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Szegénység és tudatlanság.
Hugó Viktornak, a világirodalom egyik 

legzseniálisabb moralistájának és Írójának 
van egy munkája, egy regénye, amelynek 
címe: „A nyomorultak.11 E munkájában 
megismertet bennünket a nagynevű irú 
azokkal a társadalmi és egyéni bajokkal, 
szenvedésekkel, nélkülözésekkel és csapá
sokkal, amelyek az emberi intézmények 
tökéletlenségéből, az emberek lelki, erkölcsi 
és anyagi szegénységéből és tudatlanságá
ból, müveletlenségéből származnak.

Hugó Viktornak e regényében körülirt 
és ismertetett sok-sok igazsága miudmeg- 
annyi halhatatlan és örök igazság marad, 
araig csak emberek élnek a földön

A bajoknak és szenvedéseknek és igy 
a bűnnek és erkölcstelenségnek is legbor
zasztóbb sziilőanyja a szegénység és a íuii- 
veletlenség.

A szegénység, mely eldnrvitja, sör k i
öli az emberből a igazság, a jogosság, a 
méltánymsság és emberiség érzését.

A nélkülözés, az éhség inindincgaiinyi 
keritők. A nyomor kiáltó végszükség és 
elaljasitó kényszer, amelynek Írott törvénye 
nincsen, amely az emberi korlátokat, a maga

Templomban.
Orgona*engós, ünnepi óitel?- 
Ülnek ott sorban ifjak és vének 

S  a templomajtón 
Kihallsíil? a sok zengő imádság 

Kérőn, sóltajíón.

Oii ül a gazdag, oii a szegén? is,
Ott ülök köziük egyedül én is,

Hallgatag csendben —
^s mindnek szól az orgonabugás,

Oh. csak nekem nem . . .

án csak ngy sejtem, én csak úgy „látom", 
Hogy száll a sok Hong arany hullámon, 

Tömören zengve.
S utánuh nézek vágyó bánattal 

(3 végtelenbe . . .

S mig száll a sok hang s csendül az ének: 
Hgy érezent, hogy azol? felérne!?

Sgész az égig, —
3Kig az én ajkam néma imája 

Köddé enyészik . . .

S úgy rám borul a régi nagy bánat,
Hogy mért nem adtál nekem is szárnyat, 

Hatalmas Ssten, —
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Joerges Á gost özvegye és fia
. P A U L O V I C S  ISTVÁN céghez Intézendók, 

hova az összes pénzküldemények is küldendők.
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kielégítésére törekvő útjában, nem ismeri ! 
és nem tiszteli. Olyan szörnyeteg az Ínség 
és a nyomor, amely nem ismeri a bűnt és 
nem féli a büntetést, nem tiszteli sem a tu 
lajdon szentségét, Sem az emberi életet; j 
nem iszonyodik, nem riad vissza semmitől.

Íme. ez az emberi és társadalmi nyo
mor rideg, igazi karaktere.

Ennél semmivel sem különb és semmi
vel sem megnyugtatóbb az a másik réme 
az emberiségnek, amely a tudatlanságban, a 
müveletlenségben rejlik . . .

Ha tv magyar sociális mozgalmakat 
figyelemmel kisérjük, azt tapasztaljuk, hogy 
ennek indító oka nem annyira a szegény
ségben és nyomorban, mint inkább intézmé
nyeink tökéletlenségében, aztán a tudatlan
ságban, az erkölcsi érzék eldurvultságában 
és a lelkinemesség hiányában rejlik.

A népnevelés nálunk helytelen irány 
bán és a gyakorlati ismereteknek úgyszól
ván a semmibevételével történik.

Helytelen irányban történik azért, mert 
még mindig idegen a tanítási módszer és 
rendszer, amit a népnevelés terén alkalmaz
nak.

Megismertetik a zsenge gyermekeket 
a nagyvilág történelmével, a múlt idők nagy

Hogy néma ajl?am csdő fohásza 
Hozzád segítsen!

Hogy szállnél? én is hangol? hullámán,
Könyörgő, zengő zsolozsmák szárnyán 

Siód ezerszer:
Oh, hátha akkor megáldanál még 

Sngem is egyszer . . .

Krtizselyi Srzsil^e.

fí. esobánei asszonyok.
Történet ti. Rákóczi Ferenc korából.

Anno 1707., úgy tél vége felé történt ez a 
história.

Csobánc erőssége, nem messze a Balaton 
; tavától, egy magányosai) álló, meredek hegyen 
1 épült kis lovagvár volt ekkor. A balatonvidéki 

kuruc nemesség a  féllellebb kincseit hordta oda 
össze. A magyar embernek pedig mi más volna 

1 féltetlebb kincse, mint a — felesége.
Amint Rabutin seregével elhaladt a vár 

i alatt, egy tarackot eresztett rájuk az őrség: Adj' 
j  Isten jó napot! Hozott Isten, sógor! Vagy talán 

kergettek ?
Rabutin ahogy föltekintett a kis sasfészekre,

; nyomban elhatározá, hogy megtudja: mit árulnak

eseményeivel, hogy t. i. mi módon vezette 
ki Mózes a zsidókat Egyiptomnak földjéről, 
a szolgaságnak hazájából; — mi módon súj
totta le macedóniai Nagy Sándor és nagy 
Napóleon véres csatákban a maga ellenfe
leit stb.

Mi hasznát veszi mindezeknek az élet
ben az iskolás gyermekből felnőtt közönsé 
ges munkásember?

Megtanítják a múltra, amely a jelent 
készítette és teremtette elő, — de nem ta
nítják vagy legalább is nem kellőképen 
tanítják és ismertetik meg a vele a jelent,
— a jelen állapotok és életkörülmények 
mibenlétét, melyből a jövőnek kell kiala
kulnia és előteremtődnie.

Nem tanítják meg arra, hogy miben 
áll az erkölcsös, szeplőtlen és tiszta élet 
elve, iránya, törvénye, feltétele, szellem e...
— Mit követel az élet, társadalom, a 
haza? . . .  Mi sors vár az emberre künn a 
prózai, sivár küzdőtéren? . . . Hogy kell az 
emberek közt felismerni jóakarónkat és meg
ismerni megrontónkat ? Hogyan kell óvakodni 
a gonosztól, mely az életben annyiszor kisért 
és oly nehéz próbáknak tesz ki bennünket? 
Hogyan őrizze meg az ember a maga lelkét 
és erkölcsét a hamis tudományoktól, a

benne. Hallotta, hogy olt vannak a .kurucok 
kincsei*.

Kincs?! . . .  Na hiszen nekünk éppen az kell. 
A katonáim már úgyis régen kaptak zsoldot. Herr 
von generál Kreuz! Nézze meg csak ott a hegy
tetőn azt a hangyafészkel! Hozzák le nekem 
mindenestül! Hozzák el Tapolcára, ott várom önöket.

Erre Kreuz tábornok kiválogatott a hadsereg 
szinejavából ezer embert. Különösen sok liszt 
ajánlkozott a kalandra. Az ostromot megelőzőleg 
néhány embert kihívtak a «fészek»-ből, akiktől 
fölkérték az erősséget.

— Ha pedig szépszerével át nem adják, 
tűzzel-vassal fogjuk bevenni. Ámbár rémitően 
sajnálnék, ha keresztény vért kellene ontanunk.

— Jó — jó! — felelt az egyik kuruc, — hanem 
előbb megbeszéljük a dolgot a feleségemmel, meg 
a többi százkilencvenkilenc asszonnyal. Mert hát, 
tudják kegyelmetek: okos ember nem tesz semmit 
a felesége tudta nélkül.

— Wász? wász? Mi az? Asszonyok vannak 
a várban ? (És megcsillant a tábornok szeme.) 
No já — já! Hát csak menjenek, jelentsenek be 
bennünket!

