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Hivatalos rész.
Hirdetmény.

Abból az alkalomból, hogy Tolnavármegye tör
ténetének első része, „Tolna vármegye az őskorszak- 
lól a honfoglalásig* czim alatt, két vaskos kötetben, 
VVosinszky Mór hírneves régészünk, a magyar tud. 
akadémia archeológiái bizottságának s az országos 
embertani és régészeti társulat igazgatótanácsának tagja, 
— az országos ethnographia társulatban, a paleo- 
ethnologiai osztály előadója, továbbá a romai Árkádok 
akadémiája tagjának, s a müncheni és bécsi anthropo- 
logiai társulat levelező tagjának stb. stb. tollából meg
jelent, e tudományos belbecsénél fogva általános ér
dekű és az eddig ismert „Monographiák* jelentőségén 
messze felül emelkedő régészeti kézimunka létrejötté
nek elősegítésére kiküldött bizottság, időszerűnek látja 
a hazai törvényhatóságok első tisztviselőinek, mint 
akik köré az ország administrationális góczpontjain 
tömörülő intolligentiának tábora csoportosul, e mü
vet különösen is figyelmébe ajánlani.

A munka első kötete a kö- és bronzkorsza
kot tartalmazza, következő nagyon kimentő fejezetek
ben : a paltolith-kor; neolith-kor; kőkorszaki cultura; 
lakások; temetkezés; hasogatolt kőeszközök; csiszolt 
kőeszközök ; csont- és agancseszközök; agyagmüves- 
ség; edényfestés; ékszerek; s a legelső település kor
meghatározása. (Rak ezen általános s minden laikust 
érdeklő fejezetek ulán foglalkozik a szerző Tolna 
vármegye lelhelyeivel és leleteivel alphabetikus sor
rendben.

Ugyanezt a beosztást követi a szerző a bronz
korszaknál is. Itt is kimerítő cullurképet ád a bronz
korszakról ; külön-kűlön fejezetekben szól e kor tár
sadalmi életéről, a lakás-systemárúl, e kor várairól 
és védvonalairól, temetkezési szokásáról, fegyvereiről, 
eszközeiről, ékszereiről és agyagmüvességéről. Csak az 
után következnek a megyei ezen korszakba eső tele
pek és leletek.

A második kötet a kelták, romaiak s a népván
dorlás korszakát, az úgynevezett vaskort tartalmazza. 
Szjngazdag képekben látjuk előttünk a kelta nép tö r
ténetét, culturáját, temetkezését, élelszokását, fegyve
reit, eszközeit, ékszereit s azután e megyében folyta
tott életét, küzdelmeit s városait. A romaiak idejét 
kővetkező fejezetek tárgyalják: a római társadalmi 
élet felosztása, kormányzata és közigazgatása; romai 
hadügy; a Duna folyása a romai korszakban; romai 
katonai obsitos levelek; romai közlekedésügy és úthá
lózat; romai temetkezés, síremlékek és sirmellékletek ; 
a romai pogányvallás emlékei; a kereszténység első 
terjedése a megye területén s a megyei romai leihe
lyek. — A népvándorlás korszakából szerző előbb az 
ez időszakra vonatkozó történeti adatokat csoporto
sítja s csak azután világítja meg e történeti mosaik- 
szerü cullurképet a régészeti adatok legapróbb rész
leteivel. Szól e kor lakásairól, erődítményeiről, temet
kezési szokásáról, fegyvereiről, közhasználati eszközei
ről, edényeiről s végre a szerző állal Tolna megyében 
folásolt több ezer népvándorláskori sírról s azok rend
kívül gazdag leleteiről.

A befejező részben a honfoglaló pogány magya
rok hátrahagyott leleteit tárgyalja.

Bő betűrendes tárgymulató van még a munká
hoz csatolva, melynek segélyével az olvasó e rengeteg 
adathalmazban azonnal feltalálhatja az öl érdeklő rész
leteket.

A fejezetek ezen egyszerű elösorolásából is kilü- 
oik, hogy a most közrebocsátott két el.-••.'■> kötet, habár 
szorosan véve Tolnavármegyo öskorszakál tartal
mazza is, oly általános érdekű munka, melyet min- 
rlen művelt ember, ki egy kis fogalmat akar magának 
szerezni Magyarország öskorszakáról. mint régészeti 
kézimunkát fog használhatni, miután ebben minden

; egyes korszak általános culturképe a legbővebben 
van kidomborítva s oly nagy£ ábrahalmazzal (a legkü- 

j  lőnbözőbb reproductiokban 3600 ábrával s 3 nagy 
térképpel) van ellátva, hogy minden korú régiségre 

! megtalálhatja az analógiát ábrában és szövegben. E 
i két kötet különállóan is megrendelhető a szerzőnél 
j (Wosinsky Mór esperes-plébános Szegzárdon és pedig 
; az előállítási költségnek körülbelül * 14 árában, összesen 
i 4 frton.

Melegen ajánljuk e kiváló müvet a n. é. közőn- 
j ség figyelmébe.
i Selmeczbányán, 1896. május-hó.

Szitnyai József polgármester.

| A Magyar Turista Egyesület
közgyűlése.

Múlt héten két egyesület tartotta városunkban 
! közgyűlését, melyeknek mindegyike ahhoz az épület- 
j hez hordja a követ, melyet mi oly fényesnek, oly nagy- 
j  szerűnek óhajtunk ; a jövő Magyarország nagy épü- 
! létéhez.
' Az egyik a Magyar turista egyesület, a másik a 
I Selmeczbánya vidéki r. k. népnevelők egyesülete.
; Szent ügyet szolgál mindegyik; koronázza síkéra mü- 
1 ködésüket.

