
XVI. évfolyam.____________________ Selmecbánya, 1006. július I 26. szám.

SELMEC- ÉS BÉLABÁNYA SZ. KIR. VAROS HIVATALOS ÉRTESÍTŐJE.
Egy évr ‘ 8 korona. Félévre 4 korona. Negyedévre 2 korona.

-------------- ‘i g y e s  s z á m  á r a  20  f i l l é r , ---------------
Hirdetések megállapodás szerint számíttatnak.
-------N y llt té r  d ija  s o r o n k é n t  2 0  f i l l é r . --------

Folcíős szerkesztő és laptulajcíor.os: 

K U T l  I S T V Á N

Az expedíciót s hirdetéseket illető reklamációk a lapkezelö

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

MEGJELEN MINDEN VASÁRNAP.

A jövendő nemzedék.
Most, hogy az iskolák kapui ismét 

néhány hétre bezárulnak, újból aktuálissá 
válik közoktatásügyünk kérdése* És ez az 
aktualitás annál nagyobb, mivel épen a 
nevelésügy körül napról-napra szomorúbb 
jelenségek bukkanak napvilágra, melyek 
igen szomorú világot vetnek ifjúságunk 
lelki világára.

Ásókra a botrányokra gondolunk, me
lyek a most lefolyt érettségi vizsgálatok 
körül merültek fel, és amelyek már jóval 
túlhaladják azt a fokot, melynél ezeket a 
•cselekedeteket ifjúi könnyelműségnek és 
meggon(latianságnak lehet beszámítani.

A vizsgázó tanárok fiókjainak feltörése, 
az érettségi tételek ellopása, mind igen 
szomorú tünetei ifjúságunk morális süllye
désének és mit várhatunk attól a generá
ciótól, mely az élet első komoly lépését is 
a bűn utján teszi meg?

Igaz, hogy érettségi botrányok meg
ítélésénél rendkívüli enyhítő körülmény az, 
hogy az érettségi vizsgálatok egész intéz
ménye teljesen fölösleges és hogy az ifjú
ság ennek nagyon is tudatában van és hogy 
épen e körülménynél fogva úgyszólván er
kölcsi kötelességének tartja az érettségit

vezető tanári kar megbízottját félrevezetni, 
csakhogy épen ez a nézet bizonyítja leg
élénkebben mai ifjúságunk erkölcsi defec- ; 
tusát.

Ezen az állapoton változtatni kell.
Ha a jelek nem csalnak, egy uj, egy : 

magyar renaissanc hajnal köszönt reánk. 
J_)e mindig igy volt, és erre a történelem í 
megszámlálhatatlan « megdönthetetlen hí- 1 
.zonysággal szolgál, hogy uj idők jöttéhez 
uj emberek is kellenek. De milyen lesz 
a  jövő embere, elég erő lesz e benne, hogy 
tovább építse azt a művet, melynek alapját 
a nemzeti küzdelem aarcosai vetették meg!

Azok a  reformok, melyiket eddig meg 
akartak valósítani, mind csak csekély és 
lényegtelen módosításai a jelenleg fennálló 
rendnek, melyek nem alkalmasak arra, hogy 
tősgyökeres változásnak vessék alá a magyar 
nevelés ügyét. Egységes középiskola, leány
gimnázium, a jogi oktatás reformja, mind 
oly feladatok, melyek megvalósítása igen 
előnyös lehet az ifjúság szellemi képessé
geinek fejlesztésére, de nem alkalmas arra, 
hogy egyúttal lelki világát is művelje.

Pedig a tanitá ssal teljesen egyenértékű 
tényezője az oktatásügynek a nevelés, sőt 
bizonyos okoknál fogva ennél még sokszorta 
fontosabb is.

Az ifjúság erkölcsi nevelése oly súlyos 
problémája a modern sociológiának, mely
nek kedvező megoldása az illető államot 
hatalmassá teheti, mig ugyanez az állam 
ellenkező esetben pedig biztos és kétségbe
vonhatatlan bukásnak esheti áldozatául. 
Spárta, Athén, Róma, mind csakis a helyes 
nevelési rendszernek köszönhetik, hogy 
magukhoz ragadták a többi államok fölötti 
hegemóniát, későbbi bukásuk pedig szintén 
csak az ifjúság erkölcsi fejlesztésének el
hanyagolásában leli magyarázatát.

És mintha a történelem csak minálunk 
is azt akarta volna bebizonyítani, hegy 
minden tettében következetes, nemzeti nagy
ságunk napjai is szoros összefüggésben 
vannak azzal a gonddal, melyet nemzetünk 
vezérlő emberei a nevelésügyre fordítottak. 
A régi puritán gondolkozás módnak lassú 
eltnnedezése okozza, hogy mind ritkább 
és ritkább az ideális javak után való tö
rekvés, társadalomban, politikában, egy
szóval a közélet minden terén az ideális 
törekvések helyét egy csúnya, materialisz- 
tikus irányzat foglalja el.

Ennek a materializmusnak azután egyre 
sűrűbben látjuk szomorú, áldat lankövetkcz- 
ményeit. A bűnügyeknek egyre növekedő

Van Isten.
Készlet Hermáim  József dívnak a Szentháromság-szobornál 

190ü. június 10-én tartott beszédéből.

II.
Az Isten léiét bizony Ha a világon ural

kodó törvény- és célszerűség. A lermészeltudo- 
mányok felfedeztek a világon bizonyos általános 
törvényeket, melyeknek az egész világ és ennek 
részei alá vannak rendelve. Ilyen törvények 1. a í 
gravilatio törvénye, mely uralja a körülbelül négy 
ezer millió égitestnek egymáshoz való viszonyát 
és mozgásai!; 2. az erő megmaradásának törvé
nye; 3. a Kepler-féle törvények, melyek mulatják 
az égi testeknek a nap körüli forgását..; 4. hatá
rozott törvények szerint folynak a fénynek, hang
nak. elektromosságnak slb. tüneményei. A szer
vetlen éleiben található ezen állandó törvények 
találhatók a szerves világban is; igy a szerves 
testek keletkezése, táplálkozása, szaporodása slb. 
szilárd törvények szerint történik. A természetben 
látható rend. összhang mind csak azért van, mert 
a magától közönbös anyag állandó törvényektől ; 
vezettetik: ennek kifolyása azon szép természet, j 
melyben élünk, s melyet minden költő megéne- | 
kelt. minden festő megfestett, minden szónak pél- ! 
dákal és hasonlatokat a természetből véve cso
dálatosnak leirt. Zoologia, Botanika, Antropologia 
Geológia, Astronomia stl>. tudományok bizonyítják 
hogy a természetben minden törvény és célszerű. 1 
Mily csodálatos a 4 ezer millió csillagnak egy
máshoz való rendje. Egyedül vagy különböző 1 
csoportokban mozognak biztosan meghatározott 
pályán. Ki van mérve minden csillagnak az egy

mástól való távolsága, gyorsasága, futási ideje, 
nagysága, (ere, ereje úgy hogy minden összeüt
közés ki legyen kerülve. Azonban nem is szüksé
ges a feleltünk lévő csillagokat néznünk, hogy 
erről meggyő ződjürik: itt van a mi földünk: ez 
sokra tanít. 1. Földünk mozgásának elipsis alakja 
okozza a naptól való közelebbi illetve távolabbi 
távolságot a gyorsabb és lassúbb mozgást és ezzel 
számos szerves és szervellen processust. 2. Földünk 
tengelyének hajlási szöge a pálya felszínhez okozza 
az évszakok Szabályos változását. A föld tenge
lyének állási változása megz a várná az évszakokat. 
3. A víznek meg van azon sajátsága, hogy fel
oldja és magával rántja a káliumot, kovasavat, 
ammoniakot, phosphorsavaií de ha ezek szántó
földben vannak, melynek ezek fő Le rrn ők épesség i 
feltételei, akkor állandó eső okozta sok viz se 
képes a föld felszínéből ezeket kihúzni, sőt ellen
kezőleg a föld felszíne a vízben esetleg lévő ter
mőképesség! részeket magához láncolja. 4. Jla a 
naptól nem jönne a világosság és melegség föl
dünkre, itten élet nem volna lehetséges; és ime 
a napot és földet mi köti össze? számtalan éter 
atom, melyeknek mozgása egyedül teszi lehetővé 
a nap világosságának és melegének hozzánk való 
jutását. 5. Mily fontosság, hogy a levegőben az 
oxigén nincs oly vegyi rokonsággal a nitrogénnel 
mint pl. szénnel. Ez egyedül teszi lehetővé a szer- 1 
vés világ lélegzését. Az állati világ belélegzi az 
oxigént, mely egyesül a vízben lévő szénnel és j 
mint szénsav kilélegezve, a növényzettől e szén - : 
sav nappal felszivalik. A szélit a növény magá
ban tartja és az oxigént kiadja. 11a az oxigén a 
nitrogénnel volna nagyobb vegyi rokonságban, ez ; 
a szerves világi lélegzés lehetséges nem volna;

kihalna a szerves világ. 6. Fontos földünknek 
anyagi nagysága és súlya: ha földünk nagyobb 
volna pl. mint Jupiter vagy Saturnus, akkor vonzó 
ereje oly nagy volna, hogy kisebb állatok, melyek 
ma lábakon járnak, akkor kígyók módjára csak 
csuzni tudnának; a sas legfeljebb galamb-repülési 
magasságra birna felrepülni. Az ember nehéz te
hertől látszanék megterhelve. Ha pedig a föld 
kisebb volna jelenleginél pl. mint Mercur vagy a 
hold, ugv a levegő oly ritka volna, hegy szerves 
élet alig volna itt lehetséges, és az ember részeg 
emberhez hasonlóan inogva járna és kislökésre 
felborulna. 7. Közönségesen a hideg összehúzza, 
a meleg szétlerjeszti a testeket. De a vizűéi ez 
nagy zavart okozna a természetben, akkor a jég 
nehezebb volna a víznél, a jég a folyók, tavak, 
tengerek fenekére ülepednék és télen át oly jég- 

