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Az ifjúsághoz.
Pár nap múlva megnyílnak a főiskola 

kapui s a két palotában, a bányászati és 
erdészeti szaktudományok csarnokaiban meg
kezdődik a komoly munka.

Az ország minden részéből ebbe a 
régi bányavárosba gyűlik össze az a fiatal
ság, amely életpályául két igen fontos nem
zetgazdasági tényező szakját választotta, s 
a melynek hivatása, hogy e két szakot 
idővel ez országban fejlessze, s ezzel erő
sítse, gazdagabbá tegye a nemzetet.

Kétségtelen az, hogy minden főisko
lának komoly s magasztos célja az, hogy 
a saját szakjában kiváló, annak megfelelő 
férfiakat képezzen s ez által előbbre vigye 
a nemzeti művelődést, de még inkább áll 
ez a mi főiskolánkra, melynek célja nem
csak a tudomány előbbrevitele, de komoly 
szakférfiak képzése a magyar bányászat 
és magyar erdészet, e két fontos nemzet- 
gazdasági tényező fejlesztése, produktívvá 
tétele érdekében.

A bányászati és erdészeti főiskola 
nemcsak a kor színvonalán álló magas el
méleti kiképzést nyújt a főiskola hallgató
ságának, de már itt a tudomány forrásánál 
lerakja alapját annak a nagy hivatásnak, 
amelyet a magyar bányász és magyar erdész

betölt a nemzeti művelődés, a nemzeti vagyo- 
nosodás magasztos munkájában.

A főiskola tanári kara egész teljessé
gében átérzi hivatásának fontosságát s ezért 
az utóbbi időkben valósággal rohamléptek
kel fejlesztette a főiskolát, hogy a nyugati 
haladás keretében megtartsa. A világ min
den részéből időről-időre tanulmányozás 
céljából idejövő szaktudósok elismeréssel 
emlékeznek i eg a főiskola tud Hiányos, 
szakszerű berendezéséről s tanulmányutjuk 
itt. sohasem meddő. A tanítás intensivitá- 
sának érdekében vitte keresztül pár év 
előtt, a tanári kar, hogy négy évessé lett 
az eddig három évig tartó tanfolyam és 
kétségtel en az, hogy a komoly hivatásérzet 
az oka, annak a szigorúságnak, amelyet 
évről-évrc a vizsgáknál tapasztal a fiatalság.

Ezt a komolyságot meg kell értenie 
a fiatalságnak és hasonló komol ysággal és 
hivatásérzcttel kell teljesítenie kötelességét.

A múlt években országos kérdést ké
pezett az a körülmény, hogy a főiskolai 
fiatalságnak igen nagy része nem felel meg 
a vizsga követelményeinek. Találgatták, 
magyarázták, igy is — úgy is az okot, s 
már nem emlékezünk, hogy miben történt, 
ha történt, megállapodás, ami nézetünk sze
rint azonban, nyíltan megmondjuk, legfő- 
képen a fiatalság eddigi komolyság-hiányá-

A nyom.
írta: C onan A. Doyle.

Az újságírók klublakomáján a jól sikerült 
lakoma után a dohányzóban nagyobb társaság 
verődött össze egy asztal körül: rendőri-riporterek, 
néhány kiváncsi színész és egy két detektív, akik 
foglalkozásuk révén bizonyos barátságos szövet
séget igyekeznek kötni a hírnév — a toll — em
bereivel. A pompás ebéd utáni hangulat megol
dotta a nyelveket. Mindegyik érdekes akart lenni, 
mindegyiknek volt valami esete, amelyet kellő 
színezéssel adott elő. A történetek főképen a büa- 
tények megdöbbentő furfangosságáról szólották s 
valamennyien megegyeztek abban, hogy a gonosz
tevők némelyike valóságos lángész, akinek szellemi 
erejét utolérhetetlen finommá élesíti a büntetéstől 
való rettegés; megszámlálhatatlan az a sok eset, 
amelyeknek tettesét sohasem nyomozhatja ki a 
legügyesebb detektív sem, mert a nyomra egyál
talában nem akad.

