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Az expedíciót s hirdetéseket illető reklamációk a lapkezelő

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

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

Gazdasági egyetem.
Az országban pár év óta versengés I 

folyik a vidéki városok között a harmadik j 
magyar egyetem felállításáért. Ha nem ! 
csalnak a jelek, meg is lesz a harmadik j 
egyetem nem sok idő múlva.

A gazdasági iskolákat a kormány nem 
rég előléptette rangban, — akadémiákká 
nevezte ki s legújabban Darányi földmű
velésügyi miniszter gazdasági egyetemet 
akar létesíteni.

Egy szóval haladunk nagyon, a ma
gasabb tudományok elsajátítására meg van
nak az eszközeink, az egyetemek, főiskolák, 
akadémiák száma szaporodik; évenkint 
milliókat és milliókat költünk a magasabb 
tudományok terjesztése céljából s emiatt 
van aztán, hogy annál kevesebbet gondol
hatunk a népnevelési Ugygyel s amikor 
javítunk is a néptanítók sorsán, úgy javí
tunk, hogy a javítás inkább elégedetlensé
get mint megelégedést szül.

Haladunk mód nélkül, halad Magyar- 
ország s illetve csak Budapest, a kedves, 
a drága, a becézett, ahova vágyik minden 
magyar mint az igazhitű mohamedán Mek
kába. Nincs másutt tudomány, nincsen mű
vészet, nincsen élet, nincsen egészség, mü- 
veletség, jókedv, nincsen semmi sehol csak

Budapesten van minden s ezért oda vágyik 
minden, mindenki akiben van érzék a tu
domány, művészet, művelődés iránt. 8 az 
ország vezetői, a kormányok, a gyors egy- í 

másutánban következő kormányok, azt hiszik, 
hogy ez jól vau igy, azt hiszik, hogy halad 
az ország és boldog az ország, mert halad 
Budapest, vig és zajos Budapest, az ország 
szive, az ország kincse, mindene.

S amíg halad Budapest, amig kelet
keznek az uj egyetemek, akadémiák, fő
iskolák, s amig Pestre vágyik mindenki, 
addig Fiúméban, Brémában, Hamburgban 
telnek a nagy hajók, a nagy tengeri szür- 
nyeg s évenkint százezreket visznek el 
Magyarországból idegenbe, a tengeren túlra, 
ahol nincsen ugyan egy haladó, vigadó, 
szép Budapest, de van munka, s a munkát 
meg is fizetik.

Százezrekre megy évröl-évre a kiván
dorlók száma, a szomorú statisztikát ismer
tetik állandóan a statisztikai kimutatások, 
s nem lehet az, hogy léhaság, a változa
tosság utáni vágy vigye a nagy tömegeket 
az ismeretlen világrészbe, sokkal komolyabb 
ok készti őket arra, az, hogy nem tudnak 
itthon megélni.

Eh, jó uiak, ne áltassuk magunkat, 
mert hiszen kényelmesebb, jobb dolog ugyan

nem venni észre azt, hogy egyre fogyunk, 
gyöngülünk s kényelmesebb szemfényvesz
tésül, megtévesztésül drága palotákat emelni 
az országnak — Budapesten, a magasabb 
tudományok hirdetésére, terjesztésére, ám a 
tudományok nem szüntetik meg a nyomort, 
s nem tartják itthon a nemzet százezreit.

Potemkin falvak színezetével bir jó 
urak az egyetemek, főiskolák, akadémiák 
számának szaporítása, amikor a nép az 
éhínség elül kénytelen elhagyni hazáját s 
amikor a néptanítókat majdnem lázadásba 
kergeti a nyomor és a szükség.

Napról-napra foglakozik a sajtó gazda
sági és szociális életünk mizériáival, napról- 
napra rikoltva mutatja az élet, nogy tenni 
kell már valamit és szomorúan kell tapasz
talnunk, hogy erélyes, célravezető intézke
dések helyett lagymatagon, félénken foglal
koznak az illetékes tényezők e fontos élet
bevágó kérdésekkel s minden jó terv el
merül az auketezés és szaktanácskozmányok 
feneketlen posványában.

Ankét folyik most is a földmiilésügyi 
minisztérium fényes palotájában Budapesten.

Talán a munkáskérdések megoldásán 
tanácskoznak ? Nem.

Talán a munkáslakások, parcellázások, 
az átlagos bérjövedelem fokozása foglalkoz
tatja a nagy urakat? Nem.

Petőfi szerelme.
Március 15-óre.

Irta: L . J.-né.

Sok-sok százra tehető a Petőfiről szóló iro
dalom köteteinek száma. Mindennek dacára még 
sem mentették ki e csodás génius méltatásának 
anyagát. — Hát lehet-e korsóval kimenteni az 
óceánt? Lehet-e az ő csodás költészetét, a nap
fényt, a virágillatot, a madárdalt, az örök szépet 
és fenségest hasábokba foglalni ? . . . Nem. — Csak , 
egy szerény cipruságat óhajtunk hódolattal letenni 
a megdicsőült költő ismeretlen sirjára, midőn 
március 15-én néhány sorban megemlékezünk 
Petőfi egyik legszentebb érzelméről, szerelméről.

* *
A szabadság, szerelem leghivatoltabb lantosa ; 

Petőfi Sándor. E név tünteti fel a magyar lyrai 
költészet fejlődését, e tündöklő nap az emberi 
génius látóhatárán, melynek sugaraitól uj élet ‘ 
támad, uj alkotó erők keletkeznek. Ü az emberi
ség egyik legnagyobb jótevője, az abszolút fejlődés 
egyik kimagasló úttörője is egyszersmind. A lyrai 
költészetet a rideg formalizmusból visszavezette 
a természetesség, a közvetlenség az igaz, az örök
szép ősforrásaihoz. Egyszerű, közvetlenül szívből 
fakadó, épen azért hervadhatlan szépségű versei
ben az emberiség a legtisztább és legnemesebb 
gyönyörűséget, a szenvedők kedélyük megnyug

vását. a boldogok örömük méltó tolmácsolását, 
a csüggeclők reményük felvillanását, a haladni 
akaró kultur emberek a szépnek, fenségesnek 
örökérvényű megnyilatkozását találják fel Petőfi 
remekeiben.

El sem képzelhető, hogy verseinek varázsa 
valaha elveszti hatását az emberi szívre, amig 
az dobban és érezni tud.

Éleiében bőven kijutott neki az igazi génié 
osztályrészéből, a nyomorból. Ismerte az ínséget, 
a hétköznapi élet minden gondjait. De ez nem 
érintette lángleikét mélyebben. ínségben, anyagi 
bajokkal küzdve irta legszebb verseit.

Az élet szenvedései nem korlátozták inspi
rációját. Lelkének magas szárnyalását nem húzta 
le a nyomor és gond. Szabadon, merészen csa
pongóit ő a végtelenségben, a képzelet határtalan 
birodalmában. Képzeletének bámulatos ereje és 
szellemének káprázatos gazdagsága egy percre sem 
csökkent. Ha valaha költőben a valódi és képzelt 
fájdalomnak, a való érzéseknek és képzetemnek 
az a vegyüléke, mit küllői temperamentumnak 
nevezünk, ennek minden kiválóságával meg volt, 
úgy ezt bizonyára Petőfiben látjuk. A költészetnek 
e féktelen szenvedélyű alakjában, kit méltán lehet 
a lyra fejedelmének nevezni.

Nincs költő, kinek énje annyira élne ver- j 
seiben, mint ő nála. — Minden költeménye saját |

énjének a legtökéletesebk kinyomata, csak a hát
tér változik a különböző idők szerint.

Művei a legyőzhetlen szenvedélynek magával 
ragadó kitörései, a költő sötét álmadozásainak 
töredékei.

A hatás, mit reánk gyakorolnak, legerősebb, 
legmélyebb, mert lantjáról páratlan erő, szépség 
és ragyogó fényesség árad reánk, akár szabadság
ról, barátságról akár szerelemről vagy bárminő 
érzésről és tárgyról zengjen az.
«Szabadság szerelem
E kettő kell nekem* dalolja önmagáról jellemzően.

Olyan szellemnek, mint a Petőfié, melynek 
ábrándozás, lelkesedés, rajongás, féktelenség volt 
a fővonása legsajátabb tárgya volt: a szabadság 
és szerelem.

Petőfi lelkének a hazafiság mellett ezek 
voltak központi természetű eszméi, melyeket köl
teményeinek egész sora ünnepelt. A szerelem 
végig kiséri őt rövid éleién s n ez érzelemnek 
megszólaltatta összes változatait kivéve a beteges 
és immorális szerelmet.

Lantjának volt hangja ez érzelem leggyün- 
gédebb sejtésétől a legféktelenebb kitörésekig. 
Petőfi édes bús szavú költője volt a szerelemnek 
s mogónekelte ez érzelmet oly gazdasággal és 
sokoldalúsággal, mint sem előtte, sem utána soha 
senki más.



Talán a kivándorlás okait kutatják az 
okos szakértők, tudósok ?

Eli, mit.
Gazdasági egyetemet akarnak csinálni. 

Mert e kell a magyarnak, ezzel, egyetemi 
palotákkal tudjuk megmutatni a külföldnek, 
hogy halad a magyar; a külföldnek, ame
lyik eljön nyarankint mulatni Budapestre, 
Ósbudába stb.

llej! Nem gazdasági egyetem kell a 
magyarnak jó miniszter ur, hanem kenyér 
a népnek.

Hiába építtet ön milliós palotákat a | 
gazdasági egyetemnek szép Budapestjében, ! 
ha nem lesz maholnap, hogy ki művelje, 
szántsa, túrja a gazdasághoz tartozó föl
deket, az arany kalászt hozó drága hazai 
földet.

Gazdasági egyetem helyett inkább jobb 
egyetemes gazdasági viszonyok csinálandók, 
s ezeknek megvitatására kellene ankét.

Többet használna ezerszer egy ilyen 
ankét az országnak, ha t. i. komolyan fog
lalkoznának a fontos kérdéssel, mint öt 
gazdasági egyetem létesítése s mint har
minc fényes egyetemi palota építése.

A magasabb tudományos intézetekből 
már elegünk vau, palotánk is van bőven. 
Ön is láthat egyet hivatalával szemben, 
sok-sok millióba került s üresen áll mégis 
évszámra.

Ha lakója lesz ennek a fényes palo
tának, 8 ha visszatérnek lakói az ország
ban megürült százezer kis viskónak: akkor, 
gondolhatunk gazdasági egyetemre, addig 
azonban inkább arra törekedjünk, kedves 
tudós urak, jó miniszter úr, kedves disz- 
polgártársunk, hogy a Cunard és sok más 
hajóvállalat ne hízzék meg a magyar kiván
dorlók pénzén.

— ő.

£ _________ _ _ _

Petőfi, mint minden más érzést, erősebben i 
érezte a szerelmet is. Szerelem utáni sóvárgása 
volt oka, hogy az életet teljesnek csak ez érzelem 
által boldogítva hitte. A szerelem valóságos éltető 
levegője volt. Jótevő géniusát, költészetének ihle- 
tőjél, nyugtalan lelkének éltető elemét találta fel 
e hatalmas érzésben, mint azl számtalanszor ki
fejezte verseiben, elragadóan festve a szerelemadta 
boldogságot és meghatóan annak minden szenve
déseit.

Egyik versében igy ir a szerelem átalakító 1 
hatásáról:

„Soha sem volt az szerelmes, aki 
Mondja, hogy a rabság szerelem 
Szárnyat ád ő és nem rabbi]ineset 
Szárnyát ád ő, azt adott nekem."

Féktelen szilaj képzeletének korlátozását is 
ez érzelemnek tulajdonítja. — Szerinte e száguldó, i 
barangoló, szilaj, vad fiú egy kis virág egy barna 
leány mellett ül, ott eped, suttog, mint beteg esti 
szél.

