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Az expedíciót s hirdetéseket illető reklamációk a lapkezelő

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

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

A közgyűlésről.
Városunk törvényhatósági bizottsága e 

hó 15-én tartotta meg Lits Gyula főispán 
elnöklete alatt rendes havi közgyűlését. A 
közgyűlésen elég szép számban jelentek 
meg a bizottsági tagok és nagy érdeklő
dést tanúsítottak a tárgysorozatban felvett 
ügyek iránt.

Jelen voltak: Ács József, Állmán Imre, Art- 
hold Géza, Bárdossy Antal, Boleman Ede, Csányi 
Olló. Farbaky István, Fodor László dr., Floch 
István, Fizély Károly, Gazsó Mihály, Greguss 
Anlai. Hantiéi Vilmos, Hidvéghy Árpád, Hlavathy 
József, Horváth Kálmán, Jezsóvits Károly, Király 
Ernő, Richter Ede, Szél László dr., Stuller Gyula 
dr., Sztresko József, Tóth Imre dr., Vaigl János, 
Wankovils Lajos és Zólomy Imre bizottsági tagok.

Lits Gyula főispán a napirendre tűzött ügyek 
tárgyalása előLt kijelenti, hogy a közgyűlés meg
tartását azért kellett a mai napra elhalasztania, 
mert a szécsényi ünnepélyen vett részt mint 
Hontvármegye és Sehnec-Bélabánya város törvény- 
hatósági kiküldötteinek vezetője. Kéri ezt tudo
másul venni. A közgyűlés általános helyesléssel 
vette ezt tudomásul. Ezután a főispán kijelenti, 
hogy a hely. polgármester által egy cikkre lelt 
figyelmeztetve, a mely a ‘Selmecbányái Ellenőr* 
című lapnak második számában jelent meg és 
oly vádakat emel a városi tisztikar ellen, hogy 
azokat szó nélkül hagyni nem lehel. A cikkben 
a többi közt ez van írva: (olvassa) «a városnál 
előforduló munkák minden verseny nélkül adat
nak ki munkába egyeseknek és pedig azért, mert 
az illető vállalkozó puszipajtás velük és néme
lyiküknek váltókat girál*. A vizsgálat megindítá
sát most egyelőre nem tartja szükségesnek, hanem 
igenis azt, hogy a város tanácsa hívja fel a vádat 
emelt lap szerkeszlőségét, hogy a ‘konkrét* ese
tet hozza tudomására, hogy igy azután a vizsgá
latot meg lehessen ejteni. Ha pedig a lap szer
kesztősége ezt . megtagadná, ellene rágalmazás 
miatt a sajtó vétségi eljárás azonnal foganatosít
tassák. Első sorban is ő, a főispán, akar a dologban 
tisztán látni és semmiféle eltussolást nem fog 
megtűrni. Ámde ha igaztalanul van e város bár
melyik tisztviselője megrágni mazva, első kötelessége 
a városi tanácsnak a megtorló eljárást teljes 
mértékben igénybe venni. A főispán eme kijelen
tése helyesléssel fogadtatott és a v. tanácsa a szük
séges intézkedések megtételére uiasitlalott. A cikk 
külömben is, a bizottsági tagok közölt általános 
megbotránkozást szült

Hdndeí Vilmos biz. tag interpelláció alak
jában felhozza, hogy a város állal ingyen áten
gedett Zlinszky-féle telken épülő lakházak felépí
tése körül a helyett, hogy a város minden ichetőt 
elkövetne arra nézve, hogy ezen épületek miha
marább felépíllessenek, úgy az épülelfa. mint a 
kő dolgában nehézségeket gördít; mert kívánja a 
kőbánya kitakarítását, a mi nagy költséggel jár 
és elveszi a kő ingyen való átengedésének ked
vezményét. Ugyan ez áll a város állal átengedett 
fáról, a mely távolabb hefyről lett kijelölve, mint 
eredetileg és igy a befuvarozási költség is tete
mesebb. Miután pedig e városnak nagyon nagy ér
dekében áll, hogy o lakóházak mielőbb felépiltes- 
senek, kéri a tanácsot, hogy az ily akadályokat 
szüntesse meg.

Altman  Imre gazdasági tanácsos erre elő
adja, hogy a város az épület követ ingyen en
gedte át, de oly feltétel mellett, hogy a türmel- 
léket a vállalkozó köteles el vitetni. Farbaky 
István szintén kiemeli, hogy a vállalkozó szövet
kezel elfogadta a besztercebányai vállalkozó által 
toll ajánlatot, a melyben bent áll, hogy a kőbá
nyát ő köteles kitisztítani. Zólomy Imre erdő

mester az épülelfára nézve kijelenti, hogy ő még 1 
május havában jó száraz épületfát jelölt ki a 
kérdéses építkezéshez, de ezt akkor igénybe nem 
vették és igy kénytelen volt az erdő kitakarítása 
miatt is. ezt a fát Horn Berthold bérlőnek áten
gedni. De kijelölt jó száraz fát a Gedeon-táró 
mellett, a melyet azonban az egy korona fuvar- j 
díj többlet miatt a vállalkozó nem akar elfogadni. 
Olyan nyers fát pedig, a melyen, mint mondani 
szokás, «még a rigó fütyül*, mint hasznavehetet 
lent nem akar kijelölni. Jezsóvits Károly arra 
figyelmezteti a közgyűlést, hogy van ez ügyben 
egy világosan megszövegezett szerződés. Ezt tehál 
ponlról-pontra szigorúan be kell tartani és mi
után a vállalkozó szövetkezet elfogadta a besz
tercebányai vállalkozónak ajánlati íellételeit és 
azokban benne áll, hogy a kőbányát kitakarítani a 
vállalkozó köteles, ettől eltérni nem lehet, sőt 
veszélyes, mert a jövőben is támaszthatnának a vá
ros ellen ilynemű, a szerződéstől eltérő igények. 
Boleman Ede mérnök azon kijelentése után, hogy 
megegyezés jött létre a türmellék elszállítása iránt, 
a közgyűlés a gazdasági tanácsnok és erdömesler 
megnyilatkozását tudomásul vette és a város ta
nácsát a szerződés szigorú betartására utasította.

A polgármester jelentéséből kiemeljük azt 
a részt, a mely kívánatosnak tartaná, hogy e 
város régi óhaja, hogy katonaságot kapjon, telje
sedésbe menne és hogy e részben újból lépéseket 
kellene tenni. A főispán erre vonatkozólag oda 
nyilatkozott, hogy ő is vállalkozik arra, hogy e 
városnak, miként Hontvármegyének is erre irá
nyuló törekvéséi előmozdítsa és hogy azt siker 
koronázza; de ezt csak a politikai béke. a rendes 
alkolmánpos élet visszaállítása és a honvédség 
létszámának szaporítása után érhető el. Addig 
tehát várunk.

A gazdasági tanácsnok havi jelentésének 
felolvasása után Tóth Imre dr. a városi gyü
mölcsfa kertet nagyobb gondozásba ajánlja és 
különösen kívánja, hogy a fakert magas kerítés
sel vétessék körül, hogy oda kárttevő nyulak. 
marhák és tolvajok be ne hatolhassanak. A jövő 
őszig a talajt is elő kell készíteni. Az utszéli fák 
talán szándékos elhanyagolását és rongálását is 
szóba hozza. Állmán Imre gazd. tanácsnok ma
gáévá teszi Tóth dr. indítványát a fakert keríté
sére és a talaj előkészítésére nézve, de kijelenti 
egyben, hogy a tudatlan és rosszakaratú nép által 
az utszéli fák elrongálását egymaga megakadá
lyozni nem képes. Mindent elkövet, hogy ez nieg- 
akadályozlassék és úgy a városi kertészt, mint az 
ily ügyben igénybe vehető városi alkalmazottakat 
a felvigyázásra szigorúan utasítja.

Az erdőmester és mérnök jelentései tudo
másul vétettek.

Sztancsay Miklós fíirdőgondnok terjedelmes 
jelentésének igen röviden lett ismertetése után a 
közgyűlés, Csányi, Jezsóvits és Tóth dr., valamint 
végül a főispán felszólalása után azt határozta, 
hogy a 350 korona költséggel előirányzott séla- 
utak elkészítése már most ősszel, a midőn ez 
olcsóbban végezhető, mint tavasszal, eszközölles- 
sék. A jelentésnek egyéb részét pedig először a 
fürdőügyi bizottság tárgyalja és csak azután ke
rüljön a jövő havi közgyűlés döntése alá.

A tárgysorozat -L. 5., 6. és 7-ik pontjaira 
vonatkozó előterjesztéseket a közgyűlés tudomásul 
vette és elfogadta.

Következett ezután a főiskolai tanári kar ál
tal készült ‘memorandum* megcáfolására írt - vá
laszirat* előterjesztése. A városi tanács előterjesz
tette, hogy a szerkesztő-bizottság állal is elfogadott 
válasziratot magáévá tette és a mull havi köz
gyűlés határozatából kifolyólag 500 példányban 
kínyomatta és minden mérvadó tényezőnek meg- 
küidölle. Ezzel a város tanácsa csak egy előbbi 
közgyűlési utasításnak lett eleget és a törvény

hatósági bizottságnak most más feladata nem lett 
volna, mint a tanács eljárását tudomásul venni.

Ámde Fodor László dr. főiskolai rektor úr 
jónak látta felszólalni és itt rövidebb kivonatban 
közölve ezeket mondani: Nem akarok foglal
kozni a válaszirattal és annak tartalmával és 
érvelésével, de tiltakozom az ellen, hogy akár 
egyes tisztviselő, akár a polgármester, akár a ta
nács, akár a szerkesztő-bizottság, akár a törvény- 
hatósági bizottság egy főiskola tanári karával 
szemben a válaszirat hangján beszéljen. Kérem és 
követelem ezen tiltakozásomat a jegyzőkönyvbe 
felvétetni és hiszem, hogy akad több bizottsági 
tag is, akik e tiltakozásomat magukévá teszik.*

Ezzel a rektor úr kilépdelt a tanácsteremből, 
be sem várva, hogy kívánságát s illetve követe
lését, hogy l. i. tiltakozása a jegyzőkönyvbe fel
vétessék, miként intézi el a közgyűlés.

