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

A főiskola elvitele.
A bányászati és erdészeti főiskolai ta

nári karnak a főiskolai székhely kérdése 
tárgyában a múlt hó elején közzétett em
lékiratára a múlt héten jelent meg- Selmec- 
és Bélabánya sz. kir. város közönségének 
válaszirata. A válasziratot Richter Ede vá
rosi levéltáros szerkesztette, s egy szerkesztő 
bizottság vizsgálta felül.

Mint annak idején az em lékiratot egész 
terjedelmében közöltük, úgy most közöljük 
a válasziratot is, hogy olvasó közönségünk 
teljesen tisztán lásson ebben az országos 
fontosságú kérdésben, am ely azonban leg
közelebbről m inket Selmecbányáikat érdekel.

Olvasván, ismervén mindenki a két 
nevezetes iratot, kiki mega lkot hajt a véle
ményét, hogy mennyiben indokolt, jogosult 
az a mozgalom, hogy el vitessék régi helyé
ről a főiskola

Fönntartjuk azonban a jogot magunk
nak, hogy mint a nagyközönség felfogásának, 
nézetének tolmácsolója mi is hozzászólhas
sunk e kérdéshez s teljes tárgyilagossággal 
elmondjuk a felfogásunkat ebben az ország- 
közvéleményét megmozgató fontos ügyben.

Itt  említjük meg, hogy a tanári kar 
em lékiratának tárgyalásával a bányászati 
és kohászati egyesület több vidéki választ
m ánya foglalkozott, már igy a borsod-gömöri, 
pécsi, Selmecbányái osztályok, melyek mind : 
am ellett döntöttek, hogy a székhely  változ- j 
ta tás mozgalmát nem tartják  helyesnek és ; 
sem az ország sem a  főiskola érdekében 
valónak.

A borsod-gömöri osztály terjedelmes 
és a dolog lényegét érintő igen alapos ha- ! 
tározati javaslattal járul ez ügyben a bá- í 
nyászati és kohászati egyesület ez idei köz
gyűléséhez, mely tudvalevőleg e hó 23-án 
lesz Budapesten.

Selmec- és Bélabánya sz. kir. város | 
közönségének válaszirata a következő: SELMECBÁNYATöH VÉNY HATÓSÁGII JOGGAL FELRUHÁZOTT SZABAD jKIRÁLYI BÁNYAVÁROS KÖZÖNSÉGÉNEK

V Á L A S Z I R A T AA BÁNYÁSZATI ÉS ERDÉSZETI FŐISKOLA ÁT HELYE- j ZÉSE TÁRGYÁBAN A FŐISKOLAI TANÁRI KAR NEVÉBEN KIADOTT ÉS NYOMTATÁSBAN SZÉTKÜLDÖTT 1 
EMLÉKIRATRA.

Mielőtt az előttünk fekvő és főiskolánknak | 
városunkból való áthelyezését célzó «Emlékirat« ! 
gyönge alapokon nyugvó, sőt a valótlanság jelle- • 
gél magukon hordó érveinek részletes megcáfo
lásába fognánk, rövid visszapillantást akarunk 
vetni e majdnem másfél százados multlal dicse- : 
kedő tanintézet alapítására és múltjára. —

Igaz, mi úgy tanultuk az iskolában és így í 
tanítja, most is a legtöbb történészünk, hogy 1 
Mária Terézia királynő a magyar nemzet iránt j 
érzett hálájából és kegy ölelés érzelmeiből kifo
lyólag alapította a bányász akadémiát Magyar

országban, Selmecbányán. Ámde aki ismeri és 
tudja az ezen akadémiának megállapítására vonat
kozó históriai tényekei, az teljesen tisztában van 
azzal, hogy a nagy királynői, benfentes tanács
adóinak egyetértésével, nem csak a hála és ke
gyelet érzete, hanem inkább a gyakorlati célt 
szem előtt tarló okos bölcsessége és belátása ve
zette arra, hogy a bányászati akadémiái épen 
Selmecbányán létesítse.

Hiszen sokáig folytak a tanácskozások Bécs- 
ben a fölött, hogy miként kellene gondoskodni egy 
magasabb bányászati szakoktatásról, iskoláról, 
amely a fokozottabb igényeknek megfeleljen.

Ez időben, tehát 17üö—Go. között már lé
tezett Selmecbányán egy bányaiskola és igy első 
sorban ennek magasabb tanintézetié leendő fej
lesztése került tárgyalás alá. Fel is állítottak 
itt már akkor egy vegyészeti és két évvel későb
ben egy mathemalikai tanszéket.

Ez azonban nem volt elég.
A fémbányászat nagyobb mérvű kihaszná

lása, az ércnek minél búsásabb módoni kiolvasz
tása és igy a bányászat intenzivebb folytatása 
égető szükséggé tették o szaknak tudományosabb 
fejlesztését, persze mindig a gyakorlati szakokta
tást tartva szem előtt.

Ekkor azután Bécsben behatóan tanácskoztak 
a fölött, hogy a bányászati akadémia az Osztrák- 
Magyar Monarchiában hol lélesittessék.

E hosszantartó tanácskozásban a vélemények 
szétoszlottak. Voltak olyanok, a kik Bécsben, ismét 
mások, a kik Prágában, a hol az egyetemen igen 
rövid ideig fenn is állott egy bányászati tanszék, 
de legtöbben Selmecbányán kívánták ezen aka
démia létesítését.

A tárgyalás eredménye az lett, hogy a 
királynő hozzájárulásával elhatározták, hogy a 
bányászati akadémia, mint minden tekintetben 
legalkalmasabb helyen, Selmecbányán legyen.

Fölöttébb érdekesek és most is döntő be
számítással bírók azon okok és érvek, melyek 
mindannyian a mellett szóltak, hogy egy ily ma
gasabb bányászati szaktaninlézel felállítására, a 
szaktanilásra, a növendékek előmenetelére és a 
gyakorlati működésbe való bevezetésére nézve 
az egész monarchiában Selmecbánya városánál 
alkalmasabb hely nincsen. Ezen okok és érvek 
közül felhozunk itt egy néhányat; ilyenek, hogy 
az egész monarchiában nincsen olyan fémbányá
szat, amely az elméletivel együtt a gyakorlati 
kiképezletést is annyira lehetővé teszi, mint a 
Selmecbányái; hogy e város kis város ugyan, de 
intelligens karakterű és a valódi bányász-szellem 
itt réges-régen otthonos meleg talajban gyöke
redzik: hogy éppen kisvárosi jellegénél és lopo- 
graliai fekvésénél fogva az akadémiai tanulók 
itten a nagyobb városok szórakozásainak hiányá
ban szorgalmasabban és behatóbban foglalkoz
hatnak komoly szaktanulmányaikkal és e város 
nem kényezteti el őket nagyobb igényekre, me
lyek teljesítésére az életben a bányász nem is 
számíthat, mert hiszen a legtöbben, hivatásuknál 
fogva, gyakorlati működésüket kis városokban, 
falukban, sőt elszigetelt bányatelepeken fogják 
kifejteni és igy a selineci akadémia tanulóit ki
zárólag a bányamivclés hasznosabbá tételére és 
fejlesztésére fogja nevelni és serkenteni; hogy az 
akadémiai tanári kar és ifjúság karöltve azon 
lesz, hogy a szükséghez képest műveltségi tökük
nek megfelelő társas életet, nemesebb önképzési 
és szórakozást, teremtsen slb.*

És igy lön. hogy már igen rövid idő múlva 
bányászati' Akadémiánk meleg otthont talált itt,* Ealler Gusztáv: Die Gesvliü-htc dér Schemnitzer Bergakudeinie és a Selmecbányái levéltár adatai nyomán.

mely otthonban a tanárok és tanulók jól érezték 
magukat és az általuk megteremtett kedélyes 
társas élet is, melynek jó Ilire messze elterjedt, 
igen sok idegent vonzott ide.

És micsoda világhírűvé vált tanárok mű
ködtek itt mindjárt eljélől kezdve! Jaquin, Sco- 
poli, Delius, Peilner, Ilaidinger, Rupprecht, Patzier 
slb. slb., akik elméleti és gyakorlati tudásukkal, 
grandiózusnak mondható irodalmi működésükkel 
nemcsak ezen akadémia hírnevét, hanem a gya
korlati haszonnal járó monlanisztikus tudomány 
fejlesztésének fényét is világszerte terjesztették. 
A későbbi időben is Schitko, hanstadli Láng, 
Werle, Faislmanlel slb. ezen akadémia világhírét 
erősbitették és mágnesekként vonzották Selmec
bányára a bányászati magasabb kiképzést óhaj
tókat.

Es ezek a valóban nagy emberek, kiknek 
nemcsak tanítói, hanem szakirodalmi működésük 
is a világot ámulatba ejtette és úttörői voltak a 
bányászai tudományos alapon megindult lendüle
tének. — nem kívánkoztak innét el, nem álmo
doztak a nagyvárosi életről, nem óhajtoztak más 
talaljba átültetve lenni, mint az ö szellemüket, 
munkásságukat tápláló otthonos talajban maradni 
és innét kifejteni világra szóló tevékenységüket.

Pedig micsoda helyiségek, miféle kiskeretü 
berendezések állottak e nagy emberek rendelke
zésére akkor Selmecbányán! És mégis mily ered
mény, mily hírnév!

A bányászati akadémiának 1770. ápril 2-án 
lelt alapításával az erdészeti szakoktatásra vonat
kozólag így rendelkezett Mária Terézia királyné, 
a kinek német nyelvű kézirata igy szól: «Ich 
begnehmige diesen elworfenen Plán und gereichet 
anbei des Gommíssions Presidis liier unter 
bezeugter Eifer zu meiner besonderen zufriedheit, 
es ist aber auchaufden Unlerrichl in dér Wald- 
cultur dersorgsamoBedacht mitzunehmen,zumalen 
diese Cultur dem Bergbau ohnumgánlih nöttig 
isi. — Mária Theresia m. p.» Magyarul: «Én 
helyben hagyom e tervet és a Kommissionak ez 
ügyben kifejteit buzgalma különös megelégedé
semre szolgál; ámde az erdőmivelés tanításának 
gondozására is kiváló figyelem fordítandó, a meny
nyiben erre a kultúrára a bányászatnak szük
sége van.*

Tehát már a bányászati akadémia alapítá
sánál súlyt fektettek — persze a bányászkodás 
szempontjából — az erdészeti oktatásra is és így 
már akkor ikertestvérnek tekintették e két szakot.