— Hja, a nyom! — kiáltott fel James Dickson, 
az ismert ügyességű detektív. — Vaskos kötetet 
lehelne összeállítani a nyomokról. Hol, miként 
kutat utána a rendőrség és mégsem akad reá. 
Én emlékszem egy estémre, amely annak idején

annyira zavarba ejtett, hogy alig hittem el a való
ságot valóságnak, noha magam győződtem meg 
róla . . .  A C.adburg esetről beszélek, amely mint
egy tizenkét évvel ezelőtt az egész világsajtónak 
szenzációt szerzett. Hallgassák csak meg ezt a 
históriát.

*
Egy novemberi reggelen a Scotland Yard 

hivatalába befutott a hir. hogy a West-End egyik 
elegáns villájában William Cardbury, egy dús
gazdag agglegény, agyonlőtte magát. Cselédei csak 
reggel tudták meg, minő tragédia történt az éj 
folyamán a házban. Az inas. amikor belépett ura 
hálószobájába hogy felkeltse, az ágyat üresen ta
lálta. Meglepetve nyitott a másik szobába s ott 
a kereveten megtalálta a gazdáját, teljesen fel
öltözve, átlőtt koponyával. A földön, a halott 
keze alatt, elefántcsont fogóju revolver feküdt. 
Az inas rémülten kiáltozott, mire besietett a ház
nép, élén a fiatal George Cardbury, az öngyilkos 
unokaöcscse, aki a házban lakott. A gyorsan elő
hívott orvos azonban csak a néhány órával előbb 
bekövetkezett halált állapíthatta inog.

A Scotland-Yardból engem vezényeltek ki 
az esethez. Reggeli kilőne óra volt épen, amikor 
a házba megérkeztem. Halálsápadlan, kisirt sze-

nyában s néha könnyelműségében látjuk a 
hibát.

Megmondjuk pedig ezt nem rekrimi- 
náeió képen, de kötelességérzetből és ko
moly hazafiságból.

Nemzetünk, bár ezer éves, kicsiny 
még és gyönge, gyönge mert szegény.

A nemzetek ereje a gazdagság, a gaz
dagságot a munka szerzi.

Ezekben a szomonu időkben, araikor 
aggodalom fogja el minden igaz hazafi 
keblét a jelen nehéz viszonyai és a jövő 
reménytelensége fölött, most láthatjuk iga
zán, hogy milyen gyöngék vagyunk, s hogy 
ezer éves alkotmányunkat nem tudjuk tet
tekkel megvédeni s csak az ősök által 
megteremtett bástyák mögé húzódva a 
passiv resistencia gyönge fegyverével véde
kezünk.

A mostani kom,.ly időkben látjuk, hogy 
nem elég a hazáért csak inni, beszélni és 
politizálni, hanem dolgozni, folyton dolgozni 
kell azért. A komoly munka teszi erőssé, 
hatalmassá, függetlenné az egyeseket és a 
nemzeteket is.

Ez a hazafias, komoly szellem vezeti 
a bányászati és erdészeti főiskola tanári 
karát, amikor a tudás elbírálásánál maga
sabb mértéket alkalmaznak. Jól tudják azt, 
hogy c hazának minden egyes fiára, min-

mekkel állott elém a fiatal Cardbury, egy csinos 
arcú, mintegy huszonöt éves fiatal ember.

— Szegény nagybátyám! — siránkozott meg
történ. — Miért tette ezt? Érthetetlen! Megfog
hatatlan! Tegnap még víg volt, késő estig beszél
getett velem, tréfás kedvvel még házasságot is em
legetett . ,  .

Vigasztaltam a kélségbeesett fiatal embert 
és a részletek iránt kérdezősködtem. Első gyanúm 
azonban az volt, hogy nem öngyilkosság türlént, 
hanem bűntény. Megerősített ebben az, hogy ko
rábbi végrendeletén kívül semmiféle írást nem 
hagyott hátra az öngyikos, amivel tetlél indokolná. 
Rendezett anyagi viszonyok közölt és jó egészsége 
mellett fiatalos kedélyű volt, ki még arra is gon
dolt, hogy megnősül. Lehetetlennek tartottam, hogy 
normális ember minden ok nélkül hirtelen revol
vert ragadjon és kioltsa az életét.