Akadt is egy jó lelkű, mindig nemes érzelmű 
pártfogója Hündel Vilmos bizottsági tag személyé
ben, aki talán inkább dicséretesneknevezhető gyön
géd érzelméből kifolyólag, mint sem benső meg
győződésből a rektor úr mellett szólalt fel azzal, 
hogy a válaszirat itt-olt csípős és szarkasztikus 
hangja nem helyeselhető és ezzel Fodor László 
dr. tiltakozását mintegy magáévá lelte. Felszóla
lásában hivatkozott még Deák Ferencre is, mond
ván, hogy fontos és komoly kérdéseknél komoly 
hangon kell beszélni; mert a komoly érvelés mel
lett kiegyenlíthetők az ellentétek, inig a nevetsé
gessé tétel örök fullánk marad.

Erre felszólalt Richter Ede és meggyőző ér
vekkel igazolta a válaszirat igazát, amely elég 
kíméletes hangon van Írva a memorandum táma
dásaival és érveléseivel szemben. Különben is a 
válaszirat egy több tagú szerkesztői bizottság által 
lelt elfogadva és azt nem csak a napi lapok, ha
nem a bányászati osztályok is már eleve igaznak, 
jónak és a főiskola áthelyezését célzó mozgalom 
ellensúlyozására nézve helyén valónak találták.

Ámde mind ez kicsiség ahhoz képest, amit 
e tárgyban Lits Gyula főispán elnöki székéből 
kijelentett. Az pedig ez: «A válaszirat taglalása 
most már a törvényhatósági bizottság utólagos 
megbirálása alá nem kerülhet. Vitatkozni fölötte 
nem lehet. De Hiindel Vilmos bizottsági tag úrral 
szemben megjegyzem, hogy ha valaki nagyra be
csüli Deák Ferenc emlékét és szellemét akkor az 
én vagyok. Meg vagyok azonban győződve arról, 
hogy ha a nagy Deák Ferenc élne és ezzel a me
morandum kérdésével foglalkozna nem zárkóz
hatna el ama régi jó és találós magyar közmon
dás felidézése elől, hogy «a milyen a mosdó, 
olyan a törülköző is*. Miután pedig mostan csakis 
a válaszirat bemutatása van napirenden, Fodor 
László dr. főiskolai rektor kívánsága, hogy ‘ tilta
kozása* jegyzőkönyvbe vétessék, nem teljesíthető. 
Hangsúlyozta továbbá a főispán, hogy hiszen még 
a kis hangya is védi tőle tclhetöleg minden tá
madással szemben kicsiny fészkét, mennyivel in
kább kötelessége ezt megtenni egy méltatlanul 
megtámadott türvényhalóságu joggal bíró városnak, 
amely a memorandum durva hangjával, sokban 
igaztalan támadásával szemben még kíméletesen 
járt el;

Általános lelkes és hangos éljenzéssel fogad
ták a főispán eme szavait.

A körünkből eltávozott Fűnek Ödön nyug
díjazott gimnáziumi igazgatónak a törv. hat. bi
zottsági tagságról való lemondását a közgyűlés 
tudomásul vette és elrendelte, hogy a közügyek 
iránt oly lelkes érdeklődést tanúsított és nagy 
érdemekét szerzett igazgatónak érdemei jegyző
könyvileg megörükitessenek és hogy a megürese
dett bizottsági tag választása iránti teendők a 
városi tanács állal megtélessenck.

A vihnyei fürdő vendéglő bérbeadása tár
gyában, a főispán indítványára, utasíltatolt a fürdő
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és gazdaságügyi bizottság arra, hogy Szilaveczky 
jelenlegi bérlővel megegyezésre jusson, miután a 
meghirdetett árverésre más ajánlatot tevő nem 
jelentkezett és Szilaveczky ebben a szezonban is 
megnyerte a fürdő vendégek megelégedését.

Adridny  Pál városi ingyenes gyakornoknak 
felvétetett.

Ezzel a közgyűlés véget ért.

A főiskola elvitele.
SELMECBÁNYA

TÖRVÉNYHATÓSÁGI J"G ')A L FKLIUTiAZuT! SZABAD 
KIK.ALI BÁNYAVÁROS KÖZÖNSÉG ÉN KE

V Á L A SZ IR A T A
A BÁNYÁSZATI ÉS ERDÉSZETI FŐISKOLA ÁTIIÉLYE 
ZÉSE TÁRGYÁBAN A FŐISKOLAI TANÁRI KAR NEVÉ

BEN KIADOTT ES NYOMTATÁSBAN SZÉTKÜLDÖTT 
EMKÉKIRATRA.

II. (Folyt, és vége.)
Ezt tudva, — pedig ezt tagadni nem lehet

— önként fölmerül a kérdés, miért nem tud a 
tanári kar ma megfelelni feladatának s miért félti 
a főiskola színvonalát? Azért, mert a főiskola 
Selmecen van ? Hiszen ennek éppen őrülnie kellene 
mert itt semmi sem vonja el a tanári legideáli
sabb feladatának teljesítésétől: a tudomány mű
velésétől: itt anyagi előnyök versenye nem tartja 
megszállva az elméket és a karriércsinálás hiú
sága nem rontja erkölcseit, másnemű szereplés 
nem rontja a katedra hivatását: itt az üzleti 
szellem, a kapaszkodás, a befolyás hajhászata nem i 
játszhalik szerepet, nem gyakorolhat halaimat a 
tudomány és a nyilvános oktatás csarnokaiban, 
épp azért nem veszíti el becséi a tudás, a tudó- i 
mány becsvágya, az oktatás erkölcse s az igazság ! 
szeplőtlen szeretető. A kormány sem vonla meg j 
támogatását a főiskolától, de sőt az utolsó kél | 
évtizedben igen nagy áldozatokat hozott a főiskola ; 
fejlesztése érdekében: uj épületeket emelt s azokat j 
minden szükségessel fölszerelte, a tanszékek és | 
tanárok számát megkétszerezte s a katedrák óllá- i 
tására. eddig soha sem alkalmazott nagy kedvez- ! 
menyekkel, a bányászat és erdészet körén kívül ; 
álló s nagy reményekre jogosiló fiatal erőket hi- ! 
volt meg. S az uj tanári kar ennek dacára mégis j 
kételkedik az eredményben s nyíltan kijelenti, 
hogy vidéki városban, nevezetesen pedig Selmec
bányán nem képes oly bányászt és erdészt ne
velni, aki feladatának magaslatán áll, mert Sel
mecen távol van a gyakorlati élettől a tudomá
nyos világtól? Vagy talán az ifjúság igényei fej
lődtek anny'.ra, hogy a tudomány befogadására a 
vidéken nem képes, csak a fővárosban? Hiszen 
ez képtelenség, vagy, ha nem az, a főiskolát oly 
betegség fogta el, a melyet mielőbb és radikáli
san kell orvosolni. Hiszen Selmecbánya régi idők 
óta kulturfokus tudományos központ, amelyet 
első sorban a föiskold híres tanári kara teremteti 
meg. Hizzen a tudomány tudomány marad Sel
mecen is, éppen úgy, mint Budapesten, s a főis
kola székhelye, ha egyéb körülmények be nem 
folynak, a tudomány szempontjából teljesen kö
zömbös. Ezt hosszú tapasztalat bizonyítja. Ha 
nem igy állana a dolog, vájjon napirendre került 
volna-e az egyetemi decentralizáció kérdésé és a 
vidéki kulturfokusok megteremtésére, illetőleg sza
porítására való törekvés, mely a közoktatásügyi 
kormány jövendő programjába van fölvéve? Ha 
nem igy állana a dolog, vájjon Wekerle Sándor 
a ki főiskolánk fejlesztésére különös gondot for
dított s mint a memorandum mondja, *a báuyá- , 
szati tudomány s a bányásztechnikai fejlődés 
színvonalát* fenntartani elengedhetetlen szüksé
gesnek mondta, — a bányászati és kohászati 
egyesületnek 1897-ben Rimaszombaton tartott 
kongresszusán kárhoztatta volna-e a központosító 
törekvéseket s megvallotta volna-e. hogy azt az 
általános műveltséget, amelyre a bányásznak 
szüksége van, Selmecbányán is megszerezheti? j

így állván a dolgok, bizony nagy kár volt 
azt a hibát, amely, ezek után Ítélve, a főiskolán 
kétségkívül megvan, Selmecbánya városra és rész
ben magára az ifjúságra hárítani s néhány köny- 1 
nvelinü hallgató miatt — a kiknek száma Sel
mecbányán elenyésző csekély a fővárosihoz képest
— az összes főiskolai hallgatókat iskolakerülők
nek elhíresztelni, mint a memorandum teszi. De 
hát a viszonyokat mindenképen, még merész túl
zásokkal is lakhatatlanoknak kellett festeni s 
helytálló érvek hiányában szecessziós modern és 
rikító színeket használni. Pedig, az igazat meg
vallva, az ifjúság semmivel sem rosszabb avagy 
kisebb tehetségű, mint a budapesti, s legnagyobb 
része komoly és higgadt gondolkozásu, szorgalmas 
és törekvő, fogékony lelkű és idomítható, mert 
ismeri feladatát, hallgat a tanár szavára és meg
fogadja tanácsait. S ha e tekintetben lenne valami

kívánni való, nem lehet-e azt Selmecen könnyeb
ben orvosolni, mint Budapesten?

Az a körülmény, amelyet a memorandum
i felpanaszol, hogy a hallgatóknak az előadásokon 

kívül nincs egyéb módijuk a tanulásra (ami szin- 
j tén merész túlzás), hogy az ifjúság körében »nincs 
| önképzőkör; nincsenek irodalmi és vitatkozó esték 
I s egyéb észtfejlosztő és szemhalárt tágító foglal- 
j kozások, hogy nem áll rendelkezésére szakkönyv

tár* szintén nem róható fel a város vagy a lia- 
talság hibájául, mert minderről a tanárikar lelt 
volna köteles gondoskodni. De vájjon mit tett a 
tanárikar az ifjúság lelki egészségének megóvására 
és edzésére, a kultivált tudományok iránti szere
tet ápolására; mit tettl az iránt, hogy a fiatalság 
teljes odaadással, zavartalanul és gondtalanul ad
hassa magát oda a szellemi kincsgyüjlés munká
jának; gondoskodott e pályadijak kitűzéséről a 
főiskolai hallgatók számára, tudományos és szak
kérdések tárgyalása céljából? Hiszen, egyes dicsé
retes kivételektől eltekintve, még csak lan- és 
kézikönyvek sincsenek a tanulók számára.

Ha tehát hiba van a főiskolán, azt kell gyó
gyítani, de a javulás akadályát nem szabad a 
városi viszonyokban és a fiatalságban keresni, 
mert erre a viszonyok és az eddigi tapasztalatok 
rácáfolnak.

