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Magyar városok kongresszusa.
E hó huszonegyedikén összejönnek 

megint az ország- városainak vezető em
berei Budapesten. Kongresszust tartanak, 
amelyen terveket, javaslatokat fognak meg
tárgyalni, hogy miképen lehetne segíteni 
a .sínylődő, a vergődő, nyomorgó vidéki 
városokon. A jó urak megtárgyalják a sok ; 
szép tervet, hoznak egy csomó üdvös ha
tározatid, benyújtanak a kormányhoz me
gint valami memorandumot s azután re 
bene gesta liazazónáznak az ország szivé
ből, az egyetlen nagy magyar városból, 
ahol van ipar, kereskedelem, forgalom, élet, 
hazautaznak az ő kis vidéki városkáikba, 
hogy annál inkább érezzék, mennyire el
várniuk hagyatva, mennyire el vannak ma
radva a jó vidéken.

Számtalanszor irtunk már a vidéki 
városok érdekében, számtalanszor kimu
tattuk, hogy mennyire, helytelenül, hibásan 
jártak el az ország kormányai, amikor tel
jesen magukra hagyták a vidéki városo
kat, hadd tengődjenek, ahogy tudnak. A 
politizálás, a közjogi kérdések firtatása 
mellett a törvényhozás is jóformán telje
sen megfeledkezett a vidéki városokról s

ma ott állunk, hogy valósággal aggasztó 
a városok helyzete.

Most, hogy e hónapban megint kong
resszust tartanak a vidéki városok, idősze
rűnek tartjuk mi is, hogy újólag foglal
kozzunk a vidéki városok kérdésével, saj
nos azt hisszük, hogy sem sorainknak, 
de még a kongresszusnak sem igen iesz 
semmi nevezetesebb eredménye, mert hiszen 
törvényhozó uraink megint válságba vitték 
ezt a szerencsétlen országot, amelyet a 
folytonos politikai válságok egyre gyön
gítenek.

Pedig hej de ráférne már egy kis 
belső béke! milyen szükség volna az al
kotó. erötgytljtő munkálkodásra!

Mostoha a sorsa mostanság ennek az 
országnak s úgy látjuk, hogy amióta a 
magyar törvényhozás beköltözött a dmia- 
parti fényes palotába, amely sok-sok mil
liójába került az adófizető polgároknak, 
azóta megszűnt a rendes, csendes, hasznos 
munkálkodás s nemzeti létünk pillérei las
san k i n t gy ö ngiil 11 ek.

Válság van megint s e válság ideje 
alatt fognak nagygyűlést tartani az ország 
városai. Eredményt tehát nem igen érhet
nek el most sem.

De eredménye mégis lehetne összejö
vetelüknek. Érhetnének el eredményt ak
kor, ha az a tekintélyes, hatalmas testület, 
a vidék összes városainak, gócpontjainak 
kiküldöttei, a komoly, munkás, az ország 
igazi szükségeit ismerő derék férfiak kije
lentenék nyíltan, erélyesen, hogy az or
szágnak nem válságokra, de békére van 
szüksége, h o g y  dolgozhassák, erősödhessék, 
fejlődhessék.

A politikai felfordulások, amelyek 
újabban i gén sünin kezdenek előfordulni 
nem erősítik, de gyöngítik a nemzetet, az 
országot. Ezt legjobban azok tudhatják, 
akik szerte-széf az országban naponta lát
hatják a gazdasági pangást s a nyomorú
ságot, amelyben sínylődik az ország adó
fizető népe.

Hazafias kötelessége megnyilatkozni 
a vidéki városok kiküldötteinek ebben az 
irányban, mert azok mellett a kérdések mel
lett. amelyek föl vannak véve a kongresszus 
programrnjába még fontosabb, még életbe
vágóbb érdeke a városoknak az, hogy rend és 
béke honoljon az országban, amely a közel 
múltban amúgy is Még megpróbáltatásnak 
volt kitéve.

Ha pedig úgy gondolják a vidéki vá-

Az iskola és a szociális kérdés.
(tavaid Richard csp. plébános bevezető beszédje 
a Selmecbánya vidéki r. k. népnevelők egyesüle

tének f. hó 11-én tartott közgyűlésén.) ::
Kulturális fejlődésünkben két párhuzamos 

irányzatról beszélhetünk, gazdaságiról és szelle
miről; mind a kettő külön halad saját törvénye 
szerint.

Mi tanítók nem vagyunk ugyan arra hivatva, 
hogy a gazdasági fejlődést befolyásoljuk, de én 
annak dacára erről fogok nehány szót mondani. 
A mai kor kulturális problémái szorosan vannak 
összefűzve az általános gazdasági kérdésekkel; 
azért a tanítók ezen a téren is szerezhetnek fon
tos útmutatásokat a szellemi téren való műkö
désekre nézve.

A gazdasági és szellemi fejlődés közt léte
zik bizonyos viszonosság, mint a test és lélek 
közt. Ép lélek ép testben, ez áll a test és lélek
ről és a kulturális fejlődés terén igen gyakran 
látjuk, hogy a nép kedvező gazdasági fejlődése 
előmozdítóiag hat annak szellemi fejlődésére és 
a szellemi haladása erősen befolyásolja a gazda
sági életét.

A tanítóság első feladatai közé tartozik, 
hogy a nép tömegeit ezen felfogáshoz emelje.

Nem igaz, hogy az állam azon egyetlen és 
egyedüli pénztárca, melynek birtokában csupán 
belehelyezkednie kell az egyik vagy a másik

osztálynak, hogy kellemessé tegye a saját életét. ! 
Az államnak kötelessége gondoskodni nemcsak 
egy osztályról, hanem minden dolgozó osztályról, 
mindig tekintve a közjót.

Ezen felfogásra a honi polgárság tömegeit 
nevelni, ez a tanítóság főfeladata, hogy a válasz
tási jog ne legyen az összesség kárára, mert az 
alkotmányos monarchia olyan államforma, mely 
csak gondolkodó, eszes embereknek való. — Mi
ntán az önkormányzatot a községben, országban 
és államban bevezettük, le kell vonnunk a követ
kezményeket és a népet megfelelő intézmények 
által arra igazán éretté tenni, amennyire ez az 
oktatás uiján lehetséges. És én azt hiszem, hogy í 
nekünk tanítóknak e téren fontos felvilágosítási 
munka jutott osztályrészül, ha nemcsak elemi 
iskolai tanítók, hanem igazán néptanítók akarunk 
lenni. Mint ilyenek kell, hogy az eddiginél több 
népgazdasági ismereteket is vigyünk a nép legszé
lesebb rétegeibe. És ha ezek talán nem mindig 
fognak tetszeni egyes felforgatóknak vagy nagy 
és gyors lépésben haladni akaróknak, mi ezen 
munkánkért nem kívánnánk más dicséretet mint 
azt, hogy valaha a magyarországi kuliura törté
nelmének tárgyilagos írója azt mondja rólunk'
«A vidéki magyar kath. tanítóság a szociális 
században derekasan iparkodott a népet egyez- 
séges fejlődés és nem felforgatás értelmében be
folyásolni.

Még egy jelensége a  gazdasági fejlődésnek 
Ad nekünk tanítóknak alkalmat arra, hogy hasz
nosan munkálkodjunk a szellemi téren.

Kultúránk egyik ismérve a röghöz kötött 
élet, az otthon állandósága; ebből származik a 
hazaszeretet. Aki a nép lelkét hazájától elvá
lasztja, az a népet megnyomorítani, mint a fát 
gyökerestül megfosztani segíti; és itt megint csak 
nekünk tanítóknak jutott ama fontos feladat, 
hogy a népben mindazt ápoljuk, ami őt a rög
höz. az otthonhoz, a haza határaihoz köti és 
benne azon meggyőződést állandósítja, hogy — 
Verbőczyvel (szónoki. 88-) mondva — «Házat 
mindenütt találsz, de hazát sehol, csak otthon!* 

A mi századunkban a mi országunkban is 
sűrűn hallani már: «Hazám a világ; a hazája ott 
embernek, hol jól vagyon dolga*: a mi paedagogi- 
ánk a világpolgárság eszméje ellen helyesen a haza 
elvéi állítja és a haza ismeretét nemcsak mint 
külön tantárgyat, hanem mint az egész oktatá
sunkat átható elvet kezeli. És mikor mi kath. 
tanítók ez irányban derekasan működünk, a nép 
javára működünk igaz nemzeti értelemben, 
mert tartalmat teremtünk ezen szavaknak:

A nagy világon e kívül 
Nincsen számodra hely;
Áldjon, vagy verjen sors keze,
Itt élned — halnod kell!

És még egy jelensége a gazdasági életnek



rosuk kiküldöttei, hogy nekik ez irány hun 
megnyilatkoznioU neui lehet, — amit két- 
ségbevjiumk — legalább annyit tegyenek 
meg hogy tegyék szóvá annak a kétmil
lió koronának a sorsát, amit az ország
gyűlés nagy kegyesen megszavazott a vi
déki vár,sok fölsegiíésére

A pénz meg van. A segítséget várva- 
várják azok, akiknek ez szánva volt s a 
válság ne legyen oka annak, hogy ez a 
kiesi kis segítség is elmaradjon, mert igy 
igazán ellenszenvvel kell fogadni azoknak 
működését, akik minden igaz ok nélkül  ̂
kátyúba szorítják az ország szekerét s ok’? : 
nélküli válságokkal megakasztják a rciuW | 
munkálkodást és haladást ebben az ország
ban. A folytonos válságcsinálás nem a 
függetlenség felé vezet, de az elszegénye
déshez, az elgyengüléshez. Ezt pedig józan 
ésszel nem akarhatja ez országnak egy tisz
tességes fia sem.

Városi közgyűlés.
A városnak május havi közgyűlésére 

meglehetős jelentdségnélkiili tárgyak voltak 
felvéve s a gyűlés mégis érdekessé lett. 
Érdekessé tette az. hogy Lirs Gyula főispán, 
aki szabadságának leteiése után eljött a 
közgyűlésre elnökölni, a tőle már megszo
kott kiváló szónoki előadásban rendkívül 
tartalmas s igen szép hazafias beszéddel 
nyitotta meg a gyűlést, amely beszéd a 
mostani nehéz és válságos időben igen jó 
hatást, s a nyugtalankodó és aggodalmas- , 
kódú bizottsági tagokban reményt keltett 
arra, hogy tahin sikerülni fog e válságból 
megmenekülni az országnak a három év 
előtti nehéz megpróbáltatások elkerülésével. :

Élénk emlékében él még a törvény
hatósági bizottság minden tagjának az a 
nagy, nehéz küzdelem, amelyet a város 
három évvel ezelőtt vívott meg az elsők

között a nemzeti küzdőié ben : é lénken : 
emlékszik még mindenki a rra  a hazafias 
ellentállásra, amelyet ez a város kifejtett 
akkor és sajnos élénken em lékezhetik min
denki arra is. hogy ez a küzdelem meddő 
volt s eredmény helyeit csak szomorú ta 
pasztalukat szerzett az országnak.