A vizsgálat s a jegyzőkönyv felvétele több 
órát vett igénybe. A tragédia színhelyén megjelent 
hivatalos személyek kihallgatták a háznépét, az 
orvost, de mind vallomás csak azt bizonyította, 
hogy csakugyan öngyilkosság történt.

Mialatt ez a kihallgatás tartott. Én figyel
mesen kutattam a részletek után. Figyelmemet 
különösen érdekelte az a fehér csontnyelíí revol
ver, amelyet a földön találtak.
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den egyes fiának minden erejére szüksége 
van, hogy lépést tartson a munkás, az erős 
nyugattal és azt akarják , hogy a mostani 
fiatalság, egykor a m agyar bányászat és 
m agyar erdészet vezető, fejlesztő férfiéi, 
komoly munkásai legyenek a magyar nem
zet vagyonosodásának, erősödésének.

A fiatalság, amelyik összejött most a 
főiskolára, vessen számot ezzel a szellem
mel és gondolja meg azt, hogy neki nem
esük muszájból kell tanulnia, hogy idővel 
jobb vagy gyengébb kenyérhez jusson, ha
nem tanulnia és dolgoznia kell ifjúi erejé
nek teljességével, hogy hasznos munkása 
legyen a haza erejének, a haza nagyságá
nak, hogy idővel sikerrel dolgozhassák a 
m agyar bányászat és a m agyar erdészet 
fejlesztésén, amely két szak legfontosabb 
tényezője a nemzet vagyonosodásának.

A fiatalság, amikor a bányászati vagy 
az erdészeti főiskola hallgatójává lett, nem
csak életpályát választott magának, de hi
vatást vállalt, nehéz de szép kötelesség 
teljesítésre: arra, hogy necsak érezzen, 
beszéljen a haza javáért, de dolgozzon, te
gyen is azért.

Ezt a komoly hazafias szellemet ápol-
iák a főiskola vezetői, a tanárok, ezt a
szellemet meg kell értenie, meg kell
kedvelnie a m agyar bányász és erdész fia-
talságnak, mert ezt parancsolja a haza
érdeke. —ő.

Vihnye fürdőről.
Vihnye fürdő Selmecbánya város közönségét 

négy év óla állandóan foglalkoztatja. Ezelőtt négy : 
évvel járt le a fürdő bérlete s mivel uj bérlőt 
nem kapott a város, azóta házilag kezeli és fej- ; 
leszti a fürdőt. A fejlesztés természetesen kiadás
sal jár és pedig tetemes kiadással. Az a kérdés 
foglalkoztatja tehát állandóan a város közönségét, ; 
hogy vájjon a fürdő jövedelmezősége megfelel-e 
azoknak a kiadásoknak, amelyeket a közönség 
belefektetett ez ingatlanába. Időről-időre olyan 
híresztelések kelnek szárnyra ugyanis, amelyek 
megijesztik a közönséget, mert arról szólanak, 
hogy a fürdő nem jövedelmez, deficittel jár a 
házi kezelés stb.

— Megérintette valaki ezt a revolvert ? — 
kérdeztem az inastól.

— Senki, uram: minden úgy van amint volt.
Az ablaknál gondosan, nagyitóüveggel néze

gettem a fegyvert, mintha a szerkezetét tanulmá
nyoznám. Mellettem az Íróasztalon épen a jegyző
könyvet írták s a fiatal George Cadbury, aki 
nagybátyának örököse lett, különös inegindultsággal 
nézte a szomorú aktust.

Résztvevőén léptem hozzá:
— Ne essék kétségbe, uram; hiszen ön alig 

áll a lábain. Igyék egy pohár whiskeyt, ez jó tesz 
ilyen pillanatokban.

Csodálkozva nézett reám, mintha hirtelen 
nem értette volna szavaimat. Aztán igy válaszolt:

— Igaza van, egy pohár whiskey jó lesz . . . 
Iszik ön is?

Szívesen, ha megkínál.
A szögletben csinos állványon két különböző 

whiskey palack és poharak állottak. Mr. George 
Cadbury tölteni akart, de közbe léptem.