Az erdészeti akadémia azután későbben 1. 
Ferenc király uralkodása idejében 1807. évben 
alapitlalott, mint a bányászati akadémiának előbb 
alárendelt, később azonban mellérendelt szaktan
intézet. Üdvösen működött c két szak karöltve 
és a legjobb összhang és együttes törekvés mel
lett évtizedeken át.

1868. évig mindkét szaktanfolyam kizáróla
gosan német jellegű volt. Már t. i. úgy értve, 
hogy az előadás nyelve német volt; mert igen 
sok magyar ifjú is. bár kónylélen volt németül 
végezni az akadémiát, mégis mint kitűnő magyar 
szakember került ki onnét.

1868-ban az előadás nyelve magyar lett és 
ezzel e tanintézet kizárólag magyar jelleget öltött 
és a külföldiek, nyelvünk tudásának hiányában, 
többé nem is látogatták meg.

Ámde a ki azt hinné, hogy ezáltal a selmeci 
bányászati és erdészeti akadémia akár európai 
hírében, akár látogatottságában csorbái szenvedett 
volna, az nagyon téved. Sőt ellenkezőleg, az 
előbbi kis iskolaszerű épületek helyébe, nemzetünk 
bőkezű áldozatkészségével, hatalmas paloták épül
lek. Az elmaradozott berendezések és gyűjtőmé-
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nyék helyébe, büszkén mondhatjuk, nagyszabású, 
a modern haladásnak és] tudományos kivánal
maknak teljesen megfelelő intéz menyek és gyűj
temények létesítettek. Három uj palota épült 
gyönyörű termekkel és berendezésekkel. Az erdé
szet nagyarányú haladásával egy egész erdészeti 
pagony (Kisibíyén) lett a tanulmány céljából be
rendezve. A liivészkertek ki leitek bővítve. Az 
ország tömérdek pénzt áldozott e speciális tan
intézet céljaira és mindjárt hozzálehetjük, nem 
hiába, mert e berendezéseket minden itt megfor
dult külföldi szaktekintély is csodálattal szemlélte i 
és különösen erdészéli berendezéseinket páratla
noknak jelezte.

A hallgatók száma sem csökkent. Hiszen a 
fekete gyémánt és a vas mind sűrűbb feltárásá
val több magyar bányászra, az erdők nagyobb 
mérvű kihasználásával és rendezésével mindig 
több erdészre volt és van szükség.

Ks mégis most, a midőn ennyi áldozattal, 
oly rengeteg költséggel mindez eléírtéit, a jelen
legi tanári karnak egy része, egy emlékiratot 
szerkesztett meg és küldött széjjel, hogy ezt az 
ősi akadémiái, most már főiskolát Selmecbánya- I 
ról helyezzék át Budapestre.

Ez a néhány tanár, és legyen itt nyomban 
megjegyezve, nem mindannyi bányászati és erdé
szeti szaktanár az egész tanári kar nevében nyi
latkozik meg az emlékiratban, holott éppen az 
öregebb jeles szaktekintélyek, nevezetesen: Fekete 
Lajos íőerdötanácsos. Sdielie Bobért lVibányala- 
nácsos. Szentistványi Gyula és Failer Károly 
bányatanácsosok és főképpen Sobó Jenő kir. fő- 
bányatanácsos az áthelyezés ellen foglaltak állást. 
Ezek a kiváló szaktanárok az áthelyezés ellen 
egyrészt sok technikai, másrészt érdembeli ér
veket hoztak fel. a melyek — azí hisszük — 
megegyeznek az általunk alább felhozott, talán 
kimerítőbben feldolgozott érdemleges érvekkel.

Az első technikai érv az. hogy a mai poli
tikai helyzet nem alkalmas arra, hogy a tanári 
kar ilyen fontos ügyel megbolygasson, mert an- ; 
na me feli lő elinti se nem remélhető A másik, 
fontosabb érv az, hogy a midőn a főiskola tanácsa : 
ilyen fontos, hatásában és következményeiben a 
főiskola jövőjére messze kiható ügyet vet felszínre, j 
azt alaposabban kell előkészítenie s oly érvekkel 
támogatnia, a melyek igazát megcáfolhatatlanul 
igazolják. Ellenkező esetben könnyen érheti az a 
vád, hogy nem eléggé megfontolva járt el és szükség 
nélkül bolygatja meg a főiskolának már megve
tett és fejlődését biztosító alapjait. Ügy. mint a 
családok és nemzetek életében, a főiskolák törté
netében is a legáldásosabbak azok az évek. a 
melyek nyugodt és rendes foglalkozásban folynak 
le s a melyekben még másodrendű szervezeti kér
désekkel sem kell foglalkozni. Nem helyes tehát, 
hogy a tanári kar most. a midőn a főiskola az 
újonnan életbeléptéiéit szervezettel egy uj kor
szak küszöbére lépett, a helyett, hogy azon beiül 
munkához látna, a székhely kérdéséi veti fel, a 
melynek napirenden tartása a békés munka meg
zavarására vezet.

A harmadik és legfőbb technikai érv az, 
hogy a fölvetett kérdés a bányászat szempont
jából egyáltalában non aktuális. Ennek legjobb 
bizonysága az, hogy a midőn az országos magyar 
bányászati és kohászati Egyesület 1897-ben me
morandummal fordult a magas kormányhoz a 
bányászati akadémia szervezetének a kor igényei
hez mért megváltoztatása tárgyában, az akadé
mia székhelyének ügyét egyáltalában nem boly
gatta, pedig ennek a kérdésnak megoldása az uj 
szervezettel kapcsolatban könnyebb lett volna, 
mint most, a midőn az uj szervezel már életbe 
lépett. Az pedig fel nem tehető, hogy midőn a 
gyakorlatban működő jeles szakemberek, a kik 
egytől-egyig erről a főiskoláról kerültek ki s an
nak és Selmecbánya városának viszonyait alapo- | 
san ismerik, a főiskola korszerű megreformálásá
nak szükségét átérezték és hangoztatták, egy oly j 
fontos kérdést, a milyen a főiskola székhelye. ; 
egyszerűen figyelmen kívül hagytak volna. Hogy 
mindazonáltal nem vették fel programmjukba, de 
sőt hogy az akadémiának második műegyetemmé j 
való fejlesztését Selmecbánya székhelyivel kivan- I 
ták. jele annak, hogy meg voltak győződve arról. : 
hogy a bányászati és erdészeti főiskola Selmec
bányán is kifejthet oly működést, mely hazánk 
bányászati és erdészeti érdekeit a bányászati \ 
és erdészeti szakismeretek terjesztése terén teljes ' 
mért ékbe > i k letérj i tli el i.

De nem érezte szükségét a főiskola tanári ' 
kara sem. Ellenkező esetben a kérdést akkor : 
bolygatta volna meg, a midőn 1888-ban az érdé- \ 
sz"ti főiskolai épület létesítésére, vagy még inkább

akkor, a midőn 1890-ban a legújabb főiskolai 
palota építésére kérte a kormány hozzájárulását. 
De a tanárikar még akkor sem emelte fel szavát, 
a midőn az ezredéves országos erdészeti nagy
gyűlés. mely ezzel a kérdéssel részletesen foglal
kozott. a tanügyi reform hangzatos cimo alatt 
kimondta, hogy az erdészeti főiskola felállítását 
Budapesten szükségesnek tartja. Végre még akkor 
sem mozdult meg a tanárikar lelkiismerete, a 
midőn 1900-ban az akadémia újjászervezése ügyé
ben tett a kormánynak minden részletre kiterjedő 
előterjesztést. Avagy akkui' kevésbbó hordta szivén 
• bányászatunk és erdészetünk jövőjét,* mint most?

Mindezeket figyelembe véve és tudva azt, 
hogy Selmecbánya város viszonyai az utolsó évek
ben nem változtak meg oly mértékben, hogy a 
kérdés föltevéséi és aktualitását a helyi viszo
nyokkal lehelne megokolni: valóban érthetetlen 
és megfoghatatlan, mi indította a főiskola tanári 
karának egy részét arra, hogy a kérdést most 
hozza napirendre. Erre a memorandum nem ad 
felvilágosítást.

Ezeken a technikai érveken kívül, a melyek 
a m morandum ellen felhozhatók, a kérdés ér
demleges része sem nyújt tájékozást a székhely
változtatás szükségéről. ,\ memorandumban leg
alább egyetlen egy oly helytálló érv sem talál
ható. a mely az áthelyezés kérdésének elbírálását 
megkönnyítené s a melyet könnyen megcáfolni 
nem lehelni'. A bányászati szakoktatás szükség
leteinek kellő méltatását is nélkülözzük benne.

Bányászati főiskola csak ott lehel, ahol éle
tének föltételei kínálkoznak és feltalálhatók. Ha 
ebből a szempontból hasonlítjuk össze Selmec
bánya városát hazánk más vidéki városaival, az 
eredmény mindenesetre Selmecbánya javára esik, 
Budapestről nem is szólva, a mely e tekintetben 
semmit sem nyújt.

Bányászati szakképzés csak bányavárosban 
lehetséges, a hói »a szemléltető, gyakorlati irányú 
legtökéletesebb eszközei• feltalálhatok. Mert ez 
rendszeres és gyakori bányajárást tesz szkségessé.

