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Az expedíciót s hirdetéseket illető reklamációk a lapkezelő

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

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

Ionosén a fővárosba való áthelyezése semmi- 
esetre sem volna a főiskola érdekében való.

Válósziniilég ez értelemben fog dön
teni a bányászati és k« hászati egyesület 
közgyűlése is s igy két hónapos pro- és 
kontra vitatkozás után ez- az országos ér
dekeltséget keltő kérdés egy időre s való
színűleg jó időre lekerül a szőnyegről.

Nekünk Selmecbányáinknak az volna 
az érdekünk, hogy ne csak jó, de beláthat
lak bosszú időkre ne kerüljön felszínre ez 
a kérdés és ha ez az érdekünk, ennek el
érése céljából nemcsak beszélnünk és írnunk, 
de tennünk is kell.

Feltételesen már ez év elején megírtuk, 
s azóta a megjelent emlékiratoknak tárgyi
lagos elbírálása után határozottan megálla
píthatjuk, hogy az áthelyezés eszméjének 
szülőhelye Selmecbányán van és szülőoka 
az elégedetlenség. A székhely áthelyezése 
érdekében kelt emlékirat nyíltan és vilá
gosan kifejezi ezt. Ezt az elégedetlenséget 
tehát — amennyiben jogosult — lassankint 
meg kell szüntetni az azt felidéző oknak 
megszüntetésével és hogy ezt meglehessük, 
valljiik be, hogy vannak ilyen okok.

Be kell ismernünk azt, hogy városunk 
a mostani évtizedet megelőző időkben úgy

szólva egy lépést sem tett a haladás terén 
s csak az utóbbi években kezdette pótolni 
a régi idők sok mulasztását, mert hogy 
lassankint és a közönség erejéhez mérten 
megkezdődött már évek előtt ez a munka, 
azt senki nem tagadhatja.

Vízvezeték létesítése, járdák rendezése, 
az utcai világítás kifogástalanná tétele, 
iskolák építése, az Erzsébet-tér parkírozása, 
legutóbb épen a főiskolai tanárok érdeké
ben uj, modern lakások építése, mind az 
utóbbi évek létesítményei, s mind olyan 
létesítmények, amelyek a haladás mellett 
bizonyítanak. Igaz, hogy ez a haladás nem 
rohamos, nem szembeötlő, de mégis csak 
haladás, s igy ha igazságosak akarunk 
lenni, nem mondhatjuk azt, hogy a város 
visszafelé fejlődik.

Az az állítás, hogy a Selmecbányái 
bányászat hanyatlik, hát ma igaz, holnap 
tán nem lesz az. Komoly szakértők azt 
mondják, hogy van a mi hegyeinkben még 
elég érc csak fel kell keresni. E szakér
tők állításában nincs okunk kételkedni, 
mert a múltban is előfordult igen sokszor, 
hogy csökkent a bányák jövedelmezősége, 
de jöttek jobb idők, amikor szépen jöve
delmeztek azok.

Síné ira et odio.
Ez év elején, február hónapban foglal

koztunk először lapunk hasábjain azzal a 
kérdéssel, amely két hónapja már orszá
gos fontosságúvá vált: a bányászati és erdé
szeti főiskolának áthelyezési kérdésével.

Azóta megjelent a főiskola tanárainak 
e tárgyban kelt emlékirata, megjelent Sel- 
mec- és Bélabánya sz. kir város közönsé
gének az emlékiratra adott válasza, foglal
kozott ez ügygyei a fővárosi sajtó, foglal
koznak e kérdéssel a bányászati és kohá
szati egyesület vidéki osztályai s holnap 
a tárgyalás alá veszi az ügyet az országos 
bányászati és kohászati egyesület közgyű
lése is. Egyszóval ez a minket Selmecbá
nyáinkat igen közelről érdeklő fontos kér
dés országos érdekeltséget keltett.

Olvasó közönségünk az egész kérdést 
ismeri, mert az e tárgyban kelt emlékira
tokat egész terjedelmükben közöltük s itt 
még csak azt tartjuk szükségesnek megem
líteni, hogy a bányászati és kohászati egye
sület vidéki osztályai — a salgótarjáni 
osztály kivételével mindannyian amellett 
vannak, hogy a főiskola áthelyezése és kü-

Vér.
I r t a : P ap p  V ik to r.

A fényes városnak egy gyönyörű palotájában 
halva fekszik egy leány. Egyedül van, dultan 
rendetlenül, úgy a hogy meghalt. Az ajtók tárva- 
nyitva. Fel kellett feszíteni, hogy az orvos és a 
rendőrség felvehesse a jegyzőkönyvet. Úgy hagy
ták bezáratlanul.

A villanyfény beárad a csillogó szobákba. 
Egy rendőr járkál a kapu előtt. A cifra vaskapu 
kulcsát őrzi, amig megérkezik a fekete kocsi, hogy 
elvigye a hullát.

Hideg éjszaka van.
Csak úgy sziporkázik a villanyfény a pár- 

kányzalokon.
A telefon a helyszínére szólított. Mire oda

értem. a selyem és smyrnaszőnyegek lucskosak, 
sárosak voltak a kiváncsiak, az újságírók s ren
dőrök lábnyomaitól. Hangosan beszélgetlek, vicce
lődtek, nevetgéllek és dicsérve nézegették a lakás 
gyönyörű dísztárgyait, pompás festményeit és 
ezüstjeit.

- -  Hogy hívják a leányt? — kérdeztem
egyiktől.

— Médey Klára.
— Öngyilkosság?
— Az. Ült a kés még a testében.
A rendőrségi jegyzőkönyv is az asztalon

volt. Megtudtam belőle, hogy huszonkét éves. 
Rokona nincs. Két éve lakik itt A foglalkozási 
rovat üres volt.

Mig a tudósítás elkészült, társaim elmentek. 
Egyedül voltam a halottal.

Csak most néztem meg közelebbről. Felsé
ges szép leány volt. Barna. Koromfekete üveges 
szeme nyitva bámult a szoba falára. És tekintete 
nség a halálban is mosolygó, kacér, de fájdalmas 
volt. Mintha folyton könyörögne és nevetne az 
szemsugár. Az ajka kissé kinyílt. Egy ránc sincs 
rajta. Fehér fogsorán rikítóan törik ineg a hideg 
villanyfény. Minlha minden árciztna mozogna eb
ben a világításban. Hajából egy ébenfa lésü a 
homlokára hullott. Gyönyörű, kísértetiesen szép 
volt oz a fej Szebb, mintha élne.

A kerevet inellett, a sáros csizmáktól be- 
piszkolt medvebőrön fekszik. Hanyagul, minlha 
velem kacérkodnék.

Egy báriumyelü nagy késsel szúrta meg 
magát.

Lilaselyem pongyolája alig véres. A testén 
futott végig a vér. Az orvos balfolül [elszakította 
válláról a ruhát. Úgy is maradt. Fehéren hidegen 
lündöklött a kar, amely bizonyára parázsan is 
égett.

Pompás, felséges kép volt, amint fájdalmá
ban végig nyúlt a medvebőrön. Sajnálatos és 
izgató.

Olyan volt, mint midőn a tövén élő rózsára 
kátránycsepp hull.

Az a csepp halála a rózsának.
Élt, pedig halott volt.
Sokáig, tűnődve néztem ezt a fájdalmas, ka- 

cérarcu, szép leányt. Megfogtam gyűrűkkel tele
rakott, bársonyos kezét, hogy csakugyan hideg-e. 
Valahogyan nem szereltem volna, ha megeleve
nedik.

Éppen távozni készültem, mikor egy üreg 
tisztes arcú ember lépett a szobába. Sirt az öreg 
amint meglátta a leányt és kezet csókolt neki 
Aztán elmondotta, hogy gyermekkorától ismeri őt. 
Az apjánál volt sokáig ispán. Egyetlen gyermeke 
volt Klára apjának. És olyan gyönyörű, hogy 
hozzá fogható talán nem is lehet.

— Mikor én a fővárosba kerültem, — foly
tatta az öreg - Klára már itt volt, de egyedül, 
nem a szüleivel. Azok azt sem tudták, hol van 
mert megszökött hazulról. Nem tudom világosan 
a dolgot, de valami szerelmi történet kellett le
gyen az oka ennek a szakításnak. Tudtam, hogy 
Klára pénz nélkül hagyta oda a nagy kastélyt s 
mikor először látogatására jöttem, olyan fény és 
pompa fogadott, hogy gondolkozóba estem. Nem 
csalódtam. Később megtudtam, hogy Médey Klára 
árulja magát és veszik, mert gyönyörű.

