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Az expedíciót s hirdetéseket illető reklamációk a  lapkozelő

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

Szent István napja.
A vásári zaj elül, a via-.kodó küzdelem 

fegyverének zörgése elhallgat, egy napig, 
beköszönt a treuga Dei: Az Isten békéje. 
Mosolygós, szolid melanclioliával ereszkedik 
alá a nyári nap békességes csendje, melyet 
csak az ájtatos hívek zsolozsmájának hangja 
s az ünnepi harangok, hivó kongása tör . 
meg néha-néha. Ünnep van. A magyarság, 
Szent István birodalmának ünnepe. Húsz : 
millió szív dobbanása egyesül e napon ha
talmas didalhimnusszá, húsz millió ajak 
imája tör fel magasra, az Ur trónusának 
zsámolya elé, azzal a szóval, amelyben 
benne van nemzeti életünk múltja, jelene, 
jövendője: I sten áldd meg a magyart jó 
kedvvel, bőséggel.

Jókedv, bőség! Hej, de messzire este
tek ti már régesrégen Árpád népének lei
kétől. Minek nekünk ma már jókedv, mikor 
azzal is megelégszünk, ha nem kell búsul
nunk túlságosan nagyot és minek kérünk 
mi bőséget, ha mindennapi kenyerünket is 
csak verejtékes keserves küzdelemmel ke
reshetjük meg.

Isten áldását kérjük? Reánk fér. De 
már az is elegendő lenne ha kérlelhetetlen 
haragjával sújtó ostorával nem verne, kor-

Az idegen gyermek.
» . . . Még valamit húgom korán elárvult 

kis fiacskájáról. Apai ágon való nagybátyja hajlandó 
őt magához venni, de most azonnal nem teheti, 
így tehát elhatároztam, hogy a kis Tibit — Ti
bornak hívják — elviszem hozzánk. Ápolónője 
megbízható, és ő — épp oly idős, minő ami kis 
angyalkánk volna, ha megtarthattuk volna. Re
mélem, hogy a kis öcsike némiképpen pótolni 
fogja azt a súlyos veszteséget, mely alatt mind
ketten oly vigasztalhatallanul szenvedtünk.*

A fiatal asszonyka rég elolvasta már ezt a 
levelet, s még mindig ott ült, fejét kezeire tá
masztva és sötéten tekintve maga elé. Alig egy 
esztendeje, hogy elszenderült egyetlen gyermeke 
és férje arról beszél, hogy ezt a veszlességet pó
tolni lehelne! »A veszteség, mely alatt mindketten 
oly súlyosan szenvedtünk!* — Mii szenvedett 
ö, a férfi? Sokszor kérdezte ezt már magától a j 
fiatal asszony, s a sorok közül egész világosan ki j 
lehetett olvasni, hogy nem értette az ő mély, ! 
kiolthallan fájdalmát. Ha neki tetszik, hozza ma
gával azt a gyermeket, mit törődik vele ?

Látta férjét megérkezni, de az ablak felé 
hátrált, amikor a gyermekkel belépett, mondván:

Mit volnánk, Etelkám!*
A férj vigyázva levette a gyermekről a ken

dőt, mely arcát betakarta. A gyermek bájos arca

bácsolua bennünket végig- a nyomorúság, a 
megalázkodás keserves kálváriáján.

Mivel érdemelte meg ami nemzetünk 
azt a iszonyatos, keserves kínszenvedést, 
melyet immár egy ezred éven át el kell 
szenvednie a nélkül, hogy a reménységnek 
egy sugara is hasadna számára a kétség- 
beesés kietlen sivár éjszakájában?

De némuljon el roa e magasztos ünne
pen a kishitűség, a gyáva kétkedés szava 
és mérlegeljük higgadtan, kellő mérséklettel 
azokat az esélyeket, amelyek figyelembe 
vételével még remélhetünk, várhatunk va
lamit a jövendőtől.

Az exponált, minden viharnak marta
lékul oda dobott helyzetünkben még soha
sem volt annyi nyugodalmunk, hogy álla
miságunk képe valami tartós, változatlan 
formában jegecéclett volna ki. A kifejlődés 
processusa még egyre tart és épen azért 
minden váratlan megrázkódtatás állandó 
bélyegét nyomhatja rá annak a jövendő 
kialakulásnak, melyből az egységes magyar 
nemzeti állam kialakulása függ.

Azonban sajnálatos tény, hogy r.ég- 
mindig nem állott módunkban módját ta
lálni annak, hogy erőnk fejlesztésével ál
lamunk fundamentumainak megszilárdításá
val Szent István birodalmában a magyarság
minden nőt elbűvölt volna — Etel közömbös, i 
hideg maradt.

• Mindent elkészítettünk, Ernő monda.
• Hiszen ez pompás!* kiáltott fel a férfi és 

a hálószoba felé sietett, mely mögött az oly régóta 
használaton kívül helyezett gyermekszoba volt. 
Ue Etel visszatartotta.

• Hova gondolsz?« kérdezé zord hangon.* 
Fent a vendégszobát hozattam rendbe húgod 
gyermeke részére.*

Ernő a kicsikével szó nélkül távozott. Fent i 
tényleg minden elő volt készítve a kicsi vendég : 
befogadására. Valami idegen, kire a gyermeket 
gondozás végett esetleg bízni akarták volna, nem - 
lehetett volna se többet, se kevesebbet. Az ápo- í 
lónőre hagyta a gyermeket, s lement a nejéhez. ;

• Nos, Etel,* kérdezé, elfogulatlanságot eről
tetve, »hogyan tetszik a kis emberke? Nincs 
ellenvetésed, hogy magammal hoztam?*

• Hogy ezt letted, mutatja, mily kevéssé 
értesz engem, válaszolt remegő hangon. »Szent 
Isten! Minő érzéketlen lehetsz, ha a magad teste 
vérének kárpótlásáról beszélhetsz! Ha vigaszt lel
hetsz abban, idegen gyermeket látni ott, a hol — 
mélyen megrendülve félbeszakította a megkezdett 
mondatot, s kissé vártáivá hozzátette: »A gyer
meknek meglesz mindene, amire szüksége van, 
többet ne kívánjál tőlem!*

uralmát kétségbevonhatatlanná, a magyar 
faj hegemóniáját megdönthetetlenné tegyük.

Világos tehát, hogy mielőtt erőnket, 
úgy az anyagit, mint a fegyverest egy 
csak óriási áldozatok árán kihivhetö cliimé- 
rának, a nagyhatalmi ábrándnak vetjük oda 
martalékul, mindenekelőtt saját portánkon 
az ország határain belül kell hatalmunkat 
igazán nag-ygyá tenni.

Ennek pedig két útja van, szupre- 
maciánkat úgy anyagi, mint erkölcsi téren 
kétségbevonhatatlan módon be kell bizo
nyítanunk, mivel még bekövetkezendő, ka
tasztrofális viharokban csupán egy egységes 
magyar nemzet fogja megállani helyét.

Kötelességünk tehát mindenekelőtt, 
hogy anyagi helyzetünket okos és előre
látó gazdasági politika útján megszilárdít
suk. Hiszen annyi gazdasági és ipari kérdés 
van, melynek megoldása már évek óta hú
zódik, de egyéni vagy politikai tekintetek
ből még mindig meg nem valósulhat, noha 
mindenki azon a meggyőződésen van, hogy 
milliókra rúgó érdekek forognak kockán e 
késlekedés következtében. Egyszer csak 
egyetlenegyszer tegyünk félre minden kí
méletet, minden érzékenykedést és fogjunk 
erélyesen a megoldáshoz.

Minek bogozni a csomót, mikor azt a
Ernő nem válaszolt. Szilárdan bízott, hogy 

Tibi önmaga meg fogja találni az utat a fiatal 
asszony szivéhez. De Etel még a lehetőségét is 
kikerülte ennek. Sohase lépett Tibi szobájába, 
sohase hozatta magához, s ha mégis véletlenül 
találkozott vele, reá se pillantott. Férje minden 
kísérlete, hogy közelebb hozza Tibit az asszony 
szivéhez, kárba veszett. Minden más tekintetben 
szeretetreméltó volt férje iránt; ebben az egy 
pontban hajthatatlan maradt; és nem múlt sokba, 
hogy Ernő megsajnálta, hogy másra nem bizta a 
gyermeket. *

Tibi ezenközben vig életet folytatott. Mit 
sem sejtve, minő szakadást okozott a fiatal házas
pár között, mindenkire vidáman nevetett, virgon
cán ugrált, s szerette őt mindenki, — egynek ki
vételével természetesen. Első időben, ha nagynén- 
jével találkozott, őt is vidám mosolylyal fogadta, 
amikor azonban észrevette, hogy az asszony reá 
se tekint, tovább nem vette figyelmébe; hiszen 
még elegen voltak a házban, akiket szerethetett.

