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Felelős szerkesztő és laptulajdonos: 

K C T I  I S T V Á N

Az expedíciót s hirdetéseket illető reklamációk a lapkezelő
Jo e rg es  Á g o st ö zv eg y e  és fia

céghez intézendők, hova az összes pénzküldemények is küldendők.

M E C J E L E N  M I N D E N  V A S Á R N A P .

Drága élet.
Aki M agyarország íónás Alföldjét, 

hepe-hupás dunántúli dombos vidékét, a 
Kárpátok lankás völgyeit beutazza, a má
jusi áldást fakasztó esők nyomában, ország
szerte örvendetesen tapasztalja, hogy Isten 
jóvoltából jó termése volt ennek az ország
nak. A kalászos gabona neműek buján 
nőttek, jó term ést adtak, a gyümölcsösök is 
szép rem ényekre jogosítanak, és ha csak 
valami elemi csapás nem nehezedik reánk, 
hálát adhatunk az egek urának, hogy ál
dása kisérte a földet munkálok munkáját.

De a m ikor a m egpróbáltatás nehéz 
napjaiból, a nyomorból már-már kivezetne 
a jó termésbe helyezett jogos remény, a 
drágaság nem hogy szűnnék, hanem állandóan 
a családfenntartók vállán teherkedik. Az 

ladók vásárja csúnyán kihasználja a fogyasz
tók zsebeit, a k iknek  nem lehet védekezni 
a haszonszerzés ezen embertelen árusítói ön
kénye ellen, várjuk a jobb belátásukat s 
\oltaképen csöudesen tűrjük , hogy az önké
nyes kizsebelés napról-napra nagyobb ará

nyok b an  tegye állandóvá a panaszkodást.
A kenyér, a hús, a tej á ra  a  hogy fel

ment az ősszel, ugyanaz ma is, sőt ország
szerte panaszkodnak, hogy napról-napra

emelkedik az árfolyam. V annak vidékek 
ahol a hús kilogrammja 1 kor. 60 fillér 
akkor, mikor a vidéken a mészárosok har
madrendű marhát vágnak és amikor a har
madrendű m arhának Budapesten 60— 80 K  
métermázsája. Még kirívóbb az üzleti tel- 
hetetlenség a disznóhúsnak, ahol 2 koronát 
is kérnek egy kilogrammért s amikor a 
disznóhús á ra  a  nagybani piacon 60 70
korona árban váltakozik.

Éppenséggel nem akarjuk mi helyi 
iparosainkra, kereskedőink, élelmi c ikkek 
árusítóinkat apostrofálni, mi általán az or
szágos viszonyokból, panaszokból merítjük 
e felszólaló sorokat, mert végeredményében 
az általános drágaság kihat az ország min
den vidékére s a hol e miatt nincs panasz 
ott a kereskedőket, az árusítókat csak di
csérni lehet. De nem lehet szó nélkül tűrni 
hogy kapzsiságból valaki és valakik roha
mosan gazdagodjanak, a közönség megfosz
tásával. Mert ha még egy olyan esztendőt 
érünk mint a tavalyi, akkor ez a drágaság- 
szinté megszokott jelleget fog ölteni s te
kintettel a felhalmozott igényekre, a sze
gény iparos népet és a hivatalnoki kart eg- 
sistenciájában végkép tönkre tesszük, a mi 
nemzeti és kulturális szempontból az ország

elgyengülését jelentené és állásában rettene
tesen megingatná.

E zért a hatóságok talpraállása, igé
nyeink és jogaink megvédése, aktuális kér
dés mindenütt a hazában. Csak olyan sza
bályrendeleteket hozzanak, a miknek a be
tartására igazságos ellenőrök vannak, a mit 
képesek betartani. A papiroson megirott 
jogvédelem, ha azokat aranytoll írta, zseni
ális fejű emöer fogalmazta is, semmit se ér 
ha a gyakorlati megvalósulásán nem munkál
kodik az arra hivatott fórum, a hatóság.

Erélyes intézkedésre van szükség ott, 
ahol az árusítók gazdagodási szenvedélye 
nem ismer határt. A közönség ha egyéb
ként védekezni nem tud, fékezze igényeit 
és garasait becsülje meg, ne hizlalja a 
telhetetlen pénzzsákokat. Tartogassa jobb 
napokra, mikor az áiusitó engedett az ön
kényéből.

Furcsa, de úgy van, hogy itt a fo
gyasztás csökkenése fog segíteni, míg a 
forgalom nagysága egyre a telhetetlenek 
szenvedélyét növeli.

Ha a közönség, ha csak ilyen halga- 
tagon is, bünteti a rút önzést, sokkal hozzá
járu l a piaci á r változásához. É s minden 
bizonynyal csak a maga javára.

Egy pohár tej.
— I r ta : S z o m á l i á é n  I s t v á n .  —

Könnyű kocsi haladt keresztül a folyóparti 
rónaságon, melyet egy-egy puskalövésnvire gon- ! 
dozott nyaralók s üde parkok szakítottak meg. : 
Alkonyat felé hajló nyári délután volt, a forróság 
már tetemesen alábbszállt s a folyó fölött szinte 
illatosán tiszta, édes esti levegő lebegett.

A kocsiban, mely igénytelensége ellenére is 
nem közönséges alkotmánynak látszott, négyen 
ültek: két nő a hátolsó ülésen, két férfi a bakon. 
A nők közül az egyik koros dáma volt, bánatos 
és szelidszemü öreg asszony, a másik egy fiatalabb, 
kissé rövidlátó hölgy, aki szerényen huzódotL meg 
az idősebb nő baloldalán. A férfiak egyike a lo
vakat hajtotta, a másik chamois-szinü livrét viselt, 
szabadszerü mozdulatlansággal szemlélte a bájos 
alpesi vidéket.

A korosabb nő kíváncsian nézett a folyó
partja felé, melynek fái közül karcsú villatornyok 
kacérkodtak a vándorló bárányfelhőkkel. Mikor a 
a kocsi egy útszéli malom mellett elhaladt, az 
üreg dáma titokzatosan elmosolyodott.

— Adél, sejti, hogy merre járunk? — Kér
dezte a rövidlátó asszonytól.

A fiatalabb most maga is a folyó környékét 
kémlelte.

— Őszintén megvallva, tudom ugyan, hogy 
Bücken körül járunk, de hogy hol, azt igazán 
nem tudom...

— A malmot se ismeri ?
— Nem felség-
ügy szólította az öreg asszonyt, hogy: »felség«.
— Adél, maga megbukna a tereptanból— 

Ez a nádfödeles viskó nem más, mint a roldorfi 
malom, ahol — de a többit talán magától is ki
találja...

— Ahol a rotdorh békekötést aláírták ? — 
Kiáltott föl a fiatalabb nő élénken.

— Úgy van. Huszonöt évvel ezelőtt a ma
lom padlásszobájában intézték el a század legérde
kesebb hadi bonyodalmát... A császár a bückeni 
érseki rezidenciában lakott, a szövetséges hadak 
vezére pedig a Gaar mellett, egy vincellérházban.

A fiatal hölgy izgatottan tekintett vissza a 
malom felé, majd egyszerre oda fordult a koro
sabb dámához.

— De hiszen akkor...
— Tudom, hogy mit akar mondani, kedves 

Adél... Ha ez itt a rotdorfi malom, akkor az a 
villa se lehet nagyon messze, ahol az öreg Bon- 
fini lakik...

— Csakugyan ezt akartam mondani...
A két nő olyan nyelven beszélgetett, amit 

a bakon ülő férfiak nem értettek.

A feketeruhás nő tehát, akit a másik fel
ségnek szólított, egész hangosan mondhatta kí
sérőjének:

— Ha a kocsist vagy a lakájt megkérdenők, 
bizonyosan megtudnák mutatni az öreg Bonfini 
házát—

A fiatalabb rémült mozdulatot tett.
— Szent Isten, hogy jut ilyesmi a felséges 

asszony eszébe?... Az összes európai újságok erről 
írnának egy teljes hónapon át... Es mit szólna 
hozzá a felseges úr ha megtudná—

— Ne féljen kedves Adél, nem fogjuk meg
kérdezni a lakájt... De ha az illusztrált lapok 
révén véletlenül megismertük a nyaralót, az hi
szem, hogy semmit se vétünk az etikett e lle n -

ideje, hogy leleplezzük az inkognitól, amibe 
a két asszony burkolózott. Az idősebb az egykor 
világszép Bella királynő volt, az vriai király hit
vese, a másik Delier Adél hercegnő, a fejedelmi 
asszony legkedvesebb udvarhölgye, aki úrnőjét 
tizenöt év óta árnyékként kisérte. A királynő sok 
éve az Alpesek között nyaralt, a birodalmukkal 
szomszédos országban, melyet hazájaképp szeretett. 
Itt közönséges polgár asszony módjára kocsizhatott 
faluról-falura, betérhetett tejet inni egy-egy major
ságba, s a kis vidéki városok cukrázdájában fesz
telenül olvashatta a francia ^újságokat. Kevesen 
ismerték, s aki tudta is, hogy Európa egyik nagy-
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A főiskola elvitele.
A bányászati és erdészeti főiskola elvitelé

nek kérdése megint szőnyegre került egy omlók- i 
irat kapcsán, melyet a főiskola tanári kara a 
múlt héten tett közzé és terjesztett fel az illetó- j 
kés minisztériumokhoz. Az emlékiratot a főiskola ; 
rektori hivatala a város közönségének is megklil- 1 
dőlte s úgy tudjuk, hogy Szitnyai József kir. ta
nácsos. polgármester már a legközelebbi közgyű
lésen bemutatja azt a törvényhatósági bizottságnak.