— Ugy-e gyönyörű ? Most is gyönyörű — 
siránkozott az öreg.
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Abszolút hanyatlásról tehát szó sem 
lehet sem abban, sem ebben a tekintetben. 
Ám tenni valónk van még elég, s a lassú 
de biztos fejlődés utján szó sincs róla. hogy 
még megái Ihasson a város.

Mi is állandóan sürgettük egy tisztes- 
seges vigadószinliáz lé tesítését: egy meg
felelő téli fürdő berendezését; a széles 
vágányéi vasút kiépítését, stb.

Úgy tudjuk történtek is lépések ezek- | 
ben az ügyekben s amennyire e város 
közönségétől függ, meg fognak valósulni 
ezek az igazán szükséges intézmények is, i 
ámde a megfelelő tőke hiányában egyrészt 
időre van szükség és ami még fontosabb 
és a város fejlődésének sine qua nonja, 
szükséges az egyetértés, a közös m unkál
kodás.

A főiskola tanári karának éj) úgy ér
dekében fekszik, hogy fejlődjék a város, 
mint a város minden lakosának, lehetetlen 
tehát teljesen visszavonulniok attól a mun- j 
kától, amely a fejlődést célozza- A főiskolai 
tanári testületnek igen nagy ethikai és 
intellektuális ereje van, ez erőt elvonni, s | 
a közérdekében nem (felhasználni nem csak, 
hogy nem érdekük, de káruk is.

Kevés vidéki városa van az országnak 
amelynek ilyen magas műveltségű és tudású 
s számban is tekintélyes testületé volna, 
mint a minő városunknak van a főiskola 
tanári karában ; egy ilyen testületnek irányt 
szabnia és vezetnie kötelessége, amely kö
telességet eddig teljes mértékben be is tói- ; 
tött a tanári kar a magyarosítás terén.

Nélkülözni a hatalmas erőt ezután sem ; 
szabad, sőt azt szeretnek, lm a közélet 
minden ágában, a köztevékenyseg minden , 
terén érvényesülni láthatnák.

A székhely elvitelének kérdésében föl- : 
merült vélemény klilömbség nem szabad, , 
hogy mind en kérdésben választó fal legyen |

— Jaj Istenem mivé is lett. Sohasem hittem 
volna. Mikor először az ölembe vettem, mikor 
először ültettem a nyeregbe . . .  Hiába . . .  hiába .. .

Az öreg elengedte a leány kezét, letörölte a 
szakállán csillogó könycseppeket, végig járta a la
kást. Hivott, hogy segítsek neki, vegyük számba 
nagyjából a bútorokat s a holmikat. Hátha irato
tokat vagy leveleket találunk.

Szívesen segédkeztem, mert érdekelt a sze
rencsétlen teremtés. Feltörtük az íróasztalt. Ezer 
emléktárgyat, csecsebecsét és levelet találtunk. 
Az ü»’eg lázasan turkált az irathalmazban. Az én 
kezembe egy fűzött napló, került. A »Klára nap
lója.* volt.

május 9.
»Felséges est. Ezer csillaggal, szomorú hold

dal. Amint itt ülök a széles, mohos kőpadon, 
rám omlik a borostyán virága s a vad szőlő ka
rolja nyakam. Mintha ő ölelne. Olyan édes olyan 
valóság ez a fantázia. Mert tudom, hogy mindjárt 
itt lesz, mindjárt ő ölel igazán. Ö mondta a vi
rágoknak, hogy addig becézzenek engem . . . 
Ha! . . már itt van. Lódobogás. Átugrott a falon 
és megölök nagyon, nagyon . . . .

— Tudtam biztosan, hogy eljösz ma is és 
valahogy még sem bíztam. De jó hogy itt vagy, 
Sándor. Ne menj el soha innen . . .  ne menj el 
soha . . .

— De meg tudja az apád.
— Igaz . . .

a város közönsége és a tanári kar között 
s együtt működni m is közérdekű kérdé
sekben hazafias kötelességük ebben ’u vá
rosban, amely a nemzetiségi vidéken őr- 
bástyája a magyarságnak.

Selmecbányát erősíteni, a haladás utján 
megtartani hazafias kötelesség, s ebben a 
munkában „ unit is viribus“ részt kell vennie 
mindenkinek, ak it sorsa, hivatása e városba 
vezetett.

Mi hisszük, hogy a székhely változ
tatás kérdésénél fölmerült ellentétek miha
marább el fognak simulni, s m iként vihar 
után föléled a természet, e tollliarc után 
is ujult erővel, sine ira et odio folytatjuk 
a város fejlesztésének szükséges munkáját.

— ő.

A főiskola áthelyezésének 
kérdéséhez.

A ^Selmecbányái Híradó*, ez évi 37. szá
mában közölte egy részét Selmelmecbánya „ Vá
lasziratának" a főiskolai tanári kar emlékiratára. 
Hosszas távollétem után csak most kerüli ke
zembe a válaszirat. Nem érzem magamat som 
indíttatva, sem feljogosítva a válaszirathoz tüze
tesen hozzászólani; de minthogy rólam, nevem 
említésével az van állítva, hogy én az áthelyezés 
ellen foglaltam volna állást, ennek helyreigazí
tását annyival is inkább szükségesnek tartom, 
mert álláspontom felől utazásom közben sok szak
társam intézett hozzám kérdést.

Erre nézve tehát ki kell jelentenem, hogy 
én az áthelyezés kérdésében nem nyilatkoztam, 
hanem a főiskolai tanács elé terjesztett emlék
iratot a részletes tárgyalás alapjául azon okból 
nem fogadban el, mert meggyőződésem szerint 
a főiskola áthelyezésének kérdése, a bányászati 
és erdészeti felsőbb szakoktatás egymástól való 
elválasztásának kérdése nélkül nem oldható meg. 
Először tehát a lelett kellene dönteni, váljon a 
felsőbb szakoktatásnál el választassanak-e a bá
nyászati szakok az erdészeti szaktól.

Ha e felelt a döntés megtörténnék itt és 
fenni, csak akkor lehet megvitatni a Solmecbá-

Gsókolj hát addig is folyton, folytonosan édes
És csókolt és ölelt sokáig, mindig. És csókolt 

nemcsak a számon, nemcsak a kezemen, nemcsak 
a hajamon . . . mindenütt, a hol csak ért. Ilyen 
vad és ilyen édes még sohasem volt.

És már nem is beszéltünk, mintha nem tud
tunk volna. Egymáshoz húzódtunk, öleltük egy
mást, úgy, amig szinte eleszméllem.

Még arra emlékezem, hogy a holdsugárban 
tündöklőit, színesedett, bólongotl és összehajolt 
körülöttünk a sok virág. Aztán egyszerre érez
tem a Sándor forró lehellelét, de többet nem 
tudok, azt sem, hogy elvált tőlem.

A nap költött fel a mohos kőpadról, Nagyon 
meg is ijjedlem. Befutottam a szobámba és nem 
tudom, miért: sírtam sokáig keservesen . . . »

május 29.
«. . . Már nem is szeret úgy mint eddig.* 

október 3.
• Íme. Sándornak egy szava, egy esküje sem 

volt igaz. Oh Istenem, oh Istenem . . .«
Letettem a naplót a többi írások köáé. 

Nesztelenül kimentem a szobából, az öregnek 
sem szóltam semmit. Mintha megértettem volna 
a tragédiát, hiszen talán minden rossz nő igy lett 
rosszá s igy hal meg.

Könnyes szemmel néztem vissza mégegyszer 
a gyönyörű, fájdalmas arcú, holtában is kacér 
leányra.

nyán maradás vagy máshová való áthelyezés kér
dését. Mert a felső szakoktatás helyére nézve más 
igényei vannak a közös főiskolának, mások a bá
nyászatnak és hozzá kapcsolt ágazatoknak s végre 
más igényei vannak e tekintetben az erdészetnek.

A felölt ugyanis nem kételkedem, hogy az 
áthelyezés a főiskola szétválását is maga után 
vonná. De ebben az esetben a főiskola szétváló 
részeinek elhelyezését nem lehet együttesen tár
gyalni. Először tehát a szétválás kérdését kell el
dönteni.