Igaz, hogy Selmecbánna bányászata sokat 
veszített régi jelentőségéből. Ennek káros ha
tása azonban inkább gazdasági szempontból jö
het tekintetbe, mint a gyakorlati irányú taní
tás szempontjából. S ebből a szempontból ma 
sincs város hazánkban, mely Selmecbányának 
elébe lenne tehető. Csak itt lehetséges, hogy a 
bányászhallgatók az évnek csaknem minden szom
batján. a mikor a gyakorlatokat tartani szokták, 
mondhatni, fáradtság és költség nélkül, vagyis a 
legközvetlenebb módon más és más bánya- vagy 
ércelőkészitő telepet látogathatnak meg, akár ma
gában a városban, akár annak közvetetlen köze
lében: Bélabányán. Hodrusbányán, Vihnyén, Szél- 
aknán stb., a hol a legváltozatosabb művelési és 
települési viszonyokat, üzemi berendezéseket és 
müvelésmódokat lehet látni és tanulmányozni. 
Bányageológiai sze...pontból is alig van hazánk
ban tanulmányozásra alkalmasabb talaj, mint 
Selmecbányán, a föld- és bányaméréstan gyakor
lati oktatására pedig sehol sem áll annyi eszköz 
rendelkezésre, mint itt.

A szénbányászatot és szénelökészitésl nem 
lehet ugyan Selmecbányán gyakorlatilag bemu
tatni, a szemléltető oktatásra azonban a salgó
tarjáni és az eszlergomvidéki bányák közelségük
nél fogva igen alkalmasak, a nagy gyakorlati ki
rándulások pedig első sorban a szénbányászatra 
fektetnek súlyt. A főiskolát különben sehol sem 
lehelne ugv elhelyezni, hogy minden szükséges 
eszköz keze ügyében legyen, a fődolog az, hogy 
ezeknek az eszközöknek a lehelő legnagyobb 
mennyisége álljon rendelkezésére. Oly városban, 
a melynek kifejlett szénbányászata van. ismét a 
fémbányászai szemléltető oktatása szorulna hát
térbe. Hogy pedig tanulás szempontjából a keltő 
közül melyik érdemel elsőséget, arra nézve a bá
nyászok között alig van nézeteltérés, mert a fém
bányászat. ami a berendezést s a települési és 
művelési viszonyokat illeti, sokkal többoldalú és 
változatosabb s ennélfogva a szemléltető oktatásra 
inkább alkalmas, mint a szén- vagy a vaskőbá-
ny aszai.

Ha már most Budapesten keressük azokat 
a föltételeket, amelyeknek szükségességére a bá
nyászati nevelés, torén a fünnebbiekben rámutat
tunk, be kell vallanunk, hogy a fém- és szénbá- 
nyalelepek teljes hiányában, a szemléltető, gya
korlati irányú tanítást a legszűkebb mértékre 
kellene szorítani, igaz ugyan, hogy Budapest ked
vező közlekedő eszközei bármely távolabb fekvő 
telepei könnyen hozzátérhelővé lesznek, ez azon
ban a hallgatókra nézve nagy időveszteséggel és 
költséggel jár; az ilyen kirándulásokon, mint a

tapasztalat bizonyítja, a hallgatók elenyésző cse
kély számban vesznek részt. A tömeges terme
lésre és szállításra berendezett szénbányákban 
továbbá a rendszeres, sűrűn ismétlődő szemléleti 
oktatás sok nehézséggel van összekötve, mert az 
üzemet zavarja. Budapesten ennélfogva egyszerűen 
le kellene mondani azokról az előnyökről, ame
lyeket Selmecbánya a gyakorlati oktatás tekinte
tében oly bőségesen nyújt.

A vaskohászat szemléltető oktatásához Sel
mecbányán ugyan teljes?n hiányoznak az eszközök, 
a salgótarjáni és a zólyombrézói vasgyártelepek 
azonban innen épp oly könnyen megközelíthetők, 
mint Budapestről. Ennél a szaknál továbbá a 
gyakorlati, szemléltető oktatás nem bir oly nagy 
fontossággal, mint a bányászati szaknál, s az 
évenkint tartani szokott két gyakorlati kirándulás 
a szükségletet teljesen kielégíti. A vihnyei Kachel- 
mann-féle gépgyár közelsége és szép berendezése 
dacára sem gyakorol vonzó hatást, a mi szintén 
a fönnebbick mellett bizonyít.

A mi végre a fémkohászati szakot illeti, 
erre nézve hazánk jelenlegi viszonyai mellett, 
egyedül csak Selmecbánya jöhet tekintetbe, köz
ponti kohójánál fogva. Ezt a szakot, ha másutt 
lenne, már e miatt kellene ide áthelyezni.

Es hogy állunk az erdészetnek szemléltető 
gyakorlati oktatásával? Itt van közel a zsarnócai 
kir. erdészeti hivatal, az ott létesített nagyszabású 
gőzfürészévcl. de itt van helyben az igen ügyes 
berendezésű ribnyiki gőzfürész, amelyet azonban 
az elméletileg kioktatott hallgatók talán egyetlen 
egyszer sem néztek meg. —- Itt vannak hatalmas 
kiterjedésű erdőink, kincstári és városi erdőgaz
daságunk . . . pótolják ezeket a budapesti akác
fák. az erdőtalaj megismerése helyeit, a fővárosi 
bűzös aszfalt pora ?

Nagyobb tanulmány utakat a hallgatók innét 
épp úgy tehetnek, mint Budapestről.

Miskolcról kár beszélni i s . -------
A szemléltető gyakorlati oktatáson kívül 

azonban más körülmények is vannak, amelyek a 
főiskolának Budapestre való áthelyezése ellen 
szólnak.

A bányászati főiskolán okvetetlenül szüksé
ges. hogy nemcsak a tudomány, hanem a hivatás 
szeretele is otthonra találjon s hogy a bányász
hallgatók az ismeretek elsajátításán kívül meg
szokják és megkedveljék a bányászati foglalkozást, 
bő tájékozást szerezzenek annak speciális viszo
nyaiban. alaposan megismerjék jövendő hivatásuk 
sajátos jellegét, jó és rósz oldalait, lépten-nyomon 
bekövetkezhető veszedelmeit. A magyar ember 
ősi hajlamainál fogva sem vonzódik a hegyekhez 
s még kevésbbé hajlandó a hegyek mélyébe ha
tolva keresni boldogulását. Pedig e nélkül nem 
lehet bányász. A bányász hazáját a kopár, áldat
lan sziklabércek alkotják, azokhoz tehát a bá
nyászhallgatóknak minél előbb hozzá kell szok- 
niok. Akárhány fiatal ember megy (s Budapesten 
még inkább menne) a bányászati pályára, aki azt 
csak hírből ismeri s csak a megélhetés forrásá
nak tekinti, de bányát azelőtt nem is látott s 
azzal csak Selmecbányán ismerkedik meg. Már
most kérdjük, hogy a szék es fő v árosb a n, ahol 
mindezt nem találja* de a helyett talál élvezetei
nek kielégítésére száz féle módot, hol fogja a már 
említett esetekben pályáját megkedvelni? Avagy 
nem kell attól félni, hogy Budapesten lesznek oly 
bányászhallgatók, akik elvégzik a bányászati főis- 
lát a nélkül, hogy bányát látlak volna? Ilyen 
szalonbányászokra, azt hiszem, nincs szükségünk.

Azt mondhatná erre valaki, hogy hiszen 
másutt is van bányászati főiskola a fővárosban 
elhelyezve, pl. Berlinben, Parisban. Ez igaz, ámde 
ezeknek a főiskoláknak más a céljuk, mint a 
mienknek. Azok nem az üzem számára nevelnek 
bányászokat, hanem az állami bányafelügyelet 
céljaira, s hallgatóiktól megkövetelik, hogy az 
ehhez szükséges szélesebb látókört hosszabb időre 
terjedő, külföldi utazásokkal szerezzék meg. Hazai 
viszonyaink e tekintetben egészen mások s reánk 
csak ezek lehelnek irányadók.

Mindezeket figyelembe véve, meg vagyunk 
győződve, hogy ha dicső emlékezetű Mária Terézia 
királynőnk ma akarná hazánkban az első bányá
szati főiskolát létesíteni, annak helyéül isinél csak 
olv városi szemelne ki. ahol kiterjedt és jelenté
keny fémbányászat van, ahol bányászszcllemü a 
társadalom és bányászemberek az irányadók, a 
hol a bányásznövendékeknek lépten-nyomon van 
alkalmuk bányászt és bányászatot látni s a hol 
azok bányászati emlékek és hagyományok köré
ben a bányászok törekvéseit és reményeit is meg
érteni tanulják. Meglehet, hogy a választás most 
nem Selmecbányára esnék — amelynek bányá-
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g„aia nagy átalakuláson ment keresztül, habár , 
fönnállásának ujabb, az eddigieknél biztosai) föl- 
1,'U‘lei már kezdenek kibontakozni, - - az azonban 
kétségen kívül áll. hogy a főiskola székhelyének : 
megválasztásánál Budapest, no meg talán Miskolc 
sem jönne tekintetbe.