E helyütt az elsőről szplla kiemHjük hogy vá- 
‘ rosunk közönsége és turistái az ügyhöz méltóan fo

gadták a vendégeket. Érkezésükkor e hó 23-án testű- 
; letileg jelentek meg turistáink a vasúti állomáson, a 

hol Szitnyai József polgármesterünk úgyis mint a 1 
i Szitnya-osztály elnöke üdvözölte őket. Hasonló fogad- I 
! tatásban részesítették az elnököt is Eötvös Loránd j 

bárót, a ki a lelkes őszinte szívből eredő Isten-hozott-ra • 
i hasonlóan szívélyes szavakban válaszott.

Vendégeink úgy 23-án, mint 24-én több irányban 
■ tettek kirándulást, s mialatt 24-én reggel a választmány 

a délutáni közgyűlés tárgyalását készítette elő, az alatt I 
egy nagy csoport a hodrusi völgybe rándult a tavak- I 
hoz, melyeknek szépségében gyönyörködve a honvéd- I 
emlékeket is meglátogatták s a Vöröskuton át két 
irányban ereszkedtek le a városba. Megjegyezzük itt. 
hogy a hodrusi tavaknál kitűnő s vendégeinket teljesen 

i kielégítő villásrcggelivel láttak el bcnnünkel a Szitnya- 
1 osztály megbízottjai Csiba István és Knezovits Adolf 
j urak.
j A „Szöllő* vendéglőben lefolyt bankett után a 

a városház tanácstermében tartott közgyűlésen talál- 
! koztak újra a turisták.
I Eötvös Loránd báró elnök eszmékben gazdag meg- 
j nyitójára, melyben az egyesület nemesczéljátvázolta, azon 
I reményének kifejezése mellett, hogy az egyesület, mely j 
! túl van a kezdet nehézségein, ezentúl minden irányban i 
i intenzív működést fog kifejthetni s mely megnyitó végez- | 

tével lelkes éljenekben tört ki a termet teljesen betöltő ; 
közönség, Szitnyai József polgármester ékes szavakban j 

; üdvözölte ö nagyméltóságát, kinek megjelenése oly 
igazán magasztos ünneppé avatta a magyar turisták e 
közgyűlését. Üdvözlő szavaiban köszönetét mondott 
azért a kitüntetésért, hogy az országos egyesület első 

' közgyűlésének színhelyéül az ős bányavárost jelölte ki.
I a hol a turistaság már másfél évtized óta részesül 

gondos ápolásban. Úgy ez üdvözlő szavakat, mint az |
, elnök szívélyes válaszát általános helyesléssel fogadla 
: a közgyűlés.

Majd dr. Téry Ödön ügyvivő alelnök felszólalása 
után dr. Marinovicb Imre titkár olvasta fel terjedel
mes és nagy gonddal kidolgozott jelentését, mely az 
egyleti működés minden mozzanatát felölelte s mind
végig le tudta kötni a figyelmet.

Szitnyai József polgármester magáévá tevén a 
titkári jelentésben foglaltakat, javasolja, hogy köszönet 
szavaztassák a titkári jelentésben felsorolt buzgó egy-

; leti tagoknak, a kik ily hathatósan működtek közre a
I turistaság érdekében.
j Az igazoló választmány jelentéséből, melyet Tirts 
! Rezső elnök adott elő, megtudtuk, hogy az egylet 
! 2524 tagot számlál s 128 a szavazó, 
í Dr. Téry Ödön ügyvivő alelnök bemutatja az 

egyes képviselőket, szavazatuk számának kitüntetése 
mellett, s felolvassa a sok üdvözlő táviratot.

A számvizsgáló bizottság megadja dr. Staub Mó
ricz volt főpénztárosnak a fölmentvényt, mire a köz
gyűlés a költségvetés tárgyalását vette elő, ezt egész 
terjedelmében elfogadva.

A tisztikar az 1896—98. évekre következőleg 
alakult meg: Elnök: Báró Eötvös Loránd, egyet, tanár 
a főrendi ház tagja. Alelnök Dr. Wartha Vincze, mű
egyetemi tanár, ügyvivő alelnök: Dr. Téry Ödön, 
kir. közegészségi felügyelő, titkár: dr. Marinovicb Imre 
kir. jogügyi íogalmazó. Jegyző Dr. Németh Imre, 
ügyvéd.

Választmányi tagok: Dr. Boleman István, kir. 
tanácsos orvos. Dr. Forster Gyula a főldhitetintézet 
igazgatója Inkey Béla, a m. tud. akadémia tagja. Dr. 
Kiasz Pál. belügyminiszteri s. titkár. Dr. Környei Ede, 
ügyvéd. Lukse Fábry Béla, miniszt. műszaki tanácsos, 
Petiik Lajos, állami ipariskolai tanár. Dr. Staub Móricz 
fögymnásiumi tanár. Dr. Thirring Gusztáv, a székes
fővárosi statisztikai hivatal aligazgatója

Póttagok: Dr. Czőlder János, a déli vasút titkára. 
Dr. Dirner Gusztáv, orvos, Pfinn József, Kassa-oder- 
bergi vasúti mérnök.

Grctzmacher Gyula föbányatanácsos mutatta be 
ezután Posevilz Gyula tanárnak Selmeczbánya és vidéke 
gypsőntvény-térképét. A minden tekintetben sikerült, 
meglepően pontos mű megérdemelte a készítés mód
jának részleteire kiterjedő világos szép előadást.