! rétegek alakulnának, melyeket a nyári idő nem 
birna felolvasztani. De a viz ellenkezőleg van: 
hidegen szétterjed: legnehezebb és legsűrűbb 4° 
G-nál. Ha most ezeket a törvény és célszerűségi 
folytonos tüneményeket nézzük, melyek egy és 
ugyanazon törvények szerint ismétlődnek; és más
felől ismerjük az anyagnak azon sajátságát (lex 
inerliae, das Geselz dér Tritgheit), hogy magától 
közönbös mindenre: nyugalomra, mozgásra, bi
zonyos alaknak fel vagy fel nem vevésére stb, 
ki fogja mondhatni, hogy o törvények okozója az 
anyag? Hisz c törvények nincsenek az anyagnak 
alávetve, de ellenkezőleg az anyag ezeknek. E 
törvények léteznek függetlenül az anyagtól való
ságosan és az anyagból semmikép se magyaráz
hatók ki. A buta anyag oly ésszerű törvények 
alkotása képtelen. A természettudományok elis
merik e törvények létezését, de mivel a szerves
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statisztikája szolgáltatja legkétségtelenebb 
bizonyitását annak, hogy a jövendő gene
ráció egyre gyorsabban veszti lába alatt a 
morális világnézet talaját, de naég jobban 
bizonyítja ezt az igazságot az a mindinkább 
enyhülő és szigorúságából napról-napra ve
szítő elbírálás, melylyel e bűncselekmények 
a nem közvetlenül érdekeltek körében talál
koznak.

Mi, akik sok tekintetben szinte szol- 
gailag követjük a külföld példáját, a nem
zeti élet egyik legfontosabb terén, ezt kö
vetkezetesen elmulasztjuk. Pedig- elég 
alkalmunk van megismerkednünk az angol 
nevelés ügygyei, melynek theoriáját majd
nem minden pedagógus Írónk kötelességének 
tartja a közönséggel megismertetni, anélkül, 
hogy inkább e tbeoria megvalósítására tö
rekednék és ezt az cthikai nevelést hazai 
iskolánkban meghonosítaná. A nemzeti re- 
naissance e korszakában feltétlenül szük
ségünk van az ifjú generáció támogatására, 
szükségünk van egész emberekre, akiket 
nem lesz képes eltántorítani elveiktől és 
meggyőződésüktől sem megvesztegetés, se 
terrorizálás. Minden elv csak úgy győze- 
delmeskedhetik, minden irányzat csak akkor 
válhatik tartóssá, ha hívei meggyőződésből 
és nem egyéni érdekeik kielégítésére sora
koznak lobogói a lá; a nemzet ujjáébredése 
is csak akkor lesz állandó, ha nem csak 
üres theoriák, hanem gyakorlati tudás lesz
nek legelső eredményei.

Az ifjúság ethikai nevelése oly kérdés, 
mely legelső sorban is megoldásra vár, 
minden egyéb háttérbe szorulhat, ha arról 
van szó, hogy jövendő nagyságunknak meg- 
i! <r»illetlen biztosítékait találjuk ; és meg
győződésünk, hogy ezt a nézetünket a leg
illetékesebb körök és a magyar tanítóság 
annál inkább magáévá fogja tenni, mert 
hiszen azaz erkölcsi infekció, mely ifjúsá
gunkat már nagyrészt megmételyezte napról-

és szervetlen világból nem származnak e törvé
nyek, kitől származnak? Olyantól, ki e törvénye
ken kívül és felül van, ki azonban e törvények
nek létrehozója, ki teremtvén a szerves világot: 
ezeknek bizonyos törvényeket előirt és hasonlóan 
ki a szervetlen világot is ezen törvényekkel üsz- 
hangba, rendbe hozta; és ezt a lényt nevezzük 
Istennek.

III.
As latén létét bizonyítja a világ folyásnak 

előrelátható megszűnése. Az erő megmaradásának 
elve szerint a természetben semmiféle erő sem 
megy tünkre, csak átalakul más erővé, más moz
gássá pl. a meleg egy gőzgépnél átalakul hajtó
erővé és ez a kerekek dörzsölés, utján részben 
visszaalakul meleggé. A tapasztalat szerint azon
ban az erők gyakrabban alakulnak meleggé mini 
más alakú mozgássá. — De Clausius (f 1888. 
Bonnban.) mathematikailag bebizonyította, hogy 
az. egyszer meleggé átalakult erő már többé egé
szen vissza nem alakítható, de egyrész mindig 
hátramarad mint melegség. A természetben ugyan 
semmiféle erő sem megy tönkre, de azért jobban 
és jobban meleggé átalakul, anélkül, hogy lehet
séges volna ezt a meleget egészen más erőkre 
átalakítani. A melegség azonban csak addig ké
pes munkát végezni, mig hőmérséklet-külömbség 
van Mert ha a világ valamennyi része a mozgás 
ugyanazon alakját és intenzivitását birja, egy
másra többé nem tesznek hatást, min Légy egyen- i 
súlyban vannak. A gyorsabb és lassúbb mozgások 
egymásra hatva, középszerű mozgást létesítenek. 
Ilyen módon a mindenség minden része, amelyek 
egymásra halnak és ezzel valami természetes i 
processzust létrehoznak, egy egyensúlyba jönnek

napra szomorúbb gyümölcsöket terem. Ea 
éppen a most fejtegetett okoknál fogva a 
napi hírekben is sűrűn felbukkanó közle
ményeket, melyek iskolai botrányokról szól
nak egyáltalán nem vagyunk hajlandók 
múló jelenségnek tekinteni, hanem igenis 
természetes következménye annak a neve
lési rendszernek, mely minden egyéb te
kintet mellőzésével egyedül csak a tudo
mányt, az ifjúság észijeli tehetségeinek 
fejlesztését tartja feladatának.

Névtelen levelek.
Divat manapság névtelen leveket Írni. Divat 

nálunk is, másutt is.
Olvastuk, hogy egy vidéki városban öngyil

kos lelt valaki, mert nap-nap után, hogy lelke 
nem birta ki a harcot, megakart szabadulni azok
tól az emberektől, akik siettek részvétüket kife
jezni akkor, amikor a férli lelkét a szenvedés 
marta és sietlek újra névtelen levelet Írni ükkor 
mikor a részvét szava valamennyire megnyug
tatta a felzaklatott embert.

Óh mi nagyon jól ismerjük Fágó urat. Min
den városban van belőlük elég. Tisztességes or
cával járnak, még be is gombolkoznak a rágal
mazók előtt; annyira hogy szinte művészek a 
látszó becsületben. De mihelyt rombolni lehet, 
olyan lelkeLlenséggel törnek be a famíliákba, hogy 
az ember ilyenkor tud megszeretni egy oktalan 
állatot. Ilyenkor tudok én annyi szeretettel nézni 
a kutyámra. Mert abban csiszoltabb a hűség ezer- 
szerte, mint Eágóban. A kutyámban van annyi 
bátorság, hogy a kit nem szeret, beleharap a 
combjába, pláne ha valaki vele ingerkedik. Fágó 
azonban, aki ember és feltett kalappal jár előt
tünk, aki előtt sokszor egy város közönsége hódol, 
elbújik egy névtelen levélben, orvul harap.

Betolakodik a családi szentélybe. Itt nagyon 
szereti a talajt. Mert a nő megvédése még mindig 
a legnehezebb szerep a világon. Mihelyt védik, 
már azt mondják: Ahá! nem zörög a haraszl hiába. 
Mihelyt kutatják a névtelen levél Íróját: már ta
lálgatják is, hátha mégis van a dologban valami. 
Bizonyosan. Ujjából senki se szopna ilyet.

A védtelen asszony alig mer kilépni a küzdő 
térre: fél, hogy botrány lesz a dologból, a leg
okosabb a mit tehet, elteszi a levelet, hátha egy-

végleg valamikor, a mivel megszűnik a világré
szeinek egymásra való hatása, megszűnik minden 
természetes processzus, nyugalom lesz és ezzel I 
beáll a világfolyásra, a vég, a pusztulás. Az a 
kérdés mostan, mikor áll be ez a vég? véges 
vagy végtelen időben ? Az erők átalakulása me
leggé és a hőmérséklet kiegyenlítésére csak akkor 
tartana végtelenül, ha a világerőtartaléka végtelen 
vagy a hőmérséklet különbsége végtelen nagy 
volna, de ez nincs. Végtelen nagy hideg és vég
telen nagy meleg nem lehetséges. A lehető leg
nagyobb hideg — 273°-nál van. Végtelen meleg
ség sem lehetséges, mert ekkor ez végtelen moz
gást mulatna, de ez lehetetlen. A gyorsaság
képlete v — y  Vagyis végtelen gyorsaság kívánná,
hogy a mindenség terét végtelen kis idő, alatt az 
anyag befussa, de ez nem lehetséges. Ép ezért 
végtelen nagy meleg sem lehet; annál kevésbé 
végtelen nagy hideg, azaz a hőinérséklot-külömb- 
ségek sem véglolen nagyok: és igy a hőmérséklet 
kiegyenlítése sem fog tartani végtelen időn át.