E városunkat igen közelről érdeklő kérdés
ben ezelőtt egy félévvel több cikkelyben foglal- , 
koztunk s foglalkozni fogunk az emlékirat kapcsán 
újabban is, hogy azonban a nagy közönség is tel
jesen tisztán láthasson ez ügyben és pro és kontra 
teljesen tárgyilagosan Ítélhessen e kérdésben szűk- ' 
ségesnek tartjuk először a főiskolai tanári karnak 
a főiskola áthelyezését sürgető emlékiratát közölni 
s azután fogjuk megtenni észrevételeinket.

Az emlékirat a következő:
A SELMECBÁNYA!

M. KIR. BÁNYÁSZATI ÉS ERDÉSZETI FŐISKOLA 
TANÁRI KARÁNAK

E M L É K IR A T A
A FŐISKOLA SZÉKHELYÉNEK ÁTHELYEZÉSE TÁRGYÁBAN.

Midőn Ö Felsége főiskolánk jelenlegi szer
vezetét múlt évi augusztus hó 3-án kelt legfelső 
elhatározásával megerősíteni kegyes volt. bányá
szati és erdészeti felső szakoktatásunk fejlődése 
uj korszak küszöbéhez lépett. Mély hálával fogad
tuk az uj szervezetet, mert hiszen a régivel szem
ben határozott haladást és fejlődést jelent; de ép 
e hálaérzet az. mely párosulva főiskolánk és vele 
együtt bányászatunk s erdészetünk jelen és jövő 
érdekeinek gondos mérlegelésével arra késztet 
bennünket, hogy újból felemeljük szavunkat.

Főiskolánk — múltjához híven — jelenlegi 
szervezetével is szorosan alkalmazkodott a kor 
kívánalmaihoz. De. — jóllehet a reorganizáció 
gondosan számolt mindama követelésekkel, me
lyeket a bányászati és erdészeti tudományoknak 
az utóbbi időben bekövetkezett rohamos fejlődése 
úgy az előadott tananyag, mint annak terjedelmét 
illetőleg is támasztott — bányászati és erdészeti 
felső szakoktatásunk reformálását még sem tekint
hetjük befejezettnek. Nem tekintjük befejezettnek 
azért, mert a szervezet, bármily gondosan legyen 
is kidolgozva, holt betű marad mindaddig, mig 
hiányzik sikeres megvalósításának lehetősége. Ez 
pedig hiányzik.

Mert tekintsük csak a bányászati és erdé
szeti felső szakoktatást a maga egészében, vizs
gáljuk meg helyzetét alapjában és kutassunk ama 
feltételek után,' melyek okvetlenül szükségesek 
ahhoz, hogy főiskolánk célját elérhesse, hivatását 
betölthesse.

országának uralkodónője, nem igen zavarta kíván
csiságával vagy tolakodásával. Gyönge idegbeteg 
nő volt — nem csoda, a hetvenes évek borzalmas 
eseményi nagyon megviselték az idegzetét, de 
innen mindig meggyarapodva, kipirult arcai távo
zott. Mulatságában még az se zavarta, hogy az 
öreg Bonfini is ezen a vidékén töltötte el hátra
levő napjait...

Most, hogy a királynő megint fölemlítette 
a vén szabadságharcos nevét, — mindkettőjüknek 
eszükbe jutott megint az a borzalmas esztendő, 
mely egész Yriából csatatért és temetőt csinált. 
1868-ban történt, hogy a gárdaezred egy éjszakán 
föllázadt, a nép megrohanta a királyi palotát, s 
pár órai kiabálás és fenyegetőzés után hajnal felé 
nagynehezen visszavonult. Az őrség szétcsapott 
az egész országban, s Bonfini, akinek ősei valaha 
Toszkánából vándoroltak be Yriába, fanatikusan 
a lázadók élére állott... Kegyetlen és ijesztő napok 
következnek, a nép már-már foglyul ejtette az 
egész királyi családot, mikor a szövetséges ural
kodó egy nap a fegyveresek százezreit zúdította 
a hangyabolyként forrongó Yriába... A királynő 
még most is vacogó foggal gondolt vissza a havas 
téli éjszakára, amikor mosónőnek öltözködve lo- 
pózott le a palota hátulsó lépcsőjén, míg a park
ban a mámorosán lelkesülő Bonfini tartott szónok
latot az ostromlók százainak. A jó Isten meg- I

Akár a bánya- vagy kohómérnököt, akár az 
erdömérnököt vegyük, nevelése két részre tago
zódik: az egyik az elméleti, a másik a gyakorlati 
nevelés. Az elsőt a főiskola adja, a másodikat 
ki-ki saját pólyáján szerzi meg. mert valóban 
gyakorlati tapasztalatokra csakis önképzés útján 
lehet szert tenni a gyakorlati élet mezején.

A főiskola feladata eszerint: lerakni azt az 
alapot, mely a későbbi gyakorlati ismereteknek 
biztos látással való megszerzésére és tudatos fej
lesztésére képesít. Minél erősebb, minél szélesebb 
az alap, annál biztosabb, annál tágasabb a rajta 
nyugvó épület; minél többet képes a tudományos 
kiképzés a főiskolán nyújtani, annál élesebb lesz 
a szemünk, tágabb a látókörünk, biztosabb az 
Ítéletünk és termékenyebb az alkotóképességünk. 
Más szóval: a tudományos nevelésnek a főiskolán 
többet kell felölelnie, mint a mennyit a későbbi 1 
speciális tevékenység szorosan véve megkíván, j 
Ha önálló szellemi munkát akarunk végezni, már ; 
csak azért is többet kell bírnunk, mint a mennyit i 
a gyakorlatban tényleg használunk, mert a tudó- I 
Hiány minden ága számtalan szállal van a többi [ 
ághoz kötve és a képzelet, a szellemi tevékenység ! 
e legfontosabb tényezője, teljesen megbénul, ha j 
ezeket az összekötő szálakat, amelyek nélkül látó- j 
körünk homályos marad és szellemi tevékenysé
günk uj irányt nem vehet, elvesziljük. Bármilyen 
egyszerű, a valóságban tényleg előforduló tech
nikai problémát vegyünk, az annyi mindenféle 
egyéb körülménynyel és melléktekintettel kapcso
latos, hogy a valóság követelményeinek minden
képen megfelelő megoldása csakis alapos, széles
körű tudományos képzettséggel lehetséges.

A mondottakkal azonban nem annak akar
tunk kifejezést adni, u.intha a főiskola célja csu
pán csak az elméleti nevelés volna. Ellenkezőleg 
teljes tudatában vagyunk annak, hogy a hallga
tókat. amennyire ez az elméleti munka terén csak 
lehetséges, a gyakorlat részére is elő kell készí
tenünk. Hiszen uj rendszabályaink első cikkelye 
is azt mondja, hogy »a főiskola feladata: rend
szeres tanítás útján bányamérnökük, kohómérnö
kök és erdőmérnökök gyakorlati irányú kiképzése 
tudományos alapon.* Csak az a kérdés, vájjon 
mit kell itt gyakorlati irányú kiképzés alatt érte
nünk? Azt semmi esetre sem, hogy a hallgatók, 
mint kész szakemberek, gyakorlati ismeretekkel 
és tapasztalatokkal megrakodva hagyják el a fő
iskolát. Ezeket, mint már említettük, csakis a 
gyakorlatban lehet elsajátítani. A főiskolán tartott 
gyakorlatok és laboratóriumi munkák már csak 
azért sem pótolhatják teljesen a gyakorlatot, mert 
itt is az elméleti utasítások játszák a főszerepet 
és mert különben sem érvényesülhet bennük a 
gazdasági momentum, amely pedig a gyakorlati 
kérdések megoldásánál elengedhetetlen feltétel. A 
főiskola a kiképzésnek gyakorlati irányt kizárólag 
csak azáltal adhat, hogy iparkodik felébreszteni 
és kifejleszteni hallgatóiban a gyakorlati érzéket, 
a feltétlen önbizalmat, a minden körülmények 
közt helytálló önállóságot, a teljes felelőség érze-

mentette a biztos haláltól s Angliába, mely 
vendégszerető otthont ajánlott föl nekik, csak
hamar megérkezett a boldogító hír, hogy a láza
dást szerencsésen elfojtották... Bonfini sietve 
menekült, a többi vezér pedig a kaszamaták mé
lyében álmodozott a váres háború napjairól... 
És harminc év alatt nem ismétlődött meg többé j 
a rémes lárma, mely akkor a szivük dobogását 
elfojtotta...