Ami különüseu az erdészeti felső szakoktatás 
kérdését illeti, ezt már az Országos Erdészeti 
Egyesület is többször vette tárgyalás alá. Ebbéli 
nézeteimet volt alkalmam kifejezni az Orsz. Érd. 
Egyesület Pécsen tartott közgyűlésén 1884-ben 
(L. Érd. Lapok, 1884. évf. 969. és le. laj)okon) vala
mint a Budapesten 1896-ban tartott közgyűlésén 
is (L. Érd. L. 1896. 815 és k. lajjok).

Mielőtt a szétválasztás kérdése fel nem vet
tetik és el nem döntetik, addig az áthelyezés 
kérdésével foglalkozni nézetem szerint idő előtti.

Selmecbánya, 1905. szept. 21.
F e k e te  L ajos.

Az alkoholellenes kongresszus.
Szürelidő körül megélénkül közéletünk. Ki

állítások és kongresszusok rendeztelnek, hogy 
konstatálni lehessen a haladást és egyúttal fel
hívhassák a figyelmét azokra a bajokra, melyek 
a hatalmasabb fejlődésnek útját állják.

Valamennyi legutóbb tartott kongresszus 
közül társadalmi szempontból kétségtelenül az 
alkoholellenesnek kell legnagyobb jelentőséget tu
lajdonítani. Noha az e kongresszus keretében el
hangzott beszédek és előadások természetszerűleg 
még erősen elméleti Ízűek és még alig számit- 
hatnak aa oly annyira kívánatos gyakorlati ha
tásra: mégis tagadhatlan, hogy az a sok igazság, 
mely az antikoholislák tanácskozásaiból kicsillám- 
lik, sikeres működésre és az eszmének diadaljut- 
tatására nyújt kilátást.

Miért nem sikerült a mozgalomnak eddig 
mélyrehatóbb eredményeket produkálni, miért nem 
tudott különösen hazánkban gyökeret verni? Oka 
a mozgalomnak pregnánsan kidomborított nem
zetközi irányzatában keresendő, mely nem alkal
mazkodik nálunk különösen hazai viszonyainkra, 
de más országokban sem találja meg azt a helyes 
utal, amely célhoz vezethetne. Szinte azt lehetne 
állítani, hogy az a minden akadályt figyelmen 
kívül hagyó erélyesség, amely külömben a siker 
titka szokott lenni, e kérdés kezelésénél végzetes 
hibának tekintendő. Ernyedellenűl a kitűzött cél 
felé törni: ez a kielégítő eredmény elérhetésének 
kétségkívül elengedhellen előfeltétele. Ám nem-e 
szükséges előbb gondosan megvizsgálni, vájjon a 
talaj rohamos előrehaladás részére kellőleg elő 
van már készítve ? Vájjon nem tornyosulnak a 
célhoz vezető úton oly akadályok, amelyek le
küzdésére véges emberi erőnk elégtelen?

Ez idő szerint pedig még határozottan igy 
van! Noé ideje óta, sőt még élőbbről tudja az 
emberiség, hogy a szőllő istenáldását nemcsak 
úgy élvezhetük, amint azt a természet a tőkén 
megérleli. Már ősidőkben ismert dolog volt, hogy 
az a pompás nedű, mely ellen most oly kemé
nyen kikelnek, szinte leküzdhetlen varázst gya
korol nemcsak a gégére, de kedélyünkre is. A 
nagyok legnagyobbjai meghajoltak hatalma előtt, 
halhatatlan költők tüzes lelkesedéssel megénekel
ték. Szegények és gazdagok még ma is csüngenek 
rajta — azt a hatalmi szót, mely kiszorítaná, 
még nem mondották ki és aki mégis ki akarná 
mondani, csak gúnyt arathatna.

Ennek a lénynek megállapítása azonban még 
korántsem jelenti azt, mintha az általunk is kár
hoztatott alkoholizmusnak dicshimnuszt akarnánk 
zengeni. Hiszen közismeretes, hogy az ivás szén-
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vedélye évente sok ezer munkaképes kart meg- j 
bénít, s különösen munkás-osztályunk körében 
iszonyú pusztításokat visz végbe. A szocsiálpoli- ' 
tikus fájdalommal látja, mint tizedeli meg az al
kohol ördöge a legszorgalmasabb, a legügyesebb 
férfiakat, a családok fenlarlóit, s nem kíméli meg 
még a nőket sem. Szinte tehetetlenül állunk e 
szörnynyel szemben. A csapás, melyet reá akarunk 
mérni, nem fog. Kettőzött dühvei veti magát ál- : 
dozataira, kiknek száma egyre szaporodik. Idő
szakkal nem lehet ellene fellépni. Baltával nem 
lehet legyűrni. Ezzel kellene az anlikoholistáknak 
legelébb tisztába jönniük. Tudniok kellene, hogy 
sohasem fog nekik sikerülni az alkoholt egészen 
és teljesen erről a földtekéről elfujni. Azt is kel
lene tudniok és nyíltan beismerniük, hogy az al
kohol mértékletesen és megfelelő formában élvezve 
nem még, amint azt elhitetni szerelnék, sőt hogy 
épp ellenkezőleg, kisebb mértékben jó hatást gya- , 
korul az egészségre. A mértéktelenségben rejlik 
a baj, nemcsak az alkoholnál, hanem azoknál is, 
akik kíméletlenül küzdenek ellene.

A mértéktelen alkoholélvezet, különösen pe
dig pálinkaivás ellen egyedül hatásos szer — a i 
felvilágosítás. A tényeknek teljesen megfelelő, 
megcáfolhatlan felvilágosítás legtöbb eredményre 
számíthat. Rég megszűnt már, hogy az emberek ; 
a falra festett ördögül kísértetnek tartsák. Tartsák j 
tiszteletben az igazságot, melynek jegyében az i 
aulikoholisták harcolnak, hogy a siker el ne ma- : 
radjon.

Világosítsák fel a népet az igazságról! Ta- j 
nitsák meg, hogy mint minden dologban úgy kü- > 
lönösen a szeszesz italok élvezeténél a tnérlékle- ■ 
lesség elengedhet len, mert sehol sem boszulja meg 
magát a mérléktelenség inkább, mint itt.

Ez többet használ, mint tilalmak és korlá
tozások, melyek —• mint évszázados tapasztalatok 
igazolják — a lenyűgözött szenvedélyt esek még 

jobban serkentik.
Nem a közigazgatás, hanem az iskola van I 

hivatva, az alkoholkérdési megoldani. Törekedje- [ 
nek mindazok, kik a nép vezetői gyanánt szere- í 
őelni, minél szélesebb köröket ligyelmcztetni arra ! 
a veszélyre, mely szeszes italoknak mértéktelen j 
élvezetével jár és csak hamar tapasztalhatni fog- ; 
juk, hogy az alkohol pusztításai jelentéken meg ! 
fognak csappanj.

A hét története.
A válság. -  Munkásbiztositási kongresszus. -  Fellázadt köz- ! 
ség. - l'lgö onlök. A Higany-ügy. -  Ug.on Gábor l.iin- 1 
pöro - Letartóztatott ügyvéd. Merénylő vasutas felmontéso j

Az állandónak bizonyuló válság dolgában ' 
most nevezetes fordulat állt be: a király is, a | 
koalíció is immár meggyőződve látszanak lenni, ! 
hogy az eddigi csapáson haladva nem lehet a ki- j 
bonlakozás elé é rni. A koalíció ugyan erősen lián- j 
goztatja, hogy elveiből nem enged, mindazonáltal ' 
lagadhatlan, hogy szívesen fogadna tisztességes j 
és követelményeivel valamelyes módon össze- | 
egyeztethető kompromisszumot, amely egyúttal 
fedné a nemzet jogos kívánságait. A király meg | 
éppen siet módot adni a kölcsönös megérthetésre: 
együttes kihallgatáson fogadja a koalíció vezér- | 
embereit: Kossuth Ferencet, Bán ff y Dezsői, A ndrássy 
• !yulát, Apponyi AlbertclésZichy Aladárt. Majd meg- , 
látjuk, hogy ez a közvetlen érintkezés közelebb visz-o 
a már-niár elviselhotlenné vált válság megoldásá
hoz, amiben nem minden ok nélkül reménykednek.

Bécsben most a nemzetközi munkásbiztositási ; 
kongresszust tartják meg, melyen a magyar kor
mány is képviseltette magát. A munkásbizlositás 
üdvös eszméjét szolgáló nagygyűlésen különösen a ; 
biztosítás cgyszerősilésére és általánosítására irá
nyuló intézkedéseket vitatták meg.