A világtartaléka se végtelen. Az erő képlete 
k — ~lJ - .  E szerint akkor végtelen az erő, ha
vagy az anyag vagy a gyorsaság végtelen. De ezek 
egyike se végtelen s igy a világ folyásának vége 
se végtelen idejű: végre az erők átalakulnak vissza 
nem alakulható meleggé: ez pedig hőmérsékloti- 
leg kiegyenlítődik és beáll a mindenség nyugalma 
hol minden természetes processzus megszűnik.

Különben a mindenségnek lassú megmere
vedése mellett szól az égi leslek eddigi alakulása í 
is. Az égi testek lassankint hültek és hülnek. A

szer kideríti a vádaskodó, bátortalan, lelketlent. 
És óh lány liliomszál hervadt már el ilyen leve
lekre, Istenem! És hány család békéje múlott 
már el a névtelen levelek miatt. Hány anyát 
vontak el igy a gyermek neveléstől, hány apát 
kergettek már az ilyen levelek a kártyához az 
italhoz.

Az erkölcsi rend megtámadása még nem 
magában álló pozitívum. Hálás téma lenne kimu
tatni, hogy a névtelen levelek szerzői még állam 
vagyonosodásai szempontból is temérdek kárt 
okoznak. Utaljunk csak a megmérgezett házas
társak züllésére, ami a kártya asztalnál kezdődik 
és valahol a temető egyik sarkában végződik. A 
még ezt az utat megtette valaki, roppant sok 
lelki megrázkódtatáson megy keresztül. Közbon 
a garasok, a remények szerte foszlanak. ami 
megmarad az csak az ember keserűsége, mely 
rendesen valami gyilkos szerszámot ad az ember 
kezébe.

Nem kell magyaráznunk, hogy minő forra
dalmat idéz elő az ember lelkében az a vád 
mely a szerető hitvest éri. Lehet annak az 
asszonynak olyan a lelke, mint a fnstollu fehér 
galambé. A vád ott sajog az ember lelkében 
mint Shakespeare Othellójában. És vége a családi 
boldogságnak.

Mindez ellen mit tehetünk? Fágok mindig 
lesznek, a mig csak Othellók lesznek. Névtelen 
leveleket mindég fognak Írni. Mentői több olva
sója lesz, annál többet. Mihelyt azonban az embe
rek tüzbe dobnak minden olyan levelet, melynek 
írója nem merte oda Írni a nevét, a névtelen 
írói megcsapannak. Nem örökre és nem úgy, 
hogy ir magja sem maradjon belőlük.

Mert mindig lesznek olyan emberek, a kik 
a névtelen levőkre adnak valamit. Ha nem a 
szappan lesz a műveltség fokmérője, hanem az 
igazi intelligencia a szép olvasástan, a jó könyvek 
forgalmában mutatja a nemzet szellemi inlellek- 
tuállitását, akkor remélhetjük, hogy talán örök 
időkre elhallgatnak a névtelen levél írók.

Addig is még ily lépcsőkre jutna a művelt
ség és az igazi tudományosság, addig az emberek 
fogjanak kezet, a müveit ember úgyis azt teszi 
és ne olvassanak el olyan leveleket, a melynek 
Írói lélek nélkül Írnak azzal az állatias vérszomj- 
jal, hogy másnak ezzel keserűséget okoznak. Biiu- 
tessük meg őket azzal, hogy leveleiket összelépve 
azokat eméssze meg tűz. Mihelyt nem reagál az 
érzékenykedés a gálád rágalmakra a névtelen

hold egy kihűlt égi test. A földszine kihűlt de 
benseje még most is tüzes. A nap melege is fogy. 

: Már ki is van számítva, hogy a nap a maihoz 
hasonló meleggel fog sütni még 6—8 millió évig. 
100 millió év múlva azonban ki fog aludni. A 
föld melege is fogy: igy ki van számítva, hogy 
12 millió éven belül a földet óriási örök jég fogja 
borítani, csak az egyenlítő vidékén szűk, szalagon 
lakhatnak emberek eszkimók módjára. A minden- 
ségnek általános megmerevedését megelőzi a szer
ves életnek földünkön való időben majd beálló 
megszűnése: és pedig a szénsavnak folytonos ki- 
sebbedése miatt A szénsav a növényzet feltétle
nül szükséges eleme.

A növények a világosság hatása alatt a 
szénsavat elemeire bontják: oxigénre és szénre. 
De a szénsav véges időben meg fog szűnni. A 
szénsav főforrásai: a föld belseje, ahonnan a tűz
hányók utján jön a levegőbe, azután a fa és kő
szén és jelentéktelen mennyiségben az állatok és 
emberek lélekzetéből támadó szénsav. Minél in
kább kihűl a föld benseje, annál csekélyebb lesz 
a tűzhányók működése és ezzel csekélyebb lesz 
a szénsav előteremtése, mig végre a föld teljes 
megmerevedésénél a szénsav előteremtése telje
sen megszűnik a föld bensejéru vonatkozólag. A 
fa- és kőszén is az ipar- és gyárvállalatok által 
végzetesen ki fog használtatni. Az állatok és em
berek szénsav-termelése számításba nem inehe* 
s igy végre a növény világ semmisülése kikerül
hetetlen.

De a növényzet másik feltétlenül szükséges 
eleme is t. i. a víz merevedni fog. A viz súlya a 

| föld súlyának 25,000 része. A föld egyenlítői su
gara pl. 6 millió in. A tenger átlagos mélysége
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levélírók Migj&k IStni, hogy sokkal nemesebb és 
M asabb a mások családi boldogságát megőrizni, 
mint az nyomorultan, gyáván szélitulni.

Ha pedig annyira alacsony ez a lársadaloin 
hogy mindezek után akad névtelen levélíró, aki 
erkölcsi alap híján névtelen leveleket ír, ha meg
tudjuk bűnös üzelmeil, közösítsük ki a tisztessé
ges emberek sorából, mert az ilyen ember nem 
az. Gyilkos, aki mint a tolvaj sötét hon jár mert 
nincs önérzete, himpellér, mert nem úriember.

K Ü L Ö N F É L É K .
— Személyi hírek. Fekete Dezső posta- ; 

és táviró felügyelő, a szegedi posta- és távíró 
hivatal főnőké, akit Selmecbányáról pár hóval 
ezelőtt helyeztek át és léptettek elő, a múlt héten | 
költözködött véglegesen át uj állomáshelyére. A 
város egész közönsége sajnálattal vesz búcsút a 
rendkívül derék férfiútól, aki postahivatalunkat | 
itt léle alatt teljesen reformálta és a legmoder
nebb inlézménynyé alakította át s aki ezenkívül a 
város társadalmi és közéletében is igen hasznos 1 
működést fejteit ki s egyike volt azoknak a ke- 1 
vésőknek, akik állandóan közbeesülósben és j 
szerelőiben állottak. A búcsúzó posta-főnök ezúton 
is búcsút mond mindazoknak, akikkel személye- i 
sen nem tudott találkozni. — Lits Gyula főispán ! 
tegnap este ideérkezett. — Heincz Hugó volt orsz. j 
képviselő a múlt héten családjával hazaérkezett 
s a nyarat itteni nyaralójában tölti. — Fodor 
József v. m. kir. állatorvos két havi szabadsága 
után hivatalát a múlt héten elfoglalta.

A bolg-ár fejedelem Szén tantálban.
A szenlantali ősi Koháry kastélynak előkelő ven
dégei vannak a mull hó 26-a óta. Ferdindnd 
bolgár fejedelem, Kobmg Fülöp herceg és fia 
JÁpöl érkeztek meg hosszabb tartózkodásra az 
ősi kastélyba, amelyben gyermekkorukban igen 
sokat tartózkodtak. A fejedelem Garamberzencé- 
ről antomobilon jött föl testvérével együtt, míg ' 
kísérete vasúton érkezeti. A fenséges vendégek 
naponta vadásznak az antali erdőségekben s majd 
kirándulásokat tesznek automobilon, igy pénteken 
délután Lévára rándullak áf. Hogy mennyire j 
szívesen gondol vissza a fejedelem városunkra is 
amelyet gyermek és fiatal kori éveiből igen jól 
ismer, igazolja az is, hogy a város polgármeste
réi ma déli fél (izénkéi órára meghívta kihallga
tásra. Ugyanakkor hivatalos Litu Gyula főispán 
is a fejedelemhez.

Eljegyzés. Szabó Károly szobrász-mű
vész a mull héten eljegyezte Bácsik Máriát 
llodrusbányáról.

pedig 3,f>00 m. A föld hűtésével a viz a föld 
bensőjébe fog szivárogni: a föld anyaga el fogja 
nyelni a vizet. Ami viz pedig felszínen maradni 
fog. az a hideg hőmérséklet folytán örök, kristály 
jéggé fog átalakulni még az egyenlítő körül is. ;

Ebből következik, hogy előrelátható időben, 
bár millió év múlva, de mégis beálló időben, a 
földön minden élet meg fog szűnni és a föld egy ■ 
kialudt égitest lesz.

