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Felelős szerkesztő és laptulajdonos: 

K U T 1  I S T V Á N

Az expedíciót s hirdetéseket illető reklamációk a lapkezelő

Joerges Ágost özvegye és fia
céghez intézcndők, 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 .

Katonaságot Selmecbányának.
Sok esztendő előtt, nyolc-tíz esztendeje 

már. hogy lapunk fölvetette azt az eszmét, 
hogy katonaságot kérjen Selmecbánya vá
rosa. Jól tudtuk akkor, hogy ez az eszme 
egyhamar nem válik testté. Idői öl-időre 
azonban felszínre hoztuk a dolgot s az 1 
azóta megszűnt laptársunkkal, a Selmec- j 
bányai Hetilappal karöltve el is értük azt, j 
hogy egyizben deputáció járt az akkori 
houvédelemügyi m. kir. miniszternél Fehér- ! 
váry Géza bárónál, a jelenlegi ügyvezető 
kormány elnökénél, aki nem utasította el 
a város kérelmét sőt előjegyzésbe vette j 
Selmecbányát, mint olyan várost, amely 
katonaságot kér és hajlandó elhelyezni.

Ennek is jó pár esztendeje már, de 1 
a város csak egy lépéssel sem jutott kö
zelebb alioz az óhajához, hogy katonasága 
Jegyen, ha néha annyiban nem, hogy ez 
az óhaj ma még erősebb mint valaha.

Jól tudjuk azt, hogy a mai zűrzavaros 
politikai állapotok nem alkalmasak arra, 
hogy e kérdésnek hamaros és ami fő sikeres 
megoldását remélhetnők, mindazonáltal idő
szerűnek tartjuk újólag foglalkozni e kér
déssel abból az alkalomból, hogy a beszterce

bányai ni. kir. 10 . gyalogezred bárcsak 
igen rövid időre, bárcsak mint vendég ez 
ős bányaváros falai közt van, vagy hogy 
a város közönsége érzelmeinek még meg
felelőbben fejezzük ki magunkat, hogy e 
város közönsége bár csak rövid időre is 
szívesen láthatja az ezredet.

Örömmel, szívesen vettük a hírt mind
nyájan, hogy vendégeink lesznek az ezred 
tisztikara és legénysége s igaz magyaros 
szeretettel fogadtuk őket s örömmel vennők, 
ha itthon éreznék magukat közöttünk.

Ezt az -örvendetes alkalmat fölakarjuk 
használni arra, hogy új mozgalmat indítsunk 
e cím alatt, hogy „Katonaságot Selmecbá
nyának. “

Eleddig azok, akik minden új tervnek 
a Jegkivihetetlenebb oldalait szeretik nagy 
előszereltei felkutatni: azzal az érvvel szok
tak előállani, amikor a katonaságnak ide 
helyezését sürgettük, hogy a terepviszonyok 
nem alkalmasak itten katonai gyakorlatok 
rendezésére.

Nohát, elismerjük, hogy lovas attakok 
rendezésére nem megfelelő Selmecbánya 
határa, de gyalogsági gyakorlatok végzé
sére, nem mi állítjuk, de azok, akik értenek

De szép a katona élet.
Ha azt akarom, hogy az udvaromon ne nőj- 

jön meg a búrján, a kankalin, meg az árva csa
lán, keserű lapu meg más, gazda hírnevét rontó 
paréjok, füvek, hát magamhoz csőditek egy pár 
kis gyereket, akik egyébként nékem jó barátaim. 
Helytelenül mondtam; dehogy is csőditem. Mindig 
sompolyog utánam az utcán egy nehány, ha ba
rátságos arccal fogadom és a kávém terhére el
csent fehér cukorral megkínálom őket, zajban 
sorakoznak utánam. Akinek meg barackot nyomok 
a fejére, az egész bizalmas, kikérdezi a házam 
rendjét, a néni állapotját, meg vájjon fel lehetne-e 
most ülni a Néró kutyám hátára. Beszédközben 
úgy követnek, hogy egyszerre otthon is vagyunk, 
unalom nélkül.

— No fiúk! áljalok sorba. Nesze neked is 
egy kukorica kóró. neked is Esős Faja, Hidas 
János, Szentpéleri Matyi, nesze nektek is kicsinyek.

Ezek a lapuk itt, amelyek úgy lehajtják 
széles leveleiket, tudjátok: kínaiak lesznek. Mert 
azoknak is akkúrát úgy áll a bajuszok. Amott 
azok törökök, amiből legtöbb van, mi legyen?

— Muszka, muszka; zengik kórusban.
— Jól van. Azok a muszkák lesznek.
— De ti mik lesztek?
— Magyarok; kiabálják nagy erővel, hogy 

a szemük ég belé.
— Negyvennyolcasok?
— Azok, azok; persze, hogy azok.

— Halljátok tehát fiúk! Hazánkat szomorú 
jövő fenyegeti. Hatalmas ellenségek fújnak harci 
riadót s háborút üzentek reánk. A magyar ember 
kezére nagy most a szükség, mert kezébe illik a 
kard. a történelem meg a legjobb tükör. Mit tud
tok Nagy Lajosról, Hunyadyról, Kinizsiről ? No 
hát ti is azoknak vagytok ivadékai apró vitézeim, 
bátran induljatok a csatába s mondjátok, kiáltsá
tok utánam: Éljen a haza!

Már erre a kis beszédre is tűkön állnak a 
gyerekek alig várják a legfelsőbb helyről jövő 
kinevezésüket. Az is meg van egy füst alatt.

— Te Hidas János ezredes leszel.
— Magyar ezredes ugy-e bácsi.
— Az Janikám.
— Te Szentpéleri, te kapitány leszel
Huszár ugy-e?
— Jó. Huszár.
— Te Esős Faja hadnagy leszel.
— De nincs sarkantyú a csizmámon.
— Tollat kötök a zörnegre, sarkantyúnak 

az is igen jó. Jó-e ?
— Ühüm.
— A Vetés Gáborék fia, hogy hívnak no, 

gyere elő, igaz: Vetés Laci, te leszel a káplár. 
Mire a káplár kiáll az ezredes elé s jelenti fenn 
szóval:

— Magyar ezredes úr ásan jelentem, a ma
gyar század glédába áll. A háború kezdődhet.

Hidas János most valami bolondot talált 
ki, azt mondja:

hozzá, tehát katonaemberek, tisztek s ezek 
között is a most itt gyakorlatozó ezred 
legelső tisztje mondotta, hogy e város ha
tára igen alkalmas gyalogsági gyakorlatok 
végzésére s nem csak, de igen szép gya
korlatokat lehet itt rendezni.

Azt hisszük ez elég azoknak, akik a 
kútba is fekete szemüveggel szeretnek nézni.

Egyebekben is igen alkalmas városunk 
egy-két zászlóalj elhelyezésére.

A város és vidéke egészséges, vize 
van elég és jó. Egészségügyi tekintetben 
tehát kifogástalan e város.

A katonaság elhelyezésénél fontos szem
pont az, hogy a tiszti kar kulturális és 
társadalmi tekintetben megfelelő környe
zetbe kerüljön.

Hát azt hisszük e tekintetben sem 
lehet kifogás városunk ellen. A város in
telligenciája nagy s ami kis hiány a tár
sadalmi életben van, az könnyen .orvosol
ható, pótolható.

Van e városban két középiskola, bá
nyászati és erdészeti főiskola, úgy hogy a 
nős lisztek könnyen és olcsón neveltethetik 
gyermekeiket Ez pedig a mai drága világ
ban fontos körülmény.

— A bácsi volna a király.
Hát hiszen királyiyal nem cserélek ebben a 

birodalomban — gondolom — jól van, király 
leszek.

— Felséges királyom — szól a kapitány, 
döntő ütközetre készen állunk.

Intek. Azzal vége. Fékevesztetten neki a 
parajnak. Irtják az én magyar katonáim ugyan
csak. Két napszámost megspórolok vele, de a 
lelki gyönyörűség több annál. Egynek-egynek ve
rejték gyöngyözik keskeny kis homlokán. A má
sik kiabálja nagy hangon, de vékonyan:

— Nesze török, nesze muszka, így bántsd 
a magyart.

Nagy bennük a virtus. Olyan kiszámító csa
pással ütnek, hogy egyre leesik a levél tövéről. 
Amelyik meg le nem esik egy ütésre, a kis ka
tonát előti az epe, addig szabdalja, amíg ki nem 
verte a földből a haszontalan növényt.