•Tibi beteg,« mondá egyik nap Ernő a ne
jének. »Orvost fogok hozatni.*

•Tedd meg,* válaszolt egyhangúan Etel.
• Remélhetőleg csak jelentéktelen meghűlés,* 

folytatá a férfi.
•Valószínűleg.*
Az orvos távozása után Ernő megjegyzé:
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kard egyszerre kettészelheti?, Ne törődjünk 
azzal, hogy ennek 'agy amannak a pártnak 
fáj, ha megvalósul a józan nemzet gazda
sági politika egyik vagy másik követel
ménye; gondoljuk, meg azt, hogy a politika 
nem oly művészet, melyben a kíméletnek 
is helye lenne.

Es ép olyan crélylyel kell hozzáfogni ; 
faji hegemóniánk ki domborításához. Ne le- j 
gyen hazánk többé el dórádé ja azoknak a 
nemzetiségek nek, melyeleitek egyetlen céljuk, 
hogy a magyarság erejét gyöngítsék, sor- ’ 
vasszák. Gondoljuk csak meg, Németország I 
olyan nagyhatalmú lehetett volna-e, amilyen 
most, ha nem kíméletlen, acélos ököFlel veri 
szét a nemzetiségek nyüzsgő táborát?

Csak azaz állam lehet erős és hatal
mas, melynek lakói a eél elérésért? váll
vetve küzdenek. De abban a pillanatban,, 
amelyben akad, ki e tömör sorokat meg
bontani, a rendet megzavarni igyekszik, 
abban a pillanatban az állam ereje gyen
geséggé változik és akkor csak idők kér
dése, mikor bomlik szét alkotó elemeire az 
együvé nem tartozó nemzetiségek konglo
merátuma, valamint a családban a család 
fejét a házi fegyelem feltétlen joga illeti 
meg, csakúgy meg van ez a joga a családok j 
összességében, az államban is, az arra ren
delt tényezőnek. Sőt mondhatjuk, hogy még 
sokkal fokozottabb mértékben annál a sok
szorta nagyobb felelőségnél fogva, mely. az 
államot vezető közegek vállain nyugszik.

Világos tehát, hogy csupán a legna
gyobb crély, tekintély, — valamint kimé- j  
letlen szigor segítségével válhatnak valóra j 
azok a remények, melyeket nemzetünk jö
vendőjébe vetünk.

Adja Isten, hogy a sors bőségesen ju
tassa nekünk mái a közel jövőben is az 
olyan államférfiakat, kik ezen tulajdonsá
gokkal megáldva, nemzeti életünk fejlődését 
diadalra fogják juttatni.

• A doktor azt hiszi, hogy Tibi betegsége ko
moly természetű.*

Szavai alig tettek valami hatást az asz- 
szonyra. Künn a folyosón a szobalány azt mondta 
a szakácsnőnek:

»A kis Tibi biztosan meghal. Anyja elviszi 
őt magához!*

Etel meghallotta ezt és boszankodott.* Nem 
volt az az asszony lulboldog, hogy kedvence utolsó 
lehel létéig nála volt. Nem, a gyermek nem lesz 
az övé.*

Valami őrület lehetett, hogy ez a gondolat 
nem hagyta nyugodni, hogy elakarta ragadni a 
gyermeket holt anyja elől. Felrohant a vendég
szobába, hol Tibi lázban kiáltott: »Mama, mama!*

Ez a szó szivében találta.
• Itt maradok,* szólt, az álmélkodó ápo

lónőhöz.
Nem tűrte, hogy másvalaki nyúljon a gyer

mekhez. Az idő mull, de nem figyelt rá; végre 
kinyílt az ajtó, a küszöbén férje állt. ki csodál
kozva nézte.

• Halkan!* suttogott. »Éppen alszik kissé.* 
Férjéhez lépett, keblére hajtotta fejét és sirt soká 
hevesen. Férje szabad folyást engedett érzelmei
nek: — szavak nélkül is megértették egymást. !

Szövetkezzünk 
á drágaság ellen.

Napról-napra hangosabb a panasz, hogy vá- 
; fosunkban szinte lehetetlen a megélhetés az élelmi 

szerek árainak hallatlan felemelkedése miatt egy
részt, másrészt jneg azért, mert egyáltalában alig 
kapni meg aztT a.mi a mindennapi élet legelemibb 
szükségleteihez feltétlenül kell.

Nem- hisszük, hogy volna még város az or
szágban. amelynek közönsége annyira küzdene i 
a megélhetéssel min t éppen Selmecbánya és ha j  
aránylagos összehasonlítást teszünk a méregdrá- ; 
gának elhíresztelt fővárosi megélhetés és a mienk j 
között, feltétlenül arra .a szomorú megállapodásra i 
jutunk, hogy itt drágái >b és mégis nehezebb a 
megélhetés.

A közönség nagy része indokolt eíkeseredé- ! 
sében a hatóságot okolja .a drágaság miatt, télié- | 
tétlennek, gyöngének s még egyébnek is nevezi. ; 
Pedig ezúttal ez a vád nem egészen jogos, mert 
a hatóság tényleg hatóságilag mit sem tehet töb- • 
bet az elárusítók mértéktelen zsarolásai ellen 
mint amit már megtett, tudniillik betiltotta és , 
szigorúan ellenőrizi a heti vásárokon az elővá- I 
sárlást. A közönségnek kell tehát magán segítenie j  
és segíthet is szövetkezés által.

A múlt héten a  városunk közügyéi iránt ér
deklődő három déréit férfiú: Tóth Imre div bánya- 
kerületi főorvos, Stulier Gyula ur. bányafőorvos és 
Fodor József: városi m. kir. állatorvos értekezletei •• 
tartottak, s megbeszélés tárgyává-- telték hogy mi
kép lehetne a végletekig kiszipolyozott közönséget 
megmenteni az elárusítók lelketlen zsarolásától s 
megállapodtak abban, hogy szövetkezésre-szólítják 
fel a közönséget..

Szövetkezzék, a közönség a maga* * érdekében j 
és röviü idő alatt sokkal könnyebbed^, kevésbbé- ■ 
drágán fog élni. A szövetkezés, senkire nem ró 
anyagi kötelezettségei s az eddigi megállapodás 
szerint? csak arra való, hogy a mozgalom éló-n 
álló bizottság tájékozza magát, hogy: a különböző 
élelmi cikkeket mekkora mennyiségben szerezze be.

Egyelőre tojás, vaj, túró, borjúhús, vad, asir, 
szalonna, gyümölcs és különféle zöldség áruk be

lelt virasztott. Reggel felé, amikor az orvos eljött, 
Tibi egészséges, nyugodt álomba merült.

•Örvendjenek.* mondá az orvos, »a veszély ■ 
elmúlt.* És most kinyitotta Tibi a számét és 
mosolyogva rebegle: »Mama!« . . .

Elmúlt egy félév. Tibi friss és jókedvű, lár- 
mázik és ugrándozik. Gyámszülei mellett a gyer
mekszobában lakik, s az első, amit Etel reggel 
hallani szokott, az Tibi hangja: »Marna!«

• Tibi nagybátyja irt,* mondá egy napon 
Ernő a nejének. «Kérdezi, mikor viheti el Tibit?*

• Csak tán nem gondolsz erre?* kérdező 
Etel ijedten.

•Talán mégis jó volna,* válaszolt Ernő, j 
mosolyát bajusza alá rejtve, »ha Tibi gyermekek | 
közt nevelkednék; nagybátyja házában nincs hiány . 
gyermekekben.'

•Nem, csak tréfálsz,* szól Etel, »épp oly j 
kevéssé ereszted el Tibit, mint én. És — ami a j 
másikat illeti* — Etel fejét férje vállára hajtja j 
és boldog mosolylyal suttogja: «nem lehetetlen, j 
hogy Tibi még csak rövid ideig fog egyetlen gyér- j 
mekünk maradni«

. . .  Az idegen gyermek pedig még késő , 
évek múlva is gyengéden ölelgette és forrón sze- j 
rétté azt az érzéketlen asszonyt, kit mamájának 
nevezett.

Ftel egész éjjel a beteg gyermek ágya mel-

szerzéséről van szó és később olcsóbb és jobb 
hús is szerezhető. A felsorolt élelmi cikkek, mint 
azt közönségünk igen jól tudjar jelenleg piacunkon 
a leíiető legrosszabb minőségben, a lehető legne
hezebben és lehető legdrágábban szerezhetők be. 
Ha a közönség segíteni akar magán, és azt hisz- 
szük, hogy akar, akkor álljon öseze s tegye lehe
tővé, hogy az az egészséges, a közönség igazi ér
dekében megindult mozgalom testté váljék. A 

| jövőhéten aláírási iveket fog köröztetni a bizottság 
— amelynek joggal adhatjuk a jóléti bizottság 
nevet — s ez iveken felfogja hívni a közönséget 
az egyesülésre és szövetkezésre.

