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Felelő, szerkesztő és laptulajdonos:

K  Ú T I  I S T V Á N

Az expedíciót s hirdetéseket illető reklamációk a lapkezelő

Joerges Ágost özvegye és fia
céghez intézendők, hova az összes pénzküldemények is küldendők.

M E G J E L E N  M IN D E N  V A S Á R N A P .

Városi közgyűlés.
Iiekkenfí meleg- volt a múlt közgyűlés ; 

napján, a városháza alacsony közgyűlési 
terme olyan volt, mint a velencei ólom
kamara, ám a nagy meleg nem olvasztotta 
el a városatyák kötelességtudását és a köz- 
iigyek iránt való érdeklődését s aki itthon 
volt Selmecbánya városában megjelent a 
közgyűlésen, sőt az úgylátszik legrégibb 
városatya, Wankovits Lajos kora és a nagy 
meleg dacára a vihuyei hüs kársak alól 
rándult be, hogy részt vegyen a közllgyek 
intézésében. Példát vehetne az öreg úrtól 
sok fiatalabb városatya kollegája s különö
sen a honatyák követhetnék őt a polgári 
kötelesség-tudásban.

A tárgysorozat nem igéit sok érde
kességet, annál többet a pót-tárgysorozat, 
amelyen ékes gépírással volt megírva, hogy 
az országos port fölvert memorandum — 
a főiskolai tanárok memoranduma a főiskola j 
áthelyezése tárgyában — tárgyaltatni fog. í

Ez a memorandum még sok pört-patvart ' 
fog felidézni s idővel talán híresebb lesz 
annál a híres memorandumnál, amelynek hősei 
Szegedre kerültek ezelőtt tizenkét eszten
dőkkel. Különbség azonban mindenesetre

igen nagy van a memorandumok közt s az 
eredményben is lesz, mert a mi memoran
dumunknak a hősei, a főiskolai tanárok 
aligha kerülnek Szegedre, lcgfünncbb ha 
céljukat elérik s a főiskolát is odavihetik.

A memorandum nagy kavarodást idé
zett tehát fel a törvényhatósági bizottság
ban s különösen a város feje, aki a város 
reputációjának, jó hírének megvédeliriezé- 
sére vau hivatva, követelte a legsúlyosabb 
feltételek szerint az elégtételt s vele tartott 
a bizottsági tagok legtöbbje is, Heincz 
Hugó és Jezsovies Károly bizottsági tagok 
azonban higgadtságra intettek s igy a végén 
mégis lemondott a bizottság a súlyos felté
telektől s elégnek találta a páros viadalt 
a — tollal.

Készül tehát a toliharc készül az ellen
memorandum. Hogy mi lesz a vége a harc
nak, vajh’ ki tudná azt megmondani. Mi 
úgyhisszük, hogy béke, tartós, áldásos 
békekötés az u j  v ig a d ó  fé n y e s  h e ly iség e ib e n ,  

a m e ly e k  k ö z ö t t  f ü r d ő  is  le s ze n .

Ennyit egyelőre a 1 emorandumok 
ügyéről.

Vihnyéről is szó volt a közgyűlésen 
és a gondnokáról is.

Vihnye főidővel úgy van Selmecbánya 
közönsége, hogy a páratlan szánni hónapok
ban bízik a fürdő jövőjében, a páros számú 
hónapokban nem. A múlt, júliusi közgyű
lésen rettenetes határozottsággal kimonda
tott, hogy az évek óta tervezett uj szállót 
kiépíti a város, az a ugusztusi közgyűlésen 
langyosan fogadták az elnöklő polgármes
ternek azt a bejelentését, hogy alig lesz 
az építésből valami ebben az évben, mert 
sok nehézség- vau s aztán ki tudja, hogy 
mint lesz, kockáztatott befektetés stb.

Nyomban ki ül az aggodalom az arcokra, 
vannak akik látják azt a rettenetes nagy 
tönköt, amelyre ráviszi Vihnye a várost; 
szállnak az aggódó hangok, hogy az idén 
nincs jövedelem, hogy improduktív minden 
befektetés, amit a város Vihnyébe befektet 
s ennek nyomán elhangzik a vészkiáltás, 
menekülni kell Vihnyéről, el kell adni, 
fórt mit Schaden!

Hiába való aztán minden beszéd, hogy 
vendégek igen is szép számmal vannak, 
hogy a jövedelem jóval nagyobb, mint a 
múlt év hasonló szakában, hogy igen sok 
jelentkező vendéget cl kellett utasítani lakás 
hiányában. Megszállta az aggodalom a szi-

Szegény emberek.
Irta: S z i l á g y i  F e r e n c .

Simon hazafelé tartott. Lassú, •vontatott lép
tekkel, mintha valami iszonyú, mázsás terhet ci
pelne, roskadozó üsszeroppant vállain. Csak akkor 
kezdett szaporábban lépegetni, mikor a belváros 
villamos világitású, csillogó cifra kirakatokkal sze
gett utcáiba ért. Ezeken óvatosan, lopva setten
kedett végig és ha zsebébe sülveszlett keze ökölbe 
guzsadt, mégis lehajtott fővel, alázatosan tekergő
zött végig a vele szembe jövők sűrű áradatán. 
Járása itt magán viselte azoknak a kopott ruhájú 
félretaposott sarkú embereknek félszeg szerénysé
gét, kiknek véletlenül valami nagyúri parkettás 
szalonban akad valami dolguk s kik ezért a me
részségükért bocsánatért könyörögnek.

Hogy azonban háta mögött újból messzire 
elmaradt a pompa, a gazdagság előkelő nyugodt 
zümmögése, és ismét azokba a zeg-zugos szűk 
külvárosi sikátorokba ért, hol apró. félig mezitlen 
hancurozó gyerkőcök építenek várakat a száradó 
csatornák bűzös sarából, és macska ügyességgel 
kúsznak fel és alá azokon a ki- bedíiledczolt kor
hadt palánkokon, melyek itt már egyre sűrűbben 
váltakoznak a sárgára meszelt emeletes musikás 
tanyákkal, Simon kihúzta magát.

Fejét magasra vetette, szinehagyotl fakó 
kabátját kigombolta, valami elszánt, dacos gőg 
feszítette, dagasztotta mellét. Igaz is. Mért is kel

lene neki surranva, lopva járni az utcákon ? Hát 
mit vétett ő? Tolvaj talán, vagy haramia, mert 
nincsen hivatala? mert nem kereshet kenyeret? 
Hát tehet ő arról, hogy a vezérigazgató sikkasz
tott, a könyvelő csalt, a pénztáros lopott — a 
bank megbukott, — és ö hivatal nélkül maradt? 
Hát tehet ő arról, mi? A vér fejébe szállott és 
fenyegető tekintettel nézett körül, mintegy keresve ; 
azt a vakmerőt, ki őt meri okolni szerencsétlen
ségéért. Szerette volna, ha valaki kérdőre vonná, 
hogy meglett ember létére nem rüstelli-e az ilyen 
ténfergő, naplopó életet. Uram Istenem, de meg
mondta volna annak a magáértl Majd egyszerre 
ellágyult. Eszébe jutott mindaz a megalázkodás, 
nyomorúság, amelyet legutóbb el kelleti szenved
nie, és e keserű emlékezés valami acélos marok | 
erejével kezdte fojtogatni. Irtózatos erővel birkózott 
meg a szemébe törő könyökkel. Arcának minden 
izma csonttá keményedéit a nagy küzködésben, 
fogai szinte csikorogtak, recsegtek, amint egy- ; 
másra szorultak — oly erővel — hogy a levegő 
csak szinte süvöltve fütyülve szűrődhetett kérész- : 
tül rajtuk.

Nem akarta, hogy otthon megint egyszeribe 
meglássák rajta, hogy útja ismét csak hiábavaló volt.

Hellegett. Attól a sápadt szóllan asszonytól, 
ki örökké oly kedvetlen, oly komor mint egy esős j 
őszi délután.

És rettegett lányától is, ki reggeltől estig 
ott ül a feketére politirózott kis asztal mellett,

és varr, varr, sűrű, szapora öltésekkel, és kinek 
ajkán egy-egy csengő kacaj, egy pajzán kis da
locska el nem hangzana a világért sem.

Irtózott ettől a két élő szemrehányástól, 
melynek néma hallgatása beszédesebb a legéke
sebben hangzó szónoklatnál is.

Négyszer, ötször is fel-alá járt a ház előtt, 
míg végre elhatározta magát arra, hogy benyisson 
a füstős, alacsony kis lakásba. Hangosan, szinte 
derült kedvvel köszöntötte Őket, hogy: — Jó estét! 
de az a hűvös csend, melylyel köszöntését fogad
ták, csakhamar torkára forrasztotta színlelt jó
kedvét. — Azok nem is kérdezték, hozott-e pénzt, 
talált-e valamiféle állást — úgyis tudták, hogy 
ezzel már rég eldicsekedett volna. Csak az asszony 
szólalt meg halkan, szinte könyörgően: »Ma már 
kétszer itt volt, téged keresett*, aztán rakosgatta 
tovább az asztalra, a kenyeret, sót, vizet.

Tudta Simon nagyon jól, hogy ki kereste, 
mit akart tőle, de azért mégis csak megkérdezte: 
A lakbérért ugye?!

Erre már a lány is közbeszólt, unott, fátyolos 
hangon: Azt mondta, ha szombatig nem fizetünk, 
a háziúr kidobat! Most meg az asszony folytatta: 
Meg azt is mondta, hogy ne is kérjünk több ha
ladékot a háziúrtól, mert úgy sem ad, ha csak 
Margitnak nem, — de ehhez olyan szemtelenül 
nevetett, hogy ki akartam dobni.

Simon nem értette meg mindjárt, hogy mi
ről is van szó, de amikor szinte gépiesen mozdu-
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veket, haragítsanak Vihnyére és a gond
nokára.

Ilyen hangulatban olvastatott fel a 
gondnok jelentése, hogy a folyó rendezési 
munkálatok végzésére kénytelen volt tiz 
munkást, kubikost hozatni Szegedről, mert 
helyben nem volt munkás.