Valóságos katalauni mező. Elpusztítva min
den. Egv szál magyar som esett el. De hálásak 
is érte. Parancsomra elkezdik zengeni leemelt 
kalappal:

Isten áld meg a magyart . .  .
. . .  Ezek után alig képes megérteni az em

ber. hogy magyar katona nevelőintézetbe mért 
nem mennek hát a gyerekekből suhanccá csepe
redett ifjú emberek.

Mert hát ami a mithologiában a lidércfény, 
az a katonaságnál a szellem: a nem magyar 
szellem.
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Ezek mellett nincs kétségünk abban, 
süt teljesen bizonyosak vagyunk benne, 
hogy e város közönsége mindig szívesen 
látná körében a katonaságot, s még félre
értések sem zavarnák azt az összhangot, 
amelynek meg kell lennie a polgárság és 
katonaság között.

Bizonyos tehát az. hogy városunkban 
a katonaság, tisztikar és le :énység jól, 
otthon érczhetné magát, mert a város közön
sége szívesen áldozna s megtenne mindent, 
hogy ez igy legyen.

Más alkalmakkor részletesen kimutat
tuk azt. hogy minő haszonnal járna a vá
rosra nézve az, ha katonaságot kapna; 
kimutattuk azt is, hogy hadászati, szociális, 
nemzeti sőt közbiztonsági tekintetek is a 
mellett szólaltak, hogy ide legalább két 
zászlóalj katonaság helyeztessék. Ez alka
lommal tehát nem akarunk ismétlésekbe 
esni. de igen is alkalomszerűnek találjuk 
megint szőnyegre hozni a katonaság ügyét, 
hogy a város közönsége ne hagyja elaludni 
e kérdést s illetékes helyen sürgessen me
gint. kérjen és követeljen „katonaságot 
Selmecbányának.w

A főiskola elvitele.
A bányászati és erdészeti főiskolai tanári 

karnak a főiskolának innen való elvitele tárgyá
ban indított mozgalma és az e tárgyban kiadott 
memorandum, mint annak idején megírtuk, tényleg 
országos érdeklődési keltett s nemcsak egyes vá
rosok foglalkoznak a kérdéssel, de a napilapok is.

így a múlt héten a >Magyar Állam* című 
napilap tárgyalja a memorandumot és a főiskola 
elvitelének kérdését. Egész terjedelmében átvesz- 
szük a -Magyar Állam* erre vonatkoző cikkelyét, 
azzal a megjegyzéssel azonban, hogy bár a dolog 
lényegében természetesen egyet értünk a cikk
íróval, a cikkely igen erős hangját nem tesszük 
magunkévá, mert azt hisszük, hogy a megindított 
mozgalmat nem agyonütni kell, de meg kell szün
tetni a mozgalom megindításának okait. Itt em-

Én nagyon elhiszem és lelkemből méltányo
lom, hogy a magyar ifjak inkább hozzászoktak a 
> rajta* stb. szóra, minthogy rechts és linksumoz- 
zanak egész nap, az meg talán minden magyar 
embernek fáj. hogy nótát fujatnak előttük, atne- j 
lyik mindég mérget csepegtet a pohárba. I. Na
póleon mondta:

A francia gyalogsággal és a magyar huszárral 
meghódítom a világot.

A magyar huszárral. Azokkal az emberekkel, j  
akik ott nőnek fel a magyar népkörében! Ki a 
Jászságban, ki a Duna mellett, vagy ahol a Maros 
siet Szeged felé, Csongrádon, túl a Balaton part
ján, világos völgyű Nográdban, bérces Erdélyben 
Háromszéken. A magyar szellem hiányzik a had
sereg neveléséből, még azokból is, akik már 
csakugyan ami katonáink.

Pedig hej, Istenkém, de hogy illik arra a 
magyar huszárra az attila. a csákó, a kard a 
kezébe, bátorság szivébe!

Ugyan ne tartsák már vasmarokkal azt a 
gerraanizáló szellemet. A magyar fiú hamar csö
mört kap attól, de ha szabadon engedik gyökeresedni j 
azt a szent hazaliui szereletet, hazánkat se fe
nyegetheti talán soha sem a vész, mert látom, 
ha az én udvarom akármilyen nagy bajban van, 
egyfélóra múlva ellenségeim le vannak terítve. !

Pedig ezek csak kis emberek, de a hasonlat 
azt hiszem jó.

Mosoni Jenő.

ütjük meg, hogy készül az ellen-memorandum is 
amelynek kiadását a törvényhatósági bizottság 
határozta el. Az ellen-memorandumot Richter 
Ede városi levéltáros Írja s mint értesülünk, igen 
alapos munkálat lesz, melyet megjelenése után 
szintén egész terjedelmében közölni fogunk.

A -Magyar Állam*-nak fentebb említett 
cikkelye a következő:

A selmeci bányász- és erdész-főiskola.
(szj.j Megemlékeztünk, még pedig rosszalólag, 

arról a mozgalomról, mely Selmecbánya városa 
két régi intézetének elhelyezésére irányult. Ez a 
mozgalom a tanári kar egy részétől indult ki. 
Elég helytelenül. Oly szegények vagyunk vidéki 
centrumokban, hogy valóságos bűn egy várost a 
már begyökerezett kulturintézetektől megfosztani ! 
s ezeket olyan helyre vinni, ahol anélkül is fej
lődhetik virágzó élet.

Selmecbánya magyar őrtorony is a tót ten- ! 
gerben. Az ezüst árának hanyatlása válságba 
sodorta bánysszatát. Mi lenne akkor, ha elvinnék 
bányász- és erdész-akadémiáját? Tünkre lenne 
téve a szó teljes értelmében; elvesznék vele egy 
előretolt fontos magyar pozíció. Nem néhány tanár 
kényelmi restségét kell a nemzetnek honorálnia, 
hanem a nagy nemzeti érdekeket megvédenie, j 
melyek közé a régi városok konzerválása tartozik.

Selmecbánya bányász-akadémiája már több 
mint száz éves. Ered Mária Terézia korából, ; 
1763-ból. Nyilván azért választották akkor ez 
intézetek helyéül, mert Selmecbánya akkor a lég- 
jelentékenyebb bányaváros volt. Részben ma is az. ; 
Kevés van igazán jeles, európai hírű bányász tiszt- | 
jeink között, akik nem a Selmecbányái akadémia- : 
ról kerültek volna ki. Az európai hírű főiskola 
mellé 1808-ban állították föl az erdészeti aka
démiát. Jeles erdész karunkat ez nevelte. Ez az 
intézet is tehát közel száz éves. A testvér-intézet 
ez idő alatt nemcsak begyökerezett Selmecbánya I 
talajába, úgy hogy szinte abból meríti életét, 
hanem németből magyarrá vált s mint ilyen, 
egyik leghatalmasabb tényezője a nemzeti magyar 
gazdasági kultúrának. Hatása nemcsak Selmec
bányának életét galvanizálja, hanem kisugárzik j 
az egész országra.

Már most egy ilyen meggyökeresedett inté
zetet. egy önálló törvényhatóságú régi nevezetes 
város fontos, talán életerét alkotó intézetet kelljen | 
elhelyezni onnan azért, mert egy pár tanár úr 
nem tudja magát beleélni a kisvárosi világba? ' 
Nem a tudománynak, hanem a közéletet már is 
elléhásitott fennhéjázásnak, a budapesti életet is ! 
megmérgező zsurolásnak, kóválvgó semmittevés
nek, kávéházásnak akarna élni? Mást. mint önző 
szempontból tekintett kényelmi okot nem tudnánk 
felhozni. Mert, hogy ott tudományos munkásság
nak ne lehetne élni, az az állítás humbug. Ezt 
megcáfolják az intézet eddig kivált növendékei, 
megcáfolják a kis német egyetemek, melyeket a 
tanulni vágyó s a lenyűgöző kenyérkeresetre nem 
utalt fiatalság még nagyobb számmal keres fel, 
és okosan, amelyek mindegyikén szívesen és ered- j 
ményesen működnek a legjobb tanárok.