A király, a haza éltetésével befejezett közgyűlés 
után turistáink egy része a Kálváriához sietett, Eötvös 
Loránd báróval, a nagyobb rész az óvárat tekintette 
meg, hol mintegy másfél órán át szemlélte az érde
kes látni rolókat.

Pünkösd hétfőjén a Szitnyahegy ormán mintégy 
kétszázan gyűltek össze turistáink, s hosszan gyö
nyörködtek a szép kilátásban, heverészve a gyepen, tu
ristaágyakon, kinek a hogy kedve tartotta.

A készletben levő tej, sör csakhamar elfogyott, 
bor azonban kelleténél is több volt az egyébként gon
datlan szitnyahegyi korcsmáros pinezéjében, s igy a 
kielégítő ebédnél italban sem szenvedtünk hiányt.

Feljövetkor a Gretzer-forrásnál készletben tartott 
villás reggelit öt csoport vette igénybe; igy aztán nem 
csoda, ha az utolsónak már nem mindenből jutott, 
a mit egyébiránt turistáink „turista dolognak* tartottak 
s élvezve a meglevőt, csakhamar kárpótolva érezték 
magukat a begyormon.

Csak vázlatosan ismertetett turista ünnepünkön 
részt vettek a budapesti osztály tagjai közül: Dr. Bó
lémon István kir. tanácsos orvos, Déry József k. tör
vényszéki aljegyző, Döri Gyula banktisztviselő. Eötvös 
Loránd báró egyet, tanár, a főrendiház tagja, ifj. F e - 
renezy Károly magántisztviselő, György Aladár statiszt. 
hivatali beltag Dr. Hajós közegészs. felügyelő Holfeld 
Henrik és Pál, Dr. Kanócz János orvos, Késmárky 
Gyula nyug. szolgabiró. Dr Lázár Lajos országgyűlési 
tisztviselő. Liederman Dezső mérnök, Dr. Marinovich 
Imre. kir. jogügyi fogalmazó. Dr. Németh Imre ügyvéd 
és neje, Dr. Schulek Géza ügyvéd, Dr Staub Móricz 
főgymn. tanár és leánya, Dr. Szenger Ede orvos, Dr. 
Téry Ödön kir. közegészs. felügyelő és leánya, Thierry 
Adolf székesföv. hivatalnok, Dr. Thirring Gusztáv a 
székesföv. statiszt. hivatal aligazgatója, Trusbovszky 
Gyula orvos-hallgató, Würtzler Vilmos m. á. v. fel
ügyelő.

A Tanítói Osztályt képviselte: Bardocz Pál b u 
dapesti áll. isk. igazgató; a Vágvölgyi Osztályt: Dr
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Pattantyús Á. Márton orvos; a Kőszegi Osztályt: Mar
kovira József ügyvéd elnök és Kőszegi József titkár. 
Képviselve voltgnug a Tátra, Mátra, Vasvármegyei és 
Turóczi Osztály.

A mi osztályunk vidéki tagjai közül Ribay Károly 
főjegyző Bakabányáról csupán a közgyűlés kedvéért 
jött el, s kívüle mint vendég Hermély Győző körmö- 
czi tanár vett még részt vendégképen ünnepünkön, 
melyet, tekintve azt, hogy csak nagyon későn nyertünk 
teljes tájékozást a vendégek számáról, és hogy egyéb
ként is nagyon el voltak intéző férfiaink egyéb irány
ban is foglalva az utóbbi hetekben, joggal mondhatunk 
sikerültnek.

Megjegyezzük még végül, hogy Bogya, Vnucsko 
vendéglőseink konyhája teljesen kielégítő, jó volt; ezen 
véleményüknek többen s többször adtak kifejezést 
turistáink közül is. t.

Millenniumi ünnepeink.
(Folytatás.)