A hírvivők bementek a várba. Tiszturamék 
pedig elkezdték dörgölni elégiilten a tenyereiket. 
Feszengtek, mozogtak, igazitotlák magukon az



tildákon mételytől, az ál próféták én átbillenek 
alattowon fuifaiigjától én vérennzáju, nagy
hangú cnábitánaitól? Miként kell cseleked
nie, hogy a jót én mindig enak a jót kövesse 
és szeresse, — nem jutalomért, nem kecseg
tető kilátásokért, hanem a jó iránt való er
kölcsi nemes rokonszenv, vonzalom, ragasz
kodás kedvéért. — Magáért a jóért, mely 
önmagában foglalja mindazt, ami az 
ember életét kellemessé és nemessé teszi?! 
Ez a jelen való élet megismerése és 
megismertetése sokkal közvetetlenebbiil ér
dekli az embert, mint a múlt. A múlt mesz- 
szebb van tőlünk és igy nem befolyásolhatja 
annyira sorsunkat, mint a jelen. A nagyvi
lág kevésbbé érdekel bennünket, mint a 
nagyvilágban a mi sziikebbkörü kisvilágunk, 
a mi hazánk, társadalmunk, vármegyénk, 
városunk és községünk. Majd ha azt tanít
ják, ha a nép és munkásosztály ezt megta
nulja, akkor kisebb lesz a szegénység és 
kevesebb a tudatlanság! . . .

A veszprémi
tűzoltó-kongresszus.

Június hó 3-án és 4-én zajlott le az Országos 
Tűzoltószövetség XVI11. s egyúttal a szövetség 40 
évi fennállását ünneplő nagygyűlése Veszprém vá
rosában, melyen törvényhatóságunkat Künsztler 
János és Vitális István dr., az önk. tűzoltó egye
sületet pedig Kozák Lajos, Suhajda Lajos, Thu- 
ránszky Béla és Visnvovszky Dániel képviselték. 
Az ország minden részéből kb. 1500 tűzoltó se
reglett össze ez alkalommal, nem csekély fela
datot róva a Budapestről jövő és zsúfolásig meg
telt vonatokra, nemkülönben a rendezőbizottságra, 
amelynek élén Óvári Ferenc dr. képviselő s a 
szövetség alelnöke állott, egy rendkívül agilis, 
munkabiró és áldozatkész férfiú, aki úgyszólván 
egymaga végezte a rendezés óriási munkáját, el
szállásolt, vendégeket fogadott, gyűlést vezetett, 
színi előadást, népünnepélyt, kirándulást rendezett 
s megjelent mindenütt, ahol vendégeket sejtett. A 
nagygyűlés sikere az ő érdeme, de a város la-
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egyenruhát. Simitgatta a haját is, akinek volt. 
Még a zsebtükrök is vándoroltak kézről-kézre.

— Szapperlottl Hiszen ez nagyszerű! Ez 
pompás!

Ámde a várban kétszáz asszonyi hang 
tiltakozott a feladás ellen.

— Nem kell átadni a várat. Védelmezzük 
utolsó csepp vérünkig. Ha átadnék, női erényünk, 
hitvesi hűségünk is oda lenne; pedig inkább száz 
halál, mint egy német ölelése. ,

— Inkább száz halál, mint egy német ölelése.
Ez volt a haditanács határozata.
E határozatot aztán megküldték a németnek ; 

egy ágyúgolyó képében. Erre a németek három ; 
oldalról támadták meg a várat.

Amikor az ellenség a fönsikra ért, a várbe- 
liek egyszerre tüzeltek a tömött sorokra. És hullott j 
a német, mint ősszel a légy. Az asszonyok egy , 
része aztán rakta a tüzet, forralta a vizet és a 
szurkot; másrésze pedig a puskások fegyvereit 
töltötte.

A németek a sűrű lövések ellenére is törtet- ; 
tek a vár bástyái felé és létráikat a falaknak 
vetették. Hanem mikor a németek ellepték a 
létrákat, mindjárt termett ott néhány foghalós kuruc 
menyecske és lebontották őket létrástul és ki j

' kóssága is — minden rend- és rangkülönbség 
nélkül — igaz magyar vendégszeretettel és őszinte 
barátsággal fogadta a vendégeket. Füllobogózotl 
házak, feldíszített utcák és magasbatörő diadal- 
kapuk fogadták az idegeneket. Mindenkinek barát
ságos meleg fogadtatásban, szerető gondoskodás
ban, mindenre kiterjedő figyelemben volt része s 
a vendéglátó lakosság a sok mindenféle kívánság 
kielégítésével, a nagygyűlés tevékenységének éber

1 érdeklődéssel való kisérésével valóban kiérdemelte
i valamennyiünk megelégedését és hálás köszönetét. 

Itövid ottlétünk alatt otthonosan éreztük és ta- ' 
láltuk magunkat mindenütt s kellemes emlékekkel 
eltelve oszlottunk széjjel.

A nagygyűlést megelőző napon ismerkedési 
estély volt a Korona-szállóban, melyen a szövet
ség nagy népszerűségnek örvendő elnöke Széchenyi 
Viktor gr. is megjelent s nagy ovációban részesült.
A komoly munka jún. 3-án kozdődött a megye
házán megtartott választmányi üléssel, amelyen 
bennünket, Selmecbányáinkat, az a kitüntetés ért, 
hogy Künsztler János főparancsnokunkat a városi 
tűzoltóságok versenyeit elbíráló bizottságba vá
lasztották, jeléül annak, hogy tűzoltóságunk fej
lesztése, kiképzése, szervezése körül szerzett ér
demei, buzgósága, tevékenysége az országos vá
lasztmány előtt ismertebbek, mint saját ottho
nában. A nagygyűlés a városi színházban folyt le, 
melynek praktikus berendezése, közel 1000 emberi 
befogadó nézőtere, egyszerűsége melleit is meg
lepő csinossága, tágas színpada, kényelmes kar- i 
zata. tűzbiztos építkezése, a mulatságok alkalmával 
igen könnyen, úgyszólván fáradság nélkül tánc
teremmé átalakítható földszintje irigységgel vegyes 
szomorúsággal töltött el bennünket.

A jubiláris diszülést, melyen a belügyminiszter 
képviseletében Némethy Károly államtitkár jelent 
meg s amelynek fényét Hornig Károly br. püspök, 
több főispán, miniszteri kiküldött és számos más 
notabilitás jelenléte is emelte, az elnök meleg 
üdvözlő szavakkal nyitotta meg, sürgetve a tűz
rendészet! törvény megalkotását, érdekes adatok
ban ismertetve a tűzoltói intézmény fejlődését s 
azt az egyre fokozódó érdeklődést, amellyel a tár
sadalom vezető emberei működéséi kisérik. L'tána 
Hornig Károly püspök érdekes dialektusé beszéd
ben üdvözölte a tűzoltókat, akiknek mindegyiké
ben — úgymond — egy-egy hőst tisztel, aki bátran, 
önfeláldozóan teljesíti azt a feladatot, amelyet tőle 
a köz vár. Majd Némethy Károly államtitkár üd
vözölte a kongresszust. A tűzoltás fejlesztését az
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kövekkel zúzta, ki meg forró vizzel fürösztgette 
őket.

— ügy, édes sógor! Jó éjszakát, sógor! Hogy 
Ízlik a szép asszony csókja, sógor?! — igy 
gúnyolták őket

Kreuz tábornok ekközben belövette a vár 
kapuját s kivont karddal hajtotta a katonáit a 
kapunak és létráknak. A bentlevő fegyveresek a 
kapu boltozata alatt rettenthetetlenül verték 
vissza a benyomulókat, a falakon szakadatlanul 
férlias bátorsággal dolgoztak az asszonyok.