De Selmecbánya más tekintetben is alkui- , 
masabb Budapestnél. A bányászati és erdészeti ' 
főiskola hallgatóinak a legnagyobb szubkreszcen- 
náil az elszegényedett magyar középosztály és a 
tisztviselői kar szolgáltatja. Ebből kifolyólag az 
jfjuság legnagyobb része igen szerény, sőt elég
telen anyagi eszközökkel van felszerelve s — mint 
a budapesti egyetemeken lett tapasztalatok bizo
nyítják — nem képes magát a nagy város drága 
életviszonyai között fenntartani. Az ösztöndíjak, j 
a segélyző egyesületek kicsiny eszközökkel nem 
tudják fedezni a nagy szükségei. A budapesti 
diákságnak is legnagyobb átka a szegénység és 
a;; a rettenetes kényszerűség, hogy amikor tanul- 
íjiok kellene, a kenyérért kell fáradozniok Ez is | 
azonban csak a jogászoknál és bölcsészeknél le
hetséges. akik a szükséges tudományt könyvekből 
is elsajátíthatják. Igen nagy tévedés ezzel szemben 
a memorandum amaz állítása, hogy a bányász- 
(V. erdészhallgató Budapesten mellékkeresettel fenn
tarthatja mágál. Ez az állítás nem számol azzal 
a körülménynyel, hogy a technikus egyrészt tudo
mányos irodalom hiányában, másrészt tanulmá
nyainak természeténél fogva oda van kötve a 
főiskola padjaihoz és termeihez, mert minduntalan 
a tanár élő szavára és személyes útmutatására 
van utalva s az előadásokon kívüli időt labora
tóriumokban és rajztermekben kénytelen tölteni, ; 
hogy ily módon kellő tudományos képzettségre 
legyen szert. Aki kenyér után kénytelen járni, a 
tanulást hanyagolja el.

Selmecbányán a fiatalember nem talál ugyan 
mellékkeresetet, a szerény megélhetés föltételeit 
azonban mindenkor megtalálja, a nélkül, hogy e 
miatt a tanulást kellene elhanyagolnia. Ha nem 
igy állana a dolog, a tanári kar, illetőleg a magyar 
kormány bizonyára mindent elkövetett volna arra 
nézve, hogy megkönnyítse a szegény tanulók élet- 
kiizdolmeinek elviselését.

A társadalmi és életviszonyok helytelen meg
figyelésére vall a memorandumnak az az állítása 
is. hogy »az ország fővárosában, mint kulturális, 
kereskedelmi és szociális tevékenységünk közép
pontjában a hallgatók látóköre tágasabb, Ítélete 
tárgyilagosai)!), műveltsége általánosabb lesz- s 
hogy »a főváros művészi élete a fiatal bánya- 
kohó- és erdőmérnök esztétikai érzékének kifejlő
désére és megerősödésére vezet.« Megengedjük, 
hogy a fővárosban a társadalmi élet más, mint 
a vidéken, a lakosság szellemi nívója magasabb, 
az érintkezési pontok mások s hogy a tanuló 
fiatal ember érintkezésbe jöhet olyan társadalmi 
eszközökkel, a melyek érintkezéséből csak hasznot 
és tanulságot meríthet az élet számára. Van ott 
mindenféle múzeum és könyvtár, tudományos és I 
kulturális intézmény, képzőeszköz, anyag, melyek
nek a törekvő liatal ember hasznát veheti s ma- I 
gát többoldalúan kiképezheti. Mindez azonban, ha 
a hallgatónak tanulmányai mellett ideje is marad j  
rá, igen drága s mindezt sokszorosan ellensúlyozza i 
a nagyváros csábi tó útvesztőivel, úlon-úlfélon ki- j 
nálkozó élvezeteivel és mindenféle kényelmi esz- ■ 
közeivel. A fényűzés és nyomor, szorgalom és 
munkátalanság, becsület és hitszegés, erény és 
bűn rikító ellentéteinek folytonos szemlélete is , 
oly káulikun zavart hoz létre a kialakulóban levő 
ifjú elmében, a melyből igen sokan nem találják ; 
meg a kivezető utat. E mellett az ifjúság teljesen 
szabadjára van hagyatva, senki sem törődik vele, 
senki sem jő segítségére. Ez szüli viszont az ifjú- i 
sági élet szellemi ziláltságát s azokat az ismeretes 
viszonyokat, a melyek közepette testvéries, baj- j 
társias érzés sokkal kevésbbé köti össze a fővárosi 
egyetemi fiatalság tömegeit, mintsem fiatal embe
rek között föltenni kellene. Hogy ez tényleg igy 
van, mutatja az egyetemi ifjúság 1896-ki évkönyve, 
melyben magok az ifjak elpanaszolják, hogy »az ; 
ifjúságnak sem köre, sem otthona, hol hasznos 1 
szellemi foglalkozással vagy valamely testedző 
sporttal tölthetné idejét. Tanáraival egyáltalában 
nem érintkezik, egymást nem ismeri s hermetice 
elzárva minden üdvösebb szellemi behatástól, éli 
napjait a főváros salakjában s a kávéházlulaj- 
donosok erszényét tömi.« Budapesten ahol 6000 
7000 főiskolai hallgató van, nincs egyetemi élet, 
nincs testületi összetartás, diák lest illet i közérzés, 
hanem az ifjúság atomjaira bomlik s az ifjak 
széloszolnak ama társadalmi rétegek szerint, a 
•Helyből származtak; semmi olyan intézményük 
nincs, amely őket valamely egységbe tudná össze

hozni. Mindennek következménye az, hogy az ifjak 
megindulás nélkül távoznak az egyetem rideg 
falaitól és semmi sem marad bennük, ami őket 
az alma materhez vonzaná. S innen ered sok 
kiváló férfinak az a törekvése, hogy az egyetemi 
életet, amennyire lehetséges, függetlenné tegyék 
a nagyvárosi élettől. Innen ered Eötvös l.óránd 
báró terve, hogy az egyetem Budapesten egy külön 
kis városban helyeztessék el s különválasztassék 
a várostól abban a mértékben, amely az egyetemi 
élet szükségleteinek s belső önállóságának inog- \ 
felel. Ott talán kialakulhat az egyetemi élet s 
kifejlődik az egyetemi légkör a maga jótékony ; 
hatásával.

Mennyivel más ezzel szemben a vidéki fő- ! 
iskolai ifjúság társadalmi élete! Selmecbányán, J 
távol a nagy világ zajától és csábításaitól, jó 
tanárok közvetetlen vezetése és felügyelete alatt, 
az ifjak szabadon fejlődnek s a város kitűnő leve
gőjében. gyönyörű vidékén turisláskodással, hegy
mászással töltik szabad idejűket, fenntartják testük 
és szellemük frisseségét, s edzett, az idő viszon
tagságaihoz szokott s azokkal dacolni képes testet 
visznek magukkal az életbe. Vájjon lehet-e ennél 
alkalmasabb helyet találni a bányász és erdész 
nevelésére, ha azt akarjuk, hogy az a gyakorlati 
életnek, jövendő foglalkozása föltételeinek is meg
feleljen? Emellett az ifjúság Selmecbányán jobban, 
mint bárhol másutt a vidéken, ápolja a diákles- 
lüloli közérzést, megőrizte az összetartozás amaz i 
érzetét, amely egy egészséges társadalmi élet elő- j 
feltétele. A fiatalságot egymás közt s a városi | 
lakosság intelligens részével bizonyos családias ; 
érzés fűzi össze, amely bőségesen kárpótolja a ! 
rideg fővárosi élet fényéért. Igen nagy jelentőségű j 
a tanítás sikerének biztosítása szempontjából az 
az egészséges testületi szellem is, mely a főiskola i 
falain belül a tanulót közel hozza a tanárjához ' 
s a tanárt és a tanulót egymással a legbensőbb ! 
közvetetlenséggel összetartja. Mindennek az a kö- : 
vetkezménye, hogy hozzászoknak a főiskolának 
élni, megszeretik a várost, a városi társadalmat, 
a főiskolát, a tudományt, a szabadságot, az egész
séges életet s ha bevégezlék tanulmányaikat, felejt
hetetlen benyomásokkal távoznak innen, legszebb 
emlékük marad a főiskolán töltött idő, s legnagyobb 
örömük az, ha mint meglelt férfiak meglátogatják 
a kis várost, fölkereshetik a régi alma matert s | 
néhány napot, tölthetnek felejthetetlen régi emlé- 1 
keik körében.

Az ifjú évekből és a közös ideálok érzetéből 
bizonyos testületi érzés, szolidaritás fejlődik ki s j  
ez képezi alapját annak a kollegialitásnak, mely ; 
a Selmecről kikerülő bányászokat és erdészeket j 
jellemzi s a gyakorlati életben is összeköti. Szak- j 
embereink, akik legtöbbször az ország különböző, j 
sokszor elrejtett zugában működnek, állandóan 1 
érzik és ápolják egymás közölt a közös emlékek, 
közös célok, az együttesen végzett nemzeti munka 
széttörheletlen kapcsát. Ebben pedig nemcsak nagy 
társadalmi és nemzeti érdek van, de az együttes 
szakbeli érdekek is nyernek vele. Az ilyen testü
leti szellem tiszteletet parancsol s tiszteletet szerez 
annak a városnak is, amely annak alapját meg
válni képes volt. Ez egymagában a leghangosabban 
tiltakozik ama törekvések ellen, amelyek megbon
tani akarják s megállj-l kiált azoknak, akik szen
télyébe hívatlanul behatolnak, akik ezt a szellemet 
megérteni nem képesek.

De valamennyinél s a mai tanári kar egy 
részét is furcsa színben feltüntető állítása a me
morandumnak az, hogy ^főiskolánk jelenlegi szék
helyén soha sem fogja elérni azt a színvonalat, 
melyet a bányászati és erdészeti felső szakokta
tásnak minden körülmények között el kellene 
érnie« »s hogy a tanári kar itt Selmecbányán 
nem lehet eleget feladatának, távol a gyakorlati 
élettől, távol a tudományos világtól.« Igazán sa
játságos és kirívó felfogás, amely nincs összhang
zásban sem a főiskola dicső múltjával, sem híres 
jelenével s annál kevésbbé alkalmas arra, hogy 
két szakunk jövőjét biztosítsa.

Ha fölemelkedünk egy a bányászati és er
dészeti szak történelmének magaslatára, hogy 
messzebbre lássuk, mint a memorandum alant 
álló és sziik látókörrel rendelkező szerkesztői, 
rögtön meglátjuk, hogy főiskolánk színvonala már 
réges-régen elérte ezt a magaslatot, amelyet a 
memorandum elérhetetlennek állít, s hogy erről 
a magaslatról nézve, sem a gyakorlati élet. sem 
a tudományos világ nem látszik oly lávolfokvő- 
nek, legalább azoknak nem, akik ezzel a gyakor
lattal s ezzel a tudományos világgal kapcsolatban 
vannak. Eddig legalább a Selmecbányái körülvevő 
hegyek soha sem voltak ennek a kapcsolatnak 
akadályai.