Azonban épen ebből, hogy a világnak egy- i 
szer lesz vége, következik az is, hogy a világ fo- I 
lyása is kezdettel bir, mert ha a világ alakulása j 
öröklői fogva tartóit volna, akkor már régen | 
vége lelt volna a világ folyásnak kezdőitől végéig j 
tarló millió évek öröktől fogva számilvji ezek j 
kezdőiét, már rég elmúltak volna.

De ebből következik az, hogy kelleti vala
kinek lennie, aki a minden ség anyagrészei! a vi- ! 
lágfolyás kezdetén ellátta azon óriási számú moz- | 
gással, molyok most lassanként egyensúlyba he- j 
lyezki <lni törekszenek és végleg ezt el is érik és j 
ezt a tényezőt nevezzük Istennek. . . .

Az Istenség létét még számos más bizonyi- i 
tékkal lehel tudományosan bebizonyítani igy a ; 
természetben lévő mozgásokból, melyek együtt- j 
véve egy végtelen hosszú vasúti kocsisorhoz ha- ; 

p illék . A végtelen hosszú vasúti kocsisornak van ' 
mozdonya és mozdonyvezetője és igy bebizonyít- 
tialó oẑ  a végtelen sok mozgásról, melyeknek 
(átvitt értelemben) mozdonyát és mozdonyveze
tőjét Istennek nevezzük. -  Vagy hasonló a sok 
mozgás, egy óraszerkezeihez, a mozgásuk rugóját, ! 
Istennek nevezzük. — A világon lévő különböző j 
mértékű és fokú tökéletességekből is bebizonyít-

— Köszönetnyilvánítás. A «Kolos» leány- 
nevelő-intézet elemi iskoláinak vizsgálatai alkal
mából Cseh Lajos bányatanácsos, a bányalárs- 
pénztár részéről 35 koronát ajándékozott a szorgal
mas, jóviselelü bányászok gyermekeinek, melyből 
minden osztályban 4-4 tanulónak 7 korona osz
tatott ki. — Bdrdoaay Antal bányatanácsos 5, 
Stnllcr Gyula dr. 4 csinos könyvet osztott ki az 
I. B) őszi. szorgalmas tanulói közölt. Gzeke György 
7, N. N. 8 könyvet ajándékozóit a II. őszi. szor
galmas tanulói részére. Bencze Gergely főerdő- 
tanácsos 11 könyvet ajándékozott, mely a 111. osz
tályú szorgalmas tanulói között osztatott, ki. — 
(irohmun Gyula 6 könyvel adott, melyből az 1. 
B) oszl.-ban egy II 1-ban egy s a ÍV. osztályban 
négy tanuló kapóit egyet-egyet. A nomeslelkü 
adakozókra Isten áldását kérve, az intézet elől- j 
járósága leghálásahb köszönetéi fejezi ki a kegyes 
adományokért.

Harcászati gyakorlatok. Schnetzer \ 
Ferenc vezérkari őrnagy, a pozsonyi IV. honvéd- ; 
kerületi parancsnokság vezérkari főnöke a mull 
héten két napot városunkban töltött s a város 
környékén alkalmas gyakorié helyett keresett ez- 
rodüsszpontositási gyakorlatokra. Több helyet al
kalmasnak is talált s igy kilátás van arra, hogy 
jövő évtől kezdve ezredöszpontositások lesznek 
városunkban, ami igen nagy hasznára lenne a 
városnak, mert öt-hat héten ál egy-két teljes 
ezred lenne a városban.

A város erdöáthág'ási ügye. Négy esz
tendeje már, hogy a besztercebányai m. kir. erdő
felügyelőség feljelentést tett a város mint erdő
tulajdonosellen, hogy erdeiben az egyes osztagokban 
tulhasználat történt. Megindult a vizsgálat, amely
nek során kiderült, kogy a tulhasználat nagy rész
ben a megboldogult Krausz Géza volt városi 
erdőmesler elhalálozása után történt, amig az 
erdőmesteri állás üresedésben volt. A városi köz- 
igazgatási bizottság mint elsőfokú bíróság fölmen
tette a várost az erdei áthágás vádja alól, mivel 
a tárgyalás során Leigazolást nyert, hogy a köteles 
ellenőrizést nem mulasztotta el s a város ható
ságának nem volt módjában nagyobb ellenőrizést 
gyakorolni. Az erdőlulügyelőség fellebbezése követ
keztében a földmivelésügyi miniszterhez került az 
ügy s a miniszter helyszíni szemle tartását ren
delte el pontos megállapítása végett annak, hogy 
hol, mennyi tulhasználat történt s mennyiben 
történt intézkedés, hogy a tulhasználat póLollássák. 
A helyszíni szemle és erdőbojárást a mull hó 
20-án kezdette meg a vizsgáló bizottság Kuli 
István rendőralkapilány, mint a vizsgálatot vezető 
hatóság vezetése mellett. A bizottságban részt- 
vollok a m. kir. erdőfelűgyelőség részéről Solti 
Arnold erdőfelügyelő, Babos .József alerdőfelügyelő, 
Lengyel Viktor erdész, a város részéről Állmán 
Imre városi tanácsos, Zólomy Imre. erdőmesler

haló az Isten. Ezek olyanok akár a napsugár a 
mikor vizcseppekbcn szivárvány színekre oszlik, 
hasonlóan a sok tökéletesség az Istennek vissza
tükröződése. A sok Lest hasonló sok tükördarab
hoz. melyek egymáshoz állítva bizonyos szög alatt 
az első tükörben tükröződő tárgyat az utolsóban 
is visszatükrözlölik. azaz a világi testek minegyik 
Istennek okozata gyanánt szerepelnek. Egy és 
ugyanazon könyvnek és kiadásnak másolata úgy 
viszony]ik az eredeti kézirathoz akár a világon 
lévő tökéletességek, igazságok, erkölcsi törvények 
viszonylatiak az isten lökélelességéhez, bölcsessé
géhez,‘ami szép, jó. igaz van a világon, az az 
Isten szikrája mind.

Azonban mintegy akár egy akár száz bizo
nyíték, ha t. i. már az első is megcáfolliatatla- 
nul bizonyítja azt. amit a hil követel is hinni t. 
i. az Isten létét. A legelső igazság az Isten léte. 
A természettudósok az IsLen keresésénél lehelnek 
vezetőink, de a hil azért legyen mindig világítótor
nyunk. De aki akár hittel, akár eszével az Isten 
létét elismeri, ne maradjon ezen elméleti isme
retnél. de gyakorlati legyen ez ismeret benne. 
Keresse tovább az Istent, közelebb lépjen ehhez 
az Istenhez, ki nélkül se hit, se ész, se vallás, se 
tudomány, se világ, se élet nem volna. Ennek 
köszönjük életünkéi mi is. Ettől várjuk boldog 
jövőnket is, mely azonban csak azoknak van 
Ígérve a kik - hiszik, hogy van Isten és hogy ju- 
1 almai ád azoknak, akik öl keresik* (Hébr. XI. 0.)

A

és Jiencze Gergely íőerdőlanácsos főiskolai tanár 
mint szakértő. Hatósági szakértő Gerő Gusztáv 
kir. főerdész volt. A bizottság négy napon át be
járta a város erdeinek nagyrészét s a miniszteri 
rendelet utasításai szerint megejtette a vizsgálatot, 
amely a város erdőgazdaságának vezetését a le
helő legjobbnak találta. Az erdők állapota — a 
szakértők egyhangú véleménye szerint — teljesen 
megfelelő az üzem tervi előírásoknak s jelenleg 
nem állapítható meg sem területben, sem fatü- 
megben sem pedig értékben semmi tulhasználat. 
Az erdők kitakarítására nézve kijelentették a szak
értők, hogy a nagy terjedelmű vágások mindenütt 
rendesen ki vannak takarítva s az erdősítések 
szakszerűen foganatosíttattak és igen szépen sike
rültek. A bizottság szakvéleménye tehát a leg
kedvezőbb a város előkezelésére nézve s igy 
bizonyosra vehető, hogy a rég óta húzódó erdő- 
álhágási ügy kedvező megoldást nyer. A vizsgálat 
eredménye megnyugtató azért is, mert a város 
közönsége is meggyőződhetik a feltétlenül pártat
lan szakértői véleményekből, hogy erdeinek ve
zetése, kezelése teljesen jó kezekben van.