— Engedje meg, hogy én töltsék, hiszen az 
ön keze úgy reszket, mint a falevél.

A két poharat szinüllig töltöttem, hogy né
hány csöppje túláradt s lecsorgott a pohár kül
sején. Azután ittunk.

A rossz hir, ha melléje még rosszakaratú 
is, nő mint a lavina.

Tiszta képet kell tehát bemutatni a közön
ségnek, hogy meggyőződést szerezhessen a való 
állapotról.

Úgy hisszük alkalmas erre az a részletes 
jelentés, amelyet a liirdő tanácsi előadója és há
rom éven át gondnoka, Sztancsay Miklós főjegyző 
terjeszt a törvényhatósági bizottságnak e havi 
közgyűlése elé. Hogy a nagyközönség is pontos 
értesülést szerezhessen és mindenki megalkothassa 
véleményét Vihnye fürdő ügyéről, az egész jelen
tést közöljük.

Lássa mindenki, hogy mi a fehér, mi a 
fekete, mi az igazság és mi a hamisság.

Az érdekes jelentés a következő:

Tekintetes törvényhatósági bizottság!
Vihnye fürdő 1905. évi évadjáról jelentése

met következőkben van szerencsém megtenni.
A saison eredménye jó közepesnek minősít

hető, nem volt oly erős látogatottság tekintetében 
mint a múlt 1904. évi. de jóval felülmúlta az
1903. évit s igy ha figyelembe vesszük, hogy az 
ez évi elő- és utósaison a rendkívül kedvezőtlen 
időjárás miatt úgyszólván elveszett, s hogy a julius 
hó s részben augusztus első fele is ép oly túl
zsúfolt volt, mint a múlt években — tagadhatat
lan, hogy a fürdő fejlődése visszaesést még nem 
mutat s ma már csupán csak egy körülmény 
hátráltatja a fejlődést az, hogy a túlnagyszámban 
jelentkező ftirdővendégekel júliusban és augusztus 
első felében a nagy lakáshiány miatt befogadni 
nem vagyunk képesek, tehát el kell utasítanunk,
6' igy a jelenlegi bruttó bevétel lényegesebb emel- : 
kedése mindaddig k i van zárva, mig nem lesz \ 
több lakószoba.

A házi kezelés első 3 évének tapasztalatai 
szerint időközönként és apránként teljesített mun
kálatok mellett s eszközölt beszerzések után ma 
már kevés kívánni való van Vihnye fürdőben: 
azok a rettentő kellemetlenségek, melyeket az 
első 2 évben a teljes rendellenség és rendszer- , 
telenség, a saisonépitkezések és a vízhiány okoztak: 
ma már megszűntek, a még csak kevés hiányt 
felmutató bebútorozás kielégítő, a külső park
munkák befejezettek, a sétautak kevés kivétellel 
rendbe vannak hozva, jövőre e téren csak a ren
des fentarlási költségekre lehel szorítkozni, előre 
is jelzem azonban, hogy a fürdő kertészete már 
a közel jövőben nem fog nélkülözhetni egy uj 
hidegházat, mert a jelenlegi kicsiny s az értékes 
hidegházi növényeknek legnagyobb részét veszni 
kell hagyni, mert télire el nem raktározható, de

— Az egészségére, uram!
— Az önére.
Még néhány közönyös szót váltottunk egy

mással; Mr. Cadbury visszatért a csoporthoz.
Csak erre vártam. Poharát magamhoz vet

tem s észrevétlenül az ablaknál megvizsgáltam...
A jegyzőkönyvet épen befejezték s a vizs

gálóbíró távozni készült. Ekkor hozzáléptem.
— Uraim, — mondtam hangosan — mielőtt 

távozunk, fontos körülményről kell beszámolnom. 
Ebben a házban nem öngyilkosság történt, hanem 
bűntény. Mr. William Cadburyt idegen kéz ölte meg.

Kijelentésem elképzelhető, mekkora hatást 
keltett. Mindenki megdöbbenve nézett rám, a sza
vaim folytatását várva.

