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í Az expedíciót s hirdetéseket illető reklamációk a lapkezelő

fíLríf'! Joerges Ágost özvegye és fia
intézondők, hova az összes pénzküldemények is küldendők

M E G JE L E N  M IN DEN V A S Á R N A P .

Nőnevelésünk.
Irta: báró Bún ff  y  Beeső.

A magyar nemzeti érzés érdekében 
való felköltese a lelkesedő „nemzeti gon
dolatinak vezet minket akkor, midőn kü
lönböző vonatkozásokban a magyar nem
zetiségi politika kérdésével foglalkozunk.

Nem mondhatjuk, hogy kielégít azon 
eredmény, melyet eddigelé elérni sikerült. 
Aggód va látjuk, hogy igaza vau dr. Nagy 
Olivérnek, midőn Kulturegyesületeink és 
a nemzetiségi kérdés14 cinni iratában mondja: 
a magyar faj nem eléggé energikus a ma
ga supremáciöjának kifejlesztésére, köny- 
nyen enged az idegen befolyásnak és nem- 
esak hogy arra kénytelen, hogy másokat 
meghódítson, hanem még maga is kivetkő
zik nemzeti felfogásából, nyelvéből szoká
saiból; és még álmában sem jut eszébe az, 
hogy ő a magyarságának tartozik is va
lamivel.]

Röviden szólva, ez annyit jelent, hogy 
hiányzik mutálunk azon „nemzeti gondo
lat44, mely nélkül államot alkotni, államot 
fentartani nem lehet.

Jól esik nekünk, ha a nemzeti gon
dolat felköltése érdekében felhangzó sza
vunk mégis itt-oít visszhangra talál. Leg
utóbbi fejtegetésünkre vonatkozólag érde

kes megnyilatkozását vettük a nemzeti 
gondolat-mik egy levélben, melyből érde
mesnek tartjuk a következőket idézni:

Bizony bili álmok álmodozója mindenki, 
aki azt hiszi, hogy mással mint magyar 
nyelvhatárnak erőteljes kitolásával egysé
ges magyar nemzetet és magyar nemzeti 
államot teremteni lehetséges. Ennek a cél
nak az elérésére pedig az egyedüli és ki
zárólagos eszköz: a népoktatás exlusiv ál
lamosítása. Ezt tisztán és világosan át kell 
látnia minden embernek, akinek szemét a 
hypakiitaság és opportunizmus hályoga él
ném vakítja.

A jelenben adott viszonyok között a 
magyar elem számbeli súlyának emelésére 
a magyarul beszélni tudók létszámának 
sokszorosítására kell vetni magunkat egész 
erőnkkel és egész anyagi tehetségünkkel; 
mert minden állami iskola, mely a nem
zetiségi vidékeken állittatik, egy-egy talp
alatnyi hódítás az idegen nemzetiségi nyelv
területen.

Azért vétek minden állami iskola, 
mely a nemzetiségi vidékektől elvonva a 
magyar községben vagy városban állittatik 
fel, amelyek anyagi tekintetben nem szo
rulnak arra, hogy az iskolafentartás ter
hét vállaikról, „a magyar faj szupremáciá- 
jának emelése • hamisan magyarázott je l

szava alatt, levegyék. Mert magyar vidé
ken, magyar községben az állami iskola 
hogyan emelhetné jobban a magyar faj 
szellemi szupremáciáját a községi iskolá
nál? Hiszen az 1868. XXX V IL l. t.-c. és 
az ennek végrehajtása tárgyában kiadott 
utasítások értelmében, a községi iskola tan
terve hajszálnyira ugyanaz, mint az álla
mié ; az iskolaszék jogai és kötelességei 
ugyanazok, mint az állami iskolai gond
nokságoké, az államhatalomnak a kir. tanfel
ügyelő révén ugyanazon ingerencziája van 
biztosítva a községi iskolánál, mint az ál
laminál.

Magyarországban —  addig, mig az 
exlusiv államosítás be nem következik — 
az államosításnak egyjelentőségUnek kell, 
hogy legyen a magyarosítással; már pedig 
ezt megfontolva, halálos bűn, alföldi tős
gyökeres magyar városok iskolák megái- 
lamositása; mert az ott haszon nélkül le
kötött erővel a nemzetiségi vidékeken óri
ási szolgálatokat lehetne tenni a magyar 
állameszmének: egy-egy nemzetiségi vidéke
ket lehetne azzal az erővel megszállni és 
a magyar nemzettesthez hódítani.

Kegyeskedjék megbocsátani Excellen- 
eiád. hogy nagybecsű türelmét e sorok ál
tal ennyire igénybe venni bátorságot vet
tem magamnak; de azon szellemek hatása

A kis mama pihenője.'
— Vihnyefűrdö 1909. —

A „Kis mama pihenője"
Fenyőfáktól árnyas,
Égnek mered tíz is, száz is,
Azt sem tudom hány az.
Közepében jegenyét látsz,
Vihartépett, büszke;
Napsugárban sokszor fürdőit,
‘Sokszor balsors űzte.
Madárdal is alig hullszik,
Olyan mély a csend itt:
Alig látsz egy kis levélkét,
Melyet szellő lendít.
Szived békül, álmot kínál 
Sötét lombok éje :
Néma lesz a lelked vágya . .
Remény száll beléje.
űrre járunk minden reggel,
Ide minden este,
Mig csak lelkem a forrásnál 
Sorsát ki nem leste.
' Vilinyefiirdő számos kedves sétánya közül egyike 

a . kedvesebbeknek a. fenyves közepén létesített s padokkal 
k;.:> ölvett az a kis körömi, melvet a -Kis mama pihenőjének* 
neveznek. A ki valaha itt járt, cl nem felejti a fürdőnek 
"U a csöndes, kedves rejtőkét.

Édes lesnem, tudom mii mond,
Nem először mondja,
S  nem ámított. Ilii szavától 
Kimúlt szivem gondja.
Visszatértem hálás szívvel,
Vihnye, szent öledbe.
Kétszer szent, mert erdőd csöndjét 
Anyám is szerette.
Mintha lelke itten járna, •
Mintha csókja érne . . .
Bárha ez a boldog idő 
Vissza- visszatérne!
A ..Kis mama pihenője“
Tudja minden titkom.
Fecsegjen bár, nem baj, úgyis 
Elárulom itthon.
El se mentem s úgy szeretnék 
Hozzád visszatérni,
Visszatérn i szentélyedbe 
Kössöngetni kérni!

KI. (íy .-n é .

A tű zvész.
— Az orosz népélctböl. —

Irta: T o ls z to j .

A ■ orosz parasztok aratás idején mind ki
vonulnak feleségeikkel mezei munkára s otthon 
csak az öregek és kisgyermekek maradnak.

Egyik házacskában csak az öreg nagyanya 
maradi otthon három kis unokájával.

Az öreg assszony kemencébe gyújtott, 
azután lefeküdt kissé pihenni. De alig kezdett 
szundikálni, egy sereg légy lepte el az arcát s 
hogy ezektől megszabaduljon kendővel takarta le 
magát

Az unokák egyike, a hároméves kis Mássá 
kinyitotta a kemence ajtaját, kihúzott abból egy 
csomó üszküt, melyet falapátra kaparva, kisietett 
a pitvarba. Ott gabonakévék voltak lelhalmazva, 
melyeket a parasztok később akartak a padlásra 
vinni.

Mássá egyenesen a kévéknek tartott s a 
kezében levő lapátról az üszköt nagy lelkinyuga
lommal szórta azokra. Azután fújni, szítani kezdte 
a tüzet, teljes erejével. A lángok hirtelen magasra 
csaptak, belekapva minden közelben levő éghető 
anyagba és a kis Mássá örömrivalgással tapsolt 
a tűz körül.

Gyorsan visszasietett a szobába és másféléves 
kis fivérét, Kiruchkát karjánál fogva vonszolta ki 
a pitvarba. A kis kölyök még alig bírt járni és 
csak nagy nehezen mászott Mássá után, ki kezeivel 
tapsolva, monda:

— Nézd, nézd Kiruchka, mily gyönyörű tűzi
játékot gyújtottam!



alatt, uieh Excellenciódnak ezen ügyre 
vonatkozó nagybecsű fejtegetéseiben oly 
lelementáris erővel és annyira el két fele- j 
meló. bensŐségteljes, hazafias meggyőződés 
hangján megnyitatkozik, nem tudtam eltent- 
állaiii annak a vágynak, hogy ezt a né
hány gondolatot Exeellenciád magas szilié 
előtt kifejezésre juttassam.

Az idézettek hathatós igazolását ké- . 
pezik álláspontunknak, mely az egységes 
magyar nemzeti állam megalkotása érdeké
ből az egységes állami közoktatás feltét
len szükséges voltát követeli. Álláspon
tunk igazolása ez. helyes magyarázatokkal, 
szemben azon támadó avagy aggódó fejte
getésekkel is, melyeket olvasni volt alkal
munk álláspontunkkal szemben, úgy a 
széthúzó nemzetiségi körök sajtójában, va
lamint egyes féltékenykedő felekezetek 
közlönyeiben is. Nem lepett az meg min
ket, hiszen már előzőleg egy alkalommal 
megírtuk, hogy a nemzetiségek széthúzó 
aspirációi, a felekezetek bizalmatlankodó 
féltékenykedései ta-álni fognak érveket el
lenünk. hivatkozva a nemzeti gondolat tal 
szemben a felekezeti tapintatra. Tudtuk 
mi azt, hogy a nemzeti gondolat egyes kö
rökben még nem elég erős arra, hogy visz- 
szaszoritson minden más különleges szem
pontot. De hát hinni akarjuk, hogy a nem
zeti gondolat teljes győzelme előbb vagy 
utóbb érvényesülni fog, mert érvényesülnie j 
kell, vagy sohasem jön létre az egynyelvű 
egységes magyar nemzeti állam.

