öt évig gyakorló orvos volt, a buda
pesti sebészeti klinikára mütőorvosnak nevezték
ki, Háromszék vármegye föispája pedig elismeré
séül azoknak az érdemeknek, amelyeket Érti János
a megyében való tartózkodása alatt a közegészség
ügy terén szerzett, Háromszék vármegye tiszte
letbeli főorvosává nevezte ki őt. Örömmel em
lékezünk meg Érti Jánosnak, mint városunk
szülöttének, haladásáról, kitüntetéséről s kívánjuk,
hogy humánus, szép pályáján továbbra is a meg
kezd .dt irányban haladjon.
— Sorozás. Az idei sorozás az ex-lex miatt
elkésve bár, de mégis meglesz, örömére a póttar
talékos és tartalékos katonáknak, akiket szolgá
latra hívták volna be az ősszel, ha nem lett volna
megtartható a sorozás. Nálunk holnap reggel veszi
kezdetét a sorozás a városi vigadóban. A sorozó
bizottság tagjai tegnap megérkeztek.
Áthelyezés. A m. kir. kereskedelemügyi
miniszter S in a i Jakab ipari segédfelügyelő! Ipoly
ságra helyezte át s megbízta az ipolysági iparfel
ügyelőség vezetésével.
— Olcsóbb le tt a kenyér. Az idei bővebb
termés kövelkeztéban lejebb szállt a gabona a
vele együtt a lisztnek az ára is. Ez az árhanyat
lás maga után vonta a kenyér árának leszáll! tá-

— Hát csak azért — szólt az öreg — mer asszony ellen, aki sikoltozva futott az országúton.
a gazdámnak, a Barca tekintetes urnák a fia is Ekkor újra repült a bot s szakasztott ott találta
az állatol, ahol az előbb. A bika felhorkolt a ha
diák. aztán annak is van ilyen pikszise, amibe
mindenfelé giz-gazt hord haza.
talmas koppanásra, aztán kedvét vesztve, ellen
kező irányban elballagott.
— Hát az urfi iskolamester?
Dr. Gyömbér csodálkozva nézett az üregre.
— Nem több vagyok. Tanár.
—• Hol tanult meg ilyen pompásan dobni,
— Már értem. Az úri gyerekek iskolamestere.
A kanyargó utón egy parasztmenyecske kö bátyám? — kérdezte.
zeledett bokorugró, rikítóan vörös szoknyában.
—- Hm! — szólt némi gőggel az öreg
Fején nagy kosarat vitt tele sötélpirus, ropogó hisz a mesterségem. Azt talán csak értem. A
cseresznyével A csordában a bika.nyugtalankodni
Borvéndégek mind jó dobók Az apám kétszáz
kezdett
lépésről ledobta az almát az ágról. A fiain is érti
a mesterséget. Valamit csak én is konyítok hozzá
Annuska lelkem — kiáltott rá a Bor
vendég Gergely — hát nem megmondtam a Eltrafáljam azt? — S botjával előre mutatott
múltkor, hagy kerüld' el a csordát, vagy pedig
Előttük kétszáz lépésnyire gyönyörű, mintegy
végy magadra más pendülyl ? Most majd felöklel einbermagasságu ökörfarkkóró virágzott. Yerbascum
a bika1
, thlapsi, mint dr. Gyömbér nyomban konstatálta
— Jaj, Gergely bácsi, hát tartsa vissza’ —
A közepén biborvürös-pöttyü sárga virágok vilá
rimánkodott ijedten a fehérnép.
gítani látszottak a napfényben. A öreg megA bika. gyönyörű, vastagnyaku, tarba siemen- husintotta botját, a szép kóró derékban kettétört
thaii állát, melynek szarván a naplényben vakítóan s Bodri hangos csaholással rohant a bot után
ragyogott a kél ércgomb, első lábaival csakugyan
A puszta felől egy tizenkét-tizennégyéves
túrta a homdkot s csakugyan rohamra készült. suhanc közeledett, fején báránybőrsüveggel, oldalán
— Viola, te! — Beste állatja! Nem maradsz tarisznyával, szájában kialudt pipával, kezében
ott mindjárt! — ordított a pászlor s botja gyönyörű j hatalmas fütykössel.
Ívben, sivitva odarepült a fejedelmi állat két szarva
— Hova mégy, Jancsi? — kiáltott rá az
közé, hatalmasan megkoppantva kemény homlokát. 1 öreg, aztán magyarázókig Gyömbérhez fordult:
Az állat visszahökkent s bambán nézte a löldre— A fiam.
hullt fütyköst Bodri lóhalálban visszahozta a
— Győrbe, vasszögért — volt a fiú válasza
súlyos botot s a bika újra támadásra készült az
— Az anyád küldött?