■— Vihnye-fürdőről. Vihnyén junius hó 
lő-e óta egyre szaporodik a vendégek száma s 
a tegnap veit jelentés szerint ma már egyetlen 
lakószoba sem kapható. Eddig az igazgatóság a 
következő névsort adta ki:

Silberberg Józsa Becs. Sehleneck Vilmosné 
báróné, m. kir. testőrkapitány neje Bées, Kubilc 
Mártonná, fogyaszt, adóhiv. pénztárnok neje Bpesl, 
Gólián Györgyné, ügyvéd özv, és leánya Barsendréd, 
Valczné Konkoly Irén, tanítónő és fia Aranyos- 
maróth, Flaulner János magánzó és cselédje 
Selmecbánya, Schwartz Maliid kereskedő és férje 
Pozsony, Marusák Pálné áll. fels. isk. igazg. neje 
és leánya Sopron, Korponay Mihály né vármegyei 
irat tárnok neje Kassa. Bethlen Ödönné grófné 
leánya Stefánia és szobaleány Kolozsvár, Lesner 
Vilmos áll. is. igazgató, neje és leánya Erzsébet- 
falu, Bohács Ödönné néptanító neje és Rohács 
Boldizsárné Csánk. Gergely Fülöp dr., orvos és 
neje Léva, Faár Gindó Máv. raktárnok Munkács, 
Kovács Istvánná v. rondőrlizedes neje Selmec
bánya. Scharmant Oszkár dr. kir. közjegyző, neje, 
3 gyerin. és nevelőnő, Bpest, Fráter Zsigmondné 
földbirtokos neje Dereslény, Richter Etel metsző 
leánya és Pfaufader Márkné tanító neje Sárvár, 
Ács József v. pénzlárnok Selmecbánya, ifj. Krump 
Dánielné pék neje Bakabánya, Sleiner Rezsőné 
borkereskedő neje Bpesl, Sleiner Gézánó ügynök 
neje Bpesl, özv. Hervcrlh Antalné háztulajdonos 
Nyitni, Faschler Ferencné polgárm. neje NrJora, 
Barlli Irén vendéglős neje Pozsony, Markoviéit 
Viktorné malomt. neje s leánya Lovászi szó mor- 
fálu, Pilpil Zsigmond ny. es. és kir. százados és 
neje Bpesl, Karlip Karola pékné Körmöcbánya, 
Mészáros Eajosné földkirl.okos neje és Nagy I.-né 
dr.-né főgimn. tanár neje Mezőtúr, Szoba Endre 
iparos neje és gyermeke Kassa, özv. Smidli Mór né 
magánzó Ipolyság, Nűzny Andrásné kéményseprő 
neje Aranyosmarőth, Grünfeld Miksa magánhiv. 
és neje Bpest, Neubauer Ferencné gőzm. t. és 
Sebestyén Pálné Nagybecskerek, Szabó Károly né 
p. ii. titkár neje Bpest, Gubits Eajosné kereskedő
segéd nője Selmecbánya, Krausz Emil kereskedő 
alkalmezoLt Bpesl, Krausz Béládé keresk. neje, 
özv. Knics Mérné és fia Komárom, Sörös Tstvánné 
közs. jegyző neje és leánya Dunaujfalu, oszlányi 
Tagányi János ny. m. k. h. ezr., neje és leánya 
Bpesl, Horváth Kálmánná fkapitány neje, fia és 
leánya Selmecbánya, Escher Ferencné máv. lisztv. 
neje és leánya Bpest, Harcz János máv. hiv. és 
neje Sárvár, Szoyka Ernő m. kir. ptakarékp. tiszt 
Bpesl. Kuzscl Mária szabónő Nagyszombat, Fehér 
Gézáné p. ü. titkár neje Nagybecskerek, Moska 
Teréz favágó neje Alsózsadány, Heiller Hugóné 
dr.-né ügyvéd neje, 3 gyermeke szakácsnő és bonne 
Bpesl, jánoshegyi Vankovils Lajos magánzó és 
neje Selmecbánya, Prinez Lajos tanuló Pomáz. 
Schalfer Antalné kir. műszaki tan. neje 2 gyerm. 
és szobaleány, Viscgráxl, Adler Franciska vendég- 
lősné lij városka, Rang S.-né magánzó és leánya 
Bpest, Vajda Dezsőné keresk. neje, leánya, fia és 
csoléilji' Bpest, Tarnyik Mária földmivelő neje 
Garamvezékeny, Beinbolh Béla mükertész neje és 
leánya Rákosszentmihály, nemesnyáradi Marti 
Sándonié belügymin. oszlálylan. neje és leánya 
Bpest, Fodor Gyuláné, műépítész neje 2 leánya 
és nevelőnő Bpest. Összesen: 143.

— Színészek Selmecbányán. Másfél évig 
nem voltak városunkban színészek s most végre 
Mezcy Kálmán színigazgató beadta kérését, hogy 
engedélyt kapjon október hóra szinolőadások tar
tására. Mozey színtársulata harmincnyolc tagból 
áll s külön zenekara van.
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— Egyesületi közgyűlés. .A Selmecbánya- i 
Rovnai Általános Temetkezési és Segélyzrt Egye
sület. 1 Hüti. évi rendes közgyűlését ICt'l) évii 
július lié 1-én délután 2 órakor Selmecbányán, 
a Városi Vigadébnn tart a követkéz!) tárgyam)- | 
zattal ■ 1. Elnöki megnyitó. 2. Pénzlárnoki jelelés. 
á. Jegyzi) jelentése. 4. Ellenőrző válusztin. jelen
tése f>. Hintik jelentése és indítványa, n Egyéb 
indítványok és ' kérvények tárgyalása, melyek : 
azonban' 8 nappal a közgyűlés eltilt az elnöknél | 
beadandök.

_ A női-gyakorló iskolából. A no gya
korló-ipar iskolában e hó 28-ikán lejezlék be az 
oktatást. Oláh Jolán tanítónő a két havi szün
időre haza utazik és szeptember eleien ismét 
átveszi a gyakorló-iskola növendékeinek támlását.
A munkakiállitás ezentúl január búban lesz Ez. 
évi munka-kimutatást ajövő számban kOzBIJuk. 
Az idén 16 — 22 növendék látogatta a gyakorin 
iskolát. A növendékek különféle szép kézimunkát 
készítettek, de fö súlyt a fehérnemű és felsőruha 
szabás és varrásra fektették. Több menyasszonyi 
kelengyét készítettek a növendékek önmaguknak, 
melyek január hóban lesznek kiállítva a munka- 
kiállitáson. ,

— Vizsgák a főiskolán. A bányászati es 
erdészeti főiskolán a második félévi vizsgálatok 
holnap veszik kezdetüket és tartanak a hónap végéig.

Tűzoltók majálisa. Az önkéntes tűz
oltók ma délután tartják meg nyári táncmulat
ságukat a Felsőrónán. A mulatság igen sikerült
nek ígérkezik mivel a polgári dalkör ugyancsak 
a Felsőrónán hangversenyt rendez. A mulatságra 
testületileg vonul fel az újonnan szervezett slel 
fül lói önkéntes tüzollóegylel is.

— Szövetkezeti közgyűlés. A selmoc- es 
bélabányai iparosok hitelszövetkezete, mely egyike 
az ország legvirágzóbb szövetkezeteinek, mull 
vasárnap délelőtt tartotta évi rendes közgyűlését 
Csernyi Ottó szövetkezeti elnök eluöklése mellett.
A közgyűlés tudomásul vette és elfogadta az igaz
gatósági jelentéseket, s megadta a fel ment vényt.

— Eltűnt, fiatal asszony. Sírba Dániel 
gépésznek fiatal felesége Granck Maria (ívűnek 
József szabómester leánya, aki csak mull. év ok
tóberében ment férjhez, mull. hétfőn hazulról el
tűnt. s azóta sehol nem találják. Lapunk zártakor 
értesítenek, hogy a fiatal asszonynak ruháit meg
találták pénteken a hodrusi alsó tónál s igy hi- 
zonyos, hogy a lóba ölte magát.

— Kiitba ugrott, iléhp.r Paula harminchárom 
éves cselédlány mull hétfőn reggel öngyilkossági ! 
szándékkal beugróit az özvegy liévi Józaefné 
udvarán levő kútba, amelyben azonban szeren
csére kevés viz volt s igy nem fulladni! bele. ! 
Lubickolásáról észrevették, hogy a kaiban van s 
teljesen épen kihúzták.

Halálozás, 'f urcsán József szabómester, ; 
önkéntes tűzoltó a mull héten i5<> éves korában I 
tüdőgyuladásban elhalt. — Mais Ferencné Mais 
Ferenc borbély mester neje Budapesten a Szent 
István kórházban mull hó 25-én meghalt.

— A fürdők adója. A kereskedelmi mi
niszter folyó évi 35065 Yl./c. szám alatt kimondta, 
hogy a gyógyfürdők, valamint a tisztán kényelmi 
és tisztasági szempontból használt fürdők III. oszt., 
kereseti adót tartoznak űzetni és a kereskedelmi 
és iparkamarai illeték fizetése alól sem mentesek.

— Szünidei tanfolyam. Fénykövi Jakab 
nyelvmester és ny. tanító a szünidőben tanfo
lyamot nyit elmaradt, gyenge, javító és pótvizsgára 
készülő la rí ulók részére, úgyszintén órákat ad a 
német, latihf-Francia nyelvből deákoknak és felnőt
teknek. Jelentkezni és beiratkozni lehet, minden 
nap délután 1 -2-ig. (Zsigmondy-utca 71. sz.) A 
tisztelet dij a lehelő legcsekélyebb.

— Talált tárgyak. Junitis hó 13-án egy 
eredeti osztály-sorsjegy; — junius hó 19-én egy 
kis zsebóra és junius 25-én egy pénztárca pénz
zel találtatott; — átvehetők a rendőrségnél.

Talált varrógép. Julius hó 2-án délelőtt 
10 órakor egy talált varrógép lesz elárverezve a 
rendőrségnél.

— Nagy tűz volt mull héten csütörtökön 
Majláíh barsmegye községben. Nemcsak a község 
nagyrésze lett martaléka a pusztító elemnek de 
tiz ember élei is elpusztult. Elégelt a templom, 
iskola és paplakás is.

— Zongora-árverés. A képviselő válasz
tások alatt Tuka Antal Selmecbányái lakos há
zába egy zongorát hozlak éjjel eddig ismeretlen 
egyének; — ezen zongoráért eddig senki sem je
lentkezett és Tuka Antal azt a rendőrségnek adta 
át azzal, hogy az elárverezendő és a befolyandó 
vételár a helybeli főiskolai otthon javára fordí
tandó. A rendőrség az árverési julius hó 2-án 
(hétfőn) d. r. 10 órára tűzte ki a rendőrség udvarára.