— Vájjon megöregedett-e nagyon az üreg 
néptribun ? — kérdezte elgondolkodva a királynő. 1

Adél hercegnő borzongva hallgatta a kényes ; 
tómát, de azért halkan megkérdezte:

— Felséged ismerte őt fiatal korában ?
— Nem sohase láttam. Ö se találkozott j  

velem sohasem, mert a háborúig nem a szék- 
városban lakott, akkor pedig nem igen volt arra 
való idő, hogy az utcákon mutatkozzam . . . J 
Csak a hangját hallottam azon az iszonyú téli j  
éjszakán, — de mondhatom, hogy az is éppen 
elég volt . . .

A kocsi most kikanyarodott a kis nyirfa- 
erdőből s a hölgyek előtt kicsillant a folyó meg
üresedett medre, a Gaar hires türkisz-zöld vize, 
mely már a nagy hajókat is megbirja. Az alkony 
utolsó sugara inegaranyozta a roldorfi hid pillé
reit s a vizen túl végigtűzött néhány alacsony : 
viskón, mely lustán feküdt a holt Gaar iszapos

tét s a tökéletesebb és célszerűbb után való tö
rekvést. Ezt és csakis ezt érthetjük a tudományos 
alapon nyugvó gyakorlati irányú kiképzés alatt.

Hogy a gyakorlatok és a laboratóriumi mun
kálatok az ily módon értelmezett gyakorlati irá
nyú elméleti oktatásnak nemcsak legalkalmasabb, 
de elengedhetetlen segédeszközei, az minden két
ségen felül áll. A gyakorlat részére való előké
szítés azonban ezekkel még korán sincs kimerítve; 
sőt van annél egy még sokkal fontosabb mozza
nat, mely nélkül a gyakorlatok és laboratóriumi 
munkálatok is meddők maradnak. Értjük pedig 
ezalatt a hallgatók kulturális, közgazdasági és 
szociális nevelését.

Az olyan mérnököt, aki csak azon van, hogy 
a lehető legkisebb fáradtsággal megfelelő évi fize
téshez jusson, hogy azután minél kényelmesebben 
élhessen; aki iskoláit avval a tudattal végzi, hogy 
csak kellemetlen formaságokról, t. i. a szükséges 
bizonyítványok megszerzéséről van szó, azt sem 
az elméleti sem a gyakorlati szakember mérnök
nek elismerni nem fogja. A mai szakembernek 
életfeladatát már magasabb szempontból kell fel
fognia. Ama kicsinyes felfogás helyére, mely a 
tanulást kizárólag csak eszköznek tekinti ahhoz, 
hogy kényelmes megélhetést biztosítson, annak a 
tudata kell, hogy lépjen, hogy tudása kulturális 
fontosságú és hogy jövő munkálkodása kulturális 
téren is számottevő. Csakis ez a tudat adja meg 
azt a céltudatos munkálkodást, a jobb. a tökéle
tesebb után való törekvésnek azt a kieligilheLetlen 
ösztönét, melyet minden mérnöktől joggal meg
kívánunk.

»Egy gőzgépei — mondja Kraft — az isme
retes táblázatok segítségével egészen jól össze 
lehet szerkeszteni; sőt azt is meg lehet tenni, 
hogy félig alva életünk végéig mindig ugyanazt 
a gőzgépet építjük, mert végül mégis csak jár és 
munkát is teljesít. Ha azonban szent kötelessé
günknek tartjuk azt, hogy a kitaposott kényelmes 
útról uj utakra térjünk, akkor tudnunk kell, hogy 
az emberiség kulturális haladásában nincs szüne
telés, hogy tehát szakadatlanul alakítanunk, módo
sítanunk és javítanunk kell*. S erre a céltudatos 
munkálkodásra, erre a fáradhatlan javítási és 
módosítási ösztönre éppen nálunk égetően szük
ség van.

Hogy a bánya-, kohó- és erdőipar csakis 
akkor boldogul, ha vezetésében a technikai kép
zettség mellett helyes közgazdasági és kereske
delmi szempont az irányadó, azt kétségbe vonni 
ma már senki sem fogja. Ha valamely vállalatot 
illetve gazdaságot olykép akarunk vezetni, hogy 
jövedelmezősége nemcsak a jelenben, hanem a 
távolabbi jövőben is biztosítva legyen, akkor 
annak a vállalatnak a kereskedelmi oldalait ép 
oly jól kell ismernünk, mint a technikaiakat; még 
pedig nemcsak főbb elemeivel s ezeknek egy
máshoz való viszonyaival kell tisztában lennünk, 
hanem a legkisebb részletekkel, sőt még azokkal 
a hatásokkal is, melyeket a kereskedelmi élet 
egyes fázisai a közgazdaságra gyakorolnak, mert

medrének. Adél hercegnő, aki költői teremtés volt, 
álmodozva nézte a falu szélén unatkozó fűrész
malmot, de a királynő most hirtelen odafordult 
hozzá.

— Nézzen balleié, — súgta a hercegnőnek.
Néhány terebélyes nyárfakoronája mögül

tornyos kastély fehérlett ki: a hercegnő egyszerre 
megismerte az öreg Bonfini villáját, melynek 
képét már többször látta az angol és francia 
illusztrált újságokban. Jól gondozott, de egyszerű 
nyári lak volt, kicsiny erkélylyel, melyet végig 
befutottak a fölfutó tulipántos virágai. A hercegnő 
ijedten kapaszkodott meg a kocsiülésben, de a 
fejedelemasszony elnevette magát.

— Meglássa, pompás tréfa lesz! — súgta 
kisérőnőjének.

— Mit akar tenni felség? — kérdezte az 
udvarhölgy ijedten.

A királynő odafordult a kocsishoz:
— Le fogunk szállni és gyalog megyünk 

végig az erdőösvényen . . . Maguk a kocsival 
átkerülnek a hídon és megvárnak bennünket a 
fűrészmalom túlsó felén . . .

A kocsis megfékezte az izzadó állatokat, a 
hölgyek pedig leszálltak a folyó partján. A her
cegnő titokban keresztet veteti magára, de nem 
szólt addig, mig a kocsi a hidra nem ért.
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csakis igy fogjuk előre láthatni ogyes cselekmé- i 
nyűink és intézkedéseink következmónyeit. Nem
csak jó technikusnak, hanem élelmes kereskedő
nek és tájékozott üzletembernek ke ll lennünk, ha 
)iiválásunkat teljesen be akarjuk tölteni és lm 
ambíciót helyezünk abba, hogy a birtokos töké- | 
letes szakembernek tekintsen bennünket, kire j 
üzleti érdekeit is nyugodtan rábízhatja.

Mindenki, ki iparral foglalkozik vagy az ipar 1 
iránt érdeklődik, tudja, hogy korunk a céltudatos ! 
szociális törekvések kora és hogy e törekvések a 
munkáskérdésben csúcsosodnak ki. Az ipari mun
kások küzdenek organizációért hasonlóan ahhoz, 
mikor a mull század elején a föld népe, a job
bágy tette ugyanezt. Az organizáció költségeit 
akkor a földbirtok viselte; a jelen küzdelemben 
az ipar fogja fizetni. A szociális kérdés tehát 
bizonyos mértékben szembeállítása a munkás 
érdekeinek az ipar érdekeivel. S éppen ez a kö
rülmény az. mely a technikust hivatott szociál
politikussá teszi. Mert a mérnök a munkaadó és , 
a munkás között áll: ö képviseli az iparost a j 
munkással szemben. Neki kell első sorban arra ! 
törekednie, hogy azok az ellentétek, amelyek I 
munkaadó és munkás közt felmerültek, minél 
előbb és minél kevesebb áldozattal siraittassanak 
el. És erre ő a legalkalmasabb is. A mindennapi 
együttlél oly közel hozza őt munkásai gondolat- j 
köréhez, hogy nemcsak azt tudja, hogy legnagyobb 
részük szociáldemokratikus eszméket táplál, hanem 
felfogja, megérti e jelenség alapokail is. Tapasz
talatból ismeri a testi munkával járó fáradalma- ■ 
kát, érzi maga is a tömegtermelés veszélyeit, egy- ! 
hangúságát és mindenkor értesülve van munkásai j 
panaszáról, kívánságáról és megélhetési viszo- ! 
nyairól. Szóval: a munkáskérdést és a vele össze- : 
függő többi problémát közvetlen közelből tanul- , 
mányozhatja s igy leginkább fogja eltalálni azt, 
hogy mit kell az államnak és a munkaadónak 
tenniük, minő intézményeket kell létesíteniük, 
hogy a munkások méltányos kívánságai is kielé- 
gittessenek és az ipar érdekei se szenvedjenek. ,

A munkáskérdésnek közvetlen közelből való 
alapos tanulmányozásához és gyökeres megvizs- , 
gálásához azonban csakis úgy foghatunk hozzá, 
ha az ehhez szükséges alapismeretekkel rendel
kezünk. Igaz: ezeket az alapismereteket a gyakor- | 
latban is meg lehet szerezni, de igen sokszor csak ! 
keserves csalódások és nagy áldozatok árán. me
lyek megtakaríthatók, ha kész alappal lépünk a , 
gyakorlatba. Hallgatóinknak tehát már a főiskolán 
tisztába kell jönniük a szociális törekvéseknek 
legalább az alapelemeivel.

S ezzel röviden körvonalozluk volna azt az 
irányt, melyet főiskolánknak hallgatói kiképzésé
nél követnie kellene, hogy célját elérje, rendel
tetését betöltse. Kutassunk most önzetlenül, min
den melléktekintet félretevésével az után, vájjon 
ennek az iránynak a betartása a mostani viszo
nyok mellett csak megközelítőleg is lehetséges-e ?