1910. augusztus 7.
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sát is, mely a sokáig tartó magas kenyérárak
Változás a kir. kath. főgimnázium
után valódi áldás a szegény néposztályra. Ámbár tanári testületében. A kegyes tanitórend Főnök| sége Guba Bál hit tanárt hasonló minőségben Sá
nálunk még nem észlelheti).
A hodrusbányai ágost. evang. egyház- toraljaújhelyre helyezte ál. helyére jön T a rk á n i/i
község paphiánya. A hodrusbányai ágosl. evang. '< Fenenc Nagykárolyból.
Vihnye-fürdő vendégeinek névsora a
egyházközségnek már jó ideje nincsen papja. Vá
lasztottak ugyan már lelkészt, de az még eddig következő;
Hrabovszky Gézáné, pénzügyi titkár neje és
nincsen beigtatva és működését nem kezdte meg.
Fiz a paphiány az egyházközség tagjaira nézve leánya. Eger: hiregi HierschKaroly, dr. kir. tanácsos,
' pénzügyigazgató, neje és 2 gyermeke, Ipolyság;
már nagyon is érezhető kezd lenni, különösen a : l.ászlófalvi Kördögh Ödön, m. kir. főiskolai titkár
halottak eltemetésénél. A múlt héten is meg és neje, Budapest: Vermes \ ilmosné. kereskedő
történt, hogy Ivu n ovits György hodrusi lakost ! neje és leánya, Szeged; Biró Sándorné, magánzó
már-már lelkész nélkül kelleti volna eltemetni, neje és leánya, Budapest; Medveczky Mária, fő
orvos leánya. Léva; Kubinyi Endre, tb. tanácsos
ha a 78 éves. Hodrusbányán nyugalomban élő
: és neje. Nvitia; Krumpel Jánosné, magánzó és
ágost. evang. lelkész. lnstU oris József urban a ; leánya. Léva: Szentiványi Ferenc dr., tb. árvahodrusiak nem nyertek volna egy valóban az ön- j széki ülnök neje, sógornője és fia. Nagybecskerek:
feláldozásig emberbaráti szereletet gyakorló derék j Dussics Zsigmond, földbirtokos, Nagysalló: Popolgártársat. Ez az agg lelkész, ki csak két emberre I noczky István, főszolgabíró, neje és 2 gyermeke,
Oszlány: HofTman Vilmos, téglagyáros, Balassatámaszkodva végezhette el a temetési szertartást
gyarmat; Richter l.ipót, magánzó és neje, Buda
és kisérhette ki a halottal a hosszú utón át a pest; VVillián Istvánná, magánzó és leánya. Nyittemetőbe, igazán példás emberbaráté szeretetni
raszuesány; Fábri Géza tanár. Békéscsaba; Mezey
tanúsított e nemes cselekedetével A gyászoló Géza dr.. Budapest; Helmbacher Aladár, joggya
család ezúton is hálás köszönetének ad kifejezést, kornok, Kiskunfélegyháza: Máttyássy Zoltánné,
MÁV. tisztviselő neje, Mezőtúr; Gottmann Gyuláné,
az agg tisztelendő urnák.
Gazdák Bizt Szövetkezeti titkár neje, Vác; Simnnovits Dezső, tanító, neje és leánya, Debrecen;
— Tűzoltó g y ako rlato k. Az Önkéntes Tűz
oltó Egylet parancsnoksága kettőzött szorgalommal Kovács Zoltánné. gazdatiszt neje, Nagykapos; Kustörekszik arra, hogy az önkéntes tűzoltókat, ugv nyiri Leona, főszolgabíró leánya, Nagykapos: Varga
elméletileg, mint gyakorlatilag kiképezze a tűzol i Józsefné, kereskedő neje és nővére. Debrecen;
tás helyes végzésére. A tél folyamán több elmé Konlsek Kornélné, kereskedő neje és fia. Debre
leti előádáson igyekezett feltárni a tűzoltói isme cen; Heksch Bertalanná, kereskedő neje és két
reteket; most a nyár folyamán több csoport
gyermeke Rimaszombat: Kuftler Lajos, orvosnögyakorlaton a tűzoltó szerek kezelésére; a szá- ; vendék, Alsókubin; Benedek Rezső, lapszerkesztő,
Budapest: Smeringa Szylveslerné, ni. kir. járási
állatorvos neje és leánya, Sárospatak; Zách ,lótigy iránti szeretetüket s lelkesedésüket azáltal is zsefné, postahivatalnok, Tarnóc; Kókai Lajos,
megmutatják, hogy egyéb polgári elfoglaltságaik könyvárus- és kiadó és neje. Budapest; Berger
mellett e gyakorlatokon mindig pontosan és nagy Antalné, iparos neje és nővére, Budapest; Faragó
számmal jelennek meg s érdeklődésükkel és szor Hugó, kereskedő, Budapest; Schindler Dénes, földgalmukkal jutalmazzák a parancsnokság fárado birtokos, neje és leánya. Szügy; Schindler Aladár
zásait. Kívánjuk, hogy buzgalmuk ne lankadjon, dr., miniszteri fogalmazó. Budapest; Kreiker Guszmert, amint csak jól begyakorolt katonaság képes I táv, főmérnök, neje és 3 gyermeke, Szeged; Ujváry
