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__________  _______  SZITNYA-OSZTÁLYÁNAK HIVATALOS LAPJA,
E L Ő F I Z E T É S I  Á R A K :

Egy évre 8 kor. Félévre 4- kor. Negyedévre 2 kor. 
Egyes szám ára 20 fillér.

Felelős szerkesztő:
K U T 1  I S T V Á N .  

Kiadó és laptulajdonos: 
J O E R G E S  Á G O S T .

H I R D E T É S I  D I J A K :

Hirdetések megállapodás szerint számíttatnak.
Nyilttér dija soronként 40 fii. Bélyegdij minden hirdetésért 60 fii.

égj  e l en mi nden vas árnap.

Az iparpártolás mozgalma.
A legújabb időben a hazai ipar támo

gatása tárgyában örvendetes mozgalom in
dult meg. A sajtó, amint természetes is, 
örömmel karolta fel a mozgalmat s úgy a 
fővárosi mint a vidéki lapok naponkint 
figyelemre méltó cikkelyekben foglalkoznak 
ezzel a fontos kérdéssel, a melynek helyes 
megoldása az ország vagyonosodásával, a pol
gárok jólétével járna.

Hogy hazai iparunk nem áll azon a 
magaslaton, amelyen állania kellene; hogy 
a hazai gyárak nem oly tökéletesek, mint 
a külföldiek és hogy az iparcikkek behoza
tala a külföldről olyan aránytalanul nagyobb 
a kivitelnél: ennek oka mi szerintünk első 
sorban az, hogy a nagy közönség nem 
eléggé sovinista s a legkisebb fáradtságot 
veszi magának, hogy a honi iparcikket 
vegye, s ha a legkisebb áldozattal is já r a 
hazai czikkek megszerzése, visszariad a 
kis áldozattól.

A magyar keleti faj. Kény elemszerető 
és fatálista. Nem szivesen fárad akkor, mi
kor fáradtság nélkül is hozzájuthat vala
mihez s csekélységekért nem is áldozatkész. 
Nagy dolgok, nagy eszmék létesítése lángra 
lobhantja érzését, kisebbszerti állandó kitar

tást igénylő kérdések megoldása azonban 
hidegen hagyja, avagy kifárasztja.

Már most az a kérdés, hogy vájjon a 
magyar ipar pártolásának eszméje képes-e 
állandóan ébren tartani érdeklődését, le
kötni érzését annyira, hogy a magyar nagy 
közönség, mint állami társadalmi tényező 
tényleg előmozdítójává váljék a magyar 
ipar fejlődésének. — Kérdés, melyre, saj
nos határozott igennel nem tudunk vála
szolni.

Épen ezért tehát amily örömmel látjuk 
a megindult társadalmi mozgalmat épen 
annyira félünk, hogy bár mekkora hullá
mokat is ver az fel, nem lesz állandó és 
hova előbb el fog múlni.

Szereplők nagyon, ha nem igy lenne, 
de nagy az okunk tartani attól, hogy igy 
lesz. Sajnos, hasonló mozgalomnak ilyetén 
elmúlására van esetünk, pedig akkor nem 
kisebb ember állott a mozgalom élén mint 
— Kossuth Lajos.

Azoknak tehát, akik megbecsülhetet
len áldozatkészséggel és hazafias érzéssel 
élén állanak annak a nagy fontosságú, nagy 
horderejű mozgalomnak, melynek célja a 
a magyar ipart előbbre vinni ajánljuk, 
hogy ne hagyják számításon kivid a nagy

közönség kényelemszeretetét és nem nagy 
áldozatkészségét.

Lám a külföld rég ismeri már a ma
gyar fajnak ezt a két gyöngéjét s különösen 
ismeri azt mostoha testvérünk, Osztrákor
szág. Naponta ezer meg ezer osztrák vi- 
gée száguld szét Magyarországon, ez ebben, 
az abban, amaz amabban utazva s el
árasztják az egész országot idegen iparcik
kekkel.

Hogy mikkel azt lehetetlen felsorolni; 
de nézzen végig mindenki magán, ruháza
tán, háztartásában s fogadjuk, hogy tiz 
tárgy közül kettőt nem talál, amely hazai 
ipar terménye volna.

A magyar iparra nézve sáskák ezek 
a szanaszét száguldó, rábeszélő, rátukmáló 
alakjai a külföldnek s különösen Auszt
riának s a hol megfordulnak, pedig hol 
nem fordulnak meg, ott elsenyved, elpusz
tul a magyar ipar.

A vigécek nagy sikereinek oka pedig 
a nagy közönség kényelemszeretete. Meg
veszi a külföldi silányabb, rosszabb porté
kát, a bécsi rongyot, mert azt helybe viszik 
neki s nem kerül fáradtságába ahoz hoz
zájutnia.

Hogy tehát a magyar ipar pártolását

k „SELM ECZBÁNYAI HÍRADÓ1' TÁRCZÁJA.
Kedves fiam, a kamasz.

A „Selmeczbányai Hiradó“ számára irta:

(Utánnyomás tilos.)

Kedves fiam, a kamasz, megkért, hogy áll
junk hallal egymásnak, hadd lám, mennyivel vagyok 
magasabb, mint ö. Ez a felhívás úgy csapolt le 
iám, mint derült égből a villám. Tétlen értem 
magamat: én is csak ember vagyok, a legközön
ségesebb fajtából. lm, a mig kedves fiam bálul- 
gombolós nadrágban járl, szörnyű lassúnak lalallam 
a vén idő járását, szereltem volna, ha ez a csöpp
ség egyszerre nagy, erős legenynyé serdül, aki 
felvált engem a nehéz kényéi kereső munkában 
s most, hogy ideáll a fickó: mérkőzzünk meg 
apa ! — úgy tetszik nekem, hogy a vén idő csu- ; 
tiyán megtréfált engem. Bizonyos hogy az én j 
kedvemért nem zökkent ki a rendes kerékvágásból, ! 
ment, mendegéit szép csendesen, ám c pillanatban 
úgy tetszik nekem, mintha mégis repüli volna 
valójában. Sebesen, mint a madár. Még annal is ; 
sebesebben. De még a gondolatnál is sebesebben.

—- Fiát álljunk háttal egymásnak, mondtam 
én. Csak aztán ne lessék ágaskodni, mii!

— De, apa, mit gondolsz !
Ez már nem gyermekhangon volt mondva. 

Kiéleztem a mondásból, a hangsúlyozásból a — 
férfit. A férfi-virtus ágaskodását. Mintha csak azt 
mondta volna: de, uram !

Meg is követtem azonnal kedves fiamat, a 
kamaszt:

— Bocsánal, uram. — Tehát úgy tetszik..
A mama vállalkozott a mértékhitelesítő szere

pére s mélabúval vegyes örömmel hirdette ki a 
rideg valót :

— Kedves öregem, mindössze két ujj széles
ségével vagy magasabb a fiadnál. Egy év múlva 
már ez a kiilömbség se lesz. Kél év múlva . . .

— Ne tovább ! Ne tovább !
De a mama folytatta:
Vénülünk öreg, vénülünk.
— Azaz, hogy nő a fiam. Ez még nem jeleni 

vén ülést! Ugy-e gyermekek?
Mert ott álltak körbo-karikába a kisebb 

gyerekek s ezek bizonyították egy szivvel-lélekkcl: 
nem. nem vénül az apa. Fiatal ember!

Ez a bizalmi nyilatkozat igen jól esett apai 
szivemnek, s nagy örömemben barackot nyomtam 
kedves fiamnak, a kamasznak fejére.

No lássátok, még mindig tudok barackot

— Igen ám, mondá kedves fiam, a kamasz, 
— de meghajtottam a fejemet.

Kedves fiamnak, a kamasznak, igaza volt.
Végre is tudomásul kellett vennem, hogy 

kedves fiam — kamasz. Hogy váratlanul megér
kezett az életnek ama szakába, melynek elmúlá
sát szorongva várják a szülők, az apróbb testvérek 
és a — cselédek.

Kedves fiam, a kamasz, minden héten kons
tatálja hol erről a ruhadarabról, hol arról hogy 
az neki szűk meg rövid; s minden nap, sőt va
sárnap, mikor reggeltől estig itthon van, minden 
órában kiüt belőle valamelyes tulajdonság, amit 
annak előtte nagyitó üveggel sem fedezhettünk 
volna benne. Megdöbbenéssel tapasztaljuk, hogy 
kedves fiunk nem tud járni. Hosszú ugyan a lába, 
de három akkorát lép, mint én ma, még hosszabb 
labbal. S mig magam fajta polgárembernél a szék 
arra való, hogy illedelmesen ráüljön, ő abban leli 
öröméi, hogy hol átlépik, hol meg átúszik rajta. 
Sűrűbb az ugrás, mint a lépés.

Kedves fiam három éves korában oly kifo
gástalanul hajtotta inog magát, ha vendégek jöt
tek, hogy az csupa gyönyörűség volt a mi szülei 
szivünknek, most meg a szivünk majd megszakad, 
látván, hogy mely rettenetes nagy megerőltetésbe 
kerül fejének a biccentése is. Azaz, hogy kiadni.
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sikerrel munkálhassuk, feltétlenül szüksé
ges, hogy az iparczikkeket ne csak meg
ismertessük a kiállításokon a kü .(Ínséggel, 
de könnyen hozzáférhetővé is tegyük azt 
neki.

Ha alkalmas módon el tudja ezt érni 
a hazafias mozgalom, akkor a siker nem 
maradhat el, mert magához való esze'mégis 
van a magyarnak, hogy ha egyformán jut
hat hozzá a hazai jó és külföldi hitvány 
iparcikkhez, akkor inkább a hazai gyárt
mánynak ad előnyt.

