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„Los von Selmecbánya.”
Alig pár éves az a mozgalom, melynek 

célja az, hogy városunk régi, híres főisko
láját, a bányászati és erdészeti főiskolát 
elvigye innen s pár év alatt ez az eszme 
mind szélesebb, szélesebb körben kezd tet
szésre találni s hívei nemcsak a főiskola 
közvetlen vezetői között, de más körökben 
is egyre szaporodnak.

Selmecbányának fontos, mondhatnék 
létkérdése, hogy ez az eszme soha meg 
ne testesüljön. Azt hisszük felesleges azt 
fejtegetnünk, hogy miért.

De épen azért, mert oly eminenter 
fontos érdeke a városnak, hogy az ország
nak ez a híres, nevezetes kulturális intézete 
továbbra is itt maradhasson, nem lenet 
strucc-politikát folytatni e kérdés tárgyában, 
nem szabad észre nem vevéssel fogadni a 
mozgalmat, s passiv resistenciával várni a 
kérdés megoldását a, mert könnyen megtör
ténhetik, hogy késő lesz az ébredés.

Ezúttal nem szándékozunk egész rész- : 
letességgel foglalkozni e fontos kérdéssel, 
nem akarunk a dolog érdemét illetőleg az
zal foglalkozni, hogy mennyire indokolt, 
a „los von Selmecbánya11 iránt megindított

mozgalom: olyan kérdés ez ma már, amely
ről pro és kontra igen sok nyomós érvet 
lehet felhozni ; — jelen cikkelyünk csak 
mintegy figyelmeztető akar lenni, hogy 
ne aludjunk s amennyire lehet megakadá
lyozzuk a mozgalomnak tulontuli terjedését, 
erősödését.

Nem csalódunk, úgy hisszük, ha az 
eszme bölcsőjét ilt keressük városunkban, 
és nem csalódunk akkor sem, ha azt liisz- 
sziik. hogy a város lassú fejlődése volt 
szülőoka az eszme kipattanásának.

Addig, ainig a legújabb kor rohamos 
fejlődésében nem emelkedtek az ország fő- 
és más városai is szinte mesés gyorsaság
gal ; eddig amig ez a régi város is lépést 
tarthatott a többi városok lassúbb haladásával, 
addig megfelelő és jó helye volt Selmec
bányán a bányászaii és erdészeti akadémiának 
s csak ujabbau, amikor városunk — valljuk 
he őszintén — elmaradt némileg más vi
déki városok mellett is a külső fejlődés te
kintetében, született meg az eszme, hogy 
e lassan haladó város nem megfelelő ke
rete a bányászati és erdészeti főiskolának.

Hogy az eszme innen indult ki, és 
nem idegen s különösen nem vezető kor
mány körökből, azt igazolja az, hogy csak i

újabban emelt a kormány igen nagy költ
séggel igen szép épületeket külön a bá
nyászati és külön az erdészeti szak részére. 
Ha tehát a vezető körökben lenne híve a 
főiskola elvitelének, aligha dugtak volna 
bele jó két millió Koronát uj építkezésekbe.

Fenti két föltevésünk jó formán kétsé
gen kívül valóságon alapul. Nekünk Selmec
bányáinknak tehát, ha e fontos kérdésnek 
megfelelő komolysággal akarunk foglalkozni, 
első sorban azt kell vizsgálnunk, hogy jogo
sult-e és mennyiben jogosult azoknak pa
nasza, akik azt állítják , hogy e város nem 
megfelelő kerete a főiskolának keresnünk 
kell az okot, s ha megtaláltuk azt, minden 
erőnktől tclhctőleg azon kell fáradoznunk, 
hogy megszüntessük annak alapját.

Fentebb kifejeztük már, hogy ezúttal 
nem foglalkozhatunk részletesen e kérdés
sel, ámde már ezúttal rámutathatunk arra, 
hogy a panasznak némi és jogos alapja van.

Köztudomású az, hogy a főiskola tanári 
karának hosszú és céltudatos munkálkodása 
következtében a főiskola legújabban uj szer
vezetet nyert, amelylyel egyúttal több uj 
tanári állás is k reá Itatott.

Nemcsak a főiskola nyert ezzel, de a 
város is.

Oltárcsipke.
Irta Dr. B ignio Bóláné.

Egy nagyon szép, csupa áhítatból álló (ezentúl | 
építendő) uj templomocska számára ollárcsipkét 
horgolok. Százas Dollfus-féle Mieg S-Cie Belfort 
et Rein'si cég kordonét cérnájából készül a 
csipke . . . Egy igen régi familiáris falunk lemp- 
.loméban találtam a hozzávaló mintát.

Arasznyi széles cakkok ezek, minden má
sodikban ott látható a kereszt virág levelek közé 
ékelve . . .

Igen egyszerű minta, éppen azért igen szép 
és emlékezetes.

Nagyon sok felé irtain minták után, mielőtt 
ezt elkezdettem. A legelőkelőbb cs. kir. udvari 
kereskedők válaszolták, hogy olyan stilusu oltár- 
csipkék már nincsenek és nem szolgálhatnak . . .  
Pedig nem csak régi kellett és egyszerű. Azután 
a szerencsés véletlen megtaláltatta velem az 
igazit

Már néhány hete készül . . .
S hogy hogyan készül? Istenem! váljon nem : 

bün-e elmondani? Milyen benső lelki boldogság- j 
Üal; mennyi szép reménnyel, álmodással szövőd- í 
nek össze a levelek, a keresztek s a csipke cakk- j 
jai? . . .

• . . Künn zuzmarás téli fák szegik a látha- 1

tárt: benn az én nagy legszélső ablakomnál lép
csőkkel ellátott dobogón áll kis munka asztalkám 
a csipke egy kék dobozban. Előtte angol karos 
szék, az ablak párkányán sorban kék dupla üve
gekben vízben gyökeresben nyíló jácintok sora
koznak, melyeknek illata édesen harmonizál a 
készülő csipkéhez fűzött ábrándjáimmal. Ha semmi 
akadály nem jő közbe — rendesen e”. őszülök 
minden délelőtt egy cakkal, s mely a keresetet s 
leveleket ábrázolja . . . Délután szokott készülni 
a közbe eső cakk. amennyiben nincs kereszt ; 
csak árabeszkek láthatók s az kevesebb munkál j 
kivan s mivel a délutánok most rövidebbek is 
azért van igy beosztva.

Tehát délelőtt hosszabb — tökéletesebb a 
boldogságom, mert reggeli után Irissebbck. für
gébbek az újak, pihentebbek az ábrándok és a 
gondolatok, melyek úgy rajzanak a készülő lé
gies, habfehér csipke körül, mint a méhecskék 
nyáron egv-egy édes fehérvirágon, a melyik ontja 
a mézel, az illatot.

Mikor az a várva vári. »mi templomunk® 
készen lesz, kezdődik egy újabb cakknál minden 
nap ez a vágy. ez a kívánság.

Mikor már fel is lesz szentelve, —■ váljon 
megérein-o ? — olt látom egyszer valamelyik 
mellékoltáron bár. ezt a szerény kis csipkét a 
térítőn.

Fehér tömjénfüst szállong majd az oltár 
előtt egy áthatott hang, halkan hajlongva mondja 
reggelente a csendes misét: — »Credo in unum 
l)eum«

Credo! Bizonyosan igy lesz. Az uj padsorok
ban bolingalva csörgetik az olvasót Dinéig né
niék, s a többi jámbor vallásos asszony: Kulcsár 
néni, Pozsonyi néni, mind-mind, velem együtt 
utána suttogják a pap csendes imáját: »Hiszek 
egy Istenben* Nagyon gyönyörű lesz ez igy bizony 
nagyon szép, nagyon jó . . .

Mikor igy elgondolom kélszerte olyan frissen 
pereg a cérna az újakon át s halad, halad a 
csipke mintája.

— De hál még a lemplomfelszentelés! — 
Teremtőm! milyen lehel az majd, ha élünk . . . 
ha azt megérhetjük. — Oh! drága csipkém készülj, 
készülj sebesebben, hátha minden hamarább lehet 
készen úgy. A főpászlorurikat várjuk majd a tem
plom felszentelésre. A kegyes szivü erdélyi püs
pökünket, a milyen csak egy van üssze-vissza az 
egész világon.

. . . Reszket a csipke, a mikor ezeket így 
elálmodom, készül is gyorsan, de néha meg-meg
pihen itten . . .

Hallani fogjuk ismét mind-mind, kivétel nél
kül szegények, gazdagok, boldogok, boldogtalanok 
szivükbe véshetik újra az ő szelíden, lágyan fel
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Az uj tanári állások niviil idő múlva 
be lesznek tö ltve : az uj tanárok eljöuek 
ide, — és nem kapnak lakást. Nem csak 
modern, a mai kor igényeinek megfelelő 
lakást, de semminö? nem kapnak, semmi
nemű pénzért, mert nincsen.

Ez ok. határozottan ok, ami elégedet
lenné teheti a főiskola tanári karát, ok, a 
mely alkalmas arra. hogy nem kis mértek
ben növelje a „Los von Selmecbánya44 hí
veinek számát.

Ilyen ok, nem kutatjuk most, de rá
térünk még, vau bizonyára több is

Noliát az ilyen okokat meg lehet és 
meg kell szüntetni s ha nem szüntetjük 
meg, akkor szoktassuk meg magunkat ahoz 
a gondolathoz, hogy igen is. a hires Selmec
bányái akadémia idővel részben ami mu
lasztásaink miatt máshova telepíttetik át. s 
nekünk csak az emléke, a szép. hires, nagy 
emléke marad, amelyről unokáink minket, 
élhetetlenségünket szidalmazva mesélnek 
majd. — o.

L u k á c s  L á s z l ó  é s  G e a e -  
z e n s t e i n  B é l a  K ö s z ö n e t é .  Sel
mecbánya város közönsége múlt havi közgyülé- j 
sén feliratilad üdvözölte Lukács László pénzügy- 
minisztert és Graezenstein Béla államtitkárt, a 
város díszpolgárait abból az alkalomból, hogy 
tiz éves évfordulóját ünnepelték miniszteri s ille
tőleg államtitkári működésűknek. A szives és igaz j 
üdvözlésre mindkét jeles államférfiu a mull héten I 
válaszolt, meleg köszönetét mondva a város kö
zönségének.

A köszönő iratok a következők!

Nagyságos Polgármester Ur!
Őszinte örömmel vettem Selmec- és Béla- j 

bánya város törvényhatósági bizottságának mi- j 
niszteri működésem tizedik évfordulója alkal- j 
mából hozzám juttatott oly igen meleghangú ! 
üdvözletét.

Fogadja nagyságos Polgármester Úr ezért j 
a megtisztelő szives figyelemért legőszintébb |

zendülő dallamos hangját, mikor »Édes keresztény 
népeméhez beszél, — Kedves gyermekeimhez . . . 
Feleltünk az újonnan összerakott magas karcsú 
toronyban némán fogja akkor nyelvét tartani a 
harang, mely születését ennek a zengzetes ajak
nak köszönhette.

Némán simulnak egymás mellé fenn az 
orgonasípok, melyeknek reszketésében benne zokog 
a hálatelt szív áradozása eziránt a nagy lélek 
iránt . . .

Némán néznek majd rá az uj templom falá
nak festett szent képei, melyek pedig mind oly 
beszédesek a könyörgő szivek irányában.

De ekkor mindenki néma leszen, mert ő 
beszél s nekünk úgy csepegnek le sziveinkre az 
ő szavai, miként a szomjuhozó földre a jótékony 
esőcseppek - - nagy szárazságok után . . .

A ki volt valaha eltikkadva, megszomjazva: 
égve és fulladozva enyhítő csepp után s váratlan 
kapott ajkához egy átlátszó tiszta üvegben üdítő 
friss forrásban szemei előtt csergcdezell vizel, — 
miután leemelte ajkaitól az üres poharai, azután 
tudja csak mélységes szomjúságát: újra és újra 
inni vágyik — anélkül, hogy szoinjuhoznék. Jgy 
vagyunk s leszünk mi azokkal a tisztán csörge
dező mesékkel, történetekkel, melyeket kegyes 
Főpásztorunk mindig az életből mond cl nekünk.

hálás köszönetéin nyilvánítását és kérem, szíves
kedjék ezt a törvényhatósági bizottság előtt 
is tolmácsolni.

Budapest, 1905. évi február hó 7-én.
Kiváló tisztelettel 

Lukács, k

Nagyságos Polgármester l!r!
Nagyságod méltoztalott engem Selmec- és 

Bélabánya szab. kir. város tanácsa nevében 
feliratilag üdvözölni azon alkalomból, hogy mint 
pénzügyi államtitkár államtitkárságom tizedik 
évfordulóját értem el.