. Szilaj képzeletem, de megszelídültél."
E nagy érzelem hatása alatt átérezte a 

mennyeknek minden üdvösségét és a pokloknak 
minden gyötrelmeit:

A pokolban atni gyötrelem
Es a mennyben, ami üdvösség van
K percben, mindazt átérezem.

Rózsákkal hintett nyoszolyához hasonlítja

Clementina kir. hercegasszony halála alkal
mából Selmecbánya város közönségének nevében 
meleghangú részvétiratot intézett a város tanácsa 
Ferdinánd bolgár fejedelemhez és Fülöp herceg
hez. A részvétiratra a múlt héten érkezett válasz 
úgy a fejedelemtől mint a hercegtől. A két kö
szönő irat a következő:

Horváth Kálmán urnák, Selmec- és Bélabánya 
se. kir. bányavárosok polgár mester ének 

S e lm ecb á n ya ,
13écs, Coburg-palota 1907. március 4-én 

Polgármester Ur!
Édes anyám halála alkalmából Selmecbánya 

és Bélabánya város tanácsa valamint a Selmec
bányái közönség által kifejezett mély részvétéért, 
mely megvigasztalt, nagyon meghalva szívből 
köszönetét mondok Önnek és a bányavárosok 
tanácsának.

Kérem fejezze ki köszönetem a Selmecbányái 
és bélabányai népnek is, kik mindannyian ismer
ték a boldogult nagy nemes asszonyt, ki az ön 
bányavárosainak népét, kikre ő örömmel emlé
kezett, oly nagyon szerette.

Jóakarója 
Ferdinánd s. k.

Kagylekinletii Tanács!
Felejthetetlen anyám, Clementina kir. her

cegasszony elhalálozása alkalmából hozzám inté
zett részvétiratot kézhez vettem.

Fogadja a nagytekintetü Tanács az általa 
képviselt sz. kir. bányaváros lakósságának nevé
ben kifejezett részvétéért igaz ; köszönetemet és 
legyen meggyőződve, hogy valamint a megboldo
gult felejthetetlen hercegasszony úgy én is élénk 
érdeklődéssel kísérem a sz. kir. bányaváros életét.

Bécs, 1907. március 4.
Fülöp

Szász Coburg- és Gothai Herceg: s. k.
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A népnevelés ügye.
Elkészült a magyar tanítóság fizetésrendezé

sének törvényjavaslata. Közművelődésünk ezernyi 
névtelen hősének melléből feltör a megkunnye- 
bülés só)haja, és százezernyi «hála Istennek* szár
nyal magasra e hir hallatára. Igaz, hogy gyakor-

szerelmét, melybe álmodozó lelkét fekteti és várja, 
hogy illat vagy szúró tövis lesz osztályrésze.

Petőfi, mint szerelmes természet, könnyen 
fellobban és a viszonszerelinel nem csak mohón 
kívánja, hanem génieje természeténél fogva me
részen követeli is. Jellemének kizárólagos iránya, 
mely félrelépést, megalkuvást nem ismert, érvé
nyesüli itt is s oly áldozalrakészséget követelt, 
milyen áldozatra élet-halálra kész volt ő maga is...

Élet-halál nekem inár mindegy 
Ez a kétség irtoztató. —
Igy nem mehet tovább, a mint megy 
Es aki mer, nyer, — példaszó. —

Rajongó álmodozó lelkét némelykor a fél
tékenység is gyötri. Szerelmét rengeteg vadonhoz 
hasonlítja, melyben a féltékenységei tőrrel és két
ségbeeséssel felfegyverzelt haramiával allogoriázza.

Mint minden versében, de különösen szerelmi 
lyrájában minduntalan érvényre jut hatalmas 
egyénisége.

Aprólékos megfigyeléssel kutatja saját énjét 
müveiben számot ad szive minden dobbanásáról, 
agya minden ötletéről. Szerelmi lyrájában művé
sziesen domborodik ki az emberi lélek analysise.

Dalos, hangzatos édes szavú lyrikus volt a 
mi Petőfink, ki soha nem sejtett gazdagságban 
önlözle költészetünk talaját a népiesség forrásaiból 
és ezzel gazdagitoita az érzelmi világot. A népies 
szólás nála lánges/.ü módon van kezelve. Abban
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lati szemmel tekintve, a törvényjavaslat elkészülte 
még nem jelent mindent, de hiszen a szegény 
magyar tanítóságnak egyelőre az is az elégnél is 
több, ha — végre azt láthatja, hogy végre leg
alább megvan az alap, melyen esetleg és remél
hetőleg rövid időn belül fel fog épülni a biztos 
megélhetés hajléka.

Nem feladatunk a törvényjavaslattal e he
lyütt részletesen fodlalkozni. Korai is lenne a 
dolog, mert hiszen még úgy is igen sok retortán 
szűrődik keresztül, mig törvényerőre emelkedik, 
és valószínű, hogy még alapos átalakításokon fog 
átesni addig.

Annyit azonban már most is konstatálhatunk, 
hogy a tanítóság helyzete megerősödik ugyan a 
közel jövőben, de népoktatásügyünk magyarsága 
nikcs e javaslatban annyira kidomborítva, hogy 
megnyugvást meríthetnénk abból a jövendő ala
kulásaira.

Kulturális életünknek legnagyobb és legfon
tosabb feladata, hogy tisztán nemzeti irányban 
haladjon előre.

Ennyira megviseltek bennünket múltúnk 
viharjai, annyira bénákká tették szárnyainkat, 
hogy bizony hosszú idő fog még eltelni addig, 
ainig repülni tudunk majd azokkal.

Világos, hogy épen ezeknél fogva nem szabad 
egyetlen alkalmat sein elmulasztanunk, mely arra 
látszik célszerűnek, hogy a magyarság prepoten- 
ciáját biztosíthassuk vele.

Ilyen legelsősorban a népnovelés kérdése. 
Végre is a gyermekkor annyira fogékony minden 
külső behatás iránt, hogy egy emberélet tapasz
talatai sem alkalmasak arra, hogy kiirtsák lel
kűnkből azt, amit gyermekkorunk idején abban 
elvetettek.

Tudja is ezt jól minden nemzetsége e föld
nek, amit az is bizonyít, hogy bármilyen nein- 
zeties törekvés legelsősorban az iskolákra veti 
magát, tudván azt, hogy jövőjét, megerősödését 
egyesegyedül igy biztosíthatja.

Nemzeti múltúnk legfényesebb korszaka is 
egybeesik iskolaügyeink legragyogóbb kifejlődésével. 
De sőt még az elnyomatás korszakában is, akár 
tatár, akár török vagy labanc volt az elnyomó, 
akkor is csak erős és nemzeti szellemben kifejlett 
iskoláinknak köszönhettük, hogy mégis megmaradt 
a nemzeti élet egy pislákoló mécsvilága c hazában, 
mely azután a szabadság szellőjének jöttével újra 
lobogó lánggá szitódolt.

Aza párhuzam, melyet anyagi, szellemi és

van az ő költészetének csodaszerűen ifjú és örök 
ifjú ereje, hogy a fogalmi és érzelmi világ oly 
magas rétegeibe viszi be a népies szólás zamatját 
hová a nép maga nem hatolhat, hogy a bölcsészet 
igazságait bibliaszerüen a gyermekded szó szép
ségeivel látja el, hogy a legfönségesebbre nem a 
legpompásabb, hanem a legegyszerűbb ruhát il
leszti, mert mi illenék jobban össze, mint a fön- 
séges és egyszerű Az ő csodaszép szerelmi dalai 
költeményei soha nem fognak elavulni, ósdinknak 
soha nem fogja találni az ifjúit nyelvizlés.

Érdek és megállapodás nélkül nem fog mel
lette elhaladni soha semmiféle költői nemzedék, 
dacára annak, hogy hatalmas egyéniségéből kifo
lyólag ulánozhallan és megközelithctlcn.

Petőfi rövid életében ötször volt oly szerel
mes, melyek belejátszottak szellemi világába és 
állandó hatást tettek költészetére.

E komoly szerelem tárgyait megénokelte 
fényes dalokban, fenkölt szárnyalásé ódákban és 
panaszos, fájó elégiákban.

E komolyabb szerelmi verseken kívül a röpke 
benyomásokat is megörökítette egy-két költe
ményben.

Egyes vonzalmai, fellángolásai, olyanok voltak, 
mint megannyi fűlő csillag, kegyetlen sebességgel 
rohanva le az éjszakába, anélkül, hogy mélyebb 
nyomot hagylak volna akár kedélyében akár köl
tészetében.
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nemzeti jóllétünk és erősségünk, valamint az is
kolaügy mindenkori állapota között vonunk, fel
tétlenül bizonyító erővel bir. Bizonyítja pedig azt, 
hogy az iskola annyira egybeforrott, szerves ki 
egészítő része valamely nemzet életének, hogy 
egyik a másik nélkül el nem képzelhető.

Ebből a nézőpontból tekintve a dolgot, el 
kell ismernünk, hogy ha néhol-máshol nem is 
lenne helye a tulságba vitt. sovinuszmusnak, az 
iskola aza pont, melynél még ezt is szívesen kell
vennünk.

Mi nyújthat most már tehát garanciát arra, 
hogy a jövendő generáció hazája iránti törhetet
len hűségben fog felnevelkedni? Ugyebár a tanító
ság! Mi pedig a leghivalottabb ellenőre a magyar 
tanítóságnak? Egyedül, ;'egyesegyedül a magyar 
állam.

Kizárólag ennek vannak tehát jogai bármi
lyen intézkedést is tenni a nevelésügyre vonat
kozólag. Csak úgy lehetünk nyugodtak abban, hogy 
ifjúságunk nevelése jó kezekbe van letéve, ha 
tudjuk, hogy ezek a kezek az állam kezei.

Feltétlenül meg kell szűnnie azon anomá
liának, hogy az állam keretén belül egy második 
állam alakuljon ki. Pedig ezt mindaddig nem 
hiúsíthatjuk meg, amig nemzetiségi iskolák is 
lesznek Magyarországon.

A mikor anyagi javakról van szó, az állam 
könnyű szerivel kieszeli annak módját, miként 
biztosíthatja magának monopóliumát. Dohány, só 
magánüzérkedés tárgya nem lehel, mért lehet az 
legdrágább szellemi javunk, ifjúságunk lelki vi
lága ?

Minden nemzetiségű iskola egy-egy tűzfészke 
a békét feldúló nemtelen indulatoknak. Melyik 
állam az, aki nyugodtan tűrné az ilyen garázdál
kodást, aki békén elnézi, hogy idegen nyelven 
idegen eszméket, idegen érzelmeket plántáljanak 
gyermekei szivébe?!

Nos, ha más állam nem tűrné, ne türjük 
mi s e !

Vesse csak szemünkre a müveit nyugat, hogy 
kultúra nélküli emberevő soviniszták vagyunk, 
bennünket az nem fog megrisztani, visszaret
tenteni.

Jobb ha valaki soviniszta, mit bolond, kinek 
kárán azután az egész világ kacag.

Most csak óvó, tiltakozó szavunkat emeltük 
fel, anélkül, hogy magával a kérdéssel részlete
sebben foglalkoznánk. Sokkal fontosabb a téma,

semhogy csak amúgy apropóra ellehetne intézni. 
Nem is ami feadatunk ez.

Mi csak magasra emelt karral, mint tila
lomfa mutatunk rá arra az útra, a melyen előre
haladni nemcsak veszély, de biztos elpusztulás is.

Intelmünk talán meddő maradni nem fog.

KÜLÖNFÉLÉK.
— Közgyűlés. A törvényhatósági bizottság 

o hó 12-én a jövő hét kedd napján délután 3 j 
órakor tartja e havi rendes közgyűlését Lits  i 
Gyula főispán elnüklése mellett. A gyűlés tárgy- ; 
sorozatát lapunk hivatalos részében hozzuk.