Talán hosszúra is terjed ezen vissza
tekintő fejtegetésünk, midőn szorosan véve 
ez alkalommal különösen nőnevelésünkkel 
akarunk foglalkozni, a magyar nemzetiségi j 
politika szempontjából.

A magyar nőnevelés általában de kü
lönösen a felsőbb köröknél és középosztá- i 
lyunkban. magyar nemzeti szempontból igen j 
fontos kérdés. Állami institúcióink, közok
tatásunk, és nevelésünk bármennyire biz-

A kévékből már magasra csapott a sistergő 
veres láng . . .

Midőn a pitvar mindjobban megtelt a fojtó í 
füsttel, Mássá megijedt és ordítva rohant be a 
szobába.

A Kiruchka a küszöbön elesett, erősen meg
ütötte magát és keservesen sírt.

Ekkor Mássá behúzta őt a szobába s mind- j 
ketten félve bújtak a padka alá.

A nagyanya azonban mitseni tudott, mind
erről, mélyen aludt. Vanja, a három testvér lég- i 
idősebbike, éppen az utcán volt, mikor meglátta a 
házból ki tóduló füstiéiből. Oda szaladt, s keresz
tülhatolva a tűz és fül lasz tó füsttel a teli pitvaron 
a szobába rontott és nagyanyját felébresztette ! 
vészkiáltásával.

De az, az álom és ijedtségtől elkábulva, j 
egészen megfeledkezett a gyermekekre, midőn ki- ! 
rohant az utcára, hol jajveszékelve szaladgált i 
házról-házra és segítségért kiabált.

A padka alatt Mássá egészen csendes volt, j 
de a kis liu még mindig fájlalta megütött orrát j 
és hangosan ordított. Vanja meghallotta a sírást. | 
a padka alá tekintett és megpillantva Massát. oda ! 
kiáltott.

— Gyorsan, gyorsan kifelé, itt eléglek!

2

tositják is a nemzeti irányt, —  ha mind
járt egységes állami közoktatás keretében 
is —  azt az eredményt, meh et a nemzeti 
gondolat felkeltésével elérni akarunk, nem 
fogják létrehozni, mely alkalmas arra, hogy 
felsőbb köreink és középosztályunk nőne
velése kizálólag nemzeti és magyar legyen, 
pedig a no van hivatva, a család körében, 
az érzelem világában, a kisdedek leikébe 
és szivébe becsepegtetni azt a lelkesedni 
tudó hazafi érzést, mely neveli az igazi 
hazafiakat, hazafiasait gondolkozni tudó, 
hazafias nagy tettekre képes és hivatott 
honfiakat és az ezeket nemzeti érdekben 
önfeláldozásra képes tettekre lelkesitni tudó 
honleányokat.

Nagy költőnk szép szavait idézzük: 

Magyar nőnek születtél,
Áldd érte sorsodat;
Magyar nőnek születni 
Szép és nagy gondolat.

A költő ezen sorai buzditólag kellene, 
hogy hassanak az egész magyar társada
lom nőire, ha azon nevelés, melyben része
sülnek, őket képesekké is tenné a magyar 
nőnek születés szép és nagy gondolata ál
tal előirt fenséges hivatásnak megfelelni.

De mit látunk? Hogy a kozmopolita 
irányzat és amellett kétségtelenül mutat
kozó nehez viszonyok hatása folytán nő
nevelésünk csak másodsorban gondoskodik 
anyák és honleányok neveléséről, első sor
ban a női hivatásnak sok vonatkozásban 
meg nem felelő, a boldog családi élet ke
retet megzavaró kenyérkereseti pályákra 
való képzést és előkészítést tekinti főcél
nak, pedig csak azért magyar nőnek szü
letni nem lehet szép és nagy gondolat.

A  családi boldogság körében tettre 
buzditni hazafias nemzeti irányban a fér
fit, hazafias nemzeti irányban nevelni a jö
vő nemzedéket, az lehet az igazi magyar 
linieányra nagy és szép gondolat, arra 
születve, lehetne mondani: áldd érte sor-
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A pitvarajtóhoz siettek, de lehetetlen volt a 
tüztengeren a fojtó füstön keresztülhatolniok. Vanja 
felrántotta az ablakot ét megparancsolta Massának 
hogy ugorjék ki. Mikor az szerencsésen kint volt, 
megkapta kis fivérét s vele együtt akart kiugrani, 
de a gyermek nehéz volt s ellentállt.

Sirt, kiabált és Vanját ellökte magától, ki 
kétszer is elesett, mielőtL sikerült neki a gyer
mekkel együtt elérni az ablakot. A ház bejárata 
lángokban állt. Vanja a gyerinekféjét keresztül
dugta az ablakon és szépen le akarta ereszteni, 
de a kis Kiruchka iszonyú félelmében belesimpasz- 
kodott az ablak párkányába és nem akarta azt 
elereszteni.

De Vanja kétségbeesett félelmében rekedten 
kiáltott oda Massának:

— Húzd ki a fejét az ablakon keresztül!
A mentés Isten kegyelméből és a derék 

Vanja lélekjelenléte a testvéri szeretete által sze- 
retete által szerencsésen sikerült.

Midőn a nagyanya emberekkel és segítséggel 
visszatért, az egész káz már óriási lánggal égett, 
de a gyermekek biztonságban voltak.

sódat. De hát az állam kenyérkeresetre 
nevel rainálunk nőket és a társadalom a 
a maga belső körében nem nevel magyar 
nőket.

Nem célom, nem érdekem, de hely
zetem természetéből folyik, hogy a felsőbb 
osztályok ellen állást foglalni nem kívánok, 
de mégis, mint tényt kell megállapítanom, 
hogy a sok tekintetben már vagyonánál 
és helyzeténél fogvn is nemzetközi irány
zatú felsőbb körök itt-ott, egyes kivételek
től eltekintve, leányaikat idegen szellem
ben nevelik. Német bonne-ok, francia gou- 
vernantok, angol missek, külföldi zongora- 
é8 énektanárok érvényesítik a viaszként 
lágy, fiatal gyermekkedélyre első befolyá
sukat és a nyert első benyomások hatása 
alatt kétségtelenül magasabb — de nem
zetközi színezetű nevelés mellett nőve fel 
a fiatal női nemzedék —  látunk müveit, 
derék nőket, de bizony csak kivételesen 
magyar nőket, milyennek születni szép és 
nagy gondolat.

A  felsőbb körök példáját követve, kö
zéposztályunk hasonlóképen idegen neve
lőnek kezébe adja gyermekeit; mindenek- 
felett arra fektet súlyt, hogy azoknak kü
lönböző idegen nyelvek megtanulásával a 
külső mázt megadja, anélkül, hogy kellő 
eredménynyel gondoskodni tudna, a nem
zeti nevelés azon hazafias szellemű bizto
sításáról, mely nélkül igazán magyar nő 
senki sem lehet.

Fiatal leányaink már igen sokat tud
nak az idegen házi nevelőnek vezetése mel
lett arról, mi nem hazai s csak azután, mi
kor már fejlettebbek, kezdik megtanulni 
azt, hogy mi magyar, mi hazai; ezt meg
tanulják, azt. már erezik. Megtanulják a 
magyar történelmet, meg a magyar föld
rajzot, meg a magyar zenét és éneket is, 
de éreznek és gondolkoznak idegen nyelven, 
avagy idegen szellemben.

Nem hisszük, hogy túl erősen színez
nénk. Ha körültekintünk, alig találunk ki
vételt ezen irányit megszokott áramlattal 
szemben. Nincs a magyar társadalomnak 
elég ereje és bátorsága állást foglalni, 
nem vagyunk kivétel még mi magunk sem 
kik látjuk, érezzük, sőt el is Ítéljük a hely
zet fonákságát.

Állami és felekezeti intézeteink nő- 
képzése hasonló nyomon halad. Polgári és 
felsőbb népiskoláink tanrendje sem képe9 
kiküszöbölni az idegenszerii irányzatot, mi
ből aztán következik, hogy sem a család
ban, sem a nyilvános intézetekben igazi 
hazafias nőnevelésünk nincs, a jövő nem
zedék hazafias szellemben való vezeté
sére és irányítására alkalmas anyák csak 
kivételek mert hisz azok is, kik alapjá
ban jól és helyesen gondolkoznak, a klll' 
földieskedő általános irányzattal szemben 

| csak ritkán és kivételesen tudnak érvénye
sülni.