S mit ajánl a tanárikar egy része a meglevő 
baj orvoslására ? Egyrészt a székhely megváltoz
tatását. másrészt a tananyag szaporítását. Az előb
biről már kimutattuk, hogy az orvosság rosszabb 
a betegségnél, az utóbbi ellenben nem alkalmas 
a felpanaszlotl bajok orvoslására. A hallgatók ed
dig is túl voltak halmozva munkával s hiba lenne 
arra kényszerinti az ifjakat, hogy még többel ta
nuljanak. hogy még több elméleti tárgygyal meg
ismerkedjenek, hogy még több tárgyból legyenek 
vizsgálatot. Semmiféle iskola a világon nem ké
szítheti elő az embert valamennyi feladatra, a 
mely az életben előfordulhat, de kell hogy meg
adja a képességei azok megoldásúra. S ha mégis 
többet kell tanulni, akkor a szaktudomány foly
tonos előhaladása erre elég anyagot szolgáltat. 
Hogy azonban a technikai főiskolán »élelmes ke
reskedőt. tájékozott üzletembert vagy éppen hiva
tott szociálpolitikust* lehessen nevelni, mint a 
memorandum kívánja, az egyenesen képtelenség; 
ezt a főiskoláuak Budapestre való áthelyezésétől 
várni nem lehel. De sőt a tanárikarnak, ha jól 
fogja fel hivatását, minden tőle telhető módon 
távol kell tartania az ifjúságtól azt a kívülről 
jövő méreganyagot, mely az egyetemi ifjúságra 
már átragadott s abban szocialista eszméket, az 
ezzel kapcsolatos felületes erkölcsi felfogást, a kö
telesség kevésbevélelét propagálja, mely az élelmes 
furfangot fölibe helyezi a józan erkölcsnek s az 
anyagi sikereket a társadalmi tisztességnek.------

Ezen érdembeli érvek és okfejtések felsorolása 
után bízvást letehetnők a tollal, hiszen a fenti 
argumentáció halomra dönti a memorandumnak 
a kérdés lényegére tartozó összes érveit.

Ámde ezen emlékirat oly kicsinyes szem
pontból támadja meg alaptalanul és kíméletlenül 
e várost, e törvényhatóságot és annak beléletét, 
hogy azokra is, reputációnk érdekében válaszolni 
kötelességünk.

Olvasva ezeket a legenyhébb kifejezéssel 
élve, tájékozatlanság, vagy talán rossz akaratból 
is származó kifakadásokat, valóban nehezünkre esik 
szatírát nem Írni.

Avagy nem készlet-e minden emberi kaca
gásra, ha az ily komoly kérdéssel foglalkozó em
lékiratban főérvekül és nagy garral ezek is fel
hozatnak: »hogv a football játékhoz nincs egy 
talpalatnyi sik terület, hogy téli fürdő nincsen, 
kogy városunk klímája zord slb.« Valóban nem 
tudjuk, hogy mi zordabb, városunk klimája-e, 
vagy az a felfogás, mely szerint a jövendőbeli 
bányász és erdész nemzedéket délszaki növény
ként meg kell óvni a zord klímától* melyben 
befagy minden tudományos működés . . . '. és 
talán Fiúméban kellene neveltetni ? ott azután 
volna elég mennyiségű viz is. amely ami századok 
óta használt, de a memorandum szerint »bomló 
sulfidokkal* telt ivóvizünket pótolná.

Csakugyan bomlik itten valami, de ez nem 
a mi vizünk sulfidja.

Fiúméban fürdő is állana a főiskola rendel
kezésére és nem kellene borzadálylyal gondolni 
arra »a mi pedig botrányos: hogy a szegényebb 
sorsú ifjak októbertől—júliusig kénytelenek nél
külözni a fürdést, mert nyilvános városi téli fürdő 
nincsen.* Hát melyik városban létezik a szegé
nyebb főiskolai hallgatók számára ingyenes téli 
fürdő ? — A mi közfürdőnket pedig, a Fizély-féle

* Ajánljuk Scliwatz Ottó dr. ..Selmecbánya kliwatolo- 
logiáj.v mimet áz elolvasásra

fürdőt egész télen át veheti igénybe a szegényebb 
sorsú ifjú is, hiszen igen csekély az érte járó dij.

Nevetségessé törpttl alá az ily valótlan és 
gyerekes indokolás!

De hát a memorandumnak akár való, akár 
valótlan, de indokokra okvetetlenül szüksége van, 
hogy azután bizonyos pölTeszkedő hanggal kimond
hassa: »legjobb hitünk szerint már az eddig fel
hozott okok is elegendők, hogy egyetlen főisko
lánkat mielőbb elvigyük Selmecbányáról.*

Igen, a memorandumnak lenti okadatolása 
csakugyan fölöttébb sürgőssé és szükségessé teszi, 
hogy Selmecbányáról jó lesz többeket elvinni, 
egyetlen főiskolánkat azonban hagyják itt. Hiszen 
ha talán volnának olyanok, a kik innét távozni 
akarnak, ám szabad a verseny, nyitva áll az út, 
tehát ezek távozhatnak, csak úgy ne tegyék, mint 
a csigák, hogy házukat is magukkal vigyék.

De hagyjuk abba ezen, bár háladatosnak 
Ígérkező hangirányt és boncoljuk inkább, komoly 
hangon az emlékiratnak felületesen összeszedett 
azon érveit, a melyekkel városunk becsmérlése 
mellett iparkodik kimutatni, hogy Selmebbányán 
immáron nincsenek meg többé azon föltételek, a 
melyek a szakiskola itt hagyását kívánatossá teszik.

Az érdemleges érveknek fentebb lett felso
rolása után nincsen szándékunkban az emlékirat 
pontjait hosszú lére eresztett ellenérvekkel ismé
telten megcáfolni, ámde igenis becsületes szán
dékunk rámutatni azon alaptalan vádaskodásokra 
amelyekkel az emlékirat városunkat azért illeti, 
hogy a főiskolának innét való elhelyezését indo
kolttá tüntethesse fel és nem olybá, mintha ezt 
csak egyes tanár urak részben családi, részben 
magán, részben kényelmi és élvezeti érdekei kí
vánnák meg.

Beismerjük, hogy a fém bányászat, különösen 
az ezüst bányászat hanyatlik itt haszon dolgában 
ami az ezüst árának hanyatlásában leli indokát, 
de ezzel nem hanyatlik a fém bányamivelés kü
lönféle módozata, sőt éppen a szükség arra kész
teti szakembereinket, hogy a még mindig nagy 
mennyiségben meglévő ezüst érceinket a bányá
szok haszonnal aknázhassák ki és a szegényebb 
érceket is a kohászok haszonnal olvaszthassák ki. 
Tehát a gyakorlati tanítás és tanulás eszközei 
még most is, sőt fokozottabb mértékben, mint 
annak előtte, vannak itt meg az érezuzók nagy
számában. a bányák valóságos tömkelegében és 
a hazánkban páratlanul álló selmeci központi 
fémkohóban, amelyben még a külföld is. igy leg
utóbb Oroszország is sokszor olvaszlalja fel arany, 
ezüst érceit.

Hol található ez máshol??
Mily szép hivatás várna itt a főiskolai ta

nári karra, megtanítani a jövő szakembereket, 
arra, miként lehet érceinket nagvobl) haszonnal 
kiaknázni és kiolvasztani.

Az ezüst árának és igy az ezüst bányászat 
némi hanyatlásával azonban e város kulturális, 
a magyar felvidéken emporiutn számba menő 
jellege tekintetében nem hogy nem hanyatlott, 
hanem éppen a közel múltban óriási haladást ért el.

Vegyük csak az utóbb lefolyt tizenöt esz
tendőt alapul és nézzük, hogy e rövid időn belül 
is a város mily haladást tud felmutatni.

A főiskola épitkezéseil. berendezéseit és 
gyűjteményeit már felsoroltuk, még csak azt kí
vánjuk hozzá tenni, hogy a kormány egy uj ve
gyészeti épület (laboratórium) felállításához meg
adja az engedélyt, mellyel a beruházás ismét 
tetemesen szaporodui fog.

Eltekintve tehát a főiskolától, evang. líceumi 
főgymnasiumunk és a kath. nagygimnázium is 
örvendetes haladásnak indult. A bányaiskola meg 
épen páratlan fejlődést tud felmutatni. Az összes 
elemi- és ipariskolák sikereikkel dicsekedhetnek 
nemcsak a tanítás és tanulás, hanem a magya
rosodás terén is.

Olyan városban, amelyben e sok iskolán 
felül egy bányaigazgatóság nagy számú alárendelt 
hivatalaival, törvényhalósági^vezotőség nagy számú 
tisztikarával, járásbíróság, adóhivatal, íőerdőgond- 
nokság. dohány-, cipő- és kölőgyár, mind nagyobb 
forgalmat felmutató főpostahivalaí, három nagy 
forgalmú pénzintézet, széles körben működő iparos 
hitelszövetkezet; három kaszinó, jól berendezett 
könyvnyomda, polgári lövész-, gyógyászati- és 
természettudományi társulat, zene- és dal-, vörös- 
kereszt-, felvidéki közművelődési-, önkéntes tűz
oltó-. három nőegylet, és gyermekbarát-, turista-, 
bányalárspénztári*. iparos segély- és önképző stb. 
stb. egyesület fejti ki üdvös működését, ilyen vá
rosban hanyatlásról nem lehet szó, különösen ak
kor nem, ha még a legújabb városi alkotásokat 
is számba vesszük.

Ilyenek: az akadémia, a város e dédelgetett 
tanintézete kedvéért nagy költséggel készült külön



vízvezeték, mellyel kapcsolatosan az általános víz
vezeték is kibővittulett; az utcák és utak szabá
lyozása; az Krzsébet-tér parkírozása és a honvéd- 
szobor felállítása; a faiskolai paloták közvetlen 
szomszédjában fekvő 16000 kor. értékű városi 
teleknek, az akadémiai tanári karnak megkeresé
sére ingyenes átendedése 9 lakóház felépítésének 
céljára; a felső-rónai nyaraló helynek, a Róza- 
szállónak átvétele és berendezése; a nép- és köz
könyvtár és a városi muzeum alapítása és fejlesz
tése; óvodák, újabb népiskolai épületek, a közkór- 
lu'iz, az inlerurban telefon slb. stb. létesítése.