— Millenium! ünnepély Szélaknán május-hó 
17-én. Daczára annak, hogy az ünnepély inkább fele
kezeti jellegű volt, megjelent azon a bányahivatal és 
erdőgondnokság tisztikara; a község elöljárósága, va
lamint az ünnepély magasztosságáért lelkesülő lakosság 
vallás és rangkülömbség nélkül. Az ünnepély program
ját a helyi iskolaszék állapította meg s elhatározta, hogy 
ha az idő kedvez, az isteni tisztelet után a közönség 
a szabadba vonul, ellenkező esetben pedig az irgalmas 
nővérek intézetének I. osztályú tantermében fog meg
tartatni. Az ünnepély a reggel 9 órakor tartott hála
adó isteni tisztelettel vette kezdetét, mely alatt a 
nagyobbrészt tótajku közönség azon kellemes megle
petésben részesült, hogy ez alkalommal az itteni irgal
mas nővérek növendékei az „Oh Isten szt. felségedet" 
„Ah hol vagy magyarok tündöklő csillaga . . . "  „Szűz 
Mária hazánk reménye . .„ és „Boldogasszony anyánk" 
ősrégi magyar szövegű énekeket zengedezték el, jól 
fegyelmezett kettős karban,, a művészileg kezelt orgona 
kísérete mellett. Leírhatatlan az az érzés, mely az 
ember keblét amaz ártatlan lánykák éneke mellett el- 
lőltötte. Egy varázserő működött minden hangváltozat
ban s mintegy visszavezette emlékezetünket a magyar 
nemzet életének ezer évi lefolyására. Ugyanis az „Oh 
Isten szt. főlségedet* szövegű éneknek halk bevezetése 
oly távoli énekre emlékeztetett , mint a mily 
távol esik a jelen kor azon időtől, midőn a honfogla
lók letelepülésük után e szent földön hálaimájokat 
elrebegték. Majd erősebb és ismét halkabb lett az 
ének. mintegy elvezetve a képzeletet a közelebb, de 
zajosabb, néha békésebb múltra, mely számtan viszály
nak, olykor csendes nyugalomnak az emlékét jegyezte 
fel az utókórnak. Az isteni tisztelet után az ünneplő 
közönség a Mária szoborhoz vonult, mely a fáradhatlan 
és feláldozó irgalmas nővérek által készített koszo
rúkkal és virágcsokrokkal volt díszítve. Megérkezvén 
az ünneplő közönség, melyhez a számos vidékiek 
között a lelkes magyarságukról ismeretes Pauer János 
akadémiai titkár és Nyitray László tb. tnok urak 
is csatlakoztak, a Mária szoborhoz. Litassy János cs- 
poresplébános magyar és tót nyelven megható beszédet 
tartott, mely által mindkét ajkú közönség tudomást vett 
az ünnepély magasztosságáról. Ezután Dankó Endre 
községi tanító tartott felolvasást a honfoglalásról. Ezt 
követte Vörösmarthy „Szózatjának eléneklése az irgal
mas nővérek növendékei által, melyet a közönség is 
kisért.A „Szózat eléneklése után Brcmzai Irma zárdái 
növendék szavalta el kellő szabatosággal Földvárynak ■ 
„Szent István" czimű költeményét. Gzuczornak „Hu- 1 
nyadiját" Cseh János IV.-ik oszt. tanuló, „Mátyás 
király Gömörben" czimű költeményt pedig Oskera 
Rezső ismétlőiskolás szavalta el. Nagy hatással volt 
Rosty Kálmán „Szent László és Mátra Verebély" czimű 
költeményének Nyitray Miczike zárdái növendék által 
történt elszavalása, a kinek gyermeki lelke teljesen ! 
magáévá tette a költő gondolkozását s a költemény 
fogalmához méltó hévvel kellő komolysággal s messze 
elhallatszó csengő hangon adta azt elő. Ezután a zárdái 
növendékek még a „Hymnus" második versét éne
kelték el s végre a községi esperes plébánosnak 
lelkes záró beszéde fejezte be Szélaknán a magyarok 
honfoglalásának ezredik évi ünnepélyét. 1.

Különfélék.
— A selm eczbánya vidéki ka th . népnevelők

közgyűlésén, melyről bővebben más alkalommal szó
lunk Aczél János főtanitó a kővetkező elnöki meg
nyitót nioudotta el nagy hatással:

Mélyen tisztelt Uraim !
Hazánk f. évben minden honfi szivét hőn dobog

tató, magasztos ünnepet ül, ezredéves fennállásának 
örömünnepet. Nagyjelentőségű ez ünnep, nemcsak azért, 
hogy immár ezer év viharja tűnt el hazánk felett.

S E L M E C Z B A N n A I  H I B A P O VIL evfolyaui J 3 .  szám.

melynek zajlásától meg nem törve, oly sok hányatás 
után is épen, erősen áll hazánk mint a büszke tölgy, 
melyet a vihar le nem dönt, de azért is, mert ez 
ünneppel összekötött kiállításon megmutatjuk a világ
nak, hogy a balszerencse csak edzetté tette a magyar 
nemzetet, mely jogosan követeli részét a müveit nem
zetek életében. A kiállításon be vannak mutatva a kul-

érzik, hogy egyenlő törvény előtt, az őrök igazság pa . 
rancsai előtt hajoljanak meg.

fia a népnevelők hivatásukat felfogják, s ha az 
erkölcsi nevelés hű kertészei lesznek, akkor a nemzeti 
ujjáébredés főtényezöivé válnak. Ezen kiváló feladat
nak megoldásától, eme magasztos törekvésünktől 
az ország jövője. Azért a nemzet ezer éves fennállásó-

turalis téren való haladásunk legújabb vívmányai.
A nemzetek kulturális haladásának alapföltételét 

a n é p  n e v e l é s  k é p e z i ,  s el kell ismernünk, hogy 
e téren, főleg újabb időben nagy eröfeszilés s nagy 
áldozatok árán tetemes haladást értünk el. Be kell val
lanunk mégis, hogy az iskola, mint nevelő intézet, fel
adatának legfontosabb és legnehezebb részét: az er
kölcs nemesítésének magasztos feladatát, teljesen még 
nem oldotta meg.

A z e r k ö l c s  a z o n  é l e t e r ő ,  mely a nemze
tek létét biztosítja; áldásos verőfény, mely ápolja, ál
landóan íejleszti a nemzetek életfáját s megóvja a kor- 
hadástól; azért oly nemzet, melynél az erkölcsi alap- 
feltételek hiányoznak, bírhatja a politikai életnek for
máit és keretét, de nem magát az életet; mert nélkü
lözi ama szent erőt, mely úgy az egyes embert, 
mint a népeket naggyá teszi. Hisz helyesen mondja 
egyik koszorús költőnk : „Minden országnak támasza 
s talpköve a tiszta erkölcs, mely ha elvész, Róma le
dől s rabigába görnyed." (Berzsenyi.) E szép, e ma
gasztos feladat megoldására vagyok bátor az uj ezredév 
küszöbén t. tagtársaimnak becses figyelmét felhini, 
mert az erkölcsök ápolásának tisztsége első sorban a 
népnevelőket, a nemzeti nevelésnek hirdetőit és apos
tolait illeti. Ez teszi életpályánkat nemessé, eszményivé 
minden nehézsége mellett is kedvessé; mert szent ér
zetet ö n ts  a lelket az ihlet szárnyain a magasba emeli, 
hol megczáfolva látjuk a közmondást: Quem dii odere, 
paedagogum fecere."