A zárdái apáca vezetése alatti nőne* 
velő intézetek sok esetben nem is magyar 
tannyelvnek, némely felekezetek nőneve
lése pedig határozottan nem magyar nem
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zeti irányzata. Mert ez mind igy van, az
tán természetes, hogy a nemzeti gondolat 
nehezen tud megmozdulni, mert hisz — 
kivételektől eltekintve —  hiányzik a fér
fit a nemzeti gondolat érdekében lelkesí
teni tudó nő, hiányzik a nemzeti gondolat
ban nevelni tudó anya.

Szomorú tények és igazságok ezek, 
lehet érveket, kimagyúrázásokat ellenük 
felhozni, de megcáfolni sajnos, nem lehet.

A magyar nőnek születés szép és 
nagy gondolata és az abból folyó köteles
ségek lelkes megértése érdekéből szólunk 
ez alkalommal. A nemzeti gondolat felkel
tésére törekszünk müveit nőink körében, 
annak akarván kifejezést adni elsősorban, 
hogy ne nemzetközi műveltség mázát ke
resve, az idegen nyelvek egész sorozatú- j 
nak tudására, a külföldi viszonyok, ide- j  
geu tudományok, világtörténet ismeretére 
akarjuk fektetni női nevelésünknél a fö- 
sulyt, hanem ismeretére, tudására, minde- 
nekfelett első sorban érzésére annak, ami 
magyar, ami hazai. Ez legyen az első, ez 
legyen az, mi a női nemzedék leikébe, 
midőn az még viasszerüen lágy, becse- j 
pegtetve lesz, maradhatván idő és alkalom | 
még, ha kell tanulására annak, ami álta
lános érdekű és idegen. Elég lesz azt 
tudni; a hazait, a nemzetit érezni kell.

Kérés a város közönségéhez.
Julius hó első napjaiban tartja az Országos 

Középiskolai Tanáregyesület közgyűlését városunk
ban. Magyarország minden részéből kétszáz-két
százötven középiskolai tanár jön össze múltjáról, 
gyönyörű vidékéről és vendégszeretetéről híres 
városunkba.

A közgyűlést rendező bizottság kéréssel fordul 
Selmecbánya közönségéhez. Azzal a kéréssel, hogy j 
legyen segélyére az érkező kedves vendégek foga
dásában, elszállásolásában.

Kéri a bizottság a közönséget, hogy aki szívós 
lenne három-négy napra lakást adni az ide érkező j 
tanároknak, e szándékát jelentse be akár szóval, \ 
akár levélben Rauchbauer József dr. gimnáziumi 
igazgatónál, mint az elszállásoló bizottság elnökénél.

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

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

— A bolgár király Szentantalban. A szenl- 
antali ősi Koháry kastélynak előkelő vendégei 
voltak a múlt héten. A kastély gazdája Fiilöp 
herceg és Fér dinárul bolgár király, Borin fiával 
töltöttek ottan pár napol vadászattal. A király 
fiával együtt hétfőn délután utazott el automobilon, 
Fülöp herceg azonban még maradt. Mint érte
sülünk a bolgár király a nyár folyamán hosszabb 
időt fog tölteni családjával együtt a régi antali 
kastélyban, amelyhez a királyt gyermek évei 
kedves emlékei fűzik.

- Kinevezés. A vallás- és közoktatásügyi 
miniszter Szilágyi Aranka istvánházai kisdedóvónői 
h vonyarci állami óvóhoz óvónővé nevezte ki.

Antal napja. Múlt vasárnap volt Páduai 
Szent Antal napja, névűnnepe Liha Antal kir. 
táblabirónak. Járásbíróságunk köztiszteletnek ür 
vendő vezetőjét tisztelői számosán keresték föl c 
napon üdvözletükkel és jó kivánataikkal.

— Közgyűlés. A Baumann-féle tekepálya 
társulat tegnap délután hat órakor tartotta meg j 
évi rendes közgyűlését Liha Antal kir, táblabiró í 
elnüklóse mellett.

— Érettségi vizsgák a líceumban. Az ág.
hitv. evangélikus líceumban az érettségi vizsgák 
e hó 22-én, a jövő kedden kezdődnek és húszon- I 
hatodikéig tartanak. A vizsgákon Farbaky István 
fog elnökölni s a kormány képviseletében Kovács \ 
Sándor pozsonyi theologiai tanár lesz jelen. Az ! 
érettségi vizsgákra harminchét tanuló jelentkezett.

— A kir. kath. főglmn. ifjúsága folyó 
évi junius hó 22-én, kedden délután 3 órakor a 
kegyesrendiek rendházának nagytermében a 
Vörösmarthy önképzőkör keretén belül évzáró 
ünnepséget tart, melynek műsora a kővetkező:
1. Hymnus. Énekli az ifjúság. 2. Búcsúbeszéd. 
Mondja Markwarth Rezső fogúim. Vili. o. t., a 
Vörösmarthy önképzőkör elnöke. 3. Mi a haza? 
Ábrányi Emiltől. Szavalja Zsilinszky Győző fő- 
giinn. \ lü. o. t. 4. Az önképzőkör titkárának s 
pénzlárnokának beszámolója. 5. A volapük. Mono- I 
lóg. Előadja: Donáth Arthur, főgimn. Vili. o. t. 6.
A beérkezett pályamunkák megbirálása, jutalom
dijak kiosztása. 7. Szózat. Énekli az ifjúság. A kir. 
katli. főgimn. tanári kara és ifjúsága az ünnep
ségre a szülőket az ifjúság barátait s az érdek
lődő nagy közönséget ezúton is tisztelettel meghívja.

A nemzetközi vegyészeti kongresszus
ról. E hó elején folyt le Londonban a hetedik 
nemzetközi vegyészeti kongresszus, amelyen mint- 
egy négyezer szakember, tanárok, tudósok vetlek 
részt. Városunkat s illetőleg a főiskolái Schelle j 
Róbert és Bencze Gergely főiskolai tanárok kép
viselték. A kongresszusra egybegyült idegeneket I 
London városa az elképzelhető legnagyobb vendég
szeretettel fogadta s hat napon ál, amíg a kon
gresszusi tanácskozások tartottak, a tagok majd
nem mindennap bankettekre, estélyekre kerti 
ünnepélyekre, színi előadásokra voltak hivatalosak. 
Május huszonhatodikén a Lordmajor fogadta a kon
gresszus tagjait a Guildhallban s a kongresszust, 
amelynek védnöke az angol király s helyettes ! 
védnöke a walesi herceg volt, ez utóbbi nyitotta 
meg ünnepélyesen a Royal Albert Hallban. E j 
napon a város adott bankettet a vendégek Lisz- j 
teleiére a Kristálypalotában. Legszebb volt azon- I 
bán a London előkelő hölgyei által a növény- 
kertben rendezett kerti ünnepély.

A kongresszus tanácskozásai tizenegy szak- j 
osztályban folytak le s a közérdekű előadásokat ! 
az egyetem nagy csarnokában tartották. A ma
gyarok részéről előadási tartottuk Bokor Gusztáv. 
Bemer Emil, Sigmond Elek, Schelle Róbert, Kőnek j 
Frigyes, Faragó Andor.

Schelle Róbert május hó 31-én délután lar- ! 
toll előadást a tiszta lellurnak előállításáról a ' 
metallurgiai és bányászati csoportban. Érdekes 
előadását a szakemberek nagy tetszéssel fogadták, 
annál is inkább mivel a lellurnak egy uj saját- i 
ságát mulatta, amely eddig a tudományos világ- ; 
bán leijesen ismeretlen volt. A következő vegyé
szeti kongresszus 1912-bou lesz New-Yorkban.