Az Isten mentse meg ezt az országot 
attól, hogy most is a három év előttihez 
hasonló alkotmány vá lságba sodortassák s 
világosítsa fel azok elméjét, akik a mostani 
válságot előidéztek, hogy idejében meggon
dolják a dolgot s ne feszítsék a hin ta végsőig.

. Olyan vezéreket, kik erejükön feliil- 
mernek, úgy mondja a Mohácsi vész egyik 
költője, oly nemzetnek ád az Isten, harag
jában, kit megver.

Vajha szűnnék meg már a Ur haragja 
ez országra, s vajha ö n z e t le n s é g  és böl
csesség szállaná meg azokat, akiket ez or
szág vezéreiül választott meg, mert ■ éke 
és munka után áhítozik az egész nemzet, 
hogy élhessen és erősödhessék.

Ez a hangulata és felfogása Selmec
bánya egész közönségének s ez a közönség 
pedig fényesen beigazolta ezelőtt három 
esztendővel, hogy igaz hazafiság tekinteté
ben első az elsők között. Ez a hazafias 
közönség azonban úgy érzi. úgy tudja, hogy 
a mostani válságot enyhén szólva csak 
hangzói,;s jelszavakkal rángatták elő ki 
tudja miért s nem hajlandó bizonytalan ki
menetelű alkotmány válságok előidézését erő
síteni és helyeselni.

Ezért keltett általános tetszést Lits 
Gyula főispánnak okos, hazafias beszédje, 
amelyet egészében hozunk.

Tekintetes Törvényhalósári!
Azon idő óla, amióta szerencsém roll a 

törvényhatósági bizottság közgyűlésén elnökölni 
édes hazánk életében olyan nevezetes esemé
nyek zajlottak le. amelyekről röviden megein-
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lékezni szükségesnek tartom. Bosznia és Her
cegovina annektálása következtében közel álloti 
az Osztrák- és Magyar Monarchia ahhoz, hogy 
végzetes háborúba sodortassák. Már közel állott 
az ország ahhoz, hogy átszenvedje megint azt a 
nagy vagyoni és vérveszteséget, amelylyel egy 
ilyen háború jár. Szerencsére azonban az utolsó 
pillanatban a nagyhatalmak közbelépése és a 
diplomácia eredményes működése következté
ben a háború fenyegető veszélye megszűnt s 
megmenekült a nemzet a súlyos aggodalomtól 
s azt remélte, hogy ezen, még győzelem esetén 
is áldatlannak Ígérkező háború veszélyének 
elmúlása után, megkezdődhetik megint a békés 
és a nemzetet erősítő munkálkodás ideje az 
országban.

Sajnos reményeinkben csalatkoztunk. A 
külről fenyegető veszély elmúlt, de ekkor megint 
belpolitikai életünkben ütött ki a válság. Köz
tudomású a tekintetes Törvényhatóság előtt, 
hogy alig három éve az akkori súlyos válságból 
a nemzet vezérei egy paktum utján vezették 
ki az országot a fenyegető nagy veszedelemből. 
A paktum már befejezéséhez közeledett s még 
csak egv. de tán legfontosabb pontja várt meg
oldásra, — a választójog kérdésének megoldása.

Ekkor vetődött fel egy olyan kérdés, amely 
nem is volt benne a paktumban, s igy ennek 
megoldása nem is tartozott a kormány feladatai 
közé, s amely mégis két pártra szakilá az eddig 
békésen és hasznosan együtt munkáló párto
kat s fölidézte igy a válságöl.

Ez a kérdés az Önálló bank kérdése.
Nem akarok ezúttal e helyről részletesen 

foglalkozni ezzel a fontos kérdéssel s csak 
annyit említek meg, hogy az önálló bank kül
désében nem alakult még ki véglegesen az or
szág közóhaja. Két felfogás van ez időszerint. az 
önálló bankról.

A szakemberek és igen tekintélyes politi
kusok és államférfiak úgy vélik és úgy mond
ják. hogy az önálló bank ez időszerint nem 
járna haszonnal az ország gazdasági életére, 
—- a másik párt, szükséges nemzeti alributum- 
nak tartja az önálló bankot.

Ez a válság magva, ezért következett be 
a válság.

Mi most. ha nincsen is még alkotmány- 
válság. aggodalommal várjuk a szerencsés ki
bontakozást ebből a helyzetből, amit a kormány
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buzditja a tanítót a szellemi téren való befolyá
solásra.

Az emberi munka nemei és formái igen 
megszaporodtak; egy egészen uj néposzlálv lép 
fel öntudatosan, a gyári munkások, mezei mun
kások és napszámosok osztálya; ezek magasabb 
gazdasági előnyöket igényelnek. Mi tanítók nem 
vagyunk hivatva a szociális kérdési megoldani 
és mégis itt is nagy feladat vár reánk.

X111. Leó pápa figyelmeztette a világot, 
hogy a szociális kérdés nem csupa gazdasági 
kérdés. Igenis, a szociális kérdés nem pusztán 
kenyér- vagy gyomorkérdés, hanem nagy részé
ben kulturális, műveltségi kérdés. Az emberek 
földosztásról, vagyonosztásról beszélnek, inkább 
az anyagiakban kiegyenlítés utón törekednek és 
a nagy dob az öblös száj, a lármás szó el tom
pítja ama igazságos hangokat, melyek a szellemi 
jónak arányosabb ielosztását kívánják. — És 
ezen arányosabb felosztás, ez a mi munkánk, a 
mi feladatunk, kedves inunktársaiin!

Minden alacsonyabb rendű munkás, külö
nösen a gyári-munkás és a mi bányamunkásunk : 
is, ki van téve azon veszélynek, hogy a munka | 
erkölcsi értéke iránt elveszti az érzékét. Itt szük
séges, hogy a szellemi téren kapja meg azt, ami 
ezen veszélyt ellensúlyozni képes. A városban i 
megkapja néhol bőven, a vidéken ritkán. De a 
tanítóság itt is megfogja tenni, a mi tőle várható

Vegye kezébe a népnevelési egyesületeket, ala
kítson olvasó köröket Azonban egyel kérek. Ne 
csak a falusi községi tekinlélveket, a gazdákat 
vonják be, hanem a közönséges munkásokat, 
zselléreket, napszámosokat. Ezeket ne csak a jövő 
általános választásoknál vegyék észre, hogy ne
kik is van értékük az államban, hanem máskor is 
érezzék, hogy ők is valakik: és ha mi a közsé
gekben népnevelési intézményeket rendezünk, ők 
is olt üljenek, ahol a többinek van helye — egy 
pádon.

Ez a mi szociális missziónk; és ha a pap
ság támogatására biztosan számíthatunk, annál 
eredményesebb lesz a működésűnk.

Még egy irányra kell figyelmeztetnem önö
ket, kedves munkatársaim, melyben a tanító a 
szociális kérdést illetőleg hasznossá teheti magát 
értein a munka mint fogalom felfogását.

A mai korban sokat beszélnek lázas mun
kásságról és mégis az is jele a mai századnak, 
vagy csak nekem úgy tetszik, hogy az emberek 
hamar megunják a munkál. 25—30 éves embe
rek legszívesebben emlegetik a nyugdíjaztatást: 
ez nem jó jel. Egy idő utáni vágyban, mely ne
kik illetőleg a legjobbal fogja nyújtani, milyen
nek ők nem a munka édes jutalmát, hanem az 
élvezet munkanélküli bírását tekintik, múlik a 
tulajdonképpeni élőtök kellő megbecsülés nélkül; 
pedig felelősséggel tartozunk minden időnkért a

minden jók adójának, munkálkodás kell. inig 
időnk van. De ilyen a kor vonása, mely a főcélt 
az élvezetbe helyezi és igy a mi ifjúságunk ide
álja - leginkább a városokban — nem az* élet. 
mely sokat alkotni kivan, nem ama élet mely
nek vezérelve: «hass, alkoss, gyarapils s a haza 
fényre deriil» hanem egy élet, mely hamar végzi 
pályafutását, mely lázas inunkásságu — szóval 
a mi iljuságunk ideálja egy — automobil.

Mi. tanítók nem fogjuk megváltoztatni ezen 
irányzatot, de mint egyéb dolgokban, úgy ebben 
is lehet, a mi iskolánk csendes sziget az élet 
zugó hullámai közt, ahol más szemmel nézik a 
munkát, aiiol arról beszélhetünk, hogy a munka 
az ember hivatása, vagy mini Deák Ferenc mon
dotta, a munka egyik legszebb rendeltetése az 
embernek; hogy a munka vallási kötelesség, 
hogy vagy áldás rejlik benne; hogy az ember, 
mig ideje van, köteles dolgozni olt. ahová őt az 
Isten állította és hogy nagy a munka bére, mert 
liszteletet szerez magának.

Alkalmak és okok az elégedetlenségre min
dig lesznek; de az iskola e tekintetben is kiegyen- 
litőleg halhat.

És e tekintetben szerencsénk, hogy a mi 
iskolánk igazi népiskola és nem osztályiskola, 
mert itt egy pádon ül a polgármester fia a hiva
talszolga fiával, a lelkes gazda leánya a szegény



vállság okoz s amely eselleg komolyabb követ
kezményekkel is járhat.

Én a magam részéről elismerem azt, hogy j 
a nemzeti bank szükséges atributúrna a nem- j 
zeti önállóságnak, viszont azonban azt is tudom i 
s tudjuk mindnyájan, hogy egy válság s épen J 
alkotmányválság sokkal nagyobb kárral járhat, i 
mint amennyi haszonnal járna esetleg az ön
álló bank kérdésének megoldása most. amikor ! 
mint emlitétn igazi szakemberek s komoly po- ; 
iitikusok azt állítják, hogy az országnak gazda
ságára nem járna^eJőnynyel a banknak létesítése, j

Miénk emlékezetünkben vannak még te
kintetes Törvényhatóság azok a nehéz idők, ! 
amelyeket ezelőtt három évvel élt ál az ország í 
s benne ezen ős bányaváros is, jói tudhatjuk, j 
hogy minő súlyos helyzetben voltunk akkor s j 
minő aggodalmak ülték meg minden igaz ma- ! 
gyár lelkét. Ezt az állapotot mégegyszer meg- i 
•mi úgy hiszem senki sem szerelné.

A koronás magyar király most fáradozik | 
azon, hogy a válság megoldást nyerjen.

Kn bízom Ü felsége atyai jóindulatában i 
és bölcsességében s bízom abban is, hogy a i 
nemzet komoly vezérei is mindent elkövetnek, 
hogy a nemzetet egy beláthatatlan kimenetelű 
alkotmány válságtól megmentsék.

