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Felelős szerkesztő és laptulajdonos:
K I I T I  I S T V Á N

Az expedíciót s hirdetéseket illőid reklamációk a lapkezeld

Joerges Á gost özvegye és fia
céghez intézendők, hova az összes pénzküldemények is küldendők.

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

Nemzeti állam ot!
Kiérkezett a nagy alkotások kora. A | 

megújhodás ünnepét iiljiik. Izmok dagadnak, ! 
karok feszülnek, a munkára készség, a i 
tettre vágyás öröme ragyog minden areon. 
Es nem csak nagy, de magasztos feladatok 
is várnak megoldásukra. Évszázadok mu
lasztásait kell helyrelióznunk és bontás és 
alkotás kettős munkáját egyszerre kell vé
geznünk, még pedig rövidre szabott, gyor
san múló határidő alatt. Adja Isten, a 
magyarok istene, hogy a mű sikerüljön és 
késő ezredig hirdesse az iij korszak emlékét.

Az állami élet merőben uj alkotmányát 
kell a korhadt romok helyében létesítenünk. 
E munka nem lesz könnyű, de sikerülni 
fog, mert. sikerülnie kell. A béka-egérharook 
ideje letűnt, nagy, életbevágó problémák 
megoldása fogja nyomon követni.

Az országban ideig-odáig lehet még a 
meddő politikai kérdésekről szó, de ez.de 
önmagáktól elülnek, mint vihar után a felhők. 
Valamely ország igazi éltető napja: a gaz
dasági jólét. Pártolni minden mozgalmat, 
mely azt elősegíti kötelessége e nemzet 
minden polgárának. Ez a szó: iparpártoló j 
azonban a politikai jelszók örvényébe sül

lyed. Ha nem keressük annak igazi, benső : 
értelmét és nem alkalmazzuk azt gyakorlati j 
értelemben is.

Meg kell és meg lehet teremteni a 
gazdasági jóllétet akkor is. ha a közjogi | 
intézmények még úgy is útjába állanak a 1 
fiej lő dés 1 étrehozatál áii ak.

Az önálló vámterület tagadhatatlanul | 
legbiztosabban és legjobb esetben segítené i 
a magyar ipart és kereskedelmet, ámde ne 
feledjük, hogy minden embernek jogában j 
áll saját háza előtt a váinsoropókat felállí
tani az által, hogy elutasít magától mindent, 
ami nem magyar, vagy ami nem magyar 
munkás kezének terméke.

Ezen egyszerű eljárással uj erőforrá
sokra tesz szert a magyar ipar, olyanokra, ! 
melyek sokkal észszerűbbek cs célraveze- ; 
többek, mint például az önálló vámterület 
létesítése által előálló 1-ényszeriparpártolás.

Ezzel távolról sem mondhatjuk, hogy 
síz önálló vámterület felállításáról lemon
dunk, avagy annak elodázását helyesehiők : i 
ellenkezőleg, mi éppen azt kívánjuk iga- 1 
zului, hogy mi magunk is képesek vagyunk 
közremunkálni az ébredés uj korszakán, 
megeiővén a hosszú időt, melynek szerző- I 
déses törvényünk értelmében le kell pe- j

regni, hogy az önálló vámterület felállítható 
legyen.

De az bizonyos, hogy jelszavak és poli
tikai hangzatos kijelentések nem elégségesek 
az uj korszak ébredésére, inig az egyének 
Öntudatos eljárása biztosan megérleli e nem
zői gazdasági jólétének édes gyümölcsét.

Mindezekből kitűnik, hogy első sorban 
nem a vezetők akaratától és tudásától függ 
a legfontosabb problémák megoldásának 
kérdése, hanem maga a magyar társadalom 
az, melynek kezében letéve nyugszik a 
jövendő Magyarország kialakulása. Soha
sem is járt sikerrel, ha valamely nemzet 
kizárólag egy-két nagy fiára bízta sorsát 
— emberek vagyunk mindnyájan és mind
egy ikőnk tévedhet.

De azután az alkotmányos, a parla
mentáris élet alapfeltételeivel is ellenkezik 
az oly irányú nemzeti élet, melyben a 
nemzet zöme, az egységessé tömörült pol
gárság is csak passiv szerepet játszik. 
Nekünk kell indítványoznunk, nekünk kell 
am i ügyelnünk, Hogy indítványaink törvé
nyes erőre emelkedésük után végre is haj
tassanak, és ami gondunk kell, hogy legyen, 
hogy e betartás nemzeti szempontból is ki
fogástalan legyen.

Van Isten.
Készlet Hermunn Józsiit dívnak a Szenthárom
ság-szobornál 190(5. junius 10-én tartott beszé

déből.
H in n i  kall, hogy van laton ős 

Mony ju ta lm a t Ad azoknak, a kik 
fit keresik lleb r. XI. G.)

A vallási türelem magával hozza, hogy i 
azon szónok, aki a templom falain kívül n sza
biid ég alatt különböző vallásit hallgatók elölt 
beszél mint ez jelenleg is van — ne válasz- 
szón beszéde tárgyául oly igazságot, amely a más 
vallásunkat a szónok vallásától válaszfalként el- ; 
választja; de oly igazságról szóljon, amely a kü
lönböző vallásiunkat egyesíti. - - Kunok megfelelő- , 
lég beszédem tárgya lesz valamennyi vallásunk 
közös, legfőbb alapigazsága: L. i. „na Isten léte: 
houn van Isten1'. — A szent Írás az Isten léiét 
nem bizonyítja, csak balgának mondja azt. aki 
mondja «nincs Isten*. Azonban az észnek meg
van az a sajátsága, hogy amit közvetlenül nem 
lát, annak létét közvetve: bizonyítékok utján 
igyekszik megismerni. Épen ezért mivel az Isten 
léiét a szón lírás feltételezi és létét nem bizonyítja, 
másfelől mivel az Istent közvetlenül nem látjuk 
és vannak olyanok, kik az Isten létét tagadják, 
szólni fogok arról, mint lehet tudományos alapon 
meggyőződni az Isten létéről. Természetesen a , 
liivő embernek az ilyen bizonyítás nem szüksé
ges: ö hiszi az Isten létéi, de azért hasznos a

hívőre is ilyen érvelés, mert hitében az ész 
utján is megerősödik. A nem hívőre pedig az 
Isten léiének tudományos bizonyítása lolléllentil 
szükséges: ugyanis az Istenhez két ut vezet, az 
egyik a hit, a másik az ész útja. A hites az ész 
ikertestvérek, lényegileg különböznek, de forrásuk 
közös: az Isten és egymást kisegítik, egymásnak 
soha sem mondhatnak ellent. Ha tehát valaki 
nem akar hinni, kövesse esze világát és ez is 
Istenhez fogja vezetni . . .

I.
Az Isten létét bizony Hja a szerves citálj: 

növényzet, állatok, emberei:.
Földünk bensője még most is 20,000 C° 

molog. Valamikor e hőség a föld felszínét is érte 
és általában a világ anyagának ősállapola oly 
tüzes volt. hogy ezen élő szervezet mindaddig 
lehetetlen volt, inig n hőség igy pl. földünknél is 
lehűlés állal és a földszinéne.k összesiirüdéso által 
megfelelő fokot és földünk merevséget el nem 
ért. A föld bensőjének bizonyos mélységében va
lóban a földrétegekben a szerves lényekről semmi 
maradvány nincs, inig feleltük lévő rétegekben 
igen. A tudományok magok tanítják, hogy a 
fonti okok és tapasztalatok bizonyítják, hogy a 
szerves világ időben keletkezett. De hogyan ke
letkezett a szerves világ? Rss n szerves világ 
vagy a szervetlen, kihűlt anyagból keletkezeti 
vagy más külső ok hozta léire. Földünk hőmér- 

| sóklete valamikor oly magas volt, hogy élő szer

ves világ (növény, állal, ember) földünkön nem 
létezhettek: azaz a szerves világ csak később kez
deti létezni. De a természettudományok kizárják, 
azt. hogy a világ szervezetlen anyagból keletke
zel! volna. Wiesner (a bécsi egyetem növény
tani physiologusa és udvari tanácsosa) rektori 
bőszedében (1898. október 24-én) mondta, hogy 
«a folyton folyó kutatás azon tényeknek értékét, 
melyek Játszottak a szerves világnak eredetét a 
szervetlen anyagra vezetni, nullára vezette vissza*. 
A természettudósok magok a szerves világ kelet
kezését nem tudják megmondani eszükkel és ők 
is a hitre mutatnak egyedül: hogy csoda történt 
a természetben és müveikben idézik a szén l írást : 
«monda az Isten: a föld növesszen füvet, hozzon 
elő élő állatokat slb.

A természettudományoknak azon állítását, 
hogy a szerves világ a szervetlen anyagból nem 
jött elő, maga az ész is érthetőnek mutatja. A 
szerves és szervetlen világ közt oly sok és oly 
lényeges a különbség, hogy ezek egymásból ezen 
külömbségek miatt se jöhettek elő. így: a szerves 
világ élő, a szervetlen élettelen. Klettelenség éle
tet létre hozhat. A szerves test belülről fejlődik 
a nő bizonyos határozott nagyságot és alakot fel
véve, a szervetlen lest. erre nem képes; ehhoz 
legfeljebb kívülről tapadhat valami. A szerves 
test létrehoz magához hasonló szerveket, a szer
vetlen nem. A szerves lest lélhosszusága korlá
tolt, a szervetlen testé korlátlan slb.
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Van azután oly terrénum is, amelyen 
az állam vezetősége csakis a lakósággal 
egyiiltes működéssel érhet el sikert. Ez a 
tér a népoktatás, melynek nemzetivé tétele 
a legközelebbi jövendő legfontosabb kérdése.