Majális. A Selmecbányái kath. népszó 
vétség junius hó hatodikén tartotta Rovnán j 
tombola-, világposta- és tűzijátékkal egybekötött í 
első nyári mulatságát. A majális iránt város- j 
szerte igen nagy volt az érdeklődés. Mindenki 
aki csak lehelte, iparkodott anyagi áldozattal 
vagy ajándéktárgyak fölajánlásával a majális ! 
anyagi és erkölcsi sikerén nagylelkűen közre- 
muukálni. Sajnos, hogy az egyszer derült, 
másszor borult ég valamint az 5  óra tájban j 
mintegy félóráig tartó eső sokakat visszatartott , 
a szépnek és kellemesnek ígérkező kirándulástól. 1
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A majális azonban mindamellett kedvező siker
rel végződött, ami csakis a város közönségének 
áldozatkészségét dicséri. A népszövetségi otthonra 
400 K tiszta haszon maradt. A népszövetség ve
zetősége szivének egész melegével mond mélyen 
érzett hálás köszönetét mindazoknak a nagy
lelkű uruknak és úrnőknek, akik megértve a ma
gasztos és szent célt, amelynek érdekében a ma
gyar kath. népszövetség munkálkodik tombola 
tárgyak kegyes felajánlásával, továbbá részvételi- 
tombolajegyek és levelező lapok árusításával 
siettek a vezetőségnek önzetlen nehéz munkájá
ban segítségére. Isten legyen mindannyiuknak bő
séges jutalmazója. Tombola tárgyakat-, melyek
nek gyűjtésében több névtelen hős között kiváló 
buzgóságot fejtett ki Branich Lujza k. a., kegye
sen fölajánlottak a következő áldozatkész urak 
és úrnők: Horváth Kálmánná 1 db. hőmérő, 
dr. Schvartz Ottóné 2 váza, dr. Fodor Lászlóné 
2 doboz levélpapír, Jankó Jánosné és KÖYesy 
Lajosné 4 váza és 1 korsó, dr. Schelle virág, 
váza, Sobó Jenőné 6 drb. disz-tányér, 1 ha
mutartó, 1 tájkép; Onczay ,̂ Nándorné 4 drb. 
dísztárgy, Tomasovszky Jmréné 3 drb. dísztárgy; 
özv. Krausz Gézáné 2 tálcakendő, Bencze Ger- 
gelyné l kézimunka, Surjánszky Kálmánná 1 do
boz cigaretta hüvely, Liha Antalné 2 üveg likőr, 
Kónyi Józsefné 1 tálca kendő, Rémiért Gyulánó 
6 drb. dísztárgy, Ekkerl Dismasné 8 drb. dísz
tárgy, l csomag levélpapír, 1 csomag levelezőlap 
és 2 tucat kávéskanál; N. N. egy doboz szivar, 
Velics Györgyné egy szobor, dr. Tóth Imréné 1 
dísztárgy, Osvald Gusztáváé 2 csomag kétszersült, 
özv. Nyáry Vilmosné 2 virágváza, Márkus Zsig
mondit 1 doboz szaloncukorka, Horváth Józsefné 
torta, Borhegyi István 1 üveg likőr, Mihalik Ist
vánná 4 drb. dísztárgy, N. N. különféle dísztár
gyak, özv Sümeghné 2 diszpohár, özv. Wavru- 
scliek Yincené gyümölcstál, Terény Adél 1 tálca- 
kendő, Grosmann Aranka egy poTiár alj, Ligetyné 
2 tálcakendő, Herczogné 0 tulipán, Gregus Antal 
sütemény, Krause József 7 drb. dísztárgy, Floro 
Jánosné 1 pár cipő, M. A. bajuszpedrő, Till Dé
nesit 1 tűpárna, Vnucsko Ferencit 1 dísztárgy, 
Pallér Kárólynó 9 üveg sör, Papp Györgyné 2 
váza, Filkorn Ella 2 pohár, Száblné 1 kis kosár, 
Dukasz Gyula I kép, Szabóit faldisz, Bodnár 
László harisnyák, Pánrock J. képtarló, Fuszkó
J. krumplilürő, Markvardl M. 1 imakönyv, Mar- 
schalkó Gyula 8 dísztárgy, Piathy Antal 5 drb. 
háztartási cikk, Boroska Lajos 4 kézimunka, Áts 
Ferencit 2 üveg bor, 10 drb. dísztárgy, Hoschek 
János 2 üveg aszubor, Grohmann Gyula 10 drb. 
pénztárca, Novak József ezüst hamutartó, Nilsch
J. I szobor, egy kávésbögre, Sümegit .1. 9 drb. 
különféle tárgy, Zárdái irg. nőnék 12 drb. külön
féle dísztárgy, Borsiczky család 9 drb. dísztárgy 
özv. Vágner_ Józsefit 4 dísztárgy, özv. Schmidt 
G.-né 4 dísztárgy, N. N. 3 dísztárgy, 1 csomag 
levélpapír, Lander Irén 2 dísztárgy, Kadloez A. 2 
virágváza, Tandler Gy. teafőző, irmler E. 2 lám- 
paalja, Fényes E. dísztárgy, Murgáts J-né 2 süte
ményalj, özv, Mihály M. né 3 dísztárgy, N. K. 2 
kép 2 dísztárgy, Zachar K. 12 pipa, szárral, Kulsera 
F. 1 tükör, Hőnek A. 2 drb. háztartási cikk, 
Jlrncsiár E. 25 drb. háztartási cikk, Marék A. 2 
csőm. szivar, 2 dísztárgy, Skripecz P-nó 2 dísz
tárgy, Miklós V. 4 díszt., Zálozsnik M. 3 kitömött 
állat, Lesko J. 12 díszt.. Magdics J. 3 drb. pipere 
cikk, Filip A. 1 sütemény szerviz, Flórián M. ti 
drb. evőeszközt ártó, Ridl Béla 5 díszt., Singler J.
1 üveg bor, llrasko A., 5 díszt. Malejka Gy. 2 
disx.l.. Pokorny A. 9 díszt., Schramek L., ti (liszt.,
2 üveg likőr. 2 üv. szaloncukor. Relianek F. 2 
csőm. mézes sütemény, Bachralv J. 2 csőm. mézes 
sütemény, Zachar A. 2 virágváza, Sobián 1 díszt., 
Vranyák B I kép, Dinda J. és Heilor F. 1—1 
Mária szobor, Kisfaludy Gy. 1 csésze. Bélák M. 
(1 dísztárgy, Weisz .1, 2 lapda, Riha V. 1 okarina, 
Egy löisk. halig. 2 lupda, I díszt, Abeszka V-
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11 iliazt. özv. Zachar J-né 3 díszt., Filo János 2 
kép, Hoznék J. 3 díszt, Schneider M. 2 kézi m, 
Gránek E. 5 díszt., Debnár K. 7 díszt., Bucsek A. 
Macskó K. 6 díszt., KrislófT J. 3 díszt,, Szászik A. 
lü díszt., Szenliványi L. 4 drb. mézes sül.. Csorba 
Ö. 4 díszt,, Lihár V. virágv. Riesz A. 2 kép, Antal 
F. 3 díszt., Bartoss J. 2 díszt., Weisz M., 2 ház
tart. cikk, Markvart F. emlékkönyv, Síposa K*. 1 
süv. cukor, Fábry M. 2 rúd szalámi, Sohitzal F.
3 díszt., Malej ka J. 1 pipa, Oláh I,. 1 bögre Zsolliar 
M. 3 díszt., Andreidesz Zs. 1 kép, Midliár kisassz.
2 díszt., Girtl Js. 1 lámpa alj, Riedl Mihály 1 kis 
faépület, Richter M.. 3 likőrös pohár, Klímán J.
I ébresztő óra, Szainueli E. 1 kézi m., Holvay A.
1 kézi m., D. K. 4 díszt., Bránszky J. 6 dísztárgy. 
Felülfizettek: Vadas Jenő 5 K, özv. E. D-né 2 K. 
Asbóth J. 1.50 K. Havas Gy. 2 K, Nemes H, 
Hőst Sándor, Krause J-né 1—1 K, Niki J. 2 K, 
Szpiska M. 2.50 K, Gazsó Mihály 1.50 K. Gröbl 
F., Bodnár L, Harlmann E. 50 f, Balázs J. 1 K. 
Tombola tárgyakra adtak: Kórház 2.50 K, Kinka 
J.-né 2 K, Szécsi F.-né 1 K.

— A városi rk. elemi fiúiskola évzáró 
vizsgálatai folyó hó 21-én hétfőn kezdődnek a 
következő sorrendben: hétfőn, jun. 21. délelőtt 8 
órakor az egyesitett 1. A) B) oszl.-ban, kedden 
jun. 22. délelőtt 8 órakor a lí. oszt.-ban. szerdán 
jun. 23. délelőtt 8 órakor a III. oszt.-ban. csütör
tökön jun. 24, délelőtt 8 órakor a IV. oszt.-ban. 
pénteken jun. 25. délelőtt fél 8 órakor Te Deum 
s az értesítők kiosztása.

— Honvédtisztek tanulmányúton. A mull 
vasárnap a székesfehérvári tisztiiskola tizenöt 
lisztje érkezett városunkba, ahol két napot töl
töttek. A tisztek hétfőn megtekintették a városi 
múzeumot, amelynek érdekességéről a legnagyobb 
elismeréssel nyilatkoztak. Vasárnap este ideérke
zett Jolii Gusztáv altábornagy, főparancsnok he
lyettes, aki a tisztek tereptanulmányi gyakorlatán 
vett részt. A tisztek innen Körmöcbányára utaztak.

— Harmadik gyógyszertár városunkban. 
Adler Ferenc, okleveles gyógyszerész, széniéi la- , 
kos kérést adott be a városi törvényhatósági bi
zottsághoz, hogy a belváros alsó részében felállí
tandó, harmadik gyógyszertárra engedélyt adjon, 
illetve, hogy ezen engedély kiadását a belügymi
nisztériumnak javasolja. A kérés a rendőrfőkapitány 
mint első fokú közegészségügyi hatóság, a tiszti 
főorvos és a közegészségügyi bizottság meghall
gatása után a julius vagy augusztus havi közgyü- 
lés elé kerül.

— Kereskedő-tanulók vizsgája. A keres
kedő-tanulók iskolájában az évzáró vizsga ma 
délután három órakor lesz.

— Vivóakademia. A Főiskolai Athlelikai j 
Club ma tartja házi vivóversanyét s ebből az 
alkalomból este nyolc órakor táncmulatsággal j 
egybekötött vivóakademiát rendez Jankó Sándor 
főiskolai tanár védnöksége mellett. Belépő-jegyek 
árai: családjegy 5 K, személy-jegy 2 K, ifjúsági- 
jegy 1 korona.