Ne csüggedjünk tehát s reméljük azt, hogy I 
azok is, akik a bankkérdés jóhiszemű füiveté- | 
sével fölidézték a válságot, belátják hogy nem j 
időszerű követelésükkel több kárt, mint hasznot I 
okoznak az országnak. Be kell látniok ezt ne- j 
kik is. mert sajnos a három év előtti alkot- ; 
mányválság igen szomorú tapasztalatokat szer- j 
zeti. Amint jói tudjuk olyan paktum elfogadá
sával szabadulhattunk csak a nehéz válságtól, j 
amely paktumot azelőtt csak egy évvel is senki J 
sem gondolt volna elfogadhatónak s szinte bi- j 
zonyos az, hogy ha most kerülne sor megint | 
egy ilyen paklumkötésre, ez még hátrányosabb 
lenne az országra.

Ha valaha, úgy a mostani nehéz és vál
ságos időkben nem szabad elfeledni a haza böl
csének Deák Ferencnek azt a mondását, hogy 
«A hazáért mindent, de a hazát semmiért sem 
szabad kockáztatni.*

Én bízom mondom egyrészt a király böl
csességében és atyai jóindulatában s bízom 
másrészt a nemzet komoly vezéreiben s amikor 
a tekintetes törvényhatóság mai közgyűlését | 
megnyitom ama óhajomnak adok kifejezést, hogy j
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napszámos leányával és szépen megférnek; és 
igazi kitüntetésünk az, hogy ezen iskolák iránt 
minden osztály egyenlő bizalommal viseltetik; 
hogy a tanító nem egyes osztályok szolgálatában 
emészti Istenadta erejét, hanem a közjóért ál
dozza az életét.

És még egy. Midőn ma politikai tekintet
ben az állam mindenhatósága ellen küzdünk, 
gazdasági tekintetben éppen az államtól várunk 
minden jólétet, mintha feledésbe menne a szép 
igazság: «ha magad nem segitsz magadon. Isten 
sem segít*. Ez pedig, úgy az egyesek, mint az 
összesek károsításával jár; mert hát az a •segít
sen hát az állam* erőket köt le vagy meddő politikai 
vitákban fecsérel, melyek áldáshozólag munkál- ; 
kodhaltak volna.

Az állam sokat tehet, igen sokat; de a tör
vényhozása csupán a nagy és általános nyomor 
után segít, mikor a szociális bajok és károk már 
kifejlődtek és szociális rendelkezései igen lassan I 
érvényesülnek: úgy, hogy e tekintetben is a mi 
csendes szigetünkön, az iskolában sokat tehetünk, 
ha a mi tanulóinknak lelkére kötjük, hogy az ál
lamtól mindent ne várjanak, hanem inkább bíz
zanak saját személyi tevékenységükben, mert ez
által is lehetséges szerény megélhetést biztosí
tani, különösen ha ahhoz tartjuk magunkat, hogy

vajha legközelebb, amikor újból szerencsém le
het elnökölni e helyen, azt jelenthetném, hogy 
a válság az ország s a nemzet javára szeren
csésen véget ért. (Éljenzés.)

Ez a komoly és igaz hazafias érzésből fa
kadó beszéd, amely őszinte kifejezője volt minden 
hazájának javát komolyan akaró honpolgárnak, 
igen nagy hatást keltett s kétségtelen volt, hogy 
annak minden kijelentése helyesléssel találkozott 
a törvényhatósági bizottság minden egyes tagjánál.

A tárgysorozat megkezdése előtt megemlé- i 
kezeit az elnöklő főispán Tóth Imre dr. biz. tag
nak királyi kitüntetéséről, amely kitüntetés épen 
a közgyűlés napján jelent meg a hivatalos lapban.
A közgyűlés élénk éljenzéssel fogadta az elnöki 
bejelentést.

A városi polgármester havi jelentése került 
sorra, lé szerint zavartalan volt a város múlt havi 
háztartási és közigazgatási állapota csupán Vilmye i 
fürdő megadóztatása ügyében érkezett egy sérel
mes közigazgatási bírósági döntés. Ez ügyet külön 
cikkelyben ismertetjük. Több belügyminiszteri ren
delet tudomásulvétele után Arad sz. kir. város 
megkeresésére elhatározta a közgyűlés, hogy az 
aradi vértanuk vesztőhelyének megváltásához 100 
koronával járul hozzá.

Az Orsz. középiskolai Tanáregyesület érte
sítette a város közönségét, hogy idei közgyűlését 
Selmecbányán tartja meg. A közgyűlés örvende
tesen vette tudomásul az értesítést s utasította a 
tanácsot az egyesület méltó fogadására.

A városi házipénztári és a különböző alapok 
zárszámadásainak felülvizsgálatáról szóló jelentést 
tudomásul vette a közgyűlés s elrendelte a szá- í 
mállásoknak a belügyminisztériumhoz való felter
jesztését.

A Katona Lászlótól megvett vlhnyei házat 
bérbeadták évi 900 korona bérért Weisz Károly- ; 
nénak, a inagasház földszintjén levő bolthelyiségei ; 
pedig Lehoczky Józsefnek.

Vojtás Mátyás falügye került sorra. Vojtás 
Mátyás évekkel ezelőtt háza mögött lebontott egy ! 
támfalat, amely egy gyalogutat tartott fönn. Mivel j 
az útra szükség volt közlekedési és tűzrendészen j 
szempontból a város mogcsináltalla a falat s 
egyúttal beperelte Vojtás Mátyást. A perben e hó 
26-án van kitűzve bírói helyszíni szemle. A lal 
azonban időközben bedült s igy evidens hogy sem 
a bírói szemle sem a per kimenetele nem lesz 
előnyös a városra. A tanács javasolta, hogy ezt 
a pert ideiglenesen szüntesse meg a közönség, 
megfizetvén Vojtás Mátyásnak 50 K költségei.

S E L M E C B A N Y A i  H Í R A D Ó

«Nincs igazabb a nap alatt,
A ki iparkodik s halad 
Megbecsüli a keveset 
Ez az igazi kereset.* (Erdélyi.) 

továbbá, hogy a föld javakat osztogat ugyan, de 
az ember csak a munka árán kaphatja meg 
azokat és hogy a sz. írás ama mondása: «()rcád 
verejtékével eszed a kenyeredéi* érvényben fog 
maradni a világ végéig.

íme a mi iskolánk! Csendes sziget a szoci
ális kérdés zugó hullámai közt!

Igen kedves munkatársaim! Az élet mindig 
reális életfelfogás felé hajlik; azért szükséges, 
hogy a mi iskolánk ne engedjen a maga jussából, 
hogy a szükséges ellensúly helyreállítására az 
ideális álláspontot képviselje. Elég tapasztalt em
ber vagyok arra, hogy a reális életfelfogás jogo
sultságát szívesen elismerjem; de én azt találtam, 
hogy annak dacára is a valódi életboldogságot 
csak az ideális képes megszerezni. Hadd tekint
sék hát egyes osztályok az ideális életfelfogást 
pusztán díszítésnek, a tanító működésére nézve 
kinek feladata az ideális javakat az emberekkel, 
a nemzettel közölni, ez feltétel, szükség, kivált
képen a mai. korban a szociális kérdés üdvös 
megoldásának előmozdítása czéljából.

E tárgynál hosszú vita indult meg. Hiindel 
Vilmos biz. tag ellenzi a per megszüntetéséi, mert 
lehetetlennek tartja megjutalmazni azt aki jog
sértő volt.

Heincz Hugó kifejti, hogy a permegszünte- 
tése anyagi érdeke a városnak, mert 700—800 
K perköltséget takaríthat meg. Ismerteti az egész 
fal perügyét s kifejti, hogy a tanács nem akarja 
véglegesen elejteni a pert csak ezúttal kívánja 
beszüntetni, mivel a város által épített fal ma 
nem lehet per tárgya, mivel nincs meg, bedült.

Zsámbor Pál biz. tag kíváncsiságára Horváth 
Kálmán polgármester is hosszabban ismertette az 
odiozus fal perügyét.

Farbaky István azt tartja eldöntendőnek, 
hogy kié a fal.

Lilui Antal biz. tag ajánlja a per levéletét 
vagyis a tanács javaslatának elfogadását, mert 
olyan falat megbecsülni, ami nincs, nem lehet s 
igy a város feltétlenül pervesztes iesz, s ami tetemes 
költséggel jár.

Sobd Jenő felszólalása és az elnöklő főispán 
véleménynyilvánítása után a közgyűlés elfogadta 
a tanács indítványát.

Dobó Sándor az Erzsébet-utca'i szemétdomb
nak használt köztér átengedését kérte. A közgyűlés 
átengedte a teret.

Wagner László a házbérfillérekről szóló 
szabályrendelet hatályon kívül helyezését kérte. 
Kérése elutasilt.alolt.

Mclzky János rendőrbiztosnak megengedte 
a közgyűlés, hzgy a Népbanknál ig. tagságot vál
lalhasson.

Vihnye-fürdő adóügye.
(Hogyan lehel ogv fürdőt anyagilag tönkretenni.)

Sokat írnak és beszélnek most arról, hogy 
hazai fürdőinket támogatni kell, ezek felvirágoz
tatására az államnak is lenni kell valamit, sőt, 
hogy hazai fürdőink jövőjét külön törvénnyel 
kell biztosítani.

Sokat írnak és beszélnek most arról is, 
hogy a hazai városainkat támogatni kell, ezek 
felvirágoztatására az államnak is tennie kell va
lamit sőt, hogy városainknak, mint a hazafiság, 
kultúra és nembeli gazdagodás védbástyáinak 
jövőjét külön törvénnyel kell biztosítani'

Ez mind igen szép és örvendenénk, ha az 
«igo testté válnék*, sajnos azonban, hogy ezen 
theoriák a gyakorlatban nem követtetnek.

íme egy példa erre Selmecbánya sz. kir. 
város tulajdonát képező és Barsmegye területén 
fekvő Vihnye-íürdőnek adóügye.