Veszedelmes jellegű lázadás tört ki Csurog 
bácsmegyei községben a réti földek bérbeadása 
miatt, mely alkalommal a községi lakosok és a

kirendelt csendörség közölt véres összeütközésre 1 
került a dolog. A köznép jogokat formál a föld- j 
höz, azt sajátjának tekinti, s nem akarja megen- j 
gedni, hogy a községek hasznosítsák. E miatt volt : 
a lázongás, mely számos súlyosabb természetű 
megsebesilós után, a lázongó főkolomposok iolar- i 
tóztatásával ért véget.

A tűz, mely nehány nap előtt községeket 1 
pusztított, most az erdőket borítja lángokba. A 
Sepsiszenlgyürgy melletti Zágon községhez tartozó 
1200 holdas erdőt csaknem egészen elhamvasz
totta és a kárt eddig még megközelítőleg sem 
lehetett megállapítani. Ennél azonban még sokkal 
nagyobb tűzvész dühöng a Herkules-fürdőt kör
nyező erdőségekben már hetek óta. A 30 hektárt 
meghaladt lángoló erdőnek fojtó füsllümege a 
szobákba is behatol és szinte lehetetlenné teszi 
a fürdőhelyen való tartózkodást. A mentésre ki
rendelt katonák közül sokan pórul járnak. Lég- j 
utóbb a tűz által meglazult mészsziklák több ka
tonát maguk alá temetlek. Kettő azonnal meghalt, 
egy a halállal vívódik, három súlyosan és tizen- | 
egy katona künyebben megsebesült.

A hírhedt Zigány-ügy mind posványosabb | 
lesz. Letartóztatták Zigány védőjét, mi miatt az ! 
egész közvélemény és a budapesti ügyvédi ka- j 
mara is állást foglalt a rendőrség ellen. Nyilvá
nosságra jutott végül bánfl'y Dezső bárónak Zi- 
gányhoz intézett levele, melyet olybá iparkodott 
a rendőség feltüntetni, mintha Bánffyra nézve 
komprommi táló lenne. A levél nyilvánosságra ho
zott szövegéből azonban épp ennek ellenkezője 
tűnt ki.

A székelyudvarhelyi törvényszéken mosta
nában tárgyalják a székelyegyleti takarékpénztár 
csődügyével kapcsolatos bűiipürt. A marosvásár
helyi ítélőtábla az ügyészség fellebbezésére Ugrón 
Gábor elnökigazgatót és társait csalárd bukás 
büntellébén mondotta ki bűnösöknek. A vádlottak 
a tárgyalás folyamán politikai hajsza követkéz- í 
ményénok tulajdonítják a pör megindítását és 
ártatlanoknak vallják magukat. Feszült érdeklő- j 
déssel várják az ítélet kihirdetését, melyre csak 
a jövő héten kerül a sor.

Szenzációs letartóztatás történt a héten. í 
Kreutzner István ügyvédet sikkasztás és váltó- j 
hamisítás miatt köröztette a rendőrség. Egész ! 
sereg váltót hamisított, állások ígéretével hKzé- I 
kény emberektől kicsalt kisebb-nagyobb össze- j 
gokel, reá bízott pénzeket saját céljaira használt I 
fel s e bűnös ma nipulációit évek óta űzte. Most j 
maga jelentkezett a rendőrségen, hol termesze- j 
lesen azonnal letartóztatták.

Nagy érdeklődés mellett tartottak meg a ; 
napokban egy esküdtszéki tárgyalást a miskolci ; 
törvényszék előtt. A vádlott Varga Elemér üzlet- 
vezetőségi tisztviselő volt. a ki hivatalnok társára 
Kertész Károlyra rálőll és karján súlyosan meg
sebesítette azért, mert egy kölcsön után uzsora- 
kamatot szedőit és anyagi romlásba döntötte. Az 
esküdtek a vádlottat nem bűnösnek mondották 
ki, mire a törvényszék a közönség nagy megelé
gedésére felmentő Ítéletet hozott.

K Ü L Ö N F É L É K .
Tisztelettel kérjük lapunk előfize

tőit, hogy az előfizetés m gujiíása iránt 
intézkedni szíveskedjenek. Egyúttal 
kérjük azokat is, akik az előfizetési 
dijakkal hátrálókban vannak, misze- j 
rint a hátralékot beküldeni szívesked
jenek, hogy a kiadóhivatalnak is mód
jában legyen kötelezettségeinek eleget j 
tenni.

— Személyi hirek. Heincz Hugó orsz. kép
viselő, Szitnyai József kir. tanácsos, polgármester i 
Horváth Kálmán rendőrfőkapitány tegnap a fő
városba utaztak a bányászati és kohászati egye- ,

sülét közgyűlésére. — Vadas Jenő főerdőtanácsos 
a főiskola prorektora a mull szerdán Erdélyből, 
hova a földművelésügyi minisztérium mint szak
értőt küldötte ki. hazaérkezett.

— A helybeli zárda gyóntatóL Prímás O 
Eminenciája főtisztelendő Szartórisz Ferenc, a katli. 
gimnázium tanárát, a helybeli és hegybányai zárda 
igazgatóját a helyből izárda rendes gyóntatójává 
nevezte ki. Kendkívüli gyóntalónak pedig kinevez- 
letell Hennáim József helybeli segédlelkész.

— Köszönetnyilvánítás. A hodrusbányai 
róni. katli. ifjúsági egyesület által saját alapja 
javára rendezeti műkedvelői előadás alkalmából 
nagyobb összeggel hozzájárultak: Pelerka János 
4 K, Sztraka Rezső 3 K, Poljak Ferenc, Prepelik 
József, Czimra József 2—2 K, Kon rád Sándor 1 
K. Ultcás István fi K, Oktavecz József 2 K. Jakn- 
becz János 1 K, Szabó N.-né 220 K, Kubánek 
József 2 K, Lindmáyer Ilona 2 K, Bili Ilona 4 
K, Pilcz lgnácz 3 K. Novotny Venczol 2 K, Suma 
Adolf 1 K, Miákovics Miczi 4 K, Daubner Lajos 
1 K, Kubis Géza 1 K, Szlankovics Adolf 2 K, 
Sztraka Cziril 1 K, Bobis Géza 1 K, Muchmájer 
Ferenc 4 K, Hain Ferencz (ifid K. Kovácsik Ist
ván 2f40 K. Ujcz József 140 K, Spilzer Ede 120 
K, Kalcsok I n é  1 K, Dvorzsák Henrik 4 K. 
Maczanga Rózsi 1 K, Sztraka Emil 1 K, Suberl 
Károly 3 K, Biedl Ferencz 4 K, Paduch Ferenc 
3 K, Hodina Mihály 3 K. Bácsik János 120 K. 
Kalcsok Kárvly 1-40 K, Blum Henrik 3 K, Molnár 
Lajos, Komora Mihály, Sztraka 'l’ivadar, Zmoraj
J. -né 1—1 K, Szuchy János 1*40 K, Turman 
Mihály 3 K, N. Erzsiké 3 K, Horn Ferenc 120
K, Andrézal János 1 K, Puskás József 3 K, Ha- 
cher János 2 K, Bichnyavszki N. 2 K. Longauer 
Ferencz 1 K, Rulkay Károly 2 K, Duinetovics 
János 2 K, Szkuhra-né 1 K, Feldszáin János 260 
K, Timko Pál, Májerszky Mihály, Halál N., Zajacz 
János 1—1 K, Manczier István 140 K, Peternák 
János 2 K, Szpiska János 2 K, Neubaurik Jó- 
zsefné 170 K, Bácsik János 340 K. Horváth 
József 2 K, Durdik Erazmusz 150 K, Durdik 
Rezső 1 K, flrcgus Julianna 2 K, Písch József 
l -74 K, Zajacz Imre P60 K, Kraválik Emília 2 
K, Sertancz Terka 2 K, Sertancz Anna 1 K, Iring 
Antal 1 K, Zdián Vilmos 1 K, N. N. l -20 K. N
N. 1 K, Vancso József 3 K, Paula Antónia 1 K. 
líurcz János 2 K. Jancsok Márton 160 K, Mil- 
telman János 4 K, Gindl István 1 K. Kögl N.-né
1 K. Urszínyi Emil I K. Turman Kálmán, Konrád 
József, Gregus Erzsiké. Bencs Mariska, N. N. 2- 2 
K, Oszlanecz János 2 K, Simko Mihály 120 K. 
Simko N. 1 K, Pisch Etel PIO K, Csalkouszky 
Mária 2 K, Nyitón Antal 2;40 K, Kinety N. 2 
K, Huszár Mihály 1 K, Balázs N. 2 K. Sztraka 
Já nos 1 K, báró Foulon Henrik 5 K. N. N. 2 K, 
Kalocsai Gzili 1 K, Matusek Irma 1‘20 K. Zmo- 
ray testvérek 2 K, lebnár István 1 K, Zubka N.
2 K, Pis N. 1 K, N. N. 2 K, N. N. 3 K, Ton- 
hauszer Ádám 3 K, N. N. 1*40 K, Dvoicska test
vérek 160 K, N. N. I K, Czimra Emília 1 K. 
N. N. 6 K, Sz|)iska Mihály 2'40 K. Bevétel volt 
összesen 280 K 73 f. Kiadás 76 K 12 f. Marad 
tiszta bevétel 204 korona 61 fillér. Fogadják a 
kegyes jótevők ifjúsági egyletünk hálás köszö
netéi.