arra, hogy az ellenséggel, sikerrel vehesse fel a Irma, tanítónő, Somogyfajsz; Bűnek Gyuláné, laharcol, hasonlóképen csak a taktikailag jól szer nilónő Eszék; Taffel József, gyári rajzoló, Buda
vezett és begyakorolt tűzoltó csapat tudhatja a pest: Sclnvitzer Lipótné; kereskedő neje, és
fékevesztett eiemet. a tüzet tovaterjedésében si fia. Budapest; Biró Mariska, Budapest; Vajass
keresen megakadályozni, embertársainkat s azok Zoltán, tanító és neje, Cegléd; Farkas Fenak vagyonát megmenteni és egyáltalán a mentési rencné, szövetkezeti pénztáros neje, Cegléd; l.anim
Regina, könyvelő Érsekújvár; Lehotzky Guszlávné,
munkálatoknál hasznosan működni. Természetesen
az erre való képesség csak sok tanulás és sok ügy véd neje. Korpona; Suliajik Gusztávné, taka
gyakorlat utján szerezhető meg; csak gyakorlat rékpénztári pénztáros neje, Korpona: Sághy Béni
teszi a mestert, de általában — az életből merí dr.-né, ügyvéd neje és fia, Ipolyság; Külber Dezső,
tett tapasztalatok alapján hozzáfűzhetjük, hogy festőművész-tanár, neje és sógornője. Budapest
bármennyi is a gyakorlat — az mindig kevés.
— A F. M. K. E. évkönyve. A magyar köz
művelődési egyesületek a magyar művelődés ter
jesztésében nemes versenyt folytatnak egymással.
— Az.
A suhanc megállt. Látszott, hogy mondani Ebből a hazafias munkásságból erősen kiveszi a
maga részéi a Felvidéki Magyar Közmüvelési Egye
akar még valamit,
sület, amely Desseu-fl'y Emil gróf elnöklése, Gyürkv
Edösapám'
Géza dr. ügyvezetése és Clair Vilmos főtitkársága
— Na?
alatt most megjelent évkönyvében múlt évi tevé
kenységéről részletesen beszámol. A F. M. K. E.
— Adjék kend egy kis dohányt.
a mint azt az év könyvből látjuk — az összes
— Nincs.
közművelődési egyesületek között a legtöbb lát
—- llát akkor adjék három vasal, hadd vegyek. ható intézménynyel bir: Fönntart 34 kisdedóvodát,
— Az sincs.
157 nép- és ifjúsági könyvtárat s azonkívül az
— Dehogy sincs. Tudom hogy van.
ifjúsági egyesületek, magyar daloskörök, olvasóegyesületek és magyar művelődés érdekeit szolgál
- Hát ha van, van. De nem adok.
ják. Megszerezte a többi magyar közművelődési
A fiú szemében fellobbant az indulat lángja.
egyesülettel szövetségben, a felekezeti, községi és
Nem szólt egyetlen szót s alattalomos te I egyesületi tanerőknek a féláru vasúti utazás kedkintetet vette apjára, megindult.
! vezményél. A F. M. K. E. kezdésére határozta el
a v allás-és közoktatásügyi miniszter, hogy Nyílra
Mikor vagy száz lépésnyire volt, hátrafor
vármegyében 300.000 korona költségei közmű
dult s megsuhintotta görcsös botját. A súlyos bot
velési házat emel. Magyar énekes- és imakönyeket
repült s a derékon találta az öreget, aki fel
ajándékozott az egyesület 8 magyarosodé községnek
szisszent és lapockájához kapott. Egy pillanatig
a magyar-tót nyelvhatáron s ezzel lehetővé tette,
gondolkodott, hogy vissza dobjon-e, de azután ! hogy templomáikban a magyar isteni tiszteletek
behozhassanak. Kisdedóvodáiban, melyeket az el
csak ezt kiáltotta a sebesen elinaló liu után:
múlt évben is 34.008 korona költséggel tartott fönn,
— Átkozott, gaz kölyke! Na megállj! Majd
kétezernél több idegenajku gyermek részesült
megver az Isten . . . Megdobálni öreg apádat, aki
magyar szellemű és nyelvű vezetésben. A magyar
felnevelt! Ilyen istentelen gazember!
nyelvnek és szellemnek az iskolán kivid való ter
jeszt ésében kitűnt tanerők és idegenajku tanulók
Aztán szemében valami különös büszkeség
megjutalmazására közel -íOtn ■koronát fordított az
csillámlott meg, mikor odafordult Gyömbérhez s
egyesület. Magyar vidékeken, magyar iparosokhoz
Így szólt:
i4jfefvidél.i idegen anyanyelvű inasfiut szegődtelett,
Hanem a dobás pompás volt. Látta, urfiV
hogy azok az inas-évek alatt jó magyar iparosokká
Úgy e majdnem olyan, mint az enyém ’ Hja, látszik,
és hazafias érzésű polgárokká képezhessék magu, kát Az elmúlt évben tanítói jutalomalapot terem
hogy az én nevelésem!