Én aki állami szolgálatom nagyrészéi a 
bányászai terén töltöttem cl, — őszinte öröm
mel és hálával vettem az elismerés azon meg
tisztelő kifejezését azon várostól, amely hazánk 
bányászata terén mindenkor oly fontos szerepet 
játszott, s amelynek elismerő szavát ép ezen 
oknál fogva munkálkodásom, törekvéseim egyik 
legszebb jutalmául tekintem.

Az elismerésnek ezen megnyilatkozása 
keblemet azon jóleső érzéssel tölti el, hogy ezen 
hosszú időn át kifejteti munkásságom legalább 
részben nem maradi minden siker nélkül.

Midőn tehát arra kérem Polgármester 
I rat, hogy úgy Nagyságod mint Selmec- és 
Bélabánya szab. kir. város tekintetes tanácsa 
az üdvözlő feliratért hálás köszönetemel fogadni 
méltóztassék. — nem mulaszthatom el azon 
szoros kapocsra ráutalni, amely e város és 
köztem mint díszpolgára közt már régen fennáll, 
s a mely kapocsnál fogva e város érdekeit 
mindenkor előmozdítani ezután is legkedvezőbb 
kötelességemnek fogom tartani.

Fogadja Nagyságos Polgármester Ur ki
váló tiszteletem őszinte nyilvánítását.

Budapest, 1905. évi február hó 6-án.
G raenzenstein  B éla, s. k.

A hét története.
(Mi les/. V — Az. orosz forradalom — Keletázsiai hálioru. — I 
A mostoha szerelme. Megszökött doktor. - -  Ilook, a soknejű )

A politikai helyzet még mindig nem tiszta- í 
zódott. Az ellenzék győzelme nagy probléma elé j 
állította politikusainkat. Valószínű, hogy a kor- . 
mányalakitásban épp úgy, mint ország sorsának 
intézésében kifejezésre fog jutni a számbelileg 
megszaporodott ellenzék akarata és ha meg is

. . . Nem hivatkozik régiségekre, nem beszél 
el inár leírt, vagy olvasott históriai példázatokat, 
a melyeket úgyis tanítottak mindenfelé.

Vannak neki ujabbnál-ujabb történetei, alak
jai. a kikről példát nyújt, elmondja hol laknak, 
hol élnek és szinte rá lehet ismerni, mert csakis 
akkor igazi a példa, ha nem kifestett kép — de 
elevenen él . . .

Mikor az édes drága atyjáról beszél, a ki 
mindig leemelte kalapját, minden feszület előtt és l 
ő kegyelmessége még kis gyerek lévén, már tőle ! 
tanulta tisztelni a vallás törvényeit; pedig hej! 
milyen nagy úr volt a mi főpásztorunk atyja, 
egész országunk nagy Magyarországnak fő- 
főbirója volt és parancsolója . . .

Béges-régen egy igen bús délelőltön egészen , 
kicsiny első osztályos leányka voltam, mikor az 
iskolásoknak mind gyászban kellett reggel meg- i 
jelenni s páronként vezetlek minket a templomba 
tanítónőink (Marosvásárhelyen), előbb elmagya- i 
rázva, hogy milyen óriási veszteség érte az orszá
got, imádkozzunk mindnyájan egy-egy Mialyánkot 
az Istenben boldogult országbíró lelkiüdvéért . . . 
Bequieinet tartottak akkor minden templomban, 
s ma is tisztán látom a vásárhelyi nagy templom : 
két ajtajára kiszegezett cédulák ragyogó sülét 
betűi I.

marad egyelőre a 67-es alap. az nagyon gyökeres 
változtatásokon fog átesni. A jövő miniszterelnöke 
gróf Andrássy Gyula, még nem lépett túl az infor
máció beszerzés és tanácskozás dolgain túl. A 
megalakítandó kormány programmja főleg attól 
függ, minő kompromissziumot lehet létesíteni a 
pártok közt, melyeknek egyike sem rendelkezik 
abszolút szótöbbséggel, a mi körülbelül a párt- 
uralom csődjével egyforma. A képviselőház össze
illése, mely eredetileg e hónap 17-ére volt ter
vezve, alighanem halasztást fog szenvedni. Natív 
történelmi esemény számba megy, hogy Ferenc 
József király Kossuth Ferencet fogadja és kikéri 
véleményét a válság megoldására. Sokan vannak 
a kik ürülnek ennek, de vannak igen sokan olyanok 
is, a kik elvek sutba lökésétől tartanak s féltik a 
48-as eszmék tisztaságát s azoknak végképen való 
megsemmisülését látják a 48-asoknak kormányra 
játásában. Jelentékeny s ellenzéki lapok vélemé
nye szerint is nevezetes eseménye volt a mull 
hétnek a Tisza István beszédje, melyet a szabad
elvű párt mull csütörtöki ismerkedő estélyén 
mondott. Azt Írja a »B. H.«. hogy »bármily véle
ménnyel legyünk is Tisza gróf legutóbb tanúsított 
politikai magaviselkedése és vezéri működése iránt, 
konstatálnunk kell, hogy szóban levő vezéri cse
lekvésével újabb ösztönt adott politikai pártéletünk 
és közéletünk tisztulására. A megbukott szabad
elvű párt fiatal vezére a nagy politikusok hangján 
és szellemében beszélt, akiknek a politikai hatalom 
és diadal nem öncél, hanem csak egyik eszköze 
a nemzet haladásának.* A gonoszok-gonosza, a 
minden piszokkal, sárral megdobált, a választási 
kampányban hazaárulónak, hatalom sóvárnak el
nevezett Tisza István tehát még sem az, aminek 
ők mondták, hanem az, aminek ő mondta és 
mutatta magát, igaz. jó magyar hazafi!

Oroszországban még mindig nem állt helyre 
a nyugalom, s úgylátszik, egyhamar nem is fog 
helyreállani. Pélerváron ugyan csendet teremtettek 
a puskák és a kancsukák, de nem győzhették le 
az orosz nép mind hangosabbá való alkotmány 
és szabadság követeléseit s a cárnak meg tanács
adóinak mégis csak bele kell harapniok a savanyu 
almába és engedményeket kell adniok a népnek. 
Nagyon soványak még ezek az engedmények, s 
a nép nem akarja velük beérni, — végre mégis 
csak a nép fog most ez egyszer győzni.

Nemcsak az országban, de a távol Keleten 
is egyik baj, a másik után éri Oroszországot. A 
muszkák ismét néhány napi küzdelem alatt iszo
nyú vereséget szenvedtek. Beszélik, hogy Kuro-

Ugyan ki sejthette akkor, hogy ott az apró 
nevek között mi ragyog felénk, gyászba borult 
nemzetünkre? egész Erdély jövendőbeli fénye, 
büszkesége, egy aranyszájú uj próféta, egy galamb- 
szelid főpásztor neve ragyogott onnan reánk . . .

Azért remeg úgy az én szivem, mikor drága 
elhunyt édes atyjáról hallom beszélni, olyankor 
mindig látom egész gyermekségemet.

— Nekem is volt szeretett, vallásos láng
lelkű atyám, kevés idővel azelőtt vesztettem el 
én is, mint főpásztorunk valaha együtt jártam 
atyámmal én is a templomokat . . .

Megérzem puha jóságos kezét kezemben, 
néha ő hinti homlokomra a szentelt vizet, ha én 
nem érem azt el . . .  és a nagy tolongásban fel
emel, hogy lássam az oltárképet . . .

— Aztán homályba tűnik minden ismét; 
csak egy nagy requiemre emlékszem vissza. 
Csendesen kellett maradnom, mert apámért éne
kelnek a papok . . .  A templom közepén fényes 
érckoporsón ott diszlik az első erdélyi irodalmi 
»Kemény Zsigmond lársaság« lilás árvácskákból 
font rengeteg nagy koszorúja, hosszú lilaselymén 
arany betűkkel én is ki bírom silabizálni az apa 
nevét, irodalmi érdemeit s az utolsó »Isten 
hozzád«-ot . . .

Úgy bámulom azt a sok-sok bácsit — nénit, 
a kik máskor vidáman integettek felénk, most



patkint, G rippenberget v isszah ív ják , de inég  e r ő - | 
rebben tartja m agát az a  nem  v a ló sz ín ű tle n  hír, 
hogy a b e lé letéb en  is m e g h u rc o lt O roszország  
békeáhilozását a  b ék ek ö tés  eszm éjo  táp lálja. Á llí
tólag a  főhercegek  a b ék e k ie szk ö z lésé i határozták  
el. m ert a h adsereg  h e ly ze te  k étségb eejtő  é s  a 
;Qk vérontásnak  sem m i er ed m én y ét nem  látják . 
\m , azért m ég sok  v ér  fog folyni, m ig  a  m ár is 
leveri O roszország m eg fogja k ötn i a  reá n ézv e j 
mindenesetre m egalázó  békét.

A világtörténet eme nagy fejezeteibe beéke- j 
lödnek az apróbb események, melyek helyi, leg
feljebb országos érdeklődésre számíthatnak csupán, 
l egtöbbjének epilógusa a bíróság előtt játszódik 
le így a héten egy bűnös asszony felelt a törvény
szék előtt, a miért mostoha apját leütötte. Az 
asszonyt mostohaapja csábította a bűnre, s abban 
a felindulásban, hogy nem tud tőle szabadulni, 
fejszével úgy fejbevágta az öreg embert, hogy az 
menten — vértől borítva — összeesett. Az esküdl- 
biróság vétkesnek találta, de a törvényszék, tokin- j 
lettel az izgatottságra, mely a nőt hatalmába | 
ejtette, csak két hónapra ítélte, s ezt az időt is j 
a vizsgálati fogsággal kitöltöttnek vette. Az asszony i 
a tárgyalás után. férje karján távozott.

A fővárosban nagy feltűnést keltett dr. Grál ; 
Gyula szökése. A fiatal ember, ki még nemrég az i 
Egyetértés* igazgatója volt. ismert alakja volt a j 

fővárosnak. Gráf ellopott apósától 25.000 koronát, 
elhagyta a feleségét és egy orfeumbeli bufl'et- 
dámával az újvilágba vitorlázott.

Hock Jánost, a kit New-Yorkban elfogtak, 
Ghikagóba érkezésekor tizennégy felesége fogja 
várni az állomáson s a rendőrség azt hiszi, hogy 
ez a rémület maga is elég lesz arra, hogy a gyil
kost kimerítő vallomásra bírja. Hoch ugyanis azt 
állítja, hogy összesen csak három asszonynyal 
kelt egybe, a többi azonban nem képes rendes 
házasságot bebizonyítani. Több felesége halálát 
illetőleg azt mondja, hogy belső bajban haltak 
meg. Eddig 33 házasság van rábizonyítva, de a 
rendőrség azt hiszi, hogy még több is fog rá 
kiderülni.

K Ü L Ö N F É L É K .
— Kinevezés. A m. kir. igazságügy miniszter 

Orbán János joggyakornokot a Selmecbányái kir. 
járásbírósághoz ügyészségi megkizotti helyettessé 
nevezte ki.

mind olyan szomorúak, mind apához jöttek. Csak 
azt nem érthetem, hogy mellettem szélről az j 
ifjabbik bátyőkám a Sanyi (a kit mi papával leg
jobban szerettünk, mert nekem olyan sok kicsi 
csókát tudott csinálni papirosból) s a kit apa 
nem régen vitt be Gyulafehérvárra csinos diák 
ruhával, most miért van abban a hosszú kék 
slafrokban és úgy sír, hogy a zsebkendőt szinte 
a torkába nyomja, még se bírja belefojtani . . .

— »Ne sírjon bátyinkó! hiszen látja apa az 
égből . . .« súgom oda neki vidáman és meghuz- 
gálom a kék reverendát . . .  Gyermek szivemmel 
is kitalálom, Sanyi azért sír, mert nem láthatja 
már apácska őtet ebben a hosszú slafrokban — 
pedig ő  vitte be — de akkor még nem öltöz- j  
tették át kispapnak . . .

Milyen áldás, hogy úgy tanítottak már akkor 
— s hiszem ma is: »lát apa az égből*.

Hogy örvend ennek a szép csipkének . . . 
Ezek a keresztek benne, hogy megkönnyítik a 
keresztjeinket.

. . . Azért ha könnyes lett is egy-két helyen 
a cakkja — azt gondolom nem baj talán — így 
szén tetőd ik fel emlékekkel, álmokkal, a mig hozzá j 
juthat a templomi szentelt vízhez . . .

Bár csak itt lenne már az az idő . . .
Doktorné.

1905. február 12.

— Közgyűlés. A város törvényhatósági j 
bizottsága o hó 14-én, jövő kedden délulán 3 óra
kor tartja e havi rendes közgyűlését. A gyűlésen j 
melynek tárgysorozatát lapunk hivatalos részében 
hozzuk Szitnyai József kir. tanácsos, polgármester 1 
fog elnökölni, mivel Lits Gyula főispán betegen i 
fekszik.