Az a népiskolai törvény, melyet a leg
utóbbi parlamentáris kormány léptetett 
életbe nem felel meg teljesen azon célnak, 
melynek megfelelnie kellett volna. Az 
állami népoktatás törvénye nem olyan kér
dés, melyhez keztyíís kézzel lehetne nyúlni. 
Nincs széles Európában egyetlen egy olyan i 
állam, mely akkorra közöny nyel nézte volna 
ifjúsága tekintélyes részének lassú mun
kával való megmételyezését, mint Magyar- 
ország.

A perifériákon mindenütt magyarellenes ! 
lelkiismeretlen politika agitátorok kezében 
van a népnevelés ügye és ezen körülmény 
gyászos eredménye napról-napra világosab
ban szembeszökik.

Ezen az állapoton változtatni kell. 
Nem nézhetjük ölhetett kezekkel, szó, ellen
vetés nélkül, hogy jövendők legszentebb, 
legbiztosabb zálogát tőlünk orozva elvegyék, 
ezer és ezer serdülő szivet tőlünk elidegc- 
nitsenek és konkolyt hintsenek a sarjadzó 
búza közé.

Mit kímélet, mit gyengédség! Tűzzel- 
vassal kell kiirtani az olyan hitvány konkoly
vetőket, kik lelkiismeretlen ül rontják meg 
az ifjúság lelkülctét.

A kérlellietetien szigortól mindezideig 
bennünket az az aggodalom tartott vissza, 
hogy a külföld véleményétől fáztunk.

De most legyen már vége ennek az 
élszeméremnek, ne törődjünk ellenségeink 
szájhősködésével, hanem csak egy tekintet 
lebegjen szemünk előtt a nemzeti állam ki
építése.

A nemzetiségeknek vagy meghajolniok, ' 
vagy megfőniük kell, de nem fogunk idegen j 
testet tűrni szervezetünkben, nem fogjuk 
nézni, hogy külön állam létesüljön e nemzet

Thomson, Helmhollz stb. a földi szerves 
világnak keletkezését akképen gondolták kelet
kezni, hogy állították, «más égitestekről jöttek a 
szerves világ csirái*. Azonban ez lehelellenség. 
Igaz ugyan, hogy egyes meteorokban található 
éleLlelen szerves anyag is, de élő csira más égi ! 
testekről hozzánk nem jöhet. Azon levegőmön les , 
világűr ugyanis, melyen ál a meteórok esnek, oly j 
hideg, hogy élő csira itt feltétlenül megfagy. Azu
tán mikor a földalmospliárába jön a meteor, oly 
súrlódáson megy át, hogy e súrlódás okozta hőség 
miatt az esetleges élő csira teljesen kiszáradna 
és csira képességét elvesztené. De különben is 
feltéve, de meg nem engedve, azt, hogy a szer
ves világ más égi testekről jött a földre 
ezzel sincs a szerves világ keletkezése megma
gyarázva. Ugyanis a többi égi lestek is valamikor 
tüzes állapotban voltak, mint a föld és sok égi 
test most is tüzes s igy szerveséld. ezeken is lehe
tetlen volt, ahol pedig van szerves élet, okát az 
égi testekben nem bírja, de azokon kívül és felül.

Vagyis amint a szerves testek egymásból 
keletkeznek és időben pusztulnak, úgy volt ez a 
múltban is addig, mig nem jövünk az első növé
nyekhez, első állatokhoz, első emberekhez. Ezek
nek eredete feltételez olyan lényt, ki nem tarto
zik a szerves világhoz, de meg a szervetlen 
világhoz sem, ki ezeken kívül és felül van, ki 
közbe lépett, időben a mindenségbe hozva a

határain bellii. Akinek nem tetszik a faj
magyar politika, akinek nincs Ínyére az, 
hogy magyar ember legyen abban az or
szágban, amelyben magyar kenyeret egyen, 
az szedje a cókmókját és menjen oda, ahol 
kívánatos jövevénynek tartják.

De azt nem fogjuk megtűrni, hogy 
sziiunagyarok ezrei csak azért vegyék ke
zükbe a váiidorbotot, hogy annál több hely 
legyen legádázabb ellenségeink pöffeszke- 
désére.

A kígyó fészkét el kell taposnunk és 
már csirájában el kell fojtanunk a fenye
gető veszedelmet. Ki innen az idegen ér- 
zelmiiekkel és a legközelebbi generáció 
már csak magyar nyelven, magyar szellem
ben tanulja magyar hazájának szeretetét.

Selmecbánya m onográfiája.
A millenáris esztendőben, Jókai Mór koszorús 

küllőnk eszméjéből, hatalmas vállalkozás indult 
meg a magyar történet irodalom terén. A magyar 
Indós Akadémia közreműködésével az ország irói 
tudósai szövetkeztek, hogy megalkossák nemzeti 
históriánknak legnagyobb emlékművét: az ország 
monográfiáját. Tervbe vették pedig ezt akképpen, 
hogy minden vármegyének és minden városnak 
külön-külön megalkotják a monográfiáját. Hogy 
micsoda vállalkozás ez, elég csak arra hivatkoz
nunk, hogy a millenium éve óla. tehát tiz esztendő 
alatt, eddig csak tiz vármegye múltját rendezhette 
az országos monpgrafia bizottság sajtó alá. Minden 
esztendőben egy kötet, azaz egy vármegye készül
hetett el csak.

A múlt esztendőben a tudós Akadémia híres 
történésze, Borovszky Samu dr., értesítette váro
sunk polgármesterét, hogy ez időszerűit Selmec
bánya kötetét veszik munkába. Az országos mono
gráfia bizottság Virler Ferenc szerkesztői delegálta 
Selmeöbányára, aki több Ízben nálunk is járt a 
tél folyamán és megindította a nagyszabású mű 
terveinek kivitelét. A belügyminisztérium tudós 
titkára, Rciszig Ede dr. országos hírű történész, 
mint a munka egyik oszlopos szervezője, már két 
Ízben végzett kutatásokat a mi levéltárunkban, 
hogy befejezze azokat az adatgyűjtéseket, amelye
ket az országos levéltárban és a királyi okmány

szerves világot és imo ezt a lényt, kit a tudo
mányok a szerves világ alkotója és leremlője 
gyanánt akarva nem akarva kénytelenek beis
merni.. mi magyarul Istennek, németül Gott-nak 
latinul Deus-nak, héberül Jehová-nak, törökül 
Alláh-nak, kinául Tienchu-nak, görögül Theos-nak, 
olaszul Dio-nak, spanyolul Diósz-nak, románul 
Zou-nek (dien), tótul Boh-nak stb. stb. nevezzük. 
Miattunk ne használja egyik másik tudós e val
lási neveket és használja helyette a saját szavait 
igy, az első és főakat világalapnak, ősakaratnak 
őserőnek, világépités/.nek, világvegyésznek, világ- 
festőnek, világmalheinalikusnak nevezve; a szó 
nőm teszi itt a lényeget. Egy biztos, hogy nincs 
tudományág, a melynek az első és főokra nem 
volna speciális kifejezése, a mely végeredmény
ben ép olyan szó, akár más világi szó; de ép 
ezen speciális kifejezések bizonyítják, hogy nincs 
tudományág, mely bebizonyította volna, hogy 
Isten nem létezik. Sőt ellenkezőleg a mint az 
ész a téli időben a hóban lévő lábnyomokból, 
vagy egy magas, alig megközelíthető hegycsúcsán 
lévő kunyhóból, vagy távollétünkben szobánk asz
talára kerüli virágbokréIából következteti, hogy 
e helyeken valaki járt: úgy a természettudomá
nyok a szerves világnak a szervetlen világban 
valaki járt és ezt nevezzük Istennek.

(Vóge köv.)

tárban Selmecbányára nézve hosszú hónapokon 
át beszerzett.

llontvármegye monográfiája már sajtó alatt 
van és övvel ogyütl készül Selmecbánya történel
mének, híres jeles múltjának az emlékműve. Gaz
dagon fölhalmozott emlékek gyűjteménye lesz <*z. 
szószólója jelen munkásságunknak a jövő századok 
búvárai számára. A mi levéltárunk jeles kezelője, 
Iiichter Ede vállalkozott a nagy mű sikere érde
kében. De nem csak Ő, hanem megtisztelte ígére
tével a közreműködésben a szerkesztőséget jeles 
polgármesterünk, Szitnycii József kir. tanácsos is, 
akinek nagybecsű történelemirói hivatottságál érté
kes művei eléggé dokumentálják. Selmecbánya ősi 
múltjának ismertetését ő váltatta magára. Rrilliáns 
és tudományos mélység tekintetében első rangú 
tanárunk. Vitális István dr., aki a vármegye föld
tani és természetrajz! viszonyait tárgyalja részletes 
bőséggel. A neveléstant, felső iskoláink históriájába 
Sobó Jenő mélyed bölcsszakértelemmel. TAlschawer 
Lajos pedig, akit első hely illet meg. az ő ország
szerte elismeri tudásával a bányászatot ismerteti. 
Az egészségügynek markáns alapköveit rakja le 
a munkába Stuller Gyula dr. főbányaorvos. Vörös 
Ferenc, a mi érdemes, kiváló barátunk, a város 
tb. főjegyzője a gazdasági és társadalmi kérdé
sekről ad szakszerű tájékoztatás. De hát. elő sem 
sorolhatjuk valamennyit egyszerre, akik a mi 
manografiánk megteremtésében közreműködnek. 
Rá bízzuk ezt a szerkesztőségre, amely-megígérte, 
hogy legközelebb teljes tájékoztatást nyújt a 
munkáról.