— Az évzáró vizsgák a Herbsl- és Jager 
iskolákban a múlt héten folytak le igen jó ered
ménnyel s a szülők nagy érdeklődése mellett. 
Igen szép volt a polgári leányiskola növendékeinek 
kézimunka kiállítása, melyben a vizsgák alatt 
nagy közönség gyönyörködött. A vizsgákon Hündel 
Vilmos főesperes és Zsdmbor Pál lelkész elnököltek.

— A Selmeci Népbank folyó évi julius hó 
1-vel uj ciklust nyit a heti belét és előleg üzlet 
ágra. Lapunkhoz csatolt felhívás teljes felvilágo
sítást nyújt a heti betétek eszközlésére, magunk 
részéről pedig különösen ajánljuk olvasóink főleg 
azok ügyeimébe, kik akár maguk, akár gyermekeik 
vagy hozzátartozóik részére minden anyagi meg
erőltetés nélkül bizonyos tőkét akarnak gyűjteni.
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Egy heti botét nagysága 50 fillér, melynek fejében 
a 4 éves ciklus letelte után 113 K 50 fillért fizet 
ki a Selmeci Népbank. Az előjegyzések a bank 
hivatalos helyiségében bármely nap bejelenthelők.

Dijtekezés. A Bauinann-féle tekézö pá
lyán e hó 29-én Péter-Pál napján délután négy 
órakor veszi kezdetét a dijtekezés.

— Vizsgák a gymnasiumban. A kir. kath. 
főgymnásiumban a mull bélen kezdődtek meg 
az évzáró vizsgálatok s tartanak e hó huszon
ötödikéig. A  szóbeli érettségi vizsgák e hó 26-án j 
kezdődnek s három napon át larlanak.

— Porosz lég-hajósok Heg-ybányán. E hó | 
16-án délután 2 órakor egy nagy léghajó röpült ; 
át városunk fölött mintegy 700 méter magasság- : 
bán. A léghajó Bál irányában haladt, de nem í 
ment Bátig, hanem Hegy bánya halárán leszállóit ! 
A leszállás minden nehézség nélkül ment, mert j 
a mezőn dolgozó munkások segélyére siettek a • 
léghajósoknak. A léghajó csónakjából négyen szál- j 
lottak ki, három férfi és egy nő. Kunicke orvos j 
és neje. Lenoir gyáros és Mensee törvényszéki j 
biró. akik aznap reggel Boroszlóban ültek fel j 
Rtibezahl-Bresslau nevű léghajójukra. A léghajó
sokat Hegybánya közönsége szívesen fogadta 
Kertész Lajos körjegyző megvendégelte. A légha
jói összecsomagolva egy ember a hálán hozta be | 
Selmecbányára a honnan a légutazók kocsin 
Garainberzenczére innen vasúton a Tátrába 
utazlak.

Hideg- időjárás. A nyár eleje nagyon 
mostohán köszöntőt! be. A>- eliunll. héten olyan 
hidegek vollak nappal is éjjel is, hogy szinte a 
fűtött szoba után vágyott az ember. Fagy azon
ban még sem volt s Így a növényzetnek nem 
ártóll a hideg, legfönnebb annyiban, hogy fejlő
désük lassúbb.

1 — 4. Ezl a számláid lehelellenséget 
az élet, amely keveset ad a nnithomalika lehe
tetlenségeire, néha megcáfolja. Az alsó és felső 
mathematikát tanítók ezl kétségbe vonhatják, 
pedig igy van. mint ezl fényesen igazolja Liba 
Antal kir. Inblabiró esete, ügy történt a mull 
héten, hogy a kir. járásbíróságon a vezető tábla- 
biró egyedül maradi. Szabadságra ment a járás- 
biró, az ügyészi megbízolt sőt a kir. közjegyző 
is. S mivel az élet nem igen van tekinLettel arra, 
hogy l nem 4, úgy rendezte a dolgot, hogy egy 
mégis csak négy legyen. A táblabiró urnák ugya 
nis a saját bűnügyi ügyei mellett el kellett lát
nia a járásbirói, polgári és telekkönyvi ügyeit, 
az Ügyészi megbízott indítványait és a kir. köz
jegyző délutáni leendőit, tehát egyedül négy he
lyett dolgozott. Az igazság kedvéért megjegyez
zük, hogy a legkedvetlenebbül a közjegyző teen
dőjét, a váltóóvási végezte. De hál elvégezte mé
gis, meri muszáj volt s elvégezte egy héten ál 
négy ember dolgát. Bebizonyítván egy héten át 
a napnál fényesebben, hogy 1 4.

— A kisiblyel ut rendezése. A főiskola 
kisiblyei telepéhez vezető ul különösen esős és a 
kora tavaszi időkben meglehelősjárhalatlan. Vadas 
Jenő főiskolai rektor fölkérésére Horváth Kálmán 
polgármester elhatározta, hogy a város közönsége 
által is kedvelt kirándulás hely útját rendbe ho
zatja. ii múlt hél szerdáján megtartották az utba- 
járást, amely alkalommal megbízta a polgármester 
Schwotl Lajos gazdasági felügyelői, hogy az utal 
még a nyár folyamán helyreállítsa.

— Az Óvár renoválása. Aiyner Lajos mü-
! építész a múlt héten a múzeumnak országos 

felügyelőségének utasításából pár napot itt töltött 
s elrendelte azó\ár renoválásának további mun
kálatait. A munkálatokat meg is kezdették s az 

; őszig valószínűleg be is fejezik.
Tízéves találkozó. Az ágostai hitvallású 

evangélikus líceumban az 1899. évben éritlségit 
lelt tanulók tegnap tartották tízéves találkozójukat.

— Föld- és házadó kataszter. Az 19U9.

S E L M E C B Á N Y Á I  H Í R A D Ó

évi V. és Yi. t.-c. rendelkezéséhez képest a föld
es házadókalaszleri munkálatok a folyó évben 
fogaiialositamlók. Ez ismét uj teher a városra 
melyei az állam rótt reá, mert a munkálat költ- 
ségelt a törvény szerint a város köteles fizetni. 
Ez ügyben e hó 17-én külön tanácsülés volt 
melyen a pénzügy igazgató is jelen volt és ekkor 
megállapítottak a munkálatok módozatai, melyek 
a városnak 3—4000 koronájába fognak kerülni.

— Uj bányaig-azgratóság. A m. kir. pénzügy
minisztériumban uj bányaigazgatóságot szerveztek 
az állami szénbányák részére. Az igazgatóság 
főnöke Andreics János főbányatanácsos lesz. Az 
uj igazgatóság julius hó elsején kezdi meg műkö
dését

Nyilvános elszámolás. Ez év farsang
ján több úrnő egy táncmulatságot akart rendezni 
a «Kolos* leányiskola részére szükséges felszere
lés költségeinek fedezésére. Ezen mulatság azon
ban közbejött akadályok miatt elmaradt. A jóté
kony célra való tekintettel azonban a rendező 
urinők maguk közölt gyűjtést rendezlek és ennek 
eredményeként 200 (kettőszáz) koronát adlak ál 
az iskola vezetőségének, melyért ez utón mond 
hálás köszönetét a kegyes adakozóknak. A gyűj
tés eredménye a következő: Baán Elemérné, dr. 
BOckli Hugóné, Fekete Lajosné, dr. Fodor Lász
lóm', Heincz Hugóné, Horváth Kálmánná, Jankó 
Sándorné, dr. Kövessy Forencné, Klippel Mó- 
riczné. Muzsnay Gézáné, dr. Tóth Imréné Zólomy 
lmréné és Bartók Ernő 10- 10 kor. Niki Jánosné 
és Veres Jozsefné G—6 kor. Bencze Gergelyné, 
Faller Károlyné, Hernnann Miksáné, Kövessi 
Antülné. Liba Antalné, Mikovinyi Árpádrié, Pod- 
horszky Józseféé, Schelle Rúberlné, Sobó Jenőné 
dr. Schwartz Ottóné, és Vadas Jenőné 5—5 kor. 
Réz Gézáné 3 kor. és Árkossy Béláné 1 koronát 
adakoztak.

Táncmesterek Közlönye. E lap e lió 
15-iki számában felhívás jelent meg egy a lánc- 
tanilók részére létesítendő önképző és önsegélyző 
egyesület érdekében. Ezenkívül Mazurien cintü 
uj magyar láncot és a Láncról mint gyermekne
velési eszközről hosszabb tanulmányt közöl, tárca 
rovatában pedig humoros apróságokat, a tánc
művészek világából. A lap minden hó I-én és 
lö-én jelenik meg. Előfizetési ára félévre 5 kor., 
egész évre 10 kor, a szolga bíróságok, rendőrka
pitányságok és a vidéki szállodákba a lap dij
aién lesen lesz megküldve. A szerkesztőség és 
kiadóhivatal Budapesten IX. Márton-utca 20. sz. 
alatt van.