— Inkább száz halál, mint egy német ölelése.
Ezzel verték fel a csüggedőket.
Kreuz tombolt dühében, hogy nem mehetett ' 

semmire. Kiabált, fenyegetőzött, hogy ha bemehet, 1 
a várbelieket mind elevenen siitteti meg és karóba \ 
huzatja. *

Az asszonyok erre még elkeseredettebben i 
fogtak a védelemhez. Sirva, sikoltozva, lobogó j 
hajjal futottak egymás segítségére.

— Hol vagy, magyarok Istene! Jézus! Jézus! 
Segíts, segíts!

Már-már sikerül a várbajutás a németnek. 
És a várban elfogyott a lőpor.

A Iegkétségbeesettebb pillanatban azonban 
a dühösen ordítozó tábornokot egy golyó homlokon 
találta Rögtön ott rogyott össze.

állam fontos feladatának tekinti; elismeréssel szól 
a szövetség eddig végzett s úgyszólván a társa
dalom vállára támaszkodó munkájáról s eredmé
nyeiről. Majd felolvassa a királyi leiratot, melyben 
ő felsége jóváhagyja egy királyi tűzoltói diszérem 
alapítására vonatkozó alapszabályokat s az első 
ilyen érmet Óvári Ferencnek és Breuer Szilárd 
szövetségi titkárnak nyújtja át 25 éves tűzoltói 
jubileumuk alkalmából. A kongresszus, az elnök 
javaslatára, hódoló táviratot intézett a királyhoz:. 
A vármegye s a város üdvözlő szavai után elha
tározták. hogy a legközelebbi kongresszust 1914- 
ben Nyíregyházán fogják megtartani.

Délután folyamán az egyes szakosztályok 
vitattak meg különféle kérdéseket. Este ti-tól kezdve 
a tűzoltás köréből vett vetített képeket mutattak 
be a színház alatti mozgófénykép-szinházban, a 
zsúfolásig megtelt színházban pedig műkedvelő 
előadás volt a vendégek tiszteletére, kik élvezettel 
hallgatták meg az erre az alkalomra irt prológot, 
a dalárda valóban művészi énekeit s a szinpár- 
toló egyesület linóm, rutinos játékát, aminőt nálunk 
ritkán produkálnak rendes színtársulatok is.

Június 4-én, vasárnap folyt le a veszprémi 
tűzoltó laktanya felavatása, melyet a város összes 
felekezeteinek papjai megáldottak. Ez ünnepély 
keretében zajlott le Óvári Ferenc dr. 25 éves ju
bileuma is, mely alkalomból Veszprém vármegye 
egy 1500 korona értékű ezüst domborművűt adott 
át az ünnepeknek. Ezután a kongresszus tagjai 
a székesegyházba vonultak misét hallgatni, melyet 
a püspök celebrált nagy segédlettel. Az istentisz
telet után zuhogó esőben folyt le a verseny két 
csoportban. A városi tűzoltóságok közül az első 
dijat a szegedi, a másodikat a szatmárnémeti, a 
harmadikat a szolnoki tűzoltóság nyerte el. A 
falusi tűzoltók közül első helyre a tiszafürediek 
kerüllek. Az értékes dijakat a délutáni köz
gyűlésen osztották ki a nyerteseknek. Ugyan
ekkor olvasták fel a király köszönő táviratát, 
számoltak be a szakosztályok előadói tanácskozá
saik eredményéről és előterjesztették javaslata 
ikat. Az egyes jelentések alapján elhatározta a 
gyűlés, hogy a tűzoltóságok és az ifjúsági lövő
tanfolyamok együttműködése dolgában felterjesz
téssel fordul a honvédelmi miniszterhez, akinek 
képviselője Gsákv Kálmán gr. őrnagy, igen vonzó, 
hazafias érzelemtől áthatott beszédben a miniszter 
jóindulatát tolmácsolta a kongresszus kezdemé
nyezése iránt. Elhatározta továbbá, hogy felter-

_ 1911. junius 11.

Egyetlen egy német hatolhatott föl a vár 
falára. De ő se udvarolhatott a menyecskéknek, 
az asszonyok a mélységbe taszították.

Vezérük elesle láttára a németeket rémület 
szállta meg, rendetlen futással menekültek le a 
hegyről.

A diadal hírét a csobánci amazonokból 
alakult küldöttség vitte meg Nagyszombat tájára 
Rákóczinak.

A hagyomány szerint: midőn Rákóczi fogadta 
őket, megkérdezte, micsoda kitüntetést, jutalmat 
kívánnak vitézségükért? Hacsak hatalmában áll 
— úgymond — teljesiti azt.

Előállt erre az amazonok vezére és legszebbje:
— Nagyságos fejedelem! Mindegyik vitézem 

számára két csókot kérek: egyet a homlokukra, 
egyet pedig oda, ahova Nagyságodnak tetszik . .

Hogy lett, mint lett? — a többiről hallgat 
a krónika.

JVovák JVtihály.
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jesztéssel kéri meg a belügyminisztert, hogy az 
egyes tűzoltúteslületek alapszabályait csak azzal 
a feltétellel hagyja jóvá, ha belépnek a megyei 
szövetségekbe. Fölirattal sürgetik a tűzrendészeti 
törvényjavaslatnak az országgyűlés elé való ter
jesztését. Tűzrendészeti szempontból az új ipar
törvén y-tervezelben képesítéshez kívánják köttetni 
a gáz- és villanyszerelők működését, ismertetik 
a mezőgazdasági termények, fatelepek elhelyezése 
és engedélyezése alkalmával követendő eljárási, 
a zárt mulatóhelyek, színházak tűzbiztonságát, a 
motorikus erőre berendezett szivattyúkat, ame
lyek egy típusát Kőhler István budapesti gyáros 
a gyűlés után be is mulatta, percenként 15 hekto
liter vizet szállítva hat sugárral, emberi erő ! 
igénybevétele nélkül. A tűzrendészeti ismeretek 
terjesztése és népszerűsítése érdekében ország
szerte előadásokat rendeznek vetített képek kísé
retében. Kívánják, hogy a tűzbiztósftó-lársulatok 
kárpótolják a tűzoltókat a tűzesetek alkalmával 
szerelvényeikben szenvedett károkért. Fölirnak a 
közoktatásügyi miniszterhez, hogy a madarak 
napja példájára az iskolában egy napot évenként 
a tűzoltóság ismertetésének szenteljenek s a 
növendékekből tűzoltó-századokat alakítsanak. A 
Rudapeslen létesítendő Tűzoltó-Otthon érdekében 
kérni fogják az állami osztálysorsjáték jövedel
mének bizonyos százalékát s felszólítják a ható
ságokat is az intézménynek gyűjtés útján való 
támogatására. Szükségesnek tartják a kerületi 
szaktanfolyamok létesítését s a következő nagy- ! 
gyűlésre különféle pályatételeket tűznek ki.

A tisztújltás során a nagygyűlés riadó éljen
zéssel újra Széchenyi Viktor grófot választotta 
meg elnökké. Óvári Ferencnek az alelnöki tiszt
ségről való leköszönését zajos tiltakozással fogadta; 
egymásután keltek fel a szónokok, hogy leinon- 1 
dásának visszavonására bírják s kérjék, hogy i 
legalább addig maradjon a szövetség élén, míg ! 
az új alapszabályokat kipróbálják. Óvári a szaka
datlan s meg-megújuló óvációra végül megtar
totta állását, de alelnök-társává Solymossy Ödön br. 
képviselőt ajánlotta. A nagygyűlés örömmel és 
egyhangúlag hozzájárult kérelméhez.