Most azonban térjünk ki egy pillanatra és 
emlékezzünk meg, monográfia kapcsán egy lelke
sítőn szép levélről.

A levelet ő fensége Ferdinand bolgár feje
delem íratta a titkos kebinetirodájával a Magyar- 
ország Vármegyei- és Városai országos mongrafia 
szorkesztőségéhez. A fejedelem, aki mindig ragasz
kodó, honfiúi szeretettel viseltetett minden iránt, 
ami szűkebb hazáját, I lontvármegyét illeti, a mo
nográfia megiratása alkalmával hosszú levélben 
meleg sorokat üzent a titkárjával. Üzente pedig 
magyar nyelven, udvariasan igy válaszolva a 
szerkesztőség diplomáciái nyelvű értesítésére:

Ő Királyi Fensége a bolgár fejedelem 
nagyon boldognak érzi magát, hogy tapasztal
hatja, hogy Hord vármegye és Selmecbánya 
szabad kir. város története, melylyel 0 Királyi 
Fensége és fenséges családjára vonatkozó tör
ténelmi események és emlékek összekapcsolód
nak, folyó évben kidolgozva lesz.

Ő Királyi Fensége a bolgár fejedelem 
Iiichter Kde urat személyesen ismeri, ki már 
hosszabb idő óta a fejedelmi kabinet-irodával 
érintkezésben áll s nagyon örvendene, ha általa 
megtudhatná, mit óhajt a miire vonatkozólag.

Ki írja a fejedelem titkárja tovább a lel
kesedés szavait, azzal a szeretettel, amelylyel a 
fenséges ur o vállalkozás iránt viseltetik.

Most, amikor csak hiradásképen adjuk lud- 
tul a monográfia megvalósulását, olvasóinknak a 
figyelmét hívjuk lel csupán következő számaink
ban közzé adandó részletesebb ismertetéseinkre.

K Ü L Ö N F É L É K .
Tisztelettel kérjük lapunk előfize

tőit, hogy az előfizetés megújítása iránt 
intézkedni szíveskedjenek. Egyúttal 
kérjük azokat is, akik az előfizetési 
dijakkal hátralékban vannak, hogy 
a hátrálékot beküldeni szíveskedjenek, 
hogy a kiadóhivatalnak is módjában 
legyen kötelezettségeinek eleget tenni.

Az érsekujvári Kossuth-szobor lelep
lezésénél mint hivatalos kiküldőit Arthold Géza 
h. polgármester, /tílomy Imre v, erdőmesler és 
Ledynmzky József t. It. bizottsági tag veit részt, 
az. ifjúság részéről pedig Praanovszky Kálmán 
főiskolai hallgató. Az Ünnepély maga fényes és



káprázatos volt ás csak a lognagyobb elismerés
sel szólhatunk a rendezőség fáradhallan buzgal
máról, tapintatáról ás a város áldozatkészségé
ről. A kormányt Kossuth Ferenc képviselte, — 
azonkívül az országgyűlés kát háza, több törvény- 
hatóság, a városok és községek pedig küldotlsé 
gek állal vettek részt. KiilOnOsen szép látvány 
volt a 100 korhű jelmezes kuruc-lovasok. 120 
kuruc-kaszás, az 500 lovasból álló bandérium és 
több száz kocsiból álló menet felvonulása. A 
szobor körül 300 koszorús leány holyezkedelt el. 
mind magyar öltözetben. Az ünnepély legszebb 
része Thaly Kálmán s utóbb Kossuth Ferenc 
miszter beszéde volt. mely alkalommal a lelke
sedés tetőpontra hágott. Lelkesítő látvány volt a 
csallóközi tipikus magyar népnek 48-as szászlók 
alatt való bevonulása és a felsővidéki tói közsé
gek lakósságának tömeges részvétele, melyek egy
koron Rákóczynak legjobb lovasait szolgáltatták. 
Selmee- és Bélabánya törvényhatóságának koszo 
ruját a menetben Hacher János erdőőr vitte, 
melyet azután Artholcl Géza helyezett a szobor 
talapzatára néhány lelkes szó kíséretében. Külö
nösen ki kell emelnünk, hogy az egész ünneplő 
közönségre jó hatást. Leli az, hogy Selmecbánya 
is képviseltette magát és kiküldötteink úgy a 
városi hatóság, mint a rendezőség részéről kiváló 
figyelemben és előzékenységben részesültek.

— Áthelyezés. Kremnilzky Ármánd fő
mérnök. az aknaszlalinai főbányahivatallól, főnöki 
minőségben a sóóvari főbányahivatalhoz; Steitjer 
Zsigmond bányamérnök, a márosujvári főbá
nyahivatallól, főnöksegédi minőségben, az akna- 
szlatinai főbányahivalalhoz lett áthelyezve.

A szegény iskolás gyermekek felru
házására a mull héten adakoztak; I. Cliilkü 
Nándor és Rettich Károly főiskolai hallgatók az 
általuk a «jóléti bizottság* részére gyűjtött 44 K 
70 fillért; 2. Schvarcz Józseí a «Hungária« bér
lője 14 koronát.

Országos bajnok. Malter Viktor az 
egylet kiváló tagja e hó 17. a «Magyar Atlétikai 
Szövetség* bajnoki versenyén megnyerte az ország 
legkiválóbb atlétáival szemben Magyarország 
dizzkoszdobó bajnokságát 1906-ra,

- Meghivó. Az iparoslanulók iskolájának 
záróvizsgálatára újból meghívja az iparos-képzés 
barátait az iparos tanulók iskolájának felügyelő 
bizottsága. A vizsgálat ma vasárnap délelőtt 9 
órakor kezdődik.

— Havas Gyula kereskedelmi sza m- 
folyama az idén is igen szép eredmény nyel vég
ződött a mennyiben 11 tanítvány nyert a szak
vizsga sikeres letevésénél képesítést. Ezen életre 
való és nálunk hézagot pótló szaktanfolyam elvég
zése után eddig 48 növendék téllé le jó sikerrel 
a vizsgát, bebizonyítva ezáltal, hogy annak ala
pítója és vezetője hivatásának és feladatának 
teljesen megfelel. A kereskedelmi miniszter azon
ban legújabban egy rendeletet adott ki. amely
nek értelmében Havas Gyula csak az esetben 
fogadhat fel ezentúl tanítványokat ha ehez az 
országos főigazgató is hozzá járul. Ezen hozzá
járulást a város tanácsának kellene kieszközölni. 
Nem kételkedünk benne, hogy e hasznos, sőt egye
nesen szükséges szakoktatás folylalhalása iránt 
Havas által benyújtott kérvényt a város tanácsa 
a legmelegebben fogja támogatni és a főigazgatói 
engedélyt ki fogja eszközölni.

Helyre igazítás. Lapunk előző számaiban 
a József kir. herceg Szanatórium Egyesület Sel
mecbányái bizottságát illetőleg, a tagdíj befizetést 
teljesített tagjainak közlése alkalmával Horváth 
Kálmán helyett; Horváth József, továbbá; Kaczián 
Lujza és özv. Stvbria Istvánné helyeit tévesen 
*özv. titnbna, Lujza* lelt közölve.

A József kir. herceg’ szanatóriumi 
egyesület mozgalmaiból. Lukács György dr.. 
volt vallás- és közoktatásügyi miniszter mint az 
egyesület elnöke, Ssünyai József kir. tanácsos 
polgármesterhez, mint a Selmecbányái bizottság 
elnökéhez a következő meleg hangú levelet intézte; 
‘Mélyen lisztéit elnöklársam! junius hó 10 én 
tartott közgyűlésünkén a Selmecbányái bizottság 
jelentése tárgyalhatván, a közgyűlés örvendetes

1900. junius 24.

tudomásul vette a lelkes működést, a bizottság
nak munkálkodásáért köszönetét szavaz és arra ; 
a jó Isten áldását kéri. Egyben mély tisztelettel j 
kéri a közgyűlés a Selmecbányái tagjainkat kö- j 
vessenek el továbbra is mindeni alapunk növelése 
érdekében és a mennyiben a helyi körülmények 1 
megengedik, rendezőnek alapunk gyarapítására i 
valamely mulatságot, estélyt, nyári ünnepélyt, i 
tűzijátékot. Ez utóbbinak rendezése érdekében I 
az elnökség szakértő pirotechnikust küldhet és ; 
igen örülnénk, ha a bizottságnak embermenté \ 
céljai sikerében segélyére siethetnénk. Budapest 1 
190(j. junius 13. A József kir. herceg szanatórium 
egyesület közgyűlése határozat áhél Hazafias tisz
telettel Verner László s. k. főtitkár-jegyzőkönyv- i 
vezető. Lukács s. k. egyesületi elnök*