No hát megjárta a kubikosaival, majd 
hogy be nem fullasztották az uj reservoirba 
a kubikosokkal együtt. Szerencséjére Heinez 
Hugó és Jezsovics Károly bizottsági tagok 
mentőövekkel siettek segítségére s igy 
megmenekült egy kis rendreutasítással, 
különben személyes és anyagi felelő ség 
szakadt volna rá, mert hát nagy a hatalma 
a kétszer-kettö négy hivatalnak,

A. gyűlésen különben Szitnyai József 
kir. tanácsos, polgármester elnökölt, aki 
bejelentette, hogy hat heti szabadságra fog 
menni. Tiz év óta polgármésterkcdik, s 
most elsőizben vesz szabadságot. Szorgalom, 
munkabírás, munkaszeretetben legelői jár 
összes tisztviselői közt, a .szabadság vevés- 
ben utolsó. Szívesen hallotta mindenki a 
bejelentést.

Jelen voltak a gyűlésen:
Ács József. Altman Imre, Arlhold Géza. 

Bárdossy Antal, Boleman Ede, Csányi Ottó, Erdélyi 
Gyula, Fizély Károly, Gazso Mihály, Greguss Antal, 
Heinez Hugó, Hornvacsek István, Jezsovits Károly. 
Kapp Jakab, dr., Király Ernő, Liha Antal Oszvaldt . 
Gusztáv. Panek Ödön, Paulovics József, Pelacliy 
Ferenc, Richter Ede. Stuiler Gyula dr. Székely 
Vilmos, Szél Lászlódr.. Szitnyai József. YörösFerenc, j 
Wankovits Lajos, Zólomi Imre bizottsági tagok.

A polgármester havi jelentése elején az 
»ex-lex« káros hatásával foglalkozott. Az állami 
sőt községi adók be nem folyása és a katonaügyi 
közigazgatás ellátásának eredménytelensége káros 
behatással van s legfőbb ideje volna az alkotmá
nyos és politikai válság megszűnésének.

A városi háztartás ügykörében kiemelendő 
fontosabb tanácsi intézkedések, hogy Szilaveczky 
Flórisnak. Vilinye-fürdő vendéglősnek engedély 
adatott, hogy tekintettel a nagy drágaságra az 
ételek árát némileg felemelhesse; hogy Rátöri 
Schulcz Bódog Körmüczbányán emelendő emlék
kövére 25 K engedélyeztek. A közgyűlés a tanács 
intézkedéseit jóváhagyta s tudomásul vette, hogy 
a polgármester hal heti szabadságidőt kért (tiz 
évi polgármestersége alatt ezúttal először.)

A gazdasági tanácsos és erdőmesler jelen-

lata leánya felé fordult, és látta, mint válik 
ennek fakó arca lassan-lassan, egyre pirosabbá, 
hogy végül lobogó bíborba fúljon, hirtelen tisztába 
jött a dologgal.

indulatosan felugrott, egy-kétszer végig sietett 
a szobán, aztán hirtelen megállóit.

Azt mondta úgy?! Ilyen ajánlatot mert ne
künk tenni az a gazember. Azt hiszi, azért mert 
háziúr, már mindent megvehet, még a lakóinak 
becsületét is?! Ezt már szinte hörögve üvöltötte, 
hogy még a kis ablakláblák megrezegtek utána. 
Hol a botom, a botomat, majd megtanítom azt 
a gazembert, és már rohant ki, fel az emeletre.

A két nő lélekzelét visszafojtva, dermedten 
állott a szűk kis ajtóban, elhatározásuk, akaratuk 
minden erejét bilincsbe verte lenyűgözte egy be
következendő borzalmas esemény sejtése.

Csak akkor tértek magukhoz mikor Simon 
ismét előttük termett. Arcán még gyöngyözött az 
indulat verejtéke, hangja még rekedtes volt az 
előbbi izgalomtól, de azért most már örömmel, 
szinte boldogan mondta: Beszéltem a házi úrral. 
Nagyon kedves ember. Novemberig maradhatunk. 
Margit, eredj fel. köszönd meg neki. Megígértem.

Aztán, mint aki igen-igen elröslelte magát, 
szemébe húzta a kalapját és neki vágott az éj
szakának.

&

tései egyszerű tudomásul vételt igényeltek a mér
nöki jelentés során azonban utasittutoít a városi | 
mérnök, hogy a Sobó-forrás feltárására és leve
zetésére vonatkozó terveket már a szeptemberi ; 
közgyűlésig készítse el.

Vihnye-fürdő gondnokának jelentése hosz- 
szabb tárgyalást igényelt.

A jelentés szerint a fürdő julius hónapi élete 
rendkívül élénk és mozgalmas volt, sok bajt, 
kellemetlenséget és kárt okozott azonban a nagy 
lakáshiány. Igen nagy azoknak a száma, akik , 
nem jöttek el a fürdőbe a lakáshiány miatt, I 
sokan utaztak el. akik megérkeztek s nem kaptak 1 
lakást, úgy hogy igen-igen nagy veszteség háram
lóit a fürdőre s illetőleg a városra azáltal, hogy - 
a már három év óta tervezett nagy szálló még 
nem épült ki.

Nagy kellemetlenséget okozott a munkás
hiány is, mi miatt kénytelen volt a gondnok tiz , 
kubikost hozatni Szegedről, akik mindnyájan jó 
munkások lévén rövid idő alatt bevégzik a még !. 
hátra levő munkát.

A fürdő jövedelmezőségére nézve a gond
noki jelentés szerint az idei esztendő eddig ked
vezőbb a tavalyi igen jó esztendőnél is, amennyi
ben a tavalyi julius 31-diki zárlat szerint a jöve
delem 1908 í K 30 fillér volt, az idei zárlat szerint 
22992 K -40 f, igy tehát 3912 K 10 f-rel nagyobb 
ez esztendő jövedelme.

A gondnoki jelentésre a tanács javasolta, 
hogy a lakáshiányról szóló részt sajnálattal vegye 
tudomásul a közgyűlés, a tíz kubikos alkalmazását 
pedig utólagosan vegye tudomásul, kimondván, 
hogy a jövőre a hasonló munkák akkor végez
tessenek. amikor elég munkás van s fölösleges 
idegen helyről munkások költséges elhozalala.

A számvevőségnek ezzel szemben külön 1 
javaslata az volt. hogy a gondnokot felelősségre 
vonják a kubikosok elhozalaláért.

Stuiler Gyula dr. a gondnoki jelentéshez ! 
szólva hozzá, szomorú jelenségnek látja, hogy a 
város az építkezést évről-évre elódázza s ezzel 
csak a város közönségének okoz kárt, mert lehe
tetlen be nem látni ma már, hogy a befektetendő 
töke igen szép jövedelmei hozna; három év elég 
lehetne arra, hogy végre komolyan elhatároztassák 
az építés. Indítványt tesz tehát, hogy a huza-vona 
megszűnjék s a már rég elhatározott szálló építés 
mielőbb keresztül vitessék.

Jezsovics Károly a számvevőségnek a gond- ; 
nők elleni felelősségre vonást javasló indilványá- j 
val mint nem létezővel kíván eljárni, oly alap
talannak látja azt; a lakáshiány megszüntetését j 
szintén sürgősnek látja.

Csányi Ottó főszámvevő megindokolja, hogy 
miért indítványozott felelősségre vonást, a fürdő I 
ugyanis már is igen sokba került s nem szabad j 
megengedni, hogy engedély nélkül többleti kiadások i 
történjenek.

Heinez Hugó biz. tag, képtelennek és lehe- j 
tétlennek mondja a főszámvevő azt a kijelentését, \ 
hogy a fürdőbe a közelmúlt években befektetett 
Összeg improduktív befektetés lett volna, meg- ; 
cáfolja ez állítást, a tavalyi és idei évek jüvedel- j 
mezősége; — a kubikos ügy miatt pedig felelős- ' 
ségre vonni a gondnokot, aki testtel, lélekkel be- j 
tölti nehéz hivatását, s aki megmutatta, hogy az 
elhanyagolt, rósz hírnevű fürdőt, két év alatt j 
kedvelt, jövedelmező fürdővé tette, teljesen indo- j 
kolatlannak látja.

Szél László tiszti ügyész Csányi Ottó ama , 
kijelentésére, hogy a fürdőbe eleddig befektetett 
tőke improduktív, kijelenti, hogy rendkívül téves ! 
e felfogás, mert égy fürdőnél más szempontok 
szabják meg a szükségességet s igy a látszólag ! 
legfölöslegesebbnek látszó kiadások is igen szűk- ; 
ségesek sőt jövedelmezők. Feltétlen szükségesnek 
látja az építkezést s utasítani kéri a tanácsot, i 
hogy ez évben okvetlen kezdesse meg az építkezést. ;

Szitnyai József polgármester kijelenti, hogy 
nem hiszi, hogy az építkezésből már az idén 
lehessen valami, a kubikos ügyre nézve pedig 
szükségesnek látja, hogy a gondnok igazoló jelen
tésre szól ittassák fel.

A közgyűlés igazoló jelentésre hívja fel a 
gondnokot, hogy miért hozatott tiz kubikost s ki
jelenti, hogy csakis odavaló munkások alkalma
zását engedélyezi, az építésre nézve pedig utasítja 
a mérnököt, hogy a szükséges és a már bekivánt 
pótlásokat hova-előbb végezze el.

Tudomásul vette ezután a közgyűlés a vá
rosi adósságok konvertálására vonatkozó szám
vevői jelentést, valamint a fogyasztási adóhivatal 
jelentését, mely szerint a folyó év julius hava 
végén 2185 K 00 fillérrel kedvezőbb a bevétel 
mint a mull évben ilyenkor.

Richter Ede v. levéltáros jelenti, hogy a mull 
hóban Fejérpataky László dr. és Yosinszky Mór 
dr. muzeum, könyvtár és levéltárosi felügyelők 
megvizsgálták a városi levéltárt, múzeumot, 
köz- és népkönyvtárat és teljes megelégedésük
nek adtak kifejezést a tapasztaltak felett. Ki
látásba helyezték a felügyelők, hogy az óvár
nak levéltári és múzeumi célra való átépítése 
közelebbről megfog történni s azt is kilátásba 
helyezték, hogy a muzeum egy bányászati és nép
rajzi osztálylyal fog kibővitletni. A levéltár ren
dezési munkálatokra nézve kívánatos volna, hogy 
a város addig is gondoskodjék egy megfelelő he
lyiségről. amig az óvár renoválása megtörténik.