— A szabadság ünnepe. A helybeli ág. 
hilv. ev. líceum Petöíl-önképzőküre a régi szo
káshoz és hagyományhoz híven ez idén is hazafias 
ünnepélyt rendez március 15-én a Városi Vigadó 
nagytermében, melyre a nagyérdemű közönséget 
ez utón is tisztelettel meghívja az önképzőkör 
vezetősége. Az ünnepély délután 3 órakor kéz- 
dődik a következő műsorral: 1. Hymnus. Énekli 
az egész ifjúság. 2. Nemzeti dal. Petőfi Sándortól. I 
Szavalja Pető Sándor VIII. o. I. 3. Megnyitó be
széd. Irta és előadja Gzukrász Aladár VIII. o. I. 
4. A cimbalom meséje. Irta és szavalja Véssey 
Kálmán VII. o. t. 5. Be gyönyörű nemzet. Palo- 
tásitól. Énekli a líceumi vegyeskar. 6. Alkalmi 
beszéd. Irta és előadja Csorba Sándor VII. o. t.
7. Él a magyar! Irta Ábrányi Emil. Szavalja 
Soltész János VII. o. t. 8. Bem apó. Irta és elő
adja Eördögh Rezső VII. o. t. 9. Koldus. Irta 
Ábrányi Emil. Szavalja Szabó Gyula VIII. o. t. 
10. Szózat. Énekli az egész ifjúság.

— Házasság. Schlesinger Bertalan Besz
tercebányáról e hó 17-én köt házasságot Siberbcrg 
Etelkával Silberberg Samu bélabányai kereskedő 
leányával.

— Uj anyakönyvvezetőhelyettes. A m.
kir. belügyminiszter Abonyi Ferenc rendőrtisztet 
a Selmecbányái belvárosi anyakünyvhivatalhoz 
anyakönyvvezelőhelyettessé nevezte ki s a házas
sági anyakönyv vezetésével és a házasságkötésnél 
való közreműködéssel is megbízta.

— Kereskedelmi és Iparkam arai tagok 
választása. A besztercebányai kereskedelmi és 
iparkamara kültagjainak megválasztása a mull 
hétfőn történt meg. A választást a központi bi
zottság elnöke K uli István h. rendőrfőkapitány 
vezette s eredménye a következő: Megválasztatolt 
a kereskedők közül rendes kültagnak Joerges

Ágost, pótkültagnak Golclner Adolf, az iparosok 
közül rendes kültagnak id. Oszvatdl Gusztáv, pót
kültagnak Velits György.

— A Selmecbányái Önk. Tűzoltó Egye
sület folyó hó 3-án tartotta meg évi rendes köz
gyűlését a városház tanács termében Zólomy Imre 
elnökléso mellett. A közgyűlés az elnök indítvá
nyára Szitnyai József volt választmányi tagja el
hunyta felett legmélyebb részvétét fejezte ki s a 
családhoz részvétiratot intéz. Majd GsAnyi Ottó 
főparancsnok adta elő éves jelentését, melyben 
terjedelmesen s részletesen számolt be a század 
működéséről s mely fényes tanúbizonysága annak, 
hogy a főparancsnoki tisztség arra termett, buzgó 
egyénre van ruházva. Ezek után a számvizsgáló 
bizottság jelentését terjesztette elő. Fénykövi 
Jakab segédtiszt. Elnök indítványára ezekután a 
megüresedett választmányi tagsági helyre Horváth 
Kálmán egyhangúlag s nagy lelkesedéssel válasz
tatott meg. Több fényes természetű ügy az elnök 
tapintatatos és figyelmes eljárása folytán helyes és 
sem egyeseket sem a választmányi tagokat kelle
metlenül nem érinthető módon való elintézése 
után a közgyűlés véget ért.

— Felolvasás. A kereskedő ifjak társulatá
nak helyiségében ma este nyolc órakor felolvasást 
tart Szegedi Sándor dr. Vendégeket szívesen lát 
a társulat.

— Az izr. leányeg’ylet hangversenye.
Első nyilvános mulatsága az izr. leányegyletnek 
a mull szombaton volt a városi vigadóban. Sok 
várakozással nézett elébe a nagy közönség s csa
lódás nem is érte. A mulatság úgy a hangverseny 
mint az ezt követő táncmulatság kitünően sike
rült s igy biztosra vesszük, hogy a fiatal egylet 
jövőre biztos tagja lett a farsangi mulatságok 
rendezőinek. A hangverseny első pontja kedves 
kis bemutató volt. Herzfeld Olga adta elő igen 
kedvesen Jónás László prológusát. A közönség 
szivesen fogadta a szép előadást. Tetszet Hirsch- 
berger Félix dr. szavalata is, aki a korán elhunyt 
nagytehetségii költőnek, Makai Emilnek adta elő 
egyik költeményét. A hangverseny kimagasló, a 
legélvezetesebb és legértékesebb része Kis Arnold 
dr. budai főrabinak felolvasása volt. Egy rend
kívüli szép költői nyelven irt legendáját olvasta 
föl s illetőleg szavalta el a nem mindennapi 
előadói képességgel megáldott tudós főrabbi. A 
nagy közönség a hosszú elbeszélő költemény mű
vészi előadásáL állandóan a legnagyobb figyelem
mel hallgata s a végén szűnni nem akaró tapssal

Tehát csaknem gyermekkorától volt szerel- ! 
mes, Aszódon a gyermeki s z í v  első fellángolása | 
Íratja vele első szerelmi verseit Neumann Klárcsi- í 
hoz, háziasszonya leányához, úgyszintén Canerinyi í 
Emíliához is.

Később a szép, szőke Tóth Róza Ostíia- 
Asszoriyfán majdnem két évig foglalkoztatta kép
zelő tehetségéi. Debreceni tartózkodása alatt 
Lendvaynéhoz, majd egy Maliid nevű színésznőhöz 
ir verseket.

Azután a bájos Nagy Zsuzsikáért eped, majd 
az előkelő DessewlYy grófnéért rajong. Az előbbi
vel Dunavecsén ismerkedik meg s mint egyszerű 
falusi lánykát, gyönyörű, csengő dalokban dicsőíti.

Az előkelő pesti grófnőt — mint rangjához 
illik — fenséges ódákban magasztalja.

Álmodom-e vagy látlak igazán? Továbbá:
Te szivemnek gyönyörűsége......... Népdalszeriiek.
A grófnéhoz irt «S/.erelem gyötrelmei® ciklus ver
sei ódaszerüek. Mint:

Volnék bár sivatag bús szigete 
A tenger közepének

Petőfi ifjúsága tavaszától kezdve sórárogva 
kereste a bájos ifjú leányt, kit lelke egész licvé- 
vel, szive minden dobbanásával akár élete oda 
adásával szerethessen és kit nőül is vehessen, i 
Meri lobbanékony szivében olt hatatlan vagy la- j 
kozott a csendes, boldog családi élet után s eme 1

vágyának csaknem minden szerelmi versében 
kifejezést is ad. «Megérem-e, hogy nekem is lesz 
Szép csendes, házi életem.® Ö a költő tudta, hogy 
ő nein a föld száműzött gyermeke, hanem ő is 
anyagi világhoz van kapcsolva, de azért ellenáll- 
hatlan vágy vonzza az eszményi felé. Egyáltalá
ban sem küzdelmes élele, nem ifjúságának nyo
morúságai, sem szerelmi csalódásai nem tudlak 
kiölni soha lelkének ideálizmusál.

Természeténél fogva folyton rajongott min
den szép, nemes, fenséges és eszményi utón. 
Azért az ő szerelmében, mint minden eszményi
ben volt valami rajongásszerü.

A szerelem a maga érzéki és eszményi vo- 
gvületével a valódi férfiasság alapfeltétele s e ki 
valóság jellemzi Petőfit is.

Sokan állítják, hogy Petőfi szerelmében áll
hatatlan, hogy kedélye érzéki. Ugyanez a vélemény 
nagy elődjéről, Csokonairól, az első lángészről, 
ki a népies elemet irodalmivá telte.

Csokonai bordalaiból sokan azt következte
tik, hogy iszákos, — úgy erotikus verseinek hangja 
és képei után, hogy érzéki.

Mert igaz, hogy ő, Csokonai, soha nem be- l 
szél kedvesei bájairól, hogy azoknak híven ne | 
rajzolja földi kifejezéseit. I.illáját úgy elárasztja I 
boldogan, áradozó bókjaival, szépségét oly önfe- 1 
ledtoi] tudja élvezni, Lillájának egy pillantásából |

egy mozdulatából, egy sokszor csak elképzeli hely
zetéből a gyönyör annyi forrása válik számára, 
hogy az olvasó is megifjodik e versektől. — De 
azért Csokonai lénye nem volt érzéki, csak szem
lélete volt az. Ez azon adománya, mely egyaránt 
uralkodik dalain és eposain. Ez érzéki konkrét 
látás benső ereje teszi oly sajátságossá, megra- 
gadókká képeit és hasonlatait, szingazdaggá hig 
meséjti eposzait, helylyel közzel oly illembontóvá 
tréfáit. Ha lénye, hajlama érzéki, akkor oly vihar 
után, milyen az ő szerelmét tépte, bizonyára 
metszőbb és szilajabb hang ébred dalaiban.

Csokonait szeretik Petőfi elődjének tartani. 
Ha ez nem akar több lenni, mint az, hogy Csokonai 
az első — ki a népies elemet irodalmunkban 
meghonosította — Petőfi pedig a második, — 
akkor megállhat e mondás.

De ha azt értik alatta, hogy nagy költőink 
közül egyéniségre Csokonai az, kihez legközelebb 
áll Petőfi, akkor valótlan e frázis.

E két költő lelki világa nagyon különbözik 
egymástól. Petőfi költészetében megvan a csa- 
pongás, az erő tuKeljének ellenállhallan rohama, 
az ábránd és az érzelmek gazdagsága.

Csokonai lyrajától mind ezt meg kell ta
gadnunk. Bús és vig nótáiban egyaránt a szolid 
és kellemes az uralkodóhang.

Csokonai szerelmében lemondó, szenvedő,



és éljenzéssel adott kifejezést tetszésének. A komoly 
tárgyú előadás után Szőllősi Zzigmond »György 
urfi*-ja derítette fel a közönséget Egy kis cgy- 
felvonásos vígjáték a »György urfi«, a melyben 
különösen Weisz Jolán eleven, temperamentumos 
játéka tetszett, de kitűnő volt partnere Fischer 
Henrik is. György ürül Klein Soma adta igen 
sikerültén s kis szerepét igen ügyesen töltötte be 
Schlézinger Rezsike. A derültséget keltett pompás 
előadás után Hazai Hugó budapesti újságíró ült 
a felolvasó asztalhoz s a katonaéletből vett egy 
pompás humoreszkjét olvasta fel igen élvezetesen. j 
Annyira tetszett a felolvasás, hogy utána szaval- • 
nia is kellett Hazainak. A modern világból adott ! 
elő egy szép kis mesét. A hangverseny igen ügye- j 
sen volt összeállítva, sem hosszú, sem rövid 
nem volt s jó hangulatot, kedvet keltve, jó be
vezetés volt az utánna következő mulatsághoz, 
amely azután igazán sikerült jó mulatság volt.
A vigadó ezúttal valóban szűk volt, amit nemcsak 
a színpad okozott, de az is, hogy rendkívül nagy 
volt a jelen voltak száma. Annyi sok szép assz 
szonyt s szép leányt régen láttunk a vigadó
ban. Tánczosban sem volt hiány s így a mulat
ság minden izében jól sikerüli s el is tartott 
másnap reggeli öt óráig. Hogy a közönség meny
nyire jól érezte magát, legjobban igazolja az, hogy 
az utolsó négyest is háromcsoporlban táncolták.
A jelen voltak névsorát összeállította ugyan a 
rendezőség, de hiányosnak találjuk azt, ami nem 
is csoda, mert annyian voltak, hogy a legjobb 
szándék mellett is nehéz volt mindet Összeírni, 
így névsort nem is hozunk; aki ott volt jól mu
latott s aki nem volt ott, igyekezzék olt lenni 
a jövőben a leányegylet mulatságán. Nem bánja 
meg.