Erdőőri szakiskolák növendékeinek 
felvétele. A görgónyszenlimrei, királyhalmi, j 
liplóujvári és vadászerdei m. kir. erdőőri szakis- 1 
kólákba a folyó év október havában kezdődő, uj ; 
két éves tanfolyamra, részint állami ellátás inni- ; 
lett. részint saját, költségén több növendék fog 
felvétetni. A felvétel ni kívánók •saját kezdi cg irt ' 
folyamodványukat legkésőbb a folyó évi július 
hó 15-ig a m. kit*, földmivolésügyi minisztérium
hoz terjesszék be. A folyamodóknak a fennálló 
szabályok értelmében hitelesen igazolni kell. 1. 
születési bizonyítvánnyal: hogy 17-ik életévükül j 
betöltötték, illetőleg az intézetbe való belépés ! 
napjáig (1903. évi október hó 8-ig) betöltik 35 j 
évesnél azonban nem idősebbek; 2. kincstári er- j 
dészel.i, katonai, vagy hatósági orvos által kiállt- j 
tolt bizonvitványnyal: hogy ép erős, egészséges, i 
munkához és az idő viszontagságaihoz szokott, 
edzett testalkattal s különösen jól látó, halló és 
beszélő képességgel bírnak. 3. iskolai bizonyilvány- 
nyal. vagy ennek hiányában más hiteles bizonyit- 
ványnyal, hogy folyékonyan jól írni, jól olvasni 
és a közönséges négy számmüveiot szerint jól szá
molni tudnak. 4. hatósági bizonyítvány nyal. hogy 
erkölcsi magaviseletük kifogás alá nem esik; ezen 
hatósági bizonyítványban egyúttal a folyamodó 
foglalkozása családi állapota és az is kitüntetendő, 
hogy a folyamodó katonai kötelezettségben áll-e 
vagy nem. Ezen okmányokon kívül mellékelni 
kell folyamodványukhoz. 5. azoknak, akik vala
mely gazdaságban alkalmazva varinak, szolgálat- 
adójuk bizonyítványát eddigi szolgálatukról, és 
végül (i. azoknak, akik az intézetbe állami ellátás 
mellett kívánnak felvétetni, hatósági bizonyítvány 
arról, liogy vagyontalanok. A folyamodónak meg 
kell jelölni folyamodványában, hogy kérvényére 
a válasz mely címre mely vármegyébe s mely 
pósta állomásra küldessék. A hiányosan felszerelt 
és a fennebb kitűzött határidőn túl beadott, va
lamint a nem saját kezű lég irt folyamodványok 
figyelembe nem vételnek.

Tájékozásul megjegyeztedk még, hogy; a) az 
intézetbe felvett folyamodók testi épsége és egész
séges állapota az intézet orvosa által a fennebbi 
3-ik pontban megkíván 1 előképzettsége pedig az 
intézett vezetője által a jelentkezés alkalmával 
szigorúan folülvizsgáltatik és azok a kiknek szer
vezete hiányos, vagy akik valamely ragályos, 
illetve nz intézeti foglalkozás mellett könnyen nem 
gyógyítható betegségben szenvednek, egyszintű 
azok, akik a kellő sikerrel való tanulhatásra elég 
előképzettséggel nem bírnak és végül azok, a 
kikről beigazolódik, hogy folyamodványukat nem 
sajálkeziilog írták, az intézetből azonnal elbocsát
tatnak illetve véglegesen fel nem vétetnek; b) min
den véglegesen felvett növendékeOiz állam lát el 
ruházattal, az intézetbe való belépés alkalmával 
azonban minden növendék magával hozni tar
tozik: fi inget, fi láhravalól, fi zsebkendőt, 10 pár 
kapcát, vagy harisnyát és 1 pár erdőjárásra alkal
mas, erős bagaria csizmái, valamennyit teljesen 
uj állapotban: c) a saját költségre felvett növen
dékek az intézetben való tartózkodás idejére kapott 
ruházatért és ellátásért évonkint félévi 330 (három
százharminc;) koronái tartoznak fizetni az állam
nak, ennek biztosítására, tehát a saját költségükbe 
felveti növendékek, illetve szülőik, gyámjuk vagy 
munkaadójuk kir. közjegyző előtt kiállított ok
mányban kötelezettségei tartoznak vállalami arra 
nézve, hogy az évi 330 korona ellartásiköllségel 
a kitűzött időre a intézel vezetőjének kezéhez 
pont osan lefizetik: d) az állatni ellátás mellett 
felvett növendékek, illetve szülői, gyámja vagy 
munkaadója abban az esetben ha a növendék 
az iskolát a kél évi tanfolyam teljes bevégzése 
előtt önként elhagyná, vagy az intézetből a fenn
álló szabályok érteimében el bocsáttatnék, az inté
zetben való tartózkodás ideje alatt reá fordított 
költségeket (egy évre 330 koronát számítva) az . 
államnak szintén megtéríteni kötelesek s hogy !
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azt iskola vezetőjének felszólítása után legkésőbb 
hat hét alatt teljesítik, a végleges felvétel alkal
mával bemutatandó közjegyzői okirattal szintén 
biztosítani tartoznak.

— Halászat jegy nélkül. Utóbbi időben 
nagyon elszaporodtak a halászok városunkban; 
ezek nagy része azonban elfelejtett halászjegyet 
váltani, amiért is a rendőrség egyesülve a kör
nyékbeli csendőrséggel most sűrűén fog portyá
zásokat tartani tavaink körül és a jegy nélküli 
sport halászokat illő jutalomban fogja részesíteni 
a hatóság.

A kling’Bi’tárói uszodákról. A ki inger- 
tárói tavon levő kél uszoda körül a folyó évben 
csakis a női uszodát lehet használni, mert a férfi 
uszoda teljesen elkorhadt és igy az ottani fürdés 
életveszélyes, a miért, is az ottani fürdést a ha
tóság eltiltotta. A női uszodában reggel 5-től 9- 
ig a férfiak, 9-től 12-ig a nők, 12-től 2-ig bárki 
ingyen, 2-től 5-ig a férfiak és 5-től 8-ig a nők, 
fürödhetnek; este 8-tól reggel 5-ig a fürdés tilos. 
Fürödni crak a jegy megváltása után lehel; napi 
jegyeik a fürdősnénél. idényjegyek pedig a rend
őrkapitányi hivatalban kaphatók. Másutt fürödni 
nem szabad. Ezen szabályok betartására állan
dóan egy rendőraltiszt ügyel, aki egyúttal kezeli 
a mentő csolnakot és tanítja az úszást is alku 
szerint. A mentő csolnakot a város és a főiskolai 
atlétikai klub együttesen szerzi be és azt dij mel
lett a közönség is használhatni fogja. A férfi 
uszodát a város megjaviltatja, a munka már 
megkezdetett.

Law-tennis verseny. A Főiskolai Atlé
tikai Club e hó 14—érj és 17-én tartotta meg ez 
idei Law-tennis versenyét a besztercebányai Sport 
club kél kiváló játékosa Bárczy Oszkár és 
Kla,marik Tihamér részvételével. A verseny ered
ményeket az alábbiakban közöljük: 1. Férfi egyes: 
1. Bárczy Uszkár. 11. Vócsey Ferenc; 11. Férfi páros: 
I. Bárczy Oszkár, Klarnarik pár II. Vécsey, Dr. 
Michnay pár; UJ. Női egyes: I. Schelle Ilonka. II.

1 Fizély Ilonka; IV. Négyes páros: I. Vécsey Ferenc, 
Schelle Ilonka 11. Fiedler Jenő, Fizély Ilonka. Mint 

j az eredményekből látjuk a besztercebányaiak az 
j idei rcvánzsot vettek tavalyi legyőzőiken s mond- 
i hatjuk győzelmük reális s jól kiérdemelt volt. 

Játékuk versenyképes gondos rulinirozott. Hölgy- 
játékosaink is igen nagy örömünkre tavaly óta 
nagyot haladlak. A versenyt, bár az időjárás ked
vező nem volt, szokatlan nagy s előkelő közönség 
nézte végig.

Fürdés a tavakban. Figyelmeztetjük a 
közönséget, hogy tavainkban, kivéve a klingertárói 
uszodát fürödni tilos. A ki ez ellen vét, az 1879. 
évi XIi t.-c. 83 $-a alapján nyolc napig terjedhető 
e 1 z árással bü n le t he tő.

Vasúti összeütközés. K hó 20-án Ga- 
raraberzence és Kecskés között egy újonnan ja
vított mozdonyt próbáltak ki és ugyanekkor jött 
lefelé egy hajtógépen négy vasúti munkás és egy 
vasúti mérnök: óriási sebességgel haladt mind
kettő és egy kanyarulatnál összeütköztek; a mér- 

! nők még idejekorán kiugrott, a négy munkás 
j közül azonban három azonnal meghalt, a negye- 
| dik pedig súlyosan megsérült. A vizsgálat meg- 
i indult, hegy kit terhel a felelősség; mindkét gépet 

egy-egy vasúti mérnök vezette
Éjjeli csendzavarások és vag’yonron- 

gálasok. Azt hittük, hogy az izgalmas képvi
selőválasztás után végre csend lesz a városunk
ban; sajnosán tapasztaljuk azonban az ellenkezőt.

| Napról-napra, azaz éjjelről-éjjelre van bőven ré- 
i sziink az ordilozásokbun és üvöltözésekben, a mi 
| igazán érthetetlen dolog és elvárjuk a rendőrség

től, hogy az ilyen legkisebb műveltségre sem 
mutató orditozókkal végre alaposan végezzen, 
mert hiszen legújabb időben már nemcsak ordi- 
tozásnkban, de a magánvagyon rongálásában Ír
ván részünk; minduntalan, bekevernek nehány 
ablakot és tördelik a kéri léseket, ami végre is 
hová fog vezetni?! — Alkalmazza a rendőrség 
— ha kell — a legszigorúbb büntetéseket és azt 
hisszük, hogy a kihágók előbb fogják megunni a 
fizetőst, mint a hatóság a birság kivetését!