Vihnye-fürdőt a tulajdonos Selmecbánya 
város 1903. óta házilag kezeli, mert alkalmas 
bérlő nem akadt és mert az előbbi bérlők csak 
rontották a fürdő hírnevét. A város rendesen 
fizette és fizeti a fürdőházakra kivetett házbér
adót, a földekre kivetett földadót és az ezek 
után járó összes állami és községi pótlékokat; 
e mellett, folytonosan uj beruházásokat eszközölt 
és minden áldozatot meghozott, hogy a fürdőt 
kellő színvonalra emelje és azon fenlartsa. Hogy 
ez fényesen sikerült igazolja az, hogy mig a fürdő
vendégek száma a házikezelés előtt csak 486 
volt, addig már 1907. évben 1298-ra emelkedett 
az állandó fürdővendégek száma és még a házi- 
kezelés előtt a parkok, kertek és utak fenlartá- 
sára évenkint 3000 —4000 K. használtak fel, ad
dig most már 13— 18000 K volt ennek költsége. 
Természetes dolog, hogy ezen beruházásokat a 
város készpénz vagyon hiányában kölcsönökkel 
fedezte úgy, hogy a kezelés hat éve alatt ösz- 
szesen 282.000 K törlesztéses kölcsönt vett fel, 
melynek évi részleteit a fürdő jövedelméből fizette. 
A fürdő fellendült, oda folyton több vendég jött 
és igy u fürdő gyógyhatását folyton több és több 
beteg élvezte és gyógyulásukért hálásan gondol
tak e fürdőre.
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Daczára azonban az uj beruházásoknak te 
dacára a folyton szaporodó közönségnek, a fürdő 
tiszta jövedelme nem szaporodott, sőt csökkent, 
ami természetes is. mert a produktív beruházá
sok több hasznát felemésztették az improduktív ! 
beruházások, mint a milyenek a nagy és szép 
parkok létesítése és fentartása, kerlészlak. meleg- 
és hidegház építése és fentartása, utak és sétá
nyok létesítése és fentartása stb.

Ezen u. n. improduktív beruházások és ki- j 
adások azonban elengedhetetlen feltételei egy j 
fürdőnek, mert hiszen ezek nélkül nem felelhetne 
meg a legegyszerűbb igényeknek sem.

Igaz ugyan, hogy ezen kiadások fedezésére i 
az u. n. gyógy- és zenedijalap szolgál, mely nem 
a fürdőtulajdonos tulajdona, de ennek jövedelme j 
sohasem elegendő a kiadásokra és igv a fürdő- : 
tulajdonos kénytelen a saját jól felfogott érdeké- j 
ben ezen alap hiányait fedezni, mert hiszen ha 
ezt nem teszi, akkor pénz hiányában a parkok 
kertek, sétautak stb. nem lesznek gondozva és ! 
akkor a közönség onnan egyszerűen elmegy és 1 
oda a fürdő hírneve, haszna és jövője.

így esett meg azután Vihnyével is az, hogy 
a mit magán a fürdőn nyert, azt a gyógy- és ! 
zenealap évi tulkiadásainak fedezetére volt kény
telen odaadni úgy, hogy a házikezelés ideje alatt 
magának a fürdőtulajdonos városnak semmi 
anyagi haszna sem volt: a fürdőt azonban fen 
kellett tartania, mert hiszen csak nem hagy
hatta ott a lassú enyészetnek.

A kiadásokat úgy iparkodott kevesbbiteni, 
hogy a fürdő vezetését és kezelését városi tiszt
viselőkre bizta, a kik rendes hivataluk mellett a 
fürdőigazgatását is végezték és pedig külön díja
zás nélkül és igy tiszti fizetésük nem esett a fürdő j 
terhére illetve nem számoltatott el a fürdő ter
hére és igy elérte azt. hogy évente mégis ki
mutatott a zárszámadásokban egy kis hasznot, 
mely azonban nem volt tiszta haszon, hanem 
csak a fürdő terhére, el nem számolt megta
karítás.

Miután a város minden jövedelmét és ki
adását évente nyomtatott zárszámadásokban 
közzéteszi és igy ez nyilvánosságra is jut. talál
kozott valaki, aki ezen zárszámadásokból azt 
látta, hogy ime a városnak Vihnye-fürdőből 
tiszta haszna van és igy mint üzlet, vagy válla
lat tulajdonos 111. osztályú kereseti adót is tar
toznék fizetni. Ezen felfedezés kapóra jött Vihnye- 
község elöljáróságának és előterjesztésére a kir. 
pénzügyigazgatóság természetesen azonnal el is 
rendelte az adóztatást; ezen adókivetési ügy az
1905., 1906. és 1907. évekre a Selmecbányái adó- 
kivető bizottság előtt tárgyaltatván, ezen bizolt 
ság jogerős határozata szerint adóalap nem ta
láltatván, a III. oszt. kereseti adó kivetése mel- 
lőztetett. Ugyanez történt az 1908., 1909. és 1910. j 
évekre szóló adóturnusra nézve is és pedig is- i 
mét jogerős határozattal. De ekkor Vihnye-köz- 
ség elöljárósága 1908. évben az aranyosmaróthi j 
kir. pénzügy igazgatósághoz fordult és azt igyeke- . 
zett bizonyítani, hogy ezen adókivetésre nem a 
Selmecbányái adókivető bizottság illetékes, hanem 
a kürmücbányai és nem az ipolysági kir. pénz
ügyigazgatóság, hanem az aranyosmaróthi. A ma- 
róthi pénzügyigazgatóság fel is vette újból az 
ügyel és a fürdőtulajdonos város meg lett idézve 
a körmöcbányai adókivető bizottság elé, a hol 
hiába hivatkozott arra, hogy immár «res iudi- 
kata»-val állunk szemben és hogy az 1875 évi 
XXIX. t.-c. 87. g-a szerint a Selmecbányái adó
kivető bizottság illetékes,mert hiszen a fürdő igaz
gatása nem Yihnyén, de a fürdőtulajdonos Sel- j 
mecbányán van, lévén a fürdő igazgatása Sel
mecbánya város tanácsának kezében, ez pedig 
Selmecbányán van.

Mind hiába' a körmöcbányai adókivető bi- 
bizottság kimondotta illetékességét és belement 
az érdemi tárgyalásba: ezen tárgyaláson képvi
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selve lévén a fürdölulajdonos város, sikerült be
igazolni. hogy itt tiszta üzleti haszon nincsen és 
igy ezen adókivető bizottság is kimondotta, hogy 
adóalap nem téren, III. őszi. kereseti adót nem 
állapit meg. Ezen határozatot a m. kir. kincstár 
és Yihnye község képviselője meglelebbczték és 
az aranyosmaróthi adófelszólamlási bizottság 
most már a fürdölulajdonos további meghallga
tása nélkül kimondotta, hogy ő illetékes és egy
úttal kivetette a III. oszt. kereseti adót a fürdőre 
úgy az 1908—10. évi turnusra, valamint vissza
menőleg üt évre 1904. évtől kezdve összesen 
8928 koronában, mely után az általános jöve
delmi pótadó, betegápolásiadó, útadó és községi 
pótlék jár. vagyis megterhelte a fürdölulajdonos 
várost összesen kereken 18.000. olyan adóval, 
melyei fizetni köteles üzleti adó címén olyan 
üzletért, melyből nincs tiszta haszna!

Ezen módfelett terhes, sőt elviselhetetlen 
határozatot a fürdőtulajdonos város inegfeleb- 
bezte, illetve panasszal élt a m. kir. közigazgatási 
bírósághoz, a hol különösen kérte tekintetbe 
venni azt, hogy hiszen a városnak üzleti haszna 
nincsen, de meg különben is «res iudicata* esete 
forog fen és igy a város nem kötelezhető III. 
oszt adófizetésére

A m. kir. közigazgatási bíróság azonban a 
panasznak helyt nem adott és a «res iudicata»-t 
figyelembe nem vette és igy most Selmecbánya 
városának Yihnye-fürdő üzieli adója címén 1910. 
év végéig számítva kereken 18.000 koronát kell 
majd fizetni! De honnan?!

No most nézzük azt, hogy milyen összjöve
delme és milyen tiszta haszna volt és van a 
városnak Vihnye-fürdőből ?
1904. évben összbevétele volt 36.703 K 64 fül.

S f. I. SÍ E C B A N Y A 1 H Í R A D Ó

1905. » » » 34.438 14 *
1906. » » * 41.942 » 36 »
1907. * » » 38.531 > 56 »
1908. * > » 45.960 * 31 » I |

összesen: 197.571 K 01 fül.
viszont, összkiadása volt a fürdőnek:
1904. évben . . . __________  20.140 K 02 fill. j
1905. »     20.980 * 34 » '
1906. »   32.538 » 81 » i
1907. *     25.018 » 01 »
1908. *   38.501 » 28 * I

összesen: 147.182 Ií 46 fill. i
és ezek azon összegek, melyek után a Hí. oszt. j 
kereseti adót kivettetik.

Igen ám! csakhogy ez nem tiszta jövedelem, I 
mert ebből levonandó, mert tényleg a fürdő- | 
üzem fentartásüra fordítandó és fordiüatott is  \ 
és pedig a gyógy- és zenedij alap tulkiadásainak i 
fedezetére:
1904. évben i
1905. » 30.000 K (kölcsönnel fedezve)
1906. - j
1907. » 2.347 K 15 fill.
1908. » 13.013 » 04 »

Összesen: 45.360 K 19 fill.
Ezenkívül hozzászámitandók a fürdő vezeté- ( 

sére és kezelésére kiküldött városi tisztviselők 
rendes fizetései is, melyek azonban a városi ren
des költségvetésben szerepelnek csak és pedig 
azért, mert a város nyilvános zárszámadásokat 
ad ki és ezekből mindenki láthatja azt, hogy a 
lürdő igazgatás kiadásai hol szerepelnek, mert 
hissen csak nincsen olyan ember a viiágon, aki 
azt elhihetné, hogy egy fürdő igazgatásához em
ber nem kell és hogy ezeknek fizetés sem kell.

A számokból látható tehát, hogy a fürdő
tulajdonos városnak a fürdőből anyagi tiszta haszna 

t nincsen, sőt arra határozottan ráfizet, van azon
ban elég gondja és baja a fürdő igazgatásával 
és fentartásával.

Mindennek dacára azonban most mégis 
fizetni köteles olyan összeget melyet nem bir el 
és uyg kénytelen lesz a fürdőt abban hagyni,

il'etve azt egyszerűen beszüntetni, inért hogy a 
sok munkára, gondra és közgazdaságot és köz
egészségügyet szolgáló fáradságára még külön is 
ráfizessen adóban, ezt józan ésszel senki sem 
teheti. *

íme egy hazai és pedig hasznos jó fürdő 
és egy kulturmissziót teljesítő szegény város képe 
az annyit emlegetett támogatás eredményeként!

K Ü L Ö N F É L É K .
— Kitüntetés. A hivatalos lap e hó tizen

egyedik! számában egy királyi kitüntetés hire jelent 
meg, mely hirl városunk közönsége osztatlan 
örömmel fogadta. E hir az, hogy a király Tóth 
Imre dr. Selmecbányái bányakerületi főorvosnak, 
valamint törvényes utódainak, a tudományos iro
dalom és a bányaegészségügy terén szerzett ki
váló érdemei elismeréséül a magyar nemességei 
„ Vértesi“ előnévvel díjmentesen adományozta.

Az érdemeket, melyekért Tóth Imre dr. leg
felsőbb elismerésben részesült mindnyájan igen 
jól ismerjük s valóban fölösleges a hivatalos lap 
híréhez bármit is hozzátenni. A megérdemelt ki
tüntetés alkalmából azt kívánjuk, hogy sokáig 
folytathassa még hasznos, áldásos munkásságát a 
köz javára.