- Olcsóbb a telefon. A budapesti posta- 
és lávirda igazgatóság a selmec- és bélabányai 
távbeszélő hálózat előfizetők beszélgetési dijat 
Zólyom és Szliács állomásokkal 2 koronáról 1 
koronára szállította le; a beszélgetés tartamát 
pedig 3 percről 5 percre emelte fel. A közönség 
érdekében történt az előnyös nyitást Tölgyessy 
Gyula póstafőnök eszközölte ki az igazgatóságnál, 
amiért is a közönség nevében köszönetét mondunk 
neki.

— A gazdasági egyetem és az erdészeti 
főiskola. Darányi Ignác löldmivelésügy miniszter 
ankétre hívta össze az ország gazdasági ügyeinek 
leghivatottabb ismerőit, hogy megvitassák egy fel
állítandó gazdasági egyetem ügyét. Az ankétre vá-
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Petöfi vágyakozó reménykedő. Csokonai az en- 
gesztelést keresi, Petőfi a küzdelmet. Csokonai 
alaphangja szelíd és lágy, Petőfié szenvedélyes, 
rohamos.

Csokonai érzése, mikor a keserv hangjait , 
pendíti meg fájdalmas, panaszló, Petőfié gyötrött, j 
megragadó vádoló.

Hogy ledörgi vala a hütelent minden villa- j 
maival PelőQ, aki már barátja elhidegüléseért is 
a cudar világ szeme közé dobja a keztyül.

Petőfi hasonló Csokonaihoz az érzés köz- j 
vétlenségében természetességében, igazságában, 
erősségében, mélységében, de Csokonai elüt tőle 
a hang érzéki voltában.

Csokonai verseiben többször rajzanak fel 
előttünk Vénus leplezetlen gyönyörei, az érzéki 
szemlélet rikító színeivel, ingerlő hangjával, ké
peivel. Petőfi érzelem és eszmevilágában ilyenek
kel soha sem találkozunk.

Petőfinek sem lénye, sem hajlama, sőt még 
szemlélete sem volt soha érzéki.

Ez nagyon is távol áll tőle. — Lantja soha 
nem zeng oly vágyakat, melyek a szerelem szent 
gerjedelmeit csak egy szárnvcsüggesztéssel is le- j 
szállítanák mennyei hazájukból.

Epekedése mérhetetlen távolságban van ama j 
ledér kullusálól a természeti törvényeknek, mely- |

rosunkból Horváth Kálmán polgármestert, 
H ernnann  Miksa főiskolai rektort, Vadas Jenő, 
'Téglás Károly és Kövest Ferenc erdészeti főisko
lai tanárokat hivla meg a miniszter. Az ankétén, 
amelyen igen sokan veitek részt, maga a miniszter 
elnökölt csütörtökön és pénteken. A csütörtöki 
értekezleten a felszólalók legtöbbje az egyetem fel
állítását és pedig Dudapesten való felállítását látta 
szükségesnek úgy hogy az erdészeti szakoktatás 
is ez egyetem körébe vonassák be. Ez értelemben 
beszélt Hernnann Miksa rektor és Téglás Károly 
tanár is. A gazdasági egyelem fölösleges voltát 
bizonyították Ságliy Gyula és Pallavicini György 
őrgróf országos képviselők s ez utóbbi különösen 
az ellen foglalt állási, hogy mindent a fővárosba 
akarnak vinni s igy a vidéket egészen tönkre teszik. 
A miniszter ez ideig nem foglalt határozott állást 
e fontos ügyben, amely minket selmecieket is igen 
közelről érdekel. ,

— Pályázat külföldi utazási ösztöndíjra 
iparosok részére. A kereskedelemügyi magyar 
királyi Miniszter hiv. elődje 1905. évi február hó 1 
13-án 53346. sz. a. kelt rendeletével azon célból, ; 
hogy az iparosok kiképzésük szempontjából a 
külföld ipari viszonyait tanulmányozzák és az ott | 
tapasztaltakat itthon értékesítsék, minyen hazai { 
kereskedelmi- és iparkamara területére évenként 
egy-egy hatszáz koronás iparos ösztöndíjat rrnd- 
szeresilett. — Ezen ösztöndíjra való pályázati 
kérvényben a folyamodó lakhelye, családi és 
vagyoni viszonyai, foglalkozása, előképzettsége, 
nyelvismeretei, erkölcsi magaviseleté, esetleges 
tanulmányai, az általa esetleg elnyert kitün
tetések és végül az ösztöndíj elnyerése esetén • 
teendő idazás iránya részletesen megjelölendok, ; 
valamint az is, vájjon az illető katonai kötele- ; 
zetlségének elegei telt-e már és vájjon biztosítva • 
van-e előre is egy megfelelő külföldi gyárban \ 
vagy műhelyben való alkalmaztatása, esetleg \ 
valamely külföldi szakiskolába leendő felvétele. 
Megjegyezzük, hogy az illetőnek kötelezettséget 
kell vállalnia az iránt, hogy az ösztöndíj külön
beni visszafizetésének terhe alatt vissza fog térni 
hazájába és külföldön szerzett ismereteit itt fogja 
értékesíteni. — Azok, akik katonai kötelezettsé
güknek még nem lettek eleget, vagy az alól fel
mentve nincsenek, az ösztöndíjra nein számiihat
nak. A kiskorúakért atyjuk vagy gyámjuknak kell 
kezességei vállalniok a fenti kötelezettség betar
tása tekintetében. Felhivalnak ennélfogva a pá
lyázni kívánók, hogy kellően felszerelt kérvényei
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vel az egyes modern költők érdekessé teszik 
verseikben szerelmük tárgyait.

Soha sem igyekszik ő szerelme örömének 
és bánatának azt az olcsó bár hatásos fokozatot 
adni. mely a tilosság érzetében rejlik, s igy va
lójában a legszüziebb költő, ki valaha szerelmet 
énekelt.

E rövid párhuzamból is, amint látjuk Csokonai 
szerelmi lvrájában Petőfi lánglelke mellett a rö- 
videbbet húzza. Még kcdvezőllebb következtetést 
kellene vonni, ha egyéb müveit is összehasonlí
tanék Petőfi hatalmas alkotásaival. Álljunk meg 
egy percre a világ másik nagy lyrikusának Heiné
nek szerelmi költeményeinél. — A szerelem az 
édes ajkú dalnoka, épen úgy, mint ami Petőfink, 
egyúttal a szabadság ércajku pacsirtája is. Alig 
győzzük csodálni e nagy szellem sokoldalúságát 
gazdagságát, ismereteinek mesés kincseit, melye
ket, mint napkeleti kényur pazar kézzel szór, ha 
szeszélye úgy kívánja még a sárba is.

Heinenak a «graliák e neveletlen kedven
cé »-nek, szerelmi versei sokszor oly finomak, le- 
hellelszerüek, mint az érintetlen gyümölcs hamva. 
Majd a legádázabb harag, gyűlölet lobog ben nők 
s kaján kedvvel lapod mindent sárba nem 
nézve, mi magasztos, mi alacsony, mi szent, mi 
becstelen.

Költeményei némelykor sötétek, mint az

kel folyó évi április hó végéig a besztercebányai 
kereskedelmi és iparkamaránál annál inkább 
nyújtsák be, mert a későbben érkezetlek hivatal
ból lesznek visszautasítva.

— Ifjúsági elnök választás. Isaák  László 
a főiskolai kör elnöke eltávozván Selmecbányáról 
lemondott az elnökségről. Az ifjúsági kör egy heti 
korteskedés után a múlt pénteken Markos Béla 
harmad éves erdészhallgatót választotta meg 
elnökévé.

— Halálozás. A következő gyászjelentést 
vettük. Krauze Károlyné szül. Schuszter Gizella 
mint leánya, Székely Vilmos, Krauze Károly mint 
vejei, Schuszter Ágoston mint fivére, Székely 
László, Ferenc és Rezső, továbbá Krauze Róbert, 
Károly és László mint unokái úgy a maguk, va
lamint a nagyszámú rokonság nevében is fájda
lomtelt szívvel tudatják, hogy a forrón szeretett 
édesalya, após, testvér, nagyapa és rokon Schuszter 
Antal Budapesten folyó hó 6-án délelőtt félkilenc 
órakor életének 87-ik évében, hosszas szenvedés 
után az Úrban csendesen elhunyt. A drága halott 
földi maradványai Selmecbányára szállíttatnak, 
ott folyó hó 9-én délután 3 órakor a Deák Ferenc 
utca 1—5. számú saját házban, a róm. kath, 
egyház szertartása szerint fognak beszenteltelni 
és az ottani róm. kath. temetőben levő családi 
sirkerlben örök nyugalomra helyeztetni. Budapest, 
1907. évi március hó 6-án. Áldás és béke poraira!

— Rémes gyilkosság történt tegnap éjjel a 
Krassoszürénymegyei Füzes községben. Tölgyessy 
Gábor 52 éves földbirtokost, Tölgyessy Gyula 
Selmecbányái posta- és távirdafőnök édesatyját, 
valamint öreg gazdasszonyát és egy cselédet hol
tan isszonyuan összevagdalva találták tegnap reggel 
s az öreg ur ezenkívül össze is volt égetve. A 
tetteseket nyomozza a csendőrség. Tölgyessy Gyula 
a rémes hir vétele után azonnal elutazott Füzes 
községbe.

— Talált tárgy . E hó 3-án reggel egy kis 
pénztárca találtatott a rendőri ügyeletes szobá
ban. Tulajdonosa átveheti a rendőrségnél.

— Kántorválasztás. Az izraelita egyház- 
község ma tölti be véglegesen a kántori állást, 
amelyet ideiglenesen Eckstein Dezső kántor töl
tött be. A pályázók között van természetesen ő 
is és mivel úgy teljesen kifogástalan társadalmi 
élete mint szép hangja és készültsége teljesen 
képesítik az állásra, kétségtelen, hogy az egyház- 
község öt fogja véglegesen megválasztani a Sel
mecbányái egyházközség kántorává.
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apocalypsis képei, majd lágyak, mint az aeol — 
hárfa hangjai.

A «Dalok könyvéiben formáit szintén a 
nép költészetből vette, mint ami Petőfink, de a 
tartalmat saját leikéből öntötte dalaiba s igy 
megtaláljuk bennük érzelmeinek mind azt a vib
rációját, mely a legtisztább harmóniától a leg- 
szilajabb diszharmóniáig csapóiig. Szelíd ábránd, 
epedés, pajzán tréfa, keserű gúny, forró sőt né
melykor durva érzékiség mind feltalálhatók o 
csodás apró költeményekben, melyeknek fülbe
mászó zenéje szinte magától ömlik dalba. Sőt a 
későbbi szerelmi dalaiban kevesebb a tiszta har
mat, több a sár, — nem számítva ide az Uj ta
vaszt, mely lantjának húrjairól édes lágy hán- 
gokat csalt.

Heinenak hatása Petőfire tagadhatatlan. — 
De ami Petőfink nem utánzóit senkit.

Saját éleményeit énekelte, — saját hangján, 
és nyelvén. Dalaiban meg vannak a magyar nép
dal természetes ümlése, helyzete, drámai menete, 
gondolatcsoportositása, ritmusa egyaránt. Szakasz
tott úgy dalolt mint a nép, csak művészetének 
és geniusának erejével múlta felül.

Az ő költészetének igazsága, szabadsága, 
őszintesége a magyar küzlélek evolutiójában egye
dül álló.

(Vége köv.)