Villámcsapás és tűz. K hó 18-án dü
höngött nagy vihar alkalmával Bélabányán Gyn- 
ricza János és Máté házába beütött a villám, 
minek folytán a ház kigyulladt. A bólabányai 
tűzoltók azonban gyorsan megjelentek és a tüzet 
sikerült megfékezniük annyira, hogy csupán 10—12 
□  méter területén égett el a házfedél.

— Hivatásának áldozata. A folyó hó 18-iki 
bélabányai tüzeset alkalmával önfeláldozóig mű
ködött Frey János bélabányai városi rendőr; de
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meg is adta az árátl — Nagyon felhevült, mog 
erőltette magát, a vár a fejébe lódult és egyszerre 
csak leszédült ás önkívületbe esett. Ily állapotban 
szállították lakására, a hol hosszabb ideig feküdt 
eszméletlenül. Stuller Gyula dr. ás TancUich Ignác 
dr. orvosok vetlák kezelésbe ás most habár magá
hoz tárt súlyos betegen fekszik. Megrázó jelenet 
volt ezen esetnél az, a midőn az eszméletlenül 
fekvő rendőrt haza hozták, gyengélkedő felesége 
azt hitte, hogy férje meghalt, mire ijedtségében 
elájult és ugyanekkor kezdte meg szivighaló ke
serves sírását két kis gyermekük! Az asszony is 
fekvő beteg most.

— Tornaverseny. Már az 1892 ik évben 
elrendelte a vallás- és közoktatásügyi miniszter, 
hogy a középiskolák minden négy évben két inté
zeti vagy helyi tornaversenyl tartsanak. Azóta 
eltelt 15 év ezen idő alatt most volt először ; 
alkalma az érdeklődő közönségnek gyönyörködnie '• 
a helybeli kir. kath. nagygimnázium ilyen torna- j 
versenyében. Az említett intézet tanintézeti torna- i 
versenyéi, amely egyszersmind az intézet nyit- : 
vános tornavizsgálata is volt, folyó hó 16-án d. 
u. 3—5-ig tartotta meg az Óvár udvarán és : 
tornatermében nagyszámú érdeklődő jelenlétében, : 
akik mindvégig gyönörködtek a kis diákok ügyes ! 
katonai gyakorlataiban és a torna-szer'ken kifej- j 
tett ügyességében. A verseny befejez táv ti a kiváló 
tornázók jutalmat és «Elismerő okirat* ol nyer
tek. Jutalmazásra a V. K. M. 60 koronát utal- j 
ványozotl, melyből jutalomkönyveket és tansze
reket szerezve 9 jutalmat osztottak ki. A jutal
makat következők kapták: 1. Falek J., 2. Falek 
R., 3. Miartus A.. 4. Szpiska J., 5. Stanga
Adolf korláton és magas nyújtón tanúsított ügyes- j 
ségükérl: 7. Lamy L. bakon és lovon tanúsított | 
ügyességéért; 8. Ambróz Gy. magas gyűrűn és
9. Kovacsik A. rendgyakolatokban s bakon tanú- j 
siLolt ügyességéért. A julalmazoltak egjszersniind j 
<Elismerő okiraU-ot is nyertek. «Elismerő ok- 
irat»-ot nyertek még: Gverk ().. Hlavathy K., j 
Schvartz T., Csorba D., Gállá H. Luplak L, 
Cservenák J., Palka T., Kuchlaj F., Kamrák F., 
Schreiber G., Szpiska Gy., Murányi Gy., Wagner A.

— A pálinka. K hó 18-án délután négy 
óra tájban három részeg fiatal munkás garaz- j 
dálkodott az utcán, akik a rendőrök közbelépésére ! 
abbanhagylák ugyan a garázdálkodást, de azonnal 
egy szeszkimérésbe mentek és ott tovább ittak: ! 
természetesen részegebbek lettek és az ének vége ! 
mégis az lelt, hogy a deli fiatalok a rendőrség j 
zárkaiban aludták ki mámorukat. Azaz szeszmérő, j 
aki a részegeknek inni adott fel lelt jelentve a i 
rendőrségnél; reméljük, hogy szigorúan meg lesz 
büntetve, mert. hiszen ezt az 1879. évi 40. 
t.-c.. 82. §-a előírja, sőt ezért a szeszméréstől a i 
mérési engedély is elvonható.

— Hökhurut járvány. A gyermekek réme 
a hökhurut gyorsan terjed városunkban és habár j 
eddig enyhe lefolyású, a hatóság meglelt minden , 
óvóintézkedést és ez utón is felkéri a szülőket, | 
hogy beteg gyermekeikhez sürgősen hívjanak í 
orvost.

— Sok a lepke. Tavasszal nem lehetett 
észrevenni a hernyófészkeket, most pedig millió
számra repkednek a lepkék. Figyelmeztetjük a 
kerttulajdonosokat, hogy kertjeikben levő hernyó
kat sürgősen szedessék le, mert büntetve lesznek, 
ügy tudjuk külömben, hogy a lepkék pusztítása 
végett a hatóság díjazni fogja a lepkék elfogóit 
és egy liter lepkéért 4—10 fillért fog fizetni.

— Fapusztitók. E hó 10-áp a György-akna 
felé vezető fasorokban nagy pusztítást követett 
el egy durva ember, levágott a szépen fejlődő 
díszfákból keltőt s egyet gyökerestől húzott, ki s 
emellett törzsénél levágott egy 18 éves diófát, 
mely teljesen ép és gazdag lombozatu volt. Á 
múlt vasárnap arra sétálók elszomorodva nézték 
a pusztítás jeleit. Ott feküdt a szép lombozatu 
diófa az utazóién annyi életnedvvel tele, hogy 
levelei még másnap, sőt harmadnap is üdék vol
tak s ilyen fát tudott az a durva ember kivágni.

Lopás. Egy bizonyos alyafiunak kecske- 
húsra jött gusztusa és e célból ellopta egy sze
gény bankai özvegy asszonynak egész vagyonát, 
egyetlen kecskéjét és azt bevivén az erdő sűrű
jébe, ott levágta és egy héten át lakmározolt 
belőle, amig a nyomozó rendőrjárőr megzavarta 
mulatságában és vasraverve behozta Selmecbá
nyára, a hol a zárkában most szomorúan gondol 
az elmúlt vig napokra.

Beiratkozás besztercebányai áll. felső 
keresk. iskolában. A besztercebányai áll. felső 
keresk. iskolában a beiratkozások junius 80., 
jnlius 1., 2. és 8-án, mindenkor a délelőtti órák
ban tartattnak meg. Beiralási dij 10 korona.
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A selmeci m. kir. közp. fémkohónAl
termelt lágy és kemény ólom, valamint mázag- 
áruk 1906. évi junius 4-től bizonytalan időre 
megállapított árjegyzéke: Lágyólom 100 kg.-nyi 
ára 47 K, kemény ólom 100 kg.-nyi ára. annak 
Sb tartalma szerint változó, zöld darabos mázag 
100 kg.-nyi ára 50 K 90 f, zöld őrlőit mázag 
100 kg.-nyi 51 K 90 I. Vörös szitált mázag 100 
kg.-nyi ára 51 K 90 f, vörös őrlőit mázag 100 ; 
kg.-nyi ára 52 ív 90 I. Árengedmények: a) lágy 
és kemény ólom 10,000 kg-nak egyszerre való | 
vételénél 3%, b) mázagnál: 10 q egyszerre való 

j vételénél 1% 25 q egyszerre való vételénél 2"/o 
50 q egyszerre való vételénél 3 %  75 q egyszerre j 

i való vételénél 4% 100 q egyszerre való vételénél i 
j 5% Megjegyzés. Az árak helyt a selmeci magy. !
I kir. központi kohónál értendők, a honnan a vevő 

a vett árut saját költségén köteles elszállittalni. j 
A megrendelés alkalmával a vásárolt termény ára j 
készpénzben melléklendő.

Jó g a zd a sszo n y  aki oCaoii li"<■/. i/létra átél eket. j 
Az/.n leli hI in untul) usszony lm : i  Muggi-fíle levő*- ó *  étel- j 
i/.űsilöt Imsziiáljii. Néhány csepp a lálahamil a gyenge leven- j 
he/ főzelék hoz mártáshoz stl adva az. ételeknek azonnal 
meglepő jó és kellemes ízt ad Kelhivjuií heeses olvasóink 
figyelmét hogy az Ízesítőből sokat ne vegyünk.

N Y Í L T -T É R .
lí rovat itlall. közlőitekért nem felelős a szurk.