A gyűlés után jótékonycélú népünnepélyt 
terveztek, de a rossz idő, a zuhogó eső elmosta 
ezt is. Azonban nem lohasztotta le a nyertes 
csapatok lelkesedését. A népünnepéllyel kapcsolat
ban tervezett tűzijátékot az eső elálltával, a késő : 
esteli órákban megtartották ugyan, de kevés 
nézóje akadt inár. Az egyes csapatok a vendéglők 
és kávéházak| asztalaihoz telepedtek s ki busán, | 
ki vigan, de mindegyik mulatott. A nyertes tisza
fürediek nem elégedtek meg az egyszerű cigány
zenével; parancsnokuk nyakába kapta a prímást 
s úgy táncolta el a diadalláncot, persze pezsgő 
mellett s alighanem azon a 100 koronán ülve 
nagy rést, amelyet mellékdijképen nyerlek s 
amelyen szereket kellene szerezniük. Más helyen 
a szabadkai rezes s a topolyai tainburás zenekar 
vetekedett az elsőségért, de közkedveltségnek az 
utóbbi örvendett, mert a zene mellé énekelt is s ; 
mert kifogyhatatlan nótáival és kupiéival jókedvre 
hangolta az egész társaságot. S ez a mulatság 
nem csupán a tűzoltók mulatsága volt. ült volt 
a város szine-java s a szives házigazdák és házi
asszonyok a tűzoltókkal vegyesen ültek az aszta
lok mellett, kölcsönösen jókedvre derítve egymást 
a reggeli órákig.

Jun. 5-én, hétfőn reggel kb. 500, kissé gyűrt j 
képű tűzoltó indult el a Balatonhoz, ahol Almá
diban 2 hajó állt a kirándulók rendelkezésére. 
Ragyogó, derült időben élvezhettük a magyar 
tenger szépségeit, gyönyörű vidékét, szőlőkkel, 
villákkal teleszórt lejtőit, szépséges fürdőit, az 
előkelő Balalonföldvárt, Füredet, Boglárt, Siófokot 
s a visszhangjáról tűrés Tihanyi. A szépségekbe 
elmerült tűzoltók közül minden helyen le- lema

radt egynéhány nem hallották a hajú összehívó 
tülkölését s ki káromkodva, ki mosolyogva nézte 
a messzeségbe tűnő hajót. Természetesen a 
jókedv sem hiányzott s fokozásához nagyban 
hozzájárult a hajók italkészlele. L)e nem sokáig; 
csakhamar minden elfogyott. Nem csoda. A 
nyertes szolnokiak a versenydijut nyert öblös 
serlegből hajtogatták az italt. A vonatok azután ! 
egymásután szállították el az egyes csapatokat, , 
úgyhogy Veszprémbe alig néhányan tértünk vissza ; 
estére.

Magán a nagygyűlésen sok érdekes tanulság j 
levonására, sok tapasztalat megszerzésére és ki- I 
bővítésére volt alkalmunk. Tapasztaltuk, hogy 
mily lelkesítő, mily munkára, kitartásra buzdító ; 
jelenség az, ha a tűzoltói intézményt a hatóság ! 
emberei felkarolják és legalább erkölcsileg lámo- ‘ 
gatják. Láttunk főispánokat, alispánokat, képvise
lőket, polgármestereket, városi főkapitányokat, 
vármegyei főjegyzőket és szolgabirákat, akik nem 
Testeinek az egyes testületek élére állni s azoknak 
hivatali állásuk súlyával tekintélyt biztosítani, j 
működésük eredményességét emelni. Nálunk bizony ! 
a választmányi üléseken sem vesznek részt a j 
hatóságok vezetői, ügyeink iránt nincs meg a kellő j 
érdeklődés, elszigetelten, egyedül állunk s csak a 
humánus, emberbaráti cél iránt való lelkesedés j 
tartja bennünk a lelket. Hogy meddig, a jó Isten ; 
a megmondhatója. Érdekes tanulság az is, hogy ! 
a nagyobb, gazdagabb törvényhatósági városokban . 
a hivatásos tűzoltóságokat szervezik, de a rende- I 
zett tanácsú városokban s a kisebb lörvényható- j 
Ságokban az önk. tűzoltóság a gerince a tűzvéde
lemnek s mellette 0- 42 tagú űzetett tűzoltóság I 
van szerezve. Tagjai csupán erős, fiatal, munka
bíró, mozgékony emberek, akik fizetésükből meg
élni is tudnak s nem kénytelenek más foglalkozás 
után nézni, hogy fenntartásukat biztosítsák. A mi I 
400—600 korona lizetésű tűzöreink öreg, tehetetlen, 
nyugdíjazott emberek, akik igazán csak őrködni 
tudnák — s ezt is talán csak azért, mert már 
az álmatlanság gyötri őket — de a tűznél, gya
korlatoknál, az első segélynyújtásnál hasznukat 
venni nem lehet. Nagy gondot fordítanak másutt 
a tűzbiztos építkezésre is, a házak tűzbiztos 
tetőkkel vannak fedve s egymástól tűzfalak vá
lasztják el őket. Etekintetben mi nagyon elmarad
tunk s minden hatósági intézkedésre sem tudjuk 
elérni, hogy e lehetetlen s következményeiben 
borzalmassá válható állapotokon csak némileg 
is segítsünk.

Ki kell azonban emelni azt is, hogy a mi 
tűzoltóságunk lelkesebb, buzgóbb: a gyakorlatokon, 
a tűzeseteknél nagyobb számban vesz részt, 
felszeretésünk jobb és tökéletesebb. Vízvezetékünk
nek eddig kiépített része tűzvédelmi szempontból ] 
elsőrangú s az egyes hidránsoknak tömlőkkel ! 
való felszerelése következtében szinte mintasze
rűnek mondható, mert hasonló berendezéssel, 
néhány kincstári telepet kivéve, sehol sem talál- i 
kozunk. Ez a tudat büszke önérzettel töltötte el | 
lelkünket s arra sarkal, hogy a megkezdett úton 
tovább haladjunk s a hiányokon csekély erőnkhöz ; 
képest segíteni iparkodjunk. Ezúttal is kérjük a 
város vezetőségét és közönségét, hogy támogatását 
ne vonja meg tőlünk, hogy tűzoltóink önfeláldozó J 
munkáját becsülje meg és elhamarkodott, leki
csinylő bírálatokkal a közügy iránt való szerete- 
tüket, lelkesedésüket ne nyomja el Nyújtson 
segítő kezel, ha rászorulunk, hiszen önmagának 
áldoz csupán, mert egyesületünk az ő vagyoni 
épségének megóvása céljából áll fenn. Egyesüle
tünk két év múlva, 1913-ban, immár 40 évi 
fennállását ünnepelheti, tehát az ország legrégibb 
testületéi közé tartozik. Kívánatos volna, hogy 
addig az egész vízvezeték kiépüljön, az összes 
hidránsok felszereltessenek, hogy egyre öregedő 
tűzoltóink helyébe uj, fiatal erők lépjenek s a ! 
tűzőri szolgálatot legalább H ember teljesítse, ,

olyan lizetés mellett, amelyből megélni is lehessen. 
Ha ennyire jutunk, tűzoltóságunk az ország egyik 
legjobban szervezett vidéki tűzoltósága lesz s 
akkor bátran hívhatjuk meg az országos szövet
ség elnökségét, hogy 1913-iki gyűlését itt tartsa. 
Ez a városra nézve teherrel sem járna s mi 
büszkén és önérzetesen mutathatnék be egyesüle
tünket az országos tűzoltóság számottevő veze
tőinek. Nem váltanánk vele szégyent.
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— Közgyűlés. A város törvényhatósági bi
zottsága junius havi rendes közgyűlését e hónap 
13-án, kedden délután, tartja meg. Wilceek Frigyes 
gróf főispán elnöklése mellett. A tárgysorozatát 
lapunk hivatalos részében közöljük.