Ezen szent hivatásunktól áthatva törekedjünk er
kölcsi elveket csepegtetni tanítványaink lelkűidébe, s 
első sorban teljes erőnkből kell oda hatnunk, hogy a 
szivei, a kedélyt nemesítsük; mert helyesen mondja 
koszolus írónk, br. Eötvös József: „A sziv az értelem 
hiányait gyakran pótolhatja, de a legvilágosabb, legé
lesebb elme sem takarhatja el a sziv hibáit. Elhalmozva 
a szerencse adományaival s kegyeivel, szegény marad 
az ember, ha szive mitsem ad neki."

Szoktassuk tanítványainkat a kötelesség pontos 
teljesítésére, mondjuk meg nekik s szülőiknek, hogy 
nem elég jogainkról, a szabadságról és függetlenségről 
beszélnünk, de főgondunkat a kötelesség teljesítésére 
kell fordítanunk. Az emberi jogok ellenképének, a 
kötelességérzetnek fejlesztésében szoktassuk tanítványa
inkat önuralomra. A magyar nemzet minden ellensé
gét legyőzte, de még egy győzelmet, és pedig a leg
nagyobbat kell kivívnia, t. i. azt, hogy tudjon magán 
uralkodni és önmagának irányt szabni. E győzelem 
nélkül a többinek nincs értéke. Diadalra kell juttatni 
a tisztult eszméket a testi kívánságok felett, az öntuda
tot a szenvedély felett, a meggondolást a vak ösztön 
felett, a munkát és rendet a nyereség utáni szomjú
ság felett. Születés, kor, vagyoni állapot, rang és állás 
különbség nélkül mindenkire nézve azon kérdés áll 
elő: „van-e benne emberi létének megfelelő ihletség?"
A szellemi tehetség, s az embernek életpályája egy
részt a természet adományaitól, másrészt a körülmé
nyektől, a környezettől, az élet soknemü befolyásától 
függ: csak azon egy pont felé irányítsuk a nevelési czélt, 
teljes erővel hassunk oda, hogy az iparosban úgy mint 
a művészben, a polgárban úgy mint a katonában az 
ember feltalálható legyen. Ha a nevelés azt eredmé
nyezi, akkor teljesiti feladatát, különben ámít. Legyen 
az oktatás szükebb vagy tágabb körű, többé- kevésbé 
mélyreható; legyenek számtalan fokozatai és módoza- 
tai-ugy akarja az emberi szellemnek törvénye, úgy a 
gondolat-és a tudománynak szakadatlan fejlődése. De  ̂
a nevelés mindenben kikerekitett egész legyen : hogy 
mindenkit kielégítsen, egyenlő érzelmeket szüljön, az 
emberi lelkeket igazán emberivé, azaz igazán sza
badakká és igazán erényesekké legye. Kell, hogy mind
azokat, kiket érint, emberi méltóságra emelje, mely 
minden más méltóságot és érdemet magában foglal és 
felülmúl. Az iparosnak, munkásnak, napszámosnak, a 
legcsekélyebb embernek lelkiismerete ha elegendő ala
pos és hathatós nevelésben részesült ép úgy képes ne- 
meslelküség és léleknagyságra, igazi gyengéd érzelem 
és erkölcsi erőre, mint a leggyakorlottabb bölcsésznek 
lelkiismerete.

Az erkölcsi élet, a kincseknek e megbecsülhetet
len, legdrágább és legritkább gyöngye, egyszersmind 
az egyedüli kincs, mely az emberiségnek közös birtoka 
lehet, az egyedüli, melyet mindnyájan egyenlő módon 
megszerezhetünk, s melyet a könyvek könyvének, a 
bibliának örökigazságu szavai szerint, sem a tolvajok 
el nem lopnak, sem a moly meg nem emészt. Az er
kölcsi élet az egyedüli tér, hol teljes egyenlőség ural
kodik, hol az emberek miudnyájan testvérek gyanánt

1 nak ünnepén nagyobb ajándékot nem lehetünk le t 
, haza oltárára, mintha erősen megfogadjuk, hogy kül- 
; detésünket mindaddig befejezettnek nem tekintjük 
j mig tanítványainkkal szemben öntudatunk teljével, lel- 
i künk tisztaságával el nem m ondhatjuk: E kicsinyek 
j mindegyikének lényem javát adaadtam : őket nemcsak 
j szellemi ismeretekre oktattam, hanem a legmagasabb 
i tudományra és művészetre is tanítottam, arra t. i. h0„v 
! mint ember, mint becsületes ember és mint jó hazaii 
; tudjon a közös jóért lelkesülni és hasznosan önfelál- 

dozóan munkálkodni."
Éljen a H aza!
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— Csónakázók figyelm ébe! Az akad. athléta- 
clubb a napokban bocsátotta csónakját a Kiinger tóra 
s junius-hó 1-től az a n. é. közönségnek is rendelkezé
sére áll. Személyjegy félórára 20 fillér, tudva azonban 
azt, hogy jezen sportot e városban sokan kedvelik, az 
athléla-klubb némi engedményt kész az által tenni 
hogy idény jegyet is bocsát ki 4 koronáért, s igy le
hetővé teszi, hogy ezen kedves sportot a n. é. közön
ség állandóan űzhesse.