írjuk mentöl többen, m ind aki ez iveket, 
a saját érdekünkben tesszük azt.

A főiskola elvitele.
III- (Folyt, és vége.)

Az áthelyezés kérdése most különösen aktu
álissá lett. Ismeretes dolog ugyanis, hogy uj szer
vezetünk megállapításánál nem lehetett kitérni 
ama fokozott követelések elől, melyeket a bányá
szati és erdészeti tudományok ma már úgy az 
előadott tananyag, mint annak terjedelmét illetőleg 
támasztottak. Az előbb előadottak egy része tehát 
lényegesen kibővittetett, a régi tantárgyak mellé 
újak kerüllek, melyek eddig vagy egyáltalában 
nem, vagy pedig csak más tantárgyakkal kapcso
latban adatlak elő és a tanszékek száma is sza
porít tato ti.

Az uj tanszékek: az elektrotechnikai és fi
zikai. a bánya- és fémkohógéplani, a növénytani 
az erdészeti geodéziai s a jogi. A lényegesen ki
bővíteti régi tantárgyak: a telepismeret, a quan- 
titativ vegytan s a vaskohászat. A jogi tanszék 
kivételével tehát valamennyi olyan, melyeknek 
gyüjteménytcrmekre, laboratóriumokra van szük
ségük, hol műszereiket elhelyezhessék, illetve, hol 
a hallgatók kísérletezhessenek.

Az elektrotechnikai és fizikai tanszéknek van 
laboratóriuma, de ez az uj szervezet igényeinek 
aligha fog megfelelni. A vegytani tanszéknek is 
van qualilaliv és quantitaliv munkaterme, mely 
a régi szervezetben, midőn csak a 11-od évesek 
hallgatták e tárgyakat, elég nagy is volt: az uj 
szervezetben azonban, midőn e tárgyak a II. és 
lll-ad évesekre kötelezők, ez is kicsiny. Teljesen 
hiányzanak: a növénytani dolgozótermek, a vas
kohászati kísérletezési laboratórium, a bánya- és 
fémkohógéplani, valamint az erdészeti geodéziai, 
a lelepismerelPi.'i gyűjtemény termek és az erdé
szeti technológiai kísérletezési helyiségek.

Mivel a főis. ol: két uj épülete már a régi 
szervezetben is kicsinynek bizonyult, t. i. a bánya- 
müveléstani és a géptani tanszékek már akkor 
kiszorullak belőle, azért e bajon csak a mostani 
épületek megnagyobbitásával, átalakításával és 
egy teljesen uj laboratórium építésével lehetne 
segíteni.

Amint azonban építésről és mintegy 250,000 
koronányi befektetésről van szó, azonnal előtérbe 
nyomul az a kérdés, vájjon nem volna-e célsze
rűbb a főiskolát más megfelelőbb helyre áttele
píteni? Mert ha ezt most a bányászati és erdé
szeti felső szakoktatás, valamint bányászatunk és 
erdészetünk rovására ki is tolhatjuk, az áthelyezés 
a város elszigeteltsége s az evvel szeros összefüg
gésben álló folytonos hanyatlása és fokozódó sze
génysége következtében előreláthatólag hosszabb 
ideig elodázható már többé semmi körülmények 
közölt nem lesz.

Az áthelyezést különben annyival inkább 
már a közeli jövőben keresztül lehetne vinni, mert 
főiskolánknak Budapesten némi jóakarattal könnyen 
lehetne helyet teremteni és mert az itteni épüle
teket is könnyen lel lehelne használni. Tudvale
vőleg a helybeli járásbíróságnak, adóhivatalnak, 
gimnáziumnak, líceumnak nincsenek megfelelő he
lyiségei. A zsarnócai erdőhivatalt is át lehetne 
helyezni, sőt az se lehetetlen, hogy hadügyi kor
mányunk egy zászlóalj vadászt telepilsen ide. S 
ez az utóbbi volna talán a legjobb megoldás, 
mert a város is kárpótlást nyerne a főiskola át
helyezéséért.

Ha pedig az áthelyezésnek mindamellett 
volnának nehézségei, amint bizonyára lesznek is, 
ezek sokkal alárendeltebbek, hogy som oly fontos 
hivatással biró szakokat, amilyenek hazánkra 
nézve a bányászat, kohászat és erdészet, miattuk
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fejlődésükben megakasszunk. Az áthelyezésnek ' 
előbb vagy utóbb, de mindenesetre már a köze- ! 
It'bbi jövőben meg kell történnie s éppen ezért 
nem érünk el avval semmit, ha elhalasztjuk.

Kérdés azonban most már az. hogy hová ! 
kellene főiskolánkat áthelyezni és hol volna meg- i 
felelő helye?

K kérdés eldöntésénél első sorban mindig | 
arra szokás súlyt helyezni, hogy az intézet helyén j 
iiz előadások szemléltető megvilágításához szűk- I 
séges berendezések és feltételek meglegyenek. 
Hegy e tekintetben Selmecbánya egyáltalán nem . 
alkalmas székhely, arra már rámutattunk az elő- i 
kikben. Sokkal előnyösebb volna például Miskolc, ; 
|10| együtt találjuk a legnagyobb szén- és vasérc- I 
bányákat s a legmodernebb vasgyárakat, hol er- I 
(lészlanárainknak is tág tere volna ahhoz, hogy i 
előadásaikat szemléltető gyakorlatokkal kisérjék j 

honnan a fémbányászat sem esik messze. Ma I 
libát egyedül a gyakorlati kiképzés szempontja i 
volna itt irányadó, mindenesetre Miskolcot illetné | 
inog az elsőség.

Ámde főiskolánknak, mint láttuk, más érdé- ; 
kei is vannak, melyeket a székhely kérdésénél 
ügyeimen kívül hagyni nem lehel. És ezek az ér- 1 
(lékek már olyan természetűek, hogy nem a vidéki ! 
városok mellett szólanak, hanem határozottan I 
Budapest javára döntik el a kérdést.

Azok az igények, melyeket a bányászati, 
kohászati és erdészeti tudományoknak évről-óyre 
nagyobbodó terjedelme s ennek következtében 
mindinkább szükségessé vált speciálizálása, felsőbb 
szakoktatásunk iránt támasztanak, ami viszonyaink 
melleit csakis a fővárosban elégíthetők ki, hol 
egyedül találjuk fel a maga teljes fejlettségében 
azt az élénken lüktető szellemi életei, mely a 
szellemi munkával foglalkozót állandóan uj meg ' 
uj munkára serkenti.

Wekerle Sándor, akkori pénzügyminiszter, : 
a képviselőháznak 1890. évi február hó 14-én 
tartott ülésén azt mondotta, hogy a bányászati i 
felső szakoktatásra elengedhetetlen feltételnek , 
tartja, hogy *úgy a tanulóknak, mint a tanárok
nak mód nyujtassék arra, hogy a bányászati 
tudomány és a bányászat technikai fejlődésének ! 
folytonos színvonalán maradhassanak". De vájjon ; 
ez ami vidéki városainkban és főleg Selmecbányán : 
egyáltalában lehetséges-e V A bányászati és erdé
szeti tudományok oly sokoldalú s annyi minden
féle vonatkozásban vannak a többi tudomány
ággal, hogy rohamos fejlődésüket nyomon követni 
csakis a szellemi és kulturális központban lehet, 
hol a technikai és tudományos segédeszközök 
szinte önmaguklól kínálkoznak.

S az oktatás gyakorlati iránya? E tekintet
ben is Budapestet illeti az elsőség. Mert vegyük 
pl. csak azt, hogy micsoda hasznos dolog volna, 
ha bányamérnökhallgatóink járhatnának a földtani 
intézetbe és a szünidőben csatlakoznának orszá
gos felvételekre készülő geológusaink egyikéhez 
vagy másikához. A földtan és az okszerű bányá
szat egymással oly szorosan fügnek össze, hogy 
mindenki méltán elvárhatná, hogy geológusaink 
öli le-testületét a bányászok képezzék. Vagy meny
nyit tanulhatnának vaskohászaink, ha havonta 
csak egyszer juthatnának a Ganz-gyár acélüntő- 
déjébo vagy valamely másik modern berendezésű 
gépgyárba és erdészeink ha végig tanulmányoz
hatnák a Budapesten és kőényékén dolgozó na
gyobb faipari telepeket? Sőt fémkohászaink is 
sokat nyernének. Végzett hallgatóink közül ugyanis 
a fómkohómérnükök legkevésbbé keresettek, mert 
ők alkalmaztatásukat illetőleg úgyszólván kizáró
lag csak arra a néhány kincstári fémkohóra van
nak utalva. Budapesten a fémkohászati szakokta
tás felölelhetné a fémek öntését, kovácsolását és 
hengerlését, vagyis a fémek mechanikai techno
lógiáját és a lialal fémkohömérnökök könnyön 
kaphatnának alkalmazást a budapesti s a vidéki 
fémipari telepeken is, mely állásokat, jelenleg 
nagyrészt külföldi szakemberekkel töltik be.