Kétségtelen, hogy van sok szerencsétlen j 
fiatal ember, aki kénytelen fentartása végett a 
nagy városokba húzódni, de aki erre nem kény- ! 
télén, annak sokkal jobb levegő a kis város, föl
téve. hogy az akadémiai szabályzatok és az erkölcsi ( 
élet föltételeit kellő lelkiismeretességgel ellenőrzik. ! 
Ha ez nem történik, akkor a tanárok önmagukat j 
vádolják meg s ne a kis várost.

Selmecbánya városa tiltakozik s ellenmemo- j 
randumot készít. Természetes. A maga érdekében ‘ 
is meg kell tennie. Mi azonban nem Selmecbánya 
mértékével nézzük a város érdekeit, hanem az ! 
általános nemzeti kulturális érdek mértékével. 
Tönkretenni egy várost, bűn. Megingatni egy jó 
nevű intézet természetes alapját lelkiösmeretlen- 
ség, sőt durva oktalanság.

Láttuk már azt az áramlatot, mely a mező- 
gazdasági intézeteket is ki akarta sajátítani. Ez 

| a mozgalom szerencsésen megbukott. Meg kell 
buknia a Selmecbányáinak is. Hogy a kormányok 
nem is gondolnak ilyen bűnös könnyelműségre, 
annak bizonysága az, hogy csak nemrég, Wekerle 
pénzügyminisztersége alatt, emeltek uj díszes ott
hont az akadémiának.

A professzor urak szecessiójának memoran
dumát még ad acta sem kell tenni, hanem saját 
boritékában visszaküldeni. Még tárgyalni sem 
szabad ilyen kérdést.

Káros szokások.
A Tuberkulózis cimü folyóiratban a követ

kező érdekes és megszivlelésre méltó sorokat ol
vassuk Kovács Aladár dr. tollából, ki az Erzsébet 
szanatóriumban segédorvos volt:

Szeged környékén még nem régiben egy 
veszedelmes népszokás uralkodott, mely az egyip
tomi szembetegséget, a trachomát ijesztő mérték
ben terjesztette el. A lakodalmas háznál tudnillik 
minden vendég egy tálból vett vízzel megmosta 
a szemeit és a menyasszony tartotta oda a törül
közőt. Ha a vendégek közt trachomás volt, az 
utána törülközők közül számosán estek ebbe a 
pusztító szembajba. Csak erélyesen keresztül vitt 
rendeletek, büntetések által sikerült megszüntetni 
ezt a veszedelmes szokást. A fölhozott esetben 
könnyű volt a ragályozás leggyakoribb módjára 
ráakadni s a betegség terjedésének a mennyire 
lehetséges, gátat vetni. Sokkal kevésbbé szembe
ötlő a tuberkulózis ragályozásának módja, mert 
a fertőzéstől a betegség kitöréséig hosszabb idő 
telik el.

Alig van nép, melynek kultuszában a tisz
telet kifejezéséképpen a csók ne szerepelne. A 
mohamedánok hónapokig tartó utat is megtesznek, 
hogy a szent Kaaka-küvet megcsókolhassák.

A zsidók a körülhordott bibliát csókolják 
sorra. Akárhányszor látjuk, hogy az iskolából ki
lóduló gyermeksereg vetélkedve igyekszik, hogy a 
tanító kezét sorra megcsókolja. A római Szent 
Péter templomában Szent Péter ércszobrának 
nagyujja egészen megkopott az ájtatos zárandokok 
csókjaitól. Az öröm és bánat gyakori jelképe a 
csók. És hányszor látjuk, hogy a beteg szülő ágya 
körül sereglő gyermekeit megcsókolja.

Ez a csók hamarjában fölsorolt néhány példa 
is mutatja, hogy a legkülönbözőbb viszonyok kö
zölt hányszor szerepel a csók, pedig szembeötlő, 
hogy mily terjesztője lehet az a szokás minden
féle betegségnek.

A nélkül, hogy túlzásba vinnők az elővigyá- 
zatoti. ajánlhatjuk mindenkinek, hogy a lehetősé
gig óvakodjék a fertőzés alkalmaitól.

Minthogy a beteg tüdő váladéka, a köpet, 
kiürítéskor a szájon halad át. a nyálkát, az ajka
kat fertőzi s a tüdőbajos emberek fertőző anyaga 
sem egészen egyforma veszedelmességü, az első 
követelmény az volna, hogy a köhögős egyén ne 
csókoljon meg olyan tárgyat, melyet utána mások 
is megcsókolnak, avagy előtte megcsókoltak. A 
beteg maga is szerezhet a magáénál inég rosszabb 
indulatu betegséget. Az pedig, hogy köhögős em
ber családtagjait, gyermekeit szájon csókolgassa 
egészen fölösleges és főleg az ártatlan apróságokra 
nézve végzetes népszokás.

A fogyasztási szövetkezetek 
és a kereskedők.

A fogyasztási szövetkezetek folytonos ter
jeszkedése érzékeny kárt okoz á kereskedőknek, 
kik amúgy is küzdenek a válságos viszonyokkal.

A szövetkezetek jogosultságát tagadni nem 
lehet. Sok tekintetben elősegítik a szegényebb 
sorsuak megélhetését s lehetőkké teszik, hogy a



kisebb fizetésű hivatalnok, a csekély keresettől j 
jjiró munkás mérsékelt áron jé és hamisilallan 
élelmi cikkekhez juthassanak.

Amíg tehát a fogyasztási szövetkezetek ebben 
a keretben mozognak, kifogást ellenük emelni nem 
lehet. Hiába panaszkodik e miatt a kereskedő: 
minden közhasznú intézmény egyesek kárát is 
okozza, a mivel azonban a köz, az általánosság 
nem törődhetik, mert ilyképpen a lcgüdvüsebb 
intézkedéseket sem lehetne életbe léptetni.

Ám a kereskedők nemcsak azért panasz
kodnak, hogy a fogyasztási szövetkezetek verse
nyeznek a vidéki kiskereskedőkkel, kiket ez a 
verseny végromlással fenyeget, hanem utalnak 
arra is, hogy e szövetkezetek, humánus céljuk 
szem elől tévesztésével, valóságos kereskedelmet 
folytatnak, melynek célja: az üzlet minél tágabb 
körre való kiterjesztése és minél nagyobb haszon 
elérése, a miben az állami támogatás oly hatha
tósan segíti elő őket, hogy a nagy adókkal és 
üzleti költségekkel megterhelt kereskedők nem 
vehetik fel e tisztán üzleti vállalatokkal a kon- 
kurrenciál; s ez a panasz csakugyan méltó arra, 
hegy megvizsgáltassék.

A fogyasztási szövetkezetek a szövetkezeti 
eszme egészséges és modern alapján létesüllek, 
azzal a célzattal, hogy kisebb tőkék csoportosí
tásával és összegyűjtésével határt lehessen szabni 
a nagytőke hatalmas befolyásának. Tény azonban, 
hogy ma már a legtöbb fogyasztási szövetkezet 
maga is nagy tőkével [rendelkezik és teljesen el
sajátította a nagytőkének ama kárhozatos szoká
sait, melyeket ellensúlyozni feladata volna. Sőt 
vannak olyan fogyasztási szövetkezetek is, melyek 
kiterjedt üzleti forgalmukat annak köszönhetik, 
hogy ipari műhelyeket és gyárakat is létesítettek 
és ezeknek termékeit árusítják boldognak-boldog- 
talannak, — mindezt állami támogatás mellett!

Ez üzérkedés következtében, melyet rende
sen nem hivatásszerű kereskedők folytatnak, a 
kereskedőktől elvonalik az a haszon, melynek re
ményében fáradoznak és költségekbe verik magukat.

A kereskedők kötelessége volna, hogy ha
szontalan panaszkodások helyett, önsegély utján 
vetnének véget a fogyasztási szövetkezetek c ferde 
kinövéseinek, s visszaszereznék maguknak e jog
talanul elhódított működési terel. Eziránli tevé
kenységüket a kereskedőknek természetesen arra 
is kel[ kiterjeszteniük, hogy a fogyasztási szövet
kezetek állami támogatásának szabályozását esz
közöljék ki.

Ha e működésükben, ebben az ági tárójuk
ban bölcs mérsékletet fognak tanúsítani és nem 
fogják kívánni, hogy a fogyasztási szövetkezetek 
kinövéseivel együtt azoknak humánus rendelteté
sét is törüljék: úgy lehetetlen, hogy az sikerre ne 
vezessen és meg ne szabaduljanak egy veszélyes
— mert egyenetlen fegyverekkel küzdő - - vetély- 
társlól.