:

j
]

i
!
I

telt az egyesület, a mely ma 1783 koronával sze
repel a számadásaiban; ennek az alapnak a
kamatait minden évi közgyűlése alkalmával
jutalmul adja ki az érdemesebb tanerőknek. Nyitni
és Hont vármegyében a kir. tanfelügyelők segít
ségével 21 községben 228 hallgatóval analfabéta
folyamokat rendezett, melyekben az analfabéták a
magyar Írást, olvasást és számolási tanulták meg.
Mozgalmat indított, hogy Balassa Bálint és Reviczky
Gyula emlékezetének emléktáblát emeltessenek a
Csorba-tó környékén és Yitkóczon, Reviczky szülő
falujában. Népies és ismeretterjesztő felolvasásokat
és mutaványokat rendezett Szepes vármegye több
községében s azokat a többi vármegyékbe is be
vezetni tervezi. Az én 1Tjságom czimü gyermeklapot, mint hetenként megismétlődő jutalmazást,
308 példányban fizette elő a magyar-tot nyelv
határon fönnálló elemi iskolák idegenajku növen
dékeinek, a kik a magyar nyelvet már szóban és
írásban bírják. Azonkívül foglalkozót! a felvidéki
magyar színészet, a napközi otthonok, a kivándor
lás s a magyarországi kivándorlók visszatelepítése,
valamint a munkásgimnáziumok kérdésével is.
'tagjainak összes száma 7137. Legnagyobb alapít
ványai néhai Repesik János ny. tanfelügyelő
102.000 koronás, néhai Sembery Imre 40.000 ko
ronás, néhai Karátsonyi Guidó gróf 20.000 koronás,
a Teszéri-Deinéndy család 7840 koronás, a néhai
Remenyik Zsigmond 10.360 koronás, a néhai
Kurálszki Márton 6000 koronás és Andrássy Dénes
gróf 4000 koronás alapítványa, Az egyesület ez
elmúlt 1909. évben a felvidék tizenegy törvény
hatóságában összesen 86.600 koronát fordított
magyar közművelődési célokra (huszonnyolc
évi fönnállás alatt másfél millió koronát), az 1911.
évre pedig 82.444 koronát irányoz elő hasonló
kulluláris célokra. Egész vagyona 333.715 korona.
Évi közgyűlését augusztus 24-én tartja meg Érsek
újvár városában, a mely iránt már most is nagy
érdeklődés mutatkozik az egész Felvidéken.
Az Önkéntes Tűzoltó Egyesület piros
szekrényei, a melyek a hydransokhoz legközelebb
cső falakon vannak felfüggesztve, általános ö rö 
met és megnyugvást keltettek. Ha tűz üt ki,
azonnal kéznél van a hvdransra rácsavarható
60 méteres tömlő, mely gyorsan meg is hosszabitható. és csirájában elfojthatja a tüzet. Csak
kevés városban találhatunk ilyen felszerelést
melynél életrevalóbbat, célszerűbbel és megfele
lőbbet nem ismerünk a tűzoltásnál. De ez ter
mészetesen csak akkor válik be, ha vízvezetékben
állandóan van viz, máskülönben csak diszes fal disz lesz. Hála és elismerés illeti meg az egye
sület vezetőségét s különösen K ünsztler János
főparancsnokot, a ki személyes tapasztalatai alap
ján teremtette meg. Hisszük, hogy a nagy közön
ség, melynek javára szolgál, oltalmába veszi illetve
nem rongálja meg a szekrényeket, a mitől sokan
félnek. Adja a gondviselés, hogy mennél ritkáb
ban legyen rájuk szükség. Az a ludat, hogy nem
csak a hozzáértő, de végszükségben bárki is ke
zelheti és elfojthatja a fenyegető veszedelmet,
olyan megnyugvást ad, a mii kifejezni csak a
legnagyobb köszönet szavaival lehet.
Az ebzárlat vége. A tegnapi napon vé
get ért az ebzárlat ideje, melyet a rendőrhatóság
az ebveszettség miatt rendelt el. Itt említjük meg,
hogy az ebzárlat ideje alatt tiz egyént küldött fel
a hatóság a budapesti Basteur-intézetbe védőol
tások végett.
Lenkei Zsigmond hirdető-irodája. A
magyar sajtó egy régi, ismert munkása, Lenkei
Zsigmond ki évek hosszú sora óta áll a sajtó
szolgálatában, ujságvállalatát hirdető ossztállyal
bővítette ki. Ismerve Lenkei tapasztalatait és szak
érteiméi bizonyos, hogy munkássága e téren is
előnyére válik az ipar és kereskedelemnek, melynek
sok hasznos szolgálatot fog tenni eme uj vállalat.
Az uj hirdetési iroda vidéki osztályát Klein Simon
vezeti, ki hosszú ieeig állolt egy nagy fővárosi
hirdetési iroda mindazokat, kik a bel- és külföldön
hireytni szándékoznak, forduljanak hozzá bizalom
mal fölvilágositásérl. — Az uj iroda cime: Buda
pest VII.. Rózsa n 8. sz. Telefon 176—09.
— Tévedés azt hinni, hogy a poloskák pe
téikkel együtt ki nem irthatók. Ha a Löeherer
íCimexin poloskairtót használjuk, úgy nemcsak
az élő poloskák pusztulnak el röglön, de a *Cimexin» hatása Llytán a peték nyomban kiszá
radnak s többé ki nem kelnek. A Löeherer Cimexin mindenütt használható, szövetei, bútort,
falat vagy festést nem piszkit; nyomot, vagy fol
tot nem hagy. Kapható: M argőhty gyógyszertár
ban Selmecbányán, valamint a készítőnél: Lücheivr gyógyszerésznél Bártfán.
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Budapest világvárosi fejlődésit igazolja
a Népszínház közvetlen közelében .lézsef kiírni Iti.
szám alali nemrég megnyílt «Savoy» nagyszálloda
Rövid fennállása dacára máris egyik legkereset
tebb szállodája lett fővárosnak, mert amellett,
hogy a legmodernebb kényelemmel van beren
dezve árai szinte feltűnően olcsónk. A «Savoy >
most Kemény Testvérek - a budapesti ‘ Magyar
Világ. kávéház tulajdonosainak és a tátraftiredi
•Grand Hotel, éttermek volt bérlőinek tulajdo
nába került kiknek kiváló szaktehetségét 0 Felsége
Kioldd főhercegnő is elismerte, amidőn Neméin
Bélát es Fülöpöt az udvari szállítói címmel tün
tette ki.
Ö Felsége az olasz király és királyné
udvari főorvosa ezeket Írja: ‘ Gyakran volt al
kalmain mellbetegeknél, akiknél egy enyhe has
hajtószerhez kellett fordulnom, Purgo-t igénybe
venni s ann ak enyhe, semmikép sem izgató hatá
sával rendkívül meg voltam elégedve. Vélemé
nyem szerint ezen szer valóban a jövő laxánsának tekinthető. Prof. ür. Antonio Maggiorani.
—■ Magas ju ta lé k mellett ügynököket, uta
zókat keres ablakredőnyök elárusitására Sehlesinger Simon és Társa ablakredőny gyára. Buda
pest, Gróf Zichy Jenő-utca 16, hová Írásbeli
ajánlatok és megrendelések inlézendők.

"~NYILT-TÉR.
Mindazon kedves ismerőseimnek, kiktől sze
mélyesen el nem búcsúzhattam, ezúton mondok
szomorú ‘ Isten Hozzád.-ot.
Selmecbánya, 1910. évi augusztus havában.
Özv. Sehwartz Ottó dr.-né.
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M. t. vevőink szives tudomására
adjuk, hogy a nyuszi un hó 21- iy
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dekében intézett feliratának pártoló támogatása
iránt
17 . 5844/1910. szám. A Magyar Országos
Tűzoltó-Szövetség megkeresése a tűzrendészed tör
vény megalkotásának sürgetésére felirat intézése
iránt.
Selmecbánya, 1910. évi augusztus hó 3-án.

Arthold Géza,
|j. polgármester.

3463 1910. szám.

G ro h m a n n G yula,

Hirdetmény

J o e rg e s Á. özv. és fia.

a fe g y v e r a d ó r a v o n a tk o z ó b e je le n té s e k t á r g y á b a n .
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HIVATALOS KÖZLEMÉNYEI.

Meghívó.
Selmec- és Bélabánya sz. kir. bányaváros törvényiialósági bizoltságának folyó 1910. évi augusztus
havi rendes közgyűlését ugyanazon hé 9-ikének
d. u. 3 ó rájára tűzöm ki, s ahhoz a bizottsági
tagokul ezennel meghívom.
Ipolyság, 1910. augusztus hó 2-án.

fii rovat alatt köztöttekárt nem felelés a s/.ei..