MFOi unalmas iiailsocnil, - NéMlSatittM riif iil MsiiáHl alán.
F e r tő t le n ítő  h a t ó s á g  á lta l m e g v iz s g á lv a .

n é lk ü lö z h e t e t l e n

f o g - c x * é m e .
A fogak lis/tán lartásához fogviz nem elegemlő. 
Kltávolilásii a foglius köriiI akariillannl képződő áilnl- 
mas anyag, csakis mechanikai tiszlilassal egyesilett 
eg.V felelős/.lő és ailLseplikus halassal i-iió fog-Crém 
hint elé,|,elő A „ K A L O D O N T "  használata az 
összes knliurálloniokhan a ]eghat:isosftld,n:ik l>»- 

bizonyult.

S L i L M E C -  É S  B É L A B Á N Y A  S Z .  K I R .  V Á R O S

H I V A T A L O S  K Ö Z L E M É N Y E I.

;i befizeUSsökra nézve fentebb megjelölt határidőn 
kamatul ugy&ltal&n nem fizetnek s kamat csakis 
ezen hutóriilflk lojártótrtl kezdve kOvetelhetfi 
««AS7. a befizetés napjáig. Mindazok az aiifoV 
akiknek évi egyenes adója a 200 koronát elén’ 
adótartozásuk után 1900. évi julius Ifi étéi kezdve 
egész a belizetés napjáig a törvényes kamuim 
tartoznak íizotni.

Az 1905. évből s a folyó év I. negyedéből 
származó adó tartozásokra nézve ezeket ti beli- 
zelési kedvezményeket mindenki igénybe veheti 
anélkül, hogy ez iránt folyamodnia kellene. KÍlen- 
ben általában azok, akik messzebb menő halasztást 
kívánnak igénybe venni valamint azok az övi 200 
koronát elérő, vagy azt meghaladó adót fizető 
adózók, akik ha nem is messzebb menő halasz
tást, de kamat elengedést, kívánnak igénybe vermi 
ebben csak úgy részesülnek, hu azt kérelmezik’

Az erre vonatkozó kérvények bélyogmen- 
teson nyújthatók be akár a községi (városi) elöl
járóságoknál, akár pedig a pénzügy igazgatónk
nál, sőt szóbelileg is előadhatók, mely őseiben 
az előadott kérelem rövid tartalma az elöljáróság 
s illetőleg a pénzügyigazgatóság által foglaltatik 
írásba. Az is meg van engedve, hogy az egyez
séghez tartozók kérelmei, a kérelem tárgyát és 
indokait feltüntető jegyzék alakjában terjesztes
senek elő.

Jóllehet az 1900. évi II. törvénycikk az 1905. 
évet megelőző időből eredő adótartozások mikénti 
törlesztésért* nézve rendelkezési nem foglal ma
gában s ezekre nézve kamat mentességet nem 
engedélyez, de a törvénynek abból a célzatából, 
hogy az adótartozások érvényesítése méltányosan 
történjék, s egyeseknek romlására ne vezessen 
következik, hogy a rendezésbe ezek is bevonassanak.

A halasztási és kamat elengedési kérelmek 
elbírálásánál a döntő szempontot az képezi, hogy 
az adózó vagyoni helyzetének jövedelmi forrásá
nak s általában fizetési képességének figyelembe 
vételével, anyagi érdekének sérelme vagy éppen 
veszélyeztetése nélkül mennyiben és mily idő 
alatt képes tartozásának lerovására.

Ezeknek a szempontoknak méltányos mér
legelése mellett különösen ügyelni kell arra, hogy 
messzebb menő fizetési halasztásokkal, vagy épen 
a kamatok elengedésével visszaélések ne történ
jenek, mert azok nem kedvezménykép, hanem 
csakis akkor adhatok meg, ha azt a szükség kí
vánja s az adózó anyagi helyzete teszi valóban 
indokolttá.

1900. junius 24

3828 rkp/1906.
Hirdetmény.

Utóbbi időben a belváros területén némelyek j 
a kürt- vagy trombita hívásban gyakorolják ma- j 
gukat, mely alkalommal minden jelzést, igy a tűz- | 
jelzést is használják és pedig nemcsak nappal, de j 
este sőt éjjel is.

Miután ez egyrészt az. olt lakók nyugalmát j 
zavarja, másrészt pedig különösen a tűzjelzés ■ 
eredményeiben kiszámíthatatlan veszélyt okozhat 
a trombitálási illetve kürtölési gyakorlatokat a 
belvárosban a kapukon belül ezennel betiltom 
és az ez ellen vétőket a fonálló szabályok értel
mében büntetni fogom.

Felkérem egyúttal a közönséget, hogy a fenti 
rendelkezés ellen vétőket nálam feljelenteni szí
veskedjék.

Selmecbánya, 1906. junius 10-én
Horváth Kálmán,

rendőrfőkapitány. j

11 tűs.. szám
II. 1906.

Egyenes adók.
Az 1906. évi I. negyedének vígéig felszaporodott adótartozások 

érvényesítése tárgyában.
1906. évi 9018/P. M számú

Körrendelet.
Valamennyi koj'®érgl jegyzőnek városi és kir. adó
hivatalnak, továbbá a járási főszolgabíróknak.

Az államháztartás ideiglenes vitelére vonat- | 
kozó felhatalmazásról szóló és 1906. évi junius | 
9-én hatályba lépett 1906. évi II. törvénycikk 5 
8-a alapján az 1900. év I. negyedének végéig fel
szaporodott közadó tartozások érvényesítése te
kintetében a következő határozatok irányadók;

Az 1905. évből valamint az 1906. év I. ne- 1 
gyedéből származó adótartozásokat mindenki ak
ként törlesztheti, hogy ennek az adótartozásnak 
felél 1906. október végéig, másik felét pedig 1907. 
év végéig tolszése szerinti részletekben fizetheti be.

Ezektől a tartozásoktól azok az adózók, 
akiknek évi egyenes adója 200 kor.-t nem ér el, j

Ebből kifolyólag az 1905. évet megelőző 
! időből eredő tartozásokra halasztás csak oly eset

ben adható, midőn ezt. az adózó helyzete mellőz- 
hetetlenné teszi, hasonlókép a törvényben meg 
határozott eseteken kívül a kamatok csak álta
lában csak akkor engedhelők el, ha azok fenn
tartása az adózó lizeLési képességét befolyásolná.
Ily esetekben azonban úgy a halasztás, valamint 
a késedelmi kamatok elengedése e méltányos és 
elviselhető részletekbe beosztandó egész tartozásra 
tehát az 1905. évet megelőző időből eredő, de a 
rendezésbe bevont tartozásokra is kiterjeszthető.

Az utólag kivetett, vagy ezután kivetendő 
adóknak az 1905 évre s az 1906 év 1. negyedére 
eső részei ugyan oly elbírálás alá vonandók, mint 
az ezen időből eredő s már korábban kivetett 
adók. Ellenben az akár korábban kivetett, akár 
ez uLán kivetendő adóknak az 1906 I. negyedévét 
követő időre eső része a folyó adó fogalma alá 
esik s minden naptári negyed közepéig pontosan 
befizetendő, e befizetései mulasztása esetében 
pedig kamatok számítandók. Kivétel alá csakis 
a folyó éve II. negyedére járó adó esik. amely 
julius 15-éig kamatmentesen fizethető be s be 
nem fizetés esetén csak julius 15-étől kezdve van 
késedelmi kamat számításának helye.

Az adó kezelési törvény azon elvi rendel
kezésének. hogy a befizetések elsősorban a hát
ralékokra könyvelendők, ezen rendelet végrehaj
tásánál is érvény szerzendő. 1 la tehát valaki folyó 
adóját, illetőleg evvel felérő összegei, fizet is be, 
ez elsősorban a hátralékra könyvelendő, de a 
végrehajtási eljárás ellene csak akkor és annyi
ban foganatosítható, ha és amennyiben a folyo 
adó esedékesekké váló részleteivel felérő ö s 
szeget som fizetne be. Aki oly összegeket fizet 
amelyek folyó adójának esetiékesekké váló rész
leteivel felérnek, s aki folyó adójával felérő ősz- 
szegeken kívül 1906. október végéig az 1905 év
bői és a folyó év I. negyedéből eredő tartozásunk 
felével felérő összeget s Í907. végéig e tartozás
nak másik felével felérő részleteket befizet, nem 
küllőmben az a messzebb menő halas/lásban ré- 
sze9Ülő adózó aki a folyó adójával felérő részle- j
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tokén kívül a hátralékok esedékesekké váló rész
leteit is befizeti, végrehajtást nem szenvedhet.

A befizetések elszámolása alkalmával kü- 
lüníiB goiul fordítandó arra, hogy kamatok csak 
annyiban számíttassanak amennyiben a kamat
fizetés alá eső tartozásokkal felérő részlet sem 
fizettetnék be kellő időben. Ez esetben a kamatok 
levonása után fenmaradó részlet számolandó el 
a tőkében.