K Ü L Ö N F É L É K .
Személyi hírek. Szitnyai József királyi 

tanácsos, polgármester szabadsága megkezdésével 
Vihnye fürdőbe utazott só it tölti szabadságidejének 
egy részét. — Heincz Hugó orsz. képviselő a 
mull. héten pár napot Budapesten töltött, ahol 
részt vett a szabadelvű párt e hó 23-i gyűlésén.
— Benedek Andor altábornagy pénteken délután 
ideérkezett a besztercebányai m. kir. Ifi. honvéd
gyalogezred ezredgyakorlalainak megtekintésére. 
Az altábornagy kinek kíséretében van Horváth 
Dénes cs. és kir. kamarás vezérkari al
ezredes, ma utazik el Selmecbányáról. — Vadas 
Jenő m. kir. főerdötanácsos, és főiskolai tanár 
a magyar orvosok és természetvizsgálók idei au
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gusztus hó 27—30-ig tartandó XXXIII. vándor
gyűlésére Szegedre utazott. Nevezett tanár o gyű
lésen előadást fog tartani az akácfa műszaki tu
lajdonságairól és az akácerdők közgazdasági jelen
tőségéről.

— Panek Ödön távozása. Megemlítettük, 
hogy Panek Ödön a Selmecbányái r. kath. nagy
gimnáziumnak igazgatója, aki nehéz és sok mun
kával járó tisztéi itt tizenhét éven át töltötte be 
úgy, hogy az egész város közönségének osztatlan 
tiszteletét kivívta, negyven évi tanárkodás után 
nyugalomba megy. A nyugalomba vonuló igazgató 
a mull héten adta át a gimnáziumot és a kegyes
rendi társházat utódjának s mull kedden délután 
utazott el Magyaróvárra, ahol állandó lakása lesz. 
A távozó igazgató a következő bucsunyilatkozat 
közlésére kért fül.

,.k nekem foledbotetlun városból elköltözvén, mind
azoknak, kik itt tartózkodásom idején úgy hivatalos, mint 
magán érintkezésben megtisztuló Imalmokkal, jó indulatukkal 
megajándékoztak, hálás köszönetét mondok.

Magamat szives jó omlékökbc ajánlva és mindnyáiokra 
Isten áldását kívánva vagyok kiváló tisztelettel.

Soluieebányán, 1905. évi augusztus hó 21.
Panek Ödön, 

nyug. gimn. igazgató.••

— A főiskola vendége. E napokban érke
zett városunkba Stockholmból a svéd királyi er
dészeti akadémia igazgatója Fredenberg Károly. 
Két napot töltött városunkban s Vadas Jenő 
főiskolai tanár, prorektor kalauzolása melleit ta
nulmányozta a főiskolai épületek berendezését, 
gyűjteményeket s különösen a főiskola szervezetéi. 
A kisiblyei pagonyt és az oltani erdészeti kísér
leti telepet is nagy érdeklődéssel szemlélte meg. 
Csodálkozásának adott kifejezést az intézel gazdag 
berendezése s a magyar erdészeti szakoktatás fej
lettsége fölött. De azon is csodálkozott, hogy az 
ország ez egyetlen főiskolája a kulturális és tudo
mányos intézményektől, de még az erdészeti szak
köröktől is teljesen el van szigetelve. Ez bizonyára 
azért tűnt fel neki, mert a svéd erdészeti aka
démia az ország fővárosában Stockholmban van.

— Lelkészi kinevezés. Halkó István segéd
lelkészt, aki hét esztendeje van a Selmecbányái 
plébánián, az esztergomi hercegprímás plébánossá 
nevezte ki Kisbábra, Nyitramegyébe. Helyébe 
Hermán József vorebélyi segédlclkész jön Selmec
bányára.

A róm. kath. nagyg'imnázium uj igaz
gatója. A Panek Ödön nyugalomba vonulásával 
megüresedett r. kath. nagygimnáziumi igazgatói 
állásra Rauchbauor József kegyesrendi tanár ne
veztetett ki, egyúttal a Selmecbányái kegyesrendi 
lársház főnökévé is. Az uj igazgató és házfőnök 
a múlt héten vette át a ház és a gimnázium 
ügyvezetését a volt vezetőtől.

- Bizottsági tag lemondása. Panek Ödön 
törvényhatósági bizottsági tag elköltözése folytán 
lemondott törvényhatósági bizottsági tagságáról, 
melyet éveken ál viselt. Helyéi még ez év őszén 
fogják választás utján betölteni.

— - Katonáék. Rég nem volt ilyen víg, élénk 
és mozgalmas az élet Selmecbánya ős falai közölt 
mint mostanában, amikor a besztercebányai m. 
kir. gyalogezred vendége a városnak. E hó huszon
kettedikén, múlt kedden délben érkezett meg az 
ezred 1. Besztercebányán és 2. Balassagyarmaton 
állomásozó zászlóalja Krieger Kálmán ezredes 
vezérlete mellett, szerdán délben pedig megjött a 
Jolsván állomásozó 3. zászlóalj is s igy négy nap 
óta az egész ezred együtt van városunkban. Az 
ezred naponta gyakorlatokat tart a város halárá
ban, a Bélabánya és Kálvária közötti magaslatokon. 
Pénteken Tópatak község határában volt nagyobb 
gyakorlat, s tegnap szombaton ugyanott volt a 
harcászati lőgyakorlat, amelyet Benedek Andor
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altábornagy is végignézett. A gyakorlatok a kora 
reggeli óráktól déli egy-két óráig tartanak s ek
kor fáradtan, de azért katonás tartással vonulnak 
haza katonáink vig trombitaszó mellett. Monda
nunk sem keli. bőgj a bevonulások alkalmával a 
kiváncsiak nagy tömege lepi el az utcákat, kinyíl
nak a főutcán a nagy házak ablakai s megnépesiil 
a kapuk alja is. Ankák, Marosak ott hagyják a 
konyhát, elég a rántás, de hát mit som lesz az, 
jőnek a katonák. Egy hétig meghozhatják a nagy
ságos urak is a hazának azt az áldozatot, hogy 
kozinásan, elégve egyék meg az ebédet. Szegény 
bakák ott az Óvár alatt, ahol nagy üstökben 
ötszáz legény részére főznek a baka-szakácsok, 
bezzeg szívesen megennék, hisz a „cakumpakkoF 
is olyan jó élvágygyal eszik a pléh-sajkából, 
mintha »opekanca«* volna. Hej szép is a katona 
élet, mihelyt a borjú lekerül a baka háláról s a 
puska a válláról s mihelyt bekebelezi a monazsit. 
elfelejt szidást, fáradtságot, még egy kis lábfájást 
is az a szegény baka, s vig énekszó melleit kezdi 
puccoválni a puskát meg a kopott mundért, meri 
hát annak ragyognia kell mindennek, mint a 
Salamon homlokának. Az elemi iskolából és óvo
dából, ahol ideiglenes laklanyája van a legénység 
egy részének; most az e g y s z e r  egy az  egy 
és a gyermek-versikék bel vett vig baka nóta 
hangzik ki, viganfujja a baka, hogy

„Édes anyáin ne sirasson ongoinet.
Nőm az osztrák, magyar vitt el hon vednek.11

Van nézni, vagy jobban mondva bámulni valója 
elég a jó sehneci népnek. A főőrség előtt állandóan 
egész raja van a báinész gyerekeknek, akik között 
akad azonban édesebb Náckó is Az őrség váltás, 
a reggeli, a déli, esteli ima mind nem látott érdekes 
dolgok, s mihelyt megszólal a jelt adó trombita, 
usgyi fut az utca népe a hang felé s estenkinl 
amikor négy öt baka a czapist rangot fújja végig 
a városon, egész seregben kisérik a liangászokat. 
akiknek tetszik az ünnepeltetés és még szebben 
fújják a takaródét, amelynek hangjai igazán szé
pen hangzanak a nagy hegyek közölt épült nagy 
házak között levő kis utcákban. Egy lelkes kato
naiénál az mondotta, a polgári körben, hogy már 
azért is érdemes volna Selmecro katonaságot 
hozni, mert olyan szépen hangzik itt a takarodó. 
Igaz, módja rá a másik kuruc, de csak tigy szép 
az is,‘ha úgy fújják, mint honvédőink magyarul. 
Takarodó után aztán csendes a város, egy-egy 
fürge baka bakkancs szegeinek kopogása halls/.ik 
csak. Siet háza a késői udvarlásról, hogy otthon 
kapja a »napos tizedes* ur, mikor végig vizilálja 
a szalmán fekvő legényeket. Két napig tart még 
ez a kedves, mozgalmas élet Selmecbányán s 
aztán tovább megyen az ezred s nem marad itt 
csak a jó emléke. Bár ők is jó emlékekkel távoz
nának el tőlünk.