Huszonötéves találkozó. A Selmecbányái 
ág. liitv. ev. lic. főgimnázium 1886-ban érettségi 
vizsgát tett növendékei folyó hó 3-án huszonötével 
találkozóra gyűltek össze Selmecbányán. A talál
kozón, melyet Török Lajos besztercebányai kir. 
főmérnük|készilett elő és rendezett, a következők 
jelentek meg: br. Bárok Samu orvos Erzsébet- 
falváról, Bukovszky Ferenc, jegyző Tószegről, l J r .  

Bujkovszky Gusztáv pénzügyi titkár Liptószenl- 
miklósról, Bodiczky Béla vegyészmérnök Brassó
ból, Gzimra József erdőfelügyelő Kassáról, 
Lonyauer Mihály jegyző Miaváról, Mayer I m j o s  

jegyző Aszódról, Dr. Svehla János orvos Breznó- 
bányáról, Maczner Jenő ár. orvos Losoncról, Sturek 
József máv. ellenőr Alberliirsáról, Vaitzik Emil 
erdőmérnök Liptóujvárról, Medveczky Ernő erdő- 
főmérnök Besztercebányáról, Biltera Gézafőszolga- 
biró Breznóbányáról, Adamovits Samu ev. lelkész 
Alsózsemberről és 'Török Lajos kir. főmérnök 
Besztercebán y árói.

A találkozók összejövetele, melyen volt ta
náraik közül Jeesovits Károly kir. tanácsos és 
Király Ernő lic. igazgató is részt vetlek, 3-ún 
este volt a városi vigadóban.

Másnap d. e. 10 órakor a líceum tanácster
mében gyülekeztek össze, hol Torok Lajos kir. 
főmérnök a következő szép beszédet mondotta:

Mélyen tisztelt, kedves tanáraink!
Most 25 éve ugyanebben a teremben tettük 

le az érettségi vizsgát, aminek eredményeképen 
nyert érettségi bizonyítvánnyal a kezünkben, telve 
reménységgel, örömmel és lelkesedéssel, hagytuk 
el ezt az ősiskolát, hogy kilépve az élet küzdő
terére, mi is kivegyük részünket a hasznos mu- 
káikodásból, mi is részeseivé legyünk az emberisé
get foglalkáztató hasznos tevékenységnek.

Vissza-visszagondolva az elmultgyermekkorra, 
igaz örömmel és szeretettel idézzük lelki sze
münk elé azokat az időket, amiket mi ennek az 
iskolának a falai között, mint gondtalan gyerme
kek, végigéltünk. A múltba visszanézve, magunk 
előtt látjuk a mi kedves tanárainkat, kik szülőink 
helyett szülők voltak; kik fáradhatatlan buzgalom
mal igyekeztek ami szellemi, lelki életünket nö
velni és tágítani; kik igaz szeretettel oltották be
lénk a szép, a jó és a nemes iránt való fogékonysá
got; kik, időt és fáradtságot nem kímélve, csak 
arra törekedtek mindenkor, hogy bennünket minél 
képzettebbekké, minél jellemesebbekké neveljenek; 
kik a büntetést is szeretettel gyakorolták s amikor 
hibáinkra rámutattak, szép szóval igyekeztek meg
győzni az elkövetett rosszról s vezettek vissza 
bennünket a jó és helyes útra.

25 évvel ezelőtt hagytuk el ezt a, gondtalan 
gyermekkorunk édes-bús emlékeit magába foglaló 
iskolát. De most is élénk emlékezetünkben élnek 
még a mi szeretett tanáraink. Nem feledjük soha
sem, hogy mi mindnyájan mennyivel tartozunk 
önöknek. S most, amidőn a fogékony lélekbe vésett 
baráti szeretet isméi összehozott bennünket, hogy



25 év után viszontlássuk egymást; egymással 
kezet szorítsunk és gondtalan diákkorunknak 
emlékünkbe vissza-visszatérö egyes mozzanatait : 
egymásnak elmondhassuk: legelső kötelességünk, 
hogy tinök előtt megjelenve, igaz szerelőiünket, 
őszinte tiszteletünket, mély hálánkat és köszöne- 
tünket tolmácsoljuk azért a fáradságos munkál
kodásukért, mellyel mindenkor és teljes erejükből 
odatörekedtek, hogy minket, gyermekeket, azokká ■ 
neveljenek, amikké tényleg lettünk.

Fájdalom, hogy szereteti tanáraink közül 
többen jobblétre szenderültek. Áldott legyen emlé
kük mindenha ! — Örömmel üdvözöljük azonban 
önöket, végtelenül szeretett, kedves tanáraink1 
Irántunk tanúsított buzgó fáradozásukért fogadják 
őszinte, hálás köszönetiinket! A jó Isten szeresse 
önöket továbbra is; adjon erőt és egészséget to- ! 
vábbi munkálkodásukhoz; tartsa meg önöket még I 
számtalan sok és hosszú éven át, boldogságban, j 
szeretteiknek s nekünk mindnyájunknak igaz örö
mére ! Isten éltesse önöket 1

A könnyezésig megindító, gyönyörű beszédre 
Jezsovits Károly kir. tanácsos válaszolt, a tőle 
megszokott klasszikus tömörséggel. Utána Király i 
Kinő igazgató köszönte meg a volt tanítványok , 
hálás megemlékezését, a tanári munkának egye
düli s legkedvesebb jutalmát.

A líceum épületének s a városnak megtekin
tése után a találkozók lefotograf,által Iák magukat, 
majd a temetőbe vonultak ki, hogy boldogult 
igazgatójuknak, Breznyik Jánosnak, a sírját meg
koszorúzzák. A sírnál ismét Tőrük Lajos kir. fő- j 
mérnök mondott beszédet, melyre Király Ernő 
válaszolt s köszönte meg, az iskola nevében, a 
tanítványok kegyeletét.

Vasárnap délben a városi vigadóban bankét 
volt, melyen megjelent Herrvumn Miksa lŐbúnya- 
tanácsos, főiskolai tanár és üobrovits Mihály 
városi mérnök is s amelyen elhatározták, hogy ■ 
öt év múlva, a harmincéves találkozóra, megint 
összejönnek Selmecbányára. Délután II órakor a 
találkozók nagyrésze elutazott, szivében egy édes 
emlékkel mindenik gazdagabban.

Kirohanás, (.apunk múlt számának ilyen 
cimü hírében azt irtuk, hogy az Esztergom ciinü j 
lapnak városunk belsőügyeivel s különösen a 
templomberendezési vállalatnak megalapításával j 
foglalkozó cikkeire érdemlegesen fogunk válaszolni. 
Meggondoltuk a dolgot s elhatároztuk, hogy igen 
t. laptársunkkal vitatkozásba nem bocsátkozunk. 1 
Csupán annyit jegyzőnk meg, még pedig a legnagyobb 
tisztelettel, hogy Esztergomban nagyon kevés lehet 
a híranyag, ha más város területére kell elbarangolni 
laptöltelékért s nagyon szomorú volna, ha egyes, 
gyűlölködő embereknek teljes tájékozatlanságra 
valló cikkeire városunk vezetőemberei reagálnának. 
Mi a cikkek eredetét nagyon jól ismerjük s tudjuk, 
hogy az a •Tanár,* aki »lelke melegével* üdvözli 
lgnotust, kicsoda.« Én is áldozata vagyok selmeci 
működésemnek,* Írja az illető tanár. Hát ez a 
működés meg is érdemelte, hogy áldozata legyen. 
Mert mig ebbe a városba be nem tette lábát, 
felekezeti türelmetlenségről itten senkisem hallott. 
Az ő működésének áldásos voltáról fényes bizo
nyítványt adott a budapesti sajtóbiróság s hogy j 
*3-—4 év alatt mennyit tett a népért,* mulatja 
az itteni keresztény szociálista egylet. Hogy köny- 
nyezve sírná vissza Selmecbánya népe, nagy ön
hittségre valló nyilatkozat. Csak maradjon a tisz
telendő tanár ur olt, ahol van s ahelyett az áldásos 
működés helyett, melyet »édes magyar hazája, 
egyháza és népe javára kifejt,* inkább azon legyen 
hogy tanári oklevelét szerezze meg, mert akiben 
erre elegendő tehetség és tudás nincsen, mennyi
vel inkább nem lehet arra, hogy egy intelligens 
város társadalmi, politikai és szellemi életében 
hangadó lehessen. A tanár úr számára Selmec
bánya nem volt alkalmas talaj, ezért az a nagy 
harag'

4
— Kitüntetés. A király Kaufmann Béla és 

Sugár Károly főerdömérnököknek, szolgálati ; 
érdemeik elismeréséül, a Ferenc .lózsef-rend lovag- j 
keresztjét adományozta.