— Előléptetés. A m. kir. államvasulazók 
igazgatósága Wagner Kálmán a in. kir. államva
sutak Selmecbányái állomásának főnökét ellenőrré 
léptette elő.

— Erzsébet ünnep. A bányaiskolai hallga
tók tanáraik vezetése mellett ma délelőtt Erzsé
bet emlékünnepéit, tartanak a bányaiskola dísz
termében.

— Egy pénzintézet fejlődése. Lapunk előző 
számában már megemlékeztünk arról, hogy a 
helybeli kereskedelmi és hitelintézet áruosztálya 
működését megkezdette. Azóta alkalmunk volt 
meggyőződni, hogy kereskedőink szívesen méltá
nyolják az intézetnek érdekükben kifejlett inükö-



dósét. Az intézőt célja ezen áruosztály létesítésé
vel tisztán az volt, hogy a kereskedők bevásár
lásait megkönnyítse, őket olcsó, jó árukkal lássa 
el, és hiteligényeiket a legmesszebbinenőleg kielé- i 
gitse. Az intézet ezen uj minőségében nem kivan 
nyerészkedni, hanem megelégszik a pénztár en- j 
gedményekkel és jutalékokkal, és miután ezen , 
üzletággal külön számbavohetö kiadásai nin- | 
csenek, élénk érdeklődéssel nézhetünk ezen üzletág I 
fejlődése elé. Reméljük. hogy kereskedőink és a ‘ 
nagy közönség szívesen fogják az intézet törek
véseit pártfogolni.

Egyesületi közgyűlés. A m. kir. bányá- j 
szati és kohászati egyesület ez évi rendes közgyű
lését ma és holnap tartja Budapesten a in. kir. 
tudományos akadémia kistermében. Szombaton j 
délután választmányi ülés volt az egyesület I 
Zöldfa-utcai helyiségében, mit este ismerkedési 
estély követett a Drexhsler-féle vendéglőben. Az 
egyesület közgyűlésére városunkból többen elutaz
tak, így l'arbaky István nyug. főbányatanácsos, 
az egyesület alelnöke. Szitnyai József kir. taná
csos, polgármester, Heincz Hugó országos képvi
selő a város képviseletében, Bárdossy Antal bá- 
nyatanábsos, .lákó Gyula főmérnök, h. bányahi- 
valali főnök, Pelaehy Ferenc főmérnök, Veress 
József főmérnök, zuzóműfelügyelő, Schelle Róbert, 
Sobó Jenő főbányatanácsosok, Böckh Hugó, Herr- 
mann Miksa, Bartha Béla főiskolai tanárok. A 
közgyűlés a holnapi ülésen foglalkozik a főiskola 
székhelyének áthelyezése tárgyában kell emlék
iratokkal és osztályhalározatokkal.

— A kálváriái búcsú. A Szeptember 14—17. 
közti napokon annyi zárandok látogatta meg kál
váriánkat, hogy a 150 éves jubileum óla ennyi 
ember nem volt látható városunkban. Tizennégy 
lelkész alig győzte a búcsusokat gyóntatni és ol
doztatni. A megjelentek száma 8—10 ezerre me
hetett. A kalvária-hegy közelében berendezett és 
kizárólag a búcsúsok lakásául szolgáló ház a bú
csúsok igen nagy jóltevőjének váll be, mert 10 , 
fillér ellenében egy nap és egy éjszaka e házban 
megvédheti magát miden búcsújáró.

- Elvi döntés. A kereskedelemügyi minisz- j 
tórium egy konkrét eset kapcsán kimondotta, hogy 
bármely fűszer- és vegyeskereskedőnek bőrök 
elárusitására külön iparigazolványra van szüksége, I 
Ezt a határozatot a minisztérium azért hozta, 
mert egy alispán egy vegyeskereskedőt arra akart 
kötelezni, hogy füszerüzletéből a bőröket távolítsa ! 
el és külön kamarában helyezze el. A miniszté- | 
rium ennek az elárusitásál az üzletben megengedi, 
melyhez természetesen igazolvány kell.

— Polgármesterek kongresszusa. Pancso- 
ván e hó 12-én és a következő napokon tartották 
meg a törvényhatósági joggal felruházott városok 
polgármesterei rendes évi összejövetelüket. Mint 
évek óla mindig, e gyűlésen is a városok fejlesz
tésének kérdésével foglalkoztak s egyhangúlag el
fogadták Kolozsvár város polgármesterének elabo- 
rátumát, amely szerint sürgősen kérik az államot | 
hogy ama teendők ellátásáért, amelyeket az állam- j 
hatalom helyett látnak el a városok, megfelelő : 
recompenzacióban részesüljenek. Elhatározták vé- j 
gül, hogy a jövő évi kongresszust Kassán tartják 
meg. A kongresszuson Selmecbánya várost Szil- 
nyai József kir. tanácsos, polgármester képviselte.

— Az iparos hitelszövetkezet fejlődése. 
A selmec- és bélabányai iparosok hitelszövetkezete 
— mint örömmel halljuk évről-évre gyara
podik és izmosodik. A mull héten az országos 
központi hitelszövetkezet ipari osztályának ellen
őre Tarján Vilmos megvizsgálta a szövetkezet 
forgalmát és ügymenetét s megállapította, hogy 
a szövetkezet ez évben is tetemesen gyarapodott 
s elismerését fejezte ki a szövetkezet vezetőinek 
a pontos, szakszerű vezetésért. A szövetkezet 
fejlődése következtében a központ módosította a 
szabályzatot s egyúttal tetemesen felemelte a szö
vetkezet hitelét is. Itt említjük meg azt is, hogy
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a szövetkezet tagjai körében mozgalom indult 
meg az iránt, hogy saját házat, otthont szerez
zenek e szövetkezet részére, amelyben tág és meg
felelő helyiségei volnának a szövetkezetnek és 
árucsarnoknak.

— Iskola látomás. A róm. kath. iskolaszék 
múlt héten állapította meg azt a sorrendet, amely
ben az iskolaszék tagja a folyó tanévben az 
elemi fim- és leányiskolákat megvizsgálni fogják.

S E L M E C B A N Y  A I H I R A D 0

A sorrend a következő:

A látogató neve Hónap Napok

Ács József 1005. szept. 11 16
Ágfalvy Alajos » 18—23
Állmán Imre » 25—30
Arlhold Géza október 2—7
Bárdossy Antal » 9—14
Beneze Gergőiv » 16—21
Bocsák István » 23-31
('.zeke Endre november 3—11
Cziczka Sándor » 13—18
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Elhalasztottkat onai ellenőrzési szemlék.
A m. kir. honvédelemügyi miniszter érlesi lelte a 
törvényhatóságot, hogy a folyó évben sem a kö
zös hadsereg, sem a m. kir. honvédség legénységi 
ellenőrzési szemléi nem tartatnak meg s elmarad 
a népfelkelők évi jelen! kezése is. A tiszti ellen
őrzési szemlék azonban a rendes időben meg
lesznek.

— Iparostanoncok iskolai beirat.ása. Az
iparoslanonc iskola igazgatósága ez utón is figyel
mezteti az iparosokat, hogy tanoncaik iskolai be
hatásának utolsó határideje ma vasárnap dél
előtt van.

— Uj vízvezetéki kút. A város tanácsa az 
Akadémia-utcában a róm. kall), nagygimnázium 
épületével szemben uj vízvezetéki kutat állíttatott 
fül s azt át is adták már a közhasználatnak. A 
kútnak a környéke azonban, mint, alkalmunk volt 
látni, rendkívül elhanyagolt állapotban van s 
egyáltalán nincs összhangban a rendes keretbe 
foglalt kuttal. Ajánlatos volna rászorítani a kút 
közelében lakókat, hogy tisztán tartsák házuk táját, 
legalább a kul körül.