Folytatása következik.

— Mi a felséges asszony szándéka? — kér
dezte a lélekzotét. visszafojtva.

— Ne féljen, kedves Adél, semmi rossz 
Csak jöjjön velem bátran, nyugodt lehet, hogy I 
nem történik baja . . .

A királynő balfelé fordult a gyalog ösvényen, 
a hercegnő pedig nagyot sóhajtva követte. Pár 
perc alatt odaérlek az erkélyes villához, melynek ! 
bádogleleje fölött nyugalmas nyári alkonyat lebe
gett. A királynő kissé elgondolkozva nézte a 
verandái, melyre csikós vászonernyő volt kife- i 
szil ve, aztán lábujjhcgyeri mutatóujját az ajkára 
téve, oldalvást fordult, a házal körülvevő park j 
felé, melyei hegyes acélrudak választottak el a j 
magányos gyalogösvénytöl. Nem igen tehetett ; 
többet tizenöt lépésnél, mikor egyszerre vérvörö- | 
sen megállóit.

Mi az? — súgta Adél hercegnő izgatottan. |
A királyasszony csöndesen a fák közé mu- | 

falóit: egy piatan alatt hófehér öreg űr állott, bő , 
vászonzekében, fején széles szalmakalappal. Az j 
öreg úr békésen szivarozott, mig lábainál öt-hat | 
éves fiúcska lovagolt nagy hetykén egy hintalovon. j

— Ü az! — mondta a királynő fojtott j 
hangon.

A gyerek ekkor merész mozdulatot lelt a 
hintalóval, mire az izgatott hercegnő hangosan

K Ü L Ö N F É L É K .
— Személyi hírek. Horváth Kálmán. 

rendőrfőkapitány e hó t-én hat heti szabadságra ; 
Nagysallóba utazott. — Tóth Imre ár., hánya
kerületi főorvos szabadságából e hó 5-én vissza- , 
tért s átvette hivatala vezetését.

— Kitüntetés. Fordinánd bolgár fejedelem 
a mull hónapban Szentantalban való tartózko
dása alkalmával szép kitüntetésben részesítette a 
község érdemes s közbecsülésnek örvendő kántor- 
főtanitóját, Szkladányi Bélát, a ki már 34 éven 
át működik a községben. A fejedelem dicsérettet 
emlékezvén meg a tanító érdemeirőt, őt a bolgár 
koronás ezüst érdemkereszttel tüntette ki. A köz
ségben örvendetesen halott a hosszú idő óta mű
ködő, érdemes kántor főtaniló magas kitüntetése.

— Egy derék munkás kitüntetése. La
punk és nyomdánk ünnepet ült a múlt hét szom
batján Ritka szép és nekünk becses ünnepet mert 
a tisztességes, a tiszteletet kellő és követelő ' 
munkát ünnepeltük, a munkát, amely nemesit. 
Langcnlhal Ferenc, a .Joerges Ágost és fia cég j 
könyvnyomó intézetének vezetője volt az ünne- 1 
pelt, akit abból az alkalomból, hogy már egy 
negyed százada megszakítás nélkül van ez üzlet
ben, a kereskedelemügyi miniszter állami elia- j 
merő oklevéllel tüntetett ki és tiz darab arany- j 
nyal jutalmazott meg. Az oklevél átadását, az i 
állami kilü ntetés tényét ünnepélyessé telte az a , 
tisztelet, amelylyel viseltetnek Lángénthal Ferenc \ 
iránt munkatársai és ismerősei. Múlt szombaton 1 
délután hat órakor a városház közgyűlési termé
ben folyt le az ünnepély, melyen megjelentek az 
ünnepeken és családján kívül a Joerges Ágost 
küny\kereskedésének és könyvnyomó üzletének 
alkalmazottai élükön a főnökkel, az elsőfokú ipar
hatóság, Horváth Kálmán rendőrfőkapitány, a vá
rosi tanács tagjai, a besztercebányai kereskedelmi 
és iparkamara képviseletében Hornyacsek István 
takarékpénztári igazgató és több törvényhatósági 
bizottsági tag. Szilnyai József kir. tanácsos, pol
gármester adta át az ünnepeknek az oklevelei 
és a tiz darab aranyat. Emelkedett hangú, tartal
mas szép beszédet intézett a jelenlevő ünneplő 
közönséghez és az ünnepekhez miután Hornyacsek 
István takarékpénztári igazgató mint a munka 
embere üdvözölte Langenlhal Ferencet a munka 
emberéi. Paxner Rezső a kitünteteti munkatársa 
szép albumot adott át az ünnepeknek a kitünte
tés emlékére. Ezzel véget ért az ünnepély hiva
talos része, este nyolc órakor folytatása volt

elsikitolta magát. A kiáltásra az öreg űr a gya
logösvény felé tekintett, s a hölgyeket megpil
lantva leemelte a kalapját. A királynő nyájasan, 
szolid tekintet lel viszonozta az üdvözlést.

Felség, az istenre, mit. cselekszik? — súgta 
félig holtra válva a hercegnő. A fehérhaju ember 
barátságosan a kerítés felé közeledett.

— Parancsol asszonyom égj pohár tejet.? 
— kérdezte udvariasan a feketeruhás asszonytól.

A királynő mosolyogva bólintott.
— Szívesen, mert bizony megszondáztunk 

a délutáni melegben . . .
A házigazda a konyha felé kiáltott s pár 

perc múlva régi módi hókkal nyújtotta ál isme
retlen vendégének a jégboluílöll tejet. A királynő 
fenékig ürítette ki a poharát.

Köszönöm, igazán jól esett, — mondta hálá
san az öreg úrnak.

. . . Fél óra múlva az elhagyott fűrész- 
malomnál ismét helyet foglaltak a kocsiban. Adél 
hercegnő otthon szívdobogást kapott s két napig 
ágyban fekvő beteg volt. A királynő, mikor reggel 
benézett hozzá, igy szólott:

Kedves Adél, vannak percek, mikor az 
ember kijálsza a történelmet . . .

azonban a Bogya János virágtermében, ahol ba
rátságos vacsorát rendezett a kitüntetett férfiú 
tiszteletére munkaadója Joerges Ágost. A vacso
rán igen szép felköszöntőkben ünnepelték a ki
tüntetet' férfiút, munkásságát, szorgalmát, tisztes
ségét például állitván oda munkatársai ólé. — 
Mi, akik együtt dolgozunk Langenlhal Ferenccel 
akik együtt örvendtünk kitüntetésén, tisztességes 
munkájának elismerésén azt kívánjuk neki, hogy 
sokáig logyen még példaadónk a kitartó, becsüle
tes munkában.

— Köszönetnyilvánítás. A hodrusbányai
ifjúsági egylet részére újabban adakoztak: Kubis 
Géza, Kocsis Ferenc 2—2 koronát. Szives köszö
netét mond az elnökség.

— Pisztoly főlövészet. A pisztoly lövészek 
köre. mint minden évben, az idén is augusztus 
elsején tartotta meg főlövészetét, melyen a meg
hívott vendégek közül sokan jelentek meg. A 
lövészet délelőtt tiz órakorj kezdődött s az esti 
órákig eltartott. Délbon a kisiblyei vadászlak 
árnyas hársai alatt közebéd volt s a jó ebédnél, 
melyet Moha Alajos föerdővéd szolgáltatott csak 
a jó kedv, derült hangulat volt jobb.

Házasság1. Ballon István rendŐrbizto9 
mull vasárnap délután kötött házasságot Béla- 
bányán Goldfusz Mihály földbirtokos leányával 
Ilonával. A fényes esküvőn, amelyet gazdag lakoma 
követelt, száznál több vendég vett részt. — Stahl 
Béla pénzügyi számtiszt mull szerdán vezette ol
tárhoz Leustach Margitot néhai Leustach Lajos 
főszolgabíró leányát.