_ 4 __
A liptói túró hamisítása. A beszterce- 1 

bányai keresk. és iparkamara arról értesít, hogy 
liptói túró nevezete alatt egy burgonyából, komé- t 
nyitóból és tehéntúróból összeállított keverék van | 
forgalomban, a melyben a juhsajtnak még nyoma 
sincs, K hamisítvány nemcsak az egészségre ár
talmas, de nagyban károsítja a valódi liptói túró j 
előállításával és eladásával foglalkozó iparosok ! 
és kereskedők érdekeit. Az ilyen hamisítvány l-ső j 
(príma) minőség elnevezésével 100 K-érl 11-dik j 
minőség 88 K ért adatik el ((-kint holott a ! 
valódi liptói túró valódi önköltségbe 112 K-t tesz j 
ki q-kinl úgy. hogy ha a visszaélésnek gát nem ! 
lesz vetve a liptói túró előállításával foglalkozó j 
cégek a nyers sajt beváltási árát 10 koronával j 
leszállítani lesznek kénytelenek a mi bizonyára j 
visszhalással lesz a felvidék juhtenyésztésére. A 
kamara fölkéri az összes egészségügyi hatóságo
kat. hogy a hamisított liptói túrót kobozzák el s 
árulóik ellen indítsák meg legszigorúbb megtorló 
eljárást.

Sok a  jó b ó l is  m egárt! Különösen áll a ré«i 
közmondás az általánosan elismert M aggi-lólo l*;yos- és etel- 
izositőro. Nóliány csepp gyenge lövéseknél; főzelékeknek, 
mártásoknak, atb. valóban jó és erőteljes i/t ni. Az Ízesítőt 
no főzzük az előliül, liánom tálalásnál adjuk hozzá.

Á közönség köréből.
Kedves barátom !

A fürdő-ügyben intézek hozzád néhány sort 
abban a reményben, hogy közügyről lévén szó, 
helyi adsz nekik becses lapodban.

A <• Selmecbányái Híradó* valamelyik szá 
mában szó volt a klingerlárói léríi-uszoda botrá
nyos állapotáról és a cikkíró mentő-tulajt csóna
kot és lolügyololot követelt. A hatóság meg is 
felelt a kívánságnak, tutajt csináltatott, csónakot 
is rendelt hallomás szerint és rendőri is állított 
ki a lóhoz. Csak egy maradi el, ami-e cikkíró 
akkoriban nem igen gondolhatott 8 igy nem kö
vetelt; elmaradt maga a férfi-uszoda.

Vagyis úgy vagyunk ezzel is, mint voltunk 
a vízvezetékkel, amelyről könyvek Íródtak, viz- 
próbák vétettek, a kezelőszemélyzetet is kinevezték, 
csak épen vízvezeték nem volt.

Pedig hát nagy haj az. hogy a férfi-uszo
dának vége. Mi elkeseredett selmeciek is mindig 
azt mondogattuk, hogyha már ez is, az is hiány
zik. hál van nyáron kitűnő hideg lürdőnk és jó 
levegőnk. Most már sajnos csak a levegőre 
szoktunk.

Pedig hát tudtommal pénz is gyűlt össze a 
fürdő dijakból, amit hogy a fürdő céljaira elköl
tőnek volna nem tartom lehetségesnek, mert. 
javítást alig végezlek rajta úgy, hogy bizonyos 
összeg kell, hogy az uj uszoda rendelkezésre áll
jon s most junius vége van, a kánikula nemso
kára itt lesz — a rónai nyaralók, akiknek a lür- 
(lés fömulalságuk és céljuk, szintén eljönnek 
de az uj uszoda nincs sehol.

Azt hallom, hogy a tanács meg is szavazta 
már az uj uszoda költségeit Erdőraeslor barátom 
szerint most már csak a városi mérnök uron 
múlik a dolog. Egy pár perccol később meg 
egyik rendőrségi tisztviselő barátom ^zl 
mondta, hogy minden vendben van, csak az erdő- 
mester barátom nem ad fát. Mérnök barátommal 
nem beszéltem, de ő falán azt mondaná, hogy 
most már csak a rendőrség intézkedjék s akkor 
mindjárt meglesz a fürdő. A közönség pedig nem 
szól semmit, csak gondol egyet, és elkeseredik 
azon, hogy milyen körmönfont módon fosztják 
meg attól a kis élvezettől amit ez a város nyújt. 
A női uszodával való kombináció szerencsétlen 
dolog — a kitűzött órák sem a nőnemű sem a 
himnemü úszóknak nem kellenek és joggal zúdul
nak fel mikor a bajon oly könnyen és egyszerűen 
lehet segíteni egv uj uszoda összelákolasa állal.

Kérésein már most oda irányul, hogy fog
janak össze a fenlemlilell tisztelt barátaim meg 
városunk bölcs tanácsa, kalapállassák össze kel 
hét alatt az uszodát és ne várják be a telet, 
amikor már úgy is csak azok fürdőnek, akiknek 
uszoda úgy sem kell és minden legszebb rend
ijén lesz.

Addig pedig engedje meg a főkapitány úr, 
hogy mi törvénytisztelő polgárok, akik úszni tu
dunk, más tavakra is eljárhassunk, mert különben 
kénytelenek leszünk úgy cselekedni, mint a tör
vényt. nem tisztelő diákok fóngcskat játszani a 
rendőrséggel és mégis akkor és olt inegfürdeni. 
ahol nekünk tetszik.

Selmecbánya, 1906. junius 28.
Tisztelő híved 

Herrmann Miksa.

NYILT-TÉR.
K rovat alatt közltUtokért nem fulelös u |,

T. Dukasz Gyula urnák! Helyben.
Ezen rovatban intézem Önhöz soraimat 

hogy no csak a büntető bíróság, hanem a nagy 
közönség is tudomást szerezzen azon qualiíikálha- 
tallan eljárásáról, a melylyol Üli engem szemé
lyemben s kereskedelmi szabadságomban meg
támadott.

Ön megfeledkezett a tulajdon fogalmáról 
midőn a rudnói-üveggyár által nekem szállított 
árukat tudatosan s a szállító közeg ellenkezése 
dacára a maga részére foglalta le, továbbá meg
feledkezett a kereskedelmi tisztességről is. midőn 
egy nevemre szóló levelet előzetes figyelmeztetés 
dacára felbontott, azt tulajdonomba borsitani 
vonakodott.

Az Ön eljárásának tendenciája világos. Az 
Ön célja más nem lehetett, minthogy megaka
dályozzon engem abban, hogy ezen árukat a nagy 
közönség rendelkezésére bocsálhassam; Ön két
ségbeesett erőfeszítéssel ragaszkodik elvesztett 
üvegmonopoliuináboz, koronázatlan üvegkirálysá- 
gához, melyei Öntől e város nagyközönsége évek 
során át más versenytárs hiányában viselni volt 
kénytelen.

Végül kérdem o város nagyérdemű közön
ségét. ki érdemli meg támogatását: Fn-e, ki a 
mindenfelől felhangzott panaszoknak engedve nagy 
áldozatok árán nagyszabású s minden igénynek 
megfelelő üveg- és porcellán áruosztálylyal bevi
teliem ki júhirnévnek örvendő vasáru üzletemet 
s szabaditól lám meg a város tisztelt közönségét a 
reá nehezedő üveg ogyedáruságtól, — avagy 
Dnkasz Gyula ur, kinek ily kétségbeesett eszkö
zöket kell versenyképességemmel szemben alkal
maznia.

Azt hiszem, hogy a nagyközönségnek vála
sza csak javamra szólhat.

Dukasz Gyula úrral pedig e z  ügyben a bün
tető bíróság előtt találkozunk, a viszontlátásra!

Bock Márk
van- és iivogúrukereskedő

nagyon a lM n a i  utalásoknál, -  l l M l h l t l i j p í r ö v i d  Használat utói.
F e r tő t le n ítő  h a tó sá g :  á lta l m e g v iz s g á lv a .

,\ fogak Iis/.tán tartásához fngviz nem elegendő. 
Eltávolítása a foglius körül iikarallnmil képzőit), ártal
mas anyag, csakis mórbanikai liszlilóasal egyesitcll 
i'O'v l'nh-lmlö és nntiseplikus hatással liiró fog-Críon - 
im*| elérhető. A , ,K A L O D O N T “ Intsznalala az 
összes knlluvnlloinukbun a leghatásosabbnak • i*- 

bizonyult.

SELMEC- fis BÉLABÁNYA SZ. Kid. VÁROS
HIVATALOS KÖZLEMÉNYEI.

Az anyakönyvi hivalalok hcjogy/ósni.
1906 évi junius hó 2-tól junius hó JKMg.