Eljegyzés. Fiedler Nellyt, néhai Fiedler 
(iyula takarékpénztári pénztáros leányát, folyó hó 
4-én jegyezte el Nagy Jenő kolozsvári ref. kollé
giumi tanár

A Selmecbányái kereskedelmi szaktan
folyam. A hontvúrmegyei kir. lanfelügyelőség 
értesítette Zwick Vilmos líceumi tanárt, hogy a 
vallás- és közoktatásügyi in. kir. minisztérium 
iparoktatási főigazgatója f. é. május hó 23-án 
1000. sz. a. kell átiratában hajlandónak nyilatko
zott a Selmecbányán f. é. október hó 1-én meg
nyitandó kereskedelmi szaktanfolyam engedélye
zésére. A tanfolyam szervezeti szabályzata és 
tanterve már elkészült s ha az iparoktatási fő
igazgató ezt jóváhagyólag tudomásul veszi, a tan
folyam megnyitásának misem áll útjában.

A líceum g-yásza. Oröner Aladár lic. 
főgimn. VII. oszt. tanuló, özvegy édesanyjának 
minden reménysége, folyó hó 8-án, életének 18-ik 
évében, pár napi kínos szenvedés után meghalt, j 
Temetése, melyre a líceum tanári kara s tanuló- 
ifjúsága is kivonult, tegnap délután volt.

Halálozás. Schwotl Lajosné, Sclnvott 
Lajos városi gazdasági felügyelő felesége, folyó hó
2-án, élete 48-ik s házassága 28-ik évében, hosszas 
szeli védés után elhúnyl. Temetése 4-én délután volt.

Halálozás. Iarinszky Károly nyugal
mazott városi erdövéd folyó hó 4-én, életének 
68-ik évében, meghall.

— Öngyilkosság. Horváth József kémény
seprőmester folyó hó 7 én délután, hasbalőtte 
magát és háromnapi szenvedés után a városi kór
házban meghall.

Tanltójelölés. A besztercebányai ág. hitv. 
ev. egyház közgyűlése elhatározta, hogy az üre
sedésben levő tanítói állásra I.aczó Dániel Selmec
bányái ev. tanítót fogja meghívni. A választást, 
mely valószínűleg egyhangú lesz, ma délután fog
ják megtartani. I.aczó eltávozásával nagyon sokat 
veszít a Selmecbányái ev. egyház. Nemcsak kiváló 
tanító, hanem a társadalomban is nagyon ked
veli ember, kit szerény modoránál s nem minden- ; 
napi képességeinél fogva városunkban úgyszólván 
mindenki szeretett. Távozását őszinte szívből j  
sajnáljuk.

Évzáró vizsgák a Selmecbányái lzr. 
népiskolában. A helybeli izr. népiskolában folyó 
hó 25-én és 20-án. délelőtt 9-től 12 óráig lesznek | 
a vizsgák. 25-én lesz az 1. és II., 20-án a III. és i 
IV. osztály vizsgája. A szülőket, valamint a lanügy 
minden barátját ezúton hívja meg az izr. iskolaszék.

— Ez is államsegély! Bogya Elemér irt- 
ványosi tanító hosszabb ideig betegeskedett s 
gyógyításának költségeit nagyon szerény fizetésé
ből, nem tudta fedezni. Állami segítségért folya
modott tehát s kérte a kultuszminisztert, segítsen 
rajta s juttasson neki valami csekély összeget. A 
miniszter a csekély szót nagyon is szószerint 
vette. A beteg tanítónak Ho korona állami 
segítséget engedélyezett s tudatta Bogyával, hogy 
ezt az összeget, kellően bélyegzett s a tanfelügye
lőtől láltamozott nyugtalóra, a körmöcbányai 
adóhivatalnál fülveheti. Ehhez nem kell kommentár.

A Selmecbányái kir. kath. főgimnázium 
segélyző egyesülete f. hó 14-én, d. u. 5 órakor a 
főgimnázium Vili. osztályú tantermében rendes 
évi közgyűlést lart, melyre az igen tisztelt vá
lasztmány tagjait, tisztviselőit, alapító és rendes 
tagjait illő tisztelettel meghívja. Tárgysorozat:
1. Elnöki jelentés. 2. Pénztári jelentés. 3. Titkári 
jelentés. 4. Az 1911—12. tanévre szóló költség- 
előirányzat. 5. A választmány kiegészítése. 6. A 
jövő tanévi segélyezés iránti határozat. 7. Indít
ványok. A segélyző egyesület elnöksége.
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A főiskolai hegyizászlóal.j. A bányá
szati és erdészeti főiskola hallgatóiból szervezett 
hegyizászlóaljnál a folyó iskolai évben hatvan
hétén részesültek katonai kiképzésben. A beszterce
bányai 16-ik honvéd-gyalogezred parancsnoksága 
Pauks Vilibáhl főhadnagyot bízta meg a kiképzés 
figyelemmel kísérésével. Az idei tanfolyam a múlt év 
októberében kezdődött s a folyó év június vé
géig tart.

— Köszönetnyilvánítás. Sípos Ferenc 
kereskedő, vendéglőjének megnyitása alkalmával 
tombolajátékot rendezett, melynek tiszta jövedel
mét. 25 koronát, a Selmecbányái tűzoltóegyesü 
lelnek adományozta. Ezért az egyesület vezetősége 
hálás köszönetét fejezi ki.

— Bakamajálls. A főiskolai hegyizászlóalj 
ma délután hadgyakorlattal és céllövészettel egybe
kötött bakamajálist rendez. Kivonulás a béla- 
bányai országúton reggel G óra 50 perckor; 
visszavonulás a városon keresztül a Hónára déli 
12 órakor. Az ebéd 1 órakor, a tánc 3 órakor kez
dődik. Belépő díj személyenkint 72 fillér, főiskolai 
hallgatóknak 1 korona.

— Tanulmányi kirándulás Vég-lesen. 
A főiskola IV. éves erdőmérnökhallgatóinak 22 
tagja Kövesi Antal és Krippel Móric főiskolai 
tanár urak, úgyszintén Mutnyánszky Jenő és 
Hodovicz Tivadar főiskolai lanársegédurak veze 
lése alalt május 22-én tanulmányi kirándulást 
telt Frigyes főherceg véglesi uradalmába. A 
kirándulók reggel 9 órakor érkeztek meg Krivány- 
(iyetva állomásra, ahol már várta a Fenség 
vendégszerető uradalmának számtalan fogatja, 
melyeken Herencsvölgybe utaztak, ahol is meg
nézték az ottani gőzfürészberendezést, az üveg
gyárat és amennyire az idő rövidsége engedte, 
némi betekintést nyertek az erdőgazdaság külső 
berendezéseibe is és tekintve, hogy ezen* birtok 
csak 1904-ben került a magas birtokos kezébe és 
ezzel kapcsolatban csak ez időponttól kezelve 
alakult át gazdálkozás a mondhatni a legideáli
sabb belterjes gazdálkodássá, és tekintve továbbá 
az azelőtti nagyon is külterjes kezelést, mely nagyon 
is intenziven nyomta rá bélyegét az ottani erdőkre, 
a hallgatók élénk párhuzamot vonhattak a szak
szerű, helyes gazdálkodás és a divatjátmúlt, sok 

| anyagot pazarló külterjes kezelés között.
Különösen sok szép és érdekes látnivaló van 

1 az Uveggyárban.’ Minl érdekes dolgot mellesleg 
j megjegyezhetjük, hogy itt készítik azokat a rikító 
j színekre festett, igen szépen gravírozott pohara

kat, amikből a németek a rajnai bort és a tokaji 
asszút isszák.