Főiskolánk a bányatechnikai és az erdészeti 
tudományokat kezdettől fogva mindig a gyakor
latra támaszkodó tudományos alapon s európai 
nívón kultiválta, még akkor is, midőn fölszerelése 
még távolról sem vetekedhetett a maival s midőn 
sokkal nehezebb volt a tudományt és a gyakor
latot saját fészkében fölkeresni, mint ma amidőn 
a forgalmi viszonyok minden távolságot megszün
tettek. Ilire elterjedt a messze külföldön is, a 
honnan a tanulni vágyók tömegesen látogatták. 
Tanárai az általános és a szakműveltség torén, 
valamint irodalmi munkálkodásuk tekintetében 
mindenkor kiváltak s versenyezlek nemcsak hazai 
egyetemi kollegáikkal, hanem a külföldiekkel is. 
A kormánynak mindig volt rá gondja, hogy a 
főiskola tanárait komoly, tudományos s a gyakor
lattal kapcsolatban álló férfiakból megválogassa, 
s a főiskola mindenkor ismeretes volt arról, hogy 
a tudomány élén élén járó, ügybuzgó, minden 
melléktekintet nélkül kötelességszerető és szak
májukért lelkesedni tudó tanári kara van, a 
kiknek példája és erkölcse eltölti a tanulók fogé
kony szivét s a kiknek hivatott köréből rátermett 
nemzedékek kerülnek ki az élet harcába. S ennek 
megfelelő volt a siker, az eredmény is. Bányáink, 
kohóink, vasgyáraink s erdőink berendezése és 
üzeme versenyez a külfölddel s az előrehaladottabb 
külföld is elismeréssel emlékezik meg róla. S van 
nekünk, hála Istennek, akárhány országos hirü, 
sőt európaszerle elismert bányászunk, kohászunk 
és erdészünk. Avagy ezek a nagyvárosokban nyer
ték kiképeztelésüket ? Vagy talán csak mi tekin
tünk rájuk a tisztelet és elismerés érzetével s 
csak a mi viszonyaink között nagyok, másutt 
nem? Szó sincs róla! A bányászati és erdészeti 
tekintélyeknek egész sorát éppen Selmec nevelte, 
pedig olyanokká, a kiknek kiválósága, széles lá
tóköre és tudományos képzettsége a külföld tisz
teletét és elismeréséi is kivívta.

(V ége köv.)

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

tanácsos, polgármester tegnap elutazott Pancsovára 
a törvényhatósági joggal felruházott városok pol
gármestereinek kongresszusára. — Heincz Hugó 
orsz. képviselő e hó 13-án Budapestre utazik az 
országgyűlés 15-iki megnyitására. — Horváth 
Kálmán rendőrfőkapitány hat heti szabadságide
jének leteltével e hó 12-én hazaérkezik és átveszi 
a kapitányi hivatal vezetését.

Koburg- Fülöp herceg, Szentanlal ura, 
a múlt héten, szerdán délután Selmecbányán át 
Szenlanlalba utazott. A herceg egy pár napot tölt 
Szenlantalban s naponta vadászik.

Rákóczy ünnepély. A. nógrádmegyei 
Nagyszécsény községe országos nagy hazafias ünnep
nek lesz színhelye e hó 12-én a jövő kedden. 
Kétszáz éves évfordulója van e napon a szécsényi 
országgyűlésnek, amelyen a nagy Rákóczyl dux- 
szá választotta a magyar nemzet, s amely gyű
lésen több nevezetes és fontos intézkedés történt. 
Azon a mezőn, amelyen kétszáz év előtt elődeink 
gyűlésezlek, rendezi Nógrádvármegyc a hazafias 
emlékünnepet, amelyre meghívták az ország ösz- 
szes törvényhatóságait s az országgyűlés mindkét 
házát. Kétszáz év elölt Selmecbánya város kö
zönsége is részt vett követei által a nevezetes 
országgyűlésen — s mint ez Richter Ede Kuruc 
világában igen érdekesen van megírva — a kö
vetek s utánuk háromszázkilencven polgár s 
az egész város közönsége hűséget esküdött Rákó- 
czynak s a «Pro libertate* felirású zászlónak. 
Kétszáz év múlva városunk közönsége sem ma
radhat cl a hazafias ünnepről, s a város tanácsa 
Állmán Imre városi tanácsost küldötte ki az ün
nepre s hozzácsatlakoznak jószántukból — mit 
igazán elismeréssel említünk meg — Grcguss An
tal és Eeslyánszky József törvényhatósági bizott
sági tagok és Platlhy Antal kereskedő és Ravasz 
Sándor főiskolai hivatalnok. Ól tagú küldöttség 
fogja tehát képviselni Selmecbánya város közön
ségét a ritka szép hazafias ünnepen. A küldöttséget 
különben, amely Balassagyarmaton csatlakozik 
Hontvánnegye küldöttségéhez, Eils Gyula a két 
testvér törvényhatóság főispánja fogja vezetni. 
Az ünnepély sorrendje, amelyből némi képét al
kothatni az egésznek a következő: «A Nagyszé- 
csényben I9üö. évi szeptember 12-ik napján ren
dezendő Rákóczy-emlékünnepély sorrendje. A) 
Balassagyarmaton. I. 1905. szeptember 11-ikén; 
fogadtatása és elszállásolása, a délutáni és esti 
vonalokkal érkező vendégeknek Balassagyarma
ton, a vasúti állomáson várakozó rendezőség által.

I Este 7 órakor a megyei székház nagytermében
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ismerkedő vacsora. B) Xagyszécsényhen. II. Szí j•- 
tember 1 *J-ik*5n reggel 8 óra lő peri kor érkezés,- 
a Losoncról induló külön vonatnak. 8 óra 35 
perckor pedig érkezése a Balassagyarmatról in
duló külön vonatnak, az érkező vendégek, leszállás 
után azonnal, élükön a tanuló ifjúsággal, zeneszó 
mellett a városba vonulnak. Heggel 8 órakor, 
érkezése a vármegye vendégeivel Balassagyar
matról induló külön vonatnak. Bevonnia a róni 
kai le, illetőleg az ág. hitv. templomig fogatokon, 
elől a vármegye népies bandériumával és zászlóival. 
Ili. Ünnepi isteni tisztelet, a róni. katli. és az ág. 
cv. templomokban, reggeli 10 órakoi Az isteni 
tiszteletek befejezése után az ünneplő közönség 
a szécsényi főúton s a szentlélek palak-liidja mel
lett balra elágazó mezei dülőuton a következőt 
rendben vonul az 1705-iki országgyűlés volt. szín
hely óre • szécsényvárallvai mezőségre: 1 A szé
csényi j. fószolgabírája fogaton. 2. Széesény nagy
község elöljárósága, 3. Népies bandérium. 4. 
Zenekar, ő. A losonci és a balassagyarmati főgim
názium ifjúsága, a losonci tanilóképezde növen
dékei, 4-es rendekben, ö. Dalárdák. 7. Községi 
küldöttségek. 8. Egyesületek, társulatok, intézetek 
küldötte. 0. Vármegyei lovas huszárok. 1". Az 
országgyűlés mindkét házának, a törvényhatósá
goknak képviselői s a külön meghívott vendégek 
fogatokon. 11. Nógrádvármegvei törvényhatósági 
bizottsági tagok, l.osonc városi, balassagyarmati, 
salgótarjáni, szécsényi k. képviselőtestületi kül- j 
dőllek stb. fogatokon. IV. Ünnepély a mezőn. 1, 
Szózat, éneklik a dalárdák 2. I dvözlő beszéd, 
mondja Nagy Mihály alispán. 3 Emlékbeszéd, 
mondja ifj. Fáy Albert dr. vm. tb. ffijegjzft 4.
A «Nemzeli intézet* határozatának kihirdetése : 
Török Zoltán intézeti elnök által 4000 kor. jutalom- 
díjnak kiosztásáról, ‘24 néptanító között, ö. Rákó- 
czy-induló, éniklik a dalárdák. V. Ünnepi ebéd. 
külön e célra felállított sátor alatt a mezőn. Dél
után 1 órakor. VI. Külön vonatok visszaindulása: 
Losonc felé d. u, 2 órakor, Balassagyarmat felé 
2 óra 10 perckor és 4 órakor. Ezeken kívül a 
rendes személyvonatok is közlekednek mindkét 
irányban. A reggeli külön vonalok indulási ideje 
falragaszok utján fog közzététletni.*

— Névmagyarosítás. Szulimanecz János 
papnövendék vezetéknevét Szirmai-ra; Immerblum 
Árpád, Dezső, Arlhur és Annin sleffullói lakó- j 
sok vezetéknevüket belügyminiszteri engedélyivel 
Erdős-re n i agy áros itoLlák.

— Uj aljárásbiró. A Selmecbányái királyi 
bíróságnál az Erdély rívilla kir. albirónak törvény- ! 
széki bíróvá történt kinevezése folytán megüre
sedett albirói állást, mint értesülünk áthelyezéssel 
fogják betölteni és pedig Wagner Márk zólyomi 
járásbirósági albiró fog áthelyeztetni. Wagner Márk 
pár évvel ezelőtt mint gyakornok volt a selmec- í 
bányai kir. j: irásbiróságnál s különben is idevaló j 
százmazásu. Szülei Hegy bányán laknak s két fivére i 
van Selmecbányán, Wagner Kálmán állomásfönök 
és Wagner László dr. ügyvéd, a takarékpénztár 
ügyésze.