És hogy városunkat nem lehet, nőm szabad 
indolenciával megvádolni, főiskolánk iránti áldo
zatkészségének kimutatására szolgáljon a legkö
zelebb múltból vett nehány adat a sok közül:

A főiskola számára létesített és már felem
lített vízvezetéken kívül az akadémia száz éves 
fennállásának jubiláris, az 1902. évben itt meg
ártott bányászati és erdészeti kongressus és en
nek alkalmából a főiskolai legújabb palota felava
tási ünnepélyének tetemes költségét a város kö
zönsége viselte; ezen legújabb két palota építke
zéséhez, egy utca átengedése melleit a város 
épületi fa és kőanyaggal járult hozzá; a városi 
rendőrséget a főiskola és különösen annak ftivész 
kertjei érdekében, a város tetemes költséggel sza
porította.

A kisiblyei főiskolai pagony és kísérleti állo
máshoz a kocsi és gyalog utat a város létesítette 
és tartja fenn; az akadémiai, most főiskolai se
gélyegylet alapját úgy a város, mint egyes ma
gánosok is tetemes összeggel gyarapították; ezen 
egyesület erős gyarapodást szerzett thrsadalmi 
utón is a műkedvelői előadások és bálok alkal
mából, legújabban az ifjúsági Otthon létesítéséhez 
a három pénzintézet, minden társadalmi tényező 
és maga a város is minden áldozatra kész. És ez 
a mi városi közönségünk, nem csak mint város, 
de mint társadalom is folytonosan meghozza nem 
áldozatát, mert annak ezt nem nevezhetjük, 
hanem támogatását és pedig szívesen, a főiskola 
javára. Ebből az áldozatkészségből gyűltek össze j 
részben az ifjúság kulturális alapjai is.

Ilogy itt Selmecbányán mindenki, város, 
társadalom, polgárság és egyes az ország áldozat- 
készségével nemes versenyben halad előre a főis- 1 
kólánk javára irányuló törekvésében, azt kétségbe , 
vonni nem lehet. Anyagiakban szegény, de erősen 
intelligens városi közönségünk áldozatkészsége nem ; 
árasztja el ugyan szakadó záporesőkén l főiskolán- | 
kát, ámde van értéke, van becse a csendesen 
permetező esőnek is. És aki azt méltányolni nem j 
tudja, vagy nem akarja, annak Ítélete alaptalan, 
véleménye hamis és nem lehet irányadó a szék
hely kérdésében sem.

Megemlítjük itt még azt is, hogy e város 
közrendészete kifogástalan és hogy már huszonöt 
év óta gázvilágitása van.

És hogy állunk a vasúti forgalommal ? Még : 
csak nem régen egy, későbben kellő, legújabban 
már három vonat közlekedik a fővonalon felevő 
Clarambérzencével.

Sajnos és való, hogy ez a Selmecbánya— ; 
Oaramberzencc közötti szárnyvonal keskenyvágá- i 
nyu és sem a város, sem a kincstári bányászat j  
igényeinek többé teljesen és mindendben meg nem | 
felel, de éppen ezért mennyivel hasznosabb mun- : 
kát végzett volna el a főiskolai tanári kar, ha j 
ősi alma materünk elhelyezése helyett a kormány- I 
hoz oly értelmű emlékiratot, intézett volna, hogy 
e főiskola, de meg az egész kincstári bányászat 
érdekében is Selmecbánya a nagy vasúti hálózatba 
bekapcsoltatok. Mily köszönettel és hálával, mily 
tőle lelhető támogatással fogadta volna c város | 
egész közönsége főiskolánk eme törekvését!!

Hiszen ezen gazdasági életünkre nézve való
ban égető kérdés megoldását városunk közönsége 
régóta várja és a remélt sikeres eredmény elér
hetésére minden áldozatra készj — —

Az emlékirat azt emlegeti, hogy Selmec
bánya városa az ország más városainak fejlődé
sével szemben határozottan visszaesést mulat és 
tízen állítását azzal indokolja, hogy lakosainak 
száma 1828. évtől kezdve mindinkább alászállolt.

Hát ez egyszerűen mondva nem igaz; mert 
igenis alább szállott a bányaművelés szükebb körre 
való szorítása folytán a városhoz tartozó, úgyne
vezett külutcákban, mint Hodrusbánya, Sleiíulló, 
Banka, Felső- és Alsófuchsloch, sőt Bélabánya 
testvérvárosban is és az egyes bányatelepeken a 
lakosság száma, de a belvárosban, a tulajdonkép
peni Selmecbányán körülbelül, 1000 lélekkel sza
porodott; hiszen ha ez nőin igy volna, nőin volna 
oly nagy lakáshiány, de különben is igazolják ezt 
a legutóbbi népszámlálási lajstromok. Már pedig 
a főiskola sem Bélabányán, som Bankán, hanem 
Selmecbányán székel.

: 1905. szeptember 17.

Amit a lakosság számapadásából — amely 
Solinecro vonatkozólag, mint kimutattuk nem áll 
— a memorandum következtet, t. i. az ez által 
okozott »általános lespedés átterjed az egyénre 
is. ellankaszlja, elzsibbasztja szellemi vágyait, kí
vánalmait és hogy ez alul főiskolánk sem vonhatja 
ki magát* . . .  ez egyenesen abszurd állítás.

Hiszen ha igaz is lenne, amint hogy nem 
igaz, hogy Selmecen a lakosság száma apad; ha 
igaz is volna, amint hogy nem igaz, hogy általános 
lespedés ütötte fel városunkban szomorú uralmát 
még ez esetben is igazi tudományos és egy kör
ijén működő szellemi erőkre az ilyféle lespedés 
hátrányos befolyást nem gyakorolhat. 11a igaz 
volna, hogy a lespedés átmegy a főiskolára és 
annak tanári karára, akkor ez a legnagyobb vád 
volna maga a tanári kar ellen, a mit ez, értékének 
tudatában, el nem fogadhat.

Ami továbbá az emlékiratnak azt az állítá
sát illeti, hogy a város nyomasztó anyagi és kul
turális helyzete visszatükröződik fiatalságunk éle
tében és felfogásában, szegényessé téve az önkép
zést, önművelődést és e szegénységből kifolyólag 
hallgatói nélkülözik a rokon szellemi körök buz
dító példáját — és igy tovább, — arra nézve 
már fentebb, az érdemleges részben mondottuk el 
véleményünket. E helyen csak azt akarjuk még 
felhozni, hogy a főiskolának van ugyan anyagban 
gazdag könyvtára, de ez hosszú évek óta oly ren
dezetlen és hozzáférhetetlen állapotban van, hogy 
azt senki, sem lanáj, sem hallgató, sem más va
laki ilyen állapotban igénybe nem veheti.

Ki ennek az oka ? Talán csak nem a tanuló 
ifjúság, vagy a város?

Az emlékirat azután igy folytatódik: »és 
mindezeket még tetemesen fokozza az, hogy a 
város nemesebb szórakozást sem nyújt. Színhá
zunk nincsen, sem tornaterem, sem egy talpa
latnyi sik területe, melyen például csak egy foot- 
ball pályát lehetne létesíteni *

Bevalljuk, hogy mi, akik megvagyunk szokva 
fenyveseink sötétzöld szinéhez és bérces ozondus 
vidékünk éghajlatának zordságához, bizonyos hi
degleléssel véljük e kifulladásokban fenyveseink 
színét megpillanthatni.

Igaz, hogy állandó színházunk nincsen, de a 
felvidéki szinkerülothez tartozva, évenként kétszer 
élvezzük az igen jól szervezett színtársulat előa
dásait. Tornatermünk, foot-ball és lawn-tennis 
pályánk, úgy mint télen korcsolyaterünk is elég 
jó és körülményeinknek megfelelő. A nemes spor
tol, tornázást, hegymászást, úszást, kiránduláso
kat stb. ez ország kevés vidékén űzheti, amint 
űzi is, a fiatalság úgy mint itt.

Orfeum, Folios Capricc és az ezekhez hasonló 
»nemes* szórakozási helyeink azonban — hála 
Istennek — nincsenek.

Ámde vannak fölöttébb müveit, az élet elhikai 
szabályait betartó családaink, amelyek körében a 
lőiskola minden ildomos hallgatója szívesen látott 
vendég és semmi sem művelheti úgy az ifjút, 
mint éppen az, la ily családok körébe bejut. 
Van-e ehhez ajkalíia Budapesten', hol a főiskolai 
hallgatók nagyobb része a kávéházak füstös leve
gőjében a müveit társas életben rnegkivániató 
finomságnak még azon csekély zománcát is el
veszti. amelyet sjk esetben magával hoz hazulról.

Ezek után azt kérdezzük: színházakkal és 
más szórakozásikkal akarnak a gyakorlati életbe 
beválandó bányászokat és erdészeket nevelni?

Hiszen olvigre is ezen szaktanintézel legfőbb 
célja — és ezt nem győzzük eléggé ismételni — 
gyakorlati jele.-bányászokat és erdészeket, nem 
pedig világfiakit felnevelni.

Az emlékratban hangoztatott »tudományos 
álapoU adja neg maga a tanári kar és ha egyik 
vagy másik Unár uv erre Selmecbányán nem 
képes, az non lesz képes Budapesten, Párisban 
és Londonban sőt mi több, még Miskolcon sem.

Heidelltcgába nőin a hely kedvéért jöttek 
a világ mindm részéből a tanulni vágyók, liánéin 
Builson kedvért.

Miért íe lehelnének nálunk is Bunsenek? 
Hiszen a i'őskolai berendezések nálunk vannak 
olyanok, mit a milyenek Bunsennek idejében 
voltak Heidcbergában. És ha tekintetbe vesszük 
jelesebb tan.rainknak a szakirodalom terén elért 
szép eredniöyeit, éppen oly üdvös működést fejt
hetnek ki i bányászat és erdészet tanításánál 
Selmecbányái, mint a milyent Bunsen fejtett ki 
a chómia trón a kis Heidolbergában.

FŐiskránk tanárait, különösen a fiatalabba
kat ludoim’iyos törekvéseikben még minden ma
gyar korimny jóindulattal támogatta és a tanul
mányi ula céljaira évenként tetemes összeget 
áldoz.

Nem tudjuk ugyan, de gondoljuk, hogy az 
ily köllségs tanulmányi utakat tevő tanárok ki-
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hatóbb irodalmi tevékenységet is — mintáz jog
gal megkívánható — fejtenek k i . -----------

Ámde van a főiskola áthelyezése kérdésének 
egy fölöttébb mély hazafias magyar nemzeti ol
dala is.

Selmecbánya városa oly hatalmas haladást 
to lla  magyarosodás terén, mint egy felvidéki 
város sem és ez t főképpen akadémiájának köszön
heti. Ez a város ma is teljes erejével küzd a még 
mindig lappangó nemzetiségi áramlat ellen; ez a 
város tehát, hogy mint a magyarság felvidéki 
védbástyája fontos magyar nemzeti feladatának 
megbirjon felelni, nem fosztható meg legfőbb té
nyezőjétől, főiskolájától. Ezt magyar nemzeti po
litikánk is megkívánja, megköveteli!