A társaság különben egész nap az uradalom 
vendége volt és az uradalom tisztikara, élén 
kiváló szaktudományú és kedves jószágigazgató
jával, Gruber Antallal, a legnagyobb készséggel 
szolgáltak felvilágosítással minden szakdologra 
vonatkozólag, hogy az idő rövidségéhez képest 
mindenben a legkimerítőbb tapasztalatokra le
hessen szert a jelenlevő hallgatóság, páratlan 
vendégszeretetükkel gondoskodván arról Is, hogy 
az ott tapasztaltakat ne egyhamar felejtse el 
Őszinte és mély elismerés illeti Krippel M. és
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Kövesi A. tanár urakat, kik e szakul ebben a 
félévben már másodszor juttatták abba a szeren
csés helyzetbe, hogy elméleti ismereteiket, igen 
kevés anyagi áldozat árán, gyakorlati tapasztala
tokkal is kiegészíthessék, Összekapcsolván a hasz
nosat a kellemessel egy-egy jókedvűen és vigan 
eltöltött napkeretében a sok látnivalót, szakszerű 
és igazán érdekes magyarázataikkal fűszerezve, 
annyi fontos szakismeret birtokába juttatják hallga
tóikat, amennyinek elsajátítására az iskola padja
iban hetek, talán hónapok szükségeltetnének.

Zs.
Kedvezményes hajójegry. A Magyar 

Királyi Folyam- és Tengerhajós Részvénytársaság 
felhívja a köztisztviselők figyelmét, arra, a társa
ságnál már kezdetétől fogva érvényben levő uta- 1 
zási kedvezményre, hogy a magyar államvasutak- 
tól részükre kiállított arcképes igazolvány fölmu
tatása mellett a társaság összes vonalain és 
menetrendszerű személy hajójáratain félárú menet
jeggyel utazhatnak.

— Takarékpénztárak a városokért. A
Budapesten megjelenő >Pénzkezelési és Számvi
teli Közlöny* hivatalos lap f. évi június hó B-iki 
számában a következő hirt hozta:

Takarékpénztárak a városokért. Az utóbbi 
időben egyes vidéki takarékpénztárak, nagyon 
helyesen, oda törekednek, hogy városuknak bizo
nyos tekintetben szolgálatot legyenek s a szegény 
polgárságnak munkát biztosítsanak. Ez az irány 
most már mindjobban hódit s akadnak vidéki 
takarékpénztárak, amelyek városukra nézve igazán 
szükségletet képező alapításokat tesznek. Ezek 
közé tartozik az egri takarékpénztár, amely most 
arra határozta el magát, hogy gőzfürdőt épít s 
ezzel a város egészségügyét is szolgálni fogja.

— Vihnye filrdő. E hó 15-én kezdődik a 
főévad; Balogh László zenekara ezen a napon 
kezdi meg ott működését a rendes térzenékkel 
és este tartja első hangversenyét az uj étteremben.

Aurora. A szokott művészi kiállításban, 
szép illusztrációkkal gazdagon takarítva jelent 
meg az Aurora tizennegyedik száma, amelyben : 
Balázs Béla novelláját, Relle Pálnak a budapesti 
terekről irt cikkét, Csáth Géza minap bemutatott 
»Janika« c. darabjának egy érdekes jelenetét ta
láljuk. Bülüni György Czigány Dezsőről szóló cikké
vel befejezi a Nyolcak ismertetését, Pogány József 
a kultuszbudget tárgyalásáról mond érdekes 
reflexiókat. A Hét rovat ismét gazdag képben és 
ötletben, a Szemle Csáth Géza uj darabjairól, a 
párisi Ingres-kiállitásról, Malonyay Dezső, Siklós j 
Albert könyveiről és a német operett-társulatról 
tartalmaz érdekes kritikát. Változatos Lapszemle 
és Közgazdasági rovat egészíti ki a tartalmas 
számot, mely 30 fillérért minden künyvkereske- I 
désben és dohány tőzsdében kapható. Az »Aurora* 
előfizetési ára egy évre 14 korona, félévre 7 ko- i 
róna. Mutatványszámot kívánatra küld a kiadóhi
vatal (VIII, Főherceg Sándor-tér 3.)

— Vasárnapi könyv. Az Országos Közmű
velődési Tanács a felnőttek és a serdülő ifjúság 
iskolánkivüli továbbképzését, gyakorlati oktatását 
országosan és egységesen szervezte. A Tanács a 
népművelési akció rendkívüli jelentőségű céljainak 
szolgálatára hetenként — egyelőre százharminc- 
ezer példányban — ismeretterjesztő, népszerűén 
oktató, illusztrált füzeteket oszt ki. Ez a füzet a 
Vasárnapi könyv, amely cikkeket és képeket 
közöl az ipari, gazdasági, természettudományi, 
földrajzi és technikai ismeretekről, az egészség 
megóvásáról, az élelmiszerekről és táplálkozásról.
A Vasárnapi könyv gyakorlati eszköze lesz az 
alkohol ellen való küzdelemnek és annak a nép- 
fölvilágositó munkának, amely a produktív tudás 
haladó szellemét általánossá fogja tenni. Azok a 
városok, községek, hatóságok, testületek és ipari 
telepek, amelyek ingyenes szétosztás céljából he- i

lenként nagyobb példányszámban óhajtják átvenni 
a gyakorlati tudásnak ezeket a népszerű füzeteit, 
forduljanak az Országos Közművelődési Tanács
hoz (Budapest, Ferenciek-tere 3.)

F. L M F. C B A N Y A I  H I R L A P

vízzel felfőzve 
csecsemők, gyermekek, 
valamint gyomorbajosok

régbevált tápláléka) 

T iszta  alpesi tejet
t a r t a l m a s .

1 d ob os 1 Kor. SOflll., 
minden g y ó g y s z e r tá rb a n  ám 

d ro g é r iá b a n  K a p h a tó .  
P ro sp e k tu s  u g y a n o tt .

u

NYILT-TÉR.
K rovat alatt közlüttekőrt nem felelős a szerk.

F * O l l l á r H  c o l v / o m   ̂ korona lf) fillértől iné 
r ü U l d i a  h e l y e m  terenkint, blúzra és ru
hára. Frankó és már m egvám olva házhoz szállítva 
— Gazdag inintaválasztékpo8tafordulatávla.Hennoberg 

s e ly e m g y á r a  Z ü ric h .

Enyhe, oldó házi szer mindazoknak, kik emésztési zavarokban és 
az ülő életmód egyéb kövotkozmónyoiben szenvednek.

/£</// eredeti doboz á ra  2  K .
Vidéki yyógyszertárakban kérjük Mol! készítményeit

FaJdéfe îtö1!51t0 Bed&rzsölés,
elismert, régi jó hírnevű háziszer s z a g g a t á s  
és hUlóstiil származó mindounomíi botcgségek 

ellen.
E redeti ilvey á ra  K  2'— ;

Kaphutn ittmdin gyogym»>-turban cx drogériában.

Föszétküldési hely MOLL A. gyógyszerész.
cs és kir udv szállító, Bécs, 1 Tnchlauben 0

Köszönetnyilvánítás.
Fogadják mindazon rokonok és jó ismerősök, 

kik felejthetetlen hitvesemet, illetőleg édes anyán
kat utolsó útjára kikisérték s jól eső részvétükkel 
fájdalmunkat enyhíteni igyekeztek, őszinte hálás 
köszönetünket

Schvott Lajos 
városi gazdasági felügyelő 

és gyermekei.