Addig is azonban üldözzük a vigéeeke !
— ő . —

T A N Ü G Y.
Kell-e osztatlan népiskolának külön 

tanterv ?
E fontos kérdé5ről folyt a vita, a múltkori 

tanitó-gyülésünkön. A ki a tanügyi lapjainkat 
figyelemmel kiséri, sok pro és kontra véleményt 
olvashatott a fenti kérdést illetőleg. S habár a 
budapesti Paedagogiai Társaság is a/, egységes 
tanterv mellett foglal állást, a tanítok nagyobb 
része a külön tanterv melleit kardoskodik.

Hogy is lehetne máskép?
Akárhogy is csűrjük csavarjuk a dolgot fizi

kai és mathematikai lehetetlenség és képtelenség, 
hogy egy tanító ugyanazon lanlerv szerint tanít 
són pl. 150 tót gyermeket hat osztályban, a mely 
tanterv szerint, oszlott iskolában G tanító tanít 
hat osztályban 50—50 magyar gyermeket. Azután 
nézzük csak röviden azt a nagy különbséget, az 
oszlott és az osztatlan iskola között.

Az osztott iskolák leginkább városokban, 
nagyobb községekben vannak — az osztatlanok 
falun.

A városi tanító készpénzben kapja fizelé- 
sét, a falusi terményekben. Mig amaz nyugodtan 
taníthat, még a rendes tanidőn kívül is, addig ez 
ha lát egy fekete felhőt közeledni, már ki van 
forgatva a kerékvágásból. S mily lelkesedéssel fog 
majd taníthatni ha ez a felhő a várva várt ter
mését, a fizetését, tönkre teszi.

Tapasztalatból tudom, hány fél órát kény
szerül mulasztani, hogy a mezón dolgozó mun
kásainak utána nézhessen ?

Hát a járandóságainak beszedésekor hány
szor kénytelen otthagyni az iskoláját ?

És ha két, három óra távolságban levő köz
ség heti vásárján el akarja adni a gabonáját, kire
bízza ezt ? . . . .  . . .

Az a mindenféle ok és ürügy alatt megru- 
vidett tanév ; a rengeteg sok mulasztás a gyer
mekek részéről; a szülők közönye a tanüg iránt, 
mind meg annyi akadály, a mely a lalusi tanító 
munkáját nem "kis mértékben megnehezeti.

Törődik is az a falusi ember azzal, hogy 
hányadik osztályba jár a gyermeke, csak mor
zsolja le a hat telet. De hogy hányszor borjazott 
a tehene, azt már tudja, ezzel jobban törődik.

Minek bizonyítsam, hogy a nyomor mily el
lensége a lanügynek? Ez pedig — tessék 
elhinni — sokkal’ nagyobb falun, mint a város
ban. Olt nincs, a ki karácsonyfái állítson a gyer
mekeknek; nincsenek gyermekvédő s más jóté
kony egyesületek.

Mennyivel fejlettebb, — ha nem is testileg, 
de szellemileg egy városi gyermek, egy falusi 
gyermekhez képest ?

Mily számba vehető benyomást tud gyako
rolni egy városi müveit szülő, egy falusi műve
letlen szülőhöz képest, a gyermek haladására.

Talán akkor sem tévedek, ha azt állítom, 
hogy a városi tanítók legnagyobb része gyakor- l 
lottabb tanító, mint a falusiak közül igen sokan, j 
Érvül felhozom, hogy a fiatal, — tehát tapaszta
latlan — tanítók legnagyobb része falura kerül, j 
ming a városba inkább öregebb, tapasztaltabb, 
gyakorlottabb, hogy úgy mondjam nevesebb taní
tók jutnak.

A városi taniló el van látva mindennel a 
mit szája megkíván. A “'falusi tanítónak — ha csak 
nem ezermester ugyancsak kong az iskolája 
az ürességtől. Hisz most is elszorul a szivem, ha 
visszagondolom milyennek láttam pl. a solymosi, 
meg a pamuki iskolát.

Nos kérem, ezt a sok itt elsorolt, és élném  
sorolt akadályt leküzdeni, a falusi iskolák helyze
tét, állapotát a városi iskolákkal egyenlővé tenni 
s egy tanítónak 6 osztban annyit elvégezni, mint 
G tanítónak 6 osztban, ez abszurdum.

Azt állítjuk az egységes tanterv némely hi- 
vei, kogy a tan terv legyen egy és ugyanaz; de 
az osztatlan iskola kivonatosabban, jobban össze
foglalva dolgozza fel.-De hisz ez már nem lesz 
egy és ugyanaz, ez már kettő. Es úgy tudom most 
ezt követjük. Az egyik tanító tanítja csak a tize
des törtekéi, a másik, osztott iskolában mert ráér, 
a közönségeseket is. Az egyik megelégszik beszed
és mondatrészekkel, a másik kiterjeszkedik a 
többszörösen összetett mondatok fajaira.

Vagy pedig az 'összevonás, a kivonatolás

rövidítés alatt azt kell érteni, hogy bizonyos elő
adandó dolgot kevesebb szóval mondom el, s rö
vidítve adom föl ? Hát hiszen pl. földrajz, törté
nelemben stb. meg lehet cselekedni ; de hogyan 
tanítsam én rövidilve a közönséges tőrt osztását, 
közönséges törttel? vagy akár mi mást számtan
ból, vagy nyelvtanból?

J. ur gyűlésünkön beismeri, hogy a jelenlegi 
viszonyok között az egységes tanterv képtelenség; 
de hivatkozik arra, hogy a törvény mindent el
követ majd, hogy a fentnovezeti akadályok olhá- 
rittassanak.

Idézi Földes kartárs ur csikkéből, hogy 60 
növendékkel biró népiskola csak a legritkább eset
ben foordulhat majd elő. Hiszen ez mind szép. 
Csak az a kár, hogy Földes ur cikkében, nincs 
meg az évszám, a melyből megtudnék, hogy az 
Urnák hányadik esztendejében fog ránk virradni 
ezen eldorádó? Vajion a 20-ik századnak lesz-e 
hozzá szerencséje? A léghajó kormányozhatósá- 
gának feltalálását megérhetjük ; de, hogy a fenti 
tanügyi állapotot megérjük, kicsit korán szület
tünk. Hej periig én is azt óhajtom: „Jöjjön el a 
te országod.". Alom ez nekünk. Utópia ránk 
nézve, még a mai villámhaladásu korban is. Vágy- 
nem elég tapasztalatot meríthetünk a múltból ? 
Nem látjuk-e, hogy mily nehéz a tanügyi tör
vényt végrehajtani, annak 30 éves múltjából ? — 
Minek csináljunk mi oly törvényt, a melynek lét
feltételei egy század múlva fognak bekövetkezni ?

De furcsán venné ki magát, ha egyszer a 
közlekedésügyi miniszter úr egy zónatarifával 
állana elő, a mely azoknak szólna, a kik léghajó
ban fognak egykor utazni.

Mi számoljunk a mai viszonyokkal, a száz 
év után leendő állapotokat bízzuk utódainkra, arra 
mi nem építhetünk.

Az egységes tanterv hívei azt szeretik hangoz
tatni hogy ez, a tanítói tekintély érdekében ok
vetlenül szükséges.

Hogyan? Hát az állal emelkedik tekinté
lyünk, ha most kezdeményezésünk folytán oly 
törvény létesül, a melynek azután képtelenek 
leszünk megfelelni?

Azt mondják, hogy ne legyen külömbség a 
városi meg a falusi tanítók között.

Nos és ezt a külömbséget az egységes tan
tervvel akarják megszüntetni ?

Az a szóbeli külömbség, hogy városi meg 
falusi azután is megmarad, a mi persze nem lehet 
elég ok arra nézve, hogy a tanító tekintélye csor
bát szenvedjen. Hiszen a városi tanító képzettsége 
ugyanaz, mint a falusi tanítóé, a munkaköre pe
dig semmivel sem nagzobb. A külömbség az hogy 
a városi 5—6 taniló közül az első í-nél kezd 
az 5-ik esetleg 6-ik többszörösen összetett össze

tudná azt megállapítani, mi is valóképen az ő 
meghajlása. A feje biccen, az bizonyos, de úgy, 
mintha le akarna esni. Néha ijedten kapok feléje, 
hogy kifogjam, mint a lee.-ö labdát. De nem fog
hatom ki, mert a fejével együtt esik az egész 
teste. S erre még azt mondják, hogy: esetlen! 
Dehogy esetlen, mikor esik egész valójában. Ilogy 
merre hajlik a tesle ilyenkor, azt egyedül a jó 
Isten tudja. Jobbra is, balra is, előre is, hátra 
is, csak arra nem s úgy nem, a merre s a hogy 
kellene.

Kicsi fészkünkben félesztendős a legkisebb 
fióka, de nem ez a ház zsarnoka, hanem kedves 
fiunk, a kamasz. A hány magalábán járó gyerek 
a háznál, a hány cseléd s ha lehetséges volna, 
hogy egy gyereknek több mamája legyen, mon
danám : a hány mama mind őt szolgálja ki. A 
gyermekszobából keserves sirás baliszik be.

— Mi történt ?
— Bandi fellökött.
— Miért lökted fel ?
— De kérlek, kedves mama, én csak elmen

tem mellette.
S kisül a vallatásnál, hogy ö csakugyan 

nem lökte fel a kis öcscsét. Csak elment mellette.
Szakácsnő, szobaleány idáig megöregedett 

nálunk. „Szép álom volt, hamar múlt el“. Ez a 
szép álom most már csak úgy válhat valóra, ha 
mindjárt olyan cselédei fogadunk, aki másutt 
öregedett inog. De egynek sincs maradása s hogy 
egyre sűrűbben váltják egymást öregek és folyton 
öregebbek, még meg is interpellál kedves fiunk, |

a kamasz: mama, mért fogadsz csupa öreg cse
lédet.