— Uraim — mondtam azután, — mialatt 
önök a vizsgálatot vezették, én megtaláltam a 
tettest. A gyilkos ebben a szobában van . . .  Mr. 
George Cadbury, a törvény nevében letartózta
tom önt!

— Nem szaporítom a szót, — fejezte be a 
történetet James Dickson. — A váratlan fordulat 
oly drámai volt, hogy mindenkit meglepett. A 
fiatal Cadbury halálsápadtan hátrált s percekig 
némán bámult reám, azután összeesett.

ha a lakáshiány megszüntetésével lehetővé fog 
válni a gyógy-alapnak is nagyobb bevétele, vég
eredményben a hidegház létesítése sem lesz a 
tulajdonos város anyagi terhe.

A nagy víztartó létesítésével megszűntek az 
összes addigi kellemetlenségek is, a reservoir ki
válóan bevált, a v í z  a fürdő bazinokban állandóan 
27 R° hőmérsékű volt, sokkal melegebb tehát 
mint a múlt évekbeli változó 23—25 R°, vízhiányt 
az egész saisonon át, nemcsak hogy nem tapasztal
tunk, de a meleg ásványvíznek jó egy harmada az 
egész idényen át szabadon folyt el az árokban s 
ezt a vizet a nagy szárazságok idején öntözésekre 
használtuk.

Örömmel jelentem, hogy az a hátrány — 
amitől tartottunk a reservoir kiépítésével — nem 
állott elő, a v í z  nemhogy lehűlt volna, de még 
nyert hőfokban, ami természetes is, mert a régi 
rendszer mellett, mikor csak a forrás vize töltötte 
meg a bazinokat 4—5 óra kelle megtöltésükre, amig 
tehát a viz elérte a kifolyást, addig lényegesen lehűlt 
s a forrás bősége nem engedte meg, hogy oly sok 
mennyiségű viz bocsáttassék a tükrökbe, mely mel
lett a hőfok fokozható vagy bárcsak fenlartható lett 
volna, mig e reservoir kiépülte után a legnagyobb 
medence a Nádorházbeli kb. 48 m3-es közös tükör- 
fürdő medencéje is 61 perc alatt telik meg, nem 
szükséges tehát a medencék megtöltését éjjel 11 
órakor megkezdeni mint eddig, mert elegendő, ha 
a töltést reggel 4—ya5 órakor kezdjük meg; a két 
fürdős asszony a nagy vízkészlet mellett nem 
kénytelen arra törekedni, hogy egymás elöl lopja 
el a melegvizet, ki vannak tehát kerülve az addig 
naponként ismétlődött panaszok sőt skandalumok 
s e mellett a fürdős asszonyok szolgálata is köny- 
nyebb lelt, mert ma már éjjeli nyugalmunk nincsen 
zavarva, mint eddig, mikor éjjelenként 3—4-szer 
kellett felkelniük s utána nézniük, hogy telik-e a 
medencéjük s a másik fürdős élelmessége nem 
von-e el tőle a kelleténél több vizet.

Ez év szeptember havában a meleg ásványvíz 
reservoirját a mérnök úr jelenlétében leengedtük, 
a reservoirban igen kevés volt a vaslecsapodás, a 
reservoir maga annyira tele volt szénsavval, hogy 
az olt időzés lehetetlen volt s a bemerészkedő 
mérnök sietve volt kénytelen abból kimenekülni, 
a bejáró nyílást 24 órán át hagytuk nyitva s csak 
a követő nap szállhatunk be a víztartóba, hol a 
hőfok még akkor is 29 R° volt! A városi mérnök 
átvizsgálta a víztartót, azon semmi repedést, hiányt 
nem talált s így bátran állíthatni, hogy a víz
tartó a legkiválóbb mértékben bevált, alaposan 
és teljesen megoldotta a vizkérdést s csak egyet
len egy hátrányára vagyok bátor rámutatni, mely

Jó idő telt el, amig fellocsolhatták. Meg
történ vallotta be aztán, hogy csakugyan ő ölte 
meg nagybátyát, mialatt a félálomban heverészet 
a painlagon, hogy igy megakadályozzon egy há
zasságot, amely megfosztotta volna a nagy örök
ségtől.