- - Az uj tanév a róm. kath. nagyg’imná- 
ziumban. A róm. kath. nagygimnáziumban az 
1095- 1906. iskolai év kezdődik szeptember 4-én 
és larL június hó végéig. A tanulók szabályszerű 
fölvétele folyó évi szeptember hú 1. 2. 3. napjain 
a délelőtti órákban leszen. Ettől számítva 8 napig 
a késedelem okait tekintetbe veszi az intézeti 
igazgató és a felvétel dolgában határoz; ha pedig 
a jelentkezés egy hét múlva, de két hétnél későb
ben nem történik, a fölvételre való engedélyt 
alapos okoknál fogva a tankerületi kir. főigazgató 
adja, a még későbben jelentkezők a vallás- és 
közoktatásügyi minisztériumhoz utasitandúk. A 
beiralásl az összes ifjúságra nézve az igazgató, 
ezenkívül az egyes osztályra nézve az illető osz
tály tanár végezi. — A tanuló mind az igazgató
nál, mint az illető osztály tanárnál atyja, anyja, 
vagy azoknak nagykorú helyettese kíséretében tar
tozik a fölvételre jelentkezni. A felvételnél minden 
tanuló felvételi dij fejében fi K-l, az ifjúsági

* Ketlvunc étolo ív solímci tűt népnek.
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könyvtár gyarapítására 1 K-t, s az év végén ki
adandó »Értesítő*-ért 1 K-t fizet; a róm. kath. 
tanulók azonkívül az egyházi ének tanításáért 1 
K-t fizetnek. A tandíj egész évre 48 K, ennek fele 
az első, a második fele pedig a második félévben 
előre fizetendő. A rendkívüli tantárgyak tállítá
sáért a beiratáskor külön díj fizetendő: aki vala
mely rendkívüli tantárgyra beiratkozik tartozik 
azt a tanév végéig rendesen tanulni. »Azon nö
vendékek . . .  kik nem igazolják, hogy életük
12-ik évéig újra oltatlak, vagy 5 éven belül si
keresen beoltva lettek, vagy valóságos himlőt ál
lottak ki . . . addig véglegesen fel nem vehetők, 
inig a . . . hiány pótolva nincs, vagy nem igazol
ják azt, hogy az ujraoltás kötelezettsége alól tör
vény szerint felmentettek'. »Az első osztályba 
csak oly növendékek vétetnek föl, kik életük ki
lencedik évét már betöltötték és vagy arról, hogy 
a népiskola négy alsó osztályát jó sikerrel végez
ték, nyilvános iskolától nyert bizonyítványt mu
tatnak elő, vagy felvételi vizsgálaton igazolják, 
hogy hasonló mérvii képzettséggel bírnak' . A kor 
igazolására keresztlevél vagy születési bizonyít
vány hozandó. A semmiféle anyakönyvbe be nem 
vezetett tanulók szülői vagy gyámja a születési 
esetnek az anyakönyvbe való utólagos bevezetése | 
iránt forduljanak az illető politikai hatósághoz, 
és ettől nyert irattal igazolják az utólagosan j 
történt anyakönyvi beiralást.

Keresztelő levelei, (születési bizonyítványt) j  
tartoznak magukkal hozni azon tanulók is, kik 
ezen intézetnél először jelentkeznek bármely ősz- j 
tályba való felvételre. »Ugyanazon iskola egyik 
osztályából a következő felsőbb osztályába csak j 
azon tanuló léphet, ki az elvégzett osztálybeli | 
rendes tantárgyak mindegyikéből, nem számítva 
ide a szépírást és a leslgynkorlalol, legalább is 
elégséges osztályzatot nyert*. — Tanuló, ki vala- , 
mely osztályt már ismételt, ezen osztálynak újon
nan való ismétlésére fel nem vehető. »Azon ta
nulónak, ki egy tárgyból kapott eléglelyn osztály
zatot. az intézel tanári testületé megengedheti, 
hogy amaz osztályzat kijavítása végdlt a követ
kező iskola év kezdetén vizsgálatot tehessen.*
»Aki kél tárgyból kapott elégtelen osztályzatot, 
azt a miniszter úr megbízásából a tankerületi 
főigazgató úr bocsáthatja javító vizsgálatra, de 
csak akkor, ha e tárgyak egyike sem a latin, 
sem a matematika, s ha erkölcsi magaviseleté 
»jó« vagy szabályszerű.*

»A javító, nemkülönben a pótvizsgákat is 
rendesen azon tanintézetben kell a tanulóknak 
tenniük, melyben az elégtelen lanjegyet kapták, 
illetőleg a vizsgálatot elmulasztották. Indokolt 
esetekben a vallás- és közoktatásügyi miniszter 
megengedheti, hogy a vizsgálatok más tanintéze
tekben tétessenek le*. »Pólvizsgálatra azonban 
valamely tanuló csak akkor bocsátható, ha a 
vizsgálatról való elmaradását igazolja és ezL a 
tanári kar elegendő mentségül elfogadja. A tanári 
karnak megtagad , határozata ellen a vallás- és 
közoktatásügyi miniszterhez lehet folyamodni.*
• Nyilvános középiskolából a megfelelő ugyanazon 
nemű intézetbe átlépni kívánók előbbi intézetük
ből nyert bizonyilványnyal tartoznak igazolni, 
hogy a megelőző osztályt minden rendes tantárgy
ból legalább is elégséges eredménynyel végezték.* 
•Más középiskolákból jövő növendékek csak akkor 
vétetnek fel a következő osztályba, ha az állatok 
elhagyott tanintézet bizonyítványával igazolják, 
hogy a közvetlenül előzött osztályban kielégítő 
sikerrel tanulták legalább is azon tantárgyakat, 
melyek rendes tantárgyak abban az intézetben, 
hová felvétetni óhajainak.* Azon tanulók, kik 
nyilvános reáliskolából vagy polgári iskolából 
akarnak felvétetni, tartoznak felvételi vizsgálatot 
letenni s a felvétel fölött a tanári testület ha
tároz.* A tanulók, illetőleg azok szülei vagy ezek

helyettesei, a tanulók számára lakást csakis az 
igazgatónak előloges beleegyezésével fogadhatnak

— Vihnye fürdő vendégei. Vihnye fürdő
ben az utolsó vendégnévsor szerint a következő 
vendégek érkeztek:

Ploskál Bezső dr. tanár Budapest, Guary 
Etelka székesfővárosi tanítónő Budapest, Lumpi 
Jakabné hivatalnok neje és leánya Budapest. 
Medgyessy Sándorné nyug. albérlő neje Vámos- 
mikola. Porubszky Józscfné Selmecbánya, Steiner 
Béláné magánzó Budapest, Lumnitzer Lajos iparos 
és neje Budapest, Berzenkovics Paula Bácsujfalu, 
Gyúrás Ferencné földbirtokos neje Tiszaadony, 
Stubnya Jánosné m. kir. ordőőr neje Beszterce
bánya, Miklya Györgyné földmi velő neje és 2 
leánya Békéscsaba, Achim F. Andrásné, füld mi- 
velő neje fia és leánya Békéscsaba, VVeisz József 
kereskedő és gyermeke Hegybánya, Hegedűs Ká
roly ináv. hivatalnok és lia Budapest, Trelay Já- 
nosné építész neje és leánya Salgótarján, fnczédy 
Mari szobaleány Érsekújvár, Klein Rozália sza
bónő Balassagyarmat, Neumann Jakabné nyom
dász neje Ipolyság, Tonheiser Karolin máv. tiszt
viselő neje és leánya Budapest, Keresek Ferencné 
adótárnok özv. és 2 leánya Selmecbánya, Bos- 
kovics János kir. tábla- és járásbiró és neje 
Munkács, Singer Samu szállodás és leánya Sel
mecbánya, Hamrák Ferencné áll. hiv. neje és 
leánya Selmecbánya, AA'einbcrger Sándorné ke
reskedő neje és Börgonyi Oltó Budapest, Gunst 
Bóza, magánzó és gyermeke Budapest, Csehy Irma 
Nyílra, Marschall Béla állami vasgy. tisztviselője 
neje és fia Budapest, Eperjesy Károly székesfő
városi álhmii rendőrségi fogalmazó neje és 2 
gyermeke Budapest, özv. szigetvári Szigethy An- 
talné földbirlokosnő és buga Fischer Dóra FelsŐ- 
zsember, özv. Kolucs Berta magánzó és leánya 
Selmecbánya. Összesen: 1006 vendég.