Közgyűlés. A város törvényhatósági bi
zottságának e havi közgyűlése a rendes időről, j 
e hó 12-ről. keddről, 15-ére. péntekre halusztaloll. 
Az elhalasztásnak oka az. hogy 12-én van Nagy- I 
szécsénybon az országos Rákóczy-ünnepélv. ame
lyen Lits Gyula főispán is részt vesz A közgyűlés 
igy a jövő hét péntek napján délelőtt 0 órakor lesz. 
délután pedig a közigazgatási bizottság tart ülést.
A közgyűlésnek, melyen Lits Gyula főispán fog i  
elnökölni, tárgysorozatát lapunk hivatalos részé
bon hozzuk.

Adakozás. A Szenl-Krzsébet kórház ká
polnájára újabban Polereczky Dénesnó és l'app 
Györgyné adakoztak egy-egy koronái. Mintegy 
negyven korona hiányzik még az összeghez, a 
mennyibe a kápolna berendezése került, kérjük 
a jó lelkű embereket kegyeskedjenek az összeget 
összeadni.

A Szent-Katalin templom renoválása. 
A r. kalh. egyházi gondnokság a Széni Katalin 
templomban, amelynek befödését csak nem régi
ben fejezték he. belülről is alapos átalakításokat 
végeztet. Az egész templomot újból festik, uj padló 
burkolattal és uj padokkal látják el. Az átalakítási 
munkálatoknál szabaddá leltek három igen szép

gólbstilö ablakot, amelyek eddig be voltak falazva. 
Az ablakok kiszabadításával kívülről is igen sokat 
nyert a szép régi templom. A templom átalakítási 
munkálatait Krause József jónevfi szobrász és 
léstő végzi teljes munkaerővel, mivel november 
hó 25-éré a templom védőszentjének Sz.ent- 
Katalinnak ncvenapjára van tervezve a templom- 1 
nak újból való felszentelése, ami nagy ünnepé- , 
lyességek közt fog megtörténni.

— Őszi búcsú lesz a jövő héten Selmec
bányán. Az áj tat os nép közel s messzi vidékekről 
már csütörtökön kezd gyülekezni s vasárnapig, ! 
a búcsú napjáig több ezer ember gyűl össze vá
rosunkban. A Kálvária gondnoksága a búcsúsok 
részére közel a Kálváriához nagy menhelyröl ' 
gondoskodott, amelybe ezer embernél is többen 
férnek el s igy ez évben nem lesznek kitéve a 
búesúsok amink a ki llcmellcnségnek, hogy esős 
zord idő esetén a szabadban fázódjanak, ázzanak.

— Turista kirándulás. A Szitnya-Oszlály 
o hó Sán. Kisasszonynapján rendezte ez évben 
utolsó hivatalos kirándulási a Szitu yára. A kirán
duláson tizenkilencen veitek részi, férfiak nők 
vegyesen. A kirándulásnak pompás idő kedvezett 
s a kilátás is igen jó volt.

„Selmecbányái Ellenőr" néven mull 
csütörtökön társadalmi hetilap indult meg Sel
mecbányán Polónvi Albert felelős szerkesztése 
mellett l’olónyi Mátyás nyomdalulajdonos kiadá
sában. Az Ellenőr mint bevezető cikkelyéből ol
vassuk < minden befolyástól független orgánum , 
lesz. amelv őrt fog állani a nagy közönség érdekei 
fölött s egyúttal a város zöld asztala kíván lenni, 
amely körül összegyűl a társadalmat 
értelmiség, hogy észrevételeiről számot 
megfigyelésekből aztán a zöld asztal 
az Ellenőr az igazságot fogja leszármaztatni.* Az 
uj lap holenkinl csütörtökön jelenik meg.

— Valótlan hír. A ^Selmecbányái Ellenőr* 
első és mutatvány számában megjelent és egy ká
lóim tiszt arculüléséről szóló liir. mint teljesen 
megbízható forrásból értesülünk, a valóságnak 
meg nem felelő koholmány.

Uj könyveket vásároljunk. Óriási pusz
títást visz véghez évenkint világszerte a tuberku
lózis. ez a retteiies könnyen ragályozó és gyógyít
hatatlan betegség s mint a legszomorubb statisz
tika mulatja, áldozatait leginkább a fiatalabb 
korban levők közül szedi. A külföld müveit or
szágai felvették a harcot a veszélyesen pusztító 
betegség ellen s a legmesszebb menő intézkedé
sekéi teszik meg, hogy a tuberkulózis terjedését 
megakadályozzák. Az orvosok megállapították, 
hogy a betegség terjedésének igen alkalmas té
nyezői a használt iskolakönyvek, s igy Francia. 
Angol, német s töhb külföldi államban évek óla 
nem engedik meg az ócska iskolakönyvek haszná
latát, amely szigorú intézkedésnek meg van az a 
rendkívüli jó eredménye, hogy az országokban a 
halálozási statisztika határozottan jobbá lelt s a 
veszélyes kór kevesebb áldozatot szed a fiatalság 
kóréból. Nálunk is elkelne ez intézkedés, meri 
hazánkban valóban szomorú képét mulat a ha
lálozási statisztika, abban a tekintetben, hogy a 
halálokok nagy százaléka a tuberkulózis. Nálunk 
azonban sajnos kevés kilátás van arra. hogy a 
kormányhatalom ily bagalcll dolgokkal is foglal- 
kozhassék s azért a társadalomnak kell megmoz
dulnia. Most a tanév elején, mikor a szülők isko
lás gyermekeiknek tankönyveket vásárolnak, fel
hívjuk figyelmüket az ócska tankönyvek vesző 
dél mos voltára és saját gyermekeik érdekében 
ajánljuk, hogy ha többe is kerül valamivel, de 
uj könyvekéi vásároljanak.

Turista közgyűlés. A magyar turista , 
egyesület ez évi rendes közgyűlését szeptember 
hó 23 (szombaton) délután 0 órakor Budapesten 
a Magyar Tudományos Akadémia heti üléstermé
ben tartja meg a következő napirenddel: I. El
nöki megnyitó. 2 Igazoló bizottság kiküldése (alap
szabályok 83. £.) ;i. Tisztikar, igazoló és szám- 
vizsgáló bizottságok jelentései és számvizsgáló bi
zottság kiküldése 4. Költségelőirányzat. 5. A jövő ovi közgyűlés helyének kijelölése, (i. Tisztikar vá
lasztása és u választmány kiegészítése. 7. Neláni

indítványok. A közgyűlés után szeptember 24 én 
kirándulást rendez az egyesület a következő ni; 
terv szerint. Szeptember 24-én (vasárnap), indu
lás a nyugati p. u.-ból reggeli 0 órakor vonattal 
Döinös megállóhelyre átkelve a Dunán gyalog a 
Kört vél vési puszta érintésével, a Hegedüsbércen 
ál. a Dobogókőre. A Budapesti Osztály uj »Báró 
Eötvös Koráiul menedékház.a* zárkövének elhe
lyezése. Társasebéd. I). u. 4 órakor leereszkedés 
Dümösre. átkelés a Dunán s az esti 7 óra 8 p. 
vonattal Budapestre érkezés 8 óra 45 p.-kor. A 
társasebéden való részvétel, a Budapesti Osztály 
elnökségénél legkésőbb szeptember hó 21-ikéig 
bejelentendő. A vasúti kedvezményre szóló iga
zolvány iránt azon Osztály elnökségéhez kell for
dulni. amely Osztálynak kebelébe az illető tag 
tartozik. Bővebb felvilágosítás a központi titkár
ságnál (Budapest, IV.. Aranykéz-utca 0. sz. III. 
om.) hétköznapokon esli 0—8 óra közt nyerhető.

A gazdasági bizottság’ ülése. A városi 
gazdasági bizottság ülést tartott csütörtökön dél
után Arlhold Géza helyettes polgármester elnök- 
lése mellett. Az ülésen több kisebb jelentőséggel 
biró kérvény elintézésén kívül tárgyalták a felső 
rösszeli vízvezeték kiépítését is s azt határozták 
el, hogy tekintettel a város o részének igen nagy 
vízhiányára, ami tüzesetek alkalmával az egész 
városra nézve végzetes lehel, a vízvezetéket lehe
tőleg még ez év folyamán kiépítik. A vízvezeték 
kiépítésének kérdése tárgyában különben a városi 
közgyűlés fog dönteni. Nincsen kétségünk azonban 
abban, hogy a közgyűlés egyhangúan elfogadja a 
gazdasági szakbizottság javaslatát, meri lehetetlen 
tekinteten kívül hagyni több mint kétszáz adófizolő, 
nagyobbrészt szegény polgár érdekét. A város e 
részének lakóiról amúgy is igen mostohán vau 
gondoskodva, nincs üljük, nincs világításuk, nincs 
vizük, pedig ép úgy hozzájárulnak a közterhek 
viseléséhez, mint a többi szerencsésebb helyen 
lakó adófizetők.

— Nagyvásár. A jövő héten nagyvásár 
lesz városunkban. Az őszi vásár, mely a leglálo- 
galollabb szokott lenni, hétfőn kezdődik a marha
vásárral, s csütörtökön végződik a kirakó vásárral.

Utmesteri tanfolyam. Az ország keres 
kedelmi és iparkamarái értesítik az érdekel leket, 
hogy az ország liz helyén utmesteri iskolát állí 
tollak föl, a melyeknek célja a közüli kezelésnél 
szükséges műszaki segédszemélyzet kiképzése. Az 
iskola hallgatóinak első sorban a jelenleg is al
kalmazásban levő állami és törvényhatósági úl- 
mesterek és államépilészcti hivataltisztek vétetnek 
föl. A kérvények okióbor 31-éig adandók be. A 
tanfolyam tartama két év. Minden évben fölváltva 
csak az egyik, az első, vagy második évi tanfolyam 
van nyitva. Az oktatás minden évben december 
1-én kezdődik és március 31-én végződik. Bővebb 
tudnivalókat a kereskedelmi és iparkamarák adnak.

Bányaüzembeszüntetés, llodrusbányán 
a Miiulszenlláró bányaüzemét a mull bélen be
szüntették és u munkásokat a Finslorort bánya
műhöz vezényelték.