James Dickson elhallgatott.
— De hát hogyan talált ön a gyilkosra ? — 

kérdezték a hallgatók.
— A whiskey-pohár segítségével . . .  Meg

magyarázom. Nemde, önök is tudják, hogy bűn
vizsgálatoknál néha igen nagy szerepet játszik az 
ujjlenyomata? A föld kerekén nincs két ember, 
akiknél ugyanaz, az ujjon levő rajz. A finom bőr
vonalak, amelyek a laikus szemében semmit 
mondó, jelentéktelen részletek, a deteklivnek néha 
fontos szolgálatot tesznek. Amikor a revolvert 
gondosan megvizsgáltam, észrevettem két ujj nyo
mát a sima elefántcsont fogón. Első gyanúm az 
unokaöcscse ellen fordult. Tehát megakartam is
merni az ujjai nyomának a ra jzait. . . Ezért itat
tam vele azt a pohár whiskeyt. A pohár nedves 
üvegén csakugyan felismertem ugyanazt az ujj- 
nyomatot, amely a revolveren volt.
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csak a be nem fejezett építkezés következménye 
s ez az, hogy a reservoirból a túlfolyás s a lecsa- 
polás is ugyanazon egy csatornán át történik, 
mely a régi fürdőház Nádor-ház fala mellett 
vezet el.

Miután a fürdőkhöz a hozzáfolyást d. u. 6—7 
éra közölt kell elzárni, tapasztalatom s megfigyelésem 
szerint a reservoir már esti 11 órakor telő van 
s ez után a túlfolyás az épület fala melletti csa
tornán nyer levezetést, e körülmény hátrányos 
azért, mert a falak átnedvesednek, a meleg gőzt 
magúkba szívják s idővel igen kellemetlen követ- . 
kezésű lehet, ezen azonban igen könnyen lehet ! 
segíteni olykópen, hogy a reservoir túlfolyása be- 1 
vezettetik a felső árokba a felső sétány mögött, i 
mely a táróból is elvezeti a vizeket — így az 
épület biztonsága nem lesz veszélyeztetve, mert i 
a reservoir vizét évenként csak legfeljebb egyszer 1 
szükséges lecsapolni, de talán elegendő, ha csak : 
minden másod vagy harmad évben történik is. j

Talán lehetne a táróban a források előtt 1 
lövő gátat is úgy elhelyezni, hogy a reservoirba 
csak a melegebb eredoti forrás vize jusson s csak 
szükség esetén az artézi viz is, — melyre most 
szükség nincs — az olcsó berendezéssel a víz hő
foka kb. '/.,—1 R°-kal is emelhető lenne.

A reservoir építkezés még nincs befejezve, 
a táró nincs kiboltozva s igy kérnem kell a v. 
mérnököt felhatalmazni és utasítani, hogy e mun- i 
kálatokat még ez őszszel, de legkésőbb kora ta- 
vaszszal befejeztesse, hogy legalább az 190G. évi 
saison legyen külső zavaró munkák nélkül meg
kezdhető.

Áttérve a atatiszkai adatok bejelentésére | 
tisztelettel jelentem, hogy az állandó vendégek | 
száma 1049 volt, szemben tehát a tavalyi 1144-ei, i 
ez évben a látogatottság 95 állandó vendéggel 
kisebb volt, minek okára augusztus havi jelenté
semben már rámutattam, s mely okokat röviden i 
abban foglalok össze, hogy igen sok volt a hosszú I 
időig tartózkodó fürdővendég kik aug. 10—15. , 
előtt nem adták át lakásaikat s e szobákba már 
uj állandó vendégeket nem lehetett szerezni, és j 
hogy a reklamirozás megfelelő hatáskör és hítel I 
hiányából nem volt kielégítő.