1907. március 10. 5

— Osztrák gyufa mag;yar cégér alatt.
Kohn Jakab és József troppaui cég gyufagyárt- 
niánvát Budapest látképével és Andrássy Gyula 
gróf arcképével ellátott dobozokban hozza forga
lomba, ily módon a közönséget megtéveszteni 
akarva, hogy gyártmányai magyar eredetűek. A 
jeles céget a hatóság figyelmébe ajánljuk, a ke
reskedőket pedig figyelmeztetjük, hogy ezen cégtől 
ne vásároljanak gyufát.

— Sorozás. Katona sorozás lesz e hó 20-án 
és 2 1-én a jüvő hót szerda és csütörtök napján a 
városi vigadóban. Szerdán a Selmecbányái illető
ségi! I. és II. korosztály, (1886 és 1885 évben szü
lettek), csütörtökön a III. korosztálybeli 1884 év
ben született ide való hadkötelesek és az itt tar
tózkodó idegen illetőségű hadkötelesek kerülnek 
sorozás alá. A rendőrkapitányi hivatal felhívja 
azokat, akik egy évi önkéntességi jogra, vagy a 
póttarlalékba való sorozásra tartanak igényt, hogy 
igényeik igazolására vonatkozó okmányaikat e hó 
lö-ig okvetlen adják be a hivatalnál.

— Nyilvános elszámolás. A Podhragyay 
Pál alapítványra adakoztak: 11. sz. aláírási iv. 
Gyűjtő: Wcígner Kálmán. Wagner Kálmán 2 K, 
Wagner Kálmánné, Vincze János, Höfer Jenő 
1—1 K. 12. sz. aláírási iv. Gyűjtő: Adamelz Emil. 
AdametzEmil 10K, Vudy Antal,Dumbravszky Emil, 
Baker Géza, Szitnyai Kornél, Laun Károly 1 — 1 K.
13. sz. aláírási iv. Gyűjtő: Herrmann  Adolf —
14. sz. aláírási iv. Gyűjtő: Körös László. Kőrös 
László 25 K, Borsiczky Zsófi, kápolnai Pauer 
Istvánná, kápolnai Pauer Vidor, Schmidl Ferenc, 
Böhm Borsiczky Ella 2 —2 K, özv. Wagner Józsefné 
3 K. 15. sz. aláírási iv. Gyűjtő: Szartórisz Ferenc 
Szarlórisz Ferenc gimn. tanár, polg. leányiskolái 
igazgató 20 K, a hegybányai irgalmasnövérek 4 
K, a hegybányai róm. kalh. polg. leányiskola nö
vendékei 5 K. 16. sz. aláírási iv. özv. Wagner 
Józsefné, — 17. sz. aláírási iv Gyűjtő: Szép Gábor 
Selmec-rovnai általános temetkezési és segélyző- 
egyesület (bizottsági gyűlés határozara szerint) 
100 K, Szép Gábor 5 K, Révay Adolf, Szabó Ferenc 
1—1 K, N. N., Paduch István 20—20 f, P. L., 
D. L.. P. F., 10— 10 f, Pokornv Antal 20 f. N. N. 
40 f, Pluka Antal 1 K, Schouvcsik Sándor 30 f, 
Marosi Károly 50 f. 18. sz. aláírási iv. Gyűjtő: 
Baffia  Samu — 19. sz. aláírási iv. Gyűjtő: Orbán 
Vilmos, özv. Szabi Godofridné 2 K, N. N. t K, 
Tomasovszky N., Tóig Vilmos 2—2 K, Kubacskáné
1 K, Flaulner János 4 Ií, Vikiszaly Alajos 1 K, 
Szpiska Mihály 4 K, Klímán Tamás 20 f, Poljak 
József 1 K, Schvarcz Anna 40 f, Schvanda Katalin 
20 f, Hrncsiár József, 40 f, Hrncsiar Erzsébet 60 f,
M. I. 60 f, Szopko János 1 K, alái.iás olvashatat
lan 2 K, Müller Józsefné, Blasko Borhala, Strkula 
Mária, Laczko Anna, Groszman Ferenc, Jiiger 
Mária 20—20 f. Longauer Ágnes 40 f, Halmos 
István, Nemes Oszkár, Patta Gyula. Rubinszky 
József, 1—1 K, Milo Lajos 30 f, StefTek József, 
Gürtler János, Gáspár Anna, Kollár József, Machií
N. , Gverk Jozefin 40—40 f, Koch Ignác 20 f, 
Vagaday N. 60 f, Ivanics J4zsef 1 K, Trpik Mária 
40 f, Ilatala Józsefné, Popracz József 2—2 K, 
Malejka Ágoston 20 f, Donoval János 60 f, Singler 
N. 20 f, Olajccz János 1 K, Tekus Antal 20 f, 
Pasztier N. 20 f, Cserven István, Kanya Lajos, 
Grüncveig Lajos 40—40 f, Benko János 60 f, 
R ísz Károly 50 f, Gáspár József, Brnák József, 
Kácha Károly, Gverk András 40—40 f, Gverk 
Ignác, Klein Mária 1—1 K, Vranyák Anna 20 t, 
Krizs Manó, Krizs József, Bránszky Mihály 30—30 
f. Miloszlavies Miksa 60 f, Bilner Mária 10 f, 
Stellek András 60 f, Veinger Gyula. Korén András, 
Miertus Arnold 40—40 f. Miertus Mária 30 f, 
R ísz POtcr 50 f, Szigler István, Pezlal Mihály 
40—40 f, Laluch Katalin 1 K, Zsuffa Károly 40 f, 
Urbanszky Ignác 1 K, Matejka Mária 20 f, Filip 
Antal 2 K, Gálusz N„ Kartik Mária 40—40 f, 
Hók Ede 20 f, Krizs János 60 f, Bajnok Lőrinc, 
30 f, Gabián Samu 1 Longauer Antal 20 f, János 
József, 40 f, Sum János 30 f, Krácsik János 1 K, 
Kornenda Anton 20 f, Urbán Vilmos 2 K. 20 sz. 
aláírási iv. Gyüjlő: Zabka Józef. Zubka József 5 
K, Stefanszky Anna 2 K, N. N. 40 f. Fleischer 
Anzelm, Svoboda Antal 1—1 K, Schmidl Teréz
2 K, Pischl K, Hubner Anna 40 f, Özv. Polereczky 
Dénesné 2 K, Reiprich Antal 1 K, Haln, N. N. 
40—40 f. N. N. 20 f, Lupták Károly, Csornák György 
1—1 K, Tóth Imre dr. 10 K. 21 sz. aláírási iv. 
Gyűjtő: Bocsák-Bohdcs. Zajacz János, Kiinger 
Béla, Zachar K„ Micsovszkv János 2—2 K. Weisz 
István 10 K, Greguss Magda 4 K, Frits Péter 2 
K, Polonyi Anna 50 Slarolinger Ánna 20 f. Grccs

Mihály 1 K, Stadror Johana 30 f, Szlaninova Anna 
40 f. Melczer Antal 20 f, Szamueli Amália 30 f, 
Czimra Katalin 20 f, Feszler Anstázija 50 f, 
Zálozsnik Mihály, Müller Ferencné 40—40 f, Rajcsi 
Emil, Weisz János 20—20 f, Simo Ferenc 1 K 
60 f, Brandenburg Fani 60 f. Bartos József 1 K. 
Antal Ferenc, Boldis József, 50—50 f, Tóth János 
2 K, Jokl János 1 K, Nemcsok Teréz, Palecsek 
János 50—50 f, Mozola János 10 f, Pastorek 
József 50 f, Simko Georg 10 f, Snirer Bozália, 
Grnács Páuvla 40—40 f, Kramarik Mária 30 f, 
Ilozach József, Harach Te^éz 1—1 K, Fiisár János 
40 f, Klein Henrikné 60 f. Lupták Balázs János, 
Urbanszky József, Moszol Teréz 40—40 f, Helfer 
Teréz 1 K, Grnáts Antal 40 f, Májovszky József 
10 f, Hatala Gyula 50 f, Varga Sándor, Mojicska 
József 1—1 K, Irmler Cecília 40 f, Irmler Juliska 
50 f, Pinta Károly 20 f, Reznicsek János 30 f, 
Chrion Károly 20 f, ifj. Moek Antal 40 f, Plet- 
scliütz Nándorné 20 f, Gulicska István 60 f Sipka 
János 20 f, Lamper János, Spett Ferencné 1—1 
K, Pantyik 40 f, Pokorny Antal, Hőnek János 
1—l K, Balázs Nándor 20 f, Lyeszkovszky Mária 
30 f, Turkovics Anna 20 f, Nemcsok János 60 f, 
Pomffy Ferenc 20 f, Mihalischnó 50 f, özv. Bachmann 
Nándorné 30 f, Dologni 1 K 40 f, Nemelz István 
2 K, Barth László 1 K, Ruszin N. 40 f. Baffia 
János 1 K, Benyo Károly, Bucsan Anna 40—40 
f, Rísz József, 1 K, Poskaj Teréz, Weisz Auréllá 
50—50 f. Stubna Mária, Niki József 1—1 K, 
Lovász János 1 K 20 f, Soltész Dénes 20 f, Farkas 
Pál 10 f, Bocsák István 2 K. (Folyt, köv.)

— Veszélyes csavargó. A múlt héten egy 
veszélyes csavargót tartóztatott (le a rendőrség 
Kolpaszkyteivkn személyében. Kolpaszky az ősszel 
szabadult ki a katonaságtól, erős, munkabíró ember, 
de a munkától irtózik s igv kéregetni járt a há
zakhoz s leginkább oda, ahol nincs férfi a háznál. 
Ilyen helyt követelőleg lépett föl, úgy hogy a 
megijedt asszonyokat többnyire megsarcolta. A 
mull héten özv. Ocsovszky Vilmosáé úrnő házá
ban próbált szerencsét, de rajtavesztett, mert a 
rendőrség tettenérte és statáliter harminc napi 
fogságra itelle csavargásért és tiltott, koldulásért.

— A leg k iv á ló b b  orv o so k , egyhangú véleménye 
az, hogy a Zoltán féle Csukamájolaj pótolhatatlan. Üvegje a 
gyógyszertárakban 2 koronáért kapható. Postán küldi a ké
szítő Zoltán Béla gyógyszertára, Budapest, V. Szabadság-tér

— A ta k a r é k o s  h á z ia sszo n y  a kiürült eredeti 
Maggi üveget a kereskedőnél után tölteti tűivel >gy meg ol
csóbban kapja a számára nélkülözhetetlen Maggi-félo leves- 
izcsitdt.

— A lég z ő sz er v ek  vannak éghajlatunknál fogra 
mindennemű betegségeknek (megtámadásnak) legjobban kitéve 
8 igy legtöbb esetben szorulnak orvosi segélyre. Szükséges 
ennélfogva őzen betegségek ellen hatásos gyógyszert alkal
mazni, és úgy az orvosi kar, mint a szenvedő emberiség 
örömmel fogja üdvözölni, hogy sikerült a „Sirolin-Roche * 
nevű orsósat készítmény előállítani, amely a légzőszervek 
összes megbetegedéseknél legjobbnak bizonyult s úgy a sú
lyosabb, mint pedig a könnyebb természetű hurutos bántál- 
inakat aránylag a legrövidebb idő alatt megszüntette. A 
„Sirolin Rocké" csökkenti a köpetet, emeli az étvágyat és 
megszünteti az eröcsökkenést, amellett ezen szer igen kelle
mes izti és nélkülöz minden inéregtartalmat. „Sirolin-Roche“ 
kapható minden gyógyszertárban.