— A pótadó százalék magassága váro
sainkban. A városi pótadó százalékait vizsgálva, 
azt látjuk, hogy azok a 0—409 % között mozognak. 
Ez adatok szomorú képét adják az egyenlőtlen teher 
elhelyezkedésnek, a városi pótadóztatás korlátozni 
lanságának és rendezetlenségének. Alig ugyanis 
van Magyarországon olyan város, ahol a városi 
póladó ismeretlen, viszont van olyan is, ahol a 
városi adó az állami adónak négyszereséig emel
kedik. A városi póladó 1908. évi százalékos nagy
ságát az alábbi kimutatás tünteti fel: Rendezett 
tanácsú városokban községi pótadói nem fizetnek: 
Breznóbánya, Dobsina, Gölnicbánya, Igló, Jolsva, 
Nagy-Rőce, Szászváros, Körmöcbánya, Leibic, 0* 
Lublój Szepos-Béla, Szepes-Olaszi, Vízakna, Magyar- 
Kan izsa. i-—10 százalékig: Felsőbánya. Erzsébet- 

| város, Poppád. 11—20 százalékig: Lőcse, Nagy- 
j  enyed, Zólyom, Nagybánya, Nagyszeben, Korpona.

22—30 százalékig: Abrudbáuya, II.-Böszörmény, 
Sepsi-Szent-Gyürgy, Gyulafehérvár, Hajdu-Szo- 
boszló, Kis-Szeben, Újbánya, 31—40 százalékig: 
Besztercebánya, Szén tgyörgy, Szamösujvár, Szepes- 
váralja, Veszprém, Brassó. 41 50 százalékig:
Déva, Újpest, Kezdi vásárhely, Nagyszombat Túr- 

i keve, Szászsebes, Segesvár, Szászrégen, Rozsnyó, 
I Modor, Léva, Kolozsvár. 51—60 százalékig: Bereg

szász, Buszt, Szilágysomlyó, Munkács, Torda,

1909. junius 20.
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S z a k o lc a . Rimaszombat, Eenta, Zilah. <>1—70
százalékig: Beszterce. Eperjes, Losonc, Nagykőrité 
Pápa, Vajdahunyad, Karcag, Hajdúnánás, Mára- 
marosszigct, Deés. Sátoraljaújhely. Cegléd, Trencsén 
Bazin és Nagybecskerek. 71—80 százalékig: Hát
szeg. Fogaras, Jászberény, Kismarton, Lúgos. Kis
kunfélegyháza, Székelyudvarhely, Medgyes, Mezőtúr 
Nyíregyháza, Nagykanizsa, Nagykikinda, Ungvár, j 
Kőszeg, Vác. 81—90 százalékig: Bárlfa, Kaposvár, , 
Szentes, Kisújszállás, Késmárk. 91—100 száza
lékig: Kiskunhalas, Nagykároly, líaránsebes, Szent
endre, Zalaegerszeg, Szombathely. 100 százalékon 
felül: Szolnok, Szekszárd, Nyitra, Makó, Gyula, 
Gvüngyüs, Fehértemplom, Érsekújvár, Esztergom, 
Eger. 392 százalék a föladó után és 17 százalék 
ált. közigazgatási célra: Csíkszereda.

Törvényhatósági városokban 10—20 száza
lékig: Debrrecen. 21—30 százalékig: Kecskemét, 
Temesvár. 31—40 százalékig: Budapest, Kassa’ 
Pozsony, Szabadka. 41—50 százalékig Szeged' 
Zombor. 51—60 százalékig: Nagyvárad, Pécs’ 
61—70 százalékig: Hódmezővásárhely. Kolozsvár. 
Marosvásárhely, Szatmárnémeti, Újvidék, Miskolc, ; 
Selmec- és Bélabánya. 71—80 százalékig: Arad, 
Baja, Gőr, Komárom. Sopron, Székesfehérvár, 
Versec, 92 százalékig: Pancsova.

Üvegpavillon a régi Nemzeti színház 
bejárója előtt. Ott hol ezelőtt évtizedeken át 
művészek és közönség egyaránt a Múzsáknak hó
doltak, mostan rövid pár nap alatt egy tágas üveg- 
pavillon emelkedett, melyben a humanizmus ol
tárán áldoznak. Ezen pavillonban ugyanis a Gyer
mekvédő Liga kiállítást rendez most az általa ar- 
rangeált tárgysorsjáiék uyoreménytágyaiból. A jó 
és nemes iránt fogékony közönség, mely teljes mérv- > 
ben méltányolja azon társadalmi missiót, melyet j 
a Liga a gyermekvédelem terén teljesét, érdek- ; 
lŐdésének impozáns módon adja lanujelét, ameny- , 
nyiben az üvegpavillont az egész napon át nagy 
tömegekben lepi el és a látottak felett megelégedés
sel távozva, bucsuzás előtt vásárol ezekből a sors- 
jegyekből, melyek a pavillonban ugyancsak kap
hatók és ezzel is támogatja a Ligát emberbaráti tö- : 
rekvéseiben. A sorsjegyek húzása külümben folyó 
évi jnlins 1-én veszi kezdetét.

Pályázat internátusba való felvételre.
A Dmke makói diákotthonába az 1909—1910 
iskolai évre 160 gimnáziumi, esetleg elemi iskolai 
tanuló vétetik fel. Az ellátási dij havi 36, beha
tási-, orvosi-, bútorhasználati dij évi 40 korona.
A felvételt kérő bélyegtelen folyamodványok is
kolai bizonvitványnyal, születési és I. osztályú ta
nulóknál ujraoltási bizonyitványnyal felszerelve
1909. évi július 10. napjáig adandók be a Dmke. 
makói diákotthonának felügyelő-bizottságánál. — 
Részletes prospektussal kívánatra készséggel szol
gál a diákotthon igazgatósága Makón.

M O L L -  F É L E
3«Jü3

Enyhe, oldó házisier mindazoknak, kik emésztési zavarokban és 
íz  ülő életmód egyéb kövotkezmónyeiben szenvednek.

Egy eredeti doboz ára 4 K.
Vidéki gyógyszertárakban kérjük Moll készítményeit,

H m  O LL- tfrg j -E 1
SÓS - BORSZE SZ

elismert, régi jó hirnovü háziszer A zagga táB  
és hülástUl származó inindennerfiű bolegségek 

ellen.
Eredeti Üreg ára K  4'—

mindtH i/nóffi/tiiruirOan zs drnji italian.

Főszétküldesi hely MOLL A. íy ó g y tzeré lz .
cb. és kir. udv. sáillitő, Öécs, I. Tuchlaubeh 0

SELMEC- ÉS BÉLABÁNYA SZ. KIR. VÁROS

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

Az anyakönyvi hivatalok bejegyzései.
1909. évi hó junius 12-tól, 1909. junius hó 18-ig. 

Születés.
Daubner András, Kmetik Antónia fm Selmecbánya 
Cserven István, Gubrianszky Róza leány »
Ludha Pál, Schias Antónia leány
Lupták Kubo János. Konopka Mária fiú »
Pisztl András. Romora Vilma leány »
Missák Pál, Unnk Anna fiú »

— Neuschl Viktória leány Felsöróna 
Schoucsik Antal, Istvánik Emília fiú »

Házasság.
íhring János, Kapecz Anna Felsöróna

Halálozás.
Zamboj József, 73 éves aggkór. Selmecbánya 
özv. Bordány Jánosné, 03 éves aggkór »
Brozsek Anna, 60 éves tüdőgyulladás »
Jokl Józsefné, +8 éves, vizkór Kisbánya 
Maliska Józsefné, 39 éves tüdővész Felsőróna

4839. sz. 1909. vt.
Hirdetmény.

Selmec- és Bélabánya sz. kir. v. tanácsa 
közhírré teszi, hogy a városházi IV. sz. bolthelyi
ség, melyet eddig Hmcsiár Gábor borbély mester 
bérel, a folyó évi augusztus 1-től kezdve egymás
után következő 6 (hat) évre folyó évi junius 28-án 
délelett 10 órakor a városház tanácstermében 
tartandó nyilvános árverésen a legtöbbet ígérőnek 
bérbeadlatik.

Kikiáltási ár 160 (egyszász hatvan) koroná
ból álló bérösszeg.

Selmecbányán, 1909 évi junius hó 17—én 
tartott tanácsülésből.

N Y IL T -T É R . Horváth Kálmán,
polgármester.

E rovat alatt közlőitekért nein felelős szerk.

Köszönetnyilvánítás.
Mindazoknak, kik megboldogult nőin teme

tésén részvétüknek szives megjelenésükkel kifejezést 
adtak, ezennel hálás köszönetét mondok!

Cserny József.

lanti alkalimitaiaioiEal. — ist'ídlói&elrtlffi rSHJ öaniaiH auie.
f e r t ő t l e n í t ő  h íitónA ^A Ita l m e g v iz s g á lv a .

Attest Béet. IWT. jslius 3

A fogak tisztán tartásához, i'ogm nem elegendő. — 
Eltávolítása a frghtu. k*ni[ áHfatláitnl képződő árttl 
mai anyag, e»ak» mechanikai tisztítással egyőritet 
Rgr felálssitő és antísopiíkus hutással biró fog-Crézn- 
tnel slérbstó. A „K A L O D O N T " haeanálata a/ 
összes knltvrállomokb&n a lsgh»táws»bbn»k he- 

bizonyult.

álul/GUi. M kjr földművelésügyi minisztor.
VII/1. 1909. sz.