— Államvizsgáié bizottság’. A m. kir. ; 
pénzügyminiszter a múlt héten nevezte ki a bá- j 
nyászati és erdészeti főiskolán életbe lépett uj 1 
szervezet értelmében a bányászati államvizsgázó j 
bizottság tagjait. A kinevezett tagok; Kerpely | 
Antal nyug. miniszteri tanácsos, Andreics János ; 
pelrozsényi báüyaigazgató, Krutkovszky Károly í 
bányatanácsos, kohófőnök és Veress József fő
mérnök, zuzómü felügyelő. A márciusban meg
tartandó államvizsgákon a miniszter képviseleté
ben Szatmáry Béla min. tanácsos fog jelen lenni. I

— Nyilvános számadás és köszönet. A folyó j 
évi februárius hó 1-én megtartott líceumi hang- i 
verseny bevételei a következők: Joerges úrnál j 
előre eladott jegyekből a felülfizetésekkel együtt ! 
befolyt 190 K 60 í; Márkus úrnál előre eladott l 
jegyekből 17 K 20; a hangverseny estén eladott j 
jegyekből a felülfizetésekkel együtt 521 K 70 f; j 
tehát összes bevétel 531 K 50 f; ezen összegből í 
levonva a 279 K 74 lillérnyi kiadást marad tiszta > 
jövedelemnek 251 K 76 lillér. Ezen összegből ' 
juttatunk helybeli szegény iskolás segélyezésére i 
tek. Horváth Kálmán főkapitány ur kezeihez 20 j 
koronát — kiegészítve 21 koronára a rendezőségi 
pénzek 1 K fölöslegével — a megmaradt összeget I 
pedig hozzáadtuk a népbankban kamatozó tőkénk- ' 
hez. — Felülfizettek: Svehla Gyula 6 K 80 f: ' 
Ferjencsik Pál 6 K; Horváth Kálmán, Sobó Jenő ; 
5—5 K; Fekete László 4 K 40 f; Balázs N., 
Farbaky István Margóts György 4—4 K; Fizély 
Károly, Handel Vilmos, 3 K 40 — 3 K 40 í; 
Krutkovszky Károly 3 K; Cserny József, Niki 
Róbert 2 K 40 — 2 K 40 f; Dukasz Gyula, özv. i 
Hausdorfer Józsefné, Heininger Antal, Hódos Ferenc : 
Hornyacsek István, Mialovich Elek, Raksányi 
Samu, Dr. Schwartz Ottó, Szitnyai József, özv. 
Wagner Józsefné, Zámbor Pál, 2—2 K; Halkó 
István 1 K 40 f; Pálya Gyula 1 K 20f; ifj. Baumerth 
Dániel, Dorn N.. Fekete Dezső, Prandorfi N. 
Yinasch N., 1—1 K; Hlavacsek András, N. N., 
Zsemlye Jánosné 80—80 f'; N. N., 60 f: Btihler 
Henrik, Fekete Zoltán, Hamrák Béla, Kapsz János, 
Kelemen Béla, Künstler János. Lencso Jánosné, 
ifj. Marchalkó Gyula, N, N., N. N., Tomasovszky 
Imre 40—40 f; Hálás szívből fakadó köszönetét 
mondunk a lyceumi ifjúság lelkes pártfogóinak, 
akik a már évek hosszú során át tanúsított jóin
dulatokat és áldozatkészségüket ezen évben sem 
vonták meg szerény működésűnktől. A rendesőség.

— Kaszinó közgyűlés. A selmeci kaszinó 
e hó 19-én, jövő vasárnap délután 3 órakor tartja 
ez évi rendes közgyűlését. A közgyűlést este tár
sas vacsora követi.

— Tűzoltó estély. Az Önkéntes Tűzoltók e 
hó 18-án este társas estélyt tartanak a Városi 
Vigadóban. Vendégeket szívesen látnak.

— Álarcos bál. Folynak az előkészületek 
a március 4-iki nöegyleli álarcos bálhoz. Értesü
lésünk szerint igen sok és szép jelmez készül 
mindenfelé és mgglepetésekben sem lesz hiány.
A meghívók már szélküldettek és a rendezőség 
felkéri azokat, akik meghívót tévedésből nem kap
tak. vagy akik mint jelmezesek egyes csoportok
hoz akarnak csatlakozni, forduljanak özv. Yágner 
Józsefné úrnőhöz az egylet elnökéhez. A jegyek 
Joerges Ágost özv. és fia könyvkereskedésében 
kaphatók; a számozott karzatjegyek iránt nagy a 
kereslet és igy, aki ilyet kapni akar, jó lesz sietni 
a vétellel.

S E L M E C B A N Y A 1 H I R A D 0

Halálozás. E hó 7-én halt meg Győrött 
litassi és derezslényi Litassy Gyula. nyug. in. kir. 
telekkönyvvezető és földbirtokos; temetése e hó
9-én volt ugyanott. Ezen haláleset gyászba bori
tolta városunkban a Bencze, Horváth és Litassy 
családokat.

Műkedvelői előadás. A vihnyepeszerényi 
ifj. egyesület múlt hó 28-án saját pénztára javára 
táncmulatsággal egybekötött szinielőadást rende
zett. Színre került: »Katonásan* vígjáték 1 felv., 
»Virágfakadás* vigj. I. felv. és szünetek közben 
3 monológ. A derék műkedvelők — Villis Ferenc, 
Vancsó Julis, Herglotz Ida, Gáspár István, Vanesó 
Antal, Szarnál Vilmos, Vancsó Céla, Csernák Józsa, 
Kvasznicska Irén. Szók ács Károly, Ticht József és 
Ozálik Zsuzsi — ez úttal is tanujelél adták hala
dásuknak s a szép számú közönség többszörös 
tapssal jutalmazta sikerült játékukat. Az előadás 
jövedelme 121 K 20 f. kiadás 103 K 20 f. Felül
fizettek: Kachelmann K. 15 K 20 f. Máday A., 
Valaska F., Laszké A.-né, Gaál Zs. és Zseidlik N.
2—2 K-t. Frics Á., Hacker S. 1—1 K-t, Licskó
J. , Major R., Huszágh A. és Frics Y. 80—80 f-t, 
Lévay A. 40 f-t. Fogadják a nemesszivű adakozók 
az egyesület hálás köszönetét.

— Elszámolás. A F. M. K. E. hodrusbányai 
népkönyvtárának az 1904. év folyamán volt ösz- 
szesen 175 olvasója, kik 1163 kötetei olvastak át. 
Havonként e számok így oszlanak meg: januárban 
83 olvasó 128 kötet, februárban 64 olvasó 158 
kötet, márciusban 59 olvasó 114 kötet, áprilisban 
41 olvasó 84 kötet, májusban 45 olvasó 117 kötet, 
júniusban 27 olvasó 40 kötet, júliusban 26 olvasó 
63 kötet, augusztusban 28 olvasó 51 kötet, szep
temberben 55 olvasó 92 kötet, októberben 60 
olvasó 100 kötet, novemberben 9 olvasó 10 kötet, 
decemberben 61. olvasó 97 kötet. Havonként átlag 
44 olvasó olvasott 97 könyvet. — Az olvasók 
között volt: tanköteles 81. értelmiségi 41, ház
tartásbeli 28, mesterember 25, munkás 20. — 
Könyvtárunk az 1903-ik és 1904-ik év folyamán 
437 kötettel gyarapodott. Gyarapításához kozzá- 
járullak: ifj. Andreza! J. 1 drb 1 K, Bühm Ferenc
1 drb 2 K, Bányai M. 1 drb 20 f, Csáki E. 1 drb 
24 f, Dvorzsák H. mérnök 1 drb 3 K, Dombai J.
3 drb 2'20 K, dr. Ében 1 drb 20 f. földmivelés- 
ügyi m. kir. Minisztérium 8 drb 6’60 K, Fidesz 
Lajos 1 drb 40 f, F. M. K. E. 9 drb 8’00 K, Hor
tobágyi B. 1 drb 50 f, Main E. 3 drb 4’80 f, Hor
tobágyi M. 2 drb 1 K, Haverla Károly 7 drb 190
K, Huszár J. 1 drb 30 f, iskolai pénztárból 2 drb 
129 K. Ifjúsági egyesület pénzéből 3 drb 5’10 K, 
K. J. 18 drb 14’66 K, Kath. Egylet Orsz. Szöv.
2 drb 40 f, Kubinyi A. 1 drb 60 f, Kolpaszky J.
4 drb 1*48 K, Knap R. 7 drb 3’98 K, Lászlóffi N. 
Erdélyből 17 drb 2140 K, Mancier J. 6 drb 7’20 
K. Molnár 1,. 2 drb 80 f, Massányi Gy. 1 drb 10 f, 
Mészáros E. 1 drb 58 f, Molnár E. 1 drb 20 f, 
Miluiska N. 4 drb 6’50 K. N. M. 4 drb 3’60 K, 
Ormai K. 1 drb 2 K, Ormai B. V. 1 drb 2 K, 
Pés J. 2 drb 60 f. Pálmai Géza 1 drb 30 f, Pál
mai A. G. G. 1 drb P80 K, Puskás B. 6 drb 9’90 
K, Paulovics 6 drb 8'20 K, Puskás Jenő 4 drb 
546 K, Puskás J. 1 grb 50 f, Pilc J. 1 drb 1 K, 
Réz Géza id. 10 drb 50 K (Ország Világ), Riedl
A. 1 drb 1 K, Réz Loli, Mária és Géza ifj. 8 drb 
18 30 K. Szemere Miklós 6 drb 4’20 K. sz. Islván- 
táró 5 drb 3’24 K, Szpiska M. 3 drb 6 K, Szar- 
tórisz F. 2 drb 2 K, Szitnyai P. 1 drb 50 f, Tisza 
István 1 drb 30 f, Selmecbánya várostól 2 drb 
10'40 K, Vojnarovszky Sándor 1 drb 40 f, Utcás 
J. 3 drb 4 K, ürbán* J. 2 drb 3 K, Utcás V. 2 
drb 2 K, Uschlbelz 1 drb 50 f, Uram K. 1 drb 
10 f, Sz.-István Társulatnál évenként vásárolt 
könyvek arának 10 %-a fejében 34 drb 17’35 K, 
iskolai pénzből véve 35 drb (közte C.antu Caesar 
s Berecky, Gyümölcsészeti Vázlatok) 41’30 K, 
iskolai pénztárból l drb 4 K. Sztankay Ferenc 
gyógyszerész 183 drb 168’20 korona értékben. —

8



4 S E I. M !•: C B A N V A I H I R A l) Ó 1905. február 12.

Könyvtárunk állománya 1352 mii 14-17 kötettel. 
Nincs ezek kö/.é beszámítva azon 55 drb külön- j 
féle folyóirat, amelyek el vannak rendezve ugyan, 
de kötetlen voltuk miatt használatba nem adhatók. 
— Isten fizesse meg a kegyes adakozók nemes 
jószívűségét és pártfogását. Nekünk pedig adjon 
kedvet és erőt. hazafias tőkéjüket mennél nagyobb 
mértékben kamatozni a haza javára s a ueraes | 
adakozók örömére. Hodrusbányán, 1905. február
5-én. Kubiiiyi József. könyvtáros.

— Magyar Sámson. Fejérváry Imrének hív
ják. szegedi magyar íiu, a magyar Sámson, a ki- | 
nek csodálatos erőt adott a természet a hajába. 
Acélfésűt lesz fürteire, a fésűre kötelet csavar, a 
kötél másik végét ráköti egy ember derekára 
vagy valamely súlyos tárgyra s a legnagyobb 
könnyűséggel felemeli. Csodálatos az az erő, amely
e fiatal ember hajában van. Erőmutatványai 
mellett azonban meglepők büvészi mutatványai 
is, melyekkel a külföldön is elismerést aratott. 
Igazán érdemes megtekinteni a magyar Sámsont 
aki ma este a Hungáriában mutatja be csodálatos 
erőmüvészetét.

— Uj magyar szövőgyár. A Kammer 
Testvérek cég állal a X. kér. Gyümrői utón épí
tett nagyobb szabású szövőgyár már elkészült és 
üzembe helyeztetett. A legmodernebb gépekkel 
felszerelt gyár egyelőre összesen 250 lóerővel 
biró Rökk-féle gőzgéppel hajlott 300 szövőgéppel 
készíti a pamutvászonnemüeket, amelyek hivatva 
vannak nagyarányú külföldi behozatal egy részéi 
kiszorítani. A gyár több száz munkás foglalkoz
tatásával kezdte üzemét, de akként van ter
vezve, hogy annak kibővítése bármikor tetszés 
szerint keresztülvihető és — a nagy szükséglet 
után ítélve — ez a körülmény mihamarabb be 
is fog következni, amiáltal azután több ezer 
munkásleány fogja kenyerét megtalálni ebben az 
uj magyar szövőgyárban.