A közgyűlés örömmel vette tudomásul a 
levéltáros jelentését s a szükséges intézkedések 
megléteiével a tanácsot bízta meg.

Nehány miniszteri rendelet tudomásul vétele 
után a győriek által Vihnye fürdőben építendő 
villák ügye került sorra. A tanács javaslata a 
következő volt: A villák építéséhez ingyen ad kö
vet a város az építési helyhez a lehető legköze
lebb és ha a város Vihnyén téglát égetletne a 
téglát önköltségi áron adja az épittelőknek. Ingyen 
adja az építéshez szükséges faanyagot — kivéve 
fűrészárukat és zsindelyt —, mivel azonban Vih
nyén csak jegenyefenyővel rendelkezik a város, 
csakis ilyen fát ad. A villák kertjeinek rendezé
séhez ingyen enged át facsemetéket. Az építendő 
villák előtt kocsiulal. csatornázást és vízvezetéket 
létesít a város és megengedi, hogy az uj villák 
építtető tulajdonosai és családtagjaik részére a 
fürdést féláron engedélyezi.

Erdély Gyula biz. tag sokalja a kedvezményt, 
a fát polgári áron adná és a fürdőkedvezményt 
nem tartja megadhatónak. Stuiler Gyula a fürdő- 
dij kedvezményt szintén sokalja, egyébkép nem 
gördítene akadályt az építés elé. Wankovits Lajos 
az ajánlott kedvezmények me adását ajánlja, mi
vel a nyolc villa felépítésével sokat fog uyerni a 
fürdő. Jezsovits Károly biz. tag szerint a város 
a győriekkel már megegyezett az adandó kedvez
mények tárgyában, azok fölött tehát most nem 
lehet uj tárgyalást kezdeni, ajánlja a tanács ja 
vaslatának elfogadását, — a közgyűlés el is fogadta 
e javaslatot.

A Rabenslein útszakasz áthelyezési munká
latai a befejezéshez közelednek. Ivanovics József
nek, akinek telkéből foglalni kellett az uj ut lé
tesítéséhez, az elfoglalt területért 200 K adnak 
az inségmunkára kiutalt 10.000 koronából; meg
engedte egyúttal a közgyűlés, hogy 19 méterrel 
meghosszabilassék az uj útszakasz s egy boltozott 
áteresz épilessék 300 K költséggel, ami szintén 
kitelik az inségmunkára adott pénzből.

Az ágostai hitvallású evangélikus és az izra
elita egyház község részére az 1906 évre a kö
vetkező segélyt állapította meg a közgyűlés a 
községi pótadó alapján: kapni fog a belvárosi ág. 
liitv. evang. egyház köség 3046 K. 48 fillért, a 
hodrusbányai 158 K. 86 f. a bankai 69 K. 76 
fillért, az izr. egyházközség pedig 1191 koronát.

Az alsómagyarországi kémlő egyesület tu
lajdonát képező telek megvételét nem határoz
hatta el a közgyűlés, mivel a tagok nem voltak 
kellő számban jelen.

A fővárosi kórházakkal szemben fennálló 
városi adósság fedezetére 70.000 korona állam- 
kölcsönt kapott a város, amelyet gyümölcsözőig 
helyezett el. Az adósságok kifizetésére nézve ha
tározatba ment, hogy egyelőre nem fizet a város 
semmit s legalább is a jévő évi költségvetés tár
gyalásáig függőben tartja az adósságok kifizetését. 
Czerhla Istvánnak is Hőnek Jánosnak névszerinti 
szavazással eladtak 90 "-öl és 9 m2 közterületet. 
Tudomásul vették, hogy az Akadémia-utcai víz
vezeték kiépítése Fizély Károly vállalkozása bí
zatott

Lupták Mihály majorossal a város birtok
cserét csinált a mull években, a szerződés meg 
is köttetett, ebbe azonban valami hiba csúszott 
be, mert Lupták Mihály a valóságban mintegy 
20 hold területtel többet kapott, mint a mennyi 
megillette. A közgyűlés e tárgyban vizsgálaton 
rendelt el, hogy nem terhel-e valakit mulasztás 
e hiba miatt s a vizsgálattal lleincz Hugó biz. 
tagot bízta meg.

Vihnye fürdő vendéglőjének bérbeadása nézve 
elfogadtatlak a jelenlegi szerződés minta és árverési 
feltételek. Az árverés e hó 29-én fog megtörténni.

Braxatoris Iván kir lelekkünyvezetőt felvet
ték a város illetőségébe, Bartók Ernő és Kvasz 
Mihály főiskolai erdész hallgatókat pedig díjtalan 
erdőgyakornokká vették föl.

Az augusztusi közgyűlésnek legfontosabb és 
legérdekesebb tárgya került ezután sorra. A bá-
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nvászati és erdészeii főiskola lanári karának a | 
főiskolának Selmecbányáról való elhelyezése tár- j 
ayában kelt és közzétett memorandum ez a tárgy.
Fa púnk mull és mai számában közöljük e me
morandumot. mely érthető érdeklődést és Sel
mecbányán indokolt mozgalmat keltett. Szitnyai 
József kir. tanácsos, polgármester már e hó 5-ro 
értekezletet hívott össze ez ügyben s ez értekez
let megállapodott abban, hogy e memorandummal 
szemben megfelelő lépéseket legyen a város kö
zönsége.

A város tanácsa a következő határozati ja
vaslatot terjesztette a közgyűlés elé a memoran
dum ügyében.

1. jelentse ki a törvényhatósági bizottság, j 
hogy a memorandumban a város ellen intézeti ! 
alaptalan támadást megütközéssel veszi és a ha- 1 
lóság elleni kifakadási visszautasítja;

2. tekintettel arra, hogy ezen támadás és 
kifakadás a városnak nemcsak anyagi létére igen 
nagy veszedelmet idézett fel, de a város jó hir- ! 
nevét is mélyen kompromi tálja, amennyiben köz- 1 
intézményeit botrányosoknak vallván, ezt ország- ; 
szerte hirdeti- és igy ezen nyilvános mcghurcolás | 
állal a város erkölcsi reputációját sajtó utján , 
pellengére állítja, közhatóságának ellökni lekinté- ! 
Ivét megrágalmazza, társadalmi s kulturális éleiét ; 
hecsmérőlog bírálat alá veszi s annak merészke- j 
désót oly színben tünteti fel, mintha a közgazda- j 
sági élet hanyatlását nem a vis major, hanem 
maga a város okozta volna s igy arra szolgált i 
volna, hogy ezért a majdnem másfélszázad óta j 
fennálló főiskola elvitele által megrendszabályoz- ! 
lassék — mindezzel szemben jelentse ki a tör
vényhatósági bizottság, hogy önvédelmére nem j 
csak óvást emel ezen becsmérlő s kompromittáló ! 
meghurcoltatása ellen s ezt a bányászati és ko
hászati egyesülethez intézendő emlékiratban kife- | 
jezesre juttatja, — de a megtámadott közérdekek, 
valamint saját reputációjának megóvása okából i 
a felettes hatóságtól oly elégtételt követel, mely 
meghurcolt hírnevének teljes reslitucióját garan
tálja, a város anyagi s erkölcsi károsodását meg- | 
szünteti, a provokált versengésnek véget vet, a 
közönség felháborodását valamint aggodalomba 
ejtését elhárítja, különösen súlyt fektetve arra, 
hogy ha volna is gazdasági hanyatlás, de kultu- ; 
ralis téren nemcsak hanyatlás nem észlelhető, de 
statisztikai adatokkal és közvetlen tapasztalati , 
tényekkel beigazolható a haladás egész városi 
törvényhatóságunk területén s minden körűimé- : 
nyék az alább elrendelt felirat kapcsán kifejezésre 
jntlallassanak s a kormány támogatása kieszkö- j 
zöl lessék.

3. Ebből kifolyólag utasítja a város tanácsát, I

a) a memorandumnak összeállításához a 
szükebb bizottság közmüködésével legott hozzá- I 
lásson, azt megfelelő példányokban nyomatlassa ; 
ki s az illetékes helyekre juttassa s utólag a szép- j 
Iember havi közgyűlésnek mutassa be.

b) továbbá hogy a jelen határozat 2-ik cik- ; 
kelyében kifejtetlek alapján megokolt fellerjosz- j 
lést intézzen m. kir. pénzügyminiszterhez, mely j 
felterjesztésben tekintettel arra, hogy a főiskolá- | 
nak nem egész tanári kara, hanem annak csak ; 
egy nagyobb töredéke (többsége) fogadta el a mc- ( 
morundumol. az iránt is inlézlessók kérelem, ,
hogy a tanári kar által o tárgyban tartott tárgya
lásról s illetőleg ülésről felvett jegyzőkönyv hite
les másolatát a városi tanács rendelkezésére bo
csássa oly célból, hogy a kisebbségben maradi 
tanároknak a főiskola elhelyezése elleni indokait 
megtudhassa.

4. E mellett felkéri Heincz Hugó országgyű
lési képviselőt, hogy a város ezen felterjesztésé
nek sürgős elintézését behatóan szorgalmazza, 
magát a tanácsot pedig utasítja, hogy a logéberebb 
figyelemmel kísérje az e körül kifejlődő mozgal
makat s ha szükségesnek találna a közgyűlés 
további rendelkezéseit ezek megállapítása céljából 
rendkívüli közgyűlést hirdeltessen meg.

Szitnyai József kir. tanácsos, polgármester 
kéri a javaslat elfogadását s kéri annak kimon
dását, hogy a főiskolai tanári kar felsőbb hatósá
gához forduljon a város közönsége megtorlást kö
vetelni s megróvásál kérni azoknak, akik o me
morandumot közzétették. Neki mint e törvényha
tóság vezetőjének kötelessége ügyelni e törvény- 
hatóság területén előforduló minden a bolnyugal- 
mal zavaró lényre, e memorandum pedig hábo
rgása a belnyugalomnak, izgalmat kell s egész 
lakóssAfib un s igy nemcsak a főiskolai tanári kar 
lelell.es hatóságához, de a belügyminiszterhez is 
fordulhatna orvoslás végett.

Jezsovils Károly biz. tag nem tartja szük

ségesnek a panaszra menést; nyilvánosan, sajtó 
utján jött a támadás, ily utón történjék a véde
kezés is. Alapos cáfolatot kell mielőbb közzétenni.