Iparostanoncokat keresők figyelmébe. 
A m. kir. belügyminiszter, az iparfejlesztése érde
kében szükségesnek tartja, hogy minél több ifjú 
képezlessék ki iparossá; minthogy azonban az 
iparos pályára kevés szülő adja gyermekét, 41401. 
számú rendeletével felhívja az összes árvaszéko- 
ket, hogy a közgyámok utján hassanak oda, hogy 
az árva fiuk iparos lanoncokul helyeztessenek el. 
Ezen ügy lehető előmozdítására a selmec- és 
bélabányai iparosok hitelszövetkezete is felhívást 
kapott s ennek alapján Felhívja a szövetkezet 
mindama lanonctarló iparosokat, kiknek tanon- 
cokra leend szüksége, hogy tanonc-larlási felté
teleiket illetékes helyre juttatás céljából, irásbelileg 
jelentsék he.

— Egyetemi hallgatók közgyűlése. A
•Bölcsészelhallgatók Segítő Egyesülete* folyó hó 
14-én délelőt tartotta alakuló közgyűlését, amely 
az egyesület ügyeinek vezetésére 24 tagból álló 
bizottságot választod. A közgyűlés után bizottsági 
ülés volt és ez a maga kebelében tisztikarál a 
következőképen alakította meg: elnök Hazai/ 
Olivér; állomásügyi alelnük SchideUa István; 
pénzügyi alelnök Maurer Arthur; titkár Sods 
Mihály; pénztáros Almdssy Károly; ellenőr AV- 
tneth Tibor; háznagyok ifj. Főijeik János és Kor, 
koly-Thego Pál; főkönyviáros Mayer Márton; 
alkönyvtáros Kovács Dezső; főjegyző Dékáni/ 
István; aljegyzők Wagner Géza és Jobbágy Kál
mán; levéltáros Rcsedy István. Egyúttal felhívjuk 
a nagyérdemű közönség becses figyelmét, a «l>. 
H. S. E.»-ének működésére és tisztélettel kérjük, 
hogy szives pártfogását ez évben se vonja meg 
tőle. A «B. II. S. E.» a t. közönségre teljesen 
díjtalanul közvetít mindenféle nevelői és korrep 
ti tori állási, s mindig a legmegfelelőbb erőket 
ajánlja. A megkeresés egyszerű levélben történ
hetik, amely a «B. H. S. E.» állomásügyi alcímü
kéhez cimzendő. (Budapest, Központi Egyelem, 
II. emelel.)

— Zsidó ünnepek. Folyó hó 30 és október 
1-é nszombaton és vasárnap Rosch-Haschon (Újév) 
ünnepük lesz izraelita polgártársainknak.

— Bőriparosok figyelmébe. A cs. és kir. 
közös hadügyminiszter a közös hadsereg bőrne
műinek szállításának egy részét kisiparosok utján 
kívánván eszközöltetni, felhívta az iparos hitel- 
szövetkezeteket, hogy a kötelékeikbe tartozó iparo
sok figyelmét e szállításba való részvételre hívják 
fel. A szállításban részt vehetnek a szövetkezet 
utján önálló mesterek és segédek, kiknek a szük
séges felvilágosításokat a szövetkezel igazgatósága 
készséggel megadja. Tájékozásul közöljük, hogy a 
szállítandó bőrnemück lábbeli, nyerges, szíjgyártó 
és bőründüs munkákból állanak.

— Erdőőri szakvizsgák letétele. A föld 
nevelésügyi miniszter a hivatalos lap utján köz
hírré teszi, hogy az erdőőri szakvizsgák október
16-án és az erre következő napokon Budapesten, 
továbbá Pozsonyban, Besztercebányán, Miskolcon. 
Kassán, Máramavosszigeten, Kolozsvári, Brassóban, 
Nagyszebenben, Temesvári, Pécseit és Szombat
helyen; a vadőri vizsgák pedig az erdőőri szak
vizsgákkal kapcsolatosan Budapesten, Pozsonyban 
Szombathelyen és Kolozsvárt a vármegye szék
házában délelőtt 0 órakor fognak megkezdetni és 
folytatólag megtartatni. A vizsgázni ókajlók hite
les bizonyítványokkal felszerelt folyamodványai
kat a vizsgák szkhelyéro nézve illetékes kir. er
dőfelügyelőhöz október 1-ig tartoznak benyújtani.

— Távozó lelkész. Baléul Dánielt, a hod- 
rusbányai ág. hitv. evangélikus egyház lelkészéi, 
akit csak ez év elején választoltak meg Hodrus- 
bányára, a trencsénmegyci Szulyó községbe vá
lasztották meg. A hodrusbányaiak örömmel sza
badullak meg lelkészüktől, mert annak magyar 
érzéséhez igen sok szó fért s ílodrusbánya ha
zafias lakóssága nem rokonszenvezett a nem ma
gyar érzésű pappal.

— Az utolsó térzene. Mull szombaton dél
után tartotta a Cziczka Sándor vezetése alatt 
igen szépen haladó bányász zenekar utolsó térze
néjét ez évben az Erzsébet-téren. A térzenét nagy 
közönség halival la végig, amely igen meg volt 
elégedve a zenével, annál kevésbé azonban azzal 
hogy az egész kertben csak egyetlenegy pad áll 
a közönség rendelkezésére. Hát ezen igen könnyű 
segíteni, egy pár padnak a beszerzése nem jár 
olyan nagy kiadással, hogy a város ne birná meg 
s hisszük, hogy jövőre meg is szünteti a város 
tanácsa c hiányt. Ezúttal a közönség nevében is 
elismeréssel adózunk Martiny István bányataná
csosnak, a hegybányai m. kir. bányahivatal főnöké
nek, aki Cziczka Sándor karnagy kezdeményezésére

I készséggel adta beleegyezését, hogy a bányászze-
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nekar időről-időre térzenét adjon s ezzel nehány 
igen kellemes délutánt szerzett Selmecbánya ze
nekedvelő közönségének.

— Tanítóink közgyűlése. A Selmecbánya 
vidéki tanító egyesület múlt csütörtökön tartotta 
rendes közgyűlését a városi elemi fiúiskola rajzter
mében Aczél János elnöklete mellett. Folyó ügyek 
elintézésén kívül élénk eszmecsere folyt a népis
kolai számtan oktatás egyöntetűsége érdekében. 
Tekintettel a tárgy fontosságára a jövő közgyű
lésen nyilt vitát rendez felette az egyesület, a 
melyben való részvételre már most ez utón is fel
kéri az elnökség áz egyesület tagjait.

— Nagyvásár. A mull héten tartott orszá
gos vásár igen élénk volt. A hétfői marhavásárra 
felhajtottak 1158 drb. szarvasmarhát. Igen magas 
árakon. 384 darab kelt el. A csütörtöki kirakó 
vásáron úgy a kínálat, mint a vétel kedv igen jó 
volt s különösen a téli ruhaneműtöknek vpll ke
letje.

— Hatósági cselédszerző intézet. Városunk 
törvényhatósági bizottsága ez évi február hó 14-én 
tartott közgyűlésében «a városi cselédszerző inté
zettről szabályrendeletei alkotott, melyet most 
a belügyminisztérium jóváhagyott; — ezen sza
bályrendelet a legközelebbi közgyűlésen lesz kihir
detve és ettől számított 30 nap alatt életbe lép. 
— Ezen hatósági cselédszerző intézetnél egy 
üzletvezető és a szükséghez képest több helyszerző 
lesz alkalmazva a városi tanács által; — az in
tézet a rendőrkapitányság mint I. fokú iparható
ság ellenőrzése alatt fog állani. Magát a szabály
rendeletet, mely hivatva lesz segíteni a cseléd 
mizériákon, egész terjedelmében fogjuk közölni 
legközelebbi számnnkban, a mikor is a részle
tekre is kiterjeszkedünk.

— Tífusz Magaslakon. Magaslak községben 
tavasz óta tífusz járvány uralkodik. A betegek 
száma meghaladja a 40-et, eddig elhalt 7. Az 
inliciálást valószínűleg az ivó víz okozza.