Köszönetnyilvánítás.
Mindazon kedves ismerőseink, de különösen 

a m. t. városi tisztviselő urak, kik felejthetetlen 
atyánk Varinszky Károly temetésén való megjele
nésűk által fájdalmunkat enyihteni törekedtek, 
fogadják mélyen érzett hálánk kifejezését,

A Varinszky-család

SELMEC- ÉS BÉLABÁNYA SZ. KIR. VÁROS

HIVATALOS KÖZLEMÉNYEI
Hirdetmény.

Az adózó közönség ügyeim ébe.
Az 1911. évi 11-ik évnegyedre úgy az állami, 

í mint a községi adók f. é. május hó lB-éig voltak 
i kamat nélkül befizetondők.

Minthogy a Selmecbányái adózó közönség 
j igen tetemes adóösszeggel van hátrálékban és 
! mivel az adóbehajtás szükségkép a legszigoráhhan 

lesz jövő héttől kezdődőleg foganatosítva, felhivatik 
a t. közönség, hogy a költségeket és kellemetlen- 

] ségeket elkerülendő, adóhátralékát fizesse be.
Selmecbányán, 1911. évi június hó G-án.

Városi adóhivatal.

H I R D E T É S E K .

205/1911. szám.

Árverési hirdetmény.
A Selmecbányái kir. járásbíróságnak 1911.

' Pv. 57/1. számú végzése alapján az 1881. évi 60 
! t.-c. 102 §-a értelmében ezennel közhírré teszem, 
i hogy vb. Doman Dano Selmecbányái lakos köz- 
i adósnál annak csődtömege javára felvett csödlel- 
; tár 58—Kiút), és 1692-—1939. tételek alatt összeírt 
! 16944 kor. 59 fillér beszerzési és 8783 kor. 42 fül.

becaértékü vas, szerszám, réz, festék, konyhai 
| felszerelés, fedéllemez, rőfösáruk és üzleti beren

dezés leltári tételek szerint nyilvános árverésen 
eladatnak.

Mely árverés közadósnak Selmecbányán 
Deák Ferenc utcai üzlethelyiségében leendő meg
tartására 1911. évi junius hó 19-ik, illetve az 
árverés befejezéséig a következő napjának dél- 

; előtti 9 órája határidőül kitüzetik és ahhoz a 
; venni szándékozók ezennel oly megjegyzéssel 
i hivatnak meg, hogy az érintett ingóságok az 

1881. évi 60 t.-c. 107 és 108 §-ai értelmében 
| készpénzfizetés mellett a legtöbbet Ígérőnek fog 

el adatni, de a becsértéken alul nem.
A csödlellár alólirottnál bármikor, az ingó- 

| ságok tömeggondnok közbenjárása mellett a hely- 
I színen hétköznapokon délután 3—5 óráig meg

tekinthetők.
Selmecbánya, 1911. évi junius hó 2-án.

Sajtos Mihály.
jbirósági végrehajtó.

Van szerencsém a nagyérdemű 
fogyasztó közönség szives tudo
mására hozni, hogy az általánosan 

legjobbnak elismert

^ ch ra m m ít
padlózománc gyártmányom kg.-ént 
2-40 koronáért Engel Zsigmond
fű szer kereskedésében kapható.

♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦
♦♦v

♦

Saját érdekükben kérem annak 
jóságáról egy próbarendelés útján 

meggyőződni.
Kiváló tisztelettel

Sehramm Kristóf.
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Ha nem ehet, rosszul érzi magát, az 
orvosilag kipróbált

Kaiser gyom or-borsm enta  
Karamellái

biztos segítséget hoznak. Jó étvágyat kap, 
a gyomor helyre All és megerősödik ismét

Éltető és iiditő hatásuknál fogva 
meneteléseknél nélkülözhetetlenek. 

Csomagolva 20 és 40 fillér.
M árkus M. cuk rászdájában . 
Mikovényi A. és Margótsy 
J. örökösei g-yógytáraibun 
Selm ecbányán W alko .1 K. 

Szentlstványi A Gölnicbányán.

Glóbus
rFémMszht'ókivonahiij

a világ legjobb femtiszfifószére

B O R - A J A N L A T
VÉGH SÁNDOR szölönagybirtokos 

CZEGLÉD (Pest-megye)
o i ' c n j i n  „VÉGH-TELEP" tlJcU llJcl v asú tá llo m ássa l

ellátott. 200 holdas szölötelepén termett

zamatos borait.
1910-es term ésű kadarka 4S kor., 

kövidinka 50 kor., ezerjó 50 kor., rizling 
52 kor., szerémi zöld 54 kor.

1908 -a s  term ésű kadarka 56 kor., 
kövidinka 58 kor., ezerjó 60 kor., rizling’ 
64 kor. hektoliterenként.

K í v á n a t r a  á r j e g y z é k e t  k ü l d  
i n g y e n  é s  b é r m e n t v e .

„M -i-i-t“ — Papa megengedte! Hisz’ valódi JACOBI 
féle Antinícotin-cijgarettahüvelyk fadobozban!

V igyázzon! Csakis a «JACOBI» jelzéssel valódi!
I

Üzletáthelyezés.
A nagyérdemű közönség tudomására 
E—SE hozom, hogy a terraszon levő —-—

üveg- és porcellánüzletemet

folyó évi augusztus l*ón
a Hungária épületébe helyezem át.
Az eddig irántam tanúsított jóindulatú 
bizalmat hálásan köszönöm s kérem a 
nagyérdemű közönség további szives 

pártfogását.

Kiváló tisztelettel

Dukász Gyula.

S z  iva r  ka papír és 
szivarkahüvely

ABADIE
PÁR IS

Minden föisdében kapható

Eladó ház.
Az intézet tulajdonában levő Honvéd-utca 
I 60. számú, Hirschner-féle egyem e
letes ház, amelyben két négyszobás, kerttel 

biró lakás van, jutányosán eladó.
Bővebbet a Selmeel Népbankban.

Értesítem a nagyérdemű közönséget, hogy 
vendéglőm és kávéházam teljes berendezését 
folyó évi jú lius l-tő l kezdve kiárusítom.

Egyes tárgyak vételére előjegyzést (vagy 
előleget) már most is elfogadok.

Egy Pallas nagy lexikon (18 kíilel) egy üveg I  Egy kocsi-omnibusz és egy szánka 
szekrénnyel. I  Egy pár ló szerszámmal azonnal is eladó

Egy sör apparátus teljes felszereléssel. jj
Tisztelettel

Hungárla-azáUodás.

FELDMAK NÁNDORés TARSA
bank-üzlete

Budapest, VI., A ndrássy-ut 50. 
Első M á m . Á ltalános Biztosító Társ kerületi líü m n ü lts é g g .

Kölcsönök vidéki takarékpénztári részvényekre és egyéb tőzsdén nem jegyzett papírokra a 
legmagasabb összegig, a legelőnyösebb feltételek mellett. Reál és személy jogú gyógyszertárak 
vételének flnancirozása ; törlesztéses- és egyszerű jelzálog-kölcsönök, épitési-, tisztviselői-köl- 
csönök ; értékpapírok, tőzsdei árfolyamon; állami-, városi subvenciók eskomptálása ; kölcsönök, 
haszonélvezettel és járadékkal terhelt ingatlanokra. Elsőrangú referenciák. Felvilágosítás dij-

—  mentes. ---------------:-----— ---- ----------------- -rjr
Magyar és német levelezés I Telefon 21 10. Magyar és német levelezés I

Nyomatott Joerges Ágost özv. és fia könyvnyomdájában Selmecbányán, 1911