Megdöbbentő ártatlan arccal teszi a mamának 
ezt a kérdést, olyan ártatlan képpel, hogy a mama 
a következő alkalommal még öregebbet fogad.

Szegény mama sokat kesereg s én nem 
győzöm vigasztalni: éppen ilyen voltam én is 
ebben a korban. A különbség csak az, hogy egyik
nél tovább tart a kamaszkor, mint a másiknál.

— A mi fiunknál sokáig tart, mondja a 
mama.

— Valóban, a mi fiunknál sokáig tart, 
mondom én is.

— Mit t gyünk ?
Járassuk tánciskolába, ajánlom én . . Olt 

lesirnul a szögletessége. Majd udvarolni kezd 
egy kis leánynak, verseket ir hozzá s gyöngédebb 
lesz a hugocskái iránt.

— De nem akar láncolni. Emlékszel, hogy 
tavaly a lábát kezdte fájlalni, amint szóba hoztuk 
a tánctanulást.

Hát én ezennel elrendelem apai hatal
mamnál fogva!

Beszólitoltuk kedves fiamat, a kamaszt.
— Bandi, holnap megkezded a tánclanulást. 

Egy ismerősünk házánál épp most kezdik a tán
cot. Csupa jó családból való gyerekek járnak 
oda. Te is oda fogsz járni. Ez hozzátartozik a 
jó neveléshez.

— Ki az az ismerős? — kérdi kedves fiunk, j 
a kamasz.

Megneveztem.

— S kik járnak oda ?
Ezeket már a mama nevezte meg.
Figyeltem kedves fiunkat, a kamaszt s észre

vettem, hogy egy név említésénél gyönge pir 
röppent végig az arcán. Ez a név nem volt 
közönséges név. Maga a név is már költészet. 
Lili! És Lili tizennégy éves leányka szőke hajú 
nefelejcskék szemü.

Monda kedves fiam a kamasz, ezt is ször
nyű ártatlan képpel:

— Ha parancsolod, kedves apa, hát akkor 
eljárok a táncórákra.

A mama végtelenül boldog volt. Én magam 
is az voltam. Hát még másnap mikor kedves 
fiunk ideges gondossággal fésülte bátra a haját 
s szelíd lánykaként állott a mama elölt: édes 
mamám kösd meg a nyakkendőmet. Aztán, hogy 
elmeid kedves fiunk, a kamasz, szülei áldásunk
tól kisérve, hogy-hogy nem, valami sugallat bevitt 
a tanulószobába. Ott leültem az asztala mellé. 
Es lapozgattam a könyveiben. És az agg Homé
roszból kihullott egy szelet papír. És azon a 
szelet papíron egy vers. Vers, melynek ez volt a 
cim e: Hozzá! És vala ennek az alcíme: K. Lili 
emlékkönyvébe. A vers, mondhatom, szép volt, 
nagyon szép v o lt: egy gyermekszív első szerelmi 
fohásza. S ebből a fohászból hallottam kicsendülni 
a bucsuzást is — a kamaszkorszaktól!

Isten veled kamaszság, — üdvöz légy, első 
szerelem !
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vont, összesorozott vagy a körmondatnál végzi; I 
a falusi tanító i-nél kezdi és szólóban értelmes 
olvasással, és a helyes írás szabályainak ismerte
tésével v-'gzi. De az csak elhihetö, hogyha azt a i 
falusi lanitót oda állitanók a városi tanító helyébe, 
ö is eltanitaná azt.

Azt szeretik sokan oda vetni, hogy miután 
a városi tanító tananyaga kezelésében szélesebb 
körben mozog, az ö ismeretei is nagyobbak, és 
ezt a külőmbséget megint csak az egységes tan
terv volna hivatva megoldani. Erre az a feleletem : 
csak ezen szélesebb körben mozgó tananyag 
előadásban lehet nagyobb gyakorlata; de nem 
mondhatjuk, hogy az ismeretek mennyiségéle 
nézve volna köztük a külömbsóg. Hiszen egy 
képezdébe jártak.

A mi pedig az életiskoláját illeti, azt látjuk 
hogy a mint vannak városi tanítók, kik az iskolában 
szerzett ismeretekkel meg nem elégedve tanulnak 
tovább, úgy a falusi tanítók közölt is. alig akad 
egy, kettő, a ki valamely szakban ne képezné 
magát. Az egyik jeles méhész, a másik kitűnő 
kertész; az egyiknek kedvenc tárgya a gazdaság, 
a másik a zenéért stb. rajong.

Csak nem fogadhatjuk el azt az állít ást, a 
melyet a gyűlésen is volt szerencsétlenségünk 
hallani, hogy sok falusi tanító ismeret köre nem 
haladja túl az ellemi iskola ismeretkörét. Szerin- 
iem a szó szoros értelmében tanító az a kinek 
oklevele van. Azt pedig csak nem adták meg 
m ki a fentnevezett tudományáért. Hiszen a ki
mustrált liberiás- inasok, a régi céhek veteránjai, 
Yindischgrfitz kiszolgált őrmesterei s tudja Isten 
e haza mi mindenféle pályatévesztett fiai, a kik 
habár tanulás helyett — sajnos — tanítással foglal
koznak, a szó szoros értelmében még sem tanítók. 
Hiszen nem mindenki pap, a ki prédikál.

Az J868-ik évi XXXVIII t.-c. IX. fej. 133. 
§-a azt mondja: „Tanítói hivatalra ezentúl csak 
oly egyének képesítettek, a kik valamely nyilvá
nos képezdében az egész tanfolyamot bevégezték, 
s a kötelezett vizsgákat letéve tanítói oklevelet 
nyerlek ; vagy ha nem végeztek is nyilvános ké- 
pezdei lanfolvamot, mind az elméleti, mind a 
srvakorlali vizsgát nyilvános képezdében sikerrel 
kiállítottak.

Azon nem okleveles tanítók a kik a jelen 
törvény kihirdetésekor már hivatalban voltak állo
másaikon meghagyatnak ugyan, de kötelességük 
az iskolákat vizsgáló főhatóság elölt tanitásboli 
jártasságukat és ügyességüket igazolni. A kik azt 
igazolni nem tudják, a nyári szünnapok alatt a 
legközelebbi képezdében póltanulásra kötelez- 
tétnek.

A m. kir. belügyminiszter urnák a vallás és ! 
köz klalásügyi miniszter úrhoz 1889 ik évi októ
ber hó 3 án intézett 4540-ik szánni átiratára pe
dig a V. Ív. M. azt felelte, hogy a kik a tanítói : 
címet jogtalanul használják, azokra az 1879-ik év | 
XI. t.-c. 4-5-ik §-u nemcsak alkalmazható; de 
okvetlenül alkalmazandó a mennyiben ez a 
büntelötürvénykönyv 45-ik §-ába ütköző kihágást 
képez, (büntetés 100 Irt.)

Felhoztam ezeket, hogy bebizonyítsam meny
nyire egyenlők vagyunk. S habár az egyik tanító 
városban a másik faluban tanít, még sincs köz
tünk az a képzelt űr, a melynek álhidalhatására 
az egységes tantervét kellene előrántanunk.

De ha mi tanítók a 20-ik század elején az 
általunk előadott tananyag minősége és mennyi
sége szerint kasztokra osztjuk magunkat, hova 
jutnak akkor azon tani!ók, a kik a városi elemi 
népiskolában az I-so osztályban tanítanak? Ezek 
mégis csak a falusiak mögött maradnának.

Nem, ne engedjük, hogy akár közülünk va
laki. akár mások ily megkülönböztetést tegyenek 
köztünk. Ne akarjunk ott foltozni (az egységes 
tantérnél) a hol szakítás nincsen. Ez nem hogy 
a tekintélyünket nem emeli, hanem egyenesen 
csökkenti.

Nem igazságtalanság volna követelni egy 
falusi tanítótól, hogy ü — keservesen l)-.■•■/. ••ze- 
detl kétszeresért, egy pár csirkéért és még sok 
mindenféléért, a miből per tucatot kell számítani, 
hogy a 300 Irt. kikerüljön belőle, - -  a hiúidért 
meguyujtva, magányosan hat osztályban annyit 
tanítson, mint a városban hat sokkal jobban ! 
dotált tanító együllévc? És tegyük föl azt a le- j 
hitetlenséget, hogy azt megtenné, vájjon nem-e ; 
városi tanítók tekintélyének rovására történnék. ; 
ha bárki azt mondaná nekik, hogy ők hatan 
együttvéve csak annyit lesznek mint egy falusi 
tanító magányosan.

J. kartárs ur azt állítja, hogy ö képes volt 
elvégezni magányosan osztatlan iskolában azon 
tananyagot, a mely elő van Írva osztott iskolának.

Láttam én oly iskolát a melynek padlója nem
volt és széles deszkából lefűrészelt, és feketére 
bemázolt fadarab, volt a tábla, azt hiszi olt is el
végezné ? Pedig ezektől sem szabad megfeledkez
nünk. Ilyen és ezekhez hasonló iskolák nem ki
vételek.