19H). augusztus 7.
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g ró f Wilezek Frigyes,
főispán.
T á rg y so ro z a t:
1. 370,/polgm. 1910. szám. A polgármester
havi jelentése a városi háztartás és közigazgatás
folyó évi július havi állapotáról.
2. 6808/1910. szám. A m. kir. belügymi
niszternek folyó évi 8806/111. számú jóváhagyó
remlelete a Sembery-házban levő teremnek szín
házi célokra történi átalakítása alkalmával fel
merült több-kiadás fedezete ügyében.
3. 5262 1910. szám. A ni. kir. belügymi
niszternek 158975,1 X— 1909. számú leirata egyes,
a városi pénztárban kezeli alapok külön kezelé
sének megszüntetése ügyében.
4. 5779/1910. szám. A in. kir. belügyminisz
ternek folyó évi 96219 Yil b. számú rendeiete a
város nyilvános jellegű kórházának 1911. évi költ
ségvetése tárgyában.
5. 6046/1910. szám. A város tanácsának
előterjesztése az elhagyott gyermekek alapja ré
szére államsegélynek kérése iránt az 1901. évi
XXI. t.-c. 4. §-a alapján.
6. 6185/1910. szám. A helybeli ni. kir. bá
nyászati és erdészeti főiskolának kérése a főiskolai
épületek és a Székely-féle telek közt levezető gya
logúinak elzárása, illetve a főiskola telkéhez való
csatolásának engedélyezése iránt.
7. 5688 1910. szám. A város tanácsának elő
terjesztése a kálváriái városi kőbánya alatt uj
kőbánya nyitásának engedélyezése s az uj kőbánya
kezelésének ideiglenesen a llngyeoz és Kosenauer
cégre való bízása iránt.
8. 4846/1910. szám. A város tanácsának
előterjesztése az ág. bilv. ev. és az izr. egyházak
1911. évi segélyének megállapítása iránt.
9. 3730/1910. szám. A város tanácsának
előterjesztése a Pelernák Gizella tulajdonát képező
hodrusbányai 65. összeirási számú háznak és kert
nek 2000 korona árban a város javára leendő
megvétele iránt tanítói természetbeni lakás céljára.
10. 5942 1910. szám. A város tanácsának
előterjesztése a dolinái városi korcsmának Polatsik
Jenő részére leendő bérbeadása ügyében.
11. 5516/1910. szám. A város tanácsának
előterjesztése a Yrala nevű erdőrészben levő rétnek
Nemesek József városi erdőőr részére leendő bérbe
adása ügyében.
1 2 . 5951 1910. szám. Benkő Kálmán buda
pesti lakos, a Magyar Földhitelintézet igazgatójá
nak kérvénye Vilmye-fürdőben építendő villa
céljaira telek átengedése és eladása Iránt.
13. 0229 1910. szám. Molesiczky Lászlóné
és In-. Ordédy Vilmos kérvénye Vilmye-fürdőben
építendő villáik céljaira területnek átengedése és
eladása iránt. (F.lső Ízben leendő tárgyalás.)
1 í. 6196 1910. szám. Az F.lső Selmecbányái
ing- és fehérnemügyánmk Kérvénye gyárépület
épithelése céljára leiek átengedése illetve eladása
iránt.
15.
1910 szám. Vihnye-lürdő gondnoké
mik jelentése július hóról.
16. Í-3Í-9/I9IO. ,-záin. Sipien város közön
sédének mrgkere; >e a gabonaárak leszállítása ér

Fegyveradót fizet mindenki a birtokában
lévő vadászatra használható lőfegyver után úgy
szintén azon fegyverek után, melyek családtagjai,
vadászcselédjei, a vadak gondozására és erdőte
rületek őrzésére alkalmazott cselédjei, valamint
mező-, szőlő-, vagy erdőgazdaságban alkalmazott
csőszök, pásztorok és erdőkerülők birtokában vagy
használatában vannak.
Az. aki csak fegyveradót fizet, köteles a
birtokában levő s vadászatra hasznáhlató fegy
vereket szám szerint s annak megjelölése mellett,
vájjon egy vagy kél csövük-e, bejelenteni a be
jelentést lakásának pontos megjelölése mellett
sajátkezüleg aláírni és az 1910. augusztus hóban
ama városi adóhivatalnál benyújtani, ahol az
adóköteles állandó lakását tartja.
A bejelentés előszóval is történhetik, mely
esetben az adóköteles bemondása szerint a be
jelentési űrlapot a városi adóhivatal köteles ki
tölteni.
Aki évközben lép adóköteles fegyver birto
kába. tartozik fegyverét a birtokba vételtől szá
mitól! 8 nap alatt bejelenteni.
Azok, kik a törvény értelmében adómentes
fegyverek birtokában vannak, kötelesek ezeket a
fegyvereket egyszerit)indenkorra a városi adóhi
vatalnak arról szóló bizonyítványával ellátni, hogy
a bejelentett fegyverek adómentesek.
A városi közegek által a fegyveradóról ké
szített kivetési lajstromok a kir. pénzügyigazga
lóságnak érvényesítési záradékával ellátva a vá
rosházánál 8 napi közszemlére kitétetnek, hogy
azokat mindenki megtekinthesse, netaláni felszó
lamlását beadhassa, esetleg a másokai illető adó
kivetésekre vagy fegyvertitkolásokra nézve észre
vételeit megtehesse.
A felszólamlások és az észrevételek a fent
kitüntetett határidő alatt a kir. pénzügyigazgató
ságnál nyújtandók be, mely az észrevételek alap
ján a szükséges intézkedések megteszi, a felebbezéseket pedig a közigazgatási bizottság elhatározása
alá terjeszti.
A vadászati jegy iránti bejelentések szintén
1910. évi augusztus havában nyújtandók be a ’
adóköteles (illetőleg kezes) állandó lakására nézve
illetékes járási főszolgabírónál (városokban a
polgármesternél. Horvát-Szlavonországban az 1.
foka közigazgatasi hatóság főnökénél)
Ha valaki évközben kiváltja a vadászat
gyakorlását, megkezdeni, vagy pedig élvezett va
dászati adómentessége megszűnik, e bejelentési
azonnal meglenni köteles.
Vadászati jegy váltása esetében a fegyver
adó a vadászati adóval együtt a kir. adóhivatal
nál fizetendő.
Az esetben, amidőn valaki már a városnál
befizette a fegyveradót és azután kíván vadá
szati jegyet váltani, a fegyveradé-igazolvány a
kir. adóhivatal által bevonatik s a befizetett fegy
veradó a vadászati adóval együtt a vadászati
jegyen kilüntettetik, magától értetik, hogy a már
befizetett fegyveradót újból nem kell befizetni.
Az 1883: XXIII. t.-c. 0. §-a értelmében a
Hadászati adó alól ki vannak véve az ezen sza
kasz a ) pontjában említetteken kívül:
1. a vadászterületek tulajdonosainak vagy
bérlőinek szolgálatában álló vadászcselédek;
2. a vadak gondozására és vadászterületek
őrzésére alkalmazott cselédek;
3. a mező-, szőlő- és erdőgazdaságnál al
kalmazott csőszök, pásztorok, erdőkerülők;
4. a hatóságilag felesketell erdőlisztek. erdő
örök és a kir. erdöfelüfelügyelösóg személyzete.
Az adómentesség igazolásául szolgál az 1..
2.. és 3. pontok alatt említett egyéneknél: a kir
adóhivatal állal kiállítóit fegvver-adó-igazolvány.
a 4-ik punt alatt einliletl egyéneknél pedig az
eskühiznnyilvány eredetije, vagy hivatalos má
solata.