- Nem fizetünk. Ideális jó dolga van most 
a magyarnak, nem fizet adói, nem katonáskodik 
Nem lesz ennél szebb élele sohase. Selmecbányán 
ugyan nem fizolnek sok állami adót, de most ezt 
a keveset sem fizetik meg. A mull esztendőben 
augusztus 31-éig 00945 K 23 fillér folyt be állami 
adóban, ez évben pedig csak 40405 Korona 13 
fillér. 50540 K 10 fillérrel kevesebb mini a múlt 
esztendőben.

Magán kereskedelmi tanfolyam. Évek 
óla szép sikerrel működik városunkban Havas 
Gyula pénzintézeti könyvelő magán kereskedelmi 
iskolája, melynek növendékei mindig jó sikerrel 
vizsgáznak le és nyernek bizonyítványt a buda
pesti Bőser-féle tanintézetnél. Az uj tanévben 
újólag megnyílik ez iskola és pedig beiratkozhatni 
Havas Gyula lakásán a mai nap folyamán.

Tüzeset. Csütörtökön éjjel nagy tűz volt 
a györgytárói Széleshegyen. Ivanics János majo
rosnak háza és gazdasági épületei églek cl egész 
évi termésével és gazdasági eszközeivel együtt.
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Kára mintegy 8000 korona. A tűzről csak másnap 
..ecmel vett tudomást a tűzoltóság, amikor maga 
a tulajdonos jelentette azt, holott ha az éj folya- 
tudomást szerezhet, amint önkéntes tűzoltóink 
ügyességét és áldozatkészségét ismerjük, kétség- 
telem hogy jóval kissebb lett volna a kár. Hihe
tetlen az, hogy a tűzőrök a sötét éjszakában ne 
vették volna észre a tüzet s csak az a kérdés, 
hogy miért nem jelezték azt, holott a mull évben 
jóval távolabb és eldugoltabb helyen levő tüzese
let is észrevették és jeleztek. Mindeneseire meg
v iz sg á lan d ó  a dolog, mert úgy látszik, hogy súlyos 
mulasztás forog fönn.

Miniszteri rendelet az alkoholizmusról.
A vallás- és közoktatásügyi miniszter körrende
letét intézett a tanfelügyelőkhöz, az ifjúsági egye
sületeknek az alkoholizmus ellen való küzdelme 
tárgyában. A miniszter hangsúlyozza, hogy az ifjú
sági fölvilágosilással, visszatartással, elrettentéssel 
és példaadással kell harcolni az alkoholizmus 
ellen. Lehetőleg minden hónapban egyszer az 
ifjúság értelmi fokához mért előadást kell tartani. 
Az alkoholisták az egyesületből egy évre kizáran- 
dók. Ajánlja a miniszter, hogy szemléltető képeket 
függesszenek ki az egyesületi helyiségekben. A 
tanfelügyelőket fölhívja a rendelet, hogy évi je
lentésükben számoljanak be a tanulóknak az 
alkoholizmus ellen kifejlett működésűkről.

SELMEC- ÉS BÉLABÁNYA SZ. KIR. VÁROS

HIVATALOS KÖZLEMÉNYEI.
Az anyakönyvi hivatalok bejegyzései.

1905. ovi szeptember hó 3-tól szeptember 9-ig.

Születés.
Szvetlik János tíartko Zsuzsi liit Selmecbánya 
1’rbanck József Zsabenszki Regina fin „
Konopka János Petrineez Katalin leány Selmecbánya 
Szótár Lajos. Gulieso llorinin leánya

Kihirdetés.
Liska István Hindy Zsuzsanna Selmecbánya 

Házasság-.
Ojomusz Dániel Pocii Mária Selmecbánya 

Halálozás.
Szmitka Mária 14 éves briclit kór 
Keusc-hl Róla 4 hónapos eataroh gastraintest 
Pramuka Lajos 7 hónapos görcsök 
Paxner József 74 óve3 szervi szívbaj

Meghívó.
Seltnec- ésBélabánya szab. kir.bányaváros törvény
hatósági bizottságának 1905. évi szeptember havi 
közgyűlését ezen hó 15-ének délelőtti 10 órájára 
meghirdetvén, arra a t. c. bizottsági tagokat ezen

nel meghívom.
Ipolyságon, 1905. évi augusztus hó 26-án.

Lits Gyula főispán.
Tárg-ysorozat:

1. — A polgármester jelentése a közigazga
tás és a háztartás f. é. augusztus havi állapotáról.

2. 7360. A gazdasági tanácsnok, az crdőtnesler 
és a mérnök jelentése múlt havi működésükről 
és augusztus havi teendőikről.

3. A fürdőgondnok jelentése a vihnyei fürdő 
augusztus havi s a házi kezelés augusztus havi 
eredményről.

4. 4259. A számvevőség jelentése a városi 
adósságok konvertálásának és a városi törlesztési 
alap augusztus havi állapotáról.

5. — A jövedéki hivatal jelentése a fogyasz
tási adók, adópótlékok és egyéb jövedékek augusz
tus havi forgalmáról.

6. 7226. A in. kir. belügyminisler f. é. 89985. 
sz. leirata, melylyel helybenhagyta a bélabánvai 
rendőrbiztos lakásának átalakítására vonatkozó 
határozatot.

7. 6762. A m. kir. belügyminisler f. é. 83.037. 
sz. rendelete a kér. szt. János-tárói telepháznak 
javítására szükséges 843 K 85 f költség fedezetére 
vonatkozó határozat jóváhagyása iránt.

8. 7331. A bányászati és erdészeti főiskola 
áthelyezése czéljából a főiskolai tanárikar nevében 
kiadott emlékiratra vonatkozó válaszirat bemu
tatása.

9. 6580. A tanács előterjesztése Panek Ödön
nek a városi törvényhatósági bizottsági tagságról 
való lemondása és helyének betöltése tárgyában.

10. 6892. Ugyanannak előterjesztése a tűz
rendészed szabályrendelet 33. §-ának módosítása 
iránt.

11. 6257. Ugyanannak előterjesztése Murányi 
Károlyné kérvényére a takarékpénztári építkezések 
által a Zlinszkv-telken okozott kár megtérítése 
ügyében.

12. 6047. Ugyanannak előterjesztése Erii 
Vilmos díjnok kérelmére nyugdíjkölelékbe való 
felvétele tárgyában.

13. 6470. Ugyanannak előterjesztése So
mogyi István városi vízvezetéki ielügyelő kér
vényére faátalány engedélyezése iránt.

14. 5077. Ugyanannak előterjesztése Murá
nyi Mihálynak, mint a Róza-szálló volt bérlőjének, j 
612 K 83 f bérhálráléka ügyében.

15. 5773. Ugyanannak előterjesztése Vrska 
János és Bledi József tüzőröknek és zenészeknek i 
a szolgák nyugdíj kötelékébe való felvétele iránt.

16. 6576. Ugyanannak előterjesztése a stef- ' 
fül lói kórházi földekből szederfa tenyésztésére 
megkivántató terület átengedése céljából.

17. 7287. Ugyanannak előterjesztése a Sem- j 
bery-házban szükségessé vált átalakítások ügyében.

18. 7292. Ugyanannak előterjesztése a Rössel- 
utczai vízvezeték tárgyában.

19. 6861. Ugyanannak előterjesztése Braxa- 
torisz Iván kérvényére a városi illetőségi kötelék
ből való elbocsájlása iránt.

20. 6892. Ugyanannak előterjesztése a Vihnve 
fürdő vendéglőjének bérbeadása czéljából meg
tartott árlejtés eredményéről.

21. ‘7316. Ugyanannak előterjesztése Huszárik 
András kérvényére 76*68 Q-méter köztér eladása 
iránt elvileges megállapodás céljából.

22. 7016. Ugyanannak előterjesztése a 
Zlinszky-teleknek a takarékpénztár részére ház
építési célokra való átadása tárgyában I-ső ízben 
való tárgyalás céljából.

23.7202. Ugyanannak előterjesztése Iíünszller 
János lyceumi tanár vészére 9 LJ-méler köztérnek j 
átadása iránt í-ső ízben való tárgyalás céljából, i

24. 7017. Ugyanannak előterjesztése a győ
riek állal Vilinye-iürdőben létesíletni tervezett 8 | 
villa építési feltételeinek megállapítása iránt Il-od j 
ízben való tárgyalás céljából.

25. 6937. Ugyanannak előterjesztése az alsó- I 
magyarországi kémlőintézeli egyesület, tulajdonát j 
képező külsőlelek és felépítmények örökáron meg- j 
vétele iráni Il-od ízben való tárgyalás céljából.

26. 6898. Ugyanannak előterjesztése Hata- 
dam Yincze kérvényére 90[j-ü l terület eladása 
iránt Il-od ízben való tárgyalás céljából.

Selmecbánya. 1905. évi szeptember hó 6-án. | 
Arthold Géza,
h. polgármester.

K  « I  I b á s  at
debreceni kolbász azonnal ehető vagy fő/ui való 192, pörkölt 
bőrű szalonnák elsőrendű zsírnak 1Ü8, sós fehér vastag 1(53, 
vékony 108. füstölt vastag 170, vékony 170, debreceni papri
kás szalonna 184, pácolt íoghagymás paprikás szalonna 2 0 0 , 
pácolt bőrös sonka, kariuonádli, oldalas —, pácolt sovány 
szalonna nélküli Bonka, kariuonádli, oldalas 100 fillér. A fönti 
áruk szállító levető és csomagolása ingyen. Elsőrendű házi 
zsir 170 Hozzá szelencék: 5 kgros 110. 10 kgros 140, 25 
kgros 280 Az árak fillérekben értendők. Áruim árai, melyek 
gyakran változók o helyen minden számban k o l b á s z  <;im 

atatt találhatók.
Szálliija: ! S . i í .< ’SK kiviteli üzlete, Nyíregyháza. 