— Betörés. E hó 7-én éjjel eddig ismeret- i 
len tettesek betörtek Balázs János mészáros üzle
tébe s onnan sok hentesárui és hat korona kész
pénzt elloptak. A nyomozás folyik.

— Tűzi lárma. Mull szerdán este tűzi 
lárma verte fel a várost. Szerencsére nagyobb 
volt a lárma és a füst mint a tűz. Veisz Samu 
Ocsovszky-utca lakásán a vaskályhára teltek szá
radni egy nagy posztópapucsot, az lassan égett, 
s füstölt nem mint egy papucs, de mint egy lo
komotív. A kivonult tűzoltóság érthető haraggal 
vonult vissza a papucs tüztől.

— A nagy választási harcok folyamán 
ingerülve várta az eredményt az egész országban 
mindenki, még olyan is a ki a politikával eddig 
talán igen keveset vagy egyáltalában nem törődött 
A külországok lapjai is nagy mérvben foglalatos
kodnak most politikánkkal. A választások ered
ménye oly meglepő, hogy mindenki iparkodik a 
mostani politikai helyzetről tájékozást szerezni.
E célból igen tanácsosnak tartjuk igen tisztelt 
olvasóink becses figyelmét a Freytag G. és Berndt i 
Bécs VII, 1 müintézetében Gróf Kreith Béla ur 
közreműködésével e cim alatt: Térkép az 1905. 
évi magyar orsz. gyűl képviselőválasztások ered
ményéről megjelent igen érdekes, közhasznú és 
olcsó műre (ára 1 kor) irányítani. E térképen a 
választó kerületek pártvallás szerint vannak szí
nezve, a megválasztott képviselők nevei, úgy a 
kerületekben, mint egy beliisoros névjegyzékben 
olvashatók. Mikor nagy viták folynak a parlament
ben az újság olvasásnál igen hasznos segédeszkö
zül szolgál nekünk e mü, mert igen könnyen 
tájékozhatjuk magunkat belőle, hogy egyik másik 
képviselő aki a vitában szerepel melyik választó 
kerületet képviseli s milyen a pártvallása. E müvet 
beszerezni olvasóinknak melegen ajánlhatjuk. Kap
ható minden könyvkereskedésben s magoknál a 
kiadóknál. I

-  Dohányzók figyelmébe. Van egy módja 
a szivarozásnak, amely mellett szükebb körre 
van szorítva a nikotinmérgezés lehetősége. í gy 
kell elszinni a szivart, hogy a vége ál ne nedve- 
sedjék. Legcélszerűbb, ha mindig száraz szipkán 
keresztül szívja. De vannak szenvedélyes dohány
zók sajnos, hogy túlnyomó számban, — akik 
azt hiszik, hogy nem is élvezel a szivarozás, ha 
az ajkuk közvetlenül nem érintkezik a szivarral. 
Ezek legalább arra törekedjenek, hogy ne rágják 
meg a szivarvégét, ne juttassanak hozzá nedves
séget, mivelhogy az utóbbi váltja ki a dohány
mérget a szivarból. A cigarettában kevesebb ugyan 
nikotin, mint a bőr szivarban, de itt meg más a 
veszedelem, Először is abban rejlik, hogy a ciga
rettapapír elég és közben túlságosan kiszárítja a 
gégét, másodszor abban, hogy a legtöbb cigaret
tázó lenyeli a füstöt és egyenesen a gyomorba 
szállítja a nikotint, harmadszor pedig, hogy a 
cigarettánál sokkal nehezebb mértéket tartani, 
mint a bőrszivarnál. A ki a bőrszivarhoz szokott 
és nem él szipkával ügyeljen legalább arra, hogy 
pauzákat tartson, azaz: hogy ne egyfolytában 
tartsa ajkai között a szivart, továbbá ügyeljen 
arra, hogy meg ne rágja a szivarvéget. Thom dr. 
Londonban, aki speciálista a nikotin okozta be
tegségekben, határozottan ragaszkodik a szipkához 
meg azt is ajánlja, hogy vegyünk a szipkába egy 
vaschlorid-vatlát, amely dohányban levő mérgek 
nagy részét leköti s ezzel a káros hatásukat meg
szünteti. Akik megpróbálták, határozottan állítják, 
hogy még az olcsóbb fajta szivar is jobban Ízlik 
ily módon.

— Az első névmagyarosítások. Névma
gyarosítás tulajdonképpen mindig volt Magyaror
szágban. Ha régi királyaink valamely külfödről 
származott urnák birtokot és magyar nemzetséget 
ajándékoztak, — kész volt a magyarnév, mert 
azt ezentúl a magyar birtokáról nevezték. Nem 
minden esetben volt ez igy, de a legtöbb esetben 
és legszebb magyarnevü mágnáscsaládaink közt 
akárhány olyan van, amelynek családfája Német
országban, Csehországban gyökerezik. De nemcsak 
királyi adománylevéllel, hanem anélkül is folyto
nos volt a névmagyarosítás, igaz, hogy voll idő, 
— amikor az emberek a nevüket lalinosilották 
és amikor a szél Bécsből fújt. akárhány szélkakas 
sietett madyar nevét nemesíteni. Mégis azonban 
általánosabb volt a magyarosítás, úgy hogy 1814— 
ben Ferenc király sajátkezüleg irt levelet küldött 
a magyar kancelláriának, amelyben figyelmezteti 
azt a törvénytelen névmagyarosításra és szigorú 
rendszabályokat követel tneggátlására. A király 
egyszersmind mellékel egy csomó ilyen nevet, 
amelyet a magyar állami senatizmus legújabb 
példányában lelt. Ezek: Andor Ferenc, a magyar 
kancellária tisztviselője, akinek neve Bécsben még 
Andorth volt, Nyilassy József kamarai tisztviselő 
akit 1814-ben még Linczenpolc néven nevezlek 
ki, Hollober Józzef kamarai tisztviselő, akinek 
Hollóber a neve. Hinka József helylarlósági tiszt
viselő, tulajdonképpen Hank, Hoffmányi József ; 
pozsonyi inspektor Hoffman, Zeinány, Ferenc ' 
uradalmi tiszt Seemann, Király János mohácsi 
sóliszt Künig. Ezek névváltoztatást tehát érvény
telenítették, noha az immár belekerült a hivatalos 
lajstromokba. A névmagyarosítás mzzgalmát azo- 
ban efféle rendelettel nem lehetett többé meg
akasztani. Voltaképpen mély és szép a névma
gyarosítás alapgondolata. Bennegyökerezik minden 
nemzetben. Annyira, hogy a francia, az angol a 
német még a ránézve külföldi hírességek nevét i 
is a maga nyelve értelmében formálja ál.

— Szerencsés az, aki bajára enyhülést tud 
találni. A betegség kétszeres szerencsétlenség olt, 
hol a szegénység is jelen van s ezért tudja meg 
szegény, gazdag egyaránt, hogy ha csuz és kösz- 
vény bántja, attól úgy szabadul a legkönnyebben, 
ha a Zollán-féle kenőcsöt használja, mert az már

1—2 szeri bedörzsölés után biztosan használ.
L.vegje 2 kor. Zoltán Béla gyógyszertárában Bpest,
V., Szabadságtér.

— Adósok figyelmébe. A városi adóhivatal 
felhívja mindazokat, akik az 1905. évre szóló 
tőkekamat adóra és IV. osztályú kereseti adóra 
vonatkozó vallomásukat még be nem adtak, hogy 
ezt 8 nap alatt annyivál is inkább adják be, mivel 
elleneseiben adójuk hivatalából fog megállapitatni.

NYILT-TÉR.*
* K rovat alatt közlöttekért nem felelős a szerk

Nyilatkozat.
Tekintetes

D r. U n g á r  K á lm á n
ügyvéd úrnak

Helyben.
Kedves Barátunk!

A ma délelőtt 11 órakor kapott értesítés 
után azonnal felkerestük a meghatározott helyen 
Altmann Imre és Murányi Károly urakat, mint 
Dr. Szél László megbízottait, hogy a közötted és 
Dr. Szél László között felmerült becsületbeli ügy
ben tárgyaljunk. Miután megbízásod értelmében 
az ellenfél megbízottjainak kijelentettük, hogy te 
mint kihívott bármilyen „fegyveres** elégté
teladásra kész vagy és mi mint tanúid szere
pelünk a tárgyalásnál, fentnevezett urak a tár
gyalást félbeszakították azzal, hogy ezt megbízó
jukkal megbeszélik és az eredményről minket ér
tesítenek. A szétválásnál újból hangsúlyoztuk, 
hogy veled együtt, mihelyt értesítést nyerünk, 
a tetszés szerint választott fegyvernemmel 
való elégtételadásra a kitűzött helyen és idő
ben megjelenünk.

A midőn ezt a tényállást veled közöljük, 
maradunk kitűnő tisztelettel

Selmecbánya, 1905 február 5-én

híveid:

Pelachy Ferenc s. k.
mérnök.

Becker Nándor s. k.
főgimnáziumi tanai'.

Tekintetes

D r. U n g á r  K á lm á n
ügyvéd úrnak

Helyben.
Kedves Barátunk!

A tegnap (februárius 5-én) kevéssel 11 óra 
után ellenfeled megbizottaitól félbeszakított 
tárgyalás óta amelyen téged mint tanúid a kö
zötted és Dr. Szél László ur között felmerült be
csületbeli ügyben képviseltünk, m ár huszonnégy 
óra múlt el anélkül hogy bármi néven neve
zendő é rtesítést kaptunk volna és azért részünk
ről ezt az ügyet befejezettnek nyilvánítjuk.

Maradunk kitűnő tisztelettel
Selmecbánya, 1905. február fi-án

híveid:

Pelachy Ferenc s. k.
Becker Nándor s. k.
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A megbotozott lovagias ember máig gondol
kodik párbaj képessége felöl.

Selmecbánya. 1905. február hó 10-én.

Dr. Ungár Kálmán.

Nyilatkozat.
lingár Kálmán helybeli ügyvéd f. hó 4-én 

d. u. 2 órakor a helybeli »Metropole« kávéházban 
engem újság olvasás közben védtelen helyzetben 
megtámadt és inzultált.

Brutális cselekedetének indító oka az volt, 
hogy egy külföldi cég nevében szerkesztett fel- 
folyamodásban panasz tárgyává tettem, hogy a 
megnevezett ügyvéd egy általa közpénztárból fel
vett pénzösszegről el nem számolt, de sőt a pénz 
felvételét a bíróság előtt eltitkolván, megbízó ügy
felemet megkárosította. Be kell, hogy lássa min
denki, hogy ily vádat, a károsult fél ügyvédjének 
inzultálásával elenyésztetni nem lehet, hanem az 
ilyetén megvádolt ügyvédnek a váddal szemben 
helyt állni — s nem az önbíráskodás terére lépni 
— kötelessége.

Miután az inzultus nyilvános helyen és tett- 
legességgel történt, módot kívántam nyújtani 
Ungárnak, hogy súlyos hibáját a társadalmi fel
fogás által sanctionált módon hozza helyre s 
nekem lovagias elégtételt adjon. Ungár Kálmán 
azonban vagy nyegleségből vagy gyávaságból (én 
ez utóbbit tételezem fel róla), kitért a társadalmi 
felfogás szerint elfogadható lovagias elégtételadás 
kötelezettsége elől, mely ténykedése folytán meg- 
bizottaim az ügyel, engemet illetőleg a lovagiasság 
szabályainak megfelelően elintézettnek nyilvání
tották és az alábbi kivonatban közölt jegyző
könyvet nekem megküldték.

Ezek alapján nem maradt előttem más út 
nyitva, mint Ungár Kálmán ellen az inzultusért 
a bűnfenvílő eljárást megindítni, gyáva visel
kedéséről pedig az ezredparancsnokságának jelen
tést tenni.

Az eset nyilvános közlését azért tartom 
szükségesnek, mert Ungár Kálmán kétoldalú 
nyilatkozat közzétételét a limine elutasította.

Selmecbánya, 1905. évi február hó 7-én.

Dr. Szél László.

Tekintetes
D r. S z é l L á s z ló  ú r n a k

városi tiszti ügyész
Helyben.

Megbízatásunkhoz képest Dr. Ungár Kálmán 
urat felhívtuk, hogy a »Metropole« kávéházban 
elkövetett sértésért a tiszti ügyész úrnak elég
tételt adjon.

Ennek folytán Dr. Ungár Kálmán tanúi: 
és pedig: Becker Nándor lyc. tanár és Pelachy 
Ferenc kir. bányafőmérnök urak állal értesített 
bennünket, hogy a fegyveres elégtételt megadja 
ugyan, de a lovagias elégtételadásra nem haj
landó

Miután pedig az elégtételadásnak Dr. Ungár 
Kálmán által felajánlott nemét a lebonyolításra 
alkalmasnak nem tartjuk, megbízatásunk ügyét 
úgy a magunk, mint a tiszti ügyész úr részéről 
befejezettnek nyilvánítjuk.