— Az iskoláknak. Az 1895-ik évben befolyt az 
1 % községi pótlékból 502 írt 38 kr, melyből 51 % a 
r. k. 27 % az evang. oktató tanilókal illeti, mig az 
egyletek és izrael. vallásunktól befolyt s 22%-nak 
megfelelő 110 frt. 52 kr. egyelőre a v- pénztárba 
tétetik. A r. k. tanítók között 256 frt 22 kr.-ból a bel
városi két. a stefiultói egy, a bankai egy, a hodrus- 
bányai két tanító s szélaknai apácza zárda egyenkint 
36 frt 60 krt. kap. Az evang. tanítók közt kiosztatni 
rendelt összes 135 frt 60 krt. teszen ki. A bélabányai kive
tett adónak 1 % -a 27 frt 26 kr tevén ki, ebből a 
r. k, lakosoknak 71% -nak megfelelőleg 19 fr 36 kr. 
az evangélikusoknak a 21%-nak megfelelőleg 5 f. 72 
kr.-jár.

— Meghivó.Az „Puky" kviutett társaság f. é. 
junius 6-án (Szombaton) este 8 órakor a Semberi te
remben a Selmecbányái bányászati s erdészeti akad. 
ifj. kör javára zártkörű zeneestélyt tart, melyre a n. 
é. közönséget tisztelettel meghívja. Belépő jegyek 
családjegy 4 korona, személyjegy 1 korona 60 fillér 
ifjúsági jegy 60 fillér. Jegyek Joerges A. ur üzletében 
s este a pénztárnál válthatók. — Műsor: 1., Rieding: 
Praeludium. Előadják három hegedűn: Puky László, 
Pencze Rezső, Chodora Károly, zongorán kiséri: Gle
ment Károly. 2. Dancla: 4-ik koncert-szinfónia. Elő
adják két hegedűn: Puky László, Alföldy Zoltán, zon
gorán Clement Károly. 3. Reissiger: Trió, Előadják: 
Puky László, gordonkán Alföldy Zoltán, "zongorán Cle
ment Károly. 4. M ozart: Vonós négyes. Előadják : Puky 
László, Chodora Károly, Pencze Rezső, Alföldy Zol
tán. Wieniawszki Legenda Op. 17. Előadja hegedűn 
Puky László, zongorán kiséri Glement Károly. 6. Schu
bert: Pisztráng kvintett. (Első tétel) Előadják.: hege
dűn Puky László, violán Pencze Rezső, gordonkán 
Alföldy Zoltán, nagybőgőn Chodora Káról, zongorán 
Clement Károly. Kik tévedésből meghívót nem kaptak 
forduljanak Clement Károly III. éves erdészhez.

— Majális. Eljött végre az a nap, mely után az 
ifjúság — a lányok tán jobban mint az ifjak — vá
gyakozott. Megvolt a lycisták majálisa A hagyomá
nyos eső, mely a mulatságot évről-évre meg szokta 
látogatni, ezúttal nem m utatta m agát; egész napon 
át derült volt az idő. A délelőtt a kicsik, a délután 
a nagyok majálisa volt. Mi csak az utóbbiról beszé
lünk. A Laczi czigány húzta a talp alá valót, a fiatal
ság pedig szorgalmasan, fáradságot nem ösmerve 
ropta a tánezot. Késő estig tartott a táncz, de azt 
hisszük, hogy reggelig se lelt volna vége, ha a ked
ves mamák, no meg a prímás is nem kívánkoztak 
volna haza, Szép közönség volt ott együtt, városunk 
szine-java. A hölgyek igen jól festettek a szebbnél- 
szebb tavaszi toilette-ekben, de különösen nagyon tet
szettek a zárdái magyar ruhás növendékek, kiknek ne
veit csak azért nem akarjuk jelenleg kiemelni, nehogy 
abba a gyanúba essünk, hogy részrehajlók vagyunk.

Félegyházi.
— Hymen. Rónay Károly ipolysági törvényszéki 

Írnok gyűrűt váltott Mangold Mór tekintélyes ipolysági 
kereskedő leányával: Esztikével.

— Eljegyzés. Steinor Soma f. hó 25-én elje
gyezte Rosenfeld Herczog ipolysági kereskedő leányát 
Szidikét Ipolyságon.

— Majális. Az ipolysági izr. iskola növendékei 
részére a tanítók f. hó 31-én a szurdoki erdőben ma
jálist rendeznek.
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H ivatásának áldozata. F. hó 25-én Nagymaros 
., ViMŐcze közötti személyvonatról leesett Novák 
István az ipolysági helyiérdekű vasútnak ismeri kala- 
uza: belső vérzés következtében még az nap este 
meghalt a váczi kórházban.

— Tüzek. Visken e hó 23-án este tűz ütött ki, 
melynek két ház esett áldozatául — Leieden pedig : 
,, hó 20-án keletkezett, gyermekek gondatlanságából i 
láz, mely három házat pusztított el.

— Megbízás. A kűzigazgolási menet gyorsítása í 
céljából elhatározta Hontmegye közigazgatási bízott- 
sg„a a f. évi április 10-én tartott ülésében, hogy a ki
vágási ügyekben a járásbirók is Ítélhessenek. E hatá
rozat folytán Szlávy Pál ipolysági, Horch Oszkár szobi 
jíándory Pál csábi, Nedeczky Árpád korponai és Ollik 
Mihály báthi szolgabirák és Nigrovics Bertalan tb. fő
szolgabíró megbizattak a kihágási ügyekben való Ítél
kezéssel.