Heincz Hugó szintén nem tartja helyesnek, 
hogy panaszra menjen a város közönsége, mert 
túlzás volna ez. A főiskola lanári karának és 
tanári tanácsának feltétlenül jogában van véle
ményt nyilvánítani, joga van a szerinte botrányos 
állapotokra rámutatni s ezért nem lehet meg
büntetéseket kívánni, Ajánlja tehát, hogy a taná
csi javaslatból hagyassák ki az a rész, amely a 
tanári kar bepanaszolását javasnlja, s egyszerűen 
kéressék le a minisztériumtól a vonatkozó jegyző
könyv a tanári kar kisebbsége véleményének j 
tudása végett s e vélemények felhasználásával 
dolgoztassák ki a cáfolat.

A közgyűlés e módosító inditványnyal fo
gadta el a tanácsi javaslatot s megalakította az 
ellonirat szerkesztő bizottságát.

A közgyűlés ezután délután öl órakor vé
get ért.

A főiskola elvitele.
II.

Mull számunkban kezdettük meg közölni a 
bányászati és erdészeti főiskolai lanári karának 
a főiskolának Selmecbányáról elvitele tárgyában 
kelt felhívását. Tévesen irtuk a múlt alkalommal, 
hogy a kormányhoz terjesztették fel az iratot, 
mert csak bányászati és kohászati és az erdészeti 
egyesülethez terjesztették föl és több törvényha
tóságnak küldölték meg.

Köztudomású az, hogy Selmecbánya város I 
az ország más városainak fejlődésével szemben j 
határozottan visszaesést mutat. Ezt nemcsak azok 
veszik észre, kik hosszabb ideig való távoliét után 
kerülnek újból vissza ide, hanem elismerik a 
város vezető közegei maguk is. bakosainak száma, 
mely 1828-ban 18464-el,* 1842-ben pedig 19210-el** 
lelt ki, az 1901-dik évi népszámlálás eredményei 
szerint 16875-re szállott alá. holott evvel szem
ben pl. Kassa lakossága 1828-ban 13606, 1901- 
ben pedig már 40102 lélek. A visszaesés érzéke
nyen érinti főiskolánkat, mert káros következmé
nyei ólomsúly gyanánt nehezednek úgy hallgatóira, 
mint tanáraira egyaránt.

Az általános fejlődés megakadása mindig 
magával vonja a szellemi élet visszamaradását 
is. Ez szigorú természettörvényeken alapuló je
lenség. Az általános lespedés átterjed a:, egyénre, 
ellankaszlja, elzsibbasztja szellemi vágyak és kí
vánalmait. úgy hogy nem érzi többé a szellemi 
fejlődés szükségéi, csak él egykedvűen és közöm
bösen. Sajnos: ez alól főiskolánk sem vonhatja ki 
magát. A város nyomasztó anyagi és kulturális 
helyzete visszatükröződik fiatalságunk életében és 
felfogásában, szegényessé léve mindazt, amit a 
további -munkálkodás eredményességének egyik 
legfőbb zálogát képező, önképzés, önművelés fej
lesztése érdekében gazdagítania kellene. Kulturá
lis életének szegénységéből folyólag hallgatóink 
nélkülözik a rokon szellemi körök buzdító példá
ját és teljesen hiányzanak azok a közéleti mo
mentumok is, melyek figyelmüket hivatásuk fon- 

: losságára és komolyságára irányíthatnák. — ön- 
képző kör, irodalmi és vitatkozó esték, szakkönyvek 
olvasása s egyéb észllejlesztő és szcmhatárl tágító 
foglalkozások ifjúságunk körében clhanyalloltak 
és az előadások hallgatásában, jóllehet gyakran 
halljuk, hogy főiskolánkranagyobbrészlcsak olyanok 
jönnek, kik a bányászat vagy erdészet iránt kü
lönös kedvet éreznek, még a szaktárgyakból sem 
észleljük mindig azt a a lelkes buzgalmat és oda
adó szorgalmat, mely rendes körülmények közt 
együtt szokott járni a választolt pályára való igazi 
rátermettséggel.

És mindezeket még tetemesen fokozza az, 
hogy a város nemesebb szórakozási som nyújt.

Színházunk nincsen, a művészet egyéb meg
nyilatkozásait. amelyeknek nevelő hatására pedig 
egyik volt kultuszminiszterünk nemrég oly nyo- 

I malékosan mulatott rá, szintén teljesen nélkülöz
zük és ami szinte hihetetlen: sportot, is alig űz
hetnek. mert a városnak sem megfelelő torna- 
csarnoka, sem tornatere, sem egy talpalatnyi sík 
területe, melyen pl. csak egy foot-ball pályát le
helne létesíteni.

Notitiao nolilico geographiito alntlsticao 
. , .f .  limla 1H28. 17! oldal, 
k : Magyarország slalis/tikája I. kőt.

Hogy ilyen szomorú, sőt mondhatni nyo
masztó viszonyok mellett a főiskola a legtökéle
tesebb szervezettől sem képes megadni a széles
körű tudományos alapot, melyet ma már a fiatal 
szakembertől is megkívánunk, azt nem szükséges 
külön bizonyítani. Szűk látókör és közömbösség 
nem azok az eszközök, amelyekkel a mai bányász 
s erdész magas szellemi színvonalára felemel
kedhetünk.

És mielőtt tovább mennénk, fűzzünk hozzá 
mindjárt az előbbiekhez még két dolgot, melyek 
azon törekvés elé, hogy a főiskola hivatásának 
megfelelően többet nyújtson, mint amennyit a 
későbbi speciális gyakorlati tevékenység megkíván 
Selmecbányán szintén nehéz akadályokat gördíte
nek. Ezek egyike a magántanári intézmény hiánya, 
másika az idogon nyelvek tanításának nélkülözése.

Főbb tárgyaink az uj szervezetben a taná
rok számához viszonyítva a lehelő legnagyobb 
óraszámmal vannak ugyan felvéve, ámde ez az 
óraszám épen a gyakorlatra is legfontosabb, na
gyobb terjedelmű szaktárgyaknál korántsem ele
gendő arra, hogy a tanárok tárgyaik minden lé
nyegesebb részletét a főiskolai oktatás fennebb 
kifejteti céljainak megfelelő részletességgel előad
hassák. Ezen a hiányon a magántanárok segíthet
nének, kik azon oknál fogva, hogy előadásaik a 
tantárgyaknak csak egyes fejezeteit ölolik fel, 
könnyebben hatolhatnak le azoknak gyökeres 
elemzéséig és olyan, látszólag jelentéktclenobb 
részletekre is kiterjeszkedhetnek, melyek egytit- 
véve igen lényeges befolyással lehetnek az egészre 
és melyeket a szaktanár ép idő hiányában mel
lőzni kénytelen. He kell azonban látnunk, hogy 
Selmecbánya nem az a hely, ahol a magántanári 
intézmény meghonosításától akár a bányászat és 
kohászat, akár pedig az erdészet sokat várhatna, 
mert elszigetelt helyzetünk a kellő fejlesztésnek 
ebben is útját szegné.

Az idegen nyelvek tanulása tekintetében ta
lán még rosszabb a helyzet, mert arra, hogy a 
kormány főiskolánkon rendes tanszéket állítson, 
nem lehet reményünk, azt pedig, hogy főiskolánk 
hallgatósága és lanári kara itt Selmecen más 
módon juthasson a külföldi nyelvek tanulásának, 
illetőleg gyakorlásának állandóan biztosított lehe
tőségéhez, az eddigi tapasztalatok után kizártnak 
kell tekintenünk. Pedig milyen előny volna az, 
ha hallgatóinknak és tanárainknak is alkalmuk 
volna arra, hogy pl. angol vagy francia nyelvet 
tanulhassanak, illetve gyakorolhassanak! Aki szak
tudományaink rohamos fejlődését figyelemmel ki
séri, az nagyon jól tudja, hogy szakjaink kultivá
lásában idegen nyelvek ismerete nélkül alig bol
dogulhatunk. És Selmecbányán ebbeli szükségle
teink kielégítése is legfeljebb az állam újabb 
áldozatkészsége árán remélhető.

Ha mindezek megfontolása után őszinték 
akarunk lenni, be kell vallanunk, hogy az elméleti 
oktatásnak oly módon való keresztülvitele, amint 

| azt az uj szervezet igen helyesen elénk tűzte, itt 
! Selmecbányán lehetetlen; de be kell vallanunk 
1 egyszersmind azt is, hogy egyetlen főiskolánk ép 

ebből kifolyólag jelenlegi székhelyén som fogja 
elérni azt ;t színvonalat, melyet a bányászati és 
erdészeti felső szakoktatásnak minden körülmé
nyek között el kellene érnie.

És vájjon hogy állunk az oktatás gyakorlati 
irányával? Mert az. hogy jelenlegi székhelyünk
nek volt évekkel azelőtt virágzó fémbányászata 
és fémkohászata, mely azonban rée túl van kul- 
minációján, az Ítéletében ne téveszszen inog sen
kit sem.

Szomorú és tagadhatatlanul való tény az, 
liogv a lényegesen megváltozott viszonyok folytán 
Selmecbánya elvesztette a főiskolára nézve azt 
az elsőrangú hajdani jelentőségét, hogy a helybeli 
bányászat és kohászat egyúttal a szemléltető, 
gyakorlati irányú tanítás legtökéletesebb eszközeit 
szolgáltatta.

Meri akkor, amikor Mária Terézia a bányá
szati akadémia székhelyéül Selmecbányát válasz
totta, nagyon jól tudta, hogy az egész monarkia 
bányászatának súlypontja hol keresendő és hogy 

; a szakoktatásra nézve milyen megbecsülhetetlen 
haszon háramlik abból, ha az iskolán tárgyalt 

; diszciplínáknak gyakorlati és mintaszerű művelése,
I úgyszólván az ifjúság szeineláttára történik.