— Egy lépéssel előre. Nyomasztó gazda
sági helyzetünkben őrömmel kell üdvözölnünk 
minden olyan magyar terméket, mely alkalmas 
arra, hogy hasonló külföldi gyártmányt kiszorít
son. Egy ilyen eseményről kell most hirt adnunk. 
A már külföldön is hírneves Brázay Kálmán cég, 
amely az elején áll az úttörő magyar nagykeres
kedelemnek sikereinek számát megint gazdagí
totta egvgyel. Ez a siker a Brázay-féle Kalogén 
sósborszesz fogkrémhez fűződik, amely fel ül múl
hatatlanul kitűnő szer a fogak épségben és szép
ségben tartására, továbbá a száj ápolására. Gsin 
és praktikusság dolgában pedig páratlanul áll a 
fogkrémet tartalmazó tubus is. A Brázay-féle sós- 
borszesznek már világhíre van, nyomdokába lép 
most a Kalogén, amely a magyar tudás diadala.

— A legnagyobb takarm ányrépa termé
sek. Elmúltak azok az idők, amikor a gazda már 
azzal is meg volt elégedve, ha csak nagy meny- 
nyiségben termett takarmányrépája. Ma már a 
legkisebb gazda is tudja, hogy nem abban áll a 
répa értéke, ha telerakja a jószágnak a beleit, 
hanem arra kell a fősülyt helyezni, hogy mekkora 
tápértéke van a répának. Hogy nagy tápértékkel 
biró répái nyerhessünk, szükséges, hogy a mag 
nem dugványokkal, hanem legalább 4—8 kilo 
súlyú anyarépákról lérméit legyen, ezek pedig 
tápértékükre nézve a leggondosabb módon egyen 
ként vegyileg megvizsgálva legyenek. Jelenleg nem 
létezik más cég a budapesti Mauthner Ödön cs. 
és kir. udvari magkereskedésén kivül, mely ily 
nagy gonddal termesztett répamagot hozna for
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galomba. Ezen répamag e mellett még impreg
nálva is van. miáltal sokkal gyorsabban kel ki 
és a rovaroknak is ollentáll. Ajánlatos tehát, hogy 
csak Mauthner féle impregnált csillagjegyü répa
magot vessünk, a csekély ár különbözet százszo
rosán megtérül a biztos és nagy termés révén.

NYILT-TÉR.
E rovat alatt közlőitekért nem felelős a szóik.

KALOGÉN
B r á z a y  s ó s b o r s z e s z
F O G K R É M  A LEGJOBB Hr*

Rumaltiinasitisiigbil.— itlktliHutitliniIrlimiinilautiL
F e rtő tle n ítő  hatóság : á lta l m eg v izsg á lv a .

n é lk ü lö z h e te tle n

A fogak tisztán tartásához fogviz nem elegendő. — 
Eltávolítása a foghus körül akaratlanul képződő ártal
mas anyag, csakis mechanikai tisztítással egyesített 
egy felélesztő és antiseptikus hatással biró fog-Crém- 
mel elérhető. A , ,K A L O D O N T “  használata az 
összes kulturállomokban a leghatásosabbnak ba- 

bizonyult.

SELMEC- ÉS BÉLABÁNYA SZ. KIR. VÁROS

HIVATALOS KÖZLEMÉNYEI.
Az anyakönyvi hivatalok bejegyzései.
1907. évi február bó 10-tól, 1907. március hó 9-ig. 

Születés.
— Vodnák Mária leány Selmecbánya

Nemcsok József, Ottó Ilona „ „
Stanczel János, Kötlek Mária „ „

— Strohnor Mária „ „
Hattala Gyula, Vágner Ilona „ „
Cziezka Sándor, Kornora Mária f iú  „
Krizsner István, Debnár Anna fiú „
Lupták (Kubo) János, Tekiás Katalin leány Selmecbánya

— Raffai Erzsébet leány Selmecbányán
— flrdy  Katalin fiú „

Suták Ferenc, Nouscbl Anna leány „
Bielik Adolf, Oremusz Zsuzsi fiú „

— özv. Bazler Jánosnó leány „
Frank Mihály, Gröhnor Irma leány Hodrusbányá
Züsz Mihály, Uram Maria leány „
Lukoviá Vilmos, Obortos Amália fiú „
Foltán Ignác, Doiinszkn Ilona leány „

Kihirdetés.
Srnovszky Márton, Szlujka Aranka Selmecbánya 
Zügn Ferdinand György, Kuna Anna „

Házasság:.
Rell Béla, Klement Emma Selmeobánya 
Nehoda Jenő, Heine Klára ,,

Halálozás.
Szlávik János 17 éves, tüdógümőkor Selmecbánya 
özv. Knotz Edéné 63 éves tüdőgyulladás „
Liesko János 53 évos tüdógümőkor „
Bevelaqua Anna 18 hónapos tüdölob „
Szliaczky Jánosno 49 éves tüdővész „
Csabák Mártonnó 52 „ tüdógümőkor „
Túrosán Mihály 6í) „ szerviszivbaj „
Petrasovszky László 3<J éves maningitis spirális Selmecbánya 
Turek Anna 53 éves vesegyuladás Selmecbánya 
Scmidt József 82 „ giimös liashártyalob „
Svecz János 17 hónapos influenza „
Bulla János 45 évps tüdőlob „
Huszárik István 4 éves agybártyalob „
Sckmidt Erzsébet 67 éves ngyvérömleny Hodrusbányá

Meghivó.
Selmec- és Bélabánya sz. kir. bányaváros törvény- 
hatósági bizottságának folyó évi 1907. március havi 
rendes közgyűlését ugyanazon hó 12-ének d. u. 
3 órájára tűzöm ki, s ahhoz a bizottság tagokat 

ezennel meghívom.
Ipolyság, 1907. febuár 28.

Lits Gyula, főispán.



Tárgysorozat:
1. 1945. v. t. 907. szám. Ferdinand bolgár 

fejedelem és Fülöp Szász-Coburg-Gothai herceg 
köszönő levelei Klementina kir. hercegasszony el
halálozása alkalmából hozzájuk intézett részvét
iratra.

2. 1812. v. t. 907. szám. M. kir. belügymi
niszter 19433. sz. rendelete. melvlyel jóváhagyja 
az u. n. Zlinszky telek ingyenes átengedését, 
ellenben a bélabányai kapu lebontására vonatkozó 
határozattól a jóváhagyást megtagadja.

3. 1467. v. t. 907. szám. Somogy vármegye 
átirata a nemzeti kormány üdvözlése tárgyában.

4. 1953. v. t. 907. szám. Hernnann Emil, 
Hornyacsek István, Sztankay Ferenc, Weisz Ignác 
törvhatósági biz. tagok és több városi polgár in
dítványa Kossuth Ferenc kereskedelmi m. kir. 
miniszternek bizalomnyilvánitás és a város dísz
polgárává leendő megválasztása iránt.

5. 8303. v. t. 906. szám. Kecskemét város 
megkeresése II. Rákóczi Ferenc emlékének meg
örökítése tárgyában.

6. 1501. v. t. 907. szám. Igazoló-választmány 
véghatározata az 1906. évi december 6-án meg

tartott törvényhatósági bizottsági tag választás 
megsemmisítése tárgyában.

7. 1424. v. t. 907. szám. F.lőterjesztés a vá
rosi erdőmester és a külutcai rendőrbiztosok iro
dáinak fűtésére szükséges faatalány rendezése és 
a hodrusbányai rendőrbiztos és rendőr természet
beni lakása és irodájának áthelyezése tárgyában.

8. 925. v. t. 907. szám. Előterjesztés a 
Goldbrunner Sándor-féle tűzoltói alapból tűzi- 
fecskondők beszerzésére szükséges összegnek köl
csön útján leendő fedezése iránt.

9. 552. v. t. 907. szám. Előterjesztés a va
súti hálózat kiépítése és a vasúti menetrend ki
bővítése tárgyában a kereskedelemügyi m. kir. 
minisztériumhoz intézendő kérvény tárgyában.

10. 785. v. t. 907. szám. Előterjesztés az u.
n. «Kórházi kert»-nek az ápoló apácák és kór
házi betegek részére leendő ingyenes átengedése 
iránt.

11. 7940. v. t. 906. szám. Előterjesztés a hó
törések folytán változott viszonyokhoz mérten a 
fenálló faeladási szerződés mikénti teljesithetése 
tárgyában.

12. 1508. v. t. 907. Az 1907. évi erdősítési 
költségelőirányzat és tervek megállapítása iránti 
elől erjesztés.

13. 1460. v. t. 907. szám. Előterjesztés a 
Krinovics testvérek által nyilvános árverésen 
Ígért haszonbér tárgyában.

14. 1700. v. I. 907. szám. Előterjesztés a 
vihnyei fürdöházban levő boltoknak 1907. évben 
miként leendő értékesítése tárgyában.

15. 1793. v. t. 907. szám. Előterjesztés a 
vihnyei-fürdő gyógy- és zenealapjának 1907. évi 
költségvetése tárgyában.

16. 1433. v. t. 907. szám. Előterjesztés Kaurics 
Sándor számgyakornok véglegesítése iránt.

17. 170. polg. 907. szám. A polgármester 
havi jelentése a városi háztartás és közigazgatás 
1907. évi februárius havi állapotáról.

18. 1565. v. t. 907. szám. Az 1906. évről 
szóló erdőmesteri éves jelentés.

19. 1560. v. t. 907. szám. Előterjesztés a 
városi erdőmester kérvényére lótartási pótlék meg
állapítása tárgyában.

20. 922. v. t. 907. szám. Előterjesztés Greguss 
Antal Selmecbányái lakos kérvényére a -Kórházi 
kertiből 42 □-öl megvétele tárgyában.

21. 1416. v. t. 907. szám. Előterjesztés Cziczka 
Sándorné Selmecbányái lakos kérvényére a «Női 
gyakorló iskola* részére havi 30 korona segély 
megállapítása tárgyában.

22. 932. v. t. 907. szám. Helybeli «Ivolos» 
leányiskola főnöknőjének felebbezése az iskola- 
tandijak behajtásánál felmerült 18 K végrehajtói 
dij megfizetését megállapító tanácsi határozat 
ellen.

23. 1334. v. t. 907. szám. Előterjesztés özv. 
Mihalik Anlalné városi hajdú özvegyének kegy-dija 
iránt.

24. 1326. v. t. 907. szám. Előterjesztés Piccin 
Alajos városi órafelhuzó évi 200 K dijának évi 240 
koronára leendő felemelése és eddigi évi 40 ko
rona segélyének beszüntetése iránt.

25. 1954. v. t. 9(»7. szám. Grohthann Gyula, 
mint a -Selmeci Újság* kiadójának ajánlata a hi
vatalos hirdetések közzététele iránt.

26. IMI. és 1665. v. t. 907. szám. Felebbe
zése l)r. Wagner I.ászló ügyvéd selmeci lakosnak, 
továbbá Csányi Ottó tb. főszámvevő. Zólomy 
Imre erdőmester, Dobó Sándor tb. számvevő, 
Szpiska Mihály pénztári ellenőr és Lindmayer

6 ____

János tb. rendőrfogalmazónak a törvényhatósági 
bizottság f. évi 41,28. sz. határozata ellen a ban
koknál és hitelszövetkezetnél viselt állások tár
gyában.

Selmecbánya, 1907. évi március hó 6-án.
Horváth Kálmán,

polgá •■mester.

| 1327/1907
Hirdetmény.

Mely szerint közhírré tétetik, hogy a folyó 
; évi földadó kivetési lajstromok az Ipolysági m.
; kir. pénzügyigazgatéságnak érvényesítési záradé- 
! kával ellátva a városi adóhivatalnál folyó évi 

március hó 4-tól folyó évi március hó 12 -ig ter
jedő nyolc napi közszemlére kitétetnek azon figyel
meztetéssel, hogy az adókötelesek netáni felszó
lamlásaikat megtegyék, és pedig:

a) azon adózók, kik a fentórintelt kivetési 
lajstromban tárgyalt adónemmel már a múlt év
ben voltak megróva, a lajstrom kitételének napját;

b) azon adózók, kik a kivetési lajstromban 
megállapított adóval a kivetés évében első Ízben 
rovattak meg, adótartozásuknak az adókönyvecs
kébe történt bejegyzését követő 15 nap alatt köz
vetlenül az ipolysági m. kir. pénzügyigazgatóság
hoz annál inkább nyújtsák be, mert ezen határ
időn túl oda beérkezett felszólamlásaik az 1883. 
évi XLIV. törvénycikk §-a értelmében mint figye
lembe nem vehetők, egyszerűen visszautasittatnak.