Habár az egységes tantervét keresztül viszik 
is, a megkívánt egyenlőséget ez sem fogja terem
teni, mert olyan tanítok, a kik a többieket már 
akármilyen oknál fogva is lenézik, úgy akkor, 
mint most is mindig akadnak, még az esetben is, : 
hogyha a nyakkendőjük is különül lesz a többi
nél. Ilyen gigerli példányok után azonban nem I 
indulunk. Ezek nem lehetnek irányadók. Ezen 
unikumot jelenleg, ugy hiszem, oly csekély szám
ban vannak, hogy az ő kedvükért mi nem ; 
vállalkozhatunk olyan munkára, a mely egyenlő 
az összeroskadással.

De ha mi minden erőnket megfeszítve, a 
heti óráinkat megszaporilva, legalább megközelí
tőleg elérnők az egységes terv célját, hiszen akkor 
a laikus azt hinné, hogy vagy a tanítás a legkö- 
nyebb foglalkozás, vagy minden tanító boszor
kánymester. Azon tanilók tekintélyével szembe 
pedig, a kik ezt megtennék, mennyire aláásva 
volna azon tanítók tekintélye, a kik azt megtenni,
Ialán külső oknál fogva képtelenek.

Nem kevésbé szükségesnek tartanám meg
súgni az egységes lanlcrv lelkes pártolóinak, hogy 
a tanítók teijes szolgálati ideje 40 azaz negyven 
év, ezt pedig alig éri el valaki, ha az egységes 
lantéi v munkájának, tananyagának elvégzésére 
nemcsak vállalk* zik, de azt lelkiismeretesen el is 
végzi. Nem mindenki oly szerencsés, hogy 2—3 
évi falun működése után városba jusson.

Eddig kél ok sarkalta az iskolafentarlókat 
hogy iskolájukat oszlottá tegyük: 1. a növendé
kek nagy száma, 2. az a körülmény, hogy osztott 
iskolában nagyobb eredmény érhető el, mint az 
osztatlanban.

Vájjon minek csináljon az iskolafentartó 80 
növendékkel biró osztatlan iskolájából osztott is
kolát, mikor annál az oszlott iskolának 2 taní
tója is csak annyit fog tanítani, mint annak az 
osztatlan iskolának egy tanítója.

Büszke vagyok, hogy oly gárdának vagyok 
tagja, a mely midőn a haza boldogitásáról, annak 
haladásáról van szó vetélkedve, erejét megha
ladó munkára vállalkozik; ennek fejében nem kér 
többet, csakhogy megélhessen és ne nyomorog
jon, hanem annál több időt szentelhessen, úgy 
az iskola falain kívül, mint azokon belül a tanügynek 
s midőn a munka tekintetében az elsők közé : 
küzdi magát, a fizetést illetőleg megelégszik az 
utolsó helyivel. Még azl mondom: vállalkozzunk j 
kevesebbre és végezzünk sokat, mintsem sokat 
Ígérjünk, és keveset adjunk.

Hodrusbányo, 1900.
Kubinyi József 

tanító.
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Aktuális kérdés.
Irta: Elehet Vilmos.

-  Folytatás -
Előző számunkban a tisztességtelen verseny 

fajain; k elösorolását folytattam, most pedig, miu
tán a kereskedelmi leleményesség kifogyhatatlan 
a sok közül még egynéhány kiemelkedő módját 
a tisztességes kereskedők kijátszásának tartom 
szükségesnek felemlíteni.

Mind természetesen most sem kerül sorra 
mert az említett leleményesség ezt nekem teljesen 
lehetetlenné teszi. A még hátralevő említésre 
méltóbb pontokat a következőkben foglalom 
össze.

Nem ritka eset az, hogy a tisztességtelen 
kereskedők, hogy üzlettársuk belső üzleti viszo
nyairól, üzleti titkol képező dolgairól informálva 
legyenek, illetőleg hogy megtudják azt, kik ver
senytársának üzletfelei, vevői, gyakran ahhoz a 
nem éppen dicsérendő eljáráshoz is folyamodnak, 
hogy versenytársuk alkalmazottját megvesztegetik, 
vagy pedig magukhoz csalják azon czélból, hogy 
versenytársuknak minél jobban árthassanak, a 
helyzetet pedig minél jobban kizsákmányolhassák.

Viszont megesik az is, hogy némely alkal
mazott bosszúból mindenféle roszaságot kohol 
gazdájára és azt elhíreszteli, vagy pedig a ver- j 
senylárs befogadja üzletébe, illetőleg ipartelepére i

mint alkalmazottal, kizárólag azért, hogy az üzleti 
titkok elárulásával volt gazdájának anyagi károkat 
okozzon. Ez egyik legjellemtelenebb módja a 
piszkos versenynek, mely egyedül a versenytárs 
személyének megtámadását célozza.

Ebbe a kategóriába tartozik a gyári illetőleg 
üzemi titkok elárulása, melyet szintén munkások 
vagy főbb alkalmazottak követnek el megveszte
getés folytán esetleg boszuból.

Rátérek most egy oly válfajára a tisztes
ségtelen versenynek, mely szinte hihetetlennek 
tűnik fel, túlságos merészségénél fogva. Pedig
— sajnos az előfordult esetek közé tartozik, nem 
pedig a fantázia szüleménye. Ugyanis a nem reá
lis versenytárs, csakhogy a másik kereskedő 
üzletfelét, illetőleg vevőjét elhódítsa, nem irtózik 
attól sem, hogy versenytársa vevőiének alkalma
zottját megvesztegesse azon célból, hogy a verseny
társtól rendelt áru felett kedvezőtlen véleményt 
mondjon gazdájának, hogy az ő hozzá pártoljon.

Egy példával ezt a némelyek előtt talán 
kissé érthetetlen, homályos dolgot egy a tapasz
talatból vett példával sikerül talán megvilágí
tanom. N. N. kereskedőtől vásárolja az üzlete 
illetőleg ipara folytatásához szükséges árut A. B. 
iparos. Ez a körülmény szeget üt az illető keres
kedő piszkos versenytársának fejébe és hogy az 
iparost magának mint vevőt megnyerje, megvesz
tegeti a vevő iparos segédjét hogy az utóbbi az 
áru minőségét, — daczára annak, hogy arra az 
illető kereskedő semmi okot nem szolgáltatott,
— kifogásolja, hogy az iparos a megvesztegető 
versenytárshoz pártoljon. Szállíthat azután a másik 
roszabb árut, mint az első, a tisztességes keres
kedő, a megvesztegetett alkalmazott ezt a körül
ményt titkolni fogja.

Ez az alattomos módszer nagy kárára lehet 
a tisztességes kereskedőnek, mert egyrészt elveszti 
vevőjét, mást részt pedig jó áruját rósz hírbe 
hozzák.

Vannak továbbá kereskedők, kik, — hogy 
ugy mondjam — bebeszélik a vevőknek, hogy vala
mely árufaj csakis náluk kapható, habár ugyan
azt, a versenytárs is raktáron tartja, miáltal ter
mészetesen szintén megkárosítják a reális alapon 
dolgozó kereskedőket.

Sőt előfordul az is, hogy némely kereskedők 
egyes árukat veszteségre árusítanak, pedig az üzleti 
viszonyok (áresés stb.) erre nem kényszerítik. 
És ez egyike a legkárosabbaknak. Ennek az 
eljárásnak czélja, a tulolcsó áruval a naivabb 
vevőt magához édesgetni, mert más árukban a 
nagy konkurencziát csapó kereskedő nem hogy 
csak nem olcsóbb, de sőt néha drágább, mint egy 
másik kereskedő, kiviláglik tehát, hogy a tulolcsó 
ár csupán csalétek akar lenni a versenytárs vevő
inek megszerzésére, miután a legtöbb vevő ily 
esetben azt a véleményt táplálja, (elég rövidláió- 
sággal) hogy ő a versenytársnál minden egyes 
árul olcsóbban kap, holott a tisztességtelen keres
kedő az igy eredő veszteséget más áruknál busá
san behozza magának.

Az úgynevezett áru-ajánlás (offerálás) is sok 
visszaéléssel kapcsolatban történik. Némely keres
kedő ugyanis oly minőséget, de különösen meny- 
nyiséget ajánl a versenytárs árainál jutányosab- 
ban a vevőnek megvételre, mely áru egyálta
lában raktárán sincs csupán csak a napi árak 
elrontására irányul, miből rendszerint a legegész- 
séglelenebb verseny fejlődik ki, ugy hogy a leg
több esetben a tisztességes kereskedők szolid ár 
ajánlatát figyelembe sem veszik.

Kétségkívül igen elharapódzott a szédelgések 
mindenféle faja a kereskedelmi utazók jobban- 
mondva az utazó kereskedők útján is. Ez a ki
jeleni és nem annyira a belföldi, mint inkább egyes 
külföldi ezégek utazóira vonatkozik, kik a magyar 
kereskedőket valósággal megostroraolják. Hogy 
ezek mi mindenféle fajtáját űzik a tisztesség
telen versenynek, azt elősorolnom teljesen le-
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heteden, miután annak egy külön csikket kellene 
szentelni; tudván pedig uzi, hogy igen t. olvasóim 
érdeklődését a tárgy nem igen kötné le, arról 
csak rövidesen szólok. — Gyakran annyira 
tolakodók az utazók (értem alatta különösen a 
külföldieket) hogy a kereskedő csakhogy tőlük 
megszabadulhasson, kénytelen nekik valamilyen 
rendelményt feladni, (mig egy tisztességlu 'ó-utazó 
bizonyára rendelroény nélkül ment volna el) rend
szerint az effektuálás úgy az áru minősége, de 
különösen mennyisége dolgában nem a legponlo_ 
sabban történik és a kereskedő csakhogy pörös 
ködnie ne kelljen a tolakodó utazó cégjével, in. 
kább megtartja mind az árut. Ez a körülmény 
igen sok kárt okoz a tisztességes gyárosoknak és 
kereskedőknek, mert a rendelményt, melyet külön
ben ők kaptak volna nreg, elvette tőlük szájas-, 
kodásával és tolakodásával a tisztcségtelen utazó 
ki a legtöbb esetben nem reális cégnek az uta
zója. Vonatkozik ez mint lentebb mondtam — a 
külföldiekre különösen, mert a magyarok közölt 
ily fajta csak kevés számmal találkozik, innen van 
tehát az, hogy a kereskedő akarata ellenére kény
telen a külföldi iparnak üzletében helyt adin 
mert jóformán kényszerítik rá, miáltal a ma- 
ytjur ipar tetemes kárt szenved. Különösen tehát ez 
az ügy szorulna egy kis megrendszabályuzásra.