Selmecbánya. 1905. évi február 5-én.

Altmann Imre 
Murányi Károly

Köszönetnyilvánítás.
Mindazon rokonaink, jó barátaink és isme

rőseink. kik felejthetetlen nőm, illetve édes jó 
anyánk végső tisztességén megjelenni szívesek

voltak és ezzel fájdalmunkat enyhítették, fogad
ják jóleső részvétükért ez úton is hálás köszöne- 
tünket.

A gyászoló család: 
id. Marék Antal és gyermekei.

Miről összes érdekelteket azzal értesítem 
hogy a rendőrfőkapitány jelentése szerint a 16086., 
900. január 31. belügyminiszteri rendelet értel
mében a kérés tárgya küzültetett az érdekelt 
járások főszolgabíróival s az engedélyezés ellen 
kifogás nem emeltetett.

Selmecbányán, 1905. január 24.

SELMEC- ÉS BÉLABÁNYA SZ. KIR. VÁROS

HIVATALOS KÖZLEMÉNYEI.
Az anyakönyvi hivatalok bejegyzései.

190"). évi február hó 5-tól—11-ig.

Kihirdetés.
Palovics Simon, Hadik Katalin Selmecbánya.
Poiuffy Ferenc, Vice Ann<» „
Siniko Ádárn, Vágnor Maria

Házasság.
tíevelnqua János, Stoiner Katalin Selineobánya 
Dulaj János, Tokár Auguszta Hodrusbánya 
Peterka János, Szopka Mária Bélabánya

Születés.
Ilovszky Jakab, Mendl Anna leány Selmecbánya 
Bazalik Ignác, Turcsan Mária íiu 
Tanuska Jánss, Lupták Mária leány 
Makovinszky József, Mod?ed Viktória fiú „
Róth József, Palovszky Johanna „ „
Oesenás László, Cserniczky Katalin „ „
Hugyec János, Benes Zsuzsanna. „ Hodrusbánya

— Zahorecz Lipótné „ „
Azor Vilmos, Rudzan Erzsébet „ „

Halálozás.
Marok Antalné 68 éves, szivhiides 
Lupták Jánosné 48 „ tüdőgyulladás 
Veisz Jozefa !l napos, gycngossóg 
Chodsz János 56 éves, tiidölégdag 
Oravecz János 57 „ gyomorrák 
Vancso Antal Üt hónapos, gyengeség 
Schomoda Einilia 4 hónap, tüdőgyulladás 
Szvetiik Györgyné 68 éves, „
Ballon Jáüos 19 hónap, hurutos tiidölob.

66. szám 1905. pölgm.
A helybeli rendőrfőkapitány ÍIG37./1 í)04 szám alatt felter
jeszti a helybeli vadászegylet kérelmét, melyben a vadász- 
egylet területén elszaporodott dúvadaknak méreggel leendő 

pusztítására az 1905. év tartamára engedélyt kér.

Véghatározat.
Az 1825. évi április 4-án 23542. szám alatti 

belőgyminiszteri rendelet 1. §-a alapján az 1905. 
évre terjedő érvényhez tartozó következő dűlők
ben: Sehnecbányán: Szenlháromsághegy, Para
dicsomhegy, Scheimer-féle birtok, Hela, Maruskova, 
Sobó, Bakaliarka, Handerlova és Széleshegy. Iíod- 
rusbányán: Spitzenberg, Siroka. Jasenova, Ber- 
lenten. Hallova, Jahova,Kirschnerovszka,Grünthal, 
Poljakova, Raábenstein, Kerling. Bankán: Ross- 
grund, Schneidiar, Kizova, Komp. Bélabányán: 
Háj — az elszaporodott dúvadak strichninnel 
pusztitlathassanak tudomásul véve, hogy a mér- 
mérgezést Hacher Gyula, Hacher János. Neu- 
schwenlner Ágoston. Grescho András, Laszke Antal ; 
és Nemcsok József erdőőrök fogják végezni.

Jelen engedélyező határozatom egyúttal utal
ványul is szolgál arra, hogy a vadászegylet vadász
mestere Zólomi Imre, vagy megbízottja 60 gramm 
strichninum nitricumot szerezhessen be.

Kötelezem kérelmezőt, hogy a hivatkozott 
rendelet minden rendelkezését pontosan betartsa, 
utasítsa megbízottait, hogy a mérgezett tárgyak 
kitevéséről a kitevést megelőzőleg legalább 5 nap
pal Írásbeli utón értesítsék a helybeli rendőrfő
kapitányt, az érdekelt rendőrbiztosokat, nemkü
lönben a szomszédos községek elöljáróságait (Szt. 
Antal. Tópatak. Zólyom, Kecskés, Dobó, Vihnye- 
peszerény, Alsóhámor.)

Utasítom a rendőrfőkapitányt és az érdekelt 
bélabányai. hodrusbányai és bankai rendőrbizto
sokat, hogy engedélyem tartalmát a legkiterjedtebb 
módon közzétegyék azon figyelmeztetéssel, hogy 
a mégezelt tárgyakhoz hívatlanul hozzányúlni, 
vagy azokat eltulajdonítani 15 napig terjedhető 
elzárás és 300 koronáig terjedhető pénzbüntetés 
terhe alatt tilos, és hogy a mégezési záros idő
tartom alatt a mérgezett tágyak kitevője a járást 
kelést az illető területen el is tilthatja.

Szitnyai József, s k.
kir. tan. polgármester

Selmec- és Bélabánya sz. kir. város 
erdöhivatalának évi jelentése 

1904. évről.
Folyt, és vége.

7. Mellékhasználatok.
Ez évben nagy mértékben vétettek igénybe, 

a mennyiben felsőbb jóváhagyás mellett az 1—20 
éves fiatalosok és az előtilalom alatt állók kivé
telével az összes erdőbirtokon a legeltetés a la
kosságnak díjtalanul megengedve lett, hogy az 
idei aszály által okozott legelő hiányon némileg 
segilve legyen. De nagyban enyhítettünk a takar
mány s alom hiányon is, mert az arra alkalmas 
osztagokban megengedtük a tölgy s értékesebb 
lombfának kivételével a zöld lomb szedést, melyet 
a lakosság egyes helyeken nagy mértékben igénybe 
is vett. ugyancsak az erdőhivatal által kijelölt 
osztagokban megengedtetett az alom gyűjtés is 
szintén díjtalanul, az élesebb szerszám főleg a 
vasgerebje kizárásával s leginkább oly helyeken, 
hol a talaj amúgy is jó minőségű volt.

Ha tekintetbe vesszük még, hogy az erdei 
kihágásokért fizetendő érték, kártérítések stb. össze
géből annak ' 2 sőt 2/s-ad része elengedletett, elég 
bizonyíték arra nézve, hogy a városi hatóság ez 
irányban is igyekezett a lakosságon segíteni s 
nyugodt lélekkel mondhatom, hogy a v. erdőhi
vatal is szívesen hozzájárult a közjó szem előtt 
tartásával a segítő akcióhoz.

Közvetett bevételeink voltak mészégetésért 
536 kor. 60 fillér, Nadragulya szedés 30 kor. bo
róka magszedésért 6 kor. eladalolt karácsony fá
kért 97 kor. 10 fillér, eladott csemetekért 21 kor. 

i fíísarlozásérl s belzetek kaszálásáért 798 kor, ka- 
j vics termelésért 135 kor. 92 fillér, összesen 1624 
| kor. 62 fillér, s igy az előirányzott 1450 koroná- 
! val szemben 174 kor. 62 fillérrel több.

8. Zsindely termelés s értékesítés.
Az egyes vágásokban a tűzifa termelésre 

vissza maradt egyedekből, valamint a már feldol
gozott fenyő hásáb tűzifából ismét sikerült tetemes 
mennyiségű zsindelyt elő állítanunk, melynek nye
reségéből. az illető vágás tűzifa termelésének 
költségeit részben vagy egészben fedezhetjük. 
Megjegyzendő, hogy a városi zsindely iránti ke
reslet oly nagy volt, hogy a termelt anyag azon
nal s teljesen elfogyott, sőt nagy mennyiségű 
előjegyzéseink is voltak s vannak.

Í903. évről maradvány volt 41. 470 drb. 
1904. évben termeltetett a 150.000 előirányzattal 
szemben 431, 013 drb. melynek jövedelme 6106 
kor. 47 fillér volt. Ezzel szemben áll 2303 kor. 
74 fillér termelési költség és 568 kor. 32 fillér fa 
érték s igy a zsindely termelés tiszta jövedelme 
3234 kor. 41 fillér, az 1904. évre előirányzott 
1050 koronával szemben 2184 kor. 41 fillérrel 
több.

9. Raktári tűzifa.
Az értékesítés a faraktárban, dacára annak, 

hogy a külvárosnak (Stefultó) sok belvárosi al
kalmazott, valamint a hivatalok iskolák stb. csak
nem kizárólag egyenesen az erdőből kapták a 
tűzifát a raktározási költség s a házhoz való szál
lítás megtakarítása szempontjából, a mi a raktár 
előirányzott bevételeit leszállította, mégis a fa 
raktárban a múlt évihez képest 358 ürma-el több 
értékesíttetett

Maradvány volt az 1903. év végén a külön
böző fanemekből 3414 örm8, befuvaroztatotl 
38938 ürm3. Kiadatott 3594 ürm3, maradvány 
1904. év végén 6412 ürm3.

Március hó elsejétől a régi faraktáros nyug- 
dijaztatott s helyébe Kovács András erdősuhanc 
neveztetett ki s e naptól fogva beszüntetnem a 
régi számadásokat s helyébe újat szerkesztettem, 
meiybeu külön vannak vezetve a vételutján s 
külön a járandóság képen kiadott anyag. Az uj 
farakláros a kellő utasításokkal láttatott el s 
nemcsak a fuvarosok lettek szigorúan ellenőrizve 
hanem csupán 1. oszt válogatott minőségű bükk 
s cserhasábfa lett beszállítva, az utóbbi azonban 
dacára annak, hogy a legválogatottabb minőségű 
s olcsóbb a büknél, érthetetlen okokból nem fogy 
a kellő s remélt mértékben.
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Az erdöhivatal állal mindig egy számliszt 
jeleulótóben a faraktári készlet 5 Ízben lett felül
vizsgálva s az anyagszámadás, valamint a rak
tárban lévő készlet mindig rendben találtatott. A 
fa a számvevőség által kiállított járandósági bárca 
vagy a pénztári nyugta alapján lett kiszolgáltatva.

E címen előirányoztatott 16982 kor. 64 fillér, 
befolyt 16556 kor. 90 fillér, tehát kevesebb 425 
kor. 74 fillérnél.

10. Feküfa eladás.
Jóllehet a hótörések folytán a múlt évben 

nagyobb mennyiségű hulladék s galyfával rendel
keztünk, az ebből befolyt jövedelem a tavalit nem 
haladta túl és pedig azért, mert a szegényebb 
néposztály sorsán enyhítendő a v. erdőhivatal, a 
Tanácstól kapott felhatalmazás alapján úgy a sel- 
mecieknek. mint a többi külutcaiaknak s bélabá- 
maiaknak több hónapon át megengedte, hogy a 
hulladék s galyfál minden héten hétfőn, szerdán 
és pénteken ingyen szedhesse a szegényebb nép 
az engedelemmei élt is s jó részt ellátva magát 
még télire is tüzelő anyaggal. Sajnos, hogy sokak 
részéről itt is rút hálatlanságal találkoztunk, de 
a kihágók ellen a törvényes megtorlást szigorúan 
eszközöltük s az erdőből kitiltottuk.

Ez intézkedésnek erdővédelmi szempontból 
azon hasznos eredménye is lett, hogy a galyfa a 
hótöréses osztagokból jó részt ki lett takarítva s j 
főleg a tűzveszedelem megakadályozva.

Előirányoztatott e címen 800 korona, befolyt 
824 korona.
II. Az erdőbírtok bevételei fahasználatból és 

kiadásai.
Az előbbi pontokban felsoroltakat összefog

lalva a bevételek összege csupán fahasználatból 
109.102 kor. és 19 fillért tettek ki. ezt terheli 
36320 kor. 45 fillér termelési s fuvarozási költség 
s igy tiszta jövedelem fahasználatból 72782 kor. 
46 fillér vagyis az 1903. évihez képest mintegy 
12000 koronával több. A részletezés a csatolt 
kimutatásban lálhalö.

12. Erdősítések.
A múlt év folyamán az erdősítésekkel már 

annyira előre haladtunk, hogy a jelen félforda- 
szakre erdősítésre, illetve pótlásra előirt terüle
teken a felújítást csaknem teljeseu befejeztük, 
holott még 4 év van hátra. Felette sajnálatos 
azon körülmény, hogy az idei szárazság erdősíté
seink egy részét 4—5 évre visszamenőleg tönkre 
telte s bár ezeknek pótlására a hótörések jöve
delméből 7000 korona deponálva lelt a kárt tel
jesen jóvá tenni alig ha lehet.