Az iskolai év kezdete az ág1, h. ev. 
líceumban. Az ág. bilv. ev. líceumban 1905/6. 
iskolai év szeptember elején veszi kezdetét. Szep
tember l én lesznek a javÜó- és pótvizsgálatok, 
és pedig délelőtt 8 órától négy alsó osztálybe
liekkel, délután 2 órától a négy felső osztálybeli 
tanulókkal. A beírás szeptember 2., 3. (vasárnap 
is) és 4-én tart, naponta 9 12-ig és 3 -5-ig.
Az első osztályba az 1883. évi XXX. t.-c. értel
mében csak oly növendékek vétetnek lel. akik 
életük kilencedik éw t már betöltötték és vagy 
arról, hogy a népiskola négy alsó osztályát jó 
sikerrel végezték, nyilvános népiskolától nyert bi
zonyítványt mulatnak elő, vagy felvételi vizsgá
latok a beirási napok d. e. 8—9 és 5—6 óráiban 
lesznek. Tizenkét évnél idősebb tanulónak az I. 
osztályba fölvétele fölött a tanártestület határoz. 
A felvételkor tartozik a tanuló felmutatni kereszt
levelét vagy születési bizonyítványát, továbbá or- , 
vosi bizonyítványt arról, hogy mikor volt utoljára 
oltva. Akik valamely felsőbb osztályba más tan
intézetből jönnek a megelőző osztály bizonyítvá
nyát és keresztlevelüket vagy születési bizonyít
ványukat kötelesek előmulatni. Kik itt jártak, az 
osztály-bizonyilványál adják át. A Vili. osztályba 
más intézetből jövőket csak úgy fogadnak be, ha 
jó a bizonyítványuk, vagy ha kimutatják, hogy 
alapos oknál fogva célszerű rájuk nézve a líce
umba való beiratkozás, vagy ha önkénlisméllők. 
Az A. osztályba lépő tanuló szülője vagy gyámja 
köteles kijelenteni, vájjon fia vagy gyámollja az 
1890. évi XXX. t.-c. értelmében a görög nyelvet 
avagy az idézet t.-c. állal meghatározott görög
pótló irodalmat és rajzol fogja-e tanulni. Az igaz
gatónál történt beiratkozás után minden tanuló 
köteles osztályfőjénél jelentkezni. Az iskolai fize
tendők: Minden tanuló felvétele alkalmával 0 K 
felvételi dijat, 6 K állami nyugdijilletékot, 1 ko
ronát az ifjúsági könyvtárra tartozik fizetni. A 
tandíj egész évre 48 K, moly a felvételkor is fi- ;

zolhető, de negyedrészekben okt. 15-éig, dec. 1-éig. 
márc. 15-éig és május 1-éig okvetetlenül törlesz
tendő. Szegónysorsu, jeles előmonetelü és jó ma
gaviseletéi tanulók valláskülönbség nélkül landij- 
elongedósbon részesülhetnek. Ebbéli folyamodvá
nyaikat az iskolai tanácshoz címezve a lic. igaz
gatójánál az I. félévre vonatkozólag mellékelve 
előző tanévi bizonyítványt okt. 1-éig, a II. félévet 
illetőleg a félévi értesítőt csatolva márc. 1-éig 
adják be. Élelmezői dij az egész tanévre ebédért 
és vacsoráért 120 K, melynek negyedrésze a fel
vételkor, a többi negyed pedig nov. 15-én, febr 
1-én és április 15-én okvetetlenül fizetendő. Sze
gényebb szülőknek rendkivüliesen megengedik, 
hogy 12 koronás havi előloges részletekben tör- 
lesszék a dijat. Dijelcngedésnek a két első hónapot 
nem számítva itt is van helye. A folyamodás 
módozata és ideje ugyanaz, mint a tandíjnál. Ze- 
nedij a zeneintézetben egy évre hetenként 2 órai 
zongora-oktatásért 40 K. Szabadkézi rajzdij egy 
évre hetenként 2 órai oktatásért 20 K. A líceumi 
főgimnáziummal kapcsolatos tanítóképző növen
dékei felvételi díjul 6 K-l, tandíj fejében egy 
évre 24 K-t s élelmezői díjul 50 koronát fizetnek. 
A vidéki szülőknek saját érdekükben áll, hogy a 
dijakat a líceumi igazgatóság címe alatt póstán 
utalványozzák. Â égül megkívánja az igazgatóság, 
hogy a szülők vagy gyámok lakást és élelmezést 
csakis az igazgatóság tudtával és előzetes bele
egyezésével fogadjanak. A szállásadóktól pedig, 
hogy az igazgatóságnál előzeten jelentkezzenek, 
mert ismeretlen, az igazgatóságnál előre be nem 
jelentett helyen tanulót elhelyezni nem szabad.

— Jól sikerült hangverseny. Hodrusbánya 
közönsége, felbuzdulva a múlt évben elért nagy 
erkölcsi és anyagi sikeren, Sós Antal dr. hodrus- 
bányai orvos kezdeményezésére a »F. M. K. F. 
állal fenntartott felső hodrusbányai óvoda növen
dékeinek ingyen lejjel való ellátására folyó hó
20-án a szandriki kaszinó nagytermében fényesen 
sikerült, tánccal egybekötött hangversenyt rende
zett. A hangversenyen a hodrusbányai intelligencia 
sorából közreműködtek IIáin Bozsena, ki Gaal 
Ferenc magyar rhapsodiájának zongorán való 
eljátszásával nagy sikert aratott. Main Márta egy
szerű közvetlenséggel szavalta el a »Meglepetés« 
című monologoi s kiváló előadóképességről lelt 
tanúságot. Lissák Kálmánná több magyar dalt 
énekelt mély érzéssel és keresetlen bájjal, melye
ket hegedűn Lissák Kálmán, zongorán pedig Knauz 
Gyula kisért jeles öszhanggal, Waldbauer Imre 
Kreutzer sonalájál adta elő hegedűn általános 
tetszést aratva játékával. Knauz Géza saját szer
zeményű nyitányát játszotta el zongorán, melyet 
a közönség szűnni nem akaró lapsokkal honorált 
zárindulójával cgyelembeu. Szilassy Cézár dr. 
•Katona élelemből* címen tartott érdekes felol
vasást, melynek derűs epizódjait s a katona életre 
vonatkozó leírásait a közönség feszült figyelemmel 
hallgatta. Pillz József az »Orr« című monologol 
adta elő nagy derültséget keltve, Lissák Kálmán 
pedig helyi érdekű kupiéival kacagtatta meg a 
hallgatóságot. A hangverseny után hajnalig tartó 
tánc következett. A szandriki kaszinó a termel 
világítással együtt díjtalanul bocsátotta rendelke
zésre, amiért a rendezőség ezúton is köszönetét 
mond. A rendezés fáradtságos munkájában Sós 
Antal orvosnak, Knauz Géza és Pillz József segéd
keztek. A hangverseny a jólékonycélra 237 14 
koronát jövedelmezett, a jószivü adakozók — 
kiknek névsorát itt közöljük — ez utón is fogadják, 
a rendezőség hálás köszönetét.