Ezzel kapcsolatban fel kell említenem né
mely utazónak azon vételre ingerlő módszerét, 
miszerint gyakran az ő szakmájába vágó, de más 
iparos illetőleg gyáros készítményeire ráfogja, hogy 
hiszen az illető gyártmány tulajdonkép tőle való, 
nála is megrendelhető sőt még olcsóbbon adhatja, 
mint a kitől előbb vette, mert az másodkézből, 
illetőleg tőle veszi.

Az itt és előző czikkeimben szőnyegre hozot
takon kívül a tisztességtelen versenynek még 
rengeteg sok fajtájával találkozunk a mindennapi 
életben, de mindnyáját .felemlíteni, egyrészt Urá
niám kimeríthetetlensége, másrészt pedig t. olva
sóim türelme nem engedi meg, mert ily módon 
czikksorozalomnak vége nem szakadna.

A törvényes intézkedések, daczára a tisztesség
telen verseny nagy elbarapódzásának nagyon 
hiányosak, úgy hogy igen sok kereskedőnek az 
érdekébe mélyen beleütköző tisztességtelenégeket 
hallyatayon kell tűrnie, miután megtorló lépéseket 
tenni módjában nem áll. Ha pedig megtorló parag
rafusok foglaltatnak is a törvényben, azok csak 
nidirekte érintik a tisztességtelen versenyt és en
nél fogva kellően végre nem hajtják, igy tehát a 
versenytársai kárára dolgozó kereskedő vagy ipa
ros leglőbbnyire épkézlábbal kerül ki az ellene 
inditott vizsgálatból.

Thémámnak ezen pontját nem feszegethetem 
itt tovább, miután czikkemet a tulságig kinyújta
nám, minek folytán olvasóim nem szentelnének 
neki elég figyelmet.

Fontosságánál fogva megérdemli tehál, hogy 
azzal külön csikkben, behatóbban foglalkozzunk 
ezért tehát a fentebb megpengetelt kérdésre csak 
a jövő számban térek vissza, a mikor a verseny 
elfajulására irányuló és folyamatban lévő mozgal
mat is ismertetni fogom.

(Folyt, köv.)

H Í R E K .

Selmeczbánya a tanítókért. A selnrec- 
vidéki felekezet nélküli tanítóegyesület 1899. dec. 
10-án Tuka Antal tanítónak azt az inditv Ínyál, 
hogy az .Eötvös alap* és Tanitók-báza országos 
egyesületbe való belépésre kérje fel az itteni 
pénzintézetek igazgatóságait, — egyhangúlag el
fogadta s kebeléből e célra három tagú bizott
ságot küldült ki. A bizottság kiküldetésének ele
get tett, s örömmel jelezhetjük, hogy már eddig 
is jutalmazva van fáradsága. Az „Eótvös-r,lapp
nak és ,Tanilók-házá“-nak tanilóink részint par-

| toló, részint alapltótagjai; pártolják ezen egye
sületet a tanítókon kívül az egyes városok, tör
vényhatóságok, a tanügy iránt érdeklődő testüle
tek és magánosok is; de pártolja ezen egyesü
letet maga a kultuszminiszter is, aki nem régen 
1000,000 koronát bocsátott az egyesület rendel
kezésére. S az egyesület valóban meg is érdemli 
mindnyájunk pártolását, mert nincs a hazában 
hasonló egyesület, a mely oly sok és oly nagy 
jótéteménybén részesitetlte volna a lanitók közép
iskolába és felsőbb tanintézetekbe járó gyermekeit 
mint az „Eötvös- alap*.

— Lyeeum i.hangverseny. A Selmecbányái 
ágost. Ilitv. ev. lyceum (zenetársasága folyó évi 
február hó 10-én a városi vigadó nagytermében 
saját pénztára javára tánccal egybekötő!t hang
verseny! rendez. A hangverseny kezdete 8 órakor. 
Belépő-dijak; karzati számozott hely 2 korona, 
földszinti ülőhely 1 korona üü fillér, állóhely 1 
korona, Deákjegy 50 fillér, családjegy bárom sze
mélyre 4 korona, öt személyre 0 korona. Jegyek 
előre válthatók Joerges Á. özv. és fia könyv- 
kereskedésében és Márkus M. ur cukrászatában 
A hangverseny műsora a kővetkező; t. .Petőfi 
Csatadala* Lányi Ernőtől, Előadja zenekisérettel 
az énekkar. 2. .Kovács az erdőben*. J.filemzetes 
zenckép Schmidttől. Előadja n zenekar. 3. „A 
zene*. Svéd ének Lagercrantztól. — ,A  tavasz* 
Dürnerlől. Előadja az énekkar. 4. .Egy ifjú agg
legény panaszai* Bartók Lajostól. Előadja Rosen- 
feld Mór Vili. o. t. 5. .Nagy népdalegyveleg*, 
Előadja az énekkar. 0. „Nászinduló* a Szentiván 
éji Álomból Mendelssohntól. Előadja a zenekar. 
A műsor igen ügyesen van összeállítva, a hatá
sos darabok különösen a régi jóhirnevü vegyes
kar előadásában fognak nagy tetszést kelteni. 
Magát a mulatságot fölösleges ajánlani, a diák
mulatságon részt szokott (venni minden épkéz- 
lábu intelligens ember, hogy első sorban meg
hallgassa városunk egyedüli jó vegyeskarát s 
utána gyönyörködjék az .ártatlan friss gyermeki 
kedély örömteli megnyilatkozásában. Az ifjúság 
a bevételből ezidén is fog bizonyos összeget egy 
meghatározott jótékony célra fordítani.,Azt hisszük, 
hogy lesz m iből! A meghívók már szétmentek, 
a ki tévedésből nem kapott és arra igényt tart 
meghívó nélkül is megválthatja jegyét és részt- 
vehet a mulatságon.

- -  Gyászrovat. A régi bányász gárda egyik 
oszlopos tagja hunyt el Selmecz: anyán múlt hó 
28-án. Richter György nyugalmazott bányatanácsos 
a Ferencz József rend lovagja halt meg 88 éves 
korában. Richter György szül. 1812. okt. 19-én 
Léván, hol atyja gyógyszertár tulajdonos volt. 
Közép iskoláit Selmecen végezte sógora Bólé
mon Islván hírneves tanár vezetése alalt. Azután 
a bányász ak ademiál végezte jelesen és több mint 
egy évig segédtanár volt a vegytani tanár mellett 
majd kohó tiszt lelt Szomolnokon, Maluzsinán és 
1848-ban pénzverdéi liszt Körmöczbányán. Innét 
Kossuth Lajos akkori pénzügyminisler kinevezte 
Szomolnokra kohó ellenőrnek, 1850-ben kohó- 
figyi előadónak, csakhamar rá bányatanácsosnak 
neveztetett ki Nagybányára, honnél 1864-ben 
gyermekeinek könnyebb neveltetése czéljából 
saját kérelmére a selmeczi akkori kamaragrófi 
hivatalhoz helyeztetett át, s szolgált 1881 évig, 
a mihor 42 éves szolgálat után nyugalomba vo
nult s éi demei elismeréséül a Ferenc József rend
del lelt kitüntetve. Kitűnő kohász volt és tanul
mányait a külföldön is, különösen Szászországban 
alkalma volt bővíteni. A elmeczi fémkohó köz
pontosítása is az ö kohóügyi előadói működése 
alatt történt. A közegyekben is élénk részt vett s 
ennek elismeréséül Goldbrunner Sándor főispán 
tb. városi tanácsosnak nevezte ki. Protestáns 
egyházát is híven áldozatkészséggel szolgálta. — 
J emelése múlt lió 30-án volt nagyrészvét mellett. 
Az elhunytat kiterjedt rokonság gyászolja.

i

— „Kérés a nem esszivü em berbarátok- 
hoz“ c. felhívásunk folytán a múlt héten a követ
kező adományok érkeztek a rendőrfőkapitányhoz 
a szegény iskolás gyermekek részére; Csiba István- 
nétól 5 pár cipő és 7 ruhadarab; Sztankay Ferenc 
egy névtelen adósától Selmeczről 10 korona és 
Sólyom Károly budapesti ács- és molnár mester
től 3 pár cipő ezen kisérő irattal: „A Selmecb. 
Híradóban közölt lelkes felhívásra szívesen küldöm 
ezen kis csomagot, kérem azt vallás és nemzeti
ség tekintete nélkül a szükölködőknek kiosztani. 
Tisztelettel Sólyom." — Tehát a távolban is 
viszhangra talált szózatunk!