A vidéki kirándulások is jóval könnyebbek 
és olcsóbbak lennének. Ha Selmecbányáról a leg
közelebbi nagyobb vasgyárba, vagy pedig a leg
közelebbi modern berendezésű szén- vagy vasérc
bányához illetve nagyobb rendszeres erdőgazda
ságba akarnak tanáraink hallgatóikkal kirándulni, 
legalább három napra van szükségük. Budapestről 
egy nap alatt inog lehet tekinteni az esztergomi.
;i tatai s a salgótarjáni telepeket és három nap 
alatt már a legtávolabbi bányatelepeken és gyá
rakban is meg lehet fordulni.

Hogy pedig az ország fővárosában, mint 
kulturális, kereskedelmi és szociális tevékenysé
günk középpontjában a hallgatók látóköre tága
sabb, ítélete tárgyilagosaid), műveltsége általáno

sabb lesz, az oly világos dolog, hogy még az át- j 
helyezés ellenségeinek sóin lehet ellene szavuk. 
Hppen az idén történt, hogz az amerikai egyelő- i 
mek egyesületének január hó 13-án tartott ülésén 
az egyik neves műegyetemi tanár nagy beszédei 
mondott arról, hogy a technikai főiskolákat a 
szellemi központba kell lenni, ahol az egyetemek : 
is vannak, meri »saját tapasztalatai szerint az 
izolált technikai tanintézeteknek egyik főhiánya | 
éppen a szűk látókör.*

De nemcsak a tanuló ifjúságra lesz Budapest , 
határozottan előnyös, hanem a tanári kara s ál
talában a tanításra is. Budapesten, hol a bányá- j 
szali, kohászati és erdészeti törekvéseknek minden j 
szála összefut, tanáraink úgy a tudományos, mint | 
a gyakorlati kérdésekben is szaktekintélyekké vál- 
halnak, amint szaktekintélyeknek ismerik cl a ! 
többi felsőbb tanintézetek tanárait is. Ez nemcsak 
erősen fokozná az ambíciói és a munkakedvet, : 
hanem keresettebbé tenné a tanári állásokat és j 
azzal a tagadhatatlan előnynyel is járna, hogy 1 
ismereteiket bármikor rendelkezésére bocsáthatnák | 
a bányászati és erdészeti felsőbb hatóságoknak s j 
állandóan tevékeny részt vehetnének az országos ! 
bányászati és erdészeti egyesületek munkásságé- [ 
bán is. Tanáraink képessége és munkássága tehát I 
érvényesülne és több sikert is mutatna fel, tan- | 
intézetünk színvonala emelkednék s a tanilás j 
szélesebb alapot nyerne, mert kiterjeszkedhetnék j 
oly kérdésekre is, melyeket Selmecbányán nem j  
lehet kellően méltatni.

Igaz. hogy ez előnyökkel szemben még ko- j 
moly gondolkodású szakíérfiak is mindenféle ne- j 
hézséget emlegetnek. Féltik pl. a fiatalságot attól, j 
hogy a nagyváros szórakozásai elvonják a tanú- j 
láslól és hogy nehezebben fognak megélhetni 
Budapesten mini Selmecbányán.

Az bizonyos, hogy eleinte a mozgalmas élet j 
ezerféle megnyilatkozása, a társadalmi és vagyoni j 
ellentétek, az egyén eltűnése az emberáradatban j 
kábító hatással vannak a fiatal emberre. De az j 
élet realizmusának a felismerése lágilja a szem- | 
határi, a fokozott versengés acélozza az erőt és i 
valamint a testi nevelésben sem ott tartunk, hogy j 
ifjúságunkat óvjuk minden szellőtől: azonképen j 
a szellemi nevelés terén is, jellemszilárd és aka- í 
ralerős generáció keletkezését csak úgy segíthet- ! 
jük elő, ha jókor megvivatjuk vele a létért való : 
küzdelem előcsalározásait. Azoktól a szórakozá
soktól pedig, melyeket a nagyvárosok művészi 
élete nyújt senki se féltse ifjúságunkat. A Halai 
bánya-, kohó-, vagy erdőm éri ifik esztétikai érzé
kének kifejlesztése és erősítése egyenesen szüksé
ges, mert az illető, mini a kultúra előharcosa : 
sokszor éveken ál lakik elhagyott vidékeken min
den külső szellemi serkentés nélkül csupán mun
kájának élve. Ilyen esetben nem nélkülözheti a 
szépérzék és művészet iránti lelkesedés belső tő- j 
kéjét, mert könnyen megeshetnék, hogy szellemi
leg clcsenevészcdik. Igaz: vannak a szórakozások- | 
nak módjai, melyekről mint a lesi és lélek meg- j 
ülőiről szoktunk beszélni. De ha Budapesten 
6000—7000 fiatal emberi nem féltünk ezektől, 
miért féltsük éppen ami 300 hallgatónkat? Es 
különben is ezekben fiatalságunk itt Selmecbányán j 
sem szenved hiányt, sőt egyebet ezeknél egyálta
lában nem is talál.

Hogy Budapesten általánosságban tényleg 1 
drágább az élet, mint Selmecbányán vagy más ; 
vidéki városban azt nem lehet tagadni. Be kell | 
azonban ismernünk, hogy a szegénysorsu fiatal ; 
ember, ha tehetséges és szorgalmas, a fővárosban ; 
könnyebben tudja magái fenntartani, mint Sel- ; 
mecbányán. Selmecbányán az igazán szegén ysorsu i 
ifjú egyáltalában meg sem élhet, ha mindjárt 
kezdetijén nem kap ösztöndijai, mert a mellékké- 
rését lehetősége itt teljesen ki van zárva. Az j 
ösztöndíjak azonban megmaradnának Budapesten is. j

Van még egy másik ellenvetés, melyet igen ! 
gyakran hallani, t. i. az, hogy a történelmi ha- ] 
gyománynyal nem lehet oly könnyen szakítani és i 
hogy bármely tanintézet Ilire, dicsősége nem a ; 
helytől függ. hanem először a tanártestület buz
galmától, szakértelmétől és másodszor a tanuló i 
ifjúság szorgalmától, kitartásától és képességétől. |

Való igaz, hogy az olyan nép, mely nem 
tiszteli múltját, nem érdemes arra, hogy jövője 
legyen; de való igaz az is, hogy az a nép, mely 
a történelmi hagyományok tiszteletével annyira 
megy. hogy lehetetlenné teszi saját haladását, 1 
önmaga ássa meg sírját. A mull. emlékeit tisztelni 
mindannyiunk széni kötelessége; amint azonban 
a hagyományok tiszteletével elértük azt a halm i, 
amelyen túl' intézetünk jelen és jövő fejlődése 
megakad, akkor nem szabad többé a mull emlé
kéin élősködntink.

Valamely intézet színvonalának megállapí
tását pedig nem lehet kizárólag a tanári kar mű
ködésétől és az ifjúság szorgalmától függővé tenni, 
legalább abból a szempontból nem, hogy az onnan 
kikerülő fiatal emberek a gyakorlati életben be 
fognak-e válni avagy sem, mert itt nagyon is 
súlylyal bir az, hogy az intézet székhelye minő 
segédeszközöket képes szolgáltatni a neveléshez. 
Az, hogy Leobenben is van bányászati főiskola 
és hogy Tübingában, Jenában, Göllingábun is 
vannak egyetemek, az Selmecbánya mellett nem 
bizonyít semmit.