— Egy szép múltú egyesület feloszlása.
Az alsómagyarországi bányatársulatok kémlőegye- 
stilete f. évi jul. 29-én városunk tanácstermében 
Farbaky István főbányatanácsos elnöklete alatt 
tartott rendes közgyűlésében határozatiig kimon
dotta az egyesület feloszlását s erről a bánya- 
kapitányságot értesítette. A feloszlató közgyűlésen 
jelen volt a Geramb .1. .1. bányaegylet képviselője, 
a hodrusbányai Schüpfer-, Szt. István (Alt Stefani)-, 
Kelemen (Clementi)-, Keresztelő Szt. János-táró; 
a Selmecbányái Szt. Mihály-, Moor Cherubin-táró: 
a bélabányai Máriasegits (Mariahilf)-táró: a vih- 
nvei János Bőnek (Joliann Benedikti), a Szent 
Háromkirály-táró; a bankai ITj István-, Alojzia-, 
Márkus Anna-táró; a kőpalaki Mária-táró bánya
társulatok és a szentanlali Regina Sanctorum 
kohótársulat nevében 11 szavazattal, Szitnyai 
József, kir. tanácsos, polgármester a Windisch- 
leuten bányatársulat nevében 1 szavazattal, Ka- 
chelmann Károly gépgyáros a Moder-táró bánya- 
társulat nevében 1 szavazattal, továbbá dr. Török 
József lümcggondnok, báró Foullon Henrik a 
Geramb .1. J. bányaegylet részvényese, Soltz Sán
dor volt egyesületi kémlész, Kurcz János egye
sületi számvivő, Vörös Ferenc tb. főjegyző. A köz
gyűlés minden egyes határozata fontos intézke
déseket állapított meg úgy a számadások felül
vizsgálata, az egylet alkalmazottjai igényeinek 
biztosítása s az egylet vagyonának értékesítése 
tekintetében, minden intézkedésében a méltányos
ságot és célszerűséget tartván szem előtt. Azon 
okokat, melyek miatt a magánbányászati tevé
kenység mind szűkebb határok közé szorittatott, 
tartalmas beszédben ismertette Farbaky István 
elnök, mely beszédet a közgyűlés jegyzőkönyvbe 
foglaltatta, hogy okmányként megőrizhesse annak 
igazolásául, hogy a feloszlásra nem megfontolás 
nélkül határozta el magát. Farbaky István elnök 
fájdalmas érzéssel mondta ki a halálos Ítéletet e 
nagy múltú egyesületre, mely 1842-ben alakulva, 
igen nagy szolgálatot lelt a magánbányászatnak, 
melyet mintegy 40 bányalársulal képviselt. Az 
egylet történetét Szitnyai József polgármesterünk 
irta meg kimerítően 1893-ban meejelent művében; 
erre hivatkozott az elnök is beszédében s őzért 
nem terjeszkedett ki hosszabban az egylet törté
netért!. Az elnöki beszéd hatása alatt valóban 
fájdalmas érzéssel hagyták el a jelen voltak a
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gyűléstermet a feloszlás szomorú tényének kimon
dása után. Sajnáljuk ezt a véget, mert ez a hasz
nos tevékenységű egyesület hosszabb jüvőt érde
melt. olyat, mely bele nyúlnék abba az időbe, 
amikor a magánbányászati tevékenység újból 
kivívja az ót megillető vezérszerepet ama ténye
zők sorában, melyek hazai bányászatunkat fel
virágoztatják.

— Eg-y hazafias püspöki rendelet. Tren- 
csónból tudatják, hogy a nyitrai püspök Szmre- 
csányi Pál legújabb körlevelében elrendelte, hogy 
a Tátrabankbau elhelyezőit egyházi pénzeket 
mondják föl és más intézeteknél helyezzék el. 
mert azt tapasztalta, hogy némely felső-trenosén- 
megyei plébános az egyházi pénzeket a Tátra- 
bankban helyezi el, már pedig ez az intézet az ! 
utóbbi időben mintegy 800,000 korona vesztesé
get szenvedett, nem is szólva arról, hogy ez az 
intézőt a tót nemzetiségi propaganda zászlóvivője 
és igy támogatást egyáltalában nem érdemel.

— Városi közgyűlés. A törvényhatósági 
bizottság u havi rendes közgyűlését jövő hét kedd 
napján délután 3 órakor tartja. A gyűlésen Szit- 
nyai József, kir. tanácsos, polgármester fog el
nökölni.

— F. M. K. E. 1905. évi augusztus 23-án 
d. e. 11 órakor Árvaváralján tartja meg XXIII. 
évi rendes közgyűlését amelyre az egyesület üsz- 
szes alapitó. örökös, rendes és pártoló tagjait 
tisztelettel meghívja az elnökség. A közgyűlés na
pirendje: I. Elnöki megnyitó. II. A közgyűlés jegy
zőkönyvének hitelesítésére három egyesületi tag 
kiküldése. III. Bőid. emlékű József cs. és kir. fő
herceg ő Fenségének, elhunyt legmagasabb Véd
nökünk emlékezete. Az emlékbeszédét Lils Gyula 
Hontvármegye főispánja, a F. M. K. E. tb. elnöke 
tartja. IV. A magyar társadalom és a nemzetisé
gek. Értekezés. Tartja Hots Ödön, a F. M. K. E 
budapesti választmányának alel nőké. V. Ügyvezető 
alelnök beszámolója az egyesület 1905—1905. évi 
munkásságáról. VI. Az elnökség 1904— 1905. évi 
jelentése és az igazgató választmány határozati 
javaslatai. VII. Az egyesület 1904. évi összárszá- 
madása és a törvényszerű fölmentvény megsza
vazása. Vili. Az egyesület 190(5. évi összköltség
vetésének megállapítása és esetleg a törvényha
tósági választmányok kapcsolatos javaslatai. IX. 
Kgzes vármegyei és városi választmányok meg
alakulásának bejelentése és tudomásul vétele. X.
A zárszámadás-vizsgáló bizottság egy tagjának 
megválasztása. XI. Az 1900. évi közgyűlés helyé
nek meghatározása. XII. Indítványok, amelyek az 
alapszabályok 10. §-a értelmében, a központi el
nökséghez írásban beadattak. — Az igazgató vá
lasztmány a közgyűlést megelőzőleg 1905. évi 
augusztus hó 22-én, este 7 órakor Aisókubin vá
rosban, a vármegyeház dísztermében ülést tart, 
hogy a közgyűlés tárgyait előkészítse.

— Clmer használati engedély. A m. kir. 
miniszterelnök engedélyt adott Bretlschneider 
Zsigmond és fia cégnek, a Selmecbányái cipőgyár 
tulajdonosának, hogy gyári cikkein, üzleti helyi
ségein, cimtábláin, üzleti nyomtatványain Magyar- 
ország külön címerét használhassa.

— Vihnye-fürdő vendégei. A múlt héten 
a következő névsor jelent meg Vihnye vendégei
ről: LiederholTer Vilmosné fényképész özvegye 
és leánya Budapest, Róth Lajos bankhivatalnok 
és neje Budapest. Kopper János igazgató neje Für, 
Schwammel János tanitóné Tiszakálmánfalva, 
Kreiker Gusztávné főmérnök neje és leánya Szeged. 
Torma Lajosné nyug. százados neje Léva, Tót 
Vera házvezetőnő Budapest, HolTer Alajosné vas
úti vállalkozó neje Budapest, Pintér Gusztávné 
kereskedő neje és fia Budapest, Volstein Józsefné 
asztalossegéd neje Budapest, Szilassy Pál dr. kir. 
törvényszki aljegyző és neje Szolnok, Körmend 
Viktória magánzó Csömör, Ipper Mórné keresk. 
ügynök neje és gyermeke, Zólyom, Maró István 
máv. tisztviselő neje és leánya Budapest. Heitler 
Hugó dr. ügyvéd Budapest, Kascnsky Arpádné az 
első takarékj»énztár volt cégvezető özv. és családja 
Budapest, Friedmann Teréz varrónő és Schönfeld

l.ina Nyílra, Ploskál Jánosné áll. hiv. neje és 
Martinovics Irén Bpest. Lövinger Berta tanítónő 
Budapest, Schefler Rozália és leánya, lászlófalvi 
Velits Dezső dr. igazgató-tanár orvos Pozsony. 
Taxner Károlyné honvéd miniszt. számtiszt neje 
és leánya Budapest, Bánunkéi Edené kereskedő 
neje és családja Debrecen. Ribári Amália varrónő, 
és kísérője Bakabánya, Lederer Imre joghallgató 
Budapest. Mautner Gizella tanítónő és Mautner 
Olga Budapest. ValdfogI Józsefné asztalos neje 
Esztergom, Zorkóczy Samu gyári-igazgató Ózd, 
Tauf Vilmosné lakatossegéd neje Budapest. Len- 
hardt Károly tanuló Hertelendifalva, Reich Jozeíin 
rabbi neje és fia Bálorkesz Benda Tibor joghall
gató Máramarossziget, Aigner Gáborné tanító neje 
és lia Csúz. özv. Fischer Lipólné magánzónő és 
2 leánya Léva, Hercz Mihály né Budapest, Valczné , 
Konkoly Irén állami tanítónő Aranyosmaróth, 
özv. Csáky Gézáné magánzónő és 2 leánya Bpest, ! 
Akossy S.. igazgató-tanár és 3 leánya Kecskemét, 
özv. Bitay Istvánná tanár neje Szegvár. Torovszky 
Mária kályhásmunkás neje Baán, Burg Eochin 
szatócsné Baán, Vappler Gusztáv kir. telekkönyv- 
vezelő, neje és fia Érsekújvár, Grünwald Rózsa 
szatócsné Nagysalló, Ambruska A.-né csizmadia
mester neje Léva, Albert Mártonná m. kir. állat
orvos neje Szob, Wiener Józsefné dr. ügyvéd neje, 
leánya és dada Zólyom, Faragó Mártonná sütő
mester neje és leánya Budapest, Vajda Adolf j 
bpesli közúti vasuttárs. főellenőre Budapest, özv. 1 
Mészáros Haás Ilona hiv. özv. Szeged, Visontai : 
Márkné bankhiv. neje Bpest, Söffler Mihály keresk. 
és neje Pozsony, Sternlicht Sománé gyáros neje I 
Losonc, Spitz Kálmánná fakeresk. neje és leánya 
Bpest. Hasenauer üttóné hiv. neje és 2 leánya 
Bpest, Schöpfiin Károlyné dr. orvos özv. és leánya 
Nagvkálna, Facher Zsigmondné keresk. neje Bpest, 
Herbst Géza vármegyei főjegyző és neje Szombat
hely, özv. bárcai Bárczay Ödönné földbirtokos 
Bpest, borsai Csorba Iván miniszt. fogaim. Bpest, ; 
Mikiéi Szeréna állami tanítónő Eperjes. Összesen: | 
84D vendég.