Születés.
Luplúk Kubo János, Konopka Mária leány Suliuecbánya 
Makovinazky Alajos, Furmnnek Anna „
Vágner Mihály, Lepke Mária íiu Selmecbánya 

Gaál Mária „
Filo János, Péntek Erzsébet leány „
IiOvás József, Országit Mára fiú 
Polrás Sándor, Zovclo Jenövei a leány 

Házasság
Cserviczky Jakab, Veszelovszky Zsuzsanna Selmecbánya

Halálozás.
ir/v. Szládek Samum* 68 éves, azivhlidés Solmacbánya 
Soinsik Mihálynó 24 éves, tiidőgiimőkor *
Niederlnnd Matilrl Ifi hónapos, bőt hurut »
Wolf Franciska 7 éves, ngyliárlyalob »
Bránszki Károly 68 éves, szervi -szívbaj ><
Stronger Jánnsné 38 éves, tfldógiiinőkp.i
Filo Erzsébet I napos, gyengeség <*
Matejka Antin 21 éves, tiHlögüniókor ..
Kis Rózsi KJ éves tiiitágtiillőkor
Weisz József 4 hónapos, rángó görcsök .*
Túrosán József 36 éves, liiddgyulladás ..
Brodnyánszky Vilmos 62 éves, tiidőgiimőkor „
Dopitta Márta 3 éves. tüdőgyulladás -*
Qlezl János 13 hónapos hökhnrut »



4438. sz./vt. 1906.
Hirdetmény.

Az 1*886. t;-Oi 7. tj-Arf ak rendel keléséhez 
képest* kViádiiî ré* teszem; .hogy a városi törvény- 
hatósftg! Bizottsági. 1Ö06. éVi junius hó 12. napján 
tartott közgyűlésében 174/3882 közgy. sz. a. az 
alábbi közérdekű határozatott hozta:

Helmbacher Nándor törvényszéki elnök aján
lata a vihnyei kőtenger dűlő alatti telekből 445 
V, öl területnek 500 kor. árban való eladása 
iránt elVíleges határozathozatal céljából.

Vonatkozással a városi tanács f. évi 3804. 
sz. határozatára, melyszerint ezen terület értéke 
az azon található faértékét is beleszámítva 491 
kor. 50 fillérben megállapitatott s tekintettel arra; 
hogy ajánlattevő vételárul kerek számban 500 
koronát igér, kijelenti a törvényhatósági bizottság, 
hogy az ajánlatot elfogadja, ebből kifolyólag meg
engedi. hogy a 445 */a [_j-öl terület az azon 
található fákkal 500 kor. azaz. ötszáz korona 
vételárban folyamadó javára tulajdonán átenged
tessék oly kikötés mellett, hogy ajánlattevő az 
500 kor. vételárt 8 nap alatt lefizesse s a kötendő 
szerződésben arra is kötelézze magát, hogy a 
szolgáló s a mezei dűlő ut alatt levő árok jó 
karban való fenntartását elvállalja.

Ezen közérdekű határozat oly figyelmezte
téssel tétetik közzé, hogy az 1886. XXI t.-c. 8. §-a, 
illetőleg az 1886. XXII. t.-c. §-a értelmében az 
ellen kihirdetése napjától számított 15 nap alatt 
az ezen sz. kir. város kötelékébe tartozó bármely 
polpár és azok, kik a városban vagy halárában 
(Kő-utcában) ingatlan vagyonnal bírnak — a v. 
polgármesterhez benyújtandó felebbezéssel él
hetnek.

A határidő a kihirdetést követő naptól szá
míttatván. kiemeltetik, hogy jelen hirdetmény a 
hirdető táblára 1906. évi junius hó 24.- napján 
rendeltetett kifüggeszíetni.

Selmecbánya. 1906. évi junius hó 21 napján.
Szitnyai József, s k. 

kir. tan; polgármester.

1906; július 1.

Pályázati hirdetmény.
A gödöllői m. kir. állami méhészeti gazda

ságban a folyó évben szeptember hó 15-én meg
kezdődő két éves méhészmunkás tanfolyamra 
pályázat hirdettetik. Felfog vétetni haL 'olyan 
egyén*/ kik 15 életévüket betöltötték;1 de 35-iki 
életévükül még túl nem haladták. A felvételt kérő 
és^egy kóronás bélyeggel ellátott folyamodványok 
a rtf. kir. földművelésügyi miniszterhez: (Buda
pest V. kér. Országháj!-tér 11.) folyó évi július 
3tMg a következő okmányokkal felszerelve kell 
benyújtani.

1. Keresztlevél; (születési bizonyítvány); 2. 
az "elemi népiskola négy osztályának elvég vésőről 
szóló bizonyítvány; 3. hiteles bizonyítvány arról, 
hogy folyamodó valamely mező, kert, szőlő vagy 
erdőgazdaságban mint segédmunkás vagy mint 
egyéb alkalmazott legalább egy évet gyakorla
tilag töltött s használhatóságának s megbízható
ságának tanujelét adta. A földraives vagy kert- 
műink ás iskolát végzettek előnyben részesülnek; 
4. azoknak kik szülői gondozás alatt nem állanak, 
kifogástalan magavisejelükről lanukozó községi

bizonyítványt, azoknak pedig, kik szülői vagy 
gyámi gondozás alatt állanak.) az említett községi 
bizonyítványon kívül, még a szülőik esetleg gyám
juk oly beleegyező nyilatkozatát is kell mellékel
niük, mely az illetőnek a tanfolyamra való be
lépést megengedi; 5. csatolandó továbbá az ép 
egészséges és munkára edzett testalkolotl igazoló 
orvosi bizonyítvány, a himlőoltási bizonyítvánnyal 
egy üti; 6. a hadköteles' £örbatí levők részéről 
szükséges annak feltüntetése, hogy a katonai 
szolgálat teljesítésének ideje, a gazdaságban töl
tendő két év tartalmával nem * sik össze. Előny
ben részesülnek azok, kik hadkötelezettségüknek 
már eleget tettek.

A tanfolyamra felveendő egyének a telepen 
szabad lakást és álíamköitségen teljes ellátást 
kapnak; A hallgatók betegség esetén ingyenes 
drvosi segélyben és gyógyszerben részesülnek. 
A szükséges' könyveket. Írószereket, gyakorlati 
munkához mogkivántató felszereléseket, szerszá
mokat és eszközöket a tanulók használatra a 
gazdaságban kapják. Ezeken kívül évenkint minden 
növendék 60 korona ruhapénzben is részesül oly 
módon, hogy a szükséges ruházatról ezen összeg 
erejéig a gazdaság vezetője gondoskodik. 

Budapest, 1906. junius hó 5-én.
M. kir. földmivelésügyi miniszter.

H I R D E T É SEIK.
'-1 *  vas- és bádogherigerlö; valamint 

I Q  kályhamunkás, forrasztó; gene- 
V  rátör és kazánfűtő azonnali fel

vételre kerestetik.

NADRÁGIVASIPAR TÁRSASÁGNÁL,
N A D R Á G, Krassószörény megye

ahová ajánlatok intézendők.

400 mm. szalonna
jehér sós. csontnélküli, szép tiszta, pörkölt bőrű, bár

minő részielekben, kg-ja . ..........................................  186
Zsírnak való szalonna, sótalnn, friss' v á g á sú .................  1-14
Füstölt vastag szalonna....................................................... 144

„ vékony „   144
Debreceni paprikás sza lonna..............................................  160
Füstölt kolunsz sertés húsból, azonnal ehető v főzni való 184
Pácol! fokhagymás paprikás szalonna.................................. 200’
Pácolt bőrös sonka, karnionádll, oldalas . . . . . . .  —
Pácolt sovány,' szalbílna nélkUti sonka,’ kamionádíi, oldalas 160 

A főnt! áfiuk szállító levele és csomaiölaSa'lrtg-yen.
Elsőrendű h d z izs ir  k g .- j a ..............................................  148
Hozzá szelencék: 5 kg-os 120, 10 kg-os 150, 25 kg-os 300 f.

100—200  kg. vételnél ingyen hordó.
Tormás virsli párja 10 f, 50 pár vételnél 8 f. Szalvaládé 'üarabja 

10 f, 50 pár vételnél 8 f.
----------  A z  á r a k  f i l lé r e k b e n  é r te n d ő k .  ■ "

Áruim árai, melyok g y a k ra n  v á lto zó k , e helyen minden 
számban ,.400 mm. szalonna11 cim alatt találhatók. 

Szállítja

B a lc z á r  L ajos k iv ite li ü z le te  N y íre g y h á z a
Telefon 134. sz. Sürgönyeim: Balczár hentos Nyíregyháza.

S E L M E C B Á N Y Á I  H Í R A D Ó

VaH szerencsém a nagyérdemű közönség 
becses tudomásába adui. Hogy a városház 

& alatti épÜletbó'H lévő

}  c i p é s z  ü z l e t e m e t
|  juniuslO-tőláthelyeztemCSERNÁKGYÖRGY !

volt cipész üzletébe, amelyben közösen bőr-! kereskedést folytatjuk.
I A nagyérdemű közönség szives pártfogását 

továbbra is kérve, maradok

tisztelettel

y ió v o  János
j  cipész.

N in c s  többé iszák ossá^ !
K íván atra  b á rk in ek  b érm en tesen  k ü l

dünk  egy  p rób át a  C ozaporból. K ávé,
' ,*a, ó te l v a g y  sze szes  ita lb a n  e g y fo r 

m án ad ható  az Ivó tu d ta  nélkü l.

A COZAPORNAK az a csodálatos hatása, 
'hogy ellenszenvessé teszi az iszákosnak a 
szeszes italt. A COZA oly csendesen és biz
tosan hat, hogy azt feleség, testvér avagy 
gyermek egyaránt, az ivónak tudta nélkül 
adhatja és az illető mégesak nőm is sejti mi 
okozta javulását.

I COZA a családok ezreit békitptte ki s 
sok ezer férfit a szégyen és becstelendéglól 
megmentett, kik később józan polgárok és 
ügyes üzletemberek lettek. Temérdek fiatal 
embert a jó útra, és szerencséjéhez segített 
és sok embernek életét számos évvel meg
hosszabbította.