A szárazság által okozta hiányok pótlását 
már az ősz folyamán megkezdettük s kellő erővel 
folytatni fogjuk a jövő évben is.

1904. évben 1120 k. holdterületon erdősí
tettünk, mig az üzemtervi előírással szemben, mely i 
85'7 k. holdol tesz ki 263 k. holddal többet.

A múlt éveket is tekintetbe véve a mai 
napig az üzemtervi előíráshoz képest összesen 
2096 k. holddal többet erdősilettünk be.

Azonkívül a jelenlegi vágás területeket, jól
lehet azok pótlása csak a jövő fél fordaszakra 
volna előírva, esetleges letárolásuk után azonnal 
kitakarítjuk, felújítjuk, sőt a rosszabb talajon 
fenyveseket, és a bükkösöket mindenütt alá tele
pítjük, jegenyefenyő. vir. kőris tölgymakkal, szük
ség szerint.

A munka erő kellő s jó kihasználására fór- | 
dilotluk főleg figyelmünket s jóllehet a gyomfák, 
epilobium ,slb. irtására is gondot fordítottunk, i 
dacára a többleti erdősítésnek, az előirányzott 
3500 koronából 713 kor. 26 fillért takarítottunk i 
meg.

Elismerésemet kell kifejeznem e helyen egész j 
személyzetem körültekintő munkássága szorgalma ; 
felett.

Végeredményben erdősítve lett a seltnecbá- ! 
nyai erdőbirtokon 733. béiabányaiban 183 és 
vihnyeiben 100 kai. hold s az üzemen kívül ál- 1 
lókból 104 összesen tehát 1120 kát. hold terület. 
Összes költség a csemete kertek költségeivel együtt ! 
2674 kor 44 fillér vagyis a holdankénti erdősítési ; 
költség 23 kor. 88 fillért tett ki. a csemete kertek j 
költségein kívül pedig 18 kor 05 fillért.

E munkálatra felhasznállalott 110.000 tölgy
154.000 lucfenyő 4500 jegenyefenyő, 3000 erdei : 
fenyő 6300 akác. és 500 drb. kőris. El vettetett 
2 111. lölgymakk 27 kgr. jegenyefenyő és 2 kgr. 
virágos kőris mag.

13. Csemete kertek.
Ezeknek kellő gondozása képezvén jövő er

dősítéseink sikerének alapfeltételét s olcsóságát,

hogy ne keljen idegen helyről 5—6-szoros árban 
beszerezni a szükségletet, a csemeték nevelésére 
különös gondot fordítottunk, bár az idei szárazság 
folytán dacára a gyakori öntözésnek, főleg tavaszi 
fenyővetéseink csaknem tisztára kipusztultak, tölgy- 
vetéseinkből pedig 70%, ami a jövő években 
érezhető kárt fog okozni.

Csemete kertjeink száma 12 drb. 12623 
[ -öl művelés allatt álló terülerülettel. Készleteink 
273.000 lucfenyő, 5000 erdei fenyő, 40.000 jog. 
fenyő, 12.000 vörösfenyő, 37.000 tölgy, 1700 juhár, 
1500 kőris, 500 akác. 300 gledicsia és 200 drb. 
díszfa (külföldiek).

14. Erdőkárok üg-yállása.
Erdeink megvédése a károsítások ellen talán 

egy évben sem volt oly nehéz, mint az elmúlt 
évben. Az erdei kihágásokra amúgy is könnyen 
hajló lakosság erre még inkább hajlott az idei 
rósz gazdasági viszonyok, a legelő s takarmány 
hiány folytán, de legjobban rettegtünk a tüzve- 
szedelemtől, mely az ország sok helyén kiszátnit- 
hatlan kárt okozott az erdőállományban.

Mindezt azonban ellensúlyoztuk azáltal, hogy 
20 éven felüli erdeinket legeltetésre átengedtük, 
a lomb takarmány s alom szedés valamint ingyen 
galyfa szedés megengedve lett. valamint, hogy a 
külsőszolgálat különösen szigorúan vételeit, éjjel
nappal őrjáratok cirkáltak egy-egy erdőgyakornok 
v. erdőőr vezetése alatt s ennek üdvös hatása 
abban is nyilvánult, hogy 7 esetben az egyes he
lyeken kitört erdei tüzeket maguk az őrjáratok 
nyomták el, s 5 esetben a tetteseket is sikerült 
kinyomozni \agv elfogni. 1903. évről visszamaradt 
137 esel, ezek közül 23 esetben egyezség jött 
létre, 114 esetre ítélet hozatott. Az elmúlt évben 
felderilletelt 526 esel, melyből 271 esetben egyez
ség jött létre, 151 esetre pedig Ítélet hozatott. 
1905. évben elbírálandó lesz 105 eset.

Tekintve lakóságunknak különösen rósz gaz
dasági helyzetét az elmúlt évben, a v. Tanács 
felhatalmazta az erdőmestert, hogy a viszonyok 
kellő mérlegelése mellett a bejelentett legeltetési 
kihágokkal szemben az egyezség megkötésénél a 
kár. hajló pénzek stb. összegét belátása szerint 
szállítsa le, a mit minden jelentkezővel szemben 
alkalmaztam is, s a büntetések fele, sőt % is lett 
elengedve. Ennek természetes következménye lett, 
hogy a kártérítések s hajlódijak cimén előirány
zott 2200 korona helyett csak 1427 korona 27 
fillér folyt be, vagyis 772 kor. 53 fillérrel kevesebb.

15. Tiszti s védszemélyzet.
A létszám volt az erdőmesteren, mint hiva

tal főnökön kívül 5 erdögyakornok, 8 erdőőr, 2 
erdősuhanc, 3 erdőcsősz, 5 fizetéstelelen erdö- 
suhanc s végül 1 faraktáros.

A személyzeti kiadások összege 16747 kor. 
92 fillér volt vagyis az előirányzattal szemben 
731 koronával több, a múlt félévre utólag meg
szavazott drágaság! pótlék folytán.

16. Bevételek összehasonlítása az 1904. évi 
költségvetés előirányzatával.

Mielőtt a pénzbeli eredményekről beszámol
nék, előre kell bocsájtanom, hogy az erdőhivatal 
csak anyag s késjlet számadásokat vezet, mig a 
raktári tűzifa értékesítése a pénzbeli bevételek s 
kiadások, a számvevőség által vezettetnek s az 
erre vonatkozó adatokat a számvevőségi főkönyv
vekből szereztem be, ami oda január hó 18-ig 
bejegyezve lett. Egy-egy utólag benyújtott számlák 
kifizetése vagy mull évi bevételnek ezután való 
befolyása stb. folytán a zárszámadások elkészíté
séig az összegekben valószínűleg változás fog be
állni. de az csak csekély lehel s a végeredményen 
alig fog változtatni.

A csatolt rovatos kimutatás részletesen tün
teti fel az összegeket s itt csak az egyes eltéré
seket fogom feltüntetni.

Az előirányzatnál tö b b  bevételünk volt:
1. Épület s  műfánál _......................16718 K 45 f
2. Tűzifa eladásnál az erdőn ... 7937 » 39 »
3. » > szerződésileg 3634 » 70 »
4. Feküfa eladásnál ... . . . ____  24 » — »
5. Mellékhasználatokból ____  ... 174 » 64 »
6. Zsindely eladásnál._............... __ 4306 » 47 »

több bevétel összege 32795 K 63 f
Az előirányzatnál k e v e s e b b  folyt be:

1. Raktári tűzifa eladásnál .........  465 K 74 f
2. Vadászati haszonbérből... . . . . . .  177 * — »
3. Kártérítések s hajtódijaknál ... 712 • 53 »

kevesebb bevétel összege 1375 K 27 f 
Az előirányzathoz képest t ö b b nyers bevé

telünk 31420 K 36 f.

Az egyes eredmények indokolását már az 
, előbbiekben részletesen kifejlettem, csupán a va

dászati haszonbérnél jegyzem meg, hogy a nagyobq 
1 eredményt a megtartandó árveréseknél vártuk 

de a bélabányai területek a főiskolának árverés 
nélkül átadalvány, ez nem következeit be s innét 
a 177 korona hiány.

17. Kiadások összehasonlítása az 1904. évi 
előirányzattal.

Az előirányzatnál tö b b  kiadás volt.
1. Személyzeti kiadásoknál ... ... 731 k 44 f
2. Tűzifa termelés és fuvarozásnál 9846 » 39 „
3. Iroda fen tartás s egyéb kiadások. 70 » 52 »
4. Zsindely termelés s fuvarozásnál 1261 » 24 *
5. Erdészeti épületek lentartásánál 506 » [9 >

i 6. Kártérítések s hajtó dijak há-
! nyadánál ... ....... . ......... ... 536 » 63 »

az előirányzatnál több kiadás 12952 K 4t 1 
A 2. s 4-ik pont többleli kiadása csak látszó- 

I lagos, mert a termelt tűzifa s zsindely nagyobb 
mennyiségben adatván el, annak fuvarozására s 

I termelésére többet is kellett kiadnunk, mindazon- 
; áltál ez az ugyanazon rovatokon befolyt többleli 
| bevételekből dús fedezetet talál, sőt tekintélyes 
; tiszta nyereséget mutat fel.

Az erdészeti épületeknél kiadott többlet úgy 
| állt elő, hogy évközben a város által a Szent- 
í Jánostárói épületek megvétetlek, az erdészetnek 
; átadattak s ezek ki lat ározásáról sürgősen intéz

kedni kellett.
Az előirányzatnál k e v e s e b b  kiadás:

1. Erdősítéseknél ... _______ ... 713 K 26 f
2. Erdei utak s határjelek...... ........  1820 » 60 »

Összesen 2533 K 86 f
A hótörések miatti nagy elfoglaltság folytán 

a halár bejárás nem volt eszközölhető s az elő
irányzóit összegekből csak kevés lelt felhasználva, 
tisztelettel kérem azonban, hogy az e cinien meg
takarított összeg az erdei határok bejárásának 
alapjához csaloltassék, illetve letétbe helyeztessék.

A előirányzatnál több nyers kiadás volt te
hát 10418 K 55 f.

Ha ezen összeget szembe állítjuk a 31420 
K 36 í többleti bevétellel, kitűnik, hogy az erdő- 
gazdaság az elmúlt 1904. évben 21001 K  81 f  
tiszta többleti bevételt mulat fel az előirányzat
hoz képest.

E kiválóan kedvező eredmény konslatálása 
után szabad legyen egy dologra, csupán önvéde
lemből kiterjeszkednem. Némelyek, az erdőhivatal 
működését, hogy minden évben deficit helyett, 
tiszta nyereséget mulat fel, elimerés helyett azon 
állítással igyekeznek kicsinyíteni, hogy készakarva 

! lesz az előirányzat kisebbnek véve csak azért, 
hogy minél több felesleget produkálhasson.

Feltéve, hogy ez igaz volna, még ez is job
ban megfelelno a város s a polgárság érdekének, 

í mintha felesleg helyett ugyanannyi 10—20000 K 
deficittel dolgoznék a túlmagas előirányzatok he- 

j  lyett, hiszen a m. k. belügyminisztérium is elren- 
1 delte, hogy a bevételek minimumra s a kiadások 
j  maximumra irányoztassanak elő a költségvetésben, 

mert ily alapon ki van zárva a városi házlartás 
i reális működésének megakadályozása, zökkenése.

De a fentebbi állítás nemhogy nem felel 
l meg a valóságnak, de legalább is félreértésen 
1 alapul, amit a következőkben tényekkel igazolok.

Fentebb kimutattam, s hivatkozom az előbbi 
' 2 év eredményeire is, hogy megelőző évi becsié- 
i seinkkel, melyeket a költségvetés összeállítása 
j előtt szálanként s pontosan felvesszünk, mily meg- 
■ lépőén összevág a végeredmény s a tényleg ki- 
! használt fatömeg köblarlalma. A keretek tehát 
| megmaradnak, de ezeken belül kell azután meg- 
j  feszitett erővel a legjobb értékesítésre törekedni 
! s ennek az elérésért kifejtett küzdelmet nem 

akarják az illetők megérteni. Mily testet s főleg 
lelket fárasztó igyekezetét kell a vállalkozóval 

1 szemben kifejteni, hogy a faanyagnak minél több 
%-át lehessen épülelifának eladni s mily után- 

| járást igényel, hogy az igy visszamaradt tűzifából 
! még mindig lehessen fűrészrönköt, zsindelyt stb.
1 eladni, mely 8—10-szeres magasabb érlékesitést 
| jelent. És egy kis kényelem szeretet s nem törő- 
; dömség mellett lehetne-e a nagymennyiségű s jó 
I részt selejtesebb tűzifát mind s jó pénzért eladni,
: ha nem érdeklődnénk a vevők s fogyasztók szük- 
| ségletei iránt s utón útfélén nem kapacilálnánk 
i a vevőket a vételre, akár csak egy ügynök a pór

tékáját. Mennyi kellemetlenséget, utánjárást, mun
kát igényel a házhoz való szállítással történő el- 

| adás, pedig mindez előirt kötelességünk körén kívül 
esik, csak azért, hogy a nem íaklározható faanyag 
is pénzzé tétessék V És ime az eredmény az lelt,
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uogy csupán a tűzifa előirányzatnál ti—7000 K ! 
tiszta löbbleti bevételt nyertünk. Az erdőgazdaság 
ez irányú működése egy üzlet, melynek nyeresé
gre előre állapítani nem lehet, de körül tekin
téssel azt elérni s fokozni lehet. Bátran állíthatom, 
ho»ry egy gazdasági ágnál egy kis kényelem sze
letel 10000 R, S még nagyobb kényelem szeretet 
ismét 10000 K veszteséget jelent.