A főiskola kibővítése. A m. kir. bá
nyászati és erdészeti főiskolán, mint értesülünk, 
közelebbről újólag nagyobb építkezések lesznek, 
amennyiben a főiskola vegytani tanszékei elhe
lyezésére uj palotát fognak építeni. Schello Róbert 
és Sobó Jenő főbányatanácsosok épen e célból 
nagyobb tanulmányutal lesznek e nyáron a kül
földi egyetemek vegyészeti tanszékeinek tanulmá
nyozása céljából.

Főiskolai tanárok tanulm ányútja. A
főiskola nagy szünidejében a bányászati főiskola 
több tanára részint külföldi, részint belföldi ta
nulmányútra megy. így Boleman Géza tanár 
Angliába, Londonba megy tanulmányútra, Réz 
Géza tanár a hazai kőszénbányaüzemeket fogja 
tanulmányozni, Sobó Jenő és Schello Róbert fő
bányatanácsosok szintén külföldön lesznek nagyobb 
tanulmányutat különösen a nagyobb főiskolák és 
egyetemek vegyészeti berendezéseinek tanulmá
nyozása végett. Böckh Hugó dr. bányatanácsos 
országos geológiai bányafölvéleleket fog végezni. ; 
Ackcr és Reguly bányamérnökök segélyével.

— Szállásadók figyelmébe ajánljuk a hely- ; 
beli líceum Értesítőjének záró szavait, melyek 
szerint »a szállásadók tartoznak az igazgatóság- j 
nál előzetesen jelentkezni, mert ismeretlen, az ' 
igazgatóságnál előre be nem jelentett helyen la- ; 
nulót elhelyezni nem szabad*. A jelentkezés min
den nap 11—12-ig történhetik meg a líceum igaz- ; 
gatósági szobájában (I. emelet jobbra), és pedig 
akár szóval akár írásban, mely utóbbi esetben j 
pontosan meg kell írni a szállásadás feltételeit, | 
igy a szállás helyéi, földszint vagy emeleten van-e
a kiadó szoba havi árát, teljes ellátást, vagy csak 
reggeli, uzsona, takarítás, fűtés, világítás, mosás 
nyujlatik-e, hány tanuló fogadtatik fel.

— Térzene volt múlt csütörtökön délután 
az Erzsébet-téren. Gziczka Sándor karnagy veze
tése mellett a városi zenekar játszott 5 órától 7 
óráig s az igen szép zenét nagy közönség hall
gatta végig. Jövő csütörtökön a Polőfi-kertben lesz 
a térzene.

Templom renoválás. A Szent Katalin 
templom födésével elkészült már Egyedi Ignác 
bádogos-mester, aki valóban elismerésre méltó

ügyességgel végezte a rendkívül nehéz fedési mun
kálatokat. A jövő héten megkezdik a templom 
belső javítási munkálatait, igy az egész templom 
festését, a padolal és padok kicserélését, mely 
munkák mintegy két hónapot vesznek igénybe. A 
javítási munkálatok ideje alatt természetesen nem 
lesz isteni tisztelet a templomban.

A katonaság: elszállásolása. Említettük 
már, hogy e hó 23-án egy egész honvédgyalog 
ezred érkezik Selmecbányára, ahol nyolc napon 
ál maradnak katonáik. Az elszállásolás előmun
kálatait. megkezdette már a rondőrkapilányi hi
vatal s ez utón is felhívja azokat, akiknek tiszti 
lakrsnak alkalmas kiádószobájuk van, hogy ezt e 
hó tizenötödikéig jelentsék be a rendőrkapitányi 
3 számú szobájában.

— Jótékonycólu művószestély. Említettük 
mull számunkban, hogy több fővárosi és külföldi 
művésznő- és művészből alakult társaság hang
versenyt rendez e hét folyamán városunkban. A 
művészek Besztercebányáról, hol három estélyt 
rendeztek, tegnap érkeztek ide. A besztercebányai 
lapok a legnagyobb elismeréssel emlékeznek meg 
az előadásokról, amelyek valósággal művészi szín
vonalon állottak és a közönségnek vidéken ritkán 
élvezhető műélvezetet nyújtottak. A művész tár
saságnak tagjai Bolgár Nelly, a berlini Veslers 
Színház tagja; Sziklay Blanka, a Magyar Színház 
tagja; Csongrády Rózsa, a stuttgarti Színház tagja; 
Kenedich Kálmán, a Népszínház énekese; IJjváry 
Károly, a Magyar Színház komikusa; Szabó Pál, 
a Magyar Színház tagja; Fodor Bertalan, a m. kir. 
Operaház tagja. A társaság tegnap este rendezte 
első művész-estélyét a Pelőíi-kerlben fölállított 
szabad színpadon nem nagy. de válogatott közön
ség előtt, mely nem győzte eléggé kifejezni tet
szését minden egyes szereplőnek. A művészeslélyl 
ma este uj műsorral megismétlik s hisszük, hogy 
közönségünk megérdemelt pártolásban fogja része
síteni az előkelő művészeket, annál is inkább, mert 
a tiszta jövedelmet a F. M. K. E. helyi választ
mánya javára adják.

A F. M. K. E. év k ö n y v e , mely Clair Vilmos 
főtitkár munkája, kilőne fejezetben ismerteti az egyesület 
1904/905: évi munkásságát A jelentés kiemeli, hogy az egye
sület huszonhárom évi fönnállása alatt immár egy milliót 
fordított magyar közművelődési célokra, amely összegből 
óvodák, iskolák és monedékházak alapítására egymagában 
710,658 koronát, tanítók jutalmazására 31.24.-J koronát, tanu
lók jutalmazására 10.737 koronát nép- és ifjúsági könyvtáruk 
alapítására 1(5,71(5 koronát s iparoktatási célokra 35,6110 ko
ronát lizetett. Az egyesületnek ma is fontadéit és (5 segélye
zett irodája, 1 sogélyzett iskolája, !>4 ifjúsági és népkönyv
tára köztük egy honvéd legénységi könyvtára s azonkívül 
egész sorozat más intézménye (magyar ifjúsági egyesületek, 
dalos-, olvasó-, és zenekörök, hatóságra kiterjedő területén, 
ahol mindenütt nemzetiségek laknak, eredményesen terjesz
tik a magyar művelődést és jelentékeny tényezői a magyar 
hazafias szellem és érzüles kifejlődésének. Oss/.es tagjainak 
száma 7017, köztük (J95 alapító, 318 élethossziglan való 1501)4 
rendes és pártoló tag. akiknek száma azonban, az egyesület 
céltudatos s a magyar társadalom előtt mind rokonszenvesei) 
működése folytán, egyre emelkedik. Az egyesiiloli vagyon 
25(5,274 korona, amely nagyobbrészt állampapírokban \an 
élboly ez ve ; évi költségvetése 28 -31,001 korona.

Külön fejezetben számol be az elnökség az ogyosiilet 
által kezdeményezett társadalmi mozgalmakról. Nyílra város 
számára kultúrpalotát kér a vallás és közoktatásügyi mi
nisztertől, amelyben a Felvidék egész néprajzát felölelő gyűj
teményt kívánna létesíteni s elhelyezni a nyitrai egyesületi 
könyvtárat, amely máris 2200 kötetet számlál s egészen 
■ngyen áll a közönség rendelkezésére. Az egyesület továbbá 
szabad líceumot tervez a működési területéhez tartozó nagyobb 
városokban és vidéki központokon, amelynek ügyét a Felvi
déki írók és Újságírók Köre venné a kozébo, kezdésére ren
dezett az elmúlt télen Zólyom vármogyo iparfejlesztő bizott
sága Besztercebányán háziipari kiállítást s hozták be Vihnyo- 
Peszorény és Bars-Szt-Márton tótajku községekben az ifjúsági 
magyar istoni tisztelőtöket, melyeket a nevezett községek kö
zönsége is szívesen látogat. Az egyesülőt törvényhatósági 
választmányai közül a zólyomi megalkotta a hazafias olvas
mányokat terjesztő egyesületet, amely Kruján eitnii hazafias 
tót lapjával nemcsak Zólyom vármegyéből!, de a szomszédos 
vármegyékben is erős versenytársa a pánszláv sajtónak a 
szepesi pedig mozgalmat indított, hogy a tnaguruvidéki len
gyel es pánszláv izgatást a magyar érzésű papság és a taní
tói kar segítségével ellensúlyozza.