Kachelmann K., Göpfer, Paulovits 10—10 K, 
nob. Vei 111 lfenrikné 9 K, Markovils Sándor (Buda
pest) 7 K, Soós Antal dr., Szilassy Gzézárné, Bóm. 
kath. Ifjúsági Egyesület 6 - 6 K, Veilh József, Báró 
Foullon, Muchtnayer számtanácsos, Závár Tibor, 
Waldbauer, HoíTmann Frigyes dr., WTeisz Jakab,
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Farbaky István, Tőrük József clr. 5—5 K, Hain 
Ferenc, Peterka János, Demenó 4—4 K, Metzky 
János, Marschail, Gregor, N. N. 3—3 K, Wein- 
bergernó dr. (Léva), Weichherz Mór (Budapest), 
Weichherz Mórnó, Róna Hona, Hacher János, 
jjrust Ádám, Knausz Antal, Knausz Franciska, 
Lissák Kálmán, Dworzsák Henrik, Valentik Gy., 
Peternák János, Szpiska János, ifj. Feldszam János, 
Yándory József, Poljak Ferenc, Jelennek Büske, 
Rill Ilona, Deme Mariska, Broch, Uschlbetz Mihály, 
Kovács Jenő dr., Kristóffy B., Riedl F., Szolár L., 
Murko, Székely, Huszágh, N. N., Iring, Tóth, 
Miskits Mici, N. N., Hajós, Sz., Pázmán, Weich
herz, Molnár, üzv. Kaylingerné (Budapest) 2—2 K, j 
Őszi Oszkár, Knausz Gyula, Knausz Géza, N. N., 
Sztraka Rezső, Nitsko J., Nigrinyiné, Mayerszky, 
Dorn, Raffel, Ruttkay Ií., Kavay Amália, K. Emília, 
VVolins Jolán, Eperjessy Károly, Faller dr.-né, 
Erdey, Zselezny dr., Kubinyi József, Haláth, Tur- 
mann Mihály, Kovácsik István, özv. Stelczl M.-né, 
ifj. Riedl, Gindl, N. N., Szabó, Ondrejkovits, 1—1 K,
N. N. 1 K 24 f, Weichherz 60 f, N. N. 50 f. 
Összesen 241 korona 34 fillér, Ebből kiadás 4 
korona 20 f. Tiszta jövedelem 237 korona 14 fillér.

— Beiratás az izr. iskolába. A Selmec
bányái izr. népiskolában a beiratások szeptember 
hó 3-án és 4-én d. e. 9—11-ig eszközöltetnek, 
mely napokon a felvételi és javító vizsgák is 
lesznek. Későbben jelentkezők felvétele csak ala
pos ok tekintetbe vétele mellett történik.

— Szakbizottságoknál megürült tagsági 
helyek betöltése. Abból az alkalomból, hogy egy 
törvényhatóság kimondotta, hogy a szakbizottsá
gokba nemcsak a legutóbbi törvényhatóság tag
választások alkalmával teljesen kiesett bizottsági 
tagok helyét kell újból betölteni, hanem rzokét is, 
akiket (lejárván a mandátumuk) újból beválasz
tottak a törvényhatósági bizottság kebelébe: a bel- , 
ügyminiszter a ma érkezett leiratban, mint elvi- ; 
jelentőségű határozatot, tudatja, hogy ehhez hoz- ! 
zájárul s stz ellene beadott fölebbezést elutasítja. | 
A megokolásban kimondja a miniszter, hogy a 
szakbizottsági helyekbe való s újból történő válasz- | 
tásnak azért van helye, mert a választás utján bi- j 
zonyos határidőre nyert törvényhatósági bízott- ; 
sági tagsági jognak a megbízatás határidejének 
lejártával való megszűntével, megszűnnek az eb- j 
bői a jogból eredő összes közjogi jogosítványok és ■ 
kötelezettségek is; ennélfogva megszűnnek a szak- , 
bizottsági tagságra vonatkozó jogosítványok is. Az 1 
ismételt megválasztás utján nyert megbízatás j 
ugyanis teljesen uj jogállapotot teremt, amely ki
zárja azt, hogy valamely bizottsági tag, az újból j 
való megválasztását megelőző megbízatása alapján, j 
valamely szakbizottságnak tagja maradhasson.

— Gyufagyár Hegybányán. Említettük 
már, hogy Sztankay Aba dr. báti gyógyszerész és 
hontvármegyei törvényhatósági bizottsági tag kez
deményezésére részvénytársaság van alakulóban 
egy Hegybányán alakítandó gyufagyár ügyében. 
Ez ügyben jövő hó 1-én délután 2 órakor érte
kezlet lesz a hegybányai kaszinó helyiségében.

— Védekezés a hús drágasága ellen.
Nem szeretünk nagy városokra hivatkozni, ha 
valamit városunkban életbe akarunk léptetni, 
mert ott mások a viszonyok s igy az igények, 
szükségletek is eltérők. De ez egyszer örömmel 
emeljük ki, hogy a hús drágasága ellen a nagy 
Bécs városa adta a legjobb s követendő példát 
azzal, hogy egy vállalatot, melyre befolyása van, 
arra bírta, hogy kicsiben s illő áron méresse a 
húst. Az uj mészárszék megnyitása napján már 
a kora reggeli órákban körülállták a bécsi asz- 
szonyok — igy olvassuk — a mészárszéket. Mint
egy háromezer asszony vásárolt ott húst s a vál
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lalkozó társaság 2700 kilogramm húst mért ki.
A nagy forgalom természetes volt, mert a társaság 
a marhahús elejét és hátulját átlag 20 fillérrel, 
a rostélyost 80 fillérrel, a vesepecsenyét 1 koro
nával árusította olcsóbban, mint a többi mészáros.
A mészárszék előtt olyan nagy volt a tolongás, 
hogy a rendőrségnek kellett a rendet fentartania.
A városi tanács e példáját bármely kisebb város 
tanácsa is bátran követhetné, mert a közjóra 
csak hasznos és semmi kockázattal sem járna a 
vállalkozás. Mikor ébredünk már egyszer arra. 
hogy mi is tegyünk ez irányban valamit, a bécsi 
esethez hasonlót?

— Piacunk drágasága ellen. Eddig csak 
a szónál, a panasznál állottunk, ezentúl a tett 
következik. A lapunk előző számában említett 
kezdeményezés egy lépéssel tovább fejlett a Tóth 
Imre dr., Stuller Gyula dr., Fodor József, Vörös 
Ferenc és Kuli István kezdeményezők értekezle
tével, melyben alaposan megbeszélve azokat a 
módokat, melyekkel az általános drágaságon eny
híteni lehetne, az a megállapodás történt, hogy 
a helyi piaci árak múlhatatlanul szabályozandók 
és pedig egyes élelmi cikkeknek közös beszerzése 
utján. Egyelőre tojást, vajat, túrót, vadhúst, borjú
húst, sertéshúst, szalonnát és zsírt hozat és bocsát 
kerüköltségen áruba a jóléti bizottság s ha egyéb 
élelmi cikkek árai erre sem szállanak alább, akkor 
többre is ki fog terjedni a rendelés. A jóléti bi- ' 
zottság felhívja a fogyasztó közönséget azoknak a 
cikkeknek s mennyiségüknek megjelöléséer, me
lyeket hetenkint rendelni fog, igy biztosítván az 
értékesítést. Az aláírás alapján, mely egy évre 
kötelező, egész évre kötést fog csinálni a bizottság 
s igy akár drágább, akár olcsóbb lesz is egyik 
vagy másik élelmi cikk. az aláírók azt mindig 
változatlan jó minőségben s árban fogják kapni. 
Az aláírási ivek pár nap múlva jutnak a közönség 
kezébe s hisszük, hogy csakhamar meglesz az 
aláírók kívánt száma, amely, már most figyelmez
tetjük a közönséget, korlátolt lesz, mert a bizott
ság nem akarja az egész piacot ellátni, hanem 
csak szabályozni óhajtja a túl magas árakat.

— Tánciskola. Guttmann Samu  okleveles 
tánctanitó, aki évek óta tanít Selmecbányán, 
rendes őszi tánctanitási tanfolyamát szeptember 
hó 4-én kezdi meg a Városi Vigadóban. A tan
folyam hat hétig tart s ez alatt tanítani fogja a 
legdivatosabb társas és műtáncokat, mint Boston, j 
palotás, körmagyar, Graciosa, Menüett, Gavotte 
stb. A tanórák a kisebb tanulók részére délután ! 
hat órakor, felnőttek részére este fél kilenc óra
kor kezdődnek.

— Kéménytüz volt múlt csütörtökön este
Zachar Károly Erzsébet-utcai házában. A tüzet j 
hamarosan eloltották, még a tűzoltók kivonulá- j 
lására sem volt szükség.