— Hitel- s rak tár-szövetk ezet alakul 
Selm ecen. A Selmecbányái cipészek már rég ér
zik azokat a bajokat, melyek a gyáripar nyomásá
ból a kisiparra hárultak s a miért eleget jajgatlak 
eddig. Most azonban már védelemhez nyúlnak, 
s azzal vélnek magukon segíteni, hogy szövetke
zetté tömörülnek, hogy hitelszövetkezetet s áru
csarnokot létesítsenek, melynek révén gyári áron 
szerezhetik be az iparukhoz szükséges nyersanya
got s olcsón adhassanak jót a szövetkezeti tagok
nak. így a nagy közönség is abba a kedvezőbb 
helyzetbe juthat, hogy olcsón jobb iparcikket 
kap. — A szövetkezett megalakítása érdekében 
ma d. u. 3 órakor kezdődő lég tartják ülésüket 
Vörös Ferenc t. b. főjegyző összehívására a 
városházán.

— A burok és hazájuk. Zsúfolásig meg
töltötte a közönség múlt hó 28-án az uj akadé
mia vegytani termét, a hol Vitális István tartott 
igen érdekes és élvezetes előadást a burokról és 
hazájukról. Az előadást érdekessé tette az is, 
hogy vetitett képek szemléltették az előadás 
tárgyát. Mint értesülünk az előadást folyó hó
11-én vasárnap megismételik.

— A Kaszinó eg y esü le t végre nagyobb 
helyiséget és modern berendezést kap. —  A 
helybeli takarékpénztár ugyanis f. hó 1-én tartott 
igazgatósági ülésén engedve a kaszinó kérésének 
f. évi május hó 1-től a jelenlegi kaszinó-helyiség
ben átengedte az u. n. Fiedler-féle lakást is, a 
miáltal a kaszinó 4  szobát nyer. A kaszinó most 
kényelmesen és szépen lesz berendezve, miután 
értesülésünk szerint készpénzvagyonát modern 
berendezésre fogja fordítani.

— A r. kath . n ő eg y le t javára  f. hó 24-én 
rendezendő álarcos bálra nagy az érdeklődés és 
figyelmeztetjük az érdeklődőket, hogy jegyek előre 
válthatók Joerges Ágost könyvkereskedésében, 
valamint azok, a kik meghívót nem kaptak, szí
veskedjenek a rendező bizottság vezetőjéhez őzv. 
Vágner Józsefné úrnő egyesületi elnökhöz for
dulni.

— Uj m enhely. A rendőrségnek sok baja 
van, különösen télen, az utczán talált részeg 
emberekkel és csavargókkal, a mennyiben nem 
tudja őket hova helyezni; miután a kórházba a 
részegeket nem viszik fel, elzáratásukra pedig 
nincsen elég alap; — eddig azután, hol a rendőr
őrszobába, hol a zárkákba tette őket, ez azonban 
tarthatatlan állapot volt. Most a rendőrség aján
latára a városi tanács a magas házban egy kam
rát álalakittatott és ágyakkal felszereltetett, és 
ebbe lesznek azután elhelyezve az utcán talált 
ismeretlen részegek és hajléktalan csavargók az 
éjjel időtartamára, esetleg nappalra is. — Így 
azután jól lesznek elhelyezve és a rendőrség által 
ápoltatva i» a szükség szerint.

— Tüzoltóbál. Az önkéntes tűzoltó egye
süld, mint értesülünk e hó 26-án bált rendez. 
A rendezőség élén Csányi Ottó tűzoltó főparancs
nok áll.

— Farsang Bélabányán. A bélabányai 
polgárok februárius 17-én, szombaton a Mendl- 
féle vendéglő nagy termében táncmulatságot 
rendeznek, melynek tiszta jövedelmét a bélaba- 
nyai önkéntes tűzoltó egylet részére beszerzendő 
zászlóra fordítják. Belépti dij a mulatságra sze-
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tiiúlyjegy 2 korona, családjegy 5 korona. Felül- i 
fizetéseket köszönettel fogad, s hirlapilag nyugtáz 
a rendezőség.

— A polgári dal- és zenekör hangver
sen ye e hó 1-én folyt le a Városi Vigadó nagy
termében. Úgy a hangversenyről, ment az ezt 
követő táncmulatságról csak elismeréssel szóiba- i 
tünk. Már a belépésnél kellemesen lepte meg a 
közönséget a fényes világítás, melyet a városi 
tanács újabban berendeztetett s ez alkalommal 
mutatott be először a közönségünknek. A hang
verseny egyes pontjait általános tetszéssel kisérte 
a közönség, s ha egyet kiakarnánkjemelni, úgy a 
Huber-féle müdal volna az, mely kiválóan tetszett.
A dal- és zenekarnak Bachrathy József a kar
mestere, ki nagy buzgóságot, szakértelmet fejtett 
ki a betanításnál. A közönség hangulata állandóan 
derüli maradt a reggeli órákig, kellemetlen moz
zanat sem zavarta meg, az egyes kedves csopor
tok. melyek a termekben ismeretség, barátság 
révén összeverődtek, láthatólag kitünően érezték 
magukat a kedélyes mulatság egész tartama alatt. 
Óhajtandó az ilyen szívélyes viszony ápolása vá
rosunk közönsége körében s igy készséggel ismer
jük el a dalárda érdemét, melyet e téren évtize
dek óta szerez. Kívánjuk, hogy intézői ne fárad
janak ki nemes hivatásuk teljesítésében s adjanak 
minél több alkalmat ahhoz, hogy a fehér aszta
loknál nocsak epicuri kedvteléseink legyenek, de 
a múzsákkal is társaloghassunk. Hisz ha nem 
csalódunk, a művészeti nevelés is a programm- 
jába került mára népnevelés intézőinek s a nemze
tek kultúráját szivükön hordó kormányférfiaknak.

— Az alkohol befolyása az egészségre. 
Ez érdekes tárgyról értekezett tegnap délután 
Tandlich Ignác dr. városi tb. főorvos a természet
tudományi egylet ülésén. Az igen érdekes elő- ; 
adásért a nagyszámban jelen volt közönség lelke- I 
sen megéljenezte az előadót. A közérdekű elő- I 
adást lapunk legközelebbi számában hozni fogjuk.

— V egyes ipartársulati bál. Benne vagyunk 
a farsang kellős közepén. Egymást érik a fényes ; 
és kevésbbé fényes mulatságok. Február hó 18-án I 
a vegyes ipartársulat rendez a városi vigadóban 
táncmulatságot, melyen Balogh Laczi és a bányász 
zenekar játszik. A bál tiszta jövedelme az ipar- 
társulat pénztára javára fordittatik.

— Szerencsétlen esés. Múlt hó 28-án este 
Fischer Alajos pénzügyi tanácsos a síkos járdán 
elcsúszva oly szerencsétlenül cselt el, hogy lábát 
törte. E télen harmadik eset ez már, hogy a 
gyalogjárók síkossága miatt nagyobb baleset történt 
s igazán csoda, hogy naponta nem történik 
szerencsétlenség, mert gyalogjáróink ilyenkor télen 
igazán kritikán aluli rósz állapotban vannak. 
Lehetne pedig segíteni a dolgon ha úgy mint 
minden városban, a kázlulajdonosok kötelozlet- 
nénck a házuk előtti gyalogjárót állandóan tisz- 
tántarlani. A nagyközönség érdekében tenne a 
város tanácsa, ha ennek elrendelését javasolná a 
törvényhatósági bizottságnak.

— Asztm a végre gyógyíth ató . Schiffmann 
]{, dr. bizonyítja szerében való bizalmát, mert ezt 
ingyen adja. Schiffmann Rudolt dr.; a tüdő- és | 
torokbajok elismert, specialistája, több mint 30 j 
esztendei gyakorlata idején kétség kívül több : 
asztma-esetet és azzal egybekötött betegséget i 
kezelt és gyógyítóit, mint bármely más orvos. . 
Tudatja, hogy egy szert végre olyannyira tökéle- ; 
tesitett, hogy nemcsak gyors javulást hoz még a 
legrosszabb eselekben is, hanem számtalan úgy
nevezett gyógyíthatatlan esetei is teljesen meg
gyógyított. Schiffmann dr.-nuk teljes bizodalma 
van szeréhez és hogy másokat is annak előnyeiről 
a legbiztosabb és leghatásosabb módon meggyőz
zön, nyilvánosságra hozza, hogy a Schiflmann-féle 
asztma-porból tekintélyes próbacsomagot minden 
szenvedőnek ingyen juttat, ki neki czimét levelező
lapon e hirdetés közzétételétől számított 5 napon 
belül megküldi. Ily kedvező alkamat, hogy e híres

és annyit ígérő szert díjtalan megszerezhessék, | 
kell, hogy minden szenvedő késedelmezés nélkül 
megragadjon. Clzim: Dr. Schiffmann R. magyar rak
tára, Budapest, Király-utcza 12. A szer már évek 
óta a legtöbb gyógyszertárban elárusittatik és sok , 
szenvedőnek hozott enyhülést és gyógyulást.