Ma azonban a nemes fémek bányászata és 
■ kohászata a szén és vasércek bányászatával va

lamint a vasgyár lássál szemben, melyek a nem
zeti vagyonosodás mindinkább elhatalmasodó té
nyezőivé válnak, elvesztette egykori országos je
lentőségéi. Súlyosbítja a helyzetei, hogy helyi 
bányászatunk még különösen kedvezőtlen viszo
nyokkal küzd, amivel lermészotszorüleg a techni
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kai berendezések nagymérvű stagn.Aciója jár és 
nem hisszük, hogy akadna elfogulallan bányász 
vagy kohász, aki a tanítás szempontjából Selmec
bányának nyújtaná az elsőbbséget és ne látná be 
azt, hogy Budapest, vagy akár Miskolc, ahonnan 
az esztergomi, tatai, salgótarjáni, diósgyőri, ózdi 
stb. elsőrangú telepek könnyű szerrel látogathatók, 
összehasonlíthatatlanul kedvezőbb perspektívát 
nyújtanának, feltárván az ifjúság előtt a magyar 
technika előretörését és rohamos fejlődését az 
itteni nyomasztó lespedéssel szemben.

S ugyanez áll az erdészetiről is. Hiszen az 
erdészeti intézetet nem is a szakoktatás és az 
ország általános erdészeti érdekei, hanem egészen 
speciális szükségletek, t. i. a bányászat akkori ér 
dekei szólították életre és már Wilkens Henrik, 
ez a széles látókörű szakember s utánna Láng, 
majd Wagner Károly is. nyíltan kifejezést adtak 
annak, hogy Selmecbányán oly erdészeti taninté
zetet, mely hivatásának minden tekintetben meg
felelhetne, létesíteni nem lehel. És kimondta ezt 
egyhangú határozattal hazánk legillelékesebb er
dészeti szaktestükének, az ‘Országos Erdészeti 
Egyesület*-nők 1896. évi augusztus hó 31-én Bu
dapesten megtartott közgyűlése is. határozottan 
kifejezést adva abbeli meggyőződésének, hogy az 
erdészeti főiskola fejlesztésére Selmecbánya nem 
alkalmas hely. Ezt a meggyőződést valljuk mi is, | 
hangsúlyozva, hogy Selmecbányán és közvetlen 
környékén az erdészei gyakorlati oktatására al
kalmas tér tényleg ma sincs.

A gyakorlati irányú kiképzésről mondottuk, 
hogy az csak akkor lehet sikeres, ha a hallgató 
már a főiskolán szerezheti meg a szükséges kul
turális. kereskedelmi és szociális ismereteket. 
Hogy e tekintetben Selmecbánya semmit, de sem
mit sem nyújt, azt nem is kell külön fejtegetni. 
Mert, hogy ezeket az ismereteket beleoltsuk a 
Gatal ember leikébe, ahhoz nem elég, hogy az 
előadásokon bőséges magyarázatokkal szolgálunk. 
Alkalmat kell neki adni, oly viszonyok közé kell 
kell őt hozni, hogy ezeket közvetlen közelből lát
hassa, részben maga is tapasztalhassa, mert 
csakis igy ébredhet lel benne ama képesség, hogy 
későbbi tevékenységének és intézkedéseinek köz
vetlen és jövő következményeit e téren is helye
sen ítélje meg s előre lássa. Ámde ott, ahol a 
bányászat, a város egyetlen éltetője, évről-évre 
rosszabb üzemeredményeket mutat, ahol az egész
séges fejlődést a rohamos hanyatlás váltotta fel, 
olt ne beszéljünk kulturális haladásról, élénk ke
reskedelmi életről s egymásra törő szociális ér
dekekről.

Annál többet mondhatunk azonban a város 
egészségügyi viszonyairól. Klímája zord. Lakásai
nak kilenctized része dohos és nyirkos. Ivóvizét 
részben nyitott gyüjtőlavakból kapja s a viz. 
miután bomló szulíidokkal és ennélfogva szulfá
tokkal telt kőzetekből fakad, az esős évszakokban, 
valamint erősebb nyári zivatarok után olyannyira 
zavaros, hogy szinte ihatatlan. Halandóság tekin
tetében Selmecbánya az ország városai közt har- 
dik helyen áll. 1904-ben az összes halálesetek 
száma 484-et lelt ki. vagyis, mivel a város jelen
leg 16376 lakost számlái, a halálozási százalék 
2‘96. Ez oly tekintélyes szám, hogy ennél nagyob
bat csak két magyarországi város ad. A 484 el
halt közül 134r-nél a halál oka tuberkulózis volt, 
vagyis az összes halálesetek ‘28° „-át tuberkulózis 
okozta. Ami pedig szinte botrányos: nyilvános j 
városi téli fürdőnk sincsen és egyenesen vissza
tetsző az a gondolat, hogy a szegényei)!) sorsú 
ifjak októbertől júliusig kénytelenek nélkülözni a 
fürdést. Ezek után nem csodálkozhatunk azon 
sem, hogy főiskolánkon oly feltűnően nagy a be
tegek száma.

Legjobb hitünk szerint már az eddig felhő- ; 
zott okok is elegendők, hogy egyetlen főiskolán
kat mielőbb olvigyük Selmecbányáról. Vessünk ! 
azonban még néhány pillantást a jövőbe.

‘Főiskolánkra ezentúl több, nehezebb és i 
intenzivebb munkát igénylő feladatok várnak 
mint eddig s ezek nemcsak a tulajdonképcni ta
nításra terjednek ki, hanem a tudomány fejlesz- j 
lésére és az irodalom művelésére is.-

‘Mostanáig ami tudományos munkálkodá- j 
sunk legnagyobb részt a külföldi tudományosság j 
asszimilációjából állott. De most már itt az ideje, j 
hogy szaktudományainkat minden ponton hazai j 
magyar földbe gyökcrcsztessük le, mert különben 
nem elégíthetik ki az élet szükségleteit. Már eddig 
is sokszor hiányát érezzük annak, hogy szaktu
dományaink még nem terjeszkedhettek ki'speciális ; 
viszonyaink alapos átkutatásáig.*

»A tudományos búvárkodás és irodalmi . 
működés azonban nálunk még egészen a tanári

kar vállaira nehezednek. Az üzemi mérnökök, 
kiknek úgyszólván egész idejüket és munkaképes
ségüket hivatásos kötelességeik foglalják le és 
akik ha pihenésre szánt idejükből itt-ott fordít
hatnak is valamit a tudomány és irodalom mü- 
velésére, rendszeres munkát ebben az irányban 
még se végezhetnek.*

Ámde ahhoz, hogy a tanári kar ebbeli fe
ladatának elegei tehessen, elengedhetetlenül szük
séges. hogy állandó összeköttetést tartson fenn 
egyfelől a gyakorlati élettel, másfelöl a rokon 
tudományos körökkel és intézetekkel, mert a 
technikai tudományok s irodalom igazi éltető ele
mét azok a benyomások képezik, melyeket a gya
korlati és tudományos világgal való érintkezés 
közepette nyertünk. Csakis ezek gazdagíthatnak 
oly tapasztalatokkal, csakis ezek fakaszthatnak 
bennünk oly impressziókat, amelyeknek megszer
zése még a legszorgalmasabb és legtehetségesebb 
tanárnak sem sikerülne ilyen összeköttetések se
gítsége nélkül.

Es most kérdjük, hogyan legyen a tanári 
kar eleget említett feladatának itt Selmecbányán, 
távol a gyakorlati élettől, távol a tudományos 
világtól V Hogyan tegyen eleget, mikor főiskolánk 
elszigeteltségénél fogva számos tudományos se
gédeszközt nélkülözni kénytelen, mikor igen sokak 
előtt jóformán ismeretlen és nem ritkán elkedvet
lenítő, sőt bántó kicsinyléssel találkozik és mikor 
még a nagyméllóságu m. kir. Pénz- és Földmű
velésügyi Minisztériumok is, jóllehet a főiskola 
elmét megadták, nőm tekintik intézetünket a többi 
főiskolával egyenrangúnak és megtagadják a dok
torrá való avatás jogát, amely pedig a legtöbb 
hasonló külföldi intézeten megvan.

Hogy mindez szomorú valóság, amellett, 
hogy többet ne említsünk, fényesen bizonyít az, 
hogy szakjainkban még ma is legnagyobbrészt 
külföldi szakértőket hívnak meg.

Nem! Az ilyen állapotok nem alkalmasak j 
arra, hogy serkentsék, buzdítsák a tanárokat és j 
hogy tekintélyt és tiszteletet szerezzenek tanári ; 
karunknak s a tanári állásnak. Ellenkezőleg, las- I 
sankint kiölik a legnemesebb, a legszívósabb am
bíciói és ami ép oly elszomorító, közvetlen okai 
egyszersmind annak, hogy kivált műszaki tanszé
keink nem kapósak, mert akárhány kiváló szak
emberünket nem annyira a fizetések elégtelensége 
tartja vissza a pályázattól, mint inkább az a kü- | 
rülméiiy. hogy tudásukat és tapasztalatukat nem 
akarják Selmecbányán eltemetni.

Hogy dacára ennek a főiskola néhány kiváló j 
tanára mégis oly sokat lelt, azt legalább a kö- i 
zebbi múltban nem azoknak az inspirációknak 
köszönhetjük, amelyeket a város nyújtott nekik, j 
hanem inkább azt kell mondanunk, hogy kétszo- J 
rés hála illeti meg tevékenységüket, amelylyel 
távol a rokon tudományos körök, távol a gya
korlati élet termékenyítő hatásától, szinte önfel
áldozó energiával derék munkát végezlek és le
mondva az eszméik terjedését biztosiló és némi 
sikerrel s elismeréssel is kecsegtető nagyvárosi 
szellemi életről, félrevonullan töltötték el életük 
javakorál.

't öbbször volt már szó mindezekről és eddig 
nem találtunk elfogulatlanul gondolkodó szakem
bert. ki be ne látta volna azt. hogy főiskolánknak 
mielőbbi áthelyezése nemcsak bányászati és erdé
szeti felsői szakoktatásunk, hanem bányászatunk 
és erdészetünk jövendőbeli, életképes fejlődésének 
is vitális érdeke, Ha Selmecbánya nem volt. al
kalmas arra. hogy a ‘ Bányászati és Kohászati 
Egyesület* i!l maradjon, akkor még kevésbbé 
alkalmas arra, hogy székhelye legyen egyetlen 
főiskolánknak, mely bánya és kohóiparunk fejlő
désében legalább is ugyanolyan'fontosságu tényező.