Valamennyi törvényhatóságnak
Tudomásvétel és közzététel végeit értesítem 

a Címet, hogy a Németbirodalommal 1891. évi 
december hó 6-án kötött kereskedelmi és vám
szerződéshez tartozó az 1908. évi XX. törvény
cikkbe iktatott 1905. évi január hó 25-én kötött 
pótszorződés 9 cikkének Vili. számához tartozó 
határozmányok értelmében a Németbirodalomba 
irányuló, házasitásra szánt bor és must külde
ményekre nézve a némelbirodalmi vámhivatalok 
az orsz. m. kir. chemiai intézet és központi vegy~ 
kísérleti állomás (Budapest a debreceni, kassai, 
keszthelyi és magyaróvári m. kir. inézőgazdasági 
vegykisérleti állomások és a kolosvári in. kir. 
állami vegykisérleli állomás által kiállítandó 'egy- 
elemzési bizonyítványok hitelességét el fogják is
merni. Oly borküldemények ellenben, melyek ki
sérő bizonyítványai nem érvényesek, természetes

voltuk kiderítése érdekében a németbirodalmi 
vámhivatalok által chemiai vizsgálat alá fognak 
vétetni. A fentiekhez képest egyidejűleg utasítottam 
a fent megjelölt állami intézeteket, hogy a Német
birodalomba kivitelre scánt bor és must külde
mények vizsgálatát megfelelően eszközöljék és az 
érdekeltséget a hozzájuk intézendő kérdésekre meg
felelő felvilágosítással lássák el, arra az esetre is 
ha a borok vagy mustok kivitele oly helyről tör
ténnék, mely a vegykisérleti állomásoktól távol esik.

Budapest, 1909. április 24-ón.
Darányi s. k

49907 sz.
-  Magy. kir. Honvédelmi miniszter.

24.

Pályázati hirdetmény
Budapest székesfőváros közönsége által boldog 

emlékezetű József főherceg ur Ó cs. és kir. Fen
ség honvéd parancsnokságának 25. évfordulója 
alkalmából, s annak emlékére a in. kir. honvéd
ség árvái részére, az illetőségre való tekintet 
nélkül létesített alapítványi helyek közül folyó évi 
szeptember 1-től a József fiárvaházban 1 hely 
kerül betöltés alá, amely helyre ezennel pályázat 
hirdettetik.

A Az árvaházba való fölvételre igazolandó:
a) az, hogy a felvétetni kért gyermek tény

leg a in. kir. honvédség kötelékébe tartozó apának
törvényes leszármazója:

b) a vagyonLalanság:
ej félárváknál (a kik tudniillik apállanok 

vagy anyátlanok) az életben levő szülő vagyon- 
talansága:

rf) hogy az árva 6. életévet már betöltötte 
és a 10-ik életével még lul nem haladta:

c) hogy ép testű és elméjű, a himlőn átesett, 
vagy ellene sikerrel beoltatott.

Az árva kora és a szülő elhalálozása hiteles 
anyakönyvvi kivonattal, a testi és elmebeli állapot 
a himlőoltás és a vagyonlalanság küzhatóságilag 
hitelesített orvosi és helyhatósági bizonyítvánnyal 
igazolandó.

A kellően felszerelt bélyegtelen kérvények, 
— melyekben a szülő vagy gyám neve, állása és 
lakhelye (város, megye, utolsó posta) is felemlí
tendő, — folyó évi julius 15-ig a m. kir. hon
védelmi miniszterhez nyújtandók be, a honnan 
Budapest székes-főváros hatóságához fognak kül
detni és a kijelölési jog gyakorlása végett József 
főherceg ur 0 cs. és kir. Fenségéhez fognak fel
terjesztetni. Az alapítványi hely az 1009/10. tanév 
kezdetén lesz betöltendő s a felvétel vagy fel nem 
vételről az árvák hozzátartozói Budapest székes- 
főváros tanácsa által hatósági utón fognak érte- 
sittetni.

Felhívom ennélfogva a törvényhatóságot, hogy 
ezen pályázati hirdetményt a törvényhatóság egész, 
területén a szokásos módon a legszélesebb körben 
azonnal legye közhírré.

A miniszter helyett: 
Bolgár s. k.

államtitkár.

____ ___ ___________________ ____ _______5.

H I R D E T É S E K .

Deák Ferenc-utcn 17. sz. (Sóltz-féle) házban

a sarokbolt
azonnal kiadó.

Évi bére 280 K és a házbórfillér.
Bővebbet:

Fodor L á sz ló  dr.

Kiadó lakás!
Szenthápomságtért II® . sz .
házam II. emeletén egy 3 szoba, konyha 

és éléskamrából álló udvari lakás 
folyó évi május 1-től

sím  kezdve kiadó.
K a c h e l m a n n  V i k t o r  d r .
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Valódi Tokaj-hegyaljiti nuisodtermésü zamatos, savanyítás, 
egyszer lehúzott asztali bort literenként Id fillérért hordó 
nélkül szállít l u d á n y i  B a y  G á b o r  tokaj-hegyaljai szöllti- 
birtokos pincegazdasága S á r o s p a t a k .  Központi iroda 
M u n k á c s .  — Megrendelések a központi iroda tiniére 
kéretnek. Yaggon vételnél engedmény. 30-35 lit. hordó ren

delésnél literenként 50 fillér.

Egy tisziességer családból való fiú 13— 
14 éves

pincér tanulónak
felvétetik a „Tulipán“-ba. Jelent

kezni lehet

flts Ferenc
vendéglősnél.

Kiadó lakás!
Egy k é t  s z é p  s z o b á b ó l  s é l é s 

k a m r á b ó l  álló udvari lakás

augusztus elsejétől kiadó

S E L M E C B A N V A I t i  1 R A D Ó 1909 iunius 2U.

A mosás akár a táncz, 
Fáradságba nem kerül,
S o h lo h t  s z a p p a n t  ha használsz,
Még szived is örül.

Schicht szarvasszappana
csodálatos, hathatós tisztítóerejét 
sajátszerü előállításának és a leg
jobb nyersanyagok leggondosabb 
kiválasztásának köszöni.

Schicht szarvasszappana
kíméli a kezeket és a fehérneműt! 
Megt akarit fáradságot és vesződséget 
kíméli ennélfogva az egészséget! 
Megtakarít pénzt, időt és munkát! 
Tisztasága 30.000 koronával 

szavatoltatok.

8i u « ! ; t N y á r i  és tél
gyógyhely, a magyar Irgalmasrend 
tulajdona. Elsőrangú kénes hévvizü 
gyógyfürdő; modern berendezésű 

gőzfürdő, kényelmes iszap-, medence- és kádfürdők; melyek 
kiváló gyógyhatással használtatnak az összes reumatikus- és 
idegbántalmaknál. Uszodák, hőlég-, szénsavas- és villamosviz- 

fürdók. Ivó- és belélegzési kúra.
ProspeKtust ingyen és bérmentve küld

Az igazgatóság.

D A R K A U - F U R D O  X ! “
Elsőrendű és legerősebb Jodbromsósfürdö. 
Egyedüli fürdő, hol tiszta jodsóban lehet 
fürdeni. Legdivatosabb gyogyeszközök, régi park. elei- 
kelő elszállásolás, penzió gyermekek részére (kísérel nélkül 
Posta, távirda és vasúti állomás. Fürdőidény május 

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

Tudakozódások és prospektus Larisch-Münnich gréf 
Darkau fürdőgondnoksága által.

E ^ y  ro ssz  gyom or nem  tű r  m eg  semmi
I s ennek állandó következményei: az étvágy- I 
1 íalanság. gyomorfájás, gyomorémelygés, emésztési 
[ zavarok, fejfájás slb. Biztos segítséget, az ellen |

K aise r-fé le

tor
hoznak.

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

és gyomor erösitö szer. 
Csomagja 20 é s  40 fii.

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

Lajos inézosbábosnál Selmecbányán.

Nádparipa- *sw ~m  
I issr Liliomtej szappan.

b ő r  r é s z é r e  a  l e g e n y h é b b  s z a p p a n  
v a l a m i n t  s z e p l ö k  e l l e n  i s .

— — Mindenütt kapható. ------

a városház átellenóben levő T ib é ly -  
===== féle ház első emeletén, = .  

Bővebbet a Selmeci Népbankban.

N y a v a l y a t ö r é s !
Ki nyavalyatörés, görcs ős más ideges állapotban szen
ved, kérjen íratott, ingyen és bérmentve kapható a 
szabd, hattyú  gyógyszertár által Majna Frankfurt.M Á R K U S  M .

CU K R Á SZA TA
SELMECBÁNYÁN

1. DEÁK FERENC-UTCA 7.. SAJÁTHÁZ

Értesíti a nagyérdemű közönséget, hogy 

f .  é .  m á j u s  h ó  e l e j é t ő l
kezdve naponta frissen készült többféle 
fagy lalt, p a rfe u t, je g e sk á v é  és c s o 
k o lád é  k a p h a tó ;  valamint szives meg
rendeléseit kéri az a lak  fag y la lto k  és 
p a r fe u te k re , melyek m ű v ész ie s  k i

v ite lben

jutányos árak mellett
szállíttatnak.

ALAP ITT ATOTT
1830.