S E L M E C B Á N Y Á I

1910. augusztus 7.
Az, aki adóköteles fegyverét az adó alól el
vonja, eltitkolja vagy az adóköteles fegyvereket
a törvényben meghatározott eseteket kivéve, a
vadászatra használja, az eltitkolt vagy adó alól
elvont minden darab fegyver után busz koronától
negyven koronáig terjedhető bírságot tartozik
fizetni. A befizetett birságnak egyharmada a fel
jelentőt illeti.
A vadászati adójövedéki kihágások az 1889.
évi XXIII. i.-c. 49. §-a értelmében toroltatnak meg.
Selm ec- és Bélabánya város
adóhivatala
5620. sz. k ü. 1910.

Hirdetmény.
Közhírré teszem, hogy az 1910. évre vonat
kozó fősorozás a jóváhagyott terv szerint a kö
vetkező napokon fog megtartatni:
1910. évi a ip sttu s Ilii 8-áu az I.korosztály (1889.évbeli születésiül;)
1910. .................... 8-áii a 11.
,
(1888......................... )
1910....................... . 9-én a Ili.
„
(1887...................
)
1910. „
„
9-én az idegen illetőség: Iraüköielesek to p a t

eiővezeiietit.

A sorozás a Városi Vigadóban minden reggel
8 órakor veszi kezdetét. Felhívom az érdekelt
hadköteleseket, hogy ezen fent jelzett
napokon
tiszta öltözetben, pontosan és teljes számban jelen
jenek meg.
Selmecbányán, 1910. évi julius hó 14-én.
Sztancsay Miklós,
főjegyző, katonuügyi előadó.

3762 sz. 1910.

Hirdetmény

Mely szerint közhírré tétetik, hogy a folyó
évi I. és 11 oszt. kereseti adó kivetési lajstromok az
Ipolysági m. kir. pénziigyigazgatóságnak érvénye
sítési záradékával ellátva a városi adóhivatalnál
folyó évi aug. hó 4-től folyó évi aug. hó 12-ig ter
jedő nyolc napi közszemlére kilététnek azon figyel
meztetéssel, hogy az adókötelesek neláni felszólam
lásaikat megtegyék, és pedig:
a ) azon adózók, kik a fentérintett kivetési
lajstromban tárgyalt adónemmel már a múlt évben
voltak megróva, a lajstrom kitételének napját;
b) azon adózók, kik a kivetési lajstromban
megállapított adóval a kivetés évében első ízben
rovattak meg, adótartozásuknak az adókönyvocskébe történt bejegyzését követő iö nap alatt köz
vetlenül az ipolysági m. kir. pénzügyigazgatósághoz
annál is inkább nyújtsák be, mert ezen határ
időn túl oda beérkezett felszólamlásaik az 1889.
évi XLIV. törvénycikk 16. 18. ij-a értelmében mint
figyelembe nem vehetők egyszerűen visszautasittatnak.
Selmeebányán. 1910. évi augusztus hó 2-án.
Városi adóhivatal.
2609. sz. 1910.

2620 sz. 1910.

HÍ RLAP
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Hirdetmény.

Mely szerint közhirró tétetik, hogy a folyó évi
tőkekamatadó kivetési lajstromok az ipolysági
m. kir. pénzügyigazgatóságnak érvényesítési zára
dékával ellátva a városi adóhivatalnál folyóévi aug
hó 4-tól folyó évi aug. hó 12-ig terjedő nyolc napi
közszemlére kitételnek azon figyelmeztetéssel,
hogy az adókötelesek netáni felszólamlásaikat meg
tegyék. ős pedig:
(t) azon adózók, kik a fentérintett kivetési
lajstromban tárgyalt adónemmel már a múlt év
ben voltak megróva, a lajst rom kitételének napját;
b) azon adózók kik a kivetési lajstromban
megállapított adóval a kivetés évében első Ízben
rovattak meg, adótartozásuknak az adókönyvecskébe történt bejegyzését követő 15 nap alatt köz
vetlenül az ipolysági m. kir. pénzügy igazgatósághoz
dnnál is inkább nyújtsák be, mert ezen haláriaőn túl oda beérkezett felszólamlásaik az 1889.
évi Xl.IY. törvénycikk 16. 18. g-a értelmében mint
figyelembe nem vehetők, egyszerűen visszautasíttatnak.

'
'

Braun Eduard

I
1

h ird e té s i iro d á já t
Budapest
IV., Révay-utca 1. szám
(Váczi-körut sarok)

;
í
í
\

Selmecbányán, 1910. évi augusztus hó 2-án. |
Városi adóhivatal.
9077. sz. 1910.

Hirdetmény.
Mely szerint közhírré tétetik, hogy a folyó évi
házbéradó kivetési lajstromok az ipolysági m. kir.
pénzügy igazgatóságnak érvényesítési záradékával
ellátva a városi adóhivatalnál folyó évi aug. 4-től j
folyó évi aug, hó 1 2 -ig terjedő nyolc napi köz- ;
szemlére kitétetnek azon figyelmeztetéssel, hogy ;
az adókötelesek netáni felszólamlásaikat meg
tegyék és pedig:

a világ összes hírlapjai részére.
♦ ♦

D íjm en tes fe lv ilá g o s ítá s o k .
♦ ♦

.Kitüntetve: az első díjjal, elismerő
okirat, aranyéremkereszttel. újságreklámnak mintaszerű elkészítéséért.