Vögo követlinzik )

K Ü L Ö N F É L É K .
— Személyi hirek. Ssitnyai József kir. ta

nácsos, polgármester e hó 15-én hat heti szabad
ságra megy. Távoliéin alatt Arlhold Géza városi 
tanácsos helyettesíti. - Vadas Jenő főerdőtaná- 
esos, a bányászati és erdészeti főiskola proreklora 
tegnap a Tátrába utazott. Fekete. Dezső posla- 
és táviróliivatali főnök tegnap négy heti szabad
ságra elutazott. Távoliéle alatt Niki Róbert posla- 
és távii ótiszt helyettesíti.

Házasság1. Horváth Béla főispánnak ked
ves leányát, Rózsikat e hó 5-én vezette oltárhoz 
Budapesten a .Mátyástemplomban losonci Bán/fy 
Gyula báró cs. és kir. huszárfőhadnagy.

— Esküvő. Rajucm k  József Andrássy Géza 
gróf le lényéi uradalmának főkertésze a mull 
szombaton kötött házasságot Urasa Vilma ki
sasszonnyal.

- Eljegyzés. Miclnnnj Árpád dr. bánya 
jogász a múlt héten jegyezte el Schelte Ilonkái 
Schelle Róbert főbanyatanácsos, bányászati főis
kolai tanár leányát.

Műkedvelői előadás. A hodrusbányai 
róm. kalh. ifjúsági egyesület ma vasárnap este a 
szandriki kaszinó tánctermében, o hó 14-én és
15-én a hodrusbányai felső ovoda helyiségében 
az egyesület javára műkedvelői előadást rendez. 
Az előadás mindig pont 7 órakor kezdődik s a 
belépési díj tetszés szerinti. A rendezőség élén 
Kubinyi József tanító, ez a rendkívül agilis férfiú 
áll s így a siker biztosítva van.

Jótékonycélu hangverseny Hodrusbá- 
nyán. A F. M. K. E. állal fenntartott ovoda be
teges, gyenge növendékeinek a télen át meleg 
lejjel való ellátása céljából a tavalyi évben meg
tartott estélyhez hasonlóan a hodrusi és a Hodruson 
nyaraló társaság e hó 20-án Szí. István napján 
a szandriki kaszinó nagytermében gazdag mttsoru 
hangversenyt rendez, melyre a jótékony érdeklő
dőkéi, költség kímélés céljából, ezúton hívja meg 
a rendezőség. — A hangverseny után tánc lesz.

— A városi zenekar Cziczka Sándor jeles 
karnagy vezetése alaLl mull csütörtökön isinél 
tanujolét adta ügyességének és haladásának. A 
jelzett napon ugyanis a Petőfi-kerlben muzsikál
tak és oly szépen hogy a közönség nagy élvezettel 
hallgatta az előadott darabokat, jövő szombaton 
ismét lesz térzene a honvédszobornál.

Fürdővendégek Vihnyón. Vihnye fürdő
vendégeinek legutóbbi névsora a következő: 
Mikler Sámuel ev. lelkész és neje Beszlerczo- 
bánya, Bak Janka Nyílra, özv. Szemők Pálné 
földbirtokos és 2 leánya Rákoskeresztúr, Suszmann 
Teréz cipész neje és leánya Csér, Birlha Júzsofné 
ev. lelkész neje, anyja és leánya Léva, Friedlfm- 
der M.-né szatócs neje, leánya és Strausz ll.-né 
Budapest, Schwarz Ileién szatócs neje Budapest, 
Barlóky Lajos inagánhivalalnok és neje Békés
csaba. özv. Knopp Betti szatócs és leánya Garam
iük, özv. Tandy Lajosné Eger, Bilummer Félix 
főhadnagy Bdün, Galambos László ev. ref. lel
kész és neje Rét he. özv. Weisz Ignácné keres
kedő neje Léva. Frank Adolfné kereskedő neje és 
lia Budapest, Nuvarra J.-né közs. jegyző neje és 
Túrják Klotild Dunahogdány. Csurgay Géza ni. 
kir. államrendőrségi tisztviselő Budapest, özv. Sós 
János Érsekújvár, Schwarlz Maliid kereskedő és
C. A. Schwarlz Pozsony, Lokits Altilané érv. ül 
nők neje, leánya és nővére Babolhy Róza Nyílra, 
Wodianor Zsigmondné órás neje Ózd, Doschcnszky 
Ferenc tanár és neje Budapest, Banovics Billa 
.hiszti v. aljegyző neje, leánya és húga Billa Gizi 
Temesvár, Csink Ilona áll. tanítóképző intézeti 
tanítónő és Csink Elly tanítónő Szabadka, From- 
mer Mónié biztosítási főügynök neje és fia Léva. 
Franki Lujza Budapest, Mészáros Alajosné nyug. 
mozdonyvezető neje Érsekújvár, Schik Regina gazd. 
tisztv. neje és fia Nagyszombat, Szalay Jóssefné 
leánya és Thurricr Karolin Érsekújvár, özv. K. 
Keleti Gusztávné nyugdíjas és 2 leánya Budapest, 
Gólián György né ügyvéd özvegye és leánya Bars- 
endréd, özv. Stojanovits Ivánné nyug. állami lisztv. 
neje és Kiss Istvánná Budapest, Klein Jcnőnó 
üzleti alkalmazott és Lázár Barri Temesvár, Weil 
Adolfné gazdász nője és leánya Tokod, Mikler 
Gusztáv dr. ügyvéd nejo és gyermeke Zólyom, 
özv. Srelka Árpádnő és 2 fia Budapest, Bán Zsig- 
mond dr. ügyvéd Makó, Úrban Jolán v. tanítónő 
Solmec-Stelíultó, Simon Károlyné hentes neje 
Budapest, Schürger Ferencné áll. főgimn. igazg. 
neje és Schürger Ferenc Beregszász, Kreiker Gusz
táv m. kir. államv. főmérnöke Szeged, Hozó Gé- 
záné gyógyszerész neje és Seeger Róza Tolna, 
özv. Haüsdorfer Józsefnó p. ü. tan. özvegye és 
leánya Selmecbánya, Fábry Károly m, kir. honvéd 
és neje Szöged, Solmllheis Jennyke Szeged, Örvény 
Ivánné gim. igazgató neje Trszlena, özv. Makner 
Rezsőné in. kir. erdész özvegye és leánya Bpesl. 
Török Jenő Endroné hírlapíró és Török Jozefa 
Budapest, Trogor Ignácné dr. takarékp. igazgató 
neje és leánya Vác. Weisz Nándorné malomhiv. 
neje és leánya Budapest, Benedek Lajosné ogyli. 
vállalkozó neje és családja Budapest, Nadler M.
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., ^ nna Zólyom, Ringer Alajos csendőr törzsőr- 
„estor és neje Budapest, Ivohn Dávidnó korcsm. | 
’ jo és leánya Lekér, |Parók Agostné körjegyző i 
eje és Körnek Mariska Örmény, Fülöp Jolánka í 

; wjsföldbirtok Dsnó és Iiretovics Margit Ujpeteri, 
Sztankay F. Béla m. kir. áll. szakisk. igazg. Göl- ;

1 nicbánya, Polaczek Jánosnó és leánya Szelke 
Hajnalka Budapest, Fischer Malvin vendéglősnő 
Alsószemere, Széles Ilona hivatalnoknő Debrecen, 
jjherik Józsefnó kőműves iparos neje Léva. Össze
sem 952.

— Nagy tűz a vidéken. A múlt héten 
Barsvármegyóben egy egész községet pusztilott el 
a lűz. Körmöcbánya közelében Felsőturcsek köz
ségben délelőtt ütött ki a pusztító tűz, mely a nagy 
szárazságban rohamosan terjedett. A megrémült 
lakosság teljesen elvesztette fejét a nagy veszély 
láttára. Sokan a templomba hordották legbecse
sebb ingóságaikat, délután azonban a templom is 
meggyulladt s egészen elégett. A tűz nemcsak 
vagyonban okozott óriási kárt, de emberéletet is 
kioltott, hat ember ugyanis martaléka lett a tűz-

! nek s elégett egy halott ember is. A leégett 
templom teljesen újból volt átalakítva s az nap 
délelőtt vették át az építő vállalkozótól.

— Érdekes sirlelet. A szélaknai kapu mel
lett fekvő frauenbergi templomban érdekes sirle- 
lelre bukkanlak. A templom padozatát ugyanis

: javítani kellett és az olt dolgozó munkások amint 
I a régi padozatot felrántották, egy igen szépen fa- 
; rágott, felírással és címerrel ellátott, kripta födő 

sirkövet találtak. Hogy munkájukat folytathassák 
a nehéz sirkövet elkellell távolitam és ami közben 

| ez megtörtént, a kő alatti bolthajtás nehány tégla 
s darabja is felrántatott. Ekkor észrevették, hogy 

ott sírbolt van, melyben két csontváz fekszik. A 
! leletről azonban értesítették Richler Ede városi 
| levéltárosi, ki viszont tüstént jelentést tett a pol- 
|  gármesternek, aki a helyszínére a levéltárosi kül- 
i dűlte ki. Mire a kiküldött a helyszínére ért, már 
? a sírbolt tetején olyan nyílás volt, hogy egy em- 
|  bér átférhetett rajta. A levéltáros mindenek előtt 

a sírkő feliratából konstatálta, hogy a sírboltban 
|  Balbirer Boldizsár volt belső tanács tag és a 
I Preiner bányák gondnoka és felesége csontváza 
[ fekszik, akik mind kelten 1613. évben haltak meg 
[ és lettek oda eltemetve. A sírbolt közelebbi, de J 
| fölöttébb kíméletes átkutatásakor nehány ruha

foszlány és 2 db. arany gyűrű találtatott. A ruha- j 
foszlány azért érdekes, mert a bányász diszkabát- ] 
nak apró ezüst, kapcsokkal ellátott ujja és a díszes 
bojtos részlet némileg következtetni enged arra, 
hogy milyen leheteti az egész disz ruha. ügy a i 
sírkő, mint a talált tárgyak a városi múzeumban j 
fognak kiállíttatni. Érdekes megtudnunk, hogy a ! 
gazdag és nemes Boldizsár, valamint neje is evan- j 
gelikus vallásuak voltak és hogy elhalálozásuk ' 
idejében, tehát 1613. évben a frauenbergi templom j 
is az evangélikusoké volt.