— Áthelyezés. Kollár Imre bányaigazgató
sági számvevőségi számtiszt a komlói szénbányá
szati számvevőséghez helyeztetett át.

— Cséti Ottó szobra. A bányászati és er
dészeti főiskola néhai nagynevű professzorának 
szobrot csináltatott az országos bányászati és ko
hászati egyesület. A szobor elkészült már s a le
leplezési ünnepély rendezésével az országos egye
sület a Selmecbányái osztályt bizta meg. A szobrot 
a főiskola aulájában állítják föl valószínűleg ez 
év őszén.

— Kinevezés. A m. kir. vallás- és közok
tatásügyi miniszter K inka  Mária okleveles óvónőt 
a szentantali állami Óvodához óvónővé nevezte 
ki. Az uj óvónő e hó 12-én tette le az esküt 
Sztancsek Zoltán kir. tanfelügyelő előtt.

— Doktorrá avatás. Schindler Gyulát 
budapesti felsőbb leányiskolái tanárt, városunk 
szülöttét, a múlt héten avatták a budapesti egye
temen tudorrá. Dr. Schindler Gyula a történelmi 
szakból tett ludori vizsgát. A lehetséges és tö
rekvő fiatal tanárnak már is megjelent egy igen 
érdekes müve a Selmecbányái Céhek élete cí
men. Ez érdekes müvet közelebbről részletesen 
ismertetjük.

— Egyesületi közgyűlés. Az Országos 
Magyar Bányászati és Kohászati Egyesület Selmec— 
Bélabánya vidéki osztálya április hó 28-án köz
gyűlést tartott. A közgyűlés legfontosabb tárgya a 
tisztujilás volt, amely az osztály tisztikarában 
lényeges változással járt. Grillusz Emil bánya- 
igazgató, elnök: Schivarts Ottó dr. főiskolai tanár, 
alelnök és Keress József k. bányatanácsos, titkár 
lemondása után elnökké egyhangúlag Sobó Jenő 
főiskolai tanári, alelnükké Kachelmann Farkas 
főbányatanácsost és titkárrá Árkossy Béla fő
mérnököt választották meg. Székely Vilmos fő
mérnök, Péch Antal emlékének megörökítésére 
vonatkozó indítványát ugv a választmány, mint a 
közgyűlés is egyhangúlag elfogadván, annak a köz
ponthoz való felterjesztése határoztatott el.

— Tanítói közgyűlés. A Selmecbánya-vidéki
r. k. népnevelők egyesületének selineci köre folyó 
hó 11-én tartotta évi rendes közgyűlését, melyen 
a tagok teljes számban jelentek meg. Az Osvald 
Richard tb. és Bachraty József egyleti elnökök 
vezetése alatt álló egylet isinél fényes tanúbizony
ságát adta, hogy a magyar kath. tanító mennyire 
fontos és hivatott munkása a nemzeti tanügynek 
és mennyire van áthatva az egészséges korszel
lemtől hitéhez hűen teljes odaadással szolgálni 
a szeretett hazát. A gyűlést szt. mise előzte meg,
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mely után Dalos József tartott sikerült gyakorlati 
előadást a beszéd-értelem gyakorlatok köréből. ! 
Osvald Richard tb. elnök gyönyörű bevezető be
szédet mondott. Fejtegetései tárgya: „A m i iskolánk 
csendes sziget aszociális kérdés zugó hullámai 
közt'1- (A szép és igen tartalmas beszédet lapunk 
más helyén közöljük). A beszéd hatása alatt nagy 
lelkesedéssel elhatározta a közgyűlés, hogy azt egész 
terjedelmében jegyzőkönyvbe igtatja. Bachraly 
József egyl. elnök utal azon örvendetes körülményre, 
hogy az egyesületnek a mai közgyűlése szám
ban a tizenhatodik és igy működésével befejezte 
a tizenötödik esztendőt. Visszapillant ezen hosszú j 
idő munkájára, mely felölelte a magyar kath. 
nemzeti nevelés és tanítás tárgyainak csaknem : 
minden ágazatát. Örömmel sorolja fel, mily sikeres 
része volt az egyesülésnek a tagok közt létező 
kölcsönös tisztelet, szeretet, egyetértés és a kö- 
telességteljesités iránti buzgalom fejlesztésében. 
Fádat Kálmán lelkész igen sikerült szabad elő
adásban fejtegette Krisztus szocializmusát. Benső- | 
ségtől áthatott magas színvonalon álló előadásának 
lelkes éljenzés lett a jutalma. Gazsó Mihály nagy 
buzgalommal és fáradsággal széleskörű tapaszta
lattal és mély tudással előadott értekezésének 
címe: «Mit tehet egy tanító, hogy a családi nevelés 
ferdeségei megszűnjenek?* a közgyűlés jegyző- 
könyvi elismerésben részesítette az előadást. Több 
folyó ügy és indítvány elintézése után Bachraty i 
József elnök fájdalmas szivve! értesítette tanító- 
társait, hogy a Makoviczky Czirjék k. segéd tan- 
felügyelő elhunytéval az őket ért nagy gyász al
kalmából úgy az elhunyt Özvegyénél, mint a kir. 
tanfel ügy elöségnél három társa élén kifejezte rész- 
véiétét és az eltávozott iránt érzett tisztelet és 
baráti szeretet kegyelete jeléül a Selmecbánya 
és vidékének tanítói nevében koszorút helyezett a 
ravatalra. A közgyűlést sikerűit közösebécl követte 
Kozák L. ismert vendéglőjében, mely csak az est , 
közeledtével ért véget.

— Érettségi vizsgálatok a r. kath. fő
gimnáziumban. A Selmecbányái kir. kath. főgim
náziumban az érettségi vizsgálatok írásbeli része ] 
május hó 17. 18 és 10 én, a szóbeli vizsgák pedig 
JUrkooics Emil kir. főigazgató elnöklete alatt junius i 
hó 26., 28. és 30-án fognak megtartani.

— Polgármesterek kongresszusa. A ma
gyarországi törvényhatósági joggal felruházott és i 
rendezett tanácsú városok nagygyűlést tartanak e 
hó 21-én és 22-én Budapesten. Városunkat a gyű
lésen Horváth Kálmán polgármester és Szlancsay 
Miklós főjegyző fogják képviselni.

— Vihnye-fürdő uj gondnoka. Horváth 
Kálmán polgármester az idei fürdőidényre Csüngi 
Ottó főszámvevőt bízta meg Vihnye-iürdő gond
noki teendőinek ellátásával. Az uj gondnok a , 
fürdői már átvette s teendőit junius hó elsején 1 
kezdi meg Vihnyén.

— Halálozás. Rill József Hontvármegye és i 
Selmec-és Bélabánva nyugalmazott tanfelügyelője 1 
a múlt héten hetvenegy éves korában elhunyt. . 
A magyar tanügynek iiasznos munkását nagy . 
részvéttel kisérte örök pihenőre, Ipolyság közön
sége s temetésén a Selmecbányái tanítóság is ; 
képviseltette magát s koszorúi helyezett a ravatalra.

— Keresztjáró napok. Holnap s az azutáni : 
két napon vannak a katholikus egyházban a ke
resztjáró napok.

— Áldozócsütörtök. E hó húszadikán, jövő 
hét csütörtök napján van áldozócsütörtök ünnepe 
amikor először járulnak áldozáshoz a serdülő 
gyermekek. Az áldozás ez évben a Szent Katalin 
templomban lesz.

— Kaszinó közgyűlés. A polgári kör ez 
évi rendes közgyűlését ma délután hat órakor 
tartja meg a kör helyiségében. Közgyűlés után 
társas vacsora lesz.

— Tekepálya megnyitás. A Baumann-kerti 
tekepályát e hó 10-én megnyitották s azóta na
ponta élénk élet van a Baumann-kertben. Mint

értesülünk a választmány elhatározta, hogy a régi 
épületet közelebbről átalakíttatja s tágas uj födött 
helyiséget építtet. Hogy azonban ezt a kívánatos 
átalakítást kereszlülvihesse szükséges volna a kö
zönség nagyobb pártolása.

Internacionális chemiat kongresszus 
lesz e hó huszonhatodikétól junius másodikéig 
Londonban. A kongresszuson a bányászati és er
dészeti főiskolát Schellc Róbert főbányatanácsos 
és Bencze Gergely lőerdölanácso-, főiskolai tanárok 
fogják képviselni.

— A Selmecbányái korcsolya egylet ez
évi rendes közgyűlését a jövő héten tartja meg. '

— A József-sanatórium i sehneci osztálya 
ma délután három órakor tartja évi rendes köz
gyűlését a városház tanácstermében

— Öngyilkosság. Valkovits Károly tizen
három éves másodosztályos gimnáziumi tanuló e j 
hó tizedikén a bélabányai tóba ölte magát. A fiatal : 
fiú egy pár sort irt barátainak, amelyben meg- ! 
írja. hogy mivel négy tárgyból rovást kapott, ön
gyilkos lesz. Pajtásai megkapván a padban a pár 
sor irásl azonnal jelentést tettek a dologról s el
indultak keresésére. De Idába, csak másnap találták 
meg holttestét a bélabányai lóban. Az öngyilkos 
gyermek szülei iránt városszerte nagy a részvét.

— Fagyos szentek. A három fagyos szent 
Pongrác. Szervác, Bonifác ez évben igen jól viselte 
magát, mindhárom szentnek nevenapján kellemes, | 
meleg idő volt. amely nagyon fejlesztette az előző j 
hidegek miatt hátramaradl tenyészetei. Május hó
nap eddigelé általában igen jó volt a növényzetre 
s már eddig. !? biztosra veszik a gazdák, hogy 
városunkban és környékén igen jó lesz a széna- 
termés.