V alódi tisz tá n  kezelt

Tokaj-hegyaljai borokat
hordókban és postacsom agok b an

Hordóban l.-ként 
hordó nélkül

Egy postacsomag 
bérmentve cso

magolással cirka 
3 liter

Literes palac
kokban 

palack nélkül
f i 1 l é r e k b e n

Könnyebb asztali 1 11. 60 350 75
bor / I. 70 380 80

Nehezebb asztali \ 11. 100 450 i 100
bor (ó) / I. 120 500 — _

Szamorodni \  II. 
/  í.

106 450 —

(Új) 120 500 í j —
Szamorodni 1 II. 125 550 —

(Ó) 1 I. 180 700 —
száll it

l - a _ d . 0 - z n .3 7 - i  ÜE3 s t 3 7 " G - á ű o o i
tokaj-hegyaljai szőlőbirtokos pincegazdasága. 

Sárospatak. (Tokaj hegy alja). Központi iroda és raktár Munkács 
Árjegyzék ingyen és bérmentve.

Egy 136 literes hordó ára 16 K. Egy 25—35 literes hordó ára öKöOfiH



Selmeczi Népbank Részvénytársaság

R É S Z V É N Y T Ő K E  225,000 K.

ALAKULT 1871-13EN.
TARTALÉKALAPO K 105,OUO K.

Felhívás
a „Selm eczi Népbank Részvénytársaság11 heti 
betét és előleg iizletáyában való részvételre.

5* „ S e l m e c z i  N é p b a n k  R é s a e v é n y t á r s ^ s á g ”

mely szolid üzleti elvek melleti 38 éves múltra, s folytonos fejlőiéire lekinlhel vissza, 
Rdmeczbánya és vidéke közgazdasági érdekeinek, különösen pedig a nép általános lakaré- 
kosságának s a szegényebb vagyoni helyzelíí egyének olcsó Iliidének eldmozdilása végell. 
egy ami vidékünkön még új. de az ország számos vidéken már virágzó, iizlolágal vezeldl 
be 2 év előtt, — IíK>7. július bó 1-én — az úgynevezett:

h eti b e té t  é s  e io ieg -ü z ile tá g a t.
Ezen üzletág lényege abban áll, hogy az, aki mindenkor az év július bó I-élöl 

kezdődő 4 éves időszakra belép ez üzletágba, évlársulatba, kötelezi magái ez idő alatt, 
vagyis leljcs 208 héten át, legalább egy heti 50 filléres betétnek a befi
zetésére.

Ezen heti 50 filléres bel ólel törzsbetétnek nevezzük, s váljon ki ne takaríthatna 
meg belenként legalább öl) fillért, melyei ha pontosan befizet beli belél könyvecskéjére, 

miután az inlézel ezen betétekei 4 ' ö-kal kamatoztatja, — 4 év múltán, a leszámo
láskor. egy törzsbetéte után 113 K 50 f-t kap kifizetve, a Selmeczi Népbank 
Részvénytársaságtól.

Azonban nemcsak egy törzsbetélet lehel váltani, hanem ketlőt, hármai., ölöl. lizel. 
vagy azon télül is. kinek, hogy engedi meg anyagi ereje, ki mennyit elbír. A befizetésekkel 
sem kell belenként bajlódni, az intézel elfogadja a beli lörzsbelélekcl több bélre előre is. 
és minden befizetést a lelnek kiadott befizetési könyvecskéjén nyugtai.

A tőkegyűjtésnek ezen czélszerű s kényelmes neme, első sorban ugyan a szegényebb 
emberek, munkások, iparosok, ipnrosscgédek, kisebb hivatalnokok, kereskedők takarékosságai 
akarja előmozdítani; de alkalmas a jobb módú embereknek is, nagyobb tőkék könny fi s 
lassú gyűjtésére.

Már az is szép, ha valaki beli 50 fillér befizetésével 4 év alalt lld  K 50 f-t össze-
lakaríl, a szegényebb embereknek ez is már nagy segítség! Kél törzsbeléllel í év mullán
227 K-l. ö lörzsbetéttel már 507 K 50 l-l takaríthat meg; s aki képes beli 5 koronát e
czélra félre tenni, vagyis 10 törzsbetétei váltani, az 4 év múlva már egy kis vagyoni, —
1135 K 50 f-l, kap kifizetve.

Aki tehát házra, földre, értékpapírok vételére, régibb terhes adósságainak 
kifizetésére, hozományra, fiáinak katonai szolgálati idejére, jövőjének biztosítá
sára, öregségére, üzlet, iparág megkezdésére stb. maga vagy más pl. gyer
mekei, munkásai, cselédei részére fokozatosan, kisebb összegekből akar jelen-



lékenyebb tökét összegyűjteni, sorakozzék zászlónk alá, annyi heti törzsbetéttel 
amennyi anyagi erejének megfelel. Kzen i'izletág a kisebb takarékosságnak, — legerő
sebb kamatozás mellett való. -  előmozdítása, kevés alakiság s mennél nagyobb kényelem 
nyújtása mellett.

Többel jövedelmez ez. mint a postatakarékpénztár mert az csak 3" ,,-ot ád, ez pedig 
liszta 11 -0 2-os kamatot lioz.

Azonban nemcsak- azoknak, kik ily módon óhajtanak megtakarításokat eszközölni, 
hanem azoknak is, akik lassan, megerőltetés nélkül visszafizethető jutányos 
hitelre szorulnak, akik terhes vagy éppen uzsoraadússágoklól szabadulni akarnak, ajánljuk 
ezen életbe vágó új kezdeményezésünkben való részvételt, mert e lürzsbelétek alapján olcsó, 
könnyen törleszthetö kölcsönöket is nyerhetnek.

Minden résztvevő ugyanis egy-egy heti 50 filléres törzsbetét után 100—100 
korona kölcsönre tarthat igényt, ha kötelezvényét két megbízható kezes aláírja, 
amely 100 korona, kölcsön, heti betét előleg, után kamat fejében a heti befi
zetésekkel egyszerre 14 fillért tartozik fizetni. Vidékről több hétre előre is beküld
hetők a lürzsbelétek avagy beíiznthetök az intézet póslatakarékpénztári cheipie számlájára is.

FI. akinek van 2 törzsbeléte, két jó kezes melleit 200 koronát kaphat kölcsön, s 
belenkinl a lörzsbeléleken kívül tizei 28 fillér kamatot. A 4 év elteltével adóssága is tör- 
lesztetelt s még kikap készpénzben 27 koronái. Kezes oly egyén is lehet, ki nem 
résztvevő. A már befizetett heti törzsbetétek kilencztizedrészét, a résztvevő 
minden kezes nélkül kölcsön is veheti. Akkor sem kell kezes, ha valaki a fölvett 
kölcsönét házára, vagy földjére, alapszabályainknak megfelelőleg, bekebelezés állal jelzálogilag 
biztosíttatja: az ilyennek azt a kedvezményt is megadja intézetünk, hogy csak 8 év alatt 
kell a felvett összeget visszafizetnie; tehát csak lélannyi törzsbet él el. váll az első 4 
évre, s ugyanannyit a második 4 évre FI. valaki 400 koronái akar ily jelzálogos kölcsönként 
lelvenni. s a tartozást ,8 év alall visszafizetni: akkor elég ha az első 4 éves időszakra csak 
2 heti lörzsbetél fizetésére kötelezi magát, s ugyan annyira a második 4 éves időszakra. 
Kölcsönél akkor 8 év alall törleszti, s kapni fog még 54 K kijáró összeget. Ennél olcsóbb 
s kényelmesebben, könnyebben törleszthetö kölcsön nem igen van.

Jóllehet az év társulatok minden évben július hó elsején nyitnak meg, s egy hónapig 
még minden ulánflzelés nélkül lehet belépni, de be lehet lépni az év bármely részében is. 
ha a hiányzó befizetéseket 6" „ késedelmi kamattal pótolja az illető.

Ez utánflzelések azonban, a netán felvett kölcsönből is levonhatók. Kölcsönt csak 
az nyerhet", aki legalább 4 belel már befizetett.

Most 1909. július hó 1-én megnyílik a harmadik évtársulat, vagyis egy  
új 4 éves időszak, mely 1913. július hó 1-én fog végződni.

Mindenki szegény, gazdag, öreg és ifjú. hánya-, kohó-, gyári munkás, iparos, kereskedő, 
földbirtokos, hivatalnok, varrónő vagy más foglalkozású egyén jól teszi, ha saját, érdekében 
zászlónk alá sorakozik.

Bővebb 1'elvilágosifásl az intézel készséggel bárkinek és bármikor ád.
felkérjük tehát mindazokat, akik ily takarékoskodás, s az ily czélszerő hitel nyújtás 

előnyeit belátják, sorakozzanak zászlónk alá; és különösen kérjük a nép vezéreit, a lelkész, 
tanító, jegyző s elöljáró urakat, a bánya-, kohó- s gyári vállalatok l'ünükcil, hogy ajánlják 
melegen eme takarék és előleg-üzletet, a népnek s alkalmazottaiknak.

Selmeezhánva. 1900. május hú 20-án.

A „Selmeczi Népbank Részvénytársaság11 
igazgatósága.

kel, 10 30 évig igen előnyös feltételek és kamatláb mellett. Folyószámla hitelt 
nyújt hitelképes egyéneknek vagy fedezet mellett; leszámítol váltókat, utalványokat.

Jocrgft* A. i'izv. <•:. fia. Selmeczhányn.
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