— Baleset a bányában. Pokorny Antal bá- I 
nyafelőr a múlt héten az Erzsébel-aknában 20 m, ' 
mélységre lezuhant és súlyos sérüléseket szenve- ! 
delt. Mulasztás senkit nem terhel balesete miatt, j

— Nemzetközi állatorvosi kongresszus.
A József főherceg védnöksége alatt tartandó VIII. j  
nemzetközi állatorvosi kongresszus szeptember i 
harraadikától kilencedikéig fog ülésezni a főváros- j 
bán. A kongresszuson mintegy ötszáz külföldi kép- j 
viselő vesz részt. Ezek közül számosán feleségeikkel ! 
jelennek meg. A rendezőség a kongresszus tagjai j 
részére a következő programmot állította össze: 
Szeptember 2-án este 8 órakor ismerkedő estély 
a Royal-szálíöban. Szeptember 3-án délután 4 
órakor a kongresszus ünnepélyes megnyitó ülése 
a Magyar Tudományos Akadémia dísztermében. 
Szeptember 4-én a királyi palota, a Mátyástemp
lom és a Halászbátya megtekintése. Este 8 órakor 
a földmivelésügyi miniszter fogadó estélye a Mező- 
gazdasági Muzeumben. Szeptemker 5-én reggel 7 
órakor a Központi Vásárcsarnok megtekintése. 
Délután kirándulás a Margit-szigelre. Szeptember
6-án délelőtt az Országháza, a Kúria és a Szent 
István-bazilika megtekintése. Este 6 órakor séta
hajózás a Dunán. Szeptember 7-én kirándulás a 
Svábhegyre. Szeptember 8-án délelőtt a Város
liget és Park-klub megtekintése. Este 8 órakor 
diszebéd a Royal-szálló dísztermében. Szeptember 
9-én indulás a vidéki kirándulásokra. Városunkból 
a kongresszuson Fodor József városi m. kir. állat
orvos vesz részt a kongresszuson.

— Egy gyerm ek vizbefulása. Valent Já
nos liz éves fiú mull kedden reggel Miksaaknán 
belefult egy viz reservoirba. A gyermek átmászott 
a víztartó kerítésén s tulajosdit játszott egy má
sik pajtásával, a deszkáról azonban lecsúszott s 
a három méter mély vízbe esett s ott lelte halá
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lát. Társának kiáltásaira hamarosan sogély érke
zett, mire azonban kihúzták a vízből, már halott 
volt. Megindult a vizsgálat, hogy nem terhel-e 1 
valakit mulasztás a gyermek halála miatt.

— Állásközvetítés katonák számára. A 
Kereskedelmi Alkalmazottak Országos Egyesülete 
felterjesztést intézett a honvédelmi és a közös 
hadügyminiszterhez, hogy a hadteslparancsnoksá- 
gok utján adjon engedélyt a szolgálatuk befejezése 
előtt álló katonáknak, hogy az egyesület országos 
díjmentes állásközvetítői intézményét igénybe ve
hessék. A kereskedői pályáról a katonasághoz ke
rülteknek sokszor hónapokig kell várniok arra, 
mig állást nyernek, ha azonban szolgálatuk befe
jezése előtt, idejekorán érdeklődnek az állásköz
vetítő intézmény utján alkalmaztás iránt, esetleg 
már közvetlen szolgálatuk befejezése után meg
felelő álláshoz juthatnak. Nevezett egyesület egyéb
ként az állásnélküli alkalmazottak számára fog
lalkoztató intézményt is létesít, hol irásmunkák 
teljesítésével legalább a mindennapi kenyeret ke
reshetik meg becsületes munkával addig is, mig 
álláshoz jutnak.

— Talált tárgy. E hó 5-én délelőtt a Szent
háromság-téren egy pénztárca találtatott pénzzel. 
Tulajdonosa igazolás után átveheti a rendőrségnél.

— Betörés. Vasárnap éjjel betörtek a ci
pőgyárba s onnan nagyobb mennyiségű szerszá
mot loptak el. A tolvajok a gyár udvari részén 
egy ablakot törtek be s azon másztak a nagy 
műhelybe, ahonnan mintegy nyolcvan darab si
mító vasat s egyébb szerszámot emeltek el. A 
tettesek valószínűleg ismerték a helyi viszonyokat 
s igy a nyomozás is ebben az irányban indult meg.

SELMEC- ÉS BÉLABÁNYA SZ. KIR. VÁROS ~

HIVATALOS KÖZLEMÉNYEI.
Az anyakönyvi hivatalok bejegyzései.

l90á. övi augusztus lió 6-tól augusztus 12-ig. 

Kihirdetés.
Grósz László Uracsok Irén Selmecbánya

Házasság.
Rajuesák József Hruza Vilma Selmecbánya 
Chvála Rezső Dobnár Jozefa

Halálozás.
Valent János 10 éves vízbe fulás 
Pálek Anna 66 éves veselob. 
özv. Nousohl Pálné 46 éves szívbaj

35,566 1905. B. M. sz.
körrendelet

festékeknek, előírni-, élvezeti szerok, némely szükségleti szerok 
és némely szükségleti tárgyak készitésóro való használata, úgy
szintén festett élelmi, élvezeti szerek és szükségleti tárgyak 

forgalomba hozatala tárgyában.
1. Eladásra szánt élelmi s élvezeti szere

ket‘egészségre ártalmas festékkel festeni és ilyen 
állapotban eladni vagy árúba bocsátani tilos.

2. §. Az 1. §-ban megállapított tilalom a 
következő ártalmas festőanyagokra terjed ki: 
császársárga (aurantiacoralin), sárga (aurincoraliri), 
vörös (paeonin) dinitrocresolok s fémmel való 
összeköttetések; Viktóriasárga, sáfránypótlék, gum- 
miguti, Marlinsárga, Manciieslersárga, órarige II. 
(tropeolin 2), pikrinsav (trinitrophenol) s annak 
bármely összeköttetése; továbbá a magukban 
véve ártalmatlan szervi festőanyagok, amelyek 
antimont, arzént, baryumot, cadniumol, chromot, 
higanyt, ólmot, ónt, rezet, urániumot, zinket olyan 
mennyiségben tartalmaznak, amely a szokásban 
lévő előállítási módok mellett elkerülhetetlen szen
nyeződés mértékét meghaladja. Ilyen megítélés 
alá esik: a) ha 5 gr. festőanyag (száraz állapot
ban vagy tésztaalakban, illetőleg 5 gr., száraz 
anyagnak megfelelő oldatban) a Marsh-készülék- ! 
ben 30 perc alatt határozottan látható arzén- 
tükröt ad; b) ha 5 gr. festőanyag (száraz állapot
ban) többet tartalmaz, mint 2 mgr. higanyt, vagy 
10 mgr. ólmot, illetőleg antimont vagy többet, 
mint 20—20 mgr. baryumot, cadmiumot, chromot, i 
ónt, urániumot, illetőleg cinket, avagy többet, mint 
50 mgr. rezet.

3. §. Élelmi s élvezeti szerek festésére szánt 
ártalmatlan festékeket iparszerben eladni vagy 
áruba bocsátani csupán olyan zárt edényekben 
vagy burkolatokban szabad, amelyeken könnyen 
észrevehető jelzés azt mutatja, hogy a festék 
élelmiszerek festésére való és hogy nem ártalmas, 
továbbá amelyeken a gyár saját jelzése, úgyszin
tén az elárusító kereskedő cég neve és amennyi
ben festőanyagok keverékéről van szó, ennek 
összetétele szintén fel van tüntetve.

4. §. Tilos az eladásra szánt élelmi s élve
zeti szereket még ártalmatlan festékkel is úgy

festeni, hogy a festés a vevőt az élelmi vagy 
élvezeti szer minőségére nézve megtéveszthesse 
és ezen szereknek romlottságát vagy az egész
ségre ártalmas voltát (pl. hús, kolbászfélék stb. 
esetében) vagy csekélyebb értékét (pl. vaj, kávé 
stb. festése esetében) leplezhesse. Az ezen tilalom 
ellenére megfestett élelmi és élvezeti szereket 
eladni vagy forgalomba hozni is tilos.

5. §. Eladásra szánt élelmi s élvezeti szerek 
eltartására vagy csomagolására a 2. §-ban elő
sorolt anyagokkal festett edényeket, burkolatokat, 
fedőket használni tilos. E tilalom alól kiveendők 
a következő festőanyagok: bariumsulfát, barit- 
festék, lakkok amelyekben vizben oldható bárium 
vogyület nincsen s amelyekből 6 %-os ecetsavval 
fél óráig való pállitás után nem lehet kivonni 
báriumot, továbbá chromoxid, cinnober, szinfény- 
feslékek: ón-, réz- vagy cinkfémből avagy ezek 
ötvözetéből ónsullid, ú. n. muszivarany.

6. §. Bőr, haj, száj stb. tisztítására, ápolására 
vagy festésére szolgáló ú. n. szépitő (kozmetikai) 
szerekhez a 2. §-ban felsorolt anyagokat használni 
tilos. E tilalom alól kiveendő a ’barimsulfát, cad- 
miumsulfid, chromoxid, cinnóber és ónoxid.

7. S. Eladásra szánt játékáruk, képes ivek, 
képes könyvek, gyermekeknek való festékek és 
mesterségek karácsonyfák készítésére, illetőleg 
festésére a 2. §-ban felsorolt anyagokat nem sza
bad használni. E tilalom alól kiveendők a követ
kezők: anlimonsulíid, cadmiuinsullid, mint a 
kaucsukanyag festőszerei, de azzal a feltétellel, 
hogy a kaucsukanyagból 10° 0-os borkösavoldaltaí 
legalább egy óráig való pállitás után antimon ne 
legyen kivonható; bariumsulfát, barilfesték, lakkok, 
amelyekben nincs vizben oldható bariumvegyület 
s amelyekből 6°/„-os ecetsavval fél óráig való 
pállitás után nem vonható ki bárium: chromoxid, 
cinnóber (az utóbbi azzal a megszorítással, hogy 
gyertyák festésére használni tilos); cinfémfestékek 
(ón-, réz- vagy zinkfémből, vagy ezek ötvözetéből); 
ólomchromat (magában vagy ólomsulfátlal ke
verve), mint olaj- vagy lirnájszfesték avagy pedig 
lakkal bevonva; ólomfehér, mint a viaszöntvény 
(wachsguss) alkotó része, (amennyiben mennyi
sége az anyag 100 súlyrészében egy súlyrésznél 
többet nem halad meg), ólomoxid. mint a íirnájsz 
alkotó része, továbbá vizben oldhatatlan cink- 
vegyületek vagy lakkal bevonva, vagy mint az 
olaj- s lirnájszfesték alkotó részei, avagy mint a 
kaucsukanyag feslőszerei. de azzal a feltétellel, 
hogy a kaucsukanyagból 10%-os ecetsavval egy 
óráig való pállitás után cink ne legyen kivonható. 
Gyermekeknek való festékeket megfelelő jelzéssel 
kell ellátni, például gyermekeknek való vagy nem 
ártalmas vagy nem mérges. Nem szabad azonban 
forgalomba hozni semmiféle festéket (ú. n. tuss- 
festékeket) nem ártalmas vagy nem mérges jel
zéssel, ha nem felel meg a fentebbi rendelkezé
seknek. Nem élvezeti célra szánt (pl. pecsét) ostya

! készítésére szintén az 1. §-ban foglalt rendelkezés 
irányadó, azzal a kivétellel, hogy bariumsulfátot, 
chromoxidot és cinnobert használni szabad.