... Elnökválasztás. A mull héten városunk
képe mozgalmas volt. Az ifjúság nap-nap mellett 
tüntetett és éltette jelöltjeit. Két elnökjelölt volt: 
Pető János és Jánossy József, mindkettőnek 
pártja erős, lelkes volt. Legöregebb akadémikusa
ink sem emlékeznek annyi szavazóra, mint ez 
alkalommal volt. Az elnökválasztó közgyűlést 
csütörtök délután 3 órakor nyitotta meg Keré- 
nvi István bányajogász, ifj. köri alelnök. A volt 
tisztikar beszámolója és lemondása után a köz
gyűlés korelnöknek Vass János IY. éves bánya 
jogászt és mindkét pártból 2—3 bizalmi férfit, j  
választott, majd kezdetét vette a szavazás. Ősz- j 
szesen 277 szavazólapot adtak be, melyből Pető 
János 153-at, Jánossy József 124 szavazatot ka
pott. Ennek értelmében a korelnük Pető Jánost i 
29 szótöbbséggel ifjúsági köri elnökké megválasz j 
tottnak nyilvánította. Az uj elnököt beléptekor | 
az ifjúság nagy ovációban részesítette. Az elnöki 
>zéket. Yass János szép szavak kíséretében adta | 
át. Az uj elnök meghalva mondott köszönetét j 
azon bizalomért, melyben őt az ifjúság immár j 
harmadszor részesíti. A közgyűlés ezután áttért 
a választmány megalakítására s alclnöknek az : 
az elnök indítványára Jánossy Józsefet válasz- : 
tolta meg egyhangúlag s elhatározta, hogy ezen j 
tisztségre küldötlségileg kéri fel. A visszaérkezett 
kiidöttség azt jelentette, hogy Jánossy a tisztsé
get nem fogadta el, igy alelnökké Kovács Tivadar
11. éves erdőmérnök hallgató lett. Ezután a választ
mányt alakították meg. Beválasztanak: Csaszlek 
Jenő. Fulajtár Gábor, Glózer Dezső, Hajdú Já
nos, Ménéi Jenő, Koos Béla. Marschalko Ferenc, 
Martinkovits Antal. Hega Samu. Panló Béla, 
Pauks Pál, Sesslcr János, Suda János, Székely 
Ferenc, Szép Géza, Szommer János, Sztruhák 
Ferenc, Szukuts Ferenc, Toinko Pál, Végi István.

1 Az elnök megköszönve az ifjúság türelmét a köz- 
I gyűlést fél 11-kor zárta be. Most midőn a vá

lasztásnak vége van, reméljük, hogy az ifjúság 
félretéve minden pártszenvedélyt, mind eddig is,

' úgy továbbra is vállvetve fog munkálkodni a 
kör érdekében és nem hagyja magát elvakittatni 
hiszen az esetben maga ellen dolgozna, mert 
csak úgy lehet eredményt felmutatni, ha egyet

értés, béke van. Ha ezek meglesznek, nincs két
ségünk abban, hogy a főiskolai ifjúsági kör virá
gozni fog, ami érdeke nemcsak az ifjúságnak, 
de városunknak is. mert a selmeci diákélet híres 
volt s hires ina is országszerte a jó barátságáról 
s összetartásáról. Ezt a jó hírét Selmecbányának 
nem szabad párt szenvedélyből megrontani.

— Elmarad a tornaverseny és a lövész- 
ünnepély. Mint értesülünk az országos torna
verseny, melyen a líceum ifjúsága is részt vett 
volna és a lövész-ünnepély melyre a főisk. zász
lóalj is benevezett, állítólag mert báró Barkóczy 
Sándor miniszteri tanácsos minden áron tábori 
misével akarta egybekapcsolni, elmarad.

— A főiskolai zászlóalj lövőterének meg
valósítása végre a befejezéshez közeleg. A lövőtér 
a Vüröskullól jobbra a Szklenó felé vezető gyalogút 
közvetlen közelében lesz felállítva. A múlt héten 
Bubics József százados hadmérnök a honvédelmi 
miniszter megbízásából városunkban időzött, a 
lövőiéi’ felülvizsgálása céljából, hogy megfelel e 
céljának s felállítása nem veszélyes a vidékre. A 
lövőterel minden tekintetben megfelelőnek találta.
A lövőlér elkészítéséhez a zászlóalj tagjai maguk 
foglak hozzá, mely már a jövő héten teljesen be 
lesz rendezve. A város a főiskolai körnek a zászló
alj lövőtere részére 12 in® fenyő szálfát ajándé
kozott. A kör vezetősége ez utón is a ieghalásabb 
köszönetét fejezi ki a város tanácsának a fa át
engedéséért.

— Szünet a kir. adóhivatalban. A helybeli 
m. kir adóhivatali helyiségek tisztogatása folytán 
a nevezett hivatal működése folyó hó 18—19-én 
szünetelni fog.

A Beveiáquáék milliói. Már három év
tized óta várják a Selmecbányán és környékén lakó 
Beveláqua család tagjai s rokonai ama milliók 
szétosztását, melyek egyik ősük hagyatékául Vero
nába illetve Brüsselben őriztetnek se napokban arról 
hoz hirt néhány napilap, hogy a nagy örökség 
egyik szerencsés részese egy temesvári pincér a 
milliók ura lelt vagy talán lesz. E hírre többen 
fordultak hozzám felvilágosításért és sajnálattal 
tapasztaltam ezúttal is, hogy valaki ismét a váro
mányosok hiszékenységére számítva helyezi közeli 
kilátásba a nagy vagyonhoz való jutását. Én úgy 
tudom, hogy a brüsseli svndicálus, mely az örö
kösök kinyomozására alakult, nem végezte be még 
feladatát és kérdés, vájjon megtalálja-e a Selmec
bánya vidéki Beveláqua családok és az örökhagyó 
Bevelaqua grófok közt keresett fonalat. Az érde
kelteket arra kérem, ne forduljanak többé hozzám 
tájékoztatásért, mert ez idő szerint Bevelaqua Béla 
fögimn. tanár ur a legalaposabb ismerője e milliós 
ürökségi ügynek s úgy tudom, hogy ő sem bízik 
annak gyors lebonyolításában. A temesvári pincér 
bécsi tudósítója tévedett, hisz csupán Selmecbányán 
és környékén majdnem 300-at tesz ki az örökösök 
száma. Vörös Ferenc tb. főjegyző.

— Szabóiparosok figyelmébe. A zsolnai, 
posztógyár felhívja azokat a ssabóiparosokat, akik 
katonai egyenruhák elkészítésére vállalkoznak,

! hogy o hajlandóságukat jelentsék be. A gyár akár 
egész évre hajlandó ellátni a vállalkozókat mun
kával.

— Nagy vásár. A tavaszi nagy vásár váro
sunkban junius hó első és harmadik napján lesz.

— A József Királyi Herceg Szanatórium 
Egyesület évi közgyűlés május 23-án lesz Buda
pesten. A közgyűlésre felutazóknak a kereskedelmi 
miniszter féláru vasúti jegyeket engedélyezett. A 
jegy 8 napra, 20-tól—28-áig érvényes. Bővebb fel
világosítást ad a József Kir. Herceg Szanatórium 
Egyesület titkársága Budapest, IX., Lónyay-utca 
47. szám.

— A Liga sorsjegyei. A gyermeknapokkal 
; még nem ért véget az Országos Gyermekvédő

Liga nemes actiója, amelyet az elhagyott és zül
lésnek indult érdekében apróságok indított. Nagysza
bású tárgysorsjátékot is rendez az idén, amelyen re- 
vanssal szolgál a jólelkü adakozóknak. A Liga sors- 

' jegyei közül valamennyi nyerni fog, legalább is arany-

5.
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vagy ezüsttárgyai. A népszerű intézmény nagy 
tömegben kedvezményes áron jutóit a kiilümbözŐ 
értéktárgyakhoz s az úgynevezett peches emberek 
is nyugodtan várhatják húzás terminusát: 1909. 
július elsejét.

A modern gyógytudomány » «Sirolin-Roche»- 
ban egy oly hatásos birtokában v;.n. mely a tűdővész 
továbbterjedését feltartóztatja, a köhögést és köpetet 
csökkenti, az étvágyai és n testsniyt emeli és ezen betegség 
összes jelenségeit megszünteti Kellemesen szedhető s huza
mosabb használatnál is teljesen áriáim".!tan. Kapható a 
gyógyszertárakban. ______________

A közönség köréből.
Felszólítom a hölgyeket kik egyszerű horgolt 

csipke készítésével szívesen foglalkoznának, hogy 
vagy nálam, vagy Szonlagh nővérek Budapest Ülői
ül 30 jelentkezzenek. A csipkéből 9—9 mt. végek 
kellenek s készítésük igen egyszerű, nem tévesz
tendő össze a csetneki csipkével bár az illető nő
vérek a csetneki csipke feltalálói.

A jelenleg hozzám küldőit csipke mintát s 
annak leírását bárkinek szívósén bőin utalom, ha 
hozzám fárad délután 5—(5-ig. A munkának igen 
rendesnek kell lenni és csakis gyakorlott horgoló 
veheti ál. Állandó s biztos ker selforrás intelligens 
hölgyek részére, kik a munkát nem szégyenük. 
Miután igen könnyű, társalgás .-óla közben is el
készíthető. Tisztelettel

Cziczka Sándorné.

~ “ nyílt-tér.
K r»va-» akut ká k m . . - u  !■ . a s/.eik.

Nyilaik ozai
Mindazon igen tiszteli barátaimnak és jó 

ismerőseimnek, kiktől az idő rövidsége miatt sze
mélyesen el nem búcsúzhatta;.;, ez utón mondok 
szívélyes üdvözletei.

Demarcsek Károly.

sajyon alKaliui itasáseknál. — Ktaöítietttlüfl rövid tiassaálat alán.
Fertőtlenítő hatósAjráital mesvIzsEálva.

A fogak tisrtán tartásához ,'opviz nem elegendó. 
Eltárolitusa a foghus krtrii! a k a r ai3:.n»»l képződő ártal
mas anyag, csakis mechanika-' tisztítással egyesített 
egy felélesztő és ani a-i'ással bíró fog-Crém-
;nel elérhető. A , ,K A L O D O N T “ használata az 
összes kultnráilomolibit: i Icghotásosabbnak i»c- 

bj.. nyúlt.
m»3T

E(/j/ eredeti doboz á ra  2  K .
Vidéki igyógysicrtárRkban kérjük Moll készítményeit.

FWélTröasM pltóE8(lurzsöles,
elismeri, régi jó hírnevű h&ziszor s z a g g a t á s  
és halóstul származó mindennemű betegségek 

ellen.
E red e ti ilveff á r a  K  2 ‘- ;

Kuphiilo minden gyógyntrlárlan  i.> drcgtn-ilnn,

Foszétküldesi hely MOLL A. gyógyszerész,
cs. és kir. udv szállító, Bécs, I. Tuchlatiben 9

SELMEC- ÉS BÉLABÁNYA SZ. KIR. VÁROS

HIVATALOS KÖZLEMÉNYEI.

3534. sz. 1909.
Hirdetmény.

Az 1909. évi V. l.-c. 1. és 2. §-ai alapján 
közhírré teszem és felhívom a földbirtokkal rendel
kező összes tulajdonosokat, hogy mindazok akiknek 
az egyes földrészleteknél a művelési ágakban vál
tozás történt tudniillik szántóból, rét vagy legelő ; 
vegy rétből szántó stb. lett, avagy az azelőtt hasz
navehetetlen terület jelenleg már termőképes terű 
letté tétetett, ezen változást Selmecbánya város : 
adóhivatalánál szóval vagy írásban jelentsék be 
folyó évi junius hó 1 ig.