Az intézet, mely a valódi, világhírű Coza- 
p or tulajdonosa, mindazoknak kik kívánják, 
egy próba adagot és egy köszönő jrdsgkkal telt könyvet dij 
és költségmentesen küld. A C ozapor teljesan ártalmatlan 
voltáért szavatolunk. Magyarul levelezünk.

Egy cég az újságokban hirdetéseket közöltét, melyek 
szövege ami hirdetésünk puszta utánzata; sőt nem éri be ez
zel sem. hanem utánozza törvényes védjegyünkét is (palack 
és kéz). Kétségkívül felesleges a t. közönséget arra figyel
ni eztotni. hogy említett cég semminemű összeköttetésben sem 
áll velünk és hogy a por, melyet elad sem a valódi, világ
hírű Cozapor.

COZA INSTITUTE, Lgi)fiSi¥W<ÍSgfiST:
L e írn i 85 vil. lapok 10 fillérrel LérmentesitendSk. .........,

SPORTESZKÖZÖK És KÖTÉLGYÁRTÓ IPARTELEPE
B u d a p e s t . ív ., karoly utcza boltszám

~ - j  ■ t --------- cakót vitormrasiiomataro.ooifn t ini. m fheket 3 írttól. ,
T E L E F O N : 1 5 - 5 6 . (^flijegyzék kívánatra ingyen ésbérmenti/e,Vidéki megrendelések pntosanfoganatositatnak^ A L A P I T T A T 0 T T . 1 8 7 8 .

,  „  ------* Mindennemű kötéláru
'L . G) ' ' r  tiosaüstá lúkenderböl
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6 NAP
A L A T TAMERIKÁBA
személyszállítás

K a n a d á k  és Argentínába

kérjen utasítást . \  
levelezö-lap is elég-.

p a l k  é s  J a r s a

magyar osztálya 

HAMBURG
Roboisen 30. szám.

Császárfürdő I S m í u p c s t c n .  Nyári és téli 
gyógyhely, a magyar Irgalmasrend 
tulajdona. Elsőrangú kénes hévvizü

..............  1 " — gyógyfürdő; modern berendezésű
gőzfürdő, kényelmes iszapfürdők, uszodák-, török*, kő* és már- 
ványfürdök; hölég*, szénsavas- és villamosviz-fürdök. Ivó* és be- 
égzési kúra. 200 kényelmes lakószoba Szolid kezelés, jutá

nyos árak.

Ba e y  ProspcKtust ingyen és bérmentve küld

A z  ig a zg a tó sá g .

TTényképészeti gépek 
J és kellékek □  □ □

első és mindig friss minőségben 
(hitelképes egyéneknek részlet- 
---------- fizetésre is.) ------------

Kaphatók: Joerges Ágost özv. és fiánál
T erasseon.

BB888RR8888888888888B888888R8R8RRg

K ia d ó  la k á s !
a TiBÉLY-féle ház második, 
em. egy 5 szoba, 1 konyha 
s 2 éléskam rából álló lakás

1906. évi aug. hó i-től kiadó.

Bővebbet a Selmeei Népbanknál.
8»88a«88R8888R8R8R8a«88888R88R88RR8

DMAT n o k D

: RAJZ
I r  S oer9es G.- özv. és fiánál.

M A G Y A RAD7 ril ftteG- 
wUf AJ I JOBBAK,

A „ P E S T I  N A P L Ó “  uj karácsonyi ajándéka.
A Pesti Napló karácsonyi albumainak sorozata a magyar géniusz javakineseinek gyűjteménye. Jiodalmunk és 

művészetünk hatalmas alkotásait méltó, nemesen díszes formában mutatták be a Pesti Napló előfizetőinek. Valnuiciiiivi 
eseményszámba ment a magyar könyvpiacon. Náluk szebb, előkelőbb, értékesebb díszmunkák nem igen jelentek dkÁ 
S a Pesti Napló az ő albumait ajándékul adja előfizetőinek.

A Pesti Napló idei ajándéka az 1906. évi karácsonyi albuma meg fog felelni a Pesti Napló díszmunkái 
hagyományainak. Meg fog felelni nekik abban is, hogy kiállítása fényével felül fogja múlni a megelőző évi ki
adványokat. Minden kötelje kiilöuib volt az előzőnél, pedig azok az előző kötetek is ogytől-egyik remek <li/müvek 
voltak. — A Pesti Napló idei ajándékkönyve

.. I k c ó c z i - S L r b ’ U L ^ a c i.
lesz. Nem tudományos, csak a történelem kutatásaiban gyökerező irodalmi és művészeti d szmunka lesz. Ismertetni 
fogja a nagy kor hőseit, ünnepnapjait és izgalmas hétköznapjait Izzó törekvéseit, lobogó indulatait, mélységes han
gulatait, dicsőségét és szenvedéseit. Java Írók fogják megírni a  nagy szabadságharc eleven krónikáját. És meg 
fog szólalni ebben a  kötetben a kor költészete és izzó muzsikája. A dalnokot és a tárogatóul is tanúságba idéz
zük. S a képzőművészetet is Az egykorit és az njat, hogy képben, rajzban ábrázolja azt a szentsége* hőskort.

Nagyszabású festmények, első rangú illusztrációk, kiváló mesterek alkotásul d íszítik  majd e müvet. S 
a mülapokon kívül a sokszorosító művészet egész sor többs z í n n y o m á s ú  képben
fog remekelni. E díszes tartalomhoz méltó lesz a keret, Lekötését a magyar iparművészet elsőrangú mesterére bízzuk. 
Hadd feleljen meg a remekmű nemes tartalmának a külső megjelenése is.

Ezt az uj páratlan diszmfi ajándékot megkapja karácsonyra a Pesti Napló állandó előfizetőin kivfilminden uj e l ő f iz e t ő  is
aki mostantól kezdve egy évre megszakítás nélkül a Pesti Naplóra előfizet, illetve aki karácsonyig legalább egy fél
évi dijat befizet és egy további félévi előfizetésre magát kötelezi. Az előfizetés fél- és negyedévenként, sőt havonta is 
eszközölhető s kívánatra külön értesítést küld a módozatokra vonatkozólag a

„PE ST I N A P L Ó ” kiadóhivatala, B U D A PE ST , Andrássy-ut 27. szám.

K I . Ö F I K K T Í ő N E  Á K :  E |ö '  é u o  S S  K ,  f é l é v r e  1 4  l i ,  n e g y e d é v r e  7  K ,  <>«.y i i ó r . i  
3*10 l i .  M iitatv;ín.vszámot szívesen kü ldünk .

W  A szépség egyik főkelléke a szép arcbőr.
M inden h ö lg y n e k  m ód jáb an  v a n  e z t  m e g sz e r e z n i,

a  F Ö L D E S * f é l e
/ n

cso d á s  h a tá sú  a re k e n ő c s  h a s z n á la ta  á lta l.
szer, mely már az 
ti; a bőrnek rögtön 
i bőrt, nyomta kínul

X  TVTovrr/Y-f P k v y y i O eB.V rendkívül finom, kellemes síkosság 
J Y i a F y I D U F ( ű l U ( 5  első kísérlet alatt mintegy bohizelgi mn 

kellemes puha barsonyszorú tapintatot ad, 1 0 -2 0  nap alatt teljesen átalakitji 
eltüntet szeplőt, májfoltot és mindennemű bŐrtiaztátlnnságot.

E lő n y ö s tu la jd o n sá g a  ezen crémnek, hogy a bőrt nem teszi zsíros tapinfatuvá, fényessé, 
mint más kenőcs, sőt ellenkezőleg, annak fényét, mint a pnder elveszi, minélfogva nappal is 
alkalmazható. A bort táplálja, mitől az gyermekded üdeséget, teltsógot, bársony-szerű puhaságot 
és kellemes tapintatot nyer.

Leglényegesebb előnye, hogy h ig a n y t, ó lm o t n em  ta r ta lm a z  és Így teljesen ártalmatlan,

Ára egy tégelynek 2 k, kis tégelynek 1 1. Margit-szappan 701. Margit-puúer K1-20 Margit-iogpép 1 L Arc-Tíz 1 K,

Készíti: FÖLDES K E LEM EN  gyógyszerész ÁRADON.
6  k o r o n á s  r e n d e lé s e k  b ó r m e n t v e  k ü ld e t n e k .

■■■ j<apható jVtargóísy örökösök gyógyszertárában Selmecbányán. p

Valóban nagyszerű és 
elérhetetlen

«rovarirtó.»
Csak palackban vegye.

í ín :  Engel Zsigmond, Hrnst 
Zsigmond, ifj. Marsehalko Gyula, Weisz Ignác 

és Weisz Samu füszerkereskedökncl. 
I lo d i ' i i s b ik n y t k i i : Kukucska József és 

Weisz Jakab fűszorkereslccdóknél. 
I p o l y s á g o n  : Berczoller M., Bolner Pál,' 
Dombo Károly és Rűmnnn Lajoané fűszer- 

kereskedőknél.
K o i  p u u á n :  Hlaskovies Lajos 
I t ö r i n ö c b á i i y ü n ;  Freud Manó, Gazdik1 
János, F. W. Horn, Klein Hcrmann és Rittor 

Leopold J. fűszer kereskedőknél.

Nyomaton .loorpes Ágost özv. 6s fia könyvnyomdáját (’lmecbánví'.n. 190fS
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