' Kamat számításának csak a kővetkező ese
tekben van helye:

a) az 1905. évet. megelőző időből eredő hál- 
rálókoktól ezek esedékességétől számítva egész a 
befizetés idejéig;

b) azoknak az adózóknak 1905. évre azaz 
1906. év első negyedére eső tartozásai után, a 
kiknek évi adója 200 koronát elér, 1906. julius
15-étől kezdve;

c) az 1906. évi (második) II. negyedére járó 
adó után, tekintet nélkül az ősszeg nagyságára 
1906. julius 15-től kezdve;

önként értetik, hogy oly esetben, midőn a 
folyó adó kivetve nincs, a folyó részletek fizetése 
s mulasztás esetén a kamatok számítása a lég- I 
utóbbi jogerős évi adó kirovás szerint s az 1883. I 
évi XLIV. t.-c. 39 és 41 szakaszaiban megállapí
tott módon észközlendő;

d) az 1906. III. negyedére s az azontúl eső 
időre járó adók után az 1883. évi XLIV. t.-c. 41 
szakaszában a folyó adókra nézve előirt általános 
rendelkezéshez képest.

e) Azon az 1905. évből s az 1906. év I. 
negyedéből eredő adótartozások után, amelyek 
habár évi 200 koronán aluli adót fizető adózók
nak tartozásai is, de 1906. október végéig s ille
tőleg 1907. év végéig, be nem fizettetnek, vala
mint azon tartozások után. amelyekre nézve 
messzebb menő, vagy kamat mentes halasztás 
adatott., ezen határ idők lejártának s illetőleg a 
részletek esedékessé válásának idején túl a befi
zetésig szintén kamat számítandó.

Különös gondot kívánok fordiltatni arra, 
hogy a kényszer behajlások ott is, ahol a tör
vényes előfeltételek meg vannak, ok nélkül ne 
alkalmaztassanak s megfelelő kímélettel vitessenek 
keresztül.

Az adózok visszonyainak állandó figyelemmel 
kisérése, a fizetési képességnek kellő időben való 
igénybe vétele, s a közszolgáltatások igazgatását 
közvoLitő községi elöljáróságoknak s a pénzügyi 
közegeknek egyik főfeladatát képezi.

Ennélfogva különösen kisebb adózóknál nem 
a kényszer behajtásoknak gépies alkalmazására, 
hanem fizetési képességüknek oly időben való j 
igénybe vételére kell a súlyt fektetni, midőn 
jövedelmeik befolynak.

Ezek ellen tehát a kényszer behajlást csak 
a végső szükség esetén kívánom igénybe venni, 
s ekkor is különös gondot kívánok arra fordil
tatni, hogy a végrehajtások az 1883. évi XLIV. 
t.-c. 58. és 60. §§-aiban, valamint az 1881. évi 
XI,. t.-c.-nek az adókezelési törvényben felsorolt 
51.-07 §§-aiban megállapított mentességet szigorú 
figyelemben tartása mellett vezettessenek keresz
tül, s az e részben esetleg előforduló visszaélések 
megtorollassanak. Másfelől pedig kikötőm és fenn
tartom magamnak, hogy oly esetekben, midőn a 
végrehajtás ingatlanokra vezettetik, ez az adó
tartozás részletes kimutatása mellett mindig elő
zetesen tudomásomra hozassák.

A pénzügy igazgatóságnak álland tisztében 
jelen rendeletéin pontos végrehajtását, foganato
sítani, s úgy a községi elöljáróságok utján, vala
mint egyéb rendelkezésükre álló módokon az 
adózók viszonyairól és fizetés képességéről oly 
alapos tájékozást szerezni, hogy egyfelől a mél
tányosság kívánalmainak minden irányban elég 
tétessék, másfelöl azonban ez a méltányos eljárás 
se indokolatlan kedvezéseknek, se a kincstár meg
károsításának forrásává ne váljék.

E szempontok szoros ellenőrzését a törvény
hatóságok közigazgatási bizottságától várom el 
s e végből kötelességévé teszem a pénzügy igaz- ! 
galóságoknak, hogy a közigazgatási bizottságokat ! 
eljárásukról alaposan tájékoztassák s általuk ! 
engedélyezett halasztásokról és kamat elengedé 
sokról, az indokokat is feltüntető részletes kiírni- : 
tatást  ̂terjesszenek havonként a közigazgatási I 
bizottságuk elé.

A közigazgatási bizottságukat pedig felhívom, 
(ogy a mutatkozó szükséghez képest, a jelen 
I mdelelem végrehajtása ügyében külön jelenté- ; 
eket is legyenek hozzám.

Az eljárás megkönnyítése végeit a közigaz- 
tatáfii-bizoLlságok ellenőrzése mellett felhalalma- í
jóm a pénzügy igazgatóságokat, hogy a felszaporodott I

tartozások 1 törlesztésére, 500 koronát meg nem 
haladó tartozásoknál a székesfővárosi kir. adn- 
felügyelőt pedig 1000 koronát meg nem lialadó 
tartozásoknál, az 1908. év végéig terjedő fizetési 
részleteket engedélyezhessenek, hogy ezen összeg 
keretén belül o halasztások körébe az 1905. év 
előtti időből eredő adó tartozásokat is bevon
hassák, s hogy rendkívüli esőtekben a kamatokat 
is elengedhessék. Messzebb menő halasztások és 
kedvezmények megadását a pénzügyminisztéri
umnak tartom fenn, az eljárás egyszerüsitése 
érdekében megengedem azonban, hogy a halasz
tási és kamat elengedési esetek no külőn-kiilön, 
hanem az indokok tüzetes megjelölésénél együt
tesen is olőlerjeszhelők legyenek.

A fennti 2018/906 számú pénzügyminiszteri 
körrendelet tudomás vétel és alkalmazkodás 
végett közöltét ik.

M. kir pénzügyigazgatóság.
Ipolyság 1906 évi junius hó 15-én.

Biber s. k.
ni. kir. pénzügyigázgató, h.

H I R D E T É S E K .

Hégi jó hírnevű hazai biztosító társaság 
pozsonyi főügynöksége kérés baleset szavatos
ság és betörés ágazatai számára alkalmas

ü z le tsze rző  erőket.

Meghivás.
Az 1898: t.-c. alapján alakult Országos Központi Hitelszövetkezet 

kötelekébe tartozó

S etac-la tó iija i iparosai hitelszövetkezete,
mint nz Országos központi lntelsz.övotkezot tagja 1906. év i 
ju n iu s h é  2 4 -én  d. e. 10 ó ra k o r  a saját helyiségében

Akik Pozsonyban és a szomszéd megyékben kellő 
helyismerettel bírnak és ezen szakban már mű
ködtek vagy magukat ennek szentelni akarják, 
nyújtsák be refenciákkal. élet leírással és fizetés- 
igénnyel felszerrelt ajánlataikat * Jövedelmező fog
lalkozás 7» alatt BL0GKNER I. hirdető irodájába, 
Budapest, Sütő-utca 6. sz.
40K/l!iOi; végroh. sz.

Árverési hirdetmény.
Alulirt bírósági végrehajtó az 1881. évi LX. 

t.-c. 102. ij-a értelmében ezennel közhírré teszi, 
hogy a Selmecbányái kir. járásbíróságnak 1905. évi 
Sp. 281/3 számú végzése következtében dr. Vagner 
László ügyvéd által képviseli Schaumburg Lippe 
Herczeg villányi pincészete cég javára Singer 
Samuné ellen 690 K 90 f s jár. erejéig 1905. évi 
augusztus hó 24-én foganatositolt. biztosítási végre
hajtás útján le- és fclülfoglalt és 24-75 K-ra be
csüli következő ingóságok, n. m.: szeszes italok, 
lovak, kocsik, kávéházi és szállodai bútorok és 
berendezés nyilvános árverésen Diadalnak.

Mely árverésnek a solmeci kir járásbíróság 
1905. évi V. 389/7. számú végzése folytán 690 
K 90 f tőkekövetelés, ennek 1905. évi szept. hó 7. 
napjától járó 5% kamatai, V3n/o váltódij és eddig 
összesen 88 K 20 f-ben biróilag már megállapított 
költségek erejéig, Selmecbányán alperes Melropol 
szállodájában leendő eszközlésére 1906. évi julius 
hó 7-ik napjának d. e. 9 órája határidőül ki- 
llizctik és ahhoz a venni szándékozók ezennel oly 
megjegyzéssel hivatnak meg, hogy az érintett 
ingóságok az 1881. évi LX. t.-c. 107. és 108. §-ai 
értelmében készpénzfizetés mellett, a legtöbbet 
Ígérőnek, szükség esetén becsáron alul is el fog
nak adatni.

Amennyiben az* elárverezendő ingóságokat 
mások is le- és felülfoglallallák és azokra kielé
gítési jogot nyertek volna, ezen árverés az 1881. 
évi LX. t.-c. 120. t?-a értelmében ezek javára is 
elrendeltetik.

Kelt Selmecbánya, 1906. évi jnnsiu hó 18.
Óváry Dezső

kir. bir. végrehajtó.

rendes közgyűlést
tart, melyre a tagok a/, alapszabályok 85 i?-a értőimében 

meghivatnak.

Napirenden:
1. Múlt évi iizlotorodmónyről szóló jolentések tárgyalása. 
2 Zárszámadások megvizsgálása és a tolmentvény meg-

8. Mérleg megállapítása.
1. Tiszta jövedelemről való rendelkezés, 
fi Az igazgatóság l  tagjának választása. 
i>. Az alapszabályok módosítása.
7. No talán i indítványok.
A felügyelő-bizottság által megvizsgált évi mérleg a 

szövetkezet helyiségében k'fiiggeszteteft és mindenki által 
megtekinthető.

Iveit Selmecbánya, lSKMí. junius hó 22-én.
A z  i g a z g a t ó s á g .