Es megérdemli-e e város, hogy amugyis szo
rongatott állapotában éppen benső elemei, me
lyekben erős támaszt vélt találhatni, ellenséges 
törekvésekkel illessék meg? Ez a város, a mely 
dédelgetett gyermekének tekinti és tekintette 
mindkoron e főiskolát és azzal szemben a leg
messzebb menő áldozatokat hozza meg, megér
demli-e, hogy egyes fészkelődé) tanár urak által 
kulturális életének jó hírnevében csorbát szenved
jen és olyan látszatban tünlettessék fel, mintha 
nem akarna mindent elkövotni, hogy ősi akadé
miánknak a város iránt támasztható jogos és 
méltányos igényeit kielégíteni nem akarná.------

További fejtegetésében az emlékirat azt 
mondja, hogy az uj szervezett szerinti elméleti 
oktatás Selmecbányán lehetetlen. 1 lát Budapesten, 
vagy Miskolcon lehetséges? És miért itt nem és 
ott igen ?

Erről az emlékiiat mélységesen hallgat.
Panaszkodik az emlékirat továbbá, hogy a 

főiskola itt kénytelen nélkülözni a buzditólag ható 
szellemi kört. Elismerjük ugyan, kogy a tudomá
nyos téren működökre nézve a szellemi környe
zet, a miliő rendkívül serkentő és éltető befolyás
sal bír, de hogy a bányász, az erdész szakmájához 
mérten ezt a kívánt szellemi környezetet Buda
pesten inkább és jobban találná meg. mint itt 
Selmecbányán, ezt tagadjuk.

Még a tudományos akadémia, a földtani tár
sulat, a különféle szépirodalmi társaságok, a nagy 
nemzeti muzeum, a nagy könyvtárak stb. sem 
pótolhatják a bányásznak és az erdésznek azt a 
szukkörnyezetet, a melyet itt találhat.

A bányászati és erdészeti főiskola teremtsen, 
mint régen, önmagának szellemi kört; még a 
technikai pályán dolgozókban se keressen szoros 
társulást, hiszen ezen pálya céljai egészen elütök 
a bányász és erdész céljaitól.

Ez a főiskola csuk addig marad speciális 
főiskola, a inig individuális jellegét megtudja 
őrizni és óvni. Ezt a megbecsülhetetlen individuális 
jelleget pedig csakis Selmecbányán tarthatja meg 
a mint Budapestre kerüli e, megszűnne ogyednek 
lenni és beolvasztatnék a technikai főiskolába, a 
hová természeténél fogva tartozik. Nem hisszük, 
hogy a tanári karnak ez lenne az óhajtása. — —

De térjünk ál az emlékirat legfontosabb ér
velésére, a város egészségügyi viszonyára, amely
ről az állittatik, hogy okozója annak, »hogy főis
kolánkon oly feltűnően nagy a betegek száma.*

Mindenekelőtt álljanak itt a statisztika kö
vetkező száraz, de a valóságnak megfelelő adatai. 
Ismét a legutóbb lefolyt 15 évet véve alapul, ezen 
idő alatt a selmeci róni. kalh. nagygimnáziumnak 
2080 tanulója közül meghalt összesen 4: az ág. 
evnng. liceum 5282 tanulója közül 17, ezek közül 
kél tanuló fürdés közben vízbe fűlt; a líceummal 
kapcsolatos tanítóképzőnek 293 tanulója közül 
egy sem és végül az akadémia 3607 hallgatója 
közül 8, közülük 2 öngyilkos lelt.

Olyan csekély halálozási százalék ez, amely 
nagyon is a mellett bizonyít, hogy a fiatalság — 
a mint az o város rendkívüli kedvező egészségi 

viszonyai közölt másként nem is lehet — egészségi 
szempontból veszélyeztetve éppenséggel nincsen,

Ugyanez áll a hivatalnokokra, tanárokra, 
kereskedőkre és iparosokra nézve, akik között 
nem ritkák a 70 éven, sőt a a 80 éveli felüli kort 
elért emberek.

Hogy a halandóság tekintetében általánoság
ban véve rosszul állunk, sajnos, eltagadhatatlan 
valóság. Ámde mi ennek a főóka? Nem más, mint 
a bányamunkások degenerációja, a mértéktelen 
szeszivás folytán beállott és fokról-fokra nagyob
bodó satnyulása és ennek szomorú következmé
nye a gyermek halálozás elijesztően nagy száma.

Mily üdvös és szép feladat teljesítése vár e 
téren is a főiskolai tanári karra, ha az emlékirat
ban emlegetett szocialiszlikus tendenciák helyett 
a jövőbeli bányatisztviselők lelkére kötné már 
most, hogy nagyobb gondot fordítsanak majdan a 
munkások egészségének megóvására és egészséges 
munkáslakások létesítésére.
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A munkásosztályban tehát tagadhatatlanul ' 
nagy a halálozás száma, de ennek oka részben a 
felhozott bajokban, részben pedig magában a ne
héz és egészségtelen foglalkozásban keresendő.

Mindez azonban sem a tanári kart, sem az 
ifjúságot, sem az intelligens lakosságot nem érinti. 
Hiszen Selmecbányán ritkaság számba megven I 
ha valamelyik főiskolai hallgató, vagy még tény- | 
leges működésben álló tanár megbetegedik. De 
egy csöppet sem ritkák az egészségtől duzzadó ; 
erőteljes ifjak és a nyugalmat élvező agg bánya- ' 
tisztviselők és akadémiai tanárok.

Csodálatos valami, hogy az emlékirat az 
itteni egészségügyi viszonyokról panaszkodik akkor i 
amidőn a fővárosból és más városokból évről- ! 
évre többen jönnek ide egészségűk helyreállítása 
céljából; amidőn már évek óta küldik ide a tő- I 
szomszédságunkban levő hegybányai gyermekié- , 
lepre a fővárosi szegény gyönge gyermekeket | 
nemcsak üdülni, de edzeni és erősbödni is; ami- j 
dón a budapesti egyetemek nem egy gyöngébb , 
szervezetű hallgatóját küldi orvosa az itteui fő- 1 
iskolára, hogy tanulmányai melleit egészséges yi- j 
szonyaink között megerősödjék; amidőn az itt ! 
megfordult számos iddgen nem győzi eléggé fény- , 
veséinket magasztalni és vidékünk pompás hegyi 
levegőjét élvezni; amidőn számos beteg keresi és j 
ajlegtőbb esetben meg isleli vidékünkön gyógyulását. :

Az ivóvíz ellen is most emelnek panaszt? ! 
Amidőn a város a körülfekvő hegyek forrásvizét . 
nagy költséggel már is levezette és a nagy viz- ! 
vezeték munkálatait folytatja?

Az emlékiratnak közegészségügyi viszonya
inkat alaptalanul támadó vádjait tehát teljes ön- 
tudattal és a legnagyobb határozottsággal vissza- 
utasítjuk.

Felhozza még az emlékirat azt is, hogy »ha ' 
Selmecbánya nem volt alkalmas arra, hogy a 
bányászati és kohászati egyesület itt maradjon, j 
akkor még kevésbbé alkalmas arra, hogy szék
helye legyen egyetlen főiskolánknak, mely bánya ; 
és kohóiparunknak fejlődésében legalább is ugyan- | 
olyan fontosságú tényező.* Egészen más elbírálás ; 
alá esik egy szaktársadalmi egyesület, amely az 
ország középpontjából jobban találja meg a szük
séges érintkező pontokat, mint egy félre eső vi- 
déki városból és ismét más egy speciális irányú I 
főiskola, a mely csak olt virágozhatik, a hol éle- ; 
lének feltételeit megtalálhatja.

Ámde fejezzük be válasziratunkat, fejezzük 
be azon véleményünk kijelentésével, hogy a tanári 
kar nevében kiadott emlékirat sokban vádirat 
akar lenni városunk ellen. Pedig, amiről mi nem 
tehetünk, a támadások legnagyobb részo éppen a 
támadni akarókat vádolja meg.

Nem hihetjük, hogy a pártatlanul és elfo
gulatlanul gondolkozót a memorandum érvei meg
győznék arról, hogy akár az ország, akár a ma
gyar nemzet, akár a bányászat és erdészet mive- , 
lése, akár a szakoktatás, akár a tanulók, akár a j 
tanári kar és akár magának a főiskolának érdé- ! 
kében állana, hogy a Selmecbányái bányászati és 
erdészeti főiskola innét Budapestre vagy bármely | 
más vidéki városba helyeztessék át.

Éppen ezért iparkodtunk nemcsak házi, ha
nem a főiskola és a bányászai és erdészet érde
kében is az emlékirat tarthatatlan és indokolat
lan voltát a maga meztelenségében kimutatni és I 
felsoroltuk ellenérveinket abban a megnyugtató I 
tudatban és reményben, hogy ezekkel sikerül az j 
ország minden részében szétszórtan működő és i 
Almamaterünk szerető karjaiból kikrrült összes j  
bányászokat és erdészeket, nemkülönben a bánya- j 
szati és erdészeti egyesületet, valamint a magyar 5 
kormányt is meggyőzni arról, hogy főiskolánknak 
Solmekbányáról való elhelyezése teljesen indoko- j 
latlan és minden tekintetben célszerűtlen.

Selmecbánya, 1905. szeptember 5.
Szitnyai József, s k.

kir. tan. polgármester

KÜLÖNFÉLÉK.
— A szécsényi Rákóczi-ünnepen, mint 

múlt számunkban említettük, városunk is képvi
selve volt Altman Imre tanácsnok, Gregus Antal, 
Lestyánszky József törv. bizottsági tagok, továbbá 
Plathy Antal vaskereskedő és Ravasz Sándor fő
iskolai hivatalnok által. A hazafias ünnep, mely
nek részleteit az országos lapok közölték, nagy 
lelkesedéssel folyt le. A szécsényvárailyai mezőség, 
mely a történelmi nevezetességű országgyűlés 
színhelye volt, gazdagon fel volt lobogózva s 
mindazon megyék és városok címerével ellátva, 
melyek az országgyűlésre követeket küldtek ki. 
Városunk címere is ott diszlett, még pedig ugyan
azon helyen, hol Thaly Kálmán, a Rákóczy-kor- 
szak jeles történet írója szerint az 1705-dik évi 
országgyűlésen lobogott. Egyébiránt városunknak

úgy a múltban tanúsított mint a jelenben nyil
vánuló hazafias érzelmeit igen szépen emelte ki 
főispánunk a banketten tartott tosztjában, mely
ben polgárságunk hazafiasságot a bányák mélyé
ből előkerülő szinaranvnyal hasonlította össze. 
Nógrádinegye az ünnep alkalmából nagy vendég
szeretetet tanusitótt, s a fáradhatatlan rendezőség 
mindent elkövetett arra nézve, hogy a megye 
vendégei jól érezzék magukat. Végre még elisme
résünknek kell kifejezést adnunk a fenn nevezett 
törvényhatósági bizottsági tagoknak s városi pol
gároknak azon hazafias buzgalmukért, melynél 
fogva áldozatot s fáradtságot nem kiméivé részt 
vettek a szép ünnepén azon célzattal, hogy ezzel 
is igazolják városunk hazafiasságát.