— Félmillió. Micsoda rettenetes szám. 
Ötszázezer ember jár-kel a mi hazánkban a biztos 
halállal; állandó veszedelmére a többieknek. Es 
a félmillió tüdőbetegből, mert hiszen ezekről van 
szó, a legtöbbet meglehetne menteni, ha idejében 
gyógyilóházban ápolhatnánk, gyógyíthatnánk. A 
József kir. herceg szanatórium egyesület ligába 
hívja a jobbakat. Évi négy vagy két koronát kel
lene tagdíjként fizetni. Minden tag ingyen  kapja 
a Szanatóriumi Lapokat, melyben minden ado
mányt nyugtáznak. Ne olvassuk el közönynyel e 
sorokat, segítsük az egyesület ügyét. Lehetetlen
ségnek tartjuk, hogy ne akadjon minden helyen 
egy-két úrhölgy, a ki tagokat gyűjtene. Taggyüjlö- 
ivekkel készséggel szolgál a József kir. szana
tórium Egyesület Királyi bérház, Budapest.

— Turisták Lapja. A Magyar Turista Egye
sületnek Téry Ödön dr. és Petrik Alajos szerkesz
tésében megjelenő folyóirata a Turisták Lapja
4—8 számát kaptuk meg a múlt héten. A szép 
kiállítású folyó irat igen érdekes cikkeket közöl 
Jármay László dr.-tól, Jankovics Maréi 1 dr.-lól, 
Janusz Chmielovskilól, Balogh Károly lói, Réthy 
Antaltól. Fármy László dr. cikkéhez két igen si
került körkép is van csatolva a 63 oldalas fü
zethez-

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

Köszönetnyilvánítás.
Fogadják mindazok, kik forrón szeretett édes 

atyánk végtiszlességén megjelenni szívesek voltak, 
és ezzel fájdalmunkat enyhítették, forró köszöne- 
tünket.
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HIVATALOS KÖZLEMÉNYEI, m*. om „sm. komhív.
Az anyakönyvi hivatalok bejegyzései.

1905. évi szeptember hó 10-tól szeptember 23-ig. 

Születés.
Moticska Antal, Paohinger Páni leány Selmecbánya 
Nemosok János, Kartik Anna liu 
Horvát József, Kollár Anna „
Térén Pál, Szvetlik Zsuzsi „
Zsnffa János, Staudner Anna leány 
Novak Engolbert, Búcsúk Júlia fiú

— Hrncsiar Mária, leány 
Lichter Adolf, Wertlioimer Anna „
Reményi Jenő, Schniorer Róza liu 
Adamszki József, Andrezi Paula liu 
Túrosán János, Schuszter Mária 
Gzeko Endro, Oborne Etel leány 
Kliman József, Mikulás Mária fiú

— Trvalecz Anna „
Chrenovszki András, Vozárik Erzsébet liu 
Szakács Zsigmond, Groszman Albina 
Póch József, Oraveez Anna 
Chovaneez József, Víletel Mária leány 
Ivanics János, Groszman Johanna leány 
Sukajda Lajos. Schultz Etnilia liu 
Pukács Béla, Poliak Anna fiú Bólabánya 
Löliner Samu, Kmet Katalin leány üodrusbányán 
Feldszam János, Hodruszki Mária fiú „
Lehoczky József, Siasovszky Anna leány „

Kihirdetés.
Kalisoek Gyula Szmitka Emília Selmecbánya 
Strba Dániel Gránek Mária 
Ocsenás Ferenc Petrasek Mária „
Truka András Szamacz Berta Bélabánya 
Szlopovszki Gyula Szamecz Aranka „

Halálozás.
Szitkovics Margit 3 hónapos hurutog tüdőlob 
Adamecz Jáno3né *14 éves vizibetegség 
Flóro István 2 hónapos tüdőgyulladás 
Zaelmr Mária 22 napos gyengeség 
Kmety Ferenc 19 éves hasihngymáz 
Obertas Éva 9 éves tiidögümókór 
Mayor János 4 éves agyháriyalob 
Frank Matild 79 éves aggkór 
Nanáesik Anna 41 éves vízkor 
Lichter Rozália 4  napos gyengeség 
Ulbricht Anna 11 hónapos bélhurut 
Surka Mária 20 hónapos görcsök 
Baranka György 8 G éves bélgyulladás 
Kocsálka István 10 éves tiidógtttnökór 
Schvarcz Teréz 11 hónapos szamárhurut 
Mayor János 4 éves agyhártyalob 
Fábián János 12 éves vizfeór 
Rajnák Antal 3 hónapos tiidőlobb

/oo2. sz. 
1905.

Hirdetmény.

Anyagszállítási hirdetmény.
A selmocbányai kir. központi kohóhivatal

nak szüksége van az 1906. év folyamán az alább 
felsorolt anyagokra, melyeket versenytárgyalás
utján beszerezni kíván és pedig:
1. Ócskavas (öntött)...........................  250000 kgr.
2. Horganytáblákban v. tömbökben 8000 »
3. Szalonna .......................................  1600 »
4. Mázaghordó .................................  5000 drb.
5. Tüllőkosár (kicsi)...........................  2000 »
6. » (közép...........................  150 *
7. Szénkosár (nagy)...........................  100 »
8. Nyirfaseprő (rövid) .....................  1500 »

V I . . 1 : 1.. i . „ ............  1 n 1.. 11  : _ 1__1 1Megjegyeztelik, hogy az 1. szám alatt jolzett 
ócska öntöttvas legföljebb 10 kg. nehéz darabok
ból álljon, lemezt vagy kovácsolt vasat és idegen 
anyagot ne tartalmazzon. Az ócskavas 12 havi 
egyenlő részletekben a kohóba szállítva és ott 
megmérlegelve vétetik át.

A 2. szám alatt előforduló táblákban, vagy 
tömbökben szállítandó horgany I minőségű nyers 
horgany legyen és legalább 99 °/0 horganyt tar
talmazzon. A horgany negyedévenként egyenlő 
részletekben szállítandó be. Ezen anyag is a ko
hónál talált súly szerint vélik át.

A 3. szám alatt előforduló szalonnára nézve 
felemlittelik, hoöy az megrendelés szerint havon- 
kint körülbelül egyenlő részletekben szállítandó, 
még pydig friss, élvezhető minőségben. A szalonna 
a kohónál talált súly szerint fog átvétetni.

4. szám alatti mázaghordók 50—50 kg. 
mázagnak befogadására szükséges űrtartalommal 
bírjanak; fenyőfából készíve és erős faabroncsok
kal körülfonva legyenek. Az 5.. 6., 7. szám alatti 
kosarakra illetőleg és a 8-ik szám alatti seprőkre 
nézve kikötlelik, hogy azok erős fonás, illetőleg 
kötés mellett friss anyagból legyenek készítve.

Az ivenként 1 koronás bélyeggel ellátandó 
írásbeli zárt ajánlatokban világosan és határo
zottan kijelentendő, hogy ájánlaltevő a tárgyalás 
alapját képező általános és részletes szállítási fel
tételeket ismeri és azoknak magát föltétlenül 
aláveti. A megajánlott árak az ajánlatbam szám
jegyekkel és betűkkel világosan kiiraedók és az 
ajánlathoz a felajánlott anyag értékének 5 %-a 
mint bánatpénz akár készpénzben, akár elfogad
ható éétékpapírokban csatolandó.

Az ilykép kiállított és felszerelt ajánlatok 
folyó évi október hó 20. délelőtt 10 óráig 
„Ajánlat anyagszállításra" felírással és ajánlat
tevő nevével és lakásának jelzésével ellátott zárt 
borítékban az alulirl m. kir. központi kohóhiva
talhoz nyújtandók be.

Az általános és részletes szállítási feltéte
lek a Selmecbányái m. kir. küzp. kohóhivatalnál 
bármikor a hivatalos órák alatt megtekinthetők 
és a 4., 5., 6., 6.. 8. szám alatti anyagok egyes 
vállalkozóknak kívánságára az anyag értékének 
megtérítése mellett mustrának megküldelnek.

Selmecbánya. 1905. szeptember hó 22-én.
Magy. kir. kohóhivatal.

A m. kir. kereskedelemügyi m. kir. minisz
térium 59903./I. 1905. sz. rendeleté alapján közzé
teszem, hogy tt m. kir. ulmesteri iskolák második 
két éves tanfolyama folyó évi december hó el
sején fogja kezdetét venni. Ezen tanfolyamon a 
berendelt állami útmesterek 100 korona havi 
élelmezési dijat kapnak, míg a törvényhatósági 
útmesterek (utibizlosok) a törvényhatóság áltak 
segélyezhetők.