— Az ezredéves k iá llítás megnyitásakor Ó fel
ségének a körséta alkalmával feltűnt Zwack J. és Társa 
cs. és kir. udvari szállító, likőrgyáros czég nyitott pa- 
villonja. A czég főnőkéit Zwack Miksa es Lajos ura
kat a kereskedelmi minister bemutatta ó  felségének, a 
midőn is királyunk logkegyesebben érdeklődött az 
iránt, hogy a gyár mióta áll fenn és láthatólag kelle
mesen érintette Ő felségét, midőn megtudta, hogy a 
gyár mióta már 1840. évben alapittatott és nagyter
jedelmű kivitele folytán világhírnek örvenel úgy, hogy 
kiváló gyártmányai által a külföldi versenyt eredmény
nyel küzdi le. Ezek után Ő felsége kísérete te
kintette meg a czég bámulatos kiállítási pavillonját 
mely úgy művészi kivitele, valamint a palaczkok tech
nikai meglepő csoportosítása által oly szép látványt 
nyújt, a minőt ezen üzletágban még nem találtunk.

— Pőstény fürdő vendégeinek száma az utolsó 
megjelent kimutatás szerint G79. Köztük találjuk Pau
lina Württembergi királyleányt kíséretével, gróf Szé
chényi Andor, gróf Weengersky Hugót, gról Ghotck 
Nándort gróf Zedvitz.JAichelburg bárónő stb. Jellemző 
a fűrdövendégek internationális voltára egy indiai 
kávégyarmat tulajdonos Coon, a ki nem átallotta a 
csinos utat Bhamo burináról, hogy a híres Pőstényi 
forrásnál keressen gyógyulást. Az időjárás tartósan 
kedvező.

— Elhaltak. 105 Szabel Goltfried 81 éves r. 
cath. tüdőlob. 106 Lielava György 68 éves ág evang, 
Pthisis pulmonum. 107 Burda Anna 2 órát r. cath, 
gyöngeség 108 Janek Jozefina 3 hónapos r. cath. En- 
terokatarh, 109 Melczer Mária 50 éves r. cath. Vilium 
cordis. 110 Hoffman Lajos 9 hónapos r. cath, Menin- 
“ilis brutális 111 özv. Niderland Katalin 64 éves evang 
Szivbillen-tyübaj. 112 Grégus János István 3 hetes r. 
cath, Gonvulsiones, 113 Makovinszky János 55 éves r. 
cath, Sorvadás. 114 Kitinszky Gusztáv 64 éves r. cath. 
Sorvadás.

Szőllőkerteket a peronospora ellen m ost 
kell védeni. A tartósan hűvös időjárás folytán korábban 
és hevesebben lépett fel a peronospora ez évben, a 
mi gyors védekezést követel, hacsak a most még könnyen 
kiirtható beteg foltok ne legyenek kiindulópontja egy 
a szőlőkre nézve pusztító hatásnak A peronospora 
ellen való védekezésre egész sereg igen jó szereink 
vannak; van úgy a kékkő mint az azurist, de kivált 
a fostil (rézgálic zsirköliszl) mely az említett szereket 
sok tekintetben felülmúlja, és könyebbtn is alkalmaz
ható. A fostit előnye az, hogy poralakban alkalma
zandó, mely eljárás nemcsak hogy a vizhordást teljesen 
kizárja, de egyszerűbb és ennélfogva sokkal olcsóbb 
permetekészülékkel is hajtható végre. A fostit védő 
hatását a benne lévő rézgálic gyakorolja, mig az evvel 
összevegyilett zsirkő a levelekre való tapadást kezve- 
titi. Oly kitűnő védő szerrel van tehát dolgunk, a mely 
— Francziaországban már régóta ismeretes, Magyar- 
országban is már 2—3 év alatt közkedveltségre tevén 
szert — ép azáltal hogy por, hathatósabban védheti 
a tőkéket, mint a cseppfolyó szerek, mivel utóbbiak a 
levelek hátlapját, azaz a peronospora kiindulási helyét 
%  érik el, s ha el is érik rendesen előbb csepegnek 
'e> mielőtt még védő hatásukat gyakorolhatták volna; 
a fostit ellenben a szölőlö minden részébe hatolva, 
°*l tapad s e miatt hivatásának eleget lehet. A ki ér
deklődik a fostit alkal mazása iránt, annak ajánljuk, 
hogy a Mühle Vilmos temesvári udvari szállító czéglö 
ingyen kérjen egy ismertető füzetkét.

— A triesz ti á lta lános biztositó társaság’
(Assicurazioni Generáli) mull hó 29-én tartott 64-ik 
közgyűlésén tertjesztetlek be az 1895. évi mérlegek' 
Az előttünk fekvő igen terjedelmes zárszámadás 54 
oldalra terjed és számos rendkívül érdekes statisztikai 
odatokal tartalmaz. A mérlegek valamint a nyereség 
es veszteség számlák m áraz 1896. márczius 5-iki osztr. 
miniszteri rendelet értelmében vannak felállítva. Az évi