— Újítás a postán. A kereskedelmi mi- , 
niszter rendeletet adott ki ma az ajánlott levelek 
és csomagok fölvételének egyszerűsítésére. Eddig 
az ajánlott leveleket és csomagokat a fölvevő : 
tisztviselő először a könyvbe vezette be, azután 
füladó-vevényt állított ki róla. Az uj rendelet 
szerint ezen eljárást másoló-papirral végzik, azaz 
a fölvevő-könyv egyik lapja recézett vevényekből 
áll, melyre a tisztviselő fölirja a címzett nevét, ' 
amely a következő oldalon másolva a postahivatal 
számára megmarad. Ez az eljárás a fölvételt 
gyorsítja, a közönséget a hosszas várakozástól 
megkíméli, a tisztviselőknek pedig kevesebb mun

kát ad. A rendelet már szeptember elsején lép 
éleibe.

— Baromfitenyésztés. Hazai fejlődő barom
fitenyésztésünk sokat köszönhet Hreblay Emil ál
lattenyésztési felügyelőnek, aki nyolc év alatt 10 
szakmunkát adott a magyar baromfi kedvelőknek, 
tenyésztőknek és gazdáknak kezébe, hogy megta
nítsa őket a helyes baromfitenyésztés minden fo
gására. Ismerik is a Hreblav-fóle könyveket széles 
ez országban. Most legújabb munkájával azonban 
Hreblay oly kőzkivánalomnak telt eleget, amely 
régtől fogva vágya volt a magyar tenyésztőknek, 
t. i. az. hogy egy könyvben, mindent fel találjon 
s néhány koronáért oly munka birtokába jusson, 
a tanulni vágyó, amelyből minden tekintetben 
pontos útmutatást nyerhet. E munka Hreblay-nak 
e napokban megjelent »Baromfitenyésztés* cimü 
s 280 lapra terjedő 115 gyönyörű képpel ellátott 
könyve, mely a szerzőnél Rákosligeten 3 kor. 
20 fillér beküldése ellenébe bérmentve kapható.

— Rendőri hírek. Lopás. A múlt héten 
Viletel Pálné majorosnak istállójából két darab 
ökröt loptak el, eddig ismeretlen tettesek. A nyo
mok a zólyomi erdőségek felé vezetnek s igy a 
nyomozás iránt a zólyomi csendőrség is meg
kerestetett.

SELMEC- ÉS BÉLABÁNYA SZ. KIR. VÁROS

HIVATALOS KÖZLEMÉNYEI.

Az anyakönyvi hivatalok bejegyzései.
1905 évi. augusztus hó 2Q-tól augusztus 2ü-ig. 

Születés.
Stefanszky János, Ruzsinák Anna, leány. Selmecbánya 
Szklienka József, Spiriak Anna, íiu, Selmecbánya 
Stubna János, Misztrik Jozefa, fiú, Selmecbánya 
Zachar Gyula, Koch Mária, leány, Hodrusbánya 
Fiala Arnold, Benyuska Mária, tiu, Hodrusbánya 
Benes Ádám. Azór Viktória, fig, Hodrusbánya.

Kihirdetés.
Ballag János, Simonosies Mária, Selmecbánya.

Házasság1.
Turcsányi István, Haladék Katalin, Selmecbánya 
Valentik György, Kartalik Vilma, Selmecbánya 
Staudinger László, Trezka Mária, Selmecbánya.

Halálozás.
özv. Linszko Jánosnó 78 éves, végelgyengülés, Selmecbánya 
Holioz József 22 éves, tüdögütnókór, Selmecbánya.
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yűszQvüztet kiadó!
Szentháromság-téren 45,111. 
-------------  házban ---------egy lakással
egybekötött teljesen berendezettfűszerüzlet
1905. november 1-étöl k i a d ó .  
Bővebbet ERDÉLY GYULA ház- 

tulajdonosnál.
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Villaszerű és üzlettel 
—  bíró ház eladó. —

Felső-Rózsa-utcában 99 III. szám alatt 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 f ű s z e r 
ü z le t  lakással stb.-vel együtt van, akár fűszer 
üzlettel, akár anélkül szabadkézből eladó. — 
Bővebbet: Erdély Gyula háztulaj
donosnál.

í i e i s i 8 i a t 6 iG t0 i8 S í8 i í« o ie ? © t6 tB í í« í

N y a v a ly a tö ré s !
Ki nyavalyatörés, görcs és inas 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 ra n k f u r t .

T án c ta n itá s i je le n té s !
Alulírott tisztelettel értesítem a n. é. 

közönséget, hogy 
f. évi szeptember hó 4-én hétfőn

a Városi Vigadó nagytermében

iílilási Miliőt
nyitok.

Oktatásom tárgyát a legdivatosabb 
- - társas- és mütáneok, ú. m. - -

Boston, Palotás, Körmagyar, 
Graciosa (uj) Menüett, Gavotte

stb., valamint a szépészeti testgya
korlatok, ide értve:

— helyes állás, járás és testmozgás —
------------- is képezendik. — —  —
A tanórák délután 6 órakor, felnőttek 
részére este fél 9 órakor kezdődnek, 

előjegyzések a Városi Vi-
.. gadóban eszközölhet ők ..

A n. é. közönség becses pártfogását ez- 
idén is kérve maradok 

kiváló tisztelettel

GUTTMANN SAMU
oki. tánctanitó.

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 
szükségleteikét beszerezzék.

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

Kelt Selmecbányán, 1905. évi julius havában.
Kitűnő tisztelettel

W E IS Z  ADO LF.
Nyomatott

Ibász
J^ erületi képviselő

debreceni kolbász azonnal ehető vagy ló/.ni való Jy2, pörköl; 
bórú szalonnák elsőrendű zsírnak 154, sós fehér vastag 154, 
vékony 154, füstölt vastag 164, vékony 104, debreceni papri
kás szalonna ls4. pácolt fog -.igyinás paprikás szalonna 2U0, 
pácolt bőrös sonka, karmonádli, oldalas 160, pácolt sovány 
szalonna nélküli sonka, kartuonádli. oldalas -  fillér. A fönti 
áruk szállító levele és csomagolása ingyen. Elsőrendű házi 
zsir 17(1 Hozzá szelencék: 5 kgros 110. 10 kgros 140, 25 
kgros 280. Az árak fillérekben értendők. Áruim arai, rnoiyek 
gyakran változók e helyeit minden számban k o l b á s z  cint 

ala't találhatók.
Szállítja: U A I A K  k i t  kiviteli üzlete, Nyíregyháza.

kerestetik
magán-

vevőknél való működésre, ki a magyar 
német és töt nyelvel tökéletesen bírja, 
jó bizonyítványokkal rendelkezik, első 
renü eégnél rögtöni alkalmazási nyer. 
JVtegbizhatósága esetén nincs kizárva, 
hogy vidéken fióküzlet vezetésével lesz 
megbízva. Csekély óvadék megkivántafik. 
Ajánlatok „életfentartás" jelige alatt JUéva 

poste restante kéretnek.

CSINOS K IV IT E L ! N A G Y  J Ó Z S E F  mű-kőfaragó

SELMECBÁNYÁN. Honvéd-utca

/ .  Elvállal bel- és külföldi nemes köfajokból

sírk ö v e k  k é sz íté sé t
szállítását, közvetítését g y á r i  á r a k o n .  
Továbbá te m e tő k b e n  javításokat, betüvésést, 
aranyozást, festést, úgy helyben mint vidéken.

Afc’nagyérdemű közönség további pártfogását kérve, 
maradtam kiváló tisztelettel

Nagy József.

T . c.
Tisztelettel értesítem a nagyérdemű közönséget, mi

szerint a legújabb divatáru cikkek az őszi- és téli idényre 
már megérkeztek, úgy szintén női- és gyermek felöltők a 
legújabb 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 I M O N
(GLÜCKSTHAL GYULA utóda.)
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V p 7 . p n s > r r i  * Minden darab szappan a SCHICHT névvel, .  tjgita ég mcn, kér£g alkatrészektől.

S c h i e h t - s z a p p a r z !
(.,szapvas” v a g y  „ k u lcs” szap p an t)

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

TÓtállás ‘ 25 000 koronát fizol Schicht György cég Aussigban bárkinek aki bebizonyítja 
u ----- -----  hogy szappann a -Schicht* név, el, valamely káros keveréket tartalmaz.

Jocrges Ágost , Üa könyvnyomdájában Selmecbányán, 1905.
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