Elég-tételt a Kossuth névnek. A tizen
két iparossegéd mull vasárnapi népgyülésén 
forradalmi szociáldemokraták küldöttjének Kossuth 
iránti tiszteletűnket sértő szavaira úgy válaszolt 
az iparos ifjúság tekintélyes része, hogy csütörtö
kön fáklyásmenetben zeneszóval vonult a Kossulh- 
térre hazafias polgárokkal együtt s ott a Hymnus 
elének lése után felkért szónoka Vörös Ferenc tb. 
főjegyző meggyőződő érvekkel fejtette ki, hogy a 
szocializmus modern felfogásának, tanának kere
tébe szépen beilleszthető a hazafiság s a hazasze
retet. Hivatkozott a szónok egyebek közül Lassalle- 
ra is, aki mint jó hazafi nemzeti alapon állott s 
nem csatlakozott Marx nemzetközi törekvéseihez. 
Beszédét egyszerre »meg vagyok lőve* kiáltás 
szakította félbe s a több ezerre menő közönségen 
egy polgártársunk vérző fejének láttára a felhá
borodás és méltó harag tört ki s kereste a me
rénylőt Csakhamar olt termett Stullor dr. főorvos 
és a rendőrség és ápolás alá vették a sebesültet 
kit nem lövés, hanem erős kődobás ért. Az egész 
közönség igaz részvéttel tárgyalta az esetet, mig 
jogos felháborodással Ítélte el a tettesek merény
letét. A megsebesült Czeke Endre m. k. dohánygyári 
osztályvezetőt, a társas életben is igen kedvelt 
polgársunkat őszintén sajnálta. Majd folytatva be
szédét Vörös Ferenc tb. főjegyző a történelmi 
Kossuth név elleni támadásért elégtételt szerzett 
de magának a békés munka és békés fejlődést 
hirdető szociálizmusnak is védelmére kelt, mintegy 
fogadalmat tétetett a Selmecbányái iparos ifjúság
gal, hogy a szociálizmus jövő harcai, küzdelmei 
közölt jó hazafiak, magyar hazafiak maradnak. 
Az éljenzéssel kisért beszéd után a nagy közön
ség a Kossulh-nóla hangjainál oszlott szét. Ennek j  
a lelkesen elmondott oktató beszédnek már is 1 
meg van az a hatása, hogy többen egész más vi
lágításban látják s ítélik meg azt a törekvést, 
mint a forradalmi szocialista demokraták kikül
döttei — mert nem egy járt már itt közölök, — 
kik a rombolás munkájára izgatják a tudatlanabb 
iparossegédet. Jól mondta szónok, hogy a szoci
alizmus nem az a rém többé a modern szocia
lista irók, tudósok vezérek oktatásai szerint, mint 
a milyennek Marx Katastrofentheorieje elénk állí
totta, mert hisz ebből a theoriából egymásután 
ábrándultak ki Marxnak legkhálóbb tanítványai, 
követői. Maga Bernslein a legkbálóbb szocialisták 
egyike mondta ki legelőbb mesterének Katastro
fentheorieje, hogy vissza kell tépnünk az ethikai 
erkölcsi, szociális gazdaságtanhoz. Igen, vissza 
kell térnünk, mert sem nép, sem egyes nem boldo
gulhat erkölcs nélkül, A modern társadalmat a bé
kés munka alapján kell szervezni, de a tudomány 
által kell azt nevelni, miként 9. Simon tanilá. 
Az államot sem tagadja meg a szocializmus, és 
ennek bizonyítására Rodbertusra hivatkozik a 
szónok, aki azt mondta, hogy mindenek fölött az 
állam jóléte a fő, s az egyén ennek alá legyen 
rendelve. Nohát ilyen érveket szívesen hallgat ami 
müveit és a békés utón haladni akaró polgársá
gunk iparos osztályunk s meg is seivleli azokat. 
Azt hisszük, hogy Vörös Ferenc szánoknak eme 
beszéde nem csekély mértékben járult a szocia
lizmusról táplált nézetek tisztázásához. Helyesen 
cselekszenek azok, kik igy irányítjuk az iparos 
ifjúság gondolkozását, mert ez az ifjúság százféle 
csábításnak van kitéve s csak az otthoni, családi 
nevelés tarthatja meg morális hazafias érzését, 
aki ilyen nevelésben részesül.

— Eljegyzések. Kadlik  Rudolfm. kir. vas
gyári mérnök jegyet váltott Stroiny Román m. 
kir. bányatanácsos kedves leányával, Mpriennéval

j  Vajdahunyadon. — Özv. Manner Albinné Ilonka 
\ leányát eljegyezte Klöckl Oszkár reácai kohó

mérnök. — Kollár Gyula p. ü. számliszt elje- 
I győzte Fiiig József dohánygyári alkalmazott leá- 
j nyát Vilmát.

— Érdekes vendégei lesznek még e hónap- 
1 bán városunknak. Missé Haté de Guctne, az an- 
! goi Daily Mail rajzolója és belső dolgozótársa 
i és magyar társnője, Tornay Gyula festőművész 
I felesége még c hó folyamán meglátogatják Sel-
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mecbányát, hogy itt a népviselet és a természeti 
szépségeket tanulmányozzák s arról az. angol 
Daily Mall-nak illusztrált tárcaszerű közleménye
ket írjanak.

— Tífusz Hodrusbányán. Polrovits János 
hodrusbányai bányamunkás tífuszban megbetege
dett és most is gyógykezelés alatt áll. Megbete
gedése1 után csakhamar megkapta a ragályos bajt 
a tőszomszédságában lakó Kmety Ferenc bánya
iskolás is, a ki meg is halt. Kívánatos volna a 
ragálvozás okát hatóságilag kipuhatolni és meg
állapítani.

— A Szent Erzsébet kórház kápolná
jának berendezésére Schuszlcr Antal Szászváros
ból 5 koronát küldött. Rendeltetési helyére juttat
tuk az összeget.

—- A Bauman-kerti tekéző társaság’ dij- 
tekézése folyó hó 9-én tartatott meg. A tagok 
nagy számban jelentek meg és pompásan mulat
tak. Dijat nyertek a következők: Szpiska Mihály, 
Czeke Endre, Pelachy János, Krepelká György, 
Laun Károly és Aczél János. Az ötletes politikai 
dijak nyertesei voltak: Sugár Gyula (koalíciós), 
Lilia Antal (socialista) és Bencze Gergely és 
Bakker Géza (klerikális). Szabadelvű nem volt 
egy sem?

— Búcsú. Páratlan szépségű kálváriánknak 
őszi búcsúja ma vasárnap van. Az isteni tiszte
letek sorrendje a következő: vasárnap reggel fi 
és 7 órakor a plébániai templomban misje; ezután 
körmenet a kálvária hegyre, a hol három mise 
lesz tartva magyar, német és tót egyházi beszéd
del. A plébániai templomban még 9 és 11 órakor 
d. e. is lesz mise. Délután 3 órakor és 5 órakor 
a plébániai templomban s illetve a kálvárián lesz 
litánia.

— Az a népg’yűlés. Nagy garral hirdették 
és népgyűlésnek hirdették s mikor a kíváncsiság 
oda vitt bennünket a Városi Vigadó kertjébe, azt 
láttuk, hogy 10—2& gyermokemberből áll az a 
népgyűlés. Rákezdik a nótájukat, melynek refrainje 
éljen a forradalmi social demokrácia. Mosolyog
tunk ezen a szánalmas erőlködésen. Majd Buda
pestről importált szónokuk Strausz Kondor Bernál 
áll fel, a kitől valamelyes elvek hirdetését vártuk, 
de ezek helyett csodálatos elbizakodottsággal az 
«én nézetem* az «én politikai nézetem«-et han
goztatta s neki rontott a függetlenségi pártnak, 
Kossuthnak s mikor hallgatósága Kossuth élteté
sével többé szóhoz nem juttatta, s egy hazafias 
polgártársunk arra figyelmeztelle, hogy itt haza
fias közönséggel van ám dolga, ne sértegesse ha
zánk jeleseit, arra a vakmerőségre vetemedett, 
hogy vad tigrisként oda ugrott a figyelmeztetőhöz 
s azt kiáltotta, hogy «mi a hazafiság? üres frázis*. 
Erre már elfogyott a hallgatóság türelme, de Kuli 
rkapitányé is, a ki az esetleges bajokat megelőzni 
akarván, a népgyűlésnek nevezett gyülekezést 
feloszlatta. Kondor szónok csak a rendőrség vé
delme mellett juthatott ki az utcára, a hol egér
utal véve nehány fiúval, a nagyobb bajtól meg
menekült. Jellemzéséül az elbizakodott küldöttnek 
fel kell itt említenünk, hogy mikor a közönség fel
háborodása tetőfokra hágott oda ment hozzája Vörös 
Ferenc tb. főjegyző s azt tanácsolta nekijóakaratu- 
lag, hogy vonja vissza sértő szavait, a közönség bizo
nyára meg fogjaaztán hallgatni ésfigyelmezletto arra, 
hogy no igyekezzék a socialismust ilyen méltat
lan alakban bemutatni s ne tegyék ezt a néhány 
fiatal embert a közönség gyűlöletének, ezt a jó
akaró tanácsot is sértően, kihívóan utasította 
vissza. «Azt gondolja az ur, hogy én olyat mon
dok, amit vissza is lehet vonni. Tudja meg, hogy 
én mindig büszke leszek arra, hogy a selmecioknek 
az én beszédem nem tetszik*. Ez volt egyebek kö
zött a válasza. Erre aztán méltó választ kapott 
a tb. főjegyzőtől, de még méltóbbakat többektől. 
A ki 0 jeleneteknek tanúja volt, az ne csodálkoz
zék azon, hogy a hazafias érzelmű iparos ifjúság 
nem nyugodott bele az igy szerzett elégtételbe, 
másképen is akarva kifejezést adni hazafias érzel
mének s megállapodott fáklyásmenet rendezésé
ben, melyről lapunk más helyén szólunk.