Selmecbányán, 1907. évi március 2.
Városi adóhivatal.

S E E M E C B A X V A I Hl  R A D 0

1552 1907.
Hirdetmény.

Mely szerint közhírré tétetik, hogy a folyó 
évi házbéradó kivetési lajstromok az ipolysági
m. kir. pénzügyigazgatóságnak érvényesitési zára
dékával ellátva a városi adóhivatalnál folyó évi 
március hó 5-től folyó évi március hó 13-ig ter
jedő nyolc napi közszemlére kitétetnek azon figyel
meztetéssel, hogy az adókötelesek netáni felszó
lamlásaikat megtegyék, és pegig:

a) azon adózók, kik a fentérintett kivetési 
lajstromban tárgyalt adónemmel már a múlt év
ben voltak megróva, a lajstrom kitételének napját;

b) azon adózók, kik a kivetési lajstromban 
megállapított adóval a kivetés évében első Ízben 
rovattak meg. adótartozásuknak az adókönyvecs
kébe történi bejegyzését követő 15 nap alatt köz
vetlenül az ipolysági m. kir. pénzügyigazgatóság
hoz annál is inkább nyújtsák be, mert ezen ha
táridőn túl oda beérkezett felszólamlásaik az 1883. 
évi XLIV. törvénycikk §-a értelmében mint figye
lembe nem vehetők, egyszerűen visszautasittatnak.

Selmecbányán, 1907. március 2-án.
Városi adóhivatal.

1312G. szám. VIII/8. 1907.

Pályázati hirdetmény
a Keszthelyen, Tordán és Kisszebenben tartandó gyümölcsészeti 

tanfolyamokra.
1. Keszthelyen (a m. kir. gazdasági akadémiá

nál) március 18-tól—27 ig.
2. Tordán az állami kertmunkás április 

8-tól—17-ig.
3. Kisszebenben az állami faiskola területén 

április 15-től—24-ig gyümülcsészeti tanfolyam fog 
tartatni.

Célja ezen tanfolyamoknak:
a) hogy a fiatalabb s a fatenyésztés iránt 

érdeklődő tanítók a faiskolakezelés és gyümölcs
tenyésztésben mint elméletileg, mint gyakorlatilag 
kiképzést nyerjenek,

b) hogy a tanfolyamol sikerrel végzett lanitók 
a fatenyésztést és gyümülcslermelsét iskoláikban 
nagyobb sikerrel taníthassák és

c) hogy a gyümölcstermeléssel foglalkozó föld- 
birtokosoknak tlkalom adassák arra, hogy a gyü- 
mülcsíák nemesítésében, kezelésében és gondozá
sában kellő útmutatást nyerhessenek.

Minden egyes tanfolyamra csak 16 tanító fog 
az állam költségére felvétetni s ezek egyenkint 30 
korona utazási átalányt és napi 3 korona ellátási 
dijat kapnak. Oly tanító, aki ily tanfolyamban már 
részt veti. vagy aki a faiskolájáért földhitelintézet! 
pályadijot nyer!, nem pályázhatik. A felvételnél 
azok részesülnek előnyben, akik gaznasági ismétlő 
iskolát vezetnek továbbá azok, kik oly járásból 
valók, a melyből ily tanfolyamon még egy tanító 
sem volt.

1907. március 10.

Felhivatnak azon ismétlő iskolai tanítók és 
faiskolát kezelő néptanítók, akik ezen tanfolya
mokon részt vennni óhajtanak, hogy 1 koronás 
bélyeggel felszerelt kérvényeiket, a melyekben la
kóhelyük (vármegye és község) életkoruk, nyelv- 
ismeretük s faiskolában töltött eddigi működésűk 
valamiut a kezelésükre bízott faiskola terjednlme 
is megjelölendő s ez adatok valósága közvetlen 
iskolai hatóságuk által is igazolandó, ha Keszt
helyre folyamodnak folyó évi március 5-ig, ha 
pedig Torijára vagy Kisszebenbe folyamodnak 
folyó évi március 15-ig kizárólag közvetlenül 
hozzám terjesszék fel.

Ezen határidőn túl beérkező kérvények nem 
fognak figyelembe vétetni.

Az állami ellátási dij mellett felveendő taní
tókon kívül mindegyik tanfolyamra fel fog még 
vétetni 3—4 földbirtokos és gazdatiszt isf akik 
azonban állami ellátásban nem részesülnek. Ez 
utóbbiak kérvényeiket folyó évi március 20-ig 
ugyancsak hozzám terjesszék be.

A tanfolyamot állami költségen végzett hall
gatók az országos gyümölcsészeti miniszteri biztos 
helyettese jelenlétében elméleti és gyakorlati vizsgát 
tesznek és ennek eredményéről bizonyítványt 
nyernek.

Budapest, 1907. február hó.
M. kir. földmivelésügyi miniszter.

1372. sz.
Hivatalos árvesi hirdetmény.
A közadóhátralékok fejében lefoglalt zálog

tárgyaknak az 1883. évi XLIV. t.-c. 67., 68., 69., 
70., 71., 72., 73. és 74. §§-ai értelmében eszköz- 
lendő nyilvános elárvereléséről Selmecbányán 
1907. évi március 18., 19., 20., 21., 22. napjain 
d. u. 3 órakor eladatnak: szarvasmarha, bútor, 
ruhanemű, széna.

Á rverési fe lté te le k :
1- szür. Az első árverésen mindazon egyes 

zálogtárgyak, amelyek értéke 100 koronát meg 
nem halad, becsáron alól is mindjárt föltétlenül 
el fognak adatni; 100 koronán felüli értékű egyes 
tárgyak pedig csak akkor, ha a becsárnak lega
lább háromnegyed része igértetik.

2- szor. A második árverésen azonban min
den zálogtárgyak különbség nélkül, a becsérték 
háromnegyedén alól is, — legtöbbet Ígérőnek 
mindenesetre átengedtetnek.

3- szor. A vételár készpénzben azonnal fize
tendő.

Selmecbányán, 1907. március hó 4-én.
Városi adóhivatal.

1G12G. szám. VI11/3. 1907.

Pályázati hirdetmény
a Budapesten és Kolozsvárott tartandó gyümölcsészeti tanfolyamokra.

Budapesten (a m. kir. kertészeti tanintézet
ben) folyó évi március 18-tól március 23-ig, 
Kolozsvárott (a m. kir. gazdasági akadémiánál) 
folyó évi április hó 15-től 20-ig gyümölcsészeti 
tanfolyam fog tartatni.

Célja ezen tanfolyamoknak:
a) hogy a fiatalabb lelkészekben a gyümölcs

tenyésztés iránti érdeklődés felkeltessék s nekik 
alkalom szolgáltassák arra, hogy a gyümölcste- 
nyészlésben némi kiképzést nyerjenek,

b) hogy a fajenyésztésnek, afa nemesítésének 
s a gyümölcs értékesítésének feltételeit, módját és 
természetes követelményeit megismerve és meg
kedvelve, e hasznos és nemesítő foglalkozásnak 
az életben mivelői, tanítómesterei és buzgó ter
jesztői legyenek.

A két tanfolyam mindegyikére külön-külün 
csak 12 lelsész fog az állam költségére felvétetni 
s ezek egyenkint. 32 K utazási általányt és napi 
4 K ellátási dijat kapnak.

Felhivatnak azok a lelkészek, akik ezen tan
folyamokon részt venni óhajtanak, hogy 1 koronás 
bélyeggel felszerelt kérvényeiket, a melyekben lak
helyük. (vármegye és- község) életkoruk, nyelvis
meretük, valamint az is, hogy kedvező-e vidékük 
a gyümölcstermelésre, felemlítendő, folyó évi már
cius hó 10-ig bezárólag közvetlenül hozzám ter
jesszék fel ezen határidőn túl beérkező kérvények 
nem fognak figyelembe vétetni. Az a lelkész, aki 
már ily lenfolyamon részt vett, nem pályázhatik. 
Segédlelkészck nem vétetnek fel.

Az állami ellátási dij mellett felveendő lel
készeken kívül fel fog még vétetni a két tanfolyam



1907. március 10.

mindegyikére 3—4 földbirtokos és gazdatiszt is, 
akik azonban állami ellátásban nem részesülnek. 
Ez utóbbiak kérvényeiket szintén folyó évi már
cius hó lö-ik terjesszék be hozzám.

Budapest, 1907. február hó.
M. klr. földmivelésügyi miniszter.

h i r d e t é s e k .

D U ^ K E L  V .  K .
Felsőmagyarhoni Első Parkettgyár 
és Gőzfürész R é s z v é n y tá r s a s á g  

K A S S Á N .

Ajánlja kitűnő tölgyfából készült, sok
szorosan kitüntetett

p a - r H s z e t t a - i t ,
u. n. amerikait, tömör és berakott kockáit 

ju tá n yo s árak  m ellett.
A lerakás kívánatra gyári lerakók által 

a legpontosabban történik.

Egy kitűnő állapotban levő zongora
azonnal eladó.

J3ővebbet Joerges jt. özv. és fia 
könyvkereskedésében.

S E I. M E C G A N Y  A j  H J 1 \ A D  Ú_

Jovak, kocsik, szánok és 
lófelszerelés eladó.

Bővebbet a kiadóhivatalban.

H í u d o t ó o  I j&tEaüsl-utcábanlévőJeasek-
í l i l U t j l C o !  féle 13/1. szánni háj 

eladó.
JSővehhet a Selmeei JVépbankban.

Zsigmondy-utcában 11/114. alatt nagy gyü
mölcsös kerttel, udvar, négy szoba, két konyha, 
egy éléskamra, pince, kú t állandó ivóvízzel. 
A z o n n a l e la d ja  ösv. K Ö O L  J  Ó Z S F F N É .
Közel a városba, napos oldal és nyaralók részére 
~ 11 igen alkalmas.

K érj©  in g y e n
és bérm nntve m agyar nyelvű , gasdsgou  M u strá lt fö á r le g y -  
s ó k e m e t ,  3000-nél több ra jn a i,  mlndeone^iO  n ik k e l- , e s ü s t -  

ó s  a r a n y ó r á k ,  valam in t m indennem ű s z o lid  
a r a n y  é s  e z ü s t  á r u k , h a n g sz e r e k , aoél*  
é s  b ő r á r u k  atb.-ról e r e d e t i g y á r i  árb a n .
N ikkel rom onto lr ó ra  ...   ... k  8.—
S ys tem  R otkopf p a ten t óra  _  _  K 4.—
S vtjo t eradett syatem  Roskopf paten t K 6.— 

, B ejegyzett .S as  R osk o p f ' n ikkel rém . K 7.— 
t  E züst rom ontolr óra  .Glória* m üvei K  7.60 
> E zöst rom onto lr ó ra  dupla  fedé lle l... K  11.60 

. .v  É bresztőóra K 2.90. K onyhaóra ... _  K 8.— 
I l t  Sohw arzw aldl ó ra  K 2.80. K aknkóra K 8.60 
#  <• M inden ó ráé rt 8 évi Írásbeli jótállás. — N ln-  

■' oaen  k o o k á z a t l  B e o se r é lé a  m e g e n g e d v e ,  
k v a g y  a  p é n z  v is s z a  I

[ K O N R A D J Á N O S
E l s ő  ó r a g y á r  é s  s z é tk ü ld é s t  á ru h áz ,

BrUx 1258 Bzárn. (Csehország.)