Lcoben virágzó kereskedelme, szépen épülő 
jómódú város, 60 km.-nyire Styria fővárosától, 
amelylyel naponta 22 vonat mintegy 21 4 órai 
menetidővel közvetíti a közlekedést. Van színháza 
egynéhány igen csinos hangversenyterme, fürdője, 
tornacsarnoka és tág tér minden fajtájú sport 
gyakorlására. Vagy fél órányira tőle fekszik 
Donawitz, a kontinens egyik legszebb vasgyárával 
és tőszomszédságában van egynéhány elsőrendű 
szén- és vasércbánya. Loobent tehát Selmecbá
nyával összehasonlítani nem lehet. Hogy pedig 
ezt még kevésbbé lehet megtenni a kisebb német 
egyetemi városokkal, arról azonnal meggyőződünk, 
ha néhány pillantást vetünk a vasúti térképre és 
arra a vasúti hálózatra, mely e városokat körül
fogja és ha aztán párhuzamot vonunk Selmec
bánya s a körülötte elterülő hegyvidék és ama 
kép között, melyet e városok környékének ipara, 
kereskedelme és szellemi élete nyújt.

S ezzel elmondottuk volna szerény nézete
inket ami bányászati és erdészül! felsőbb szak
oktatásunk jelenlegi helyzetéről és jővén .'ő élet
képes fejlődésének legszükségesebb feltételeiről.

- Megtettük, mert meg kellett lennünk e lépést, 
nehogy majdan bárki is azzal a váddal illessen 
bennünket, hogy főiskolánk és vele együtt bányá
szatunk. kohászatunk s erdészetünk jelenét és 
jövőjét nem hordtuk szivünkön. Amit elmondot
tunk. azt önzetlenül, tárgyilagosan, minden mel- 
léktekintel félrelevésével, a maga puszta valósá
gában mondottuk el és most már nincs más fel
adatunk, minthogy e fontos kérdésben — mielőtt 
azt a nagyméltóságu m. kir. Pénzügyi és Földmi- 
velésügyi Minisztériumok bölcs elhatározása alá 
bocsátanók az ügy országos jelentőségére való 
tekintettel, az illetékes gyakorlati szakkörök állás
foglalását kikérjük s ebből kifolyólag, azzal a 
mély meggyőződéssel, hogy a felvetett kérdés el
bírálása körül más döntő ok és érv nem lehet, 
mint kizárólag bányászatunk és kohászatunk ér
di-ke, teljes bizalommal a következő határozati 
javaslatot terjesztjük az Országos Bányászati és 
Kohászati Egyesület az idei közgyűlése elé:

tekintettől arra, hogy főiskolánk jelenlegi 
székhelyén nem képes sem felsőbb szakoktatásunk 
naprúl-napra fokozódó igényeit kielégíteni, sem 
pedig a bányászati és kohászati tudományok s 
irodalom fejlesztése terén rá háramló feladatok
nak elegei tenni.

mondja ki az egyesület, hogy főiskolánk 
mielőbb Budapestre helyeztessék ál s olt egy 
mindenképen egyetemi színvonalon álló és minden 
szükséges segédeszközzel felszerelt intézetté fej- 
leszlessék ki.

Szakjaink érdekében kérjük igen tisztelt 
szak társainkat, hogy határozati javaslatunkat pár
tolni szíveskedjenek.

Selmecbánya, a főiskolai tanács 1905. évi 
junius hó 2-án és 5-én megtartott rendkívüli ülé
sének határozatából:

Hadai Béla ár. Fodor László dr.
olőadó a főiskola ozidöszerinti rektora

K Ü L Ö N F É L É K .
— Személyi hírek. Lilin Antal kir. járás- 

biró e hó 15-én két. heti szabadságra Trencsénbe 
utazott. Távoliéit) alatt Erdély Gyula kir. járás- 
biró helyettesiti. — Kachelmann Farkas bánya
tanácsos, bányaigazgatósági előadó a mull héten 
négy heti szabadságidejének leteltével hazaérkezett.

— A király születésnapja. Első Ferenc 
József király 75. születésnapján hivatalos ünnep 
volt városunkban. Délelőtt isteni tisztelet volt a 
plébánia templomban, mélyen részi vettek az üsz- 
szes hivatalok s kivonult az ünnepségre a bánya
üzemek munkásnépe is. Ugyancsak istenitiszlelel 
volt az izraelita templomban is, ahol a hitközségi 
elnök s igen sok hivő volt jelen. Velvardl Jakab 
rabbiholyetles hazafias imája után az egész közön
ség a Hyinnust énekelte.
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— Katonaság: Selmecbányán. A jövő hét 
szerdáján érkezik városunkba a besztercebányai 
m. kir. 16. honvédgyalogezred három zászlóaljjal. 
Az ezred szállásszabályozó tisztje nyujlódi Jancsó | 
Árpád százados tegnap este érkezett városunkba,
s holnap hétfőn érkeznek meg a szálláscsináló j 
tisztek és legénység. Az ezreddel összesen öt törzs
tiszt. hatvankét főtiszt, huszonegy hadapród, ezer- I 
négyszázhetvenhét legény érkezik ide s lesz itt e 
hó harmincadikáig. Az elszállásolás munkálataival 
nagyjában már eddig elkészüli a rcndőrkapilányi j 
hivatal, újólag felhívja azonban a lakósságot, hogy ! 
a kinek átengedhető szobája van, jelentse be a 
hivatalnál, hogy az amúgy is sok munkával járó 
elszállásolást megkönnyítse. A katonaság e hó 
harmincadikáig időzik Selmecbányán. K hét alatt 
ezred gyakorlatok lesznek a város határában, jövő i 
szombaton pedig harcászati lőgyakorlat lesz Tó- ! 
patak község határában. Egy hétig tehát élénk lesz. j 
városunk. Elvezni fogjuk azt az élénkségei, amit 
csak katonáék tudnak csinálni. Trombilaszó, pus- j 
karopogás, kardcsörletés fog hangzani hegyon-völ- j 
gyön és hallani fogjuk a m a g y a r  vezényszó t j 
is. őszintén kívánjuk, hogy jól érezzék magukat \ 
Selmecbányán a katonák, a város közönsége szi- j 
vesen fogadja őket.

— Kinevezés. A m. kir. vallás- és közokta
tásügyi miniszter Zivuska Jenő erdőgyakornokot 
helyettes tanárrá nevezte ki a besztercebányai 
m. kir. állami főgimnáziumhoz.

— Áthelyezés. A m. kir. vallás- és köz- 
oktatásügyi miniszter Gerő János a nagyszebeni j  
in. kir. állami főgimnázium tanárát a beszterce- ; 
bányai állami főgimnáziumhoz helyezte át.

— Tanító választás. A Bankán elhalálozás j 
folytán megüresedett róm. kall), kánlor-tanitói 
állásra városunk tanácsa mint kegyuraság Csorba j 
Ödön oki. tanítót választotta meg a 1 1 pályázó 
közül. A megválasztott fiatal tanítóban, a ki ez 
évben nyerte el a képesítő oklevelet a lévai tanító
képzőben, lelkes tanerőt nyert városunk lanügye. 
a ki hivatásának magasztosságától áthatva rajongó 
szeretettel csüng azon a pályán, a melyen a város j 
tanácsának erkölcsi támogatása mellett bizonyára ! 
üdvös eredményi fog rövid idő múlva felmutatni, i 
Ismerjük képzettségét, lelkesedését; ezért bízunk j 
benne.

— Műkedvelő hangverseny. A E. M. K. E. 
állal fenntartott hodrusbányai felső ovoda növen
dékeinek ingyen lejjel való ellátására hangversenyt 
rendeznek ma este a szandriki kaszinó nagyter
mében a Hodrusbányán nyaraló vendégek és a 
hodrusbányai műkedvelők. A hangverseny műsora 
a következő: 1. Nyitány. Zongorán játsza: Knauz 
Géza: 2. Yig szavalat. Előadja: Hain Márta; 3. 
Hegedű szóló. Játsza: YValdbauor Imre: 4. Fel
olvasás. Tarja: Dr. Szilassy Cézár; 5. Magyar 
dalok. Énekli: lássák Kálmánná, hegedűn kiséri: 
lássák Kálmán, zongorán kiséri: Knauz Gyula; 6. 
Monolog. Előadja: Piltz József; 7. Magyar rhapsodia. 
Zongorán játsza: Hain Bozsena; 8. Kupiék. Elő
adja: lássák Kálmán, zongorán kiséri: Knauz Géza;
9. Zárinduló. Zongorán játsza: Knauz Géza. — 
Hangverseny után tánc lesz.