Visszatérve most az előbbiekre, a 21000 K 
wtbbleti bevétel, mint azt részben már az előbbi 
pontokban is kifejtettem, körülbelül a következő 
anyagoknál éretett el:
i Az épületi fánál 705 m3-el több

’ értékesítés folytán ...............  4230 K - f
\  ayéritések eszközlésénél . ..  5812 * — »

3 Esetleges használatokból (hótör.) 4800 » — »
4' Mellékhaeználatokból -----------  174 » — »
C Zsindely lenmulésnél .......  2184 » — »
n 3̂ a még hátra- lévő (i—7001' K többlet egyéb 
anróbb megtakarításból, de főleg a tűzifának nagy
mennyiségű értékesítéséből keletkezett.

18. Mérleg1.
Csatolt részletes kimutatás szerint volt az: 

összes bevétel 112378 K — f 
» kiadás. 65066 » 97 »

összes tiszta jövedelem 47311 K  03 f  
és igy a holdankénti tiszta jövedelem 4 K 98 f, 
amely viszonyainkhoz képest igen kedvező ered
mény. főleg ha tekintetbe vesszük, hogy az előirt 
hozamlerüielhez képest 8'2 k. holddal kevesebbet 
használtunk ki, és hogy a Sztrelai végvágataiban 
alig valami, a vihnyei Kamenai végvágatban pedig 
egyetlen m8 műfa sem volt visszahagyva s azok 
nak hozama jórészt alig kitermelhető, selejtes tűzi
fából állott.

19. Anyag’számadás.
Részletesen tünteti ki osztagonként az 1903. 

év végén az erdőn volt maradványokat, az 1904. 
évben" eszközölt termelést s kiadást, s végül a 
január hó 1-én meglévő készletei.

A végeredmény kimutatja, hogy épületfa és 
zsindelyből maradványunk nincsen, az teljesen 
értékesítve lett, az év folyamán termelt tűzifából 
jövő évi értékesítésre visszamaradt 10391*3 ürm3, 
melynek értékesítése ismét tetemes gondot fog 
okozni.

20. Iroda személyzet, üg-yforgalom.
Az iroda személyzet állt egy központi erdő- j 

őrből és 2 fizetéstelen erdősuhancból. Időnkint j 
főleg a zárszámadások elkészítésénél Neuschvendt- ! 
ner Ágoston erdőőr lett segítségül berendelve, i 
viszont a fontosabb külső szolgálatnál mint pld. | 
erdősítés, éjjeli őrjáratok stb. az irodai személyzet 1 
külső szolgálatra lett kirendelve.

A mull évben a hótörések íelköbözése és 2 
példányban való kiállítása egymagában oly nagy 
munkát rót a hivatalra, hogy 4 ember heleken 
keresztül tisztán evvel foglalkozott.

1904. évben az erdőhivalalhoz leérkezett 
1486 ügydarab, mint tanácsi előadóhoz 184 drb. 
Valamennyi ügydarab alig egy néhány kivételével 
részint azonnal, részint 48 órán belül elintéztelelt, 
az év végén pedig hátrálék nem maradt.

21. Leltár.
Az erdőhivalali leltári tárgyakról pontos 

leltár vezettetett s az állandóan kifüggesztve volt. 
Uj beszerzés nem történt, csupán a hasznavehe
tetlen átlálók, bélyegző kalapácsok stb. lettek 
újakkal felcserélve. Darab szám 93, értékük 864 
K 16 fillér,

Az újonnan átadatott erdőőri lakások leltá
rozása 1905. év folyamán fog eszközöltetni.

22. Irattári jegyzék.
A mull évben az erdőhivatal 282 drb cso

mag, füzet s kötettel rendelkezett. Könyvtárunkat 
az időnként megjelenő hazai szakmüvekkel sza
porítjuk s ez irányban jövőre is fejleszteni fogjuk. 
Csatolt kimutatás részletesen tünteti fel a címeket.
23. Üzemrendezés és nyilvántartási könyvek.

A rendezés részint egyes vitás határkérdések 
megoldására szorítkozott, részint pedig a rend
kívüli fahasználat s az ennek folytán szükségessé 
vált megtakarítások miatt a vágásbeoszlás, iiietve 
az egyes vágások határait megváltoztatni kellett.

Az üzemnyilvánlarlási könyvek a rendele
teknek megfelelően pontosan vezetve lettek. Min
den egyes adat, mely a birtokváltozásra, fő-, elő- 
és mellék használatokra, valamint a felújításokra 
vonatkozik, a valóságnak megfelelően bevezetve 
lett, úgyszintén az évközben előfordult s az erdő
gazdaságot érintő minden egyes esemény az üzem 
nyilvántartási jegyzőkönyvbe bejegyezve lelt.

24. Erdőtermények árai.
Az 1004. évben az előbbi évhez képest csak 

annyiban történt változás, hogy a zsindely ára 
1- koronáról 13-ra emeltetett, dacára a nagy
mérvű termelésnek, a keresletet ellátni mégsem 
tudtuk és minden zsindelyünk eladatott. Csatolt 
kimutatásban az árak részletesen vannak felsorolva.

25. Munka és fuvarbérek.
A kimutatásban mindazon egységárak fog

laltatnak, melyek akár az egyes faválasztékok 
termelésére, akár azok fuvarozására vonatkozik. 
Az épületi fát legnagyobb részben a vállalkozó 
termelteti és fuvaroztatja, a tűzifa munkabére 
pedig 50 és 70 fillér, fuvardíja pedig 1 K 60 I 
3 K-ig váltakozik.
26. Erdőgazdaság-ót érintő egyéb események.

a) Birlokállomány-változás. Az említett 
0’4 k.-hold megvételén kivül abban történt, hogy 
a sz.-János-tárói beltelek az épületekkel együtt, 
valamint az összes erdőőri lakások az erdőhivalal 
felügyelete alatt álá helyóztettek, inért az azokra 
való felügyelet s azoknak fentartása, tatarozása 
ily módon egyszerűbb s olcsóbb is, mert a külön 
kiszállási költségek megtakaríthatók, lévén az 
erdőmesternek fuvar s napidíj átalánya.

b) Tüzesetek. A nagy szárazság ideje alatt 
állandóan fenyegetett bennünket a tűzveszedelem. 
Megtörtént, hogy egy héten belül 4 Ízben gyulladt 
ki az erdő, sőt egy napon kigyulladt a Hadován 
s a Handerlován is. Sok kisebb eseten kívül 14 
nagyobb lüzünk volt, melyek azonban hála a 
gyors segítségnek, de főleg Kachelman Károly 
gyáros úr s a két önkéntes egyesület buzgó támo
gatásának. azokat sikerüli elfojtanunk, mielőtt 
nagyobb pusztítást okoztak volna, különösen sike
rült megakadályoznunk azt, hogy a fiatalosokból 
a szálerdőkbe vágjon át a tűzvész. E tekintetben 
legveszedelmesebb volt a Kizován s a Pusztelnyik 
forrás melletti tűz a hol az már a fák törzsére 
is átcsapott s a láng már-már a koronáig is fel- 
halolt. Tisztán fiatalosok égtek le mintegy 6 k.-hold 
terjedelemben, melyek részint már ősszel pótol
tattak, részint jövő tavasszal újra erdősítve lesznek.

A személyzet ez idő alatt heteken át talpon 
volt éjjel nappal s az egyes égett területeken 
mindaddig őrséget hagytam, mig a tűz teljesen el 
nem hamvadl, a mi több napon keresztül tartott.

c) Széldönlésék s más elemi csapásokról 
már az előbbiekben referáltam, melyek oly mérv
ben érték főleg a hólörések által erdeinket, hogy 
azt messze utódaink is érezni fogják.

d) Rovar s  gomba károk közül a »Caleo- 
phora laricella* molypille pusztítása már nem 
volt oly nagy mérvű, mint az előbbi években s 
alapos a reményem, hogy az most már csökkenni 
fog, mert ellenesetben vörösfenyő fiatalosaink mind 
kipusztulnak. Apadásukat a tavaszi kedvezőtlen s 
folyton változó időjárás s talán némileg az is 
okozhatta, hogy főleg a túlsörű helyeken az alsó 
ágakat lenyesettem a levegő szabadabb mozgása 
végett.

A »linea laevigatella* molypille szintén cse
kélyebb mérvben lépett fel, bár tavaly rovnai 
vörösfenyőinket s a Rosgrund melletti 15 éves 
fiatalosunkat, erősen ellepte

A *bostrichus curvidens* fenyőszú érezhető 
károkat a múlt évben nem okozott, csupán attól 
tartok, hogy a hólörések állal megtámadott osz
tagokban a jövő évben nagy mérvben fog fellépni.

A »botrytis cinerea«. mely főleg 1902. évben 
nagy mérvben lépett fel a tisztások szélén lévő 
idősebb fákon, a folyó évben már alig észleltetett.

A »trametes radiciperda* károsítása főleg a 
rovnai jegenyefenyőben mutatkozik s leginkább 
annak tulajdonítható azon sajnos körülmény, hogy 
minden nagyobb szélvihar lövéstől dönti ki a 
fákat kisebb nagyobb mennyiségben. Az elmúlt 
évben összesen 1013 drb rúd s vastagabb törzs 
esett ilyformán áldozatul Rovnáu.

Mindazonáltal általában az elmúlt évben úgy 
a rovarkárok, mint a gomba betegségek sokkal 
csekélyebb mérvben léplek fel, mint az előző évben.

e) Egyéb nevezetes események közül meg- 
emlíiendőnek tartom, hogy a besztercebányai kir. 
erdőfelügyelőség kiküldötte a hótöréseket 2 Ízben 
járta be s az erdőhivatalnak intézkedéseit meg
felelőnek s helyeseknek találta.

A faraktári bárcákkal történt s ismeretes 
hamisítást illetve a kezemhez jutott első hamis 
bárcál felettes hatóságomnak azonnal bejelentet
tem. mely a vizsgálatot nyomban elrendelte.

27. Újítások, javaslatok.
Azon március hóban életbeléptéiéit újítás, 

hogy a vevő közönség zaklatásának elkerülése

céljából az erdőből volt tűzifára a bárcát az 
erdőhivatal állítsa ki, melynek alapján a fél a 
vételárt egyenesen a pénztárba fizetheti be, a 
legjobban bevált, mert az ily módon eladott fa 
mennyisége a múlt évieket megháromszorozta.

A v. tüzifaraktárban uj anyagszámadás, s a 
v. Tanács rendeletéből ezenkívül egy sornapló is 
lett telfektetve, a járandósági bárcák kezelése s 
általában a raktári tűzifa értékesítése továbbra 
is a számvevőségnek tartatott fenn.

Nevezetesebb javaslatok voltak a rendkívüli 
fahasználatok folytán szükségessé vált megtakarí
tásokra, továbbá a határ állandósításra vonatko
zók, mely utóbbiak jövő február hóban fognak 
részletesen tárgyaltatni.

Ezekben voltam bátor mull évi működésünk
ről hűen s lehető részletességgel beszámolni s 
mielőtt jelentésemet lezárnám, szabad legyen e 
helyen köszönetéinél s elismerésemet kifejezni 
úgy erdőgyakornokaim, mint egész személyzetem 
buzgósága felelt, hogy engem mindenkor lelki- 
ismerettel s hűséges szolgálatukkal támogattak s 
végül tisztelettel kérem a tok. Törvényhatóságot, 
hogy különös intézkedést nem igénylő jelenté- 
semet tudomásul venni méllóztassók.

Selmecbányán, 1905. évi február 3 án.
Zólomy Imre,

v, erdóiuester

Meghívó.
Selmec- és Bélabánya szab. kir. bányaváros tör
vényhatósági bizottságának 1905. évi február havi 
közgyűlését ezen hó 14-ének délutáni 3 órájára 
meghirdetvén, arra a t. c. bizottsági tagokat ezen

nel meghívom.
Ipolyságon, 1904. évi december hó n.