A Szt.-Háromság-téren levő 11,6. sz. KACHEL- 
MANN-féle házban egy

földszintes üzleti helyiség
_____folyó évi március hó 1-tól kiadó._____
T71T \  fűszer-, vas* és rőföskereskedés LITVÁN
1 J . l J x l i y U  (Hontmegye árúleltár szerint átadatik, 5
évi adómentes ház 4800 ko onáért. Évi tiszta jövedelem 1400 K.

Bővebb felvilágosítást ad a tulajdonos Csóka J ó zse f  
Lltva (Hontmegye.i

S Z A L O N N A
fohér sós, osontnélküli, szép tiszta, pörkölt bőrű, bár

minő résztelekben, k g .-ja .............................................. 132
Zsírnak való szalonna, sótalan, friss v á g á s ú ................. 140
FUstölt vastag sza lo n n a......................................................  148

„ vékony „   148
Debreceni paprikás sza lo n n a .............................................. 100
Füstölt kolbász sertés húsból, azonnal ehotő v főzni való 184
Pácolt fokhagymás paprikás szalonna.................................  ‘200
Pácolt bőrös sonka, karmonádll, o ld a la s ......................... —
Pácolt sovány, szalonna nélküli sonka, karmonádll, oldalas 176 

A fö n tl á r u k  sz á ll ító  levelo  ós c so m a g o lá sa  Ingyen .
Elsőrendű liá z iz s ir  k g . - j a .............................................  152
Hozzá szelencék: 5 kg-os 140, 10 kg-os 160, 25 kg-os 300 f.

100—200 k g . v é te ln é l In g y en  h o rd ó .

Tormás virsli párja 10 f, 50 pár vételnél 8 f. Szalvaládé darabja 
10 f. 50 pár vételnél 8 f.

■ Az árak fillérekben értendők. — - - ■ 
Áruim árai, melyok g y a k r a n  v á lto z ó k , e helyen mindon 

számban „szalonna" cím alatt találhatók.
S z á llítja

B a lc z á r  L ajos k iv ite li ü z le te  N y íregyh áza
T elefon  134. sz . S ü rg ö n y e im : B a lc z á r  h e n te s  N y íreg y h á za .

S i r o l i i t
•Emeli az étvágyat és a testsúlyt, megszün
teti a  köhögést, váladékot, éjjeli Izzadást.

Tüdőbetegségek, hurutok, szamár
köhögés, skrofulozis. influenza
ellen számtalan tanár és orvos által naponta ajánlva.

Minthogy értéktelen utánzatokat is kínálnak, kérjen mindenkor 
ffltoche“ e red e ti  csom agolást.

F .  H o f T m a n n - L a  R o c h e  & . C o .  B a s e l  (Svájc)

I liin kW W H k

Tisztelettel értesítem Selmecbánya és piciéibe nagyérdemű közönségét, hogy25 év óta fennálló üzletemet
egy, a mai l ôr igényeinek teljesen megfelelő és a legnagyobb kényelemmel berendezett

J 3 o d e g á v a I  b ő v í t e t t e m  k i.
TáraHságot és költséget nem kimébe, képes vagyok a legkényesebb igényeket is kielégíteni. 

Hapcmia friss kassai sonka, különféle felvágott, minclenfaju 

csemege, bjalak, sajtok a le g ju tá n y o sa b b  árban kaphatók.

A zo n k ív ü l va ló d i m agyar é s  fra n c ia  p ezsgők , a leg job b  izü m agyar b orok  p a la ck o n k in í é s  p oharankint k im érve, 
nagyérdemű közönség becses látogatását kérve, vagyok 

. „ . . , . .. küünő tisztelettelNaponta friss kőbányái sor.
— . Esténkmt lea. ------  W e i s z ;  I g n á c

föod ega  é s  a o liá n y n a g y tő z s S c  lu la jd o n o s . _ _



8 1907. március 10.

Eladó ingatlan birtok.
A sze lak n a l-ú t a la tt  fok vö IV. 187 sz legjobb  

karban ta r to tt ház, 2 ' ,  holdas gyüm ölcsös k ertte l 
és m ellék h ely iségek k el eg y ü tt  eladó.

A házban van 6 szoba, 3 konyha. 1 éléskam ra, 
pince, udvar és k út á lland ó Ivóvízzel

A p iachoz közel fekszik , napos oldal és nya
ralók  részére Igen a lkalm as.

Bővebbet PELACHY FERENC k ir . főm érnöknél 
Selm ecbányán.

nélkül ne együnk levest. 
Néhány csepp elegendő.

Nagy és állandó
j ö v e d e l e m r e

tehetnek szert
oly intelligens urak és hölgyek, kik 
régi előkelő magyar Képes szép- 
irodalmi folyóirat számára elő'- 
fizetést tudnak gyűjteni. Érdeklő
dők sürgó'sen, levélben jelentkez

zenek

Huszár Bélánál
IV., Egyetem-utca 4.

^ 6 0 _ #

Köhögés, rekedtség és huru t ellen  nincs jobb a

R ótkv-féU

pemetefű cukorkánál.
Vásárlásnál azonban vigyázzunk 

és határozottan R ÉT H Y -félét kér
jünk, mivel sok haszontalan után

zata van.

I doboz 60 fillér.
Csak R éthy-félét fogadjunk el.

■péitYképészeti gépek 
J és kellékek □ □ □

első és m ind ig  friss minőségben 
(hitelképes egyéneknek részlet- 
------------- fizetésre is) ---------- —

K aphatók: Joerges Ágost özv. és fiánál
T erasseon

M E G H Í V Ó .
A SELMECI NÉPBANK M IN T  RÉSZVÉNYTÁRSASÁG

1907. ÉVI MÁRCIUS 21-ÉN D. U. 3 ÓRAKOR AZ INTÉZET HELYISÉGÉBEN

XXXVI. ÉVI RENDES KÖZGYŰLÉSÉT
TARTJA. ÉS ERRE A T. RÉSZVÉNYESEKET TISZTELETTEL MEGHÍVJA.

— í-íAftOvV.—.

A  közgyűlés tárgysorozata:
1. Közgyűlési elnök s jegyző, valamint három hitelesítő részvényesnek megválasztása.
2. A meghatalmazások vizsgálatáról szóló jelentés.
3. Az igazgatóság- és felügyelő-bizottságnak jelentése a lefolyt üzletévről, ugyanennek tár

gyalása, valamint az 1903. évi tiszta nyereség felosztása iránti határozathozatal és a fel
mentvény megszavazása.

4. Négy igazgatósági és egy felügyelő bizottsági tag választása az 1909. évi rendes közgyűlésig 
terjedő megbízatással.

5. Személyi ügyekben -  az igazgatósági jelentésben foglalt és közzétett — ajánlatok 
tárgyalása.

6. Netán! indítványok tárgyalása.
Selmecbánya, 1907. március hó 7-én _ .: Dr. Bartha Béla s. k.

v .„vm, MÉRLEG ÉS VAGYOX-KIMUTATÁS 1906 DEC. 31-ÉN TmvK

__ S_EJ, M E C B A N Y  A ! H Í R A D Ó

e összesen 1 Összesen

K f K f K f K f

93 Pénztárkészlet 190G dec. 31-én 1755435 12 Részvénytőke................................. 150000
84 V áltó-tárca.................................... 655145 | 13 T a r ta lé k a la p ............................. 40000 —

1906. évi leírás.................... 3-461 “ 6519841- 14 Külön ta r ta lé k a la p ..................... 15963:39
8504 6 83 N y u g d íja la p .................................

451446 66 88 B e té t e k ......................................... 1368141 32
86 Jelzálog kölcsön kamat . . . . 11118:38 95 Betétek II. félévi kamatai . . . 30925 82 1399067 64
73 Töri. jelzálog kölcsönök . . . . 483579,86 77 Visszleszámitolt váltók................. 128421 —
74, Töri. jelzálog kölcsön kamat. . 767252 69 Hitelezők......................................... 57764 _
90 Zálogelőlegek................................ 19892 - 94 L e t é te k ......................................... 6459166
8/ Zálogelőleg k a m a t .................... 268 58 76" Ó v a d é k o k ..................................... 0800 _
30 É rtékpapírok ................................. 67406: - 71 Fel nem vett osztalék ................ 810 _
42 Értékpapírok k am a ta i................ 452 — 18 Z álog többletek ............................. 16089
96 Folyó szám la................................ 72888 39
78 Folyó számla k a m a t ................ 1237 35 Előre fizetett kamatok:
<5 46.. 60., 13. számú bérházak. . 49521 98 851 V á ltó k n á l ..................................... 400S 87
75: F ö ld b irto k ..................................... 10672 32 60193 30 86 Jelzálog kölcsönöknél................ 86? 7fc

1500 74  Töri. jelzálog kölcsönöknél . . 1835 27
150 13501- 8/ Zálogelő legeknél......................... 210 45

78 Folyó sz á m lá n á l......................... 44 15 6963 52
209 85 304 12 30 Előre fizetett házbér..................... 213149— Nyereség-áthozat 1905. évről. . 171 42

12 , Postatakarékpénztár.................... 2571(32 1906. évi n y e r e s é g ..................... 21861 77 2203319
91 Adósok ......................................... 5852 86
80 Hátralékos b é r ............................. 747 28

1864164 13 1864164 13
i

K IA D Á S O K NYERESÉG- ÉS VESZTESÉG-SZÁMLA JÖ V E D E L M E K
B

3
összesen a i Összesen

K f K f eS K f K f
K a m a to k : 1 Nyereség-áthozat 1 9 0 5 . évről . . 171 429 í) Betétek után............................... 6 0 8 3 3 64

6 0  Visszleszámitolt váltók után . . . 4 9 5 4 97 K a m a to k :
43  Nyugdíjalap után........................ 1709 19 6 7 4 9 7 8 0 85 Váltók u tá n ............................... 5 2 1 0 8  96!86 Jelzálog kölcsönök után.............. 3 1 0 1 9  91

74 Töri. jelzálog kölcsönök után . . 2 1 8 0 9  69,:101 Fizetések és lakpénzek.............. 1 0 8 0 8 15 87 Zálogelőlegek u tán .................... 2 2 4 3  0 2100 (  gyviteli költségek.................... 6081 6 9  1 6 8 8 9 81 78 Folyó számlák után..................... 4 7 2 8  3 3 j
42 Értékpapírok u t á n ..................... 2 9 0 9 95 ;A d ó k . 97 1 4 3 8 19 116258 0514 10° 0 betéti kamatadó................. 5 S84 09 8 0 Ingatlan jövedelmek................. | 3315 7322  Üzleti adó .................................. 6 2 3 8  3 6  1 2 1 2 2 45 98 Vegyes dijak és jutalékok . . . . 7 6 2 5 5

L e írá so k :
8 4 : Váltóknál.................................. 1461 _
9 2  Óvásoknál.................................. 2 0 9  8 5
17 Felszerelésnél........................... 150 -  1 8 2 0  85
9 9  Bélyegilleték............................... — -  1 4 3  62

Nvereség-áthozat 1 9 0 5 . évről . . 1 7 1 4 2
1906 . évi nyereség.................... 21 8 6 1 77  2 2 0 3 3 1 9

12 0 5 0 7 75 12 0 5 0 7 75
1 II

Papp György s. k
pénztáros.

Selmecbánya, 1900. évi december hó 3l-én.
Dr. Bartha Béla s. k.

igazgató.
Wágner Lajos s. k. Kubacska Aranka s. k. Seidel Ágoston s. k.

1. könyvvezető. II. könyvvezető. számvizsgáló.
Megvizsgálta és teljesen helyesnek találta a felügyelő bizottság:

Zólomy Imre s. k. Pachmajer János s. k. Fekete István s. k.
f. b. tag. f. }). elnök. f. b. jegyző.

Nyomatott Joerges Ágost özv. és fia könyvnyomdájában Selmecbányán, 1907.
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