Eladó kis trafik.

a ) azon adózók, kik a fentérintett kivetési ;
lajstromban sárgyalt adónemmel már a múlt !
évben voltak megróva a a lajstrom kitételének
napját;

Vételár készpénzben kb. 2200
leltár szerint. Ebből kb.
1200
J< különféle áru és kb.
j
1000 J< trafik-, bélyeg- és váltó! raktár.
J o e rg e s Á g o st.
|

ójazon adózók, kik a kivetési lajstromban
megállapított adóval a kivetés évében élső Ízben
rovattak meg, adótartozásuknak az adókönyvecs
kébe történt bejegyzését követő 15 nap alatt, közvétlenül az ipolysági m. kir. pénzügyigazgatósághoz
annál is inkább nyújtsák be, mert ezen határidőn \
túl oda beérkezett felszálamlásaik az 1889. évi :
XLIV. törvénycikk 16. 18. §-a értelmében mint csinos szőke, pékmester egyetlen leánya. 400,000
figyelembe nem vehetők, egyszerűen visszautasit
korona vagyonnal, kissé túlságosan fejlett test
ta tnak.
alkattal. mielőbb férjhez óhajt menni tisztes je l
Selmecbányán, 1910. évi augusztus hó 2-án.
lemű fiatal emberhez. Csakis komoly ajánlkozók
Városi adóhivatal.
kapnak választ.
S c h l e s i n g e r , B e r li n , 18.

H I R D E T É S E K .

1270 1910.

tlkv. sz.

Árverési hirdetményi kivonat.
A Selmecbányái kir. jbiróság mint tlkvi ható
ság közhírré teszi, hogy a Selmeci Népbanknak
-— ilj. Obert István és neje sz. Szkaczil Mária elleni
végrehajtási ügyében az ipolysági kir. törvényszék
területköréhez tartozó Selmecbányái kir. járásbí
róság területén Selmecbányán fekvő a Selmec
bányái 510. tjkvben 159. Iirsz. a. felvett s B.
11— 12. t. a. ifj. Obert István és neje sz. Szkaczil
Mária nevére ingatlanra s azon épült 215 III. számú
házra 6188 koronában megállapított kikiáltási
árban az árverést elrendelte és hogy a lentebb
megjelölt ingallanság az 1910. évi augusztus
23-ik napján délelőtt 10 órakor a kir. járás
bíróság hivatalos helyiségeinek 1-ső számú szobá
jában megtartandó nyilvános árverésen a kiki
áltási ár egyfélén alul nem fog eladatni.
Árverezni szándékozók tartoznak az ingatlanság kikiáltási illetve vételárának 1 0 % -át
készpénzben vagy óvadékképes értékpapírokban a
kiküldött kezeihez letenni.
Kir. jbiróság mint tlkvi hatóság
Selmecbányán, 1910. évi április hó 18-án.
Liha Antal,
kir. táblabiró.

S z e r e ti e g é s z s é g é t ?
K i ne t u d n á , h o g y u t ó lc r h e t e t le n U I le g jo b b
h a s h a j t ó a v i lá g h ír ű

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

128- 2 4 .

H irdetések felvétele
i

Hirdetmény.

M in d e n t a b le t t á n r a j t a v a n e k é t s z ó

TELEFO N
♦ ♦

Mely szerint közhírré tétetik, hogy a folyó
évi földadó kivetési lajstromok az ipolysági m.
kir. pénzügyigazgatóságnak érvényesítési záradé
kával ellátva a városi adóhivatalnál folyó évi aug.
hó 4-től folyó évi aug. hó 12-ig terjedő nyolc
napi közszemlére kitétetnek azon figyelmeztetéssel,
hogy az adókötelesek netáni felszólamlásaikat meg
tegyék, és pedig:
a ) azon adózók, kik a fentérintett kivetési
lajstromban tárgyalt adónemmel már a múlt évben
voltak megróva, a lajstrom kitételének napját;
b) azon adózók, kik a kivetési lajstromban
megállapított adóvai a kivetés évében első Ízben
rovattak meg, adótartozásuknak az adókönyvecs
kébe történt bejegyzését követő 15 nap alatt köz
vetlenül az ipolysági m. kir. pénzügyigazgatóságlioz
annál is inkább nyújtsák be, mert ezen határ
időn túl oda beérkezett felszólamlásaik az 1889.
évi XLIV. törvénycikk 16. 18. tj-a értelmében mint
figyelembe nem vehetők egyszerűen visszautasitlatnak.
Selmecbányán, 1910. évi augusztus hó 2-án.
Városi adóhivatal.
M inden v a ló d i doboz 25 d r b o t ta r ta lm a z .

Fonciére-palotába helyezte át.

PURGO-BAYER.

Minden v a ló d i d oboz 2 5 d r b o t ta r ta lm a z .
M in d e n .’t a b le t t á n r a j t a v a n e k é t s z ó
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NEMÉNY-TESTVÉREK

H Í R L A P

1910. augusztus 7.

SAVOY-

pontjában.

1 2 0 vend égszoba.

O lvasó és társalg ó

term ek.

K ö zp o n ti

f / ö z / i i t é s . Fü rd őszobák . L ift. Yaruum O leaner. J J i i n t e t i s z o b á b a u
h iíti'd

VH m e t i - t j r í z r e z e t é k ;

pályaudvarokkal.

V illam os vasu tkö zleked és az összes

Mérsékelt, árak. A lugllgyolmesebb

k is z o lg á lá s .

1317/1910. tkv. sz.

ö o *íí

3

Németország egyik legrégibb és leg
nagyobb m otorgyára.

08.

A főváros le g ú ja b b és legm odernebb elsőrangú szállo d ája a város köz- /'

NAGYSZÁLLODA.
Drezdai Motorgyár Részvénytársaság

T e le fo n 154

B u da p e st, J ó z s e f- k ö r u t 16.

0
£

HÁLÁL

0

a le g y e k re !

0

Árverési hirdetményi kivonat.

Az

„ A r t > p ieu \"
m éz -lé g y fo g ó m ind e lf o g ja .