— Lopások. Múlt hónap egyik napján 
Hirschl Jakab helybeli terménykereskedőhöz illési 
cigányok jöttek és szegeket kínáltak vételre; — 
midőn elmentek észrevette Hirschl, hogy folyosó
ján kiterítve volt borjubörökből egy szép darab 
hiányzik; azonnal jelentést tett a rendőrségnél, a 
nyomozást meg is indította, másnap azonban je
lentkezett egy illési cigányleány a rendőrségnél 
és elhozta a borjubőrt az adván elő, hogy édes 
anyja azt tévedésből (?) a szegekkel becsomagolta 
batyujába. így azután a kár megtérült, a tettes 
azonbanjítévedése (?) dacára is törvény elé kerül. 
— F. évi januárius hó 2-án Erdély János rend
őrbiztos Petöfi-utcai] házának emeletéről a föld
szintre hurcolkodott le; másnap észrevette, hogy 
500 korona értéket képviselő brillant-gyűrűje el
veszett; kereste mindenfelé, de eredménytelenül. 
Feltűnt azonban neki. hogy ugyanezen házban 
szolgáló Játiyi Júlia gyermekcseléd hirtelen be
tegséget jelentve a házból elment haza Hodrus- 
bányára: ezen leány szemmel tartatott Hodruson 
is, de onnan egynéhány nap múlva Budapestre 
ment, a honnan a főkapitányságiV/napokban tá
viratozott rendőrségünknek, hogy Jányi Júlia egy 
budapesti zálogházban egy értékes gyűrűt akart 
elzálogosítani, és később vallatása alatt beismerte 
hogy ezen gyűrűt Selmecen lopta Erdély rend
őrbiztostól. Természetes, hogy le lett tartóztatva 
és most várja büntetését, a károsult pedig őrül 
kára megtérülte felett.

A közönség köréből.
M  öxzö u íl t  h y  5í v á 2B i tá s .

Fogadják mindazok, köztük az aka
démiai ifjúság is, kik családfőnk Richter 
György nyug. m. k. bányatanácsos elhunyta 
gyászos alkalmából részvétükkel igyekez
tek vigasztalást nyújtani mélyen megszo
morodott sziveinknek, őszinte köszonetünket.

Selmecbánya, 1900. január 31.
A  gyászoló özvegy és család.

gyermek* jelszó számára a tudományos argumen
tációt megtalálják, mig az orvosok és statisztiku
sok a nagy gyermek halandóság tényét és okait 
kutatják, és még orvosi tanácsra támaszkodó 
gyárosok uj és uj gyermek tápanyagok segítsé
gével legkivált a saját erejüket gyarapítják, addig 
a költő az egész kérdést, a faj fentartásának a 
civilisatió által elferdített kérdését, egész más utón 
a művészet által akarja megoldani.

Meg kell változtatni a művelt emberiség 
fogalmát az asszonyi szépségről, hogy csak a 
gyermeknek életet adó, gyermekét tápláló asszony 
a szép — ezt tartja Zola utolsó regényében a 
kérdés kulcsának és bár maga is elismeri, hogy 
ehhez valóságos forradalom kell, nem kételkedik 
e forradalom lehetőségében és sikerében, mintha 
ennek a forradalomnak is, mint minden nagy 
felfordulásnak, fölülről a társadalom magas réte
geiből kellene kiindulni és nem kerülhette el az 
észlelők figyelmét az, hogy a most uralkodó 
muszka czárnő, ki maga szoptatja gyermekeit, az 
előkelő körökben már is revoltálja az asszonyi 
szépségről való fogalmakat. Pedig tulajdonképen 
nem is a jómódú anyáknál nehéz a gyermek 
mesterséges táplálása, hanem épp a szegényeb
beknél. A mesterséges táplálás sokkal nagyobb 
gondozást, pontosságot, tisztaságot igényel és épen 
erre nincs meg a szegényebb háztartást és csr.- 
ládot nélkülöző anyánál a mód és innen a mes
terséges táplálásnál az ijesztő nagy betegedési 
és halálozási statisztika. Hisz szívesen táplálná a 
szegény anya még reformált művészi Ízlés nélkül 
is a maga a gyermekét, ha munkája, kenyér kere
sete öt gyermeke mellől el nem szólítaná és 
ezért itt már nem a művészi hanem társadalmi 
forradalomra van szükség. Meg kell adni a lehe
tőséget arra, hogy minden anya maga táplálhassa 
gyermekét! Önkéntelenül eszembe ötlött ezen el
mélkedés, midőn törvényhatóságunk múlt évi 
egészségügyét vázolom. Mert tisztelt Bizottság, mi 
a jó és rossz egészségügynek zsinórmértéke? Az, 
hogy milyen viszonylagos helyzete volt a szüle
tésnek a halálozzással szemben, valamint milyen 
rész aránya volt, a csecsemőkornak a halálozás
ban. Törvényhatóságunk területén múlt évben 
élve szülatett 578 egyén, meghalt beleértve a 
halva szülötteket is 557 egyén, a 0—5 éves kora 
esik 245, oly szám, mely megdöbbentő. Az egyes 
anyakönyi kerületeket számba véve esik :

Köszönet nyilvánítás.
Hálás köszönetét mondok mindazoknak, akik 

felejthetetlen kedves férjem Dologh János bánya- 
tanácsos elhalálozása alkalmából részvétükkel 
fájdalmamat szívesek voltak enyhíteni.

Selmecbánya, 1900. januárius 30-án.
Özv. Dolog’h Jánosné.

HIVATALOS RÉSZ.
874. sz. rkp.

I - I i i n l e t é s .
Selmecbánya Rovna külutcájában folyó évi 

januárius hó 2G-án egy veszettségre gyanús kutya 
kóborolt, mely 2 embert es több kutyát tneg- 
marl. Ezért Rovna külutcára nézve 1888. VII. I.
c. 68. §-a alapján elrendelem a 40 napi ebzárla
tot s figyelmeztetem az eblarlókal, hogy az idő 
alatt kutyáikat állandóan megkötve tartsák, vagy 
szájkosárral ellátva pórázon vezessék.

E tilalom megszegői Í00 frlig terjedhető 
bénzbirsággal bűntetteinek.

Selmecbányán, 1900, január hó 27.
Krausz Kálmán, r.-főkapitány.

Selmecz-bélabánya közegészségügye 
az 1899. évben.

(Dr. Kapp Jakab t főorvos jelentése.)
Méltúságos Főispán Úr!

Tekintetes közigazgatási Bizottság.
Mig nemzetgazdászok és sociologusok azon 

fáradoznak, hogy a .sok gyermek** vagy .kevés

Belváros: élve szül. 317 meghalt 364 0—5 korra 148
Bólabánya: „ „ 72 51 0 - 5  „ 28
Hodrusb.: „ „ 103 50 0 - 5  „ 20
Steffultó: „ „ 84 90 0 - 5 48

Ezen kimutatásból kitűnik, hogy a belváros 
a legrosszabb viszonyokat Hodrusbánya pedig a 
legjobb viszonyokat, tünteti fel. Ha ezen rossz 
mérlegnek okait kutatjuk, akkor azokat részben 
helyi viszonyainkban részben pedig általános vi
szonyokban kell keresnünk. A helyi viszonyok 
közt első sorban ki kell emelnem a rossz mun- 
káslakásokat; azok kivétel nélkül nedvesek, bű
zösek, zsúfoltak, oly mizéria ez, melynek javításán 
minden fáradság kárba vész, miután százados 
mulasztások alig reparálhatók ki; másodsorban 
hozzájárul a mérleg rósz viszonyához a mérték
telen pálinka ivás mindkét nemnél, továbbá a 
nőknek és leányoknak gyári elfoglaltságában, mi 
által azok betegessé, de különösen a tuberculosis 
iránt fogékonynyá lesznek ; keresendő továbbá a
0—5 éves kor nagy halálozási viszonyában, mert 
mint fönt említem az anyatej hiányában a rossz 
s tisztátlun táplálkozás folytán is a nedves laká
sokban való tartózkodás folytán legtöbbnyire 
gyomorbélhurutban — aszályban — pusztulnak el. 
Egészségügyi állapotunk rossz mérlege a lefolyt 
évben még általános viszonyokban, melyek kiható 
erővel az egészség ügyre az egész continensen 
bírtak, értem azok alatt ama rossz teherikus vi
szonyokat, melyek majdnem az egész éven át
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‘ngadoxók voltak s az által a hurutos és lobos 
bántalmaknak egész raját előidézték.

Járvány-ügy.
A fertőzőkórok elleni védekezés egyáltalában 

sok nehézségbe ütközvén, azoknak lova terjedé
sét megakadályozni majdnem lehetetlenné vált, 
mert ha sikerült is azoknak elnyomatása a bel
városban, nyomban rá tanyát ütöttek valamelyik 
ktllutczában. Úgy az izolatió mint fertőtlenítés 
nam bizonyultak elegendő óvszernek, mert mind
két eljárás hiányos volta, a nép szegénységében, 
rósz lakás viszonyaiban talál a mi magya
rázatot. Múlt évben uralkodott fertőző kórok kü- 
zül a kanyaró járványszerüen fellépett, lefolyása 
azonban enyhe volt a mennyiben 375 megbete
gedett közül 352 gyógyult s 23 meghalt. A vör- 
heny 109 esettel és 3 halálozással szerepel. Egyéb 
fertőző kórok közül a hagymáz csak 4 esettel, a 
gyermekágyiláz 1 esettel szerepelnek, llimlö eset 
nem fordult elő. Minthogy azonban a járvány
kórház nemsokára fölszerelve lesz, a fertőtlení
téshez is már 2 gép áll rendelkezésre, s ez által 
ugv az izoláció, mint a fertőtlenítés erélyesebben 
lesz keresztülvihető a ragály elnyomatására hat
hatósabb eszközeink vannak. Fertőző kórokhoz 
van számítva a trachoma, melynek jelenlegi ál
lása Hodrusbányán a következő: összesen kezelve 
lett 10 trachomás és 10 trachomás gyanús egyén ; 
gyógyult 6 trachomás és 7 trachomás gyanús 
maradt az év végével 4 trachomás és 3 trachoma 
gyanús egyén, kiknek kezelése és ellenőrzése iránt 
a megfelelő intézkedések megtétettek. A fertőző 
kórok jelenlegi állapota az, hogy december 20-ka 
óta egy eset sem jelentetett be. A fertőző kórok
kal kapcsolatosan föl kell említenem a syphilist 
is ; törvényhatóságunk területe, azt sajnosán be 
kell vallanom, oly annyira inficálva van, hogy
annak terjedését hatósági intézkedésekkel meg
szüntetni egyáltalában nem lehet. Szembeőtlik a 
bujakórnak szaporodása és növekedése törvény
hatóságunk területén, mióta az ezüslgyár Hod
rusbányán s a helybeli cipőgyár létesültek. Több
nyire idegen fiatal férfi elem plántálta ál ezen 
betegség csiráit ide. Hogy mily módon lehetne 
ezen veszélyes bajnak, mely csakugyan az egész 
életre kihat, — gátat vetni arra az utolsó Brü- 
szeli Syphili doloyen congressus adja meg a mód
ját, melyet curiosum képen fölelevenitek.