— A verebélyi gazdaközönségr hálája. 
A «Barsi Hírlap* szeptember 7-iki számában a 
fenti cfm alatt a következő hir jelent meg: Her- 
mann József verebélyi slelkész e hó elején kiváló 
megtiszteltetésben részesült a verebélyi gazdakö
zönség részéről. Még 6 óra sem volt szeptember 
elsejének reggelén, máris meglelt a verebélyi 
uj templom ünnepi ruhába öltözött és a távozó 
káplán miséjét hallgatni jött verebélyi közönség
gel. A távozó káplán iránti szeretet azonban, 
moly a hét köznapot ünneppé tette, a ragaszko
dás ezen külső megnyilvánulásán kívül még más 
egyébben is mutatkozott. T. i. a verebélyi gazda- 
szövetkezet megajándékozta a távozó káplánt egy 
igen értékes művészi kivitelű papi kézikeresztlel^

1905. szeptember 1B.
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melynek körirata ez: «Verebélyi gazdaszüvetkezet 
szeretete emlékéül Hermann Józsefnek fáradha
tatlan tevékenységéért.* — Megható volt látni 
a könnyekkel megtelt szemek bánatát, a mikor 
a közönség a bucsúzás után Selmecbányára tá
vozó káplánt még a hintóba szállás alkalmával 
is újra körülvette s eddigi vezetőjének, testi-lelki 
jóbarátjának nemcsak kezét de ruháját csókolta, 
íme ez az önzetlen népboldogitás jutalma: az 
arany- ezüst pénzzel meg nem űzethető hála.

— A selmeci női gyakorló iskolában 
Október 2-ikán kezdődik a tanítás. Beirat
kozni azonban már most lehet délelőtt 9—11-ig 
és délután 2 —5-ig. Beiratási dij 5 korona, tandíj 
6 korona havonkint. Magántanulók 6 heti v a ^  
két havi szabás tanulásért 40 koronát clőlcgesen 
fizetnek. A növendékek a ruha szabás és varrá
son és fehérnemű szabás és varráson kívül, mind
azon kézimunkában nyerhetnek alapos kiképzést, 
mely az állami ipartanodában elő van írva. Fő
súlyt azonban a varrásra és szabásra fektetünk, 
mert az iskola főcélja ügyes, dolgos nőket képezni, 
kik műveltségük mellett a takarékosságot és házias
ságot főcélnak tartják az élet bármely körülményei 
között. A munkakiállitás október végével tarlatik 
meg. Tisztelettel Cziczka Sándor né.

— Ebtartók figyelmébe. Figyelmeztetjük 
azokat, a kiknek kutyájuk van és az 1905/6. évi 
bái’cál még nem váltották, ki hogy ezt sürgősen 
tegyék meg, mert értesülésünk szerint a rendőr
ség a jövő héten helyszíni szemlét fog tartani 
és így a bárcával el nem látott kutyák összefog- 
dostatva, a tulajdonosok pedig büntetve lesznek.

— Pórul já r t  csirkefogó. E hó 13-án éj
jel egy eddig ismeretlen ínyenc csirkét akart lopni 
egyik polgártársunk zárt csirke udvarából, a mely 
azoban villamos csengetyűvel volt ellátva és igy 
a tulajdonos az ajtó nyílásakor felébredt és se
gítséget vevén magához az udvarra kiment, a hol 
a jó kövér csirkéket immár gusztáló éjjeli látó- i 
gátét elcsípte és többek segítségével jól itiegpu- J 
hitotta. — Valószínűleg az igy megpuliitolt csir- j 
kefogójelölt ezentúl fölhagy hasonló látogatásaival, j

— Uj önkéntes tűzoltóság. A helybeli i 
bányaiskola tanulói önkéntes tűzoltóságot szer- I 
veznek a maguk köréből. Parancsnokuk Székely \ 
Vilmos bányaiskolai tanár lesz.

— Lopás. Gabala Mihály illési lakos óljából i 
a mull héten ismeretlen tettesek elloptak egy j 
drb. hizlalt sertést. A nyomozást a csendőrség ' 
teljesíti.

— A Selmecbánya vidéki tanító egyesület 
folyó hó 21-én a fiúiskola rajztermében délután 
3 órakor tartja rendes közgyűlését, melyre a ta- j 
gok és tanügybarátok meghivatnak.

— A selmeci kereskedelmi és hitelinté
zet uj áruosztálya megkezdte működését. Nagyon j 
ajánljuk e hézagot pótló, reális intézmény igénybe | 
vételét kereskedőinknek.

— Kirakó vásár lesz jövő csütörtökön, a ; 
mely tekintettel a kedvező időjárásra, igen élénk- 1 
nek ígérkezik.

— Tánciskola. Gutlman Samu városunk
ban előnyösen ismert jeles tánctanitó e hó 4-én ' 
kezdette meg tánctanitásál a városi vigadó tenné- ! 
ben. A tanítványok már eddig elé is szép élőmé- ' 
nelelt teltek és e tanfolyam is, bizonyára, a legszebb j 
eredménnyel fog végződni.

— Névmagyarosítás. Bühm Albert Selmec
bányái lakos, a Selmecbányái Ellenőr szerkesztője 
családnevét Polónyi-ra változtatta.

—- Kiházásitási jutalom. A Zmeskall Gá- 
bor-féle kiházásitási jutalmat, melyet egy évben 
Besztercebányán, másikban pedig Selmecbányának 
tanácsa oszt szét, ez évben Semsel Györgyné szü
letett Erii Valéria ág. evang. vallásu, és Hammer 
Rezsőné r. kath. vallásu fiatal asszony kapta, kik 
a múlt évben mentek férjhez.

— Uj vasbányászat és vaskohó Felső- 
magyarországon. Felsőmagyarországon magas
olvasztókkal kapcsolatos nagyarányú vasbányá
szat van alakulóban. A termelendő vasanyag 
szakemberek állítása szerint valamennyi magyar 
vasat tetemesen felülmúlja különösen minőségileg, 
de mennyiségileg is. Az alapítók német tőkét 
nyertek meg a vállalathoz.

— Kiapadt az ottergrundi tó vize és ennek 
következtében sem a Zsigmondy-utcában, sem a 
kamaraházban nincsen víz, ami elég nagy baj. 
Jó volna a Goldbruner forrás felhasználásával a 
Büsselen ál a vízvezetéket mielőbb elkészíteni.

— Förmedvény. A »Selinecbányai Ellenőr* 
című lap második számában nyomdafestéket lá
tott és a város ‘Válaszirata* tartalmát birálgatni 
akaró, minden hírlapírói ildomosságot mellőző 
és üres för.i.edvényt nem tartjuk arra érdemes

nek, hogy vele egyáltalában foglalkozzunk. Hanem 
aki érdemesnek tartja az elolvasásra, alakossa 
meg önmagának formájáról és irányzatáról való 
véleményét és Ítéletét.

SELMEC- ÉS BÉLABÁNYA SZ. KIR. VÁROS

HIVATALOS KÖZLEMÉNYEI.
7492. sz. vt. 1905.

Hirdetmény.
Az 1886. évi XXI. t.-c. 25-ik Jj-ára hivat

kozva arról értesítem a t. közönséget, hogy a 
legtöbb adót fizetők névjegyzéke a mai naptól 
fogva 8 napra a városi főjegyzői irodában közzé 
van téve és hogy azt minden választó polgár 
mggtekinlheti s ellene felszólalhat és hogy ezen 
névjegyzék a legtöbb adót fizető törvényhatósági 
biz. tagok 1906. évre érvényes névjegyzékének 
összeállításához alapul fog szolgálni.

Selmecbányán, 1905. szeptember 12-én.
Arthold Géza,

________  h. polgármester.

H I R D E T É S E K .

Egy jó z o n g o ra  el
adó  vagy kiadó 
b á rm ik o r  m eg 

nézhető .  Akadém ia-  
rnrzzzz: u tca  88. :

Mühle -  )|ÖS3Í árjegyzéke”,
mely mindazt tartalmazza, mire a kerlbirlokosnak, 
úgy a kertésznek is őszön szüksége van, mint: 
mag-vak, — virág-hag-ymák, — szobákbani 
virítók, — pálmák, — japán Chrysanthemu- 
mok, — rózsák, — rózsaoltóg-alyak, — gyü
mölcs- és díszfák, — bog-yárok, kiváltképen 
szamócák stb. és kívánatra ingyen meg

küldetik.
Minden egyes megrendeléshez a legújabb kerté
szeti kézikönyv „Mühle-, Őszi tei>- 
mesztmények”, mely mindazon tudni
valókat tartalmazza, minek az ősz folyamán meg 
kellene történnie; hogy téli és tavaszi virágokat 
miként kell nevelni, — növényeket, rózsafákat 
stb. őszön előnnyel hogy lehet ültetni stb. — 
Vásárlóim, kik a tavaszi új kertészeti kézi köny
vemet „Mühle tanácsadója a 
kepfcmivelésben” még nem kapták 
volna meg, ezek őszi megrendeléseik alkalmával 
ezt kérni móllóztassanak. E kiadványom sem lesz 
külön elárusítva, csakis b. vevőim kapják meg ezt.

M ü h le  V ilm o s
c.s. ős k ir . u d v a ri szú lliló

Temesvár.
Az Érmihályfalva és vidéke homoki szőllös 
gazdák egyesülete ajánlja az egyesület tagjai 
által magas homok hegyeken kiváló minőség és 

nagy mennyiségben termelt

m ustot
szüreti átvételre. A takarékpénztár termény és 
áru raktáránál nagy pincék és cement hordók 
bérelhetők a vevők által. Levelekre válaszol: 
Jakab Rezső szőllőegyesületi titkár 

Énmihályfalván.
1812 szám 1905.

Versentárgyalási hirdetmény.
Ezennel közhírré tétetik, hogy a dohányjö

vedéki javaknak 1906. január 1-161 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.) 
üsszmennyisége mintegy 10.000 métermázsa. Ezen- i 
kívül kifuvarozandó az esetről-esetre összegyü- | 
lendő szemét és a téli hónapok alatt összogyült 
hó, nemkülönben a szentantali hercegi uradalom
tól befuvarozandó mintegy 220 m3 kemény tűzifa.

Felhivatnak pályázni szándékozók, hogy egy 
koronás bélyeggel és egy évi kereset 5 % -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 kiteendő, 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 alatt megtekinthetők.