Lits Gyula, főispán.

Tárgysorozat:
1. — A polgármester havi jelentése a közigaz

gatás és háztartás január havi állapotáról.
2. 1047. Graenzenstein Béla pénzügyminisz

teri államtitkár s a város díszpolgárának köszönő 
válaszirata államtitkársága 10 éves évfordulója 
alkalmából hozzáinlézett üdvözlő feliratra.

3. 278. A m. kir. belügyminister f. é. 6841. 
sz. rendelete Horváth Lajos volt állami anya
könyvi felügyelőnek ez állásától való felmentése 
tárgyában.

4. 460. Ugyanannak múlt évi 124,369. sz. 
rendelete a városi alkalmazottak részére megál
lapított drágasági segély kormányhatósági enge
délyezése tárgyában.

5. 527. Ugyanannak m. é. 118,346. sz. ren
deleté a hodrúsbányai alsó iskola helyreállításáért 
felmerült pótköltség engedélyezése Iránt"

6. 926. Ugyanannak in. é. 95,520. sz. rende
lete, a város törvényhatóságának megszüntetése 
tárgyában Sztankay Ferencz és Társai által elő
terjesztett kérvény elintézéséről.

7. 975. Ugyanannak m. é. 56.534. sz. ren
delete az 1903. évi zárszámadások kormány- 
hatósági felülvizsgálásáról.

8. 1006'1905. A in: kir. belügyministernek 
99,346. sz. sürgető rendelete a Budapest székesfő
város kórházaival szemben fennálló s kerek 
összegben 70,000 koronát kitevő betegápolási 
költség tartozás tárgyában.

9. 531. A m. kir. honvédelmi minister m. é. 
114,691. sz. rendelete a tényleges állományú legény
ségnek a tűzoltásban szakszerű kiképeztötése tár
gyában.

10. 693. A polgármester előterjesztése az 
1905—1907. évekre megalakult adókivetési s fel- 
szólamlási bizottságba bányász szakértőknek meg
választása iránt.

11. 345. A rendőrfőkapitány éves jelentése, 
a rendőrkapilányi hivatal működéséről és a köz
rendészet állapotáról az 1904. évre terjedöleg.

12. 925. A tiszti főorvos éves jelentése a 
közegészségügy állásáról az 1904. évre terjedöleg.

13. 969. Az erdőmester éves jelentése a 
városi erdőgazdaság 1904. évi állapotáról s az 
annak körében elért eredményekről.

14. 789. A gazdasági tanácsnok, az erdő- 
mester és a mérnök jelentése január havi műkö
désükről s február havi leendőikről.

15. 943 A számvevőség jelentése a konver
tálási és városi törlesztési alap január havi 
állapotáról.

16. 977. A fogyasztási hivatal jelentése a 
fogyasztási adók, adópótlékok s egyéb jövedékek 
január havi forgalmáról.
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17. 815. A város tanácsának előterjesztése 
a folyó évben foganatosítandó pótfelujitás elő
irányzata tárgyában.

18. 1000. A városi tanács és a vihnyei für
dőbizottság előterjesztése a vihnyei fürdő orvosi 
állás betöltésére vonatkozó feltételek és módozatok 
megállapítása tárgyában.

19. 945. A gazdasági bizottság és a város 
tanácsának előterjesztése a F. M. K. E. Selmec
bányái {választmánya által fenntartott hodrus- 
bányai és steffultói óvó segélyezése tárgyában.

20. 10707 1904. Ugyanannak előterjesztése 
az alsó magyarországi kémlő intézeti egyesület 
tulajdonát képező s a kaiváriai-úL mentén fekvő 
ingatlanoknak közczélokra való megvétele iránt.

21. 103. Ugyanannak előterjesztése W'inter- 
stein Barnát kérvényére a Vigadó bérleti biztosí
tékának 1000 koronára való leszállítása iránt.

22. 10134 1904. A rendészeti bizottság s a 
város tanácsának előterjesztése a cselédszerzés 
hatósági szervezéséről szabályrendeletnek megal
kotása iránt.

23. 8983 1904. A rendészeti és gazdasági 
bizottság, valamint a város tanácsának előter
jesztése a hetivásárok tartásáról alkotandó sza
bályrendelet tervezetének megállapítása tárgyában.

24. 321. A múzeumi könyvtári és gazdasági 
bizottság, valamint a város tanácsának előter
jesztése az óvár restaurálásához való hozzájárulás 
tárgyában.

25. 418. Beregvármegye megkeresése a nép
oktatási törvényjavaslat benyújtása alkalmából 
hozott határozatának pártolása tárgyában.

Selmeczbánya, 1905. évi január hó 7-én.
Szitnyai József,

kir. tan., v. polgármester.

H I R D E T É S E  K.

A „KOLOS” intézet 
(a p á c a -zá rd a )  lsét bolt he
lyisége f. é. augusztus 
hó 1-től bérbe adó. Bő
vebbet az egyházgond- 
noknál.

Schuszter Rezső-féle ház
ban Honvéd-uáca 59. sz. I. 
em. 4 szoba, konyha, élés
kamra és stb. május 1-től 
kiadó, ■fi Bővebbet a házi- 
~ asszonynál.---------

Kiadó lakás május 1-től Pischl- 
féle házban Felsőpiacon 2 szoba 
konyha fáskamra. - Bővebbet 
Flóro János cipész-mester úrnál.

N y a v a l y a t ö r é s !
Ki nva\alyutörés, görcs és más ideges állapotba 
szenved, kérjen iratot, ingyen és bénuontve kap. 
szabd. Hattyú gyógyszertár által Majna Frankfurt

Deák Ferenc-utca 17. sz. 
(Sóltz-féle) házban egy toolt- 
helyiség és kétszobás lakás 
május 1-től kiadó.

Bővebbet: Dr*. Fodor* L.f - . OLCSÓ CSEHORSZÁGIÁ G Y T 0 L L !
ő kilo nj fosztott !t *!0 kor., jobb minő- 
ségfi 12 kor., fehér fosztott puha párna 
toll 18 — és 24 — kor. hófehér foszlott 

puha párna toll 80 — és íiiV - kor. Szétküldés bérmentve 
utánvéttől Átcserélés és visszavétel a portóköltség meg

térítése mellett.

Benedickt Sachsel, Lobos 95.
Post P I L S E N, (Böltmen).

» » 88888888888888888888888888888888«  

A legh íresebb  k t t t c i g lp c k
házi és ipari célra 8

1. styriai kötőgépgyár |
magyar képviselete §

Budapest, VIII. Erzsébet-körút 23. |
------Részletfizetésre is kapható.--------  ~
|T  Árjegyzék ingyen és bérmentve. 

V arrógép ek  és kerékp árok  rak tára .

FogI József Lajos.

Szélhajtó-
Göpcsosillapitó

Hódepe-csöppek.
Étvágy gerjesztő emésztést segítő háziszer. 

Egy üveg ára 1 kor. Két üvegnél kevesebbet 
(2'50 K utánvéttel) nem küldünk.

Kapható: B i t t n e r  G y u l a  gyógy
szertárában Gloggnitz (Alsó-Ausztria.)

R É T H Y - f é l epemetefű cukorkánál!
Vásárlásnál azonban vigyázzunk és 
határozottan RÉTHY-félét kérjünk. 
mivel sok haszontalan utánzata van. 

I doboz 60  fillé r.
Csak RÉTHY-félét fogadj unkei!

ollbász
azonnal ehető vagy fö/ni való ltí8, pörkölt bőrű szalonnák 
elsőrendű zsírnak 128, sós fehér vbstag 128. vékony 128, 
liistült vastag 140, vékony 140 debreceni paprikás szalonna 
148. pácolt fogiiagytuás füstölt, paprikás szalonna 200 pácolt 
sovány szalonna nélküli sonka, kurmonádli oldalas lOií tillér. 
A lönti áruk szállító levele ós csomagolása ingyen Elsőrendű 
házi zsir 140 hozzá szelencék: 5 kgros 110,‘ 10 kgros 140. 
25 kgros 2.80: az árak fillérekből! értendők. Áruim árai. 
melyek gyakran változók e helyen minden számban kolbász cím alatt találhatók. Szállítja: ISAH.í'KÁll kiviteli 

üzlete Nyíregyháza.

Minden vasár- és ünnepnap
friss  farsangi fánk és 
—  hasche kapható =

B o r h e g y ! Istiéin,
cukrász üzletében.

Kzüst-utea 14. szám.

Nincs többé iszákosság!
K ívánatra b árk in ek  bérm entesen  küldünk eg y  csom ag  C ozaport

Hirdetések felvé
tetnek elap kiadó-
“ hivatalában, m Kávé, tea , é te l v a g y  szeszes ita lban  egyform án  adható  az ivó tu d ta  n élkü l.

C S E R N A K  G Y Ö R G Y
C I P É 9 Z Ű Z L E T E  

S E L M E C B Á N Y Á N , K O S S U TH -T F .R .

Női- ós férfl-lóbboli, lef?flnomabb bel- ós külföldi anyag
ból a legújabb divat szerint.

. . . .  Kész cipöraktftr.............

A koliojreslien szenvedő I r o i is ih
használja a régóta bevált és jó izíi

„K e ise r-fé le

l E L L - C A E A I E L L "
cu k ork ákat

O T  1 j ) közjegyzőileg hitelesített 
' okirat eléggé bizonyítja, 

mennyire beválnak és biztos si
kerrel hatnak ezek a cukorkák 
rekedtség, hurut és elnyálkoso- 

dás ellen
Ha hasonlót kínálnak utasítsuk 
vissza és óvakodjunk hamisítások
tól. Csak „három fenyő“ valódi véd- 
jegygyel. Csomagja 20 és 40 fillér. 

Knktár:
M á r k u s  M .

cukrászata S H i u e r l i á l i y á l i
beál:-Ferenc-utca 7., 1. saját ház 
.. .._ A la p it ta to tt  1 B 3 Q .........

Deák-utca 5. szám 
alatt harmadik emele
ten 5 szobából, kony
hából, cselédszobából, 
kamrából álló lakás

azonnal kiadó.
Bővebb felvilágosí

tással a házmester 
szolgál a házban.

A Cozapor többet ér, mint a világ minden szóbeszéde u tartózkodásról 
mert csodahatása ellenszenvessé teszi az iszákosnak a szeszes italt, A Ooza 
oly csendesen és biztosan hat, hogy azt feleség, testvér avagy gyermek 
egyaránt, az ivónak tudta nélkül adhatja és az illető mégesak nem is sejti 
mi oknzta javulását.

Nem régiben egy fiatal assáony nekünk körülbelül a következőt mesélte: 
„Igen én is használtam ezt a remek szert a férjem tudta nőikül és 

hála Isten teljesen segített rajta. Jó férj volt józan állapotban, de sajnos, 
majd mindig részek volt. Folytonos félelem, aggodalom és kétségbeesés, 
szégyen, becstelenség és szegénység közepette éltem ! be minek is meséltem 
volna el másoknak? Nem csodálatos é igazán, hogy egy asszony a dolgot 
saját maga ekképen irányítsa és otthonát, gondterlies tűzhelyét’örömpalo
tává tudja varázsolni ?"

Coza a családok ezreit békitette ki ismét, sok ezer férfit a széyyen és 
becstelenségtől megmentett, kik később józan polgárok és ügyes üzletem
berek lettek. Temérdek fiatal embert a jó útra. és szerencséjéhez segített 
és sok embernek életét számos evvel meghosszabbította.

Az intézet, mely a Cozapor tulajdonosa, mindazoknak kik kívánják egy 
próba adagot dij és költségmentesen küld, hogy így bárki is meggyőződ
hessen biztos hatásáról. Kezeskedünk, hogy az egészségre teljesen ártalmatlan

COZA INSTITUTE (Dpt. 171.), 71, High Holborn, London, W.C., ANGLIA.
(Levelek 25 fillér levelező-lapok 10 fillérre bórmentesitondők.)MOHLE VILMOS

cs. és kir. udv. szállító T e m e s v á ro n  
JVtag-, növény', rózsa-, fák- stb. 

nagytenyészet.
(Menyószterület: 62 hold 37 hektár.)

! Magvakból és virághagymákból a legjobbat. 
A legnemesebb gyümölcs-, disz- és sorfákat. 

A legszebb fenyóféléket és cserjéket.
Képletekkel bőven ellátott leiró katalógusok ingyen. 
Postaszállitmányok magvakkal 5 kor. felül bér

mentve.
Minden egyes szállítmányhoz „Mühle tanácsadfu; a  k ert 
n övelésb en 1-, a legjobb kertészeti kézikönyv,-pun.;? -mellé

Nyomatott Joerges Ágost özv. és fia könyvnyomdájában Selmecbányán, 1905
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