Tény, hogy minden oly intézkedés, mely a 
syphilis ellen gyökeresnek volna mondható, egyút
tal oly drasticus, hogy ki nem vihető. Ha 2 évre 
minden syphilis férfit és nőt isolálni és kúrálni 
lehelne, ez bizonyára megszűntetné a syphilis ter
jedését. De lehetséges-e ez? — Ma napság nem 
marad más mód a syphilis terjedése ellen, mint 
a házasság. Kövesse a modern állam azt, a mit 
már Szt. Pál mondott: A paráználkodás elkerü
lése végett pedig minden férfinak legyen a maga 
felesége, es minden asszonynak a maga férje és 
engedje meg a házasodási a katonáknak, mivel 
ezek a syphilisnek legnagyobb terjesztői. Különben 
utópiák ezek mert ép úgy mint a nyomor, szint
úgy semmiféle betegség ki nem küszöbölhető 
hanem karöltve, állami, hatósági és társadalmi 
intézkedésekkel igyekezzünk a bajt enyhíteni. Ily 
értelemben véve a dolgot minálunk mndaz meg
történik, mi a baj további elharapodzását némi
leg gyengíti.

Kórház-ügy.
A nyomor enyhítésére felebaráti szeretőié

nek szép példáját adta meg a város közönsége 
a midőn a városi kórháznak újabb fejlesztését 
elhatározta, sót némely részeiben már is keresz
tül vitte. Nem is csalódott ebbeli várakozásában. 
A városi kórház betegforgalma tetemesen szapo
rodott, majdnem megkétszereződött, mert a mel
lett, hogy állandóan 17 agg volt ellátva, 174 
heteg ápoltatott és 29(X) egyén ambulanter ke
zeltetett.

Különben úgy a hánya, mint a városi kór
ház igyekeznek magasztos céljuknak megfelelni.

Oltás-ügy.
Az oltás-ügy megfelelve a modern hygieniai 

követelményeknek — lege arlis, kizárólagosan ál
lati nyirkknl lett foganatosítva, mely állati nyirkot 
a váró- közönsége szerzi be. Beoltatott sikeresen 
G29 egyén.
Lelenc-ügy s dajkaságba adott gyerm ekek.

A dajkaságba adott gyermekek, valamint 
hatóságilag nyilvánított lelenczek száma 24. Két 
rendbeli orvosi vizsgálatnál kitűnt azoknak 
hiányos ápolása, amennyiben táplálkozásuk, meg
felelően az értők fizetett 4 - 5  frtnyi. díjjal szem
ben fogyatékos volt. Az 1898. évi XXI. t. c.-hez 
kiadott 5000. sz. miniszteri rendeletre, mely a 7 éven 
alóli elhagyott gyermekek ápolásáról szól, törzs- 
könyvek volnának szerkesztendök, melyeknek egyik 
példánya a tiszti főorvosi hivatalnak kiadandó 
lenne, mert csak úgy fog lehetségessé válni azok
nak hathatósabb ellenőrzése. Ismételve kérem 
fönti rendeletnek már pénzügyi szempontból is
— érvényt szerezni.

Halott kémlés.
A halott kémlés az 1876. évi XIV. t. c. és 

a hozzája kiadott utasítás értelműben lett foga
natosítva. A törvényhatóság területen összesen G 
halottkém működött, közülük 2 orvos és 2 nem 
orvos halottkém.

Szabálytalanság vagy vétkes mulasztás egy 
esetben sem fordult elő.

Orvos, bába-ügy.
Viszonyítva a törvényhatóság népesedéséhez 

elegendő orvos áll rendelkezésre, valamint okle
veles bába is. Összesen 9 orvos és 17 okleveles 
bába (íz gyakorlatot. A gyermekágyi láz — ezen 
súlyos baj — mely a kellő tisztaság által elhárít
ható, minálunk a lefolyt évben csak egy esettel 
szerepelt, jeléül annak, hogy a tisztaságra kitani- 
tott oki. bábák ezen a téren sokat lendítenek. A 
bábák részéről egy kihágási eset sem fordult elő. 
Az év folyamán eszközeiket megvizsgáltam, s ve- 
löK a rajok nézve kiadott kormányhatósági ren
delet eket megismertettem.

Gyógyszer- ügy.
Ama mozgalommal szemben, mely a lefolyt 

évben a gyógytárak adományozása tekintetében 
észlelhető volt, törvényhatóságunk teljesen közöm
bös maradhat, minthogy a gyógytárak szaporítása
— a jelenlegi népesedési viszonyokat tekintetbe 
véve — egyelőre fölösleges.

A törvényhatóság területén létező gyógy lá
vák — úgy — mint 2 reáljogu 2 házi és 1 kézi 
gyógytár teljesen elegendőnek bizonyult. Működé
sük kifogástalan volt. Panasz vagy elkobzás azok
nak vizsgálatánál nem történt.

K özegészségügyi berendezések .
Városunkban á közegészségügyi berendezé

sek mint a kövezés, a csatornázás, a vásár és 
piac-ügy, a köztisztaság, a hözvágóhid az élelme
zési viszonyok a város anyagi erejéhez mérten 
még türhetők. Kifogásolni valót lehet ugyan ta
lálni. Házi csatorna rendszerünk teljesen rossz, 
elavult, a legtöbb lakásnak nedvessége onnan 
származik, hogy a csatorna falazatok nem vizái- 
hatlanok, hogy továbbá átmérőjük kicsiny s ezál
tal szivárgás utján a nedvesség folytonosan 
fölfelé húzódik. Remélhető azonban, hogy nehány 
év alatt az általános nagy vízvezetékkel együtt 
csatorna hálózatunk is gyökeresen álidornitva lesz. 
Mint újabb vívmány a közegészségügyi berende
zéseknél a' lefolyt évben kiemelhető, hogy a ser- 
tés-vágó-hid létesült, a sertések leszurása tehát 
többet a városban nem engedtetik ; fölépült egy 
egész csinos járvány-kórház; Stoffultón, Hodrus- 
banyányán uj elemi iskolák. — Közegészségügyi 
szempontból kifogásolandó azonban, hogy az alsó- 
utcai ároknak további beboltozása lefelé mai 
napig elmaradt.

Ebben kőrvonaloztam volna városunk egész
ségügyét a lefolyt évben, kiemeltem annak jó és 
árnyoldalait s nem maradt nekem hátra más, mint 
ezen helyről a Tekintetes Tanácsnak köszönetét 
mondani ama jóindulatért, melyben a zegószség- 
ügyel, felismervén annak nagy nemzetgazdasági 
horderejűi, eddig részesítette.

Selmeczbányán, 1900. évi január hó 9-én.
Dr. Kapj) s. k. 
tiszti főorvos.

Van szerencsém a n. é. közönség b. tudo
mására hozni, hogy a (éli idő beállóval üzletembe 
a legfinom abb szeszes ita lokat, kül- és bel
földi eognak, lipueröket,

valódi jamaica-rumot
szereztem be, melyeknek valódi kitűnő voltukról 
kezeskedem.

Ez alkalommal bátor vagyok a m . t, közön
ség figyelmét uj vállalatom iránt felhívni. Ugyanis 
ismerve a helybeli rossz vízviszonyokkal, egy a 
mai kor igényeinek megfelelő márvány és szén 
vízszűrő készülékkel ellátott

— EE= szikvizgyárat ...
rendeztem be, uj „Reform* sziphonokkal; főlörek- 
vésem lesz, hogy annak kezelése a rend és tisz
taság mintaképe legyen.

Megköszönve az eddig irántam tanúsított 
bizalmat, maradtam

teljes tisztelettel
Rosenfeld József,

%s
&ss
*0

Kési-zálog péaskolcsoa-iatézet
megnyitás Zólyomban.

Zólyomban 1900. évi január lió 16-én nyilt meg e városban eddig nem létezett, 
hatóságilag engedélyezett s hatósági felügyelet alatt álló

k é z i - z á l o g  p é n z k ö l c s ö n - i n t é z e t .
Kzcn miniszteri engedély, illetve utasítással ellátott, törvény által megkívánt 
óvadékkal bíró pénzkölcsön-intézet kölcsönt ad törvény által megszabott jutányos 
kamatra: arany- ezüst- ékszerekre, minden néven nevezendő ingóságokra a lég 

kisebb összegtől a legnagyobb összegig.
(A kölcsöntigénylőknck teljes titoktartás biztosittatik.)

Ezen kézizálog: pénzkölcsön-intézet
Kf>(joiishüü F í í t r r ,  I te já r a t H U í - t r t r  liáz  k a p u  a l a t t  bnli'ii  

BíóSsis J l á r t o n  ó r á s  <és ó k s z r r í s z  ü z l e t é b e n  vasi.
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Nyomatott a íaplulajdctios Jotrgcs agosl üzv. és (la könvnyomdájában Selmeczbányán, 1900,
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