Felvétetnek továbbá még oly polgári jelent
kezők, a kik 20-ik életévüket betöltötték, de 30-ik 
életévüket még túl nem haladták; egészséges, erős 
testalkatuak; kifogástalan erkölcsű életük; a kö
zépiskola (polgári) négy osztályát, vagy az ipari 
szakiskolát sikerrel végezték és a magyar nj el
vet szóban és Írásban bírják.

A felvétel díjmentes és a folyamodványok 
bármely állainépitészeti hivatal főnőkénél szemé
lyesen nyújtandók be.

A kérvények benyújtására a határidő folyó  
évi október hó lö-ike.

Selmecbánya, 1905. szeptember hó 22-én.

Nincs többé iszákossá̂ !
K ív á n a tra  b á r k in e k  b é rm e n te s e n  k ü l
d ü n k  eg y  p r ó b á t  a  C ozaporbó l. K á v é, 
te a , ó te l v a g y  szeszes I ta lb a n  e g y f o r 

m án  a d h a tó  a z  Ivó t u d t a  n é lk ü l.

A Co/.apor többet ér, mint a világ minden 
szóbeszéde a tartózkodásról mert csodahatása 
ellenszenvessé teszi az iszákosnak a szeszes 
italt A Cozft oly csendesen és biztosan hat, 
hogy azt feleség, testvér avagy győrinek 
egyaránt, az ivónak tudta nélkül adhatja és 
az illető tuégcsak nem is sejti mi okozta ja-

Coza a családok ezreit hékitette ki ismét, 
sok ezer férfit a szégyen és becstelenségtől 
megmentett, kik később józan polgárok és

r^- / /  ügyes üzletemberek lettek. Temérdek fiatal
" y /  embert a jó útra, és szerencséjéhez segitett 
1/ és sok embernek életét számos évvel meg-

S á  hosszabbította.
Az i*iézet, mely a Coznpor tulajdonosa, 

^ind^zokgak kik kjjváuj# egjr próba adagot dij és költség.
•entófcn jkiil#, hogy így bárki is meggyőződhessen bizto- 
íatásáról. Kezeskedünk, hogy &z egészségre teljesen ártal

matlan.

in g y e n  pnSnA  T tó s z .
Vágja ki őzen szelvényt es 

küldje még ma az intézetnek.(Levelek 2Ö fillér levelezőlapok 
Í0  fillérrel beruiontesitendők

COZA INSTITUTE
(Dept. 171 )

62, C h a n c e ry  L ane , 
L ondon, A n g liaP a x n e r  J á n o s . 

R ezső ós Rom án.
Arthold Géza,
h. polgármester.
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Versentárgyalási hirdetmény.
Ezennel közhírré tétetik, hogy a dohányjö

vedéki javaknak 1000. január 1-től 3 éven át 
leendő helyi fuvarozásának biztosítása iránt folyó 
évi október hó 5-én d. o. 10 órakor versenytár
gyalás fog tartatni.

Az egv 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 eselről-esetre összegyű
lendő szemét és a téli hónapok alatt összegyűlt 
hó. nemkülönben a szenlanlali hercegi uradalom
tól befuvarozandó mintegy 220 m* 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.

N y a v a ly a tö r é s !
Ki nyavalyatörés, görcs és más ideges állapotban
szenved, kérjen íratott, ingyen és bérmentve
kapható a szabd , h a t ty ú  g y ó g y s z e r tá r  állal 

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

Mühle „Őszi árjegyzéke”,
mely mindazt tartalmazza, mire a kertbirtokosnak, 
úgy a kertésznek is őszön szüksége van, mint: 
magvak, — virághagymák, — szobákbani 
virítók, — pálmák, — japán Chrysanthemu- 
mok, rózsák, — rózsaoltógalyak, — gyü
mölcs- és díszfák, — bogyárok, kivállképen 
szamócák stb. és kívánatra ingyen meg

küldetik.
Minden egyes megrendeléshez a legújabb kerté
szeti kézikönyv „Miilile-, Őszi tép- 
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 
ker» tinivé lésben” még nem kapták 
volna meg, ezek őszi megrendeléseik alkalmával 
ezt kérni méltózlassanak. E kiadványom sem lesz 
külön elárusítva, csakis b. vevőim kapják meg ezt.

M ühle V ilm o s
c s .  l i i r .  u d v a r i  s s e á l l i t d

Temesvár.

Egy jó zo ngora el
adó vagy kiadó 
bármikor m e g 

nézhető. Ak ad em ia -  
~ ~ s =  utca 88. r^r—-

!

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

nagy mennyiségben termelt
mustot

szüreti átvételre. A takarékpénztár termény és 
áru raktáránál nagy pincék és cement hordók 
bérelhetők a vevők által. Levelekre válaszol: 
« j£ i l t a ,b  R e z s ő  szőllöegyesületi titkár 

É r m i h á l y f a l v á n .

debreceni kolbász azonnal ehető vagy főzni való 192, pörköli 
bőrű szalonnák elsőrendű zsírnak 168, sós fehér vastag 168, 
vékony 168, füstölt vastag 176, vékony 176, debreceni papri
kás szalonna 184. pácolt fog./agymás paprikás szalonna 2 0 0 , 
pácolt bőrös sonka, karmonádli, oldalas —, pácolt sovány 
szalonna nélküli sonka, karmonádli, oldalas 160 fillér. A fönti 
áruk szállító levető és csomagolása ingyen. Klsórendű házi 
zsír 176 Hozzá szelencék: 5 kgros 110. 10 kgros 140. 25 
kgros 280. Az árak fillérekben értendők. Áruim árai, melyek 
gyakran változók e helyen minden számban k o l b á s z  cím 

alatt találhatók.
Szállítja: 25 A S .f'K  B6 kiviteli üzlete, Nyíregyháza.

0 0 0 6 0 0 0 6  6 0 0 0 0 0 0 0 6
~ \ 7 •  Minden darab szappan a SCH1C.HT névvel, 
x  • tiszta és ment káros alkatrészektől.

Sehieht-szapparil
(„szap vas” -vagy „ k u lcs” sza p p a n t)

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

Tótállás * 25.000 koronát fizeti Schicht György cég Aussigban bárkinek aki bebizonyítja 
----------- ! hogy szappana a »Schichl« névvel, valamely káros keveréket tartalmaz.

0 0 0 6  ©©66 OOÖOO OOOO 
K o l b á s z

*

%

I
'0§
0
§§
*

T. c.
Van szerencsém értesíteni, hogy

női és fér f i  szabó  m ű h e l y e m e t
a Terrass-eon lévőGhauer-Csányi- 
féle házba (Goldner) helyeztem át. 
Midőn magamat, felöltő angol és 
egyenruha készítésére a legújabb 
divat szerint szives jóakaratába
-------ajánlanám, vagyok---------

kiváló tisztelettelHalász János.
es

ú / W .
SZÉNASY. ~
A R P A °^  MA GY AR
RAJZ KÖ R Z Ö! jobbak,

jocrgcs özv .  é s  fiánál.

T. c.
Tisztelettel értesítem a nagyérdemű közönséget, mi

szerint a legújabb divatáru cikkek az őszi- és téli idényre 
már megérkeztek, úgy szintén női- és gyermek felöltök a 
legújabb kivitelben, melyeket >■

ü^Iet áthelyezés miatt 
igen kedvezményes árban |

|i a tisztelt vevő közönségnek rendelkezésére bocsájtoni, ami- |  
ról szives meggyőződésüket, kérem.

Mély tisztelettelWEISZ SIMON í
(GLÜCKSTHAL GYULA utóda.)
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A Igmándi kesertiviz, reggel fél pohárral im á i v á ,
jelenleg a legjobb természetes g y o m o r - ,  b é l -  é s  v é r i ls z t i t ó , mint 
ivó kúra a K arlsbadi és M arienbaili gyégj-mód meg

lepően gyors és sikeres helyettesitője. — Az első magyar ásványvíz, a melyben RÁDIUM fedeztetett fel. G yógy- 
e r e je  r e n d k ív ü li. — Kapható: gyógyszertárakban és Ernszt Zsigmond fíiszcrkereskedőnél kis és nagy Üvegben.
________________ Föszétkltldés a forrAsInlajdonos: Schmidthauer Lajos gyógyszerésznél Komáromban.

Nyomatott Joerges Ágost özv. és fia könyvnyomdájában Selmecbányán. 1905.
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