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

Utánnyomás nem dijaztatik.

Kolbász
debreceni kolbász azonnal ehető vagy főzni való 192, pörkölt 
bőrű szalonnák elsőrendű zsírnak 1(58, sós fehér vastag 168, 
vékony 168, füstölt vastag 176, vékony 176, debreceni papri
kás sz.alonna 184. pácolt fogliagyuins paprikás szalonna 2 0 0 , 
pácolt bőrös sonka, karinonádli, oldalas —, pácolt sovány 
szalonna nélküli sonka, karmonádli. oldalas 160 fillér. A fönti 
áruk s/.állitó levele és csomagolása ingyen. Elsőrendű házi 
zsir 176. Hozzá szelencék: f> kgros 110. 10 kgros 140, 2á 
kgros 280. Az árak fillérekben értendők. Áruim árai, melyek 
gyakran változók e helyen minden számban k o l b á s z .  eim 

alatt találhatók.
Szállítja: IS A U /X  L5í kiviteli üzlete, Nyíregyháza. 

748/1905. végreh. sz.

Árverési hirdetmény.
Alulirt bírósági végrehajtó az 188 L. évi LX. 

t.-c. 102. £-a értelmében ezennel közhírré teszi, 
hogy a Selmecbányái kir. járásbíróságnak 1905. évi 
Sp. 441/2. sz. végzése következtében W'eisz. Adolf 
javára Siiberberg Samuellen 1600 K s jár. erejéig 
1905. évi augusztus hó 28-án foganatosított ki
elégítési végrehajtás útján le- és felülfoglall és 
1624 K 4-2 f-re becsült következő ingóságok, u. m.: 
fűszeráruk, borok szeszes italok és bútorok nyil
vános árverésen eladatnak.

Mely árverésnek a selmeci kir járásbíróság 
1905. évi V. 402/2. számú végzése folytán 1600 K 
tőkekövetelés ennek 1902. évi aug. hó 28-ik nap
jától járó 5 % kamatai, 1 % váltódij és eddig 
összesen 34 K 40 f-ben biróilag már megállapított 
költségek erejéig, Bélabányán alperes lakása és 
üzletében leendő megtartására 1905. évi szep
tember hó 22-ik napjának d. e. 10 órája határ
időül kitüzelik és ahhoz a venni szándékozók 
ezennel oly megjegyzéssel hivatnak meg, hogy az 
érintett ingóságok az 1881. évi LX. t.-c. 107. és 
108. $-ai értelmében készpénzfizetés melleit, a leg
többet Ígérőnek, szükség esetén becsáron alul is 
el fognak adatni.

Amennyiben az elárverezendő ingóságokat 
mások is le- és felülfoglaltatlák és azokra kielé
gítési jogot nyertek volna, ezen árverés az 1881. 
évi XL. t.-c. 120. §-a értelmében ezek javára is 
elrendeltetik.

Kelt Selmecbánya, 1905. évi szép. hó 13-án.
Óváry Dezső

kir. bir. végrehajtó.

1288 905. sz.

Árverési hirdetményi kivonat.
A Selmecbányái kir. járásbíróság mint telek

könyvi hatóság közhírré teszi, hogy Gizella gőz
malom Krausz Mayer és fiai cég végrehajtatnak 
Sleinar Mór végrehajtást szenvedő ellem 1169 K 
03 f tőkeköv. és jár. iránt végrehajtási ügyé
ben a selmecb. kir. járásbíróság területén levő 
Steiner Mór tulajdonául bejegyzett a Selmecbányái 
563. sz. tjkvb. A -+- 109. hrsz. 55/IV. nép- 
össz. ház és kertre az Alsó-utcában ezennel 
adószerint 5400 K-ban megállapított kikiáltási 
árban az árverést elrendelte, és hogy a fentebb 
megjelölt ingatlanok az 1905. évi október hó
5-ik napján d. e. 10 órakor ezen kir. járásbíró
ság telekkönyvi hivatalos helyiségében megtartandó 
nyilvános árverésen a megállapított kikiáltási áron 
alul is eladatni fog.

Árverezni szándékozók tartoznak az ingatlan 
becsárának 100 0-át készpénzben vagy az 1881. 
évi LX. t.-c. 42. §-ában jelzett árfolyammal szá- 
mitott és az 1881. évi november hó 1-én 3333. 
sz. a. kell igazs. miniszteri rendelet 8. §-ában 
kijelölt óvádékképos értékpapírban a kiküldött 
kezéhez letenni avagy az 1881. LX. t.-c. 170 §-a 

1 értelmében a bánatpénznek a bíróságnál előleges 
; elhelyezéséről kiállított szabályszerű elismervényt 

átszolgáltatni.
Selmecbányán, 1905. évi junius hó 26-ik 

napján.
A kir. járásbíróság mint tlkvi hatóság.

Llha, kir. jbiró.
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Nincs többé iszákossá̂ !
Kívánatra bárkinek bérmentesen kül
dünk egy próbát a Cozaporból Kávé. 
tea. étel vagy szeszes Italban egyfor- 

mán adható az ivó tudta nélkül.

INGYEN PKÚBA 171. SZ. 
Vágja ki ezen szelvényt és 

küldje még ma az intézetnek. 
(Levelek 25 fillér levelezőlapok 
10  fillérrel bórmenfesitendök.j

COZA INSTITUTE
(Dept. 171.)

62, Chancery Lane, 
London, Anglia.

5ZÉNASY.

a r p A ? .

ES

QMJÍE,
M A G Y A R

RAJZ KÖRZÖÍ JOBBAK, 

joergcs özv .  é s  fiánál.
1275 szám. 1905.

Ali ejtési hirdetmény.
A nagytekintetű m. kir. doh. jöv. köz. igaz

gatóság C. é. augusztus hó 21-én kelt 14910 VI. 
sz. magas felhatalmazása folytán a következő 
szertári cikkek u. m.:
1 2 .0 0 0  db. pubafadeszka 13 mm. vastag 211  mm. széles 

8  0 0 0  18 ., ., 268 .,
8 .0 0 0  ., 18 816 .,
2 500 .. .. 20 .. 211 .,
4.900 ., ., 20 ., ., 253 ,
2 .0 0 0  ., 2 0  ,. .. 316 .. | -o

800 ., ., 25 ., ., 263 „ 3
100 ., ., 83 ., „ 263 ..
2 0 0  .. 40 .. 268 ,  |  ”
400 ., „ 50 ., ., 320 .. .. 4 m. hosszú

12.000 .. „ 20 „ .. 53 .. .. 3-8 ,. ..
szállításának 3 évre és pedig 1900. január 1-től 
1908. december hő végéig terjedő időre leendő 
biztosítása iránt. f. év szeptember hó 25-én d. e. 
10 órakor versenytárgyalás fog tartatni.

Erről pályázók azon hozzáadással érlesíttet- 
nek, hogy 1 korona bélyegjegygyel és az ajánlati 
összegnek 5 °0-nyi bánatpénz letételéről szóló adó
hivatali nyugtával ellátott zárt ajánlataikat, me
lyekben a deszkák és lécek ára a fennti méretek 
szerinti darabonként szóval és számmal kiírva 
iegven, a versenytárgyalás napján délelőtt 10 óráig 
alulírott igazgatóságnál annál is inkább nyújtsák 
be. mivel elkésett ajáidatok 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 dijn/,tntik.

N y a v a ly a tö r é s !
Ki nyavalyatörés, görcs és más ideges állapotban 
szenved, kérjen íratott, ingyen es bérmentv* 
kapható a szabd, hattyú gyógyszertár által 

Majna. Frankfurt.

^  A Cozapor többet ér, mint a világ minden 
szóbeszéde a tartózkodásról mert csodahatása 

. A ellenszenvessé teszi az iszákosnak a szeszes 
4  italt. A Coza oly csendesen és biztosan hat, 

hogy azt felesig, testvér avagy gyermek 
egyaránt, az ivónak tudta nőikül adhatja és 

^  az illető mégosak nem is sejti mi okozta ja- 
a  villását.

Coza a csaladok ezreit bökhette ki ismét, 
sok ezer tértit a szégyen és becstelenségtől 
megmentett, kik később józan polgárok és 

/  iigyes üzletemberek lettek. Temérdek fiatal 
embert a jó útra, es szerencséjéhez segített V M  és sok embernek életét számos évvel meg-

^  liosszabbitotta.
Az intézet, mely a Cozapor tulajdonosa, 

mindazoknak kik kívánják egy próba adagot dij es kölUég- 
mentesen küld, hogy így bárki is meggyőződhessen bizto- 
hatásárói. Kezeskedünk, hogy az egészségre teljesen ártal
matlan.

T. c.
Van szerencséin értesíteni, hogy

női és fér f i  szabó mű h e l y 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 jóakarátába
-------ajánlanám, vagyok---------

kiváló tisztelettelHellász János.

E lőleges jelentés.
Van szerencsénk a n. é. hölgyközűnség b. 

tudomására adni, hogy
a f. hó 20—21-iki országos vásárra

női és leánygyermek ■: :■ 
felöltőkből

a SEMBERY-ház sarokhelyiségében
---------- (volt C s i l b a - f é le  üz le t)-----------

óriási választékunkkal megérkezünk, hol a n. é.
hölgyközönségnek 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 tisztelettelH E I M A N  L I P Ó T É S  T Á  R S A

Magyarország legnagyobb női felöltök áruháza.

T. c.
Tisztelettel értesítem a nagyérdemű közönséget, mi- 1 

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

legujabb kivitelben, melyeket

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

Mély tisztelettelWEISZ SIMON
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(GLÜCKSTHAL GYULA utóda.)

Egyszeri áátsimitás

SCHICHT-
szappannal

(S za rv a s  -vagy k u lc ssza p p a n )

pútol

§ Z A f C T o - m  átsimitást k özönséges  
I V C L & L U i l  s z a p p a n n a i -------------- _

■ rí Knpiit

Schicht-szappanga legjobb és használatban a legolcsóbb !

Igmándi keserűvíz, reggel fél pohárral használva,
jelenleg a legjobb természetes gyomor-, bél- és vértísztitó, mint 
ivó kúra a K a  r l t ib a d i  és JM civieiibciá/i gyógymód meg

lepően gyors és sikeres helyettesitője. — Az első magyar ásványvíz, a melyben RÁDIUM fedeztetett fel. G yógy- 
®peje  ren d k ív ü li. — Kapható: gyógyszertárakban és Ernszt Zsigmond füszerkereskedőnél kis és nagy Üvegben.

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