1312 szám 1905.

Versen tárgyalási hirdetmény.
Ezennel közhírré tétetik, hogy a dohányjö

vedéki javaknak 1906. január 1-től 3 éven át 
leendő helyi fuvarozásának biztosítása iránt folyó 
évi október hó 5-én d. e. 10 órakor versenytár
gyalás fog tartatni.

Az egy éven fuvarozandó nyers anyag, fél 
és egész gyártmány és végre a szertári cikkek 
(u. m. kőszén, ládák, papírok, nyomtatványok stb.) 
összmennyisége mintegy 10.000 métermázsa. Ezen
kívül kifuvarozandó az esotről-esetre összegyű
lendő szemét és a téli hónapok alatt összegyűlt 
hó. nemkülönben a szenlantali hercegi uradalom
tól befuvarozandó mintegy 220 m* kemény tűzifa.

Felhivatnak pályázni szándékozók, hogy egy 
koronás bélyeggel és egy évi kereset 5 ° 0-a utáni 
bánatpénz letételéről szóló adóhivatali nyugtával 
ellátott ajánlataikat bepecsételve a versenytár
gyalás napján d. e. 10 óráig alulírott igazgatóság
nál nyújtsák be; — elkésett ajánlatok figyelembe 
vétetni nem fognak.

Az ajánlati fuvarbér a vasúttól a dohány
gyárba vagy fordított útirányban métermázsán- 
ként a szemét és hó kifuvarozásánál nemkülön
ben a tűzifa befurozásánál fuvaronként számmal 
és betűvel kiírandó.

Az ajánlatban kileendő, hogy vállalkozó a 
szükséges vízhatlan ponyvákkal el van látva, vagy 
azokat az ajánlat elfogadása esetén beszerezni 
fogja, továbbá, hogy a szerződési feltételeket 
ismeri s magát azoknak aláveti.

Az általános szerződési feltételek a hivatalos 
órák aialt megtekinthetők.

Selmecbánya, 1905. szeptember hó 5-én.
M. kir. dohánygyári igazgatóság*.

Utánnyomás nem dijaztatik.

H I K D E T E S E K .

J^ erületi képviselő kerestetik
magán-

vevőknél való működésre, ki a magyar 
német és tót nyelvet tökéletesen bírja, 
jó bizonyítványokkal rendelkezik, első 
rendű eégnél rögtöni alkalmazást nyer. 
JVtegbizhatósága esetén nincs kizárva, 
hogy vidéken fióküzlet vezetésével lesz 
megbízva. Csekély óvadék megkivántatik. 
Ajánlatok „életfentartás" jelige alattiévá 

poste restante kéretnek.

T T ^
\  an szerencsém értesíteni, hogy

női és fér f i  szabó  műh e ly e me t
a Terrass-eon lévőChauer-Csányi- 
féle házba (Goldner) helyeztem át.
Midőn magamat, felöltő angol és 
egyenruha készítésére a legújabb 
divat szerint szives jóakaratába 
— — ajánlanám, vagyok — — 

kiváló liszlelellel

H a l á s z

NAGY J Ó Z S E F  mii-kőfaragó

SELMECBÁNYÁN. Honvéd-utca

.*. Elvállal bel- és külföldi nemes kőfajokból

s írkö vek  készítésé t
szállítását, közvetítését gyári árakon. 
Továbbá te m e tő k b e n  javításokat, betüvésést, 
aranyozást, festést, úgy helyben mint vidéken.

A nagyérdemű közönség további pártfogását kérve, 
maradtam kiváló tisztelettel

Nagy József.
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ARR&SqS íe.
M A G Y A R

RAJZKŐRZŐL&Sík
joerges j£. özv. és fiánál.

Ü z l e t i  é r t e s í t é s .
Tisztelettel adom tudomására a n. é. közön

ségnek, hogy

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

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

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

Kelt Selmecbányán, 1905. évi julius havában.
Kitűnő tisztelettel

WEISZ ADOLF.
1275. száui. 1005.

Árlejtési hirdetmény.
Anagy tekintetű m. kir. doh. jöv. köz. igaz-

gatóság f. é. augusztus Iió 21-én kelt 14910 VI.
sz. magas felhatalmazása folytán a következő
szertári cikkek u. m.:
12.000 dbpubafadeszka 13 uiui vastag 211 mm. széles
8.000 ., „ 13 „ „ 263 „ n
8.000 „ „ 13 „ 31G ,, n 12 500 ., n 20 „ „ 211 „ „ J•1.000 ., 20 „ „ 253 „ n V2.000 ., 20 „ 316 „ „ s300 ., ,, 25 „ 263 „ „ SJ100 ., „ 33 „ „ 263 ., ”

h
200 .. 40 „ „ 263 „400 ., „ 50 „ „ 320 „ n . hosszú12.000 .. ,. 20 „ 53 „ ss

szállításának 3 évre és pedig 1906. január 1-től 
1908. december hó végéig terjedő időre leendő 
biztosítása iránt. f. év szeptember hó 25-én d. e. 
10 órakor versenytárgyalás fog tartatni.

Erről pályázók azon hozzáadással értesíttet- 
nek, hogy 1 korona bélyogjegygyel és az ajánlati 
összegnek 5 %-nyi bánatpénz letételéről szóló adó
hivatali nyugtával ellátott zárt ajánlataikat, me
lyekben a deszkák és lécek ára a fenn ti méretek 
szerinti darabonként szóval és számmal kiírva 
iegyen, a versenytárgyalás napján délelőtt 10 óráig 
alulírott igazgatóságnál annál is inkább nyújtsák 
be, mivel elkésett ajánlatok figyelembe vétetni 
nem fognak.

Az ajánlatban a szállítandó cikk beszerzési 
forrása (hazai termény) világosan megnevezendő, 
s hogy azokat vállalkozó saját üzemében fogja 
előállítani, vagy ha nem, kitől fogja azt beszerezni.

Vállalkozó köteles az anyagot az ajánlati 
árban a helybeli m. kir. dohánygyár udvarába 
szállítani.

Az általános és a különös szerződési felté
telek a dohánygári igazgatóságnál a hivatalos órák 
alatt megtekinthetők és pályázó ajánlatában ki
jelenteni köteles, hogy azoknak magát aláveti.

Selmecbánya, 1905. augusztus hó 25-én.
M. kir. dohánygyári igazgatóság.

Utánnyomás nem dijazlntik.

»0Je!8t8tet8!W8J0íe!8t8t8!8te!t
N y a v a ly a tö r é s !

Ki nyavalyatörés, görcsös más ideges állapotban 
szenved, kérjen íratott, ingyen és bérmentve 
kapható a szab d , h a tty ú  g y ó g y s z e r tá r  által 

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

Ezennel a t. hölgyeknek tudomására Q  
hozom, hogy fo ly ó  év i s z e p t e m b e r  Q  
- - h ó  15-tö! kezdve 6 hónapi - - jg

cssabásaati tanfo lyam ig
nyitok, mely idő ala tt a t. hölgyeket t i  
a szabászatra és ruhavarrásban ala- 

.*. .•. .. posan k itan itom ... .•. .*. 
Tisztelettel

S C H Ö N F E L D  S Z I D I  g
- Péch Antal-utca 22. sz. —-------- Vf

E lőieges jelentés.
Van szerencsénk a n. ó. hölgyközönség b. 

tudomására adni, hogy

a f. hó 20—21-iki országos vásárra

női és leánygyermek ■: : •
■ ::  ■ - : :  ■ felöltőkből
a SEMBERY-ház sarokhelyiségében
---------- (voli C s i to a - f é le  üz le t)-----------

óriási választékunkkal megérkezünk, hol a n. é.
hölgyküzönségnek alkalma nyílik 

az őszi és téli, párisi és berlini újdonságok
megtekintésére.

Amidőn cégünkre becses figyelmüket felhív
juk, kérjük jó hírnevű cégünket más céggel össze 
nem téveszteni. Becses látogatásukat kérve, va
gyunk mély tisztelettel

HEIM.AN LIPOT és TÁRSA
Magyarország legnagyobb női felöltők áruháza.

Sehieht-szappaní
(„ sza rsa s '’ v a g y  „ k u lcs” sza p p a n t)

a legjobb és h a szn á la tb an  a leg- 
.. olcsóbb, m inden r u h a n e m ű  és .. 
.. .. m osás i  m ó d sz e r  r é s z é r e .........

lólállás * 25.000 koronát fizet Schieht György cég Aussigban bárkinek aki bebizonyítja 
........... .....hogy szappana a »Schicht« névvel, valamely káros keveréket tartalmaz.

T. c.
Tisztelettel értesítem a nagyérdemű közönséget, rai- 

szeiint a legújabb divatáru cikkek az őszi- és téli idényre 
már megérkeztek, úgy szintén női- és gyermek felöltők a 
legújabb kivitelben, melyeket

üzlet áthelyezés miatt 
a igen kedvezményes árban

Ba tisztelt vevő közönségnek rendelkezésére bocs&jtom, ami- 
ról szives meggyőződésüket kérem.

Mély tisztelettelWEISZ SIMON
(GLÜCKSTHAL GYULA utóda.)
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A r Igmandi kesem víz, r e g e !  fél pohárral használva,
jF'ÍSÍC — jelenleg a legjobb természetes gyomor-, bél- és vértfsztitó, mint

ivó kúra a Kdvlsbficli és Mctvieiíbdfli gyógymód meg
lepően gyors és sikeres helyettesítője. — Az első magyar ásványvíz, a melyben R Á D I U M  fedeztetett fel. & y ö t j y -  
e p e j e  r e n d k í v ü l i .  — Kapható: gyógy szeri árakban és Ernszt Zsigmond füszerkereskedönél kis és nagy üvegben. 

Főszétküldés a forrástulajdonos: Schmidthauer Lajos gyógyszerésznél Komáromban.
Nyomatott Joerges Ágost özv. és fia könyvnyomdájában Selmecbányán. 1905
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