— A r. kath. polgári leányiskola iskolai 
éve. A szatmári irgalmas nővérek vezetése alatt ; 
levő Selmecbányái r. kath. polgári leányiskolában. | 
Az 1905—1906. tanév a »Rendtartás* szerint ; 
szeptember 1-én kezdődik és június 30-án végződik.
A rendes beiratások szeptember 1-étől szept. 7-ig j 
folynak. A beiratások alatt lesznek egyszersmind | 
a javító-, pótló- és fölvételi vizsgálatok. Szept. j  
G-án »Veni Sancte!* és a fegyelmi szabályok fel- | 
olvasása. — Szept. 7-én pedig kezdődnek a ren- 1 
des előadások. A későbben jelentkezők csak az , 
egyházmegyei főtanfelügyelőséghez felterjesztendő : 
folyamodás útján iratkozhatnak be rendes tanuló- | 
kul. A polgári leányiskola I. osztályába az 1868. j 
évi XXXVIII. t.-c. 69. $j-a szerint oly tanulók j

léphetnek, kik az elemi iskola négy évi folyamá
ról legalább első rendű iskolai bizonyítványt mu
tathatnak fel: vagy, akik fölvételi vizsgálatot tesz
nek a polgári iskolába való léphetésre megkívánt 
ismeretekből. A polgári leányiskolában, minden 
egyes tanuló 6 koronát, mint beiralási dijat — 
és 14 koronát, mint egész évi tandíjat fizet. A 
beiralási dij egyszerre, a tandíj pedig részenkint 
is, de mindig előlegesen (előre) fizetendő. A pol
gári leányiskolának bármely fokú osztályába be
iratkozó, de különösen máshonnan jött tanulók 
tartoznak himlőmásodoltási bizonyítványt előmu
tatni; azok pedig, kik az I. osztályba lépni szán
dékoznak, a himlőoltási bizonyítványon kívül tar
toznak még keresztlevelet (születési bizonyítványt) 
is hozni. — Az intézetben 20 betölthető hely van 
a bonlakó növendékek számára. Egész évi élel
mezés, felügyelés és gondozás havonkint 32 ko
miba kerül. Mosás havonkint 2 koronába. A be- 
iratási dij, tandíj, tankönyvek, Íróeszközök, női 
kézimunkához való kellékek, orvos és gyógyszerek 
külön fizetendők. A növendékek-, zongora-, cim
balom- és francia nyelv oktatásban is részesülhet
nek; és pedig: e két hangszer mindegyikét ktilön- 
külün véve, minden hétben 3 egész órán át vett 
oktatásáért, havonkint 12 korona, — minden hét
ben 3 fél órán órán át vett oktatásért, havonkint 
6 korona, - - a francia nyelvből minden hétben 
3 órai oktatásért havonkint 2 korona. A felső
ruháról megjegyzendő, hogy a növendékek szövet- 
ruhát, kettőt, vagy harmat is hozhatnak magokkal, 
a már otthon meglevőből. A többi, fölszerelésre 
szükséges tárgyak ügyében szíveskedjenek a t. c. 
szülők és gondozók tisztelendő Benkő Szeréna, 
irgalmasnővér és házfőnöknőhüz levél utján, vagy 
pedig élőszóval fordulni.

Elhervadt virág-szál. Egy kedves szép 
és maveit leánykát hervasztolt el a kegyetlen 
kaszás e hó 14-én, a még csak tizenhét éves 
Prandorfi Erzsikét, Prandorfi Samu főiskolai la
boráns és neje szül. Bozoki Zsófia egyetlen gyer
mekéi. A leányka csak rövid ideig betegeskedett, 
de bajára nem volt ír, nem volt orvosság a log- 
odaadóbb anyai ápolás dacára. A vigasztalan szü
lök igazán csak az isten akaratában találhatnak 
némi megnyugvást, de velük gyászol az az el- 
szenderüll kedves lánykának minden barátnője 
és ismerőse is. Temetése nagy részvét mellett 
ment végbe. E gyászos esetnél eszünkbe jut egy 
régi magyar költőnk a halálhoz intézett l'eljajdulása: 

„Bús birotlaluiodtmk 
Vaj mi lms/not adnak, 
lla tegnap hajnalban nyílt 
Rózsák clhervadnnk V !“

— Harcászati lőgyakorlat. A beszterce
bányai ni. kir. 16. gyalogezred, amely jövő hét 
szerdáján érkezik nyolc napra városunka, huszon
hatodikén a jövő hét szombat napján délelőtt 
harcászati lőgyakorlalot tart Tőpatak község halá
rában. A harcászati lőgyakorlaton élcslülléssol 
lőnek a katonák, épen ezért nagyon veszélyes a 
lövészet tartama alatt a gyakorlat helyéhez közel 
járni, mert a Manlichcr-püskák igen messze hor
danak. A katonaság és az illetékes közigazgatási 
hatóságok a legmesszebbmenő óvóinlézkedéseket 
tették ugyan meg, hogy szerencsétlenség ne tör
ténjék, jó lesz azonban a mondott időben lehelő 
távol tartózkodni Tópatak község halárától, mert 
a sok ezer lövés közül igen sok irányt szokott 
téveszteni.

— A hegybányai zárda uj tanéve. A Páli 
szent Vincéről nevezett gráci irgalmas nővérek 
vezetése alatt álló hegybányai róm. kath. polgári 
iskola jövő laneszlendejére vonatkozólag a követ
kező tájékoztatót adta ki az intézet vezetősége: 
Az 1905—1906. tanév szeptember 1-én kezdődik 
és junius 30-án végződik. A rendes beiratások 
szeptember 1-étől szeptember 7-ig folynak. A be
iratások alatt lesznek egyszersmind a javító-, 
pótló- és fölvételi vizsgálatok. Szeptember 6-án

»Veni Sánctól* Szeptember 7-én pedig kezdődnek 
a rendes előadások. A későbben jelentkezők csak 
az egyházmegyei főtanfelügyelőséghez fölterjesz
tendő folyamodás útján Írhatók rendes tanulókul. 
A polgári leányiskola I. osztályába az 1808. évi 
XXXVili. t.-c. 69. §-a szerint oly tanulók léphet
nek, kik az elemi iskola négy évi folyamáról 
legalább elsőrendű iskolai bizonyítványt mutat
hatnak fel, vagy kik fölvételi vizsgálatot tesznek 
a polgári iskolába való léphetésre megkívánt 
ismeretekből. A polgári leányiskolában, minden 
egyes tanuló 4 koronát, mint beiralási dijat és 
20 koronát, mint egész évi tandijat fizet. A be
hatási dij egyszerre, a tandíj pedig részenkint is, 
de mindig előlegesen (előre) fizetendő. A polgári 
leányiskolának bármely fokú osztályába beirat
kozó, de különösen máshonnan jött tanulók tar
toznak himlőmásodoltási bizonyítványt előmu
tatni; azok pedig, kik az I. osztályba lépni szán
dékoznak, a himlőoltási bizonyítványon kivűl 
tartoznak még kereszt-levelet (születési bizonyít
ványt) is hozni. — Az intézetben 30 betölthető 
hely van a benlakó növendékek számára. Egész 
évi élelmezés, felügyelés és gondozás havonkint 
28 koronába kerül. A beiratási dij, tandíj, tan
könyvek, Íróeszközük, női kézimunkához való kel
lékek, orvos és gyógyszerek külön fizetendők. A 
növendékek zongora- és francia nyelvi oktatásban 
is részesülhetnek és pedig: a zongorából, minden 
héten 3 egész órán át vett oktatásért, havonkint 
10 korona, a francia nyelvből minden héten 3 
órai oktatásért havonkint 2 korona. A felsőruhá
ról megjegyzendő, hogy a növendékek szüvelruhát 
kettői vagy hármat is hozhatnak magokkal, a 
már otthon meglevőből; az intézetbe jövetelükkor 
pedig egy egyenlő ruhára 20 korona fizetendő. A 
többi fölszerelésre szükséges tárgyak ügyében szí
veskedjenek a t. c. szülők és gondozók tisztelendő 
lhlendorf Vincenlia irgalmasnővér- és házfőnök- 
nőhöz levél útján vagy pedig élőszóval fordulni.

Az iparfelügyelet decentralizációja.
Az iparfclügyoleli és kazánvizsgálati szolgálatot 
eddig (Budapestet is beleértve) 17 kerületből lát
ták el. Ennek következménye az volt, hogy (‘gy
ógy kerület túlságos nagy, négy-öt vármegyére 
kiterjedő kerületre terjedvén, a szolgálat igen 
gyakran csak nagy késedelemmel volt ellátható. 
A kereskedelemügyi miniszter az iparfelügyelet 
régóta tervezett decentralizációját mosl megvaló
sította és az uj kerületi beosztást, mely ez évi 
november elsejével lép életbe, már el is rendelte. 
A reform azon a hátrányon is segít, mely szerint 
eddig lehetetlen volt az iparfelügyelők sűrű érint
kezése a közigazgatási hatóságokkal, holott az 
ipari ügyek jobb ellátása ezt nagyon is kívána
tossá teszi. Az uj beosztás szerint az eddigi 17 
kerület helyébe 34 kerület lép. Uj kerületi szék
helyek lesznek: Békésgyula, Kaposvár, Komárom, 
Losonc, Lőcse. Lúgos, Mármarosszigel, Nagybecs- 
kerek, Nyílra, Pécs, Sátoraljaújhely, Segesvár, 
Szabadka, Szatmárnémeti, Szolnok, Szombathely 
és Trencsén, inig az eddigi kerületi székhelyek 
továbbra is változatlanul maradnak. Az uj kerü
leti beosztás szerint Solmecbánya a XXII. kerü
letbe tartozik Zólyom, Bars és Hont vármegyék
kel. A kerület székhelye Besztercebánya s a kerü
let főnöke Radány Ármin iparfelügyelő.