Ü zle t megnyitás.
Van szerencsém a nagyérdemű közönség becses 
tudomására hozni, hogy Akadémia-utca 86. 
számú házamban, (emeleten, zálogüzletemtől 
elkülönített helyiségben) egy óra, ékszer, ágy-, 1 

, fehér-, férfi- és női ruhanemű, fegyver. ( 
diszfnü, könyv, rajzszerek, varrógép, kerék- ( 
pár, bútor és kész cipő üzletet, nyitottam.
A fenti szakmákba vágó összes cikkeket úgy 

' használt, mint nj állapotban mindenkor nagy 
választékban raktáron fogom tartani és azo ■ 
kát a logjulányosabb árakon fogom elárusítani, i 
Midőn még megjegyzem, hogy ezen cikkeket , 
használt állapotban, valamint zálogjegyeket | 
is mindenkor a legmagasabb árban veszek, 
a n. é. közönséget pontos és gyors kiszol- 

i gálásról biztosítva, szives pártfogást kérve 
maradok

Selmecbányán, 1906. junius havában 
kiváló tisztelettel

L1CHTER ADOLF.5

Sehiehíszappan!(.,szapvas” vagy ..kulcs" szappant)
a legjobb és  h a sz n á la tb a n  a leg- 
.. olcsóbb, m in d en  r u h a n e m ű  és .. 
.. .. m osás i  m ó d s z e r  r é s z é r e .........

‘IXfóTTóc • 25.000 koronát tizei Schieht György cég Aussigban bárkinek aki bebizonyítja, 
_ ^-Stwiiiî iiji i hogy szappana a »Schichl« névvel, valamely káros keverékei tartalmaz.
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ÍY lII/l.t'/K 's-je/i

gépek és ■£...i
kellékek I ... !

rfso és m im !  ig fr i s s  
— - ni (Hőségben -—  '
(hitelképes egyéneknek 
havi részletfizetésre is)

Elárusító hely: ögv. Sághy jFüIöpné Ipolyság.

k a p h a tó k

Joerr/es Af/osf 
ő z t . é s  f iá n á l

Tér asszon.

Császárfürdő ]S u d : i |p o s íc £ ! . Nyári és teli 
gyógyhely, a magyar Irgaímasrend 
tulajdona. Klsőraugu kénes hévvizil 

— gyógyfürdő ; módéin berendezésű 
gőzfürdő, kényelmes iszapfürdők, uszodák-, törők-, kő- és már- 
ványfürdök: liölég-. szénsavas- és villainosviz-fiirdők. Ivó- és be- 
égzési kúra. 200 kényelmes lakószoba. Szolid kezelés, jutá

nyos árak.
B a y *  ProspentiiBt ingyen és bérmentve kiild

A z iga zg a tó sá g .

K ia d ó  lakós! Iu
% a  T r n É L Y - f é le  h á z  m á s o d i k  ^  

e m . e g y  5  s z o b a ,  1 k o n y h a  | |  
s  2  é l é s k a m r á b ó l  áll;') l a k á s  %

ti1906. évi aug. hé l-től kiadó. »

400 mm. szalonna
jeliéi- sós, csontnálkiili. szép tisziu, pörkölt bőrű, h,n--

minő részlolokbon. kg.- j a ................................................
Zsirnak való szalonna, bótahin, friss v á g á s ú .................
Füstölt vastag sza lon na........................................................

„ vékony ...................................................................
Debreceni paprikás sza lo n n a ...............................................
Füstölt kolbász serles húsból, azonnal elír-tő v főzni való
Pácolt fokhagymás paprikás szalonna...................................
Pácolt bőrös sonka, karmonádll, o ld a la s ..........................
Pácolt sovány, szalonna nélküli sonka, karmonádli, oldalas 

A lönti áruk szállító leváló ós csomagolású Ingyen.
Elsőrendű h á z izs iv  k g . - j a ...............................................  148
Hozzá szelencék: f» kg-os 120, 10 kg-os Iád, 2f> lcg-«s 800 f.

100 200 kg. vételnél Ingyen hordó.
Tormás virsli pária !<■ í. f.0 pár véti Inéi 8 f, Szalvaládé darabja 

1(1 I. f.0 pár vételnél 8 I.
----------  A z  á r a k  f i l l é r e k b e n  é r t e n d ő k .  -----------

Áruim árui, melyei; g y a k r a n  v á lto z ó k , o helyen minden 
számban .,400 mm. szalonna" nini alatt ta Iá 111 utók.

Szállítja

144

184

100

B őv eb b et, a  S e im e c i  N é p b a n k n á l.  |  B a lc z á r  L a jo s  k iv ite li  ü z le te  N y ír e g y h á z a

SZÉNASY;

1900. június 24

oÁ k.E.

R A J Z  K O
^oerges Gt. őzt’, és fiánál.

Telefon 134. sz. Sürgönyeim: Balczúr hantos Nyíregyháza.

nélkül ne együnk levest.

N in cs többé iszákossá^!
K ív á n a tr a  b á rk in ek  b érm en tese n  k in 
tiünk  e g y  p r ó b á t a  C ozaporból K ávé, 
te a , ó tó l v a g y  sz e sz e s  ita lb a n  e g y fo r 

m án a d h a tó  az iv ó  tu d ta  n élk ü l.

A C07,APORNAK az ft csodálatos hatása, 
Hogy ellons/.onvossó teszi az iszákosnak a 
szeszes iiall A COZA oly csöndesen és biz - 
tosím Iliit, hogy azt feleség, testvér avagy 
győrinek egyaránt, az ivónak tudta nélkül 

t adhatja és az illőin mégesak nem is sejti mi 
| okozta javulását.

COZA a családok ezreit békitotto ki - 
sok ozer férfit a szégyen és becstelenségtől 
iiiogmentolf, kik később józan polgárok és 
iigyos űz lelem Imrék lőttek, 'i'emérdek fiatal 
embert a jó útra, és szerencséjéhez segített 

\  . és sok embernek életét számos óvvel még
is hosszabb! tolta.

Az intézd, mely a valódi, világhírű Coza- 
p o r  tulajdonosa, mindazoknak kik kívánják, 

jó t és egy köszönő írásokkal tolt könyvet dij 
iillségmoiiteson kiild’, A C ozapor toljesan ártalmatlan 

voltáén szavatolunk. Magyarul levelezünk.
Kgy cég az újságokban hirdotésekot közöltét, melyek 

szövege ami hirdetésiiiik puszta utánzata; söl nem éri be ez
zel sem. liánéin utánozza törvényes védjegyünket is (palack 
és kéz). Kétségkívül felesleges a I. közönséget arra figyel
meztetni. hogy emlilot! eég semminemű összeköttetésben sem 
áll velünk és'hogy a por, melyet elad som a valódi, világ: 
hírű Cozapor.

COZA INSTITUTIi, LÓN L?0 N°"? ? . '/ (  A n g  11 a 1.
Levelik - i  In  . Iáitok 10 /illírrel birm tnltttlhtidSk.

proli . Ildii;

bnva-íenn is k érit ö háló A,V.' Fuygudyy. 225 frt-tv) Gyermek bútor nagy választékban. f^yélyesenMiumehkel feketére kétrányozva Ümtr. GbetóiS

V ízm e n te s  
ponyva cs zsák

Ló há ló -pá rja  8 frt - tó l

JlBÍi Ö s s z e h a j th a tó  

*L‘pt' °utor
fc-j) nagy választékban

Tornaterm ek b e r e n d e lé s e  rs F elszere lé se

Teke baba ésgolyó'

Szertornák 
hadsereg részére.

f a lú d  angolLawnTennhMindennemű kötéláru 
hosszú szálú kenderből Osiiehyflutótam lás szék -.

Q  H  » 1  S P o R T  E S Z K Ö Z Ö K  é s  K Ö T É L G Y Á R T Ó  I P A R T E L E P E
J C I l C r  M I I  1 ) 3 1  Kl.lDAIT.SI IV.,KÁROLYüTCZA Boi.tszAm1Z.(É

TELEFO N : 1 5 - 5 0 . (T Árjegyzék kívánatra ingyen ésbérmentve.Vidéki megrendelések pntosan foganatositatnakGjP) A L A P I  T T A T 0 T T : Í 8 7 3 .

Kronsteiner K áro ly BECS, MII., 
Hauptstrasse 120. sz.

Ma*ry. klr. s z a b .

o m lo k z a t - f  e s t  é k e k .
V i h a r i n o n l o s .  iU é N z lie n  o l i l i i a t ó .  I p h l o l o l t  n iiV /.oIn - 
N á r a . ll> á i ' i i y j i l a t b a i a .  K llr f jn  2 1  l i l l ó r t f í l  I V ijc b h .

1 kiló elegendő 10 négyszögméternek kétszeri mázolására.

Mosható mázolások!
Úgymint z o m á n c ,  h o i u i o k z u t - l e s t é l i ,  s z á n / . -  é s  l a p l d o n - l e s t é k .  
|> -jhkmuíi!, ö l t ö n  d r n y a l a t h n n .  V i / . h o n  m o s h a t ó .  l ' . g jN /o i  i 

h o v o i i i lH rn  f ö d .  N t fh ic t  n ő m  h á g j  j a .

Költségár négyszögmóterenkint 5 fillér. Meglepő síkor!
Kimerítő prospektusok ós mintalapok ingyen ós bérmentve.

Nyomatott Joerges Ágosl I5zv. és fia könyvnyomdájában Selmecbányán, 190b
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