Legkiválóbb érdeme azonban az egyesületnek, hogy 
Thuróczy Vilmos elnök indítványára, akinek vezetése alatt
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izinte uj erőre, tekintélyre és országos népszerűségre emel- 
kaJett * F. M. K. E , » népiskolai oktatás reformja kérdésé* 
l,en Allést foglalt, a kétségWvtil az egész ország rokonszen- 
víre s/.ámithat. Törvényben kéri kimondatni, hogy az összes 
iskoláiban — kivétel nélkül — a tanítás nyelvének mégha- 
tározása az állam kizárólagos joga legyen s illetőleg, hogy | 
a tanitas nyelve más, mint a magyar nem lehet. Az egye
sillet föl fogja hívni az összes magyar közművelődési egye- ] 
s ü l e t e k e t ,  hogy őzen hazafias álláspontjához csatlakozzanak 

abban értelemben Írjanak föl az országgyűléshez és a j vallás- és közoktatásügyi miniszterhez.
Az egyesületnek tizenogy törvényhatósági választmánya 

van a melyek zavartalan együttérzésben az elnökséggel, 
mindannyian élénk tevékenységet fojtenek ki, hogy a magyar i 
művelődést a Felvidék nemzetiségi vidékein mind szélesebb j 
alapon torjeszszék. Működésüknek máris meg van az az ered- , 
ménve, hogy a városok és a közigazgatási járások központjai 1 
az egész vonalon meginagyarosodtak. Most az egyesület a 
magyar-tót nyelvhatárvonalon összpontosítja minden rendel- , 
kezesre álló erejét.

A magyar nyelv sikeres tanítása s a magyar szelle
mek és érzésnek társadalmi téren való előmozdítása terén és í 
kivált tanítók és tanítónők közül, a „Thuróczy Vilmos juta- , 
louidijat" (200 korona) J.ikubovieh Sándor nyitrai kath. fin- j 
iskolai igazgató-tanítónak, a budapesti Nemzeti Kasinó 120 
koronás dijat Ilgó Gabriella árvamegyei tanítónőnek, Bencle 
Imre nyitrai püspök 80 koronás jutalomdijat pedig ifj, 
Wollay Nétus iglói kath. iskolai tanítónak szavazta meg az 
egyesület. Azonkívül 32 tanítót, tanítónőt és óvónőt tüntetett 
ki az egyesület dicsérő oklevéllel és 120 tótajku tanulót ju- 
talomkönyvokkel.

— Bársonyégetési női munka. C.ziczka 
Sándorné női gyakorló iskolájának egyik tanítvá
nya, Gziczka Margit a múlt hóban a fővárosban 
megtanulta a bársonyégetési kézi munkát s e hó 
elejétől lakásán kü|ön órákban tanítja azt. A 
rendkívül szép kézimunka egy hónap alatt elsa
játítható. Tandíj fejében 20 korona fizetendő.

— Nikó Lináról. Azt olvasom a jeles mű
vésznőről, a mikor a napi lapok az ő halálát 
közük, hogy vidéken több városban játszott s a 
mi városunkról említést sem tesznek, pedig itt 
igen nevezetes időszakot élt át az immár meg
boldogult művésznő. Akkor jött hozzánk, a mikor 
őt a főváros egyik színházában az a nagy sérelem 
érte, a minőnél nagyobb művésznőt alig érhet 
és itt enyhülést talált. Egy ellensége, a kit az 
akkori lapok Hepp-hepp báró néven emlegettek, 
megfogadta, hogy Nikó Linát tünkre teszi s e 
nemes (?) célja érdekében egy csoport embert 
fogadott fel, a kik egymásután több estén lehe
tetlenné tették fütyüléseikkel, lármájukkal a mű
vésznő szereplését. Általános botrány támadt 
ebből, melynek a vérig sértett művésznő azzal 
vetett véget, hogy kilépett a színház kötelékéből 
s vidéken keresett menedéket az üldözés elől. így 
került Bogyó Alajos színtársulatával Selmecbá
nyára, a hol Vörös Ferenc a »Hiradő« szerkesz
tője Réthy László titkárral szövetkezve gondos
kodott arról, hogy fogadtatása szívélyes legyen, a 
mi vele szemben nem volt éppen könnyű, mert 
a jeles művésznő az ő szerénységénél fogva min
den kitüntetést elhárított magától, még az eléje 
küldött kocsiba is csak úgy ült, hogy kedves kis 
leánya mellé 2—3 kartársát ültette fel. A szer
kesztőség szeretetre méltó akadémikus tagjai erre 
gyalog kisérték be lakására s e mellett minden 
kocsi mellé jutott két-két kisérő s igy a társulat 
tagjainak bevonulása diadalmenetté vált, melyre 
évek múlva is kedvesen emlékezett vissza a mi 
primadonnánk. Sokat Írhatnék róla, sokat é» 
szépet s örömmel olvasom a napilapokban, hogy 
a »főváros közönsége és sajtó egyaránt osztatlan 
elismeréssel adózott neki, hogy a színháznál való
sággal kényeztették. Nem csak a direkció, de a 
kollégái is és boldog volt mindenki, ha egy-egy 
színház utáni estét az ő jókedvű társaságában 
tülthetelt*. Örömmel olvasom a róla szóló dicsé
reteket, mert tudom, hogy megérdemli azokat és 
mert látom, hogy a későbbi kor elégtételt adott 
neki az egykor szenvedett sérelmekért. Kedves 
kis leányán végtelen szeretettel csüngött, már kicsi 
korában tanítónőnek szánta, miként nekem mondá, 
hogy boldog legyen. De végtelen gyöngéd, figyel
mes volt ő kartársai iránt is, akik őszinte tiszte

lettel környezték őt. Mi is sehneciek, akiknek 
alkalma volt vele, hacsak párszor is érintkezni, 
tiszteltük, becsültük benne a művésznőn kívül a 
jó anyát, a kiválóan nemes lelket, a ki még az ő 
ellenségéről sein mondott rosszat, legfeljebb egy- 
egy künyűjo volt számára, a fájó érzés e külső 
jele. E régi tiszteletünknek legyen szószólója e 
rövid megemlékezésünk.

— Az ebek ty esztendeje Selmecbányán 
julius 1-én van, ekkor kötelesek bejelenteni a 
kutyákat tartók kutyáikat megadóztatás alá, amely 
adót meg kell fizetni az ex-lex dacára is, mert a 
passiv rozistencia az ebek adójára nem vonat
kozik. A rendőrkapitányi hivatal megkezdette már 
az ebbárcák kiosztását s figyelmezteti az ebtulaj- 
donosokat, hogy a bárcákat e hó 15-ig váltsák ki, : 
mivel e napon már megkezdi üldöző munkáját a j 
kutyapecér, aki kegyelem nélkül elcsípi azokat az ! 
ebeket, amelyek nem igazolják előtte bárcáikat, 
hogy adófizetési kötelezettségüknek eleget tettek.

SELMEC- ÉS BÉLABÁNYA SZ. KIR. VÁROS

JFusxerüzIet kiadó!
Szentháromság-téren 45:111. sz. 
-------------  házban --------------

§
§ 
§

I

egy la.kássa.1
egybekötött teljesen berendezettfüszerüzlet 
1905. november 1-étöl k i a d ó .  
Bővebbet ERDÉLY GYULA ház

tulajdonosnál.

^ e n d é g lö

megnyitás.

HIVATALOS KÖZLEMÉNYEI.
Az anyakönyvi hivatalok bejegyzései.

1905. évi julius hó 30-tól augusztus 5-ig. 

Születés.
Bnfűa János, Szokolik Mária fiú Selmecbánya 
Bruck József. Zrnok Jozefa leány „

Kihirdetés.
Schleginger Izidor Goldhauimer Maliid Selmecbánya

Házasság.
Zima Bohuszláv Oplt Franciska Selmecbánya 
Stalil Béla Leustach Margit

Halálozás.
Rakita József 54 éves tüdőgiiinőkór 
Rajtó Erzsébet 8 hónapos hevenybélhurut 
Hatala Emília 18 éves tüdögümökór 
Simko Emília 2 hónapos gyengeség 
özv. Pomíy Andrásné GO éves szívbaj

Bátor vagyok a mélyen tisztelt közönség 
becses tudomására adni, hogy a régi 

úgynevezett

„ste in g ru b e n i c s á r d a "
vendéglőt (a Gulrich-féle házban) újonnan 
berendeztem és ott LE STYA N SZK Y  
JÓZSEF úrnak kitűnő hírben álló bo
rait, valamint a legjobb minőségű hordó 
és palack-söröket mérem, A kellemes 
kerti helyiségben egv tekepálya is áll a 

- =■-' t. vendégek rendelkezésére.

- A Ysnúéglfi megnyitása na vasárnap i. n. lesz,
Kérem a n. é. közönség becses pártfogását. 

Mély tisztelettel
Ö Z V .  PREPEL1K JÁNOSNÉ.

5115/1905. rkp 819 szám/lítOö.
Hirdetmény.

Az ebadóról szóló szabályrendelet értelmé
ben az 1905/6. évi ebadó megállapítva lévén, fel
hívom az ebtulajdonosokat, hogy az 1905/6 évre 
szóló ebadót, folyó évi szeptember hó 1-ig fizes
sék be, illetve az ebbárcákat váltsák ki hivata
lomnál miután ezen időn túl a bárca nélküli ku
tyák a pecér által elfogadtatnak és a tulajdonos 
ellen a kihágási e.'járás megindittatik.

Selmecbánya, 1905. augusztus 2-án
Rendőrfőkapitány helyett: 

Kuti István, 
rnlkapitány.