Továbbá felhívom a földbirtokos osztályt, i 
hogy a kik a mostani osztályozással megelégedve ! 
nincsenek, avagy egész dűlök uj osztályozását és 1 
uj tisztajövedelmi fokozatok felállítását óhajtják : 
azok a földadó kataszter kiigazítás iránii indokolt, : 
javaslataikat legkésőbb f. évi julius hó 1-sö nap- ! 
jáig pósladijtnenles ajánlott levélben közvetlenül j 
a Pénzügyminisztériumhoz küldjék be.

Selmecbányán, 1909. április hó 30-án.
Horváth Kálmán,

polgármester.

Hirdetmény.
a III. oszt. kereseti adó, bányaadó és nyilvános számadásra 
kötelezett vállalatok és egyletek adójára vonatkozó kiszá
mítási javaslatokat, tartalmazó lajstromok közzététele és az 

adókivetés körüli eljárás tárgyában.
Az 1908. és 1909. években keletkezett uj ; 

üzletek után kiszámitoll s az adókivető bizottság | 
elé terjesztendő adókiszámitási javaslatokat ki- ! 
tüntető lajstrom 8 napra a község (város) házánál j 
kitétetvén, azokat mindeniá megtekintheti, s az őt j 
vagy másokat illető adójavaslatokra nézve észre
vételeit megteheti; ezen észrevételek a fenti ha- i 
táridő alali Írásban a kir. pénziigyigazgalóságnál, | 
utóbb az adókivelő bizottságnál - melynek tár
gyalásairól az adózók külön hirdetmény utján 
tudosittatnak — terjeszthetők elő.

Az adókivelő bizottság ülései nyilvánosak 
lóvén, ott minden adózó megjelenhetik. (L. 1883. 
XLIV. t.-c, 24. §,)

Az adókivető bizottság a kitűzött sorrend 
szerint megvizsgálja az adózók bevallását és a ’ 
kir. pénzügzigazgatóság állal készítőit adókiszá- | 
milási javaslatokat, s tekintettel az illető adózó 
vagy inások, vagy pedig a kincstári képviselő által 
tett észrevételekre s egyéb rendelkezésére álló 1 
adatokra, megállapítja minden egyes adókötelesnek ! 
adóösszegét, azt még az ülés folyama alatt az 
illető adólajstromba bejegyezteti és ebbeli végzését 
kihirdeti.

Az adókivető bizottság végzése kihirdettetvén, 
az érdekelt adóköteles félnek jogában áll az ülés I 
folyama alatt élőszóval az iránt nyilatkozni, kí
vánja-e az ügyet, és ha igen, mily indoknál fogva, 
a felszólamlást bizottsághoz felebbezni.

Hason nyilatkozatra van jogosítva a jelen- j 
levő adókötelesek bármelyike és pedig nemcsak | 
a saját, hanem más adójára nézve is, ha a bi- : 
zoltság által hozott végzés eredményében arány
talanságot /él bebizonyíthatni, akár a saját magára 
akár másra kivetett adótételre nézve.

A felebbezés indokainak írásban kifejtésre i 
a tárgyalásnál jelenlevő folebbezönek a kihirde- l 
léstől számítandó 8 napi határidő adatik.

Az az adózó, aki az adókivelő bizottság 
ülésében akkor, midőn adóügye tárgyaltától!, jelen • 
nem volt, a bizottság elleni felebbezését, az illető | 
ülés folyama alatt megrovod adózók névjegyzé
kének a bizottság tárgyalásainak helyiségéül szol
gáló ház kapujára való kifüggesztésétől számítva 
15 nap alatt a pénzügy igazgatóságnál adhatja be.

Oly esetben midőn az adókivelő bizottság a 1

kir. pénzügy igazgatóság által javaslatba hozott 
adótétel felemelését határozta, erről az illető adózót 
ha a határozat kihirdetésénél jelen nem lenne 
írásbeli végzéssel külön értesíti oly hozzáadással* 
hogy ha e végzést felebbezni kívánja, az ebbeli 
felszólalás Írásban a végzés kézbesítésétől számí
tandó 8 nap alatt az adóügyi előadónál vagy 
helyettesénél vevénv mellett benyújtható.

Ellenben azok az adózók, kik abban a köz
ségben (városban).melynek adólajslromában adójuk 
kivetett nem laknak és az ülésben jelen nem voltak, 
a hozott határozatról Írásban végzésileg értesít- 
telnek, s felebbezéseiket a végzés vételétől szá
mított 15 nap alatt nyújthatják be a pénzügy
igazgatóságnál.

A felebbezés a kivetett adónak behajlását 
nem gátolja, a mennyiben azonban a felebbezés 
tárgyát képező adó összege a múlt. évre kivetett
nél nagyobb, a felebbezés a két összeg közötti 
különbözeire nézve birtokon belül történhetik.

Az adóköteles fél a felszólamlási bizottság
nak határozata ellen szóval vagy Írásban panaszt 
emelhet.

A panasz a felszólamlási bizottság határo
zatának kézbesítésétől számítandó 15 nap alatt a 
kir. pénziigyigazgalóságnál adandó be, s felelte a 
magyar kir. közigazgatási bíróság határoz.

A panasznak halasztó háláivá nincs. í 1883. 
XLIV. t.-c. 34. §.)

Az adóki velő bizottság tárgyalásai Selmec
bányán a városház tanácstermében f. évi május 
hó 21-én délelőtt 9 órától kezdődőleg fognak meg
tartatni.

Kelt Ipolyság, 1909. május 7.
M. kir. pénzügy igazgatóság.

Ií. M. számhoz.

\ cs. ós kir. közös hadügyminisztérium tengerészeti osztálya álial

Pályázat • hi reléi meny 
a flumei cs. és kir. hadtengerészeti akadémiába 

való felvétel tárgyában.
A következő 1909/1910 iskolai év kezdetén 

(szeptember 16-án) a fiumei hadtengerészeti aka
démiában előreláthatólag 70 egészen ingyenes és 
féldijmentes (a közös hadügyi tárcából javadal
mazott) kincstári illetőleg fizetéses és alapítványi 
hely fog betöltet,ni.

Ezen betöltendő 70 helyből az 1. évfolyamra 
50. a íí. és Ill ik évfolyamra pedig 10—10 hely esik.

A felvétel általános kellékei a következők:
"  O J '  (.11 1 (I 111 CWj

(külföldiek részére Ó cs. és apóst. kir. Felségénei 
legmagasabb engedélye kívántatik meg);

testi alkalmasság úgy a katonai nevelésre 
mint az ezuláni lengerhadi szolgálatra, mely al 
kalmasság szabályszerű katonai orvosi bizonyít 
ványnyal igazolandó;

kielégítő erkölcsi magaviselet;
« megfelelő élei- | 1 \ |

k " “  |,ril8 “  1 Hl'. I PÍ5m “  I I ” m I
I haladott I I

a megkívántat') elölő mit i 
Hiányok nevezetesen v:t- I 
I,amely nyilvános magyar ' 
vagy oszírák középiskola I 
esetleg katonai reáliskola \

| osztályának íévfo- 
| lyamánnk) legalább 
. kielégítőijújiiszercd- 
J méunyel való láto-

II.
III.

óvfo- 
I lynmba 

való bo 
lépésre-

azon további feltétellel, hogy a számtanból leg
alább «jó> érdemjegy éretett el.

A (közös hadügyi tárcából javadalmazott) 
kincstári helyekre katona-tiszteknek s katonai, 
udvari és állami hivatalnokoknak fiai bírnak 
igény nyel.

Ezeken kívül féldij mentes kincstári helyek 
adományozásánál kivételesen és a szükség mér
véhez képest más pályázók is figyelembe vétetnek.

Fizetéses növendékekül általában magyar 
vagy osztrák állampolgárok fiai, kik a megkíván
taié feltételeknek megfelelnek, felvehetők.

Az élelmezési átalány fizetéses helyért ez idő 
szerint éven kint 1600 korona, féldijmenlos helyért 
800 korona, mely összegből a növendékre az

Sirolin
-Eseti u  étráent ** a leetsUtyt. megnOs- 

a M U g M ,  viUdétroi. tfldl Im dásL

hurutok, szamár
köhögés, skrofulozis. Influenza
ellen számtalan tanár és orroe által naponta ajánlva.

Minthogy értéktelen utánzatokat is kínálnak, kérjen mindenkor 
„Roahefi* 1 * -  --------

99Roehe
Kaptató orroü rendeletre a gyósyszertárak- 

bao. —  Ara Ovcgcnkint 4.—  korona

P . R * f f n u o . L a  H o c h e  A  Co. B u c i  (M|e)
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intézetben fordítandó minden kiadás födöztetik. 
Ezen átalány két egyenlő részletben félévenként 
előre küldendő meg a fiumei hadtengerészeti aka
démia parancsnokságának, és pedig az első részlet 
minden évnek szeptember hava 16-án, a második 
pedig március hava 16 án.

A pályázók közül felvételre kijelölt iljak 
Fiúméban fölvételi vizsgálatot kötelesek tenni. 
Ezen vizsgálat tárgyai az I. évfolyamba való be
lépésre nézve:

a) német nyelv*
bj mennyiségtan,
c) történelem és földrajz,
d) természettudományok.
Ezen tárgyakból oly terjedelemben leendő a 

fölvételi vizsgálat, a melyben azok a középiskola 
négy alsó osztályában előadatnak.

A 11. és III. évfolyamba való belépésnél a 
fölvételi vizsga kiterjed mindama tantárgyakra, a 
meiyek a hadtengerészeti akadémia 1-ső illetőleg 
I-ső és 11-ik évfolyamában előadatnak, a mely 
alkalommal azonban a nyelveket, illetőleg csupán 
a német és francia vagy az angol nyelvből köte
lező a vizsga. A fegyverek ismerete vagy a ten
gerészeti és katonai gyakorlatokban való jártasság 
nem kívántatik.

A fölvételi vizsgálatok szeptember 10-én 
kezdődnek, s ezekre a kijelölt pályázóinak ideje
korán fognak Fiúméba behívatni.

A hadlengerészeli akadémiában a kiképzés 
4 évig tart. A IV. évfolyamot kielégiló eredmény- 

I nyel hevégzellnövendékek tengerész-hadapródokká
I neveztetnek ki.

A legfelsőbb évfolyamban, minden fizetéses 
növendék részére az élelmezési átalány utolsó 
részletének lefizetésekor azon összeg is lefizetendő 
mely annak tengerész hadapródi fölszerelésére 
szükséges. A kincstári növendékek és az alapil- 
ványosok fölszerelése a közös hadügyi javadalom
ból fedeztetik.