8. §. Ruha-, függöny- vagy bútorszövetek, 
kárpitok (tapéták), szőnyegek, mesterséges virágok, 
levelek, gyümölcsök, álarcok, Írószerek, lámpa
ernyők, gyertyák készítésére s húsvéti tojások 
festésére arzéntartalmu (2. §.) festékeket hasz
nálni tilos. Nem esik e tilalom alá arzéntartalmu 
pácoknak és rögzitőszereknek szövetek, kelmék 
festésére vagy nyomására való használata, de az 
ilyen módon kezelt szöveteket sem szabad az 
előbb említett tárgyak készítésére használni, ha 
az arzén a kész tárgy 100 cm fjében 2 (kettő) 
mgr.-ot meghalad. A testtel közvetellenül érint
kező ruházati tárgyak (fehérnemű, harisnya stb.) 
készítésére arzéntartalmu pácokkal és rögzitő- 
szerekkel kezelt szöveteket, fonalakat s kötött 
árukat egyáltalán nem szabad használni. Szövetek, 
fonalak, kötött- vagy paszományáruk súlyositá- 
sára vagy csinozására (apretálására) ólomvegyü
leteket használni tilos. Tilos továbbá ruházati 
tárgyak készítésére olyan szöveteket használni, 
amelyeknek 100 cm"-jében 15 mgr.-nál több anti
mon található.

9. §. Lakó s üzleti helyiségek padozata, 
menyezete, falai, ajtói, ablakai, zsalui s redőnyei, 
úgyszintén berendezési tárgyai (bútor, állvány stb.) 
mázolására arzéntartalmu enyv s vizfeslékeket 
(2. §. a) használni nem szabad.

10. § A 6—9. §-okban foglalt rendelkezé
seknek meg nem felelő módon készített tárgyakat 
iparszerűen eladni vagy áruba bocsátani tilos.

11. $. Azok, akik e rendelet határozmányait 
megszegik, amennyiben cselekményük büntetett 
vagy vétséget nem képez, kihágást követnek el,
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amely 10 napig terjedhető elzárással és 200 K-ig 
terjedhető pénzbüntetéssel büntetendő.

12. Ez a rendelet folyó évi július hó 15-én 
lép életbe, amikor hatályát veszti: 1. A chrom- 
savas ólomnak cukortárgyak színezésére való 
használatát tiltó 1874. évi *12,859. 2. A méreg- 
tartalmú festékeknek, úgyszintén az egészségre 
káros hatású vegyi készítményeknek közhaszná
lati tárgyaknál való alkalmazása s eladása ügyé
ben kiadott 1874. évi 36.885. 3. Az arzén imirony) 
tartalmú anyagokkal festett kelmékből szóló 1875. 
évi 9,215. 4. A zöldre festett kávé vizsgálatára 
vonatkozó 1880. évi 18,729. végül 5. A dinitro- 
cresoloknak és a corallinnak tápszerek festésére 
való használatát tiltó 1869. évi 30,724. számú 
itteni rendelet.

Budapesten, 1905. évi június hó 17-én.
A miniszter helyeit:

Széli Ignác s. k.
államtitkár.

H l  R P E T É S E K .  
B ú to ro z o tt  szo b a  kerestetik

öregebb házaspárnál; tiszta, íéregmontes, száraz és szel lóg 
legyen , ágynemű használattal és kiszolgálással 14—16 ko
ronát fizetek havonta. — B e je le n té se k e t e lfo g a d  a  k ia d ó - 

h iv a ta l .

1325. szám. 1905. tkv.
Árverési hirdetmény kivonat.
A kir. járásbíróság mint telekkönyvi hatóság 

közhírré teszi, hogy Havelka János végrehajtat
nak Koszik János végrehajtást szenvedő elleni 
106 K tőkekövetelés és jár. iránti végrehajtási 
ügyében a Selmecbányái kir. járásbíróság terüle
tén fekvő Koszik János és neje Herzam Antónia 
tulajdonául bejegyzett a Selmecbányái 472. sz. 
tlkjkvb. a +  304. hrsz. 109/111. népössz. sz. ház 
és kerlre a hibalkai ligeten ezennel adószerint 
1050 K-ban megállapított kikiáltási árban az ár
verést elrendelte, és hogy a fentebb megjelölt in
gatlan az 1905. évi szeptember hó 14-ik napján 
délelőtti 10 órakor az ezen kir. járásbíróság telek
könyvi hivatalos helyiségében megtartandó nyíl- j 
vános árverésen a megállapított kikiáltási áron 
alul is eladatni fog.

Árverezni szándékozók tartoznak az in- j 
gatlan becsárának 10 %-át készpénzben vagy i 
az 1881. évi LX. t.-c. 42. §-ában jelzett árfolyam
mal számított 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 előleges 
elhelyezéséről kiállított szabályszerű elismervényt j 
átszolgáltatni.

Kelt Selmecbányán, 1905. évi julius hó 
5. napján.

Liha, kir. járásbiró.

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 IS Z  A D O LF.

6 . _ . .

N y a v a ly a tö ré s !
Ki nyavalyatörés, görcs és más ideges Állapotban 
szenved, kérjen íratott, ingyen és bórmentvo 
kapható a szabd , h a t ty ú  g y ó g y s z e r tá r  által 

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

V f ó « n m  népbanki részvény o 1- 
/ l a r o m  e s ő n  e l adó.  — Cím 
.-. .'. .'. a kiadóhivatalban. .'. .'. .'. .'.

K  o l b á s s c
debreceni kolbász azonnal ehető vagy főzni való 170, pörkölt 
bőrű szalonnák elsőrendű zsírnak 152, sós fehér vastag 150, 
vékony 150, füstölt vastag 158, vékony 158, debreceni papri
kás szalonna 168. pácolt fogh,agyúm paprikás szalonna “200, 
pácolt sovány szalonna nélküli sonka, kannonádli. oldalas 100 
fillér. A fonti áruk szállító levele és csomagolása ingyen. 
Elsőrendű házi zsir 108 Koz/á szelencék: 5 kgros 110. 10 
kgros 140, 25 kgros 280 Az árak fillérekben értendők. Áruim 
árai. melyek gyakran változók e helyen minden számban 
k o llu tH Z  oiin alatt találhatók. .Szállítja; f f c . i M 'K t l t  

kiviteli üzlete Nyíregyháza.

í  ’ i - ö n u '
rövid idő alatt veszély nélkül eltávolít minden 
szoplőt, még legmakacsabb esőtökben is. Leg
egyszerűbb használati mód mellett is a legbiz
tosabb eredmény. Egész tubus ára ára :i korona 
Valódi csakis zöld tubusokban. S eh w a n en  

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

T a  L* 4  c  T péch Antal-utca I 22. 
J \ I d U U  i szám a la tt egy na

gyobb lakás november elsejétől kiadó.

SZÉNASY.

t  '  M A G Y A R
P A , [ 7  K A D 7 Ö j  «'■ e c •r t n u i - t  : v l  jobbak

joergcs f i .  ö zv .  é s  fiánál.
Q i7 ;Á y » « a rr.<4 • Minden darab szappan n SCHICHT névvel,

* tiszta és ment káros alkatrészektől. -  -----

S e h i e h í s z a p p a t x !
(,,szap vas” -vagy „ k u lcs” sza p p an t)

a  le g jo b b  é s  h a s z n á la t b a n  a  l e g -  
.. o lc s ó b b , m in d e n  r u h a n e m ű  é s  .. 
.. .. m o s á s i  m ó d s z e r  r é s z é r e ...........

"jótállás ’ 25.000 koronát fizet Schieht Györg-y cég Aussigban bárkinek aki bebiznnyílja 
d  ......... ....1 hogy szappana a »Schichl« névvel, valamely káros keveréket tartalmaz.

T. c . |
Tisztelettel értesítem a nagyérdemű közönséget, mi- I 

szerint a legújabb divatáru cikkek az őszi- és téli idényre | 
már megérkeztek, úgy szintén női- és gyermek felöltök a fe

Ilegújabb kivitelben, melyeket ■'

üzlet áthelyezés miatt 
igen kedvezményes árban
a tisztelt vevő közönségnek rendelkezésére bocsájtom, ami
ről szives meggyőződésüket kérem.

Mély tisztelettel

W E I S Z  S IM O N
(GLÜCKSTHAL GYULA utóda.)

I

Első cs. és Sir. osztrák-magyar kizárólag szab. vibarmentes.
S ,

Kronsteiner-féle 
uj zománc. H om lok sat-festék re “ S T

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

Ötven különböző minis, vizzói keverhető, mosható, viharinentos, tűzálló, zománcozott, csak egy
szerű mázolás. Jobb, mint az olajfesték. Évok során szállítja cs. és kir. uradalmak, katona- és 
oivilintézóségnek. vasiunknak stb. M inden r é s z tv e t t  k iá l l í tá s o n  első  d íj ja l  ju ta lm a z v a . 
Legolcsóbb festék homlokzatokra, belterületre, különösen iskolák, kórházak, templomok kaszárnyák
hoz Stb. ts mindenfele más tárgyhoz. Egy 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, mésxhtn oldható. 4!t minta olajfestékkel azonos Kg.-ja

24  f illé r tő l följebb —
Kívánatra ingyen próba, mintakönyv prospektus.

Nyomatott Joerges Ágost özv. és fia könyvnyomdájában Selmecbányán. 1905
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