— A selmeci m. kir. közp. fémkohónál 
termelt lágy és kemény ólom, valamint mázagáruk 
1905. évi augusztus 5-élől bizonytalan időre meg
állapított árjegyzéke a következő:

Lágyólom 100 kg-riyi ára az 1905. évi 62187. 
sz. pénzügyminiszteri rendelet folytán 40 K, ke
mény ólom 100 kg-nyi ára annak Sb. tartalma 
szerint változó, zöld darabos mázag 100 kg-nyi 
ára 43 K 60 f, zöld őrlőit mázag 100 kg-nyi ára 
44 K 60 f, vörös sziláit mázag 100 kg-nyi ára
44 K 60 f, vörös őrlőit mázag 100 kg-nyi ára
45 K 60 f. Árengedmények: a) lágy és kemény



ölöm 10000 kgnak egyszerre való vételénél 3 % , j 
b) müzagnál

10 q egyszerre való vételénél 1 %
25 q * * » 2 »
50 q » » * 3 »
65 q » » » 4 »

100 q * » » 5 »
Megjegyzés, Az árak helyt a selmcci m. kir. 

központi kohónál értendők, ahonnan a vevő a 
vett árut saját költségén köteles elszállittatni. A 
megrendelés alkalmával a vásárolt termény ára 
készpénzben melléklendő.

— A hodrusbányai ú t, melyet a Hollókő 
nagy emelkedésénél az inségmunkára adományo
zott tízezer koronából átalakítottak, rövid idő 
múlva teljesen készen lesz. Az uj útszakasz ki
mérése és a munkálat keresztülvitele igen jól 
sikerült s az uj út, dacára annak, hogy az eddigi i 
veszélyes hágót elkerülték, még rövidebb is a régi 
útnál. Az út kijelölésének, kimérésének, valamint 
kiépítésének munkáit Boleman Ede, városi mérnök 
vezette, akinek ez hivatalba lépése óta első nagyobb 
és egyúttal elismeréssel említjük meg igen sikerült 
munkája is.

— Nincs szaporodás. A belvárosi anya
könyvvezető hivatalnál a folyó augusztus hóban 
egész a mai napig egyetlen születési esetet sem 
jelentettek be igy tehát a belvárosban, Felsőrónán 
és Banka külutcában húsz nap alatt e hóban 
egyetlen születés sem történt. Ritka eset, aminő 
az utolsó liz évben nem fordult elő Selmecbányán.

— Épül a villatelep. A takarékpénztár 
villatelepén megkezdődtek a munkálatok. Az épí
tészeti hatóság a múlt hétfőn tartotta meg a hely
színi szemlét, melynek alapján megadta az építési 
engedélyt. A telepen kilenc villát építenek és pedig 
mindegyik igen csinos stílusban van tervezve. Az 
épületek még az ősszel tető alá kerülnek, úgy 
hogy d jövő nyáron a kilenc lakás elfoglalható 
lesz. A villák építését a helybeli iparosok hitel- 
szövetkezete vállalta el.

— Egészséges hónap. A t. főorvos jelen
tése szerint julius hóban 50 gyermek született 
városunk területén és az elhallak száma 34-et 
tett ki; e szerint 16-lal nagyobb a születések 
száma a halálozásokénál. A jelentés fölöslegnek 
mondja e 16-ot, de mi nem, mert bármilyen nagy 
lenne is a szaporulat, még mindig kevés volna 
ahhoz, hogy a békében fellépő veszedelmes kóro
kat s háború öldöklő molochjál kielégilhelnők. 
Ezek a pusztító veszedelmek emberanyagot kíván
nak s igy kívánatos volna, ha minél több ily 
szaporulatot mutathatnánk fel részben a társa
dalom munkaerejének, a haza hasznos polgárai
nak nevelhetése, részben pedig oly tartalékerő 
gyűjtése végett, melyre a tán még veszedelme
sebbé váló viszonyok között szükségünk leszen.

NYILT-TÉR.
E rovat alatt közlőitekért nem felelős a szerk.

Köszönetnyilvánítás.
Fogadják mindazok, akik felejthetetlen Erzsiké i 

leányunk elhunyta gyászos alkalmából véghetetlen i 
fájdalmunkat részvétükkel enyhíteni igyekeztek, j 
hálás küszönetünket.

Prandorfi Samu és neje.

SELMEC- ÉS BÉLABÁNYA SZ. KIR. VÁROS

HIVATALOS KÖZLEMÉNYEI.
Az anyakönyvi hivatalok bejegyzései.

1905 évi augusztus hó 12-tól augusztus 19-ig.

Születés.
Erdélyi Edo, Mórán Róza leány Selmecbánya

Kihirdetés.
Oromusz Dániel Pocii Mária Selmecbánya 

Házasság-.
Helovitzki Ádám Morancsik Mária Selmecbánya 
Vagaday Ignác Schiitzal Mária 
Vallnnr Ferenc Kútsora Maria 
Knapp Ignác Reiohnrdt Bella „

Halálozás.
Vesződi Maria 26 éves, tiidögütnökór 
Prandorfi Erzsébet 17 éves 
Trencsánszki Béia 13 éves „

H Í R  D E T É S E K.

f ' V ó r ’i i r r v n r S  a g éPípás és ip°dai^  munkák kezelésében
jártas , jó  bizonyítványokkal rendelkezik, ezen 
a téren valami hivatalba vag-y üg-yvédi irodá
ban alkalmazást keres. Cim a kiadóhivatalban.

V ersenytá rgya lás i h irdetés.
A szélaknai m. kir. bányahivalal egyes bánya

telepein és más üzemágainál készletben levő ócska
vas és egyéb fémeket nyilvános versenytárgyalás , 
utján fogja eladatni.

Eladásra kerül nevezetesen:
1550 kg. ócska sárgaréz,

130 » » vörösréz.
3060 » » szitadrótréz,
466-0 » » horgany,

201760 » » szállitókülél,
468400 » » öntöttvas, súly os aarilásl igénylő 

darabokban.
27911-0 » ócska •Öntött vas, kisebb darabokban,
101600 » > vaspályasín.
15792-0 » » vaspálya csillekerék és tengely,
25195-0 » » kovácsolt vas,

11700 » » vízvezetőcső,
3217-0 » » vaslemez, leknő és kapa,
643-0 » » drót és kötélhulladék.

Az egy koronái* bélyeggel ellátott, zárt Írás
beli ajánlatok folyó évi szeptember hó 10-ig alól- 
iroll kir. bányahivalalhoz „Ajánlat ócskavas és 
ócskafémek megvételére“ cimmel nyújtandók be.

Az ajánlathoz, a megvenni szándékolt anyag 
felajánlott árának 5 %-a bánatpénzül készpénzben 
csatolandó.

Fent kimutatott vas- és fémnemüek az egyes 
bányatelepeken és más üzemágaknál megtekint
hetők. A részletes árverési feltételek pedig alóliroU 
kir. bányahivatalnál a hivatalos órákban minden
kor megtudhatók.

Szélakna, 1905. évi augusztus hó 10-én.
A szélaknai m. kir. bányahivatal.

Villaszerű és üzlettel bíró 
ház eladó!

Felső-Rózsa-utcában 99 III. szám ala tt az 
uj főiskola mellett szép lapos kerttel biró 
emeletes uj ház, melynek emeletén 5 szoba 
és összes szükséges mellékhelyiség és nagy 
tágas veranda, földszintjén 5 szoba összes 
szükséges mellékhelyiség és nagy tágas ve
randa, továbbá mosókonyha, pince, kút és 
a ház előtt vízvezeték és ezen ház mellett 
külön épületben egy kitűnő forgalmú fű sze r -  
ü z le t  lakással stb.-vel együ tt van, akár fűszer 
üzlettel, akár anélkül szabadkézből eladó. — 
Bővebbet: Erdély Gyula] háztulaj
donosnál.