jelentésből látjuk, hogy az életbiztosítási osztály dij- 
tartaléka 1895. évi deczember 31-én 3.519,501 fi t 41 
krral 45.231. 976 Irt 76 krra emelkedett. Az ugyan
akkor érvényben volt életbiztosítási tőke összegek 
177.718.755 frt 13 krt tettek ki, mig az év folyamán 
bevett dijak 7.402,467 frt 03 krra rúgtak. A tűz- és 
szállítmánybiztosítási ágakban a dij és illetékbevétel 
10.435,513 frt U. vuü, miből 5,827 frt 06 kr
ímiit kártartalék, minden tehertől menten, a jövő évre 
vitelezletett át. A jövő években esedékessé váló dij- 
kötelezmények összege 31.142,823 forint 66 krajezárra 
emelkedett. Károké rt a társaság 1895-ben 9.218.277 
67 krt folyósított. Ehhez hozáadva az előbbi években 
teljesített kárfizetéseket a társaság alapítása óta károk 
fejében 281.357,598 frt 61 krnyi igen tekintélyes össze
get fizetett ki. Ebből kártérítési összegből hazánkra 
52 926,274 frt 37 esik, mely összeget a társaság 
192059 káresetben kifizetett. Az értékpapírok érték- 
csökkenése, mely az év végével az alacsony árfolyamok 
folytán beállott, egyéb rendelkezésre állott összegekből 
kiegyenlített úgy, hogy az értékpapírok árfolyam in
gadozása fedezetére alakított tartalék változatlanul 
2.282,011 frt 44 krnyi összeggel uj számlára átvihető 
volt. Azonfelül azonban még az idei nyereségből
500,000 frt egy az árfolyam ingadozása fedezetére í 
szolgáló külön tartalék számára átutallott úgy hogy az ! 
egész árfolyam tartalék 2.782,011 frt 44 krra szaporo- i 
dott. Az alapszerü nyereség tartalékkal, mely a rész
vénytőke felét teszi ki, az összes nyereségtartalékok 
5 487,011 frt 44 krra rúgnak. A társaság összes tar
talékjai és alakjai, melyek első ranguj éri ékekben 
vannak elhelyezve az idei átutalások folytán 58.071.673 
84 krról — miután a viszontbiztosítási tartalék kivéte
tett — 61.051,211 frt 83 krra emelkedtek. Ezen érték- j 
bői több mint 15 millió magyar értékre esik. Az elért i 
tiszta nyereményből a társaság osztalékul részvényen- 
kint 136 frtot aranyban vagyis 340 frankot fizet.

S E L M E C Z B  A N Y AI H Í R ADÓ.

H i r d e t é s e  le.

Tisztelettel alulírott értesíteni bátor
kodom a n. é. közönséget, hogy Budapes- 
ten  VII, kér. Aréna út, 58. sz. a. s/.em- 

ben a városligettel s Így a kiállítás 
közvetlen közelében vendéglőt nyito t
tam  a selmecziek, beszterczebányaik, lé
vaiak találkozási helyéül, melyben kitűnő 
magyar konyhát, prima minőségű Dréher-íé- 
le sört és tiszta, hamisittatlan, természetes 
borokat tartok, s illetve t. vendégeimnek ki
szolgálok.

Jutányos árak és előzékeny kiszolgálás 
biztosíttatnak.

Magán lakások személyenként 1 fo
rintjával kaphatók.

Kérve a n. é. közönség tömeges láto
gatását maradok mély tisztelettel

Budapest, 1896. április havában

Szilaveczky Flór,
vendéglős.Villányi

hazánk hírneves borait!
küldöm vasúti utánvét mellett 50—60 li

teres és 100 literes hordókon’Jelül. 
Vörös b o ro k : palaczk- érettek, 24, 26, 28, 

32, 40 kr.
C a b i n e t 60 és 70 kr.

Fehér b o ro k : óborok 22, 24, 26, 28, 32, 
R i s 1 i n g 40 és 20 kr.

Siller, kitűnő fajta, 20, 22 és 24 kr. Az 
árak literenkint helybeli pinezémben értet
nek ; a hordókat gyári áron felszámtiom 
ép úgy vissza is veszem, ha bérmentve 
érkeznek vissza. Boraim valódiságáért 

kezeskedem.

Steiner Dávid,
VILLÁNY, (Baranyamegye). 

Szolid helyi ügynök o tt  felvétetik .

> í
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Árverési hirdetmény.
AUilirl kik h. bírósági végrehajtó az 1881. évi 

LX. t. ez. értelmében ezennel közhírré teszi, hogy a 
kurponai kié. járnshirúaág 813. számú végzése folytán 
korponaviitéki takarékpénztár I.inder József és Dr. 
Bitben László janira. Nedeezky Árpád és neje Mária 
ellen 200 Irt, TI fit és 38 fit 70 kr. s jar. iránti köve

3 E 'L  M E C Z B A N T á l  H 1 B A D O

telés végett elrendelt kielégítési végrehajtás folytán 
biróilag lefoglalt és telfllfoglalt és 472 frtra becsült 
bátorok és ágyneműből álló ingóságuk nyilvános árve
rés utján eladandák. minek a helyszínén vagyis Kor- 
ponán alperesek lakásán leendő eszközlésére határ
időül 189ti. évi junius 0-áil délelőtt lo órára kitüzo- 
tik. S ahhoz a venni szándékozók ezennel oly meg
jegyzéssel hivatnak meg, hogy az érintett ingóságok 
ezen árverésen az 1881. évi LX. t. ez. 107. 8 értel-

vn. évfolyam.

méhen a legtöbbel Ígérőnek készpénz fizetés melleit 
becsáron alul is eladatni fognak

Az elárverezendő ingóságok vételara a-z fgS| 
évi 1,X. I. ez 108. g-dban megállnpilott í,li,i„i,.k 
szerint lesz kifizetendő.

Kelt Korpomiii, 18%. évi május 23

Jeszenszky Frigyes h. bir. vágivhajiu

M a g y a ro rs z a g i  vazórü(?ynöi<..-rv... i i e c . í 'IIÜ H  s .V M X H t,  inzgatóinnár-iw R Ó T T  J Ó Z S E F ,  főnők 
Ar ntézet hva1 o ■ Bu Jr.patton. Corolty.:-iitcza '0 Mim alatt, az inté '• a;.* • .-, ■> -i

Biztosításokat, a biztosítás bármely ágában (tűz, jég, élet) legelőnyösebb feltételek mellet! elit) 
gad a selmeczbányai ügynökség: ____  ____T i r t s  R e z s ő

ügynök, (Szent-Háromságtér).
Nyomatott Joergcs Ágost özv és Fia könyvnyomdájában Selmeczbányán 1896.
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