Egy d a ra b lO fill.
Kapható:

a legtöbb gy ó gy tárban
és drogériában.
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A Selmecbányái kir. járásbiróság mini tlkvi
hatóság közhírré teszi, hogy a Selmeci Népbanknak
Grünwald Samu elleni végrehajt, ügyében a:
ipolysági kir. törvényszék teruletküréhez tartozó
Selmecbányái kir.jbiróság területén Selmecbányán
fekvő a Selmecbányái 99. tjkvben GOO. hrsz. a.
felvett s B. 2. t. a. Grünwald Samu nevére irt
ingatlanra s azon épült 81/1. üsszeirási számú
házra 850 koronában megállapított kikiáltási
árban az árverést elrendelte és hogy a fentebb
megjelölt ingatlanság az 1910. évi augusztus
hó 23-ik napján d élelőtt 10 ó rak or a kir.
járásbiróság mint tlkvi hatóságnál megtartandó
nyilvános árverésen a kikiáltási úron alul nem
fog eladalni.
Árverezni szándékozók tartoznak az ingat lanság kikiáltási illetve vételárának 10 % -á t kész
pénzben vagy óvadékképes értékpapírokban a
kiküldött kezeihez letenni.
Kir. jbiróság mint tlkvi hatóság

áS !

í r

A ki varrógépet akar vásárolni, ne befoly ásoltassa m agát olyan hird etések
által am elyek nek az a c élju k , hogy

Selmecbányán 1910. julilius hó 8.
Liha Antal,
kir. táblábiró.

SINGER

a
■i
0

1
0

felveszek könyves boltomba.fi
Szállít szakkörökben elismert legjobb gyártmányú o Benzin-,
vagyNyersolaj-,
több Gázközépiskolai
és Petroleumm o t o r o k a tjárt,
és l ohelybon,
c o m o b i l o kszü
at
osztályba
valam int s z iv ó g á z m o to ro k a t. t
leiknél
lakó újdonság!
fiatal emberek
Meglepő
|
E g y e jelentkezhetnek,
te m e s g e n e r á to r u n k k á ! a Q
té n y le g e s ló e rő ó r á n k é nTt c s a k §
k ö rü lb e lü lJ o
I fe
i lr
l égr e
b es k e
Árügl. o st.

Tanuló
felvétetik H e ffte r R ic h a rd

név alatt használt vagy rég ebb rend
szerű gépeket hozzanak forgalom ba.
In k áb b azt vegye figyelem be, hogy
varrógépeinket nem viszont elárusítók
utján, hanem sa já t üzlethelyiség ü nk ben
közvetlenül ad ju k el a közönségnek.

reskedósóben Ipolyságon.
1271/1910 tkv. sz.

Árverési hirdetményi kivonat.
A Selmecbányái kir. jbiróság mint tlkvi ha
lóság közhirré teszi, hogy a Selmeci Népbanknak
— Danko János elleni végrehajtási ügyében az
ipolysági kir. törvényszék lerületköréhez tartozó
Selmecbányái kir. járásbiróság területén Bélabányáu
fekvő a bélabányai 352. tjkvben 273. hrsz. a. fel
vett s B. 7. t. a. Danko János nevére irt ingat
lanra s azon épült 1 1 2 . összeirási számú házra 010
koronában ezennel megállapított kikiáltási árban
az árverést elrendelte és hogy a fentebb meg
jelölt ingatlanság az 1910. évi augusztus hó 27.
napján d élelőtt 10 órakor Bélabányáu a remi
őrbiztos hivatalos helyiségében megtartandó nyil
vános árverésén a kikiáltási ár egyfélén alul nem
fog eladatni.
Árverezni szándékozók tartoznak az ingat
lanság kikiáltási illetve vételárának 10 °/0-át kész
pénzben vagy óvadékképes értékpapírokban a ki
küldőit kezeihez letenni.
Kir. járásbiróság miut tlkvi hatóság.
Selmecbányán 1910. évi április 18-án.

Vezérképviselet:

Gellért
Ignác és Társa £
Akap nősülni?
B u d ap est. T e r é z - k ö r u t 41. sz.
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Hölgyektől (ezek között olyanok törvényLtgmesiitbbnienii
jótállás!
Kedvező tizetési leltételek!
télén gyermekekkel, testi hibával stb.)
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fel vagyunk hatalmazva, megfelelő férjet keresni. Csakis urak (ha vagyonnélktiliek is),
akiknek komoly szándékuk van és gyors
házassághoz akadály nincsen Írjanak e cimre'
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L . S c h l e . i n g c r , B e r l i n N o . IS. (DeutschlandJ.
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S IN G E H G o.
v a rró g é p ré s z v é n y tá rs a s á g

Selmecbánya, Kossuth Lajos-tér 4.
HRT

Sembery-fcli’.
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Liha Antal
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kir. táblabiró.
A * orvosi kar által ajánlva.

Siro/in
V

Rcehe‘*
tárta—

A— lT O R w k M t i k o ro n *.

vardce-

G ü m ő k ó r (tüdőbajok), légzőszerv! bántalmak, szamárköhögés, influenzánál.
K i h a s z n á lj o n
L A ki hosszú időn k eresztül k öhög és
báu talm aiban ezunvod.
8 . M indazok, kik géiM óuru tban szenved
nek, Siro lin .K o r i. ■* á lta l rövid időn
b e lö l m eggyógyulunk.
A A sztm ában szór.\ „.lók m ár röv id kasa-
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«reüetl csom agolású

S ie o lin tV

n á la t után lény eges k önnyebbftlétÉ
é rezn ek.
A B k ro fu lás, inirigyduzaadáaos, —a u - áa
e rrh u ru to s g y erm ek ek n ek reu d kirtil
fo n to t saer a H íre in .
A táp lálk o zást n agyban e lő se g íti.

SJLROL1N „H «che“-t kérjünk é t pótsaoroket határosat*
tan u ta titsa n k vissza.

F. HOFFMANN-LA ROCHE & Co.,
Basel (Svájcz).

■■ Grenzach (Németország).

Nyomatott Joerges Ágost öz\. és liu könyvnyomdájában Selmecbányán, 1910.