N y a v a ly a tf lré s !
Ki nyavalyatörés, gurus és más ideges állapotban 
szenved, kérjen íratott, ingyen és bérmentve 
kapható a szabd , h a t ty ú  g y ó g y s z e r tá r  által 

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

Kolbász
dobreveni kolbász azonnnl ehető vagy főzni való 192, pörkölt 
bőrű szalonnák elsőrendű zsírnak 154, sós fehér vastag 154, 
vékony 154, füstölt vastag 164, vékony 164, debreceni papri
kás szalonna 184, pácolt fogi.agyinás paprikás szalonna 200, 
pácolt bőrös sonka, karmonádli, oldalas 160, pácolt sovauy 
szalonna nélküli sonka, karuionadli. oldalas -  fillér. A fönti 
áruk szállító levolo és csomagolása ingyen. Elsőrendű házi 
zsir 176. Hozzá szelencék: 5 kgros 110. 10 kgros 110, 25 
kgros 280 Az árak fillérekben értendők. Áruim arai, melyek 
gyakran *áltozók e helyen minden számban k o l l t á t s / ,  cim 

alatt találhatók.
Szállítja: 3 IA I.C K  *.H  kiviteli üzlete, Nyíregyháza.
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joerges jfc. özv. és fiánál.

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

ségnek, hogy

divatáru  üzletem et,
gyári vállalatom miatt, kénytelen vagyok felhagyni 
1906. jan u ár 1-én.

A midőn megköszönöm tisztelt vevőiéinek 
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.
665/J 905. végről), sz.

Á rve rés i h irde tm ény.
Alulirt bírósági végrehajtó az 1881. évi EX. 

t.-c. 102. §-a értelmében ezennel közhírré teszi, 
hogy a Selmecbányái kir. járásbíróságnak 1905. évi 
Sp. 122/3. sz. végzése következtében Dr. Balás 
Hugóügyvéd által képviselt Selmeci Népbank ja
vára Csiba István ellen 330 K s jár. erejéig 1905. 
évi április hó 8-án foganatosított kielégítési végre
hajtás útján le- és felülfoglalt és 1303 K-ra becsült 
következő ingóságok, u. m.: bútorok és zongora 
nyilvános árverésen eladatnak.

Mely árverésnek a selmeci kir. járásbíróság 
1905. évi V. 174/4. sz. végzése folytán 330 K 
tőkekövetelés ennek 1904. évi decemb. hó 6-ik nap
jától járó 5 °/n kamatai, 1 :l 0 0 vállódij és eddig 
összesen 58 K 20 f-ben biróilag már megállapított 
költségek erejéig Selmecbányán alperes lakásán le
endő megtartására 1905. évi szeptember hó 1-ik 
napjának d. u. 3 órája határidőül kitüzelik és 
ahhoz a venni szándékozók ezennel oly megjegy
zéssel hivatnak meg, hogy az érintett ingóságok az 
1881. évi LX. t.-c. 107. és 108. §-ai értelmében 
készpénzfizetés mellett, a legtöbbet Ígérőnek, szük
ség esetén becsáron alul is cl fognak adatni.

Amennyiben az elárverezendő ingóságokat 
mások is le- és felülfoglaltatták és azokra kielé
gítési jogot nyerlek volna, ezen árverés az 1881. 
évi XE. t.-c. 120. $-a értelmében ezek javára is 
elrendeltetik.

Kelt Selmecbánya, 1905. évi aug. hó 16-án.
Óváry Dezső 

kir. bir. végrehajtó.

Első cs. és kir, osztrák-magyar kizárólag szál, viharmentes.
r

l - B t í i - m r
KRONSTEINER KAROLY
BÉCS, I I I .  Haupstr. 120 . saját házában.

H om loksat-festékro hatóságilag-
védve.

Kronsteiner-féle 
uj zománc.

Ötven különböző minta, vízzel keverhető, mosható, viharmentes, tűzálló, zománcozott, csak egy
szerű mázolás. Jobb, mint az olajfesték. Evek során szállítja cs. ós kir. uradalmak, katona- és 
civilintézőségnek. vasutaknak stb. M inden r é s z tv e t t  k iá l l í tá s o n  első  d íjja l ju ta lm a z v a . 
Legolcsóbb festék homlokzatokra, belterületre, különösen iskolák, kórházak, templomok kaszárnyák
hoz stb. es mindenféle 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, tnészUn oldható, 49 minta olajfestékkel azonos Kg.-ja 

24  f i l lé r tő l  följebb
Kívánatra ingyen próba, mintakönyv prospektus.
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Árverési hirdetmény.
Vb. Weisz Adolf tópataki lakos fakereskedő | 

csődtömegéhez tartozó, a Selmecbányái vasúti ál
lomásnál elhelyezett 127 drb. tölgytalpfa és geren
dára. 31 drb. tölgyrönkre. *íl drb. kerékvető és 
oszlopra, valamint 14 drb. tölgy karfára, — a sel- 
meci vasúti állomáshoz közelfekvő zsibritói erdő
részben elhelyezett 20 drb. kerékvető, oszlop és j 
talpfára, a dolinkai erdőrészben lévő 54 drb. talpfa 
oszlop és karfára, — a szentantali erdőben lévő 
35 drb. tölgyrönkre, valamint ti drb. oszlop és 
kerékvetőre. — a szentantali dolinkai erdőrében 
lévő 22 drb. tölgyrönkre, — végül pedig a Szituvá 
Balassa-vár alatti erdőrészben lévő212 drb. juharfa
rönkre. az itt felsorolt fák leltárilag összesen 119(i ! 
kor. 40 fill.-re becsülve. — zárt ajánlati árverést 
hirdetek.

Reflektánsok szíveskedjenek 200 K bánat
pénzzel ellátott zárt ajánlataikat alulírott csőd- 
tömeggondnóknál f. é. szeptember 1-ig benyújtani, 
mely napon az ajánlatok fölött a csődválasztmány 
fog érvényesen dönteni. A megajánlott vételár 
készpénzben lesz azonnal kifizetendő. A csődloltár, 
melyben a mdretek pontosan vannak feltüntetve, 
alulírott csődtömeggondnoknál tekinthetők meg.

Selmecbánya. 1905. aug. 16-án.
Szél László dr„
csódtöineggondnok.

1301 /í)05. 87..

Á rv e ré s i h ird e tm é n y i k iv o n a t.
A Selmecbányái kir. járásbíróság mint telek

könyvi hatóság közhírré teszi, hogy özv. Megyeri 
Vilmosné végrehajtalónak Debnár Antal végrehajt, 
szenvedő elleni 133 K OS f tőkeköltség és jár. j 
iránt végrehaj lási ügyében a selmecb. kir. járás- | 
bíróság területén levő Debnár Antal és Szmolka 
Anna tulajdonául bejegyzett a szentantali 32. sz. 
tjkvb. az 1. 1—4. ssz. a. 35. népössz. ház. udvar 
és kertből álló urb. zsellérzségre ezennel adó
szerint 810 K-ban megállapított kikiáltási árban 
az árverést elrendelte, és hogy a fentebb megjelölt 
ingatlanok az 1905. évi szeptember hó 7-ik 
napján d. e. 10 órakor a Szentantal községi 
biró hivatalos helyiségében megtartandó nyilvános 
árverésen eladalni fognak.

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 S-a 
értelmében a bánatpénznek a bíróságnál előleges 
elhelyezéséről kiállított szabályszerű elismervényt 
átszolgáltatni.

Selmecbányán, 1905. évi junius hó 29-ik 
napján.

Liha, kir. jbiró.

T. c.
T isztelettel értesítem a nagyérdem ű közönséget, mi- 

szeiint a legújabb divatáru c ikkek az őszi- és té li id é n y re  
már m egérkeztek, úgy szintén női- és gyerm ek felöltők a 
legújabb kivitelben, m elyeket

ítélet áthelyezés miatt 
■ igen kedvezményes árban
|| | ii tisztelt vevő közönségnek rendelkezésére bocsájtoui, ami- 
jJ ról szives meggyőződésüket kérem.

Mély lisztelettel
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Valóban nagyszerű és elérhetetlen „ r o v a r i r t ó . ”
Csak palackban vegye.

Selmecbányán : Engel Zsig- ^fodrusbányán : Kukucska Ipolyságon : Berczeller M., Körmöcbányán: Freud Ma
mond, Ernst Zsigmond, ifj. József és Weisz Jakab fűszer- Bolner Pál, Dombo Károly nó.Gazdik János, F.W. Horn, 
Marschalko Gyula, W cisz kereskedőknél. és Rumann Lajosné fűszer- Klein Hennann éa Rilter
Ignác és \\ eisz Samu fűszer- kereskedőknél. Leopold J. fűszerkeroske-

kereskedőknél. (löknél.
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