A had tengerészeti akadémiába való felvételt 
kérő folyamodványok a cs. és kir. közös hadügy
minisztérium tengerészeti osztályához Bócsbe in- 
lézendők. Állami vagy udvari szolgálatban levő 

| egyének felettes hatóságaik utján, magánszemélyek 
I pedig a legközelebbi katonai tér-, állomás- vagy 
í kiegészítési kerületi parancsnokság utján nyújtsák 

be folyamodványaikat.
Ezen kérvényeknek legkésőbb junius 30-áig 

a közös hadügyminisztérium tengerészeti osztá
lyához kell beérkezniük; elkésve érkező folyamod
ványok tehát nem fognak figyelemre méltatni.**

A fölvételi folyamodványokhoz melléklendők:
1. a keresztlevél vagy születési bizonyítvány,
2. a honossági (a községi illetőséget is iga

zoló) bizonyítvány,
3. katonai orvosi bizonyítvány.
4. a himlőoltási bizonyítvány, a mennyiben

II a beoltás a katonaorvosi bizonyítványban nem 
igazul tátik,

5. a középiskolákban nyert összes iskolai bi
zonyítványok, ide értve az utolsó félévre vonat
kozó bizonyítványt is.

A hosszabb tényleges szolgálati kötelezettség 
elvállalásáról szóló nyilatkozatok kiállítása, —

I miután e kötelezettség már a védtörvény állal 
I ki van mondva, — nem kívántatik.

Wien. 1909. évi március havában.
A cs. és k ir. közös hadügyminisztérium tengerészeti osztálya.

* Azoknak, akik magyar ívagy horvát stb. tannyelvű 
iskolát látogattak, legalább annyira kell hirniok a német 
nyelvet, hogy az előadásokat (az oktatást) haszonnal hall- 

I gatni képesek legyenek.
** A magyar állami alapítványi helyekre pályázók I részéről —  az ezekre nézve külön kibocsátott pályázati 

I  hirdetmény értelmében —  f. é. május 15-ig a m. kir. Iion- 
I  védelmi miniszterhez nyújtandók be a fölszerelt kérvények.

t i S RDF TÉS EK.

193 és 198/909. tkv. szám.

Árverési hirdetményi kivonat.
A Selmecbányái kir. járásbíróság mint telek

könyvi hatóság közhírré teszi, hogy Weinstein Adolf 
és társának — Magyar Márton elleni végrehajtási 
ügyében az Ipolysági kir. törvényszék terülelköréhez 
tartozó Selmecbányái kir. jbság területén István- 
házárt* fekvő, a Selmecbányái 2209. Ijkvbon 3330. a 
hm . a. ingatlanra s azon épült 244. összéirási sz. 
házra 630 kor.-ban megállapitot kikiáltási árban 
az árverést elrendelte és hogy a fentebb megjelölt 
ingatlanság az 1909. évi julius hó 12-ik napján 
d. e. 10 órakor Istvánházán a rendőrbiztos hi

vatalos helyiségeiben megtartandó nyilvános ár
verésen a kikiáltási ár egy felén alul nem fog 
eladalni.

 ̂Árverezni szándékozók tartoznak az ingat
lanság kikiáltási árának 10%-át készpénzben vagy 
óvadék képes értékpapírban a kiküldött kezéhez 
letenni, és mint vevők a bánatpénz a kikiáltási 
ár szerint nyomban az árverés alkalmával ki
egészíteni.

Kir. jbiróság mint tlkvi hatóság 
Selmecbányán 1909. évi április hó 22-én.

Liha Antal kir. táblabivó.

Házikisasszonyt keresek
25 évnél nem fiatalabbat, e g é s z sé g e t, ke
resztényt, ki főzni tud. Fizetés havi 20 kor. 
Személyes bem utatás vagy fénykép. Félévi 
szolgálat után útiköltség' ide és vissza meg

térítte tik . Családi bánásmód.

Joerges Agostné.

ICiaaié l a k á s !
Szenthái>amságtépi II 6. sz.
házara II. emelőién egy S szoba, konyha 

és éléskamrából álló udvari lakás 
folyó éiri május 3.-től

K a ch d m a n n  V ik to r rii*.

K i a d ó  l a k á s !
A Kossuth Lajos-téren a felső 
gyógyszertárral szem ben levő JSau- 

házban egy két szobás 
utcai lakás folyó évi augusztus

1-től kezdve kiadó !

KEIű s a
■■■■■■a

M ie lő t t
|  személy-, jelzálog- vagy ópitési
i M ö l c s ö n

iráni intézkednék,
jy =  kérjen díjtalanul prospektust. =

S  MELLEK L. EGYE!
p! BUDAPEST, IX. Lónya!-utca 7.
R H  I n  t e r ű
EíSpS

I n t e r u r b a n  t e l e f o n :

.fi!

a

í i z l e t á t h e l y e z é s !
|  Van szerencsém nagyrabecsülí meg- $ 
|  rendelőimet értesíteni, hogy |

|  bútor- é s  é p ü le ta sz ta lo s-m ü h e ly e m e í i
I  a pelsö lí^óssa-uteai Jvfájovsjky 

féle házbólfi
|  az Ocsovszky-uteában levő í

Wisnvovszk'v-bázba |

‘helyeztem át.}
Ü JVtiddn tartós és pontos munka ál- |  
$ fal a jövőre nésve is ígérem nagyra- .  
fi beesült megrendelőim megelégedését |  
|  kiérdemelni, vagyok |
| j  kiváló tisztelettel
I

l
RIESZ ANTAL

épület- és butoFasütalos-mester, j
N y a v a l y a t ö r é s !

Ki nyavalyatörés, görcs és m ás ideges állapotban szen
ved, kérjen íratott, ingyen és bérm entve kapható a 
sz ab d , h a t ty ú  g y ó g y s z e r tá r  által M a jn a  F r a n k f u r t .

gM W Í Í Í Í M M »Í

Nádparipa- ~m ~m'-m 

m- Lil i om tej szappan.

A

KSH

Találmányokat
szabadalmaztat és é rtékes ít;
védjegy- is  m in ta -o lta lom  az összes államokban

Pataky Vilmos
---------------  hites szabadalm i Ügyvivő ---------------

Budapest IV., Eskü-ut 3.
------------------ Saját szabadalmi irodák a kOHOtdftn:--------

Berlin, Parts, Amsterdam,
W., Lelpilgentnue 112. 9B. ni* Lafayatte. Kettsmemd# n i



S E L M K C h  A N V A I i K A D 0 1909. máius l(i.

DARSCAU-FÜRDÖ (OSZTRÁK 

SZILÉZIA.)
Elsőrendű es legerősebb Jodbrom sósfürdö. 
Egyedüli fürdő, hol tiszta jodsóban lehet 
fürdeni. Legdivatosabb r. vevoszközük. régi park. ok- 
kelő elszállásolás, penzió gyermekek részére kiaérot nélkül.) 
Posta, távírda vasúti állomás. Fürdöidény május 

15-töl október 1-ig.
Főorvos: Kiírnék V. d r.

Tudakozódások és prospektus La risch -M ün n ich  gróf 
Darkau fürdögondnoksága által.

H á z e l a d á s .
IV. Kis vásártél 66. sz. házam, mely 

pékiizletnek kiválóan alkalmas
szabadkézből olcsón eladó.

Tudakozódni nálam lehet
Greguss ftnta!.

Két utcai r.íobá- 
b g j& K ő d S ld sz in ti

k iad ó
az Ó-jiostán.

Valódi tisztán kezelt

Tokaj-hegyaljai borokat
hordókban és postacsomagokban

a
Figyelem  !

n m r c r h o
4 p á r  ci p ő  c s a k  9 K
Fizetés 
nagy gyd

izsópok folytán több 
jghizott. így nagyobb 

cipőnek jóval az előállítási 
úron aluli lúladásával.

| Kiadok ezek folytán mindenkinek 
í 2 p á r  fé r l l .  é s  2 p á r  nő i füzös- 

c 'p ö t fekete bőr. knpnival. jól 
szegezett bőrtalppal, igen ele- 

I gáns. legújabb divat. Nagyság

Hordóban l.-ként 
hordó nélkül

Postacsomagban
bérmentve

csomagolással

Literes palac
kokban 

palack nélkül

f I 1 1 é r  e k b e n

Könnyebb aszta a  t  n . GO 350 75
bor i i. 70 380 80

Nehezebb aszta i i ii. 100 450 100
bor (ó) ) J. 120 500 —

Szamorodni \  É . 10G 450 . __

(Új) i i. 120 500 —

Szamorodni 1 II. 125 550 —

(6) i 1. ISO 70()

E^y rossz gyom or nem  für m eg sem m it
k állandó következményei: az étvágy

talanság. gyomorfájás, gyomorémelygcs. emésztési 
zavarok, fejfájás stb. Biztos segítséget az ellen

K aise r-fé le

mi
hoznak.

O rv o silag  k ip ró b á lv a !  
Üdítő hatású, emésztés előm ozdító 

és gyom or erősítő szer. 
Csomagja 20 és 4:0 fii.

Kapható:
Mikovényi Árpád felső gyógyszertárában. 
Márkus M. cukrászatában. Margótsy J. örö
kösök gyógyszertárában és Szentiványi 

Lajos mézesbábosnál Selmecbányán.

I iflintf,a4pár c s a k  9 K
Szétkü ldés u tá n vé tté  . 

Scliukhaus
A J. Klug’er Krakau.
K ic se ré lé s  k é sz sé g g e l , e s e t 

le g  a  p é n z  v issz a .

. X L - N - r a .  . t ó a / O - á J b o :
tokaj-hegyaljai szőlőbirtokos pincegazdasága.

Sárospatak. (Tokajliegyalja). Küzpmiti iroda és raktár Munkács.
Árjegyzék ingyen és bérmentve.

Eyv 136 literes hordó ára 16 K. Egy 25—35 literes hordó ára 6 K 50 fill.

BŰT L e g j o b b
p  «a d  1 ó  m  á  x  a

Tudományos folyóiratokban
hygienikus tulajdonságánál fogva elismerőleg van emlitve!

Kafctár s

iíj. Marschalko Gyulánál Selmecbányán.

T a r t ó s  !
E le g á n s  !

K i a d ó !
H a s z n á l a t b a n

a legolcsóbb!

^ a c h e rli
mint felülmuihatlan

rovarirtó “
hathatósan segít.

Csakis palackokban kérje !

A tisztességes, becsületes kereskedő éberen 
ügyel arra, hogy ha vevője utolérhetetlen, hálá
sánál fogva közismert „ ZACHERLI NT11 
kér, ne akaszszon nyakába megtévesztő surro- 
gatumot.

Sajnos azonban, vannak másféle kereske- 
pflk is

Ennélfogva mindenkit, aki valódi Zacherlint 
akar vonni, nyomatékosan figyelmeztetünk, hogy 
utánzatoktól, melyek utóbbi időben megtévesz
tően hasonló üvegekben forgalomba kerülnek, 
az által óvakodjék, hogy pontosan ügyeljék a 
Zacherlin > névre.

# r  i f i y f e -
’ i f • -loerKes A vöm «i/v. és fin fcönvv
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