Pót-árlejtósi hirdetmény.
A fennti ‘zam alatt folyó hó 9-én kibocsá

tott árlejlési ^hirdetmény kapcsában közhírré té
tetik, hogy a selmecbár.vai m. kir. dohánygyár 
gyártási épületén felfekv^en alkalmazandó eresz- 
csatorna nem h rganyl ádogból, hanem horgany
zott vasbádogból lesz készítendő.

Az emlitett árlejtésnek egyébb feltételei vál
tozatlanul érvényben hagyatnak.

Selmecbánya, 1905. évi julius hó 31-én 
M. kir. dohánygyári igazgatóság;.

Utánnyomás nem dijaztatik

75256/1905. n  „  . . . . .
- B. M. számú körrendelet.Ill-a.

A Cunard Steain Ship Company Ltd. részéről szállítási szer
ződések megkötése céljából alkalmazott meghatalmazottakban 

beállott változások.

Valamennyi törvényhatóságnak.
Hivatkozással 60,881/1904. számú kürrende- 

letemre értesítem, hogy Fischer Jenő kereskedő 
losonczi lakosnak a tengeren túli kirándulók szál
lítására engedélyt nyert Cunard Steam Ship 
Company Ltd. liverpooli hajótársaság által az 
1903. IV. t.-c. 15 §-a értelmében Nógrádvárinegye 
területére szállítási szerződések megkötése céljá
ból történt alkalmaztatását jóváhagytam.

Budapesten, 1905. évi julius hó 23-án 
A miniszter meghagyásából.

Bölcs s. k.
miniszteri osztálytanácsos.

H I R D E T É S E K .
A harang-utca 15. sz. házban 2 szoba, 
konyha, éléskamra, pince, szép udvar 
és kis kertből álló lakás a zo nnal 
--------------------------k ia d ó !---------------------------

1403/905. sz.

Árverési hirdetményi kivonat.
A Selmecbányái kir. járásbíróság mint telek

könyvi hatóság közhirré teszi, hogy selmeci ta
karékpénztár végrehajtatónak Kredl Vencel végre
hajt. szenvedő elleni 37 K 05 f költség és jár. 
iránt végrehajtási ügyében a selmecb. kir. járás
bíróság területén levő Kredl Vencel és neje Ilerold 
Gizella tulajdonául bejegyzett a Selmecbányái 990. 
sz. tjkvb. a -+- 1993. hrsz. 186. népössz. sz. ház 
és kertre Hodrusbányán ezennel adószerint 1328 
K-ban megállapított kikiáltási árban az árverést 
elrendelte, és hogy a fentebb megjelölt ingatlanok 
az 1905. évi szeptember hó 22-ik napján d. 
e. 10 órakor a hodrusbányai rendőrbiztos hiva
talos helyiségében megtartandó nyilvános árveré
sen eladatni fog.

Árverezni szándékozók tartoznak az ingatlan 
becsárának 10%-át készpénzben vagy az 1881. 
évi LX. t.-c. 42. §-ában jelzett árfolyammal szá
mított és az 1881. évi november hó 1-én 3333. 
sz. a. kelt igazs. miniszteri rendelet 8. §-ában 
kijelölt óvadékképes értékpapírban a kiküldött 
kezéhez letenni avagy az 1881. LX. t.-c. 170 §-a 
értelmében a bánatpénznek a bíróságnál elöleges 
elhelyezéséről kiállított szabályszerű elismervényt 
átszolgáltatni.

Selmecbányán, 1905. évi julius hó 14-ik 
napján. Llha, kir. jbiró.
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W á n n m  néPfaanki részvény o 1- 
y \ d P U l U  e s ó n  e l adó.  — Cím 

.■. a kiadóhivatalban. .'. .'. .'. .'.

i h l e t - á t v é t e t ?
Tisztelettel órtesitem a n. é. közönséget, hogy 

WEISZ ADOLF jó hírnévnek örvendő

divat-árú üzlet helyiségét
1906. évi január hó 1-én átveszem és a mai kor
igényeinek megfelelő legiinomabb és legjobb mi
nőségű férii- és női divat-áru cikekkel újonnan 
berendezem.

Felkérem ennélfogva a n. é. közönségei, 
hogy a jelenlegi üzletemben lévő és elárusitás alá 
kerülő divat-árukat igénybe venni és üzletemet 
szives látogatásával megtisztelni kegyeskednék. 

Kelt Selmecbányán, 1905. évi július havában.
Mély tisztelettel

N y a v a ly a tö ré s !
Ki nyavalyatörés, görcs t-s más ideges állapotban 
szenved, kérjen Íratott, ingyen és bérmentve 
kapható a szab d , h a t ty ú  g y ó g y s z e r tá r  áltál 

M ajna. F ra n k f u r t .

Kolbász
debreceni kolbász azonnal ehető vagy főzni való 176, pörkölt 
bőrű szalonnák elsőrendű zsírnak 152, sós fehér vastag 150, 
vékony 150, füstölt vastag 158, vékony 158, debreceni papri
kás szalonna 168, pácolt foghagymás paprikás szalonna 200, 
pácolt sovány szalonna nélküli sonka, karmonádli. oldalas 160 
fillér. A fönti áruk szállító levele és csomagolása ingyen. 
Elsőrendű házi zsir 168. Kozzá szelencék: 5 kgros 110. 10 
kgros 140, 25 kgros 280. Az árak fillérekben értendők. Áruim 
árai, melyek gyakran változók e helyen minden számban 
b o l h á s / ,  cím alatt találhatók. Szállítja: I l i i d  / ,  b i t  

kiviteli üzlete Nyíregyháza.Egyszeri átsim itás

Üzleti értesítés.
Tisztelettel adom tudomására a n. é. közön

ségnek. hogy

divatárú  üzletem et,
gyári vállalatom miatt, kénytelen vagyok felhagyni
1906. január 1-én.

A midőn megköszönöm tisztelt vevőimnek 
üzletem iránt eddig is tanúsított bizalmát, felké
rem, hogy ezen kedvező alkalmat arra használják 
fel, hogy a raktáromon lévő divatáru cikkeimből 
szükségleteiket beszerezzék.

E célból meghívom a n. é. közönséget üz
letem meglátogatására.

Kelt Selmecbányán, 1905. évi julius havában.
Kitűnő tisztelettel

W E I S Z  A D O L F .

WEISZ SIMON
glücksthAl gyula

S Z É N A S Y .
A R p A D

I  ^  M A G V A f
___________________a f i i f .

"  * M A G Y A R  

R A J Z  K  Ö  K  ZŐ  ! JOBBAK, 

joerges özv. és fiánál. 
V  d ó n  i w  C r t ' r n e

rövid idő alatt veszély nélkül eltávolít minden 
szepiőt, még legmakacsabb esetekben is. Leg
egyszerűbb használati mód mellett is a legbiz
tosabb eredmény. Egész tubus ára ára .'1 korona 
Valódi csakis zöld tubusokban. S chw anen  

A p o th ek e  F r a n k f u r t  a m .

SCHICHT- 
szappannal

(S za rv a s  v a g y  k u lc ssza p p a n )

pótol

K ó f c v a r d  átsim itást k özön séges  
I v ü  Lo/ÍU l 1 szappannal. ——....

S c h ic h t -s z a p p a n  a le g jo b b  és h a s z n á la tb a n  a le g o lc s ó b b  !

Első cs. és kir. osztrák-magyar kizárólag szab, vitiarmentes. Kronsteiner-féle 
uj zománc. H om lok zaí-festék re hatóságilag

védve.

KRONSTEINER KAROLY
BÉCS, III. Haupstr. 120 . saját házában.

Ütvén különböző minta, vízzel keverhető, mosható, viharinentes, tűzálló, zománcozott, csak egy
szerű mázolás. Jobb, mint az olajfesték. Évek során szállítja cs. es kir. uradalmak, katona- és 
civilintézőségnek. vasúinknak stb. M inden r é s z tv e t t  k iá l l í tá s o n  első  d ij ja l  ju ta lm a z v a . 
Legolcsóbb festék homlokzatokra, belterületre, különösen iskolák, kórházak, templomok kaszárnyák
hoz stb. es mindenféle más tárgyhoz. E gy n é g y z e tm é te r  á r a  5 fillé r. Meglepő eredmény. 
H O M L O K Z A T - E E S T É K  viharmentes, lueszben oldható, 4!) minta olajfestékkel azonos Kg.-ja 

24 fi l lé r tő l  följebb.
Kívánatra ingyen próba, mintakönyv prospektus.

Valóban nagyszerű és elérhetetlen „ r o v a r i r t ó . ”

Selmecbányán: Engel Zsig- 
inond, Ernst Zsigmond, ifj. 
Marschalko Gyula, Weisz 
Ignác és Weisz Samu fűszer

kereskedőknél.

Csak palackban vegye.
J-fodrusbányán: Kukucska IpolYságon: Berczellér M., 
József és Weisz Jakab fűszer- Bolner Pál, Dombo Károly 

kereskedőknél. és Wurnánn I.ajosné fűszer
kereskedőknél.

Körmöcbányán: Freud Ma
nó. Gazdik János, F. W. Horn, 
Klein Hermáim és Ritter 

, Leopold J. fűszerkereske
dőknél.
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