A Nádor-ház kiadható ‘28 szobája 2U77 napon 
át volt kiadva s igy egy szoba átlag 742 napon 
át volt értékesítve, a Rákóczy-ház kiadható 33 
szobája 1922 napon át volt kiadva s igy egy szoba 
őS‘2 napon át értékesítve, tehát a saison nap 
G6'2 volt, szemben a múlt évi Gb’G nappal, tehát : 
2*4 nappal volt kedvezőtlenebb, a szobák bevétele ; 
azonban magasabb volt a különágy rendszer be
hozatalával és pedig:

a Nádor-héz szobáiból befolyt . 6257'73 K
» Rákóczy-ház » » . 7331*29 »

vagyis egy-egy szobára esik évi bevétel 
a Nádor-házban 223 47 K \
• Mkóczy » 222-18 ; 411
inig tavaly előtt egy-egy szoba átlag bevétele csak 
14V50 illőire 14-8 K 50 f volt, a múlt évben pe
dig 180 K 50 f, illetve 192 K 37 f s igy nyilván
való, hogy uj építkezéseknél is bátran lehet évi 
állag 200 K bevétel amortizációval számolni egy 
bizonyos halárig.

De o statisztikából egy második tanulság is 
levonható, az t. i., hogy az egy ágyas szobák állag 
bevétele aránylag nagyobb mint a 2 ágygyal be
rendezhető drágább szobáké, a csatolt jegyzékből 
kitűnik, hogy a Nádor-ház egy ágyas szobái 90— 
95 101 napon át voltak kiadva, a drágább szo
bák a saison átlag alatt maradnak s igy e sta
tisztika is igazolja és bizonyítja, hogy Vihnyén 
kevés az egy ágyas szoba — mindössze csak 1G 

s ezek szaporításáról főképpen a modernizá
landó Nádor-házban kell gondoskodni, mert ez a 
központi épület, ezt foglalja el a közönség legha- 
niarább az előidényben is, miután itt vannak együtt 
az összes tényezők; fürdők, étkező-termek, olvasó, 
társalgó kávéház, melyek mindegyikébe fedett he
lyen juthat.

átlag 222'87 K

Alábbi statisztikai adataimban szabad legyen 
több évre kiterjeszkednem, hogy a tulajnonos vá
ros tisztább képet nyerjen s kellően értékelhesse 
fürdőjét, mely iránt még ma is nagy az aggódó 
ellenszenv s bizalmatlanság, hogy jövedelmező 
vagyona-e a városnak, tehát észszerű-e a fejlesz
tés, vagy indokoltabb lenne a fürdőn túladni.

Az állandó vendégek száma volt a bérlet 
utolsó 3 évében:
1900. évben 593]
1901. » 547, tehát mindig hanyatlott a fürdő I
1902. » 498 ]

A házi kezelés első 3 évében:
1903. évben 925
1904. » 1144
1905. » 1049.

A gyógyalap bevétele volt:
a bérlet utolsó 3 évében a házi kezelés első 3 évében |
1900. évben 291440 K 1903. évben 489G-- K !
1901. » 2688 — » 1904. » 6115 20 * j
19é2. » 2371 — » 1905. » 853110 » i

A fürdő bevételeire később fogok utalni, de i
már ez adatok alapján is ismételhetem múlt évi 
végjelentésemben foglaltakat, hogy a látogatottság 
növelésével maga a vendégközünsóg fogja megadni i 
az anyagi eszközöket arra, hogy a fürdő képe ne 
mutassa a hanyatlás képét s ez adatok újból, : 
immáron negyedszer igazolják, hogy valahányszor i 
a város törődött fürdőjével — az mindig felien- 1 
lendült s gyümölcsöző kamatokat hozott, vala
hányszor pedig el lett hanyagolva, az megboszulta i 
magát következményeiben.

Az értékesített fürdők statisztikájából is le
vonhatók egyes tanulságok s azért ezekre is ki
terjeszkedem jelentésemben — mind a 3 év ered
ményét feltüntetve.
A közös tükörfürdőket haszn. 1903. évb. 9140 vendég

1904. » 9615 »
1005. » 7443 »

a közös fürdőknél tehát ez évben visszaesés mu
tatkozol!, egyik oka ennek az, hogy ez évben ki
váló sok orvos kereste fel Vilinye fürdői, 18 orvos j 
28 családtaggal volt állandó fürdő vendég, ezek 
ingyenesen fürediek s igy statisztikába nem ve
hetők, de egy második főok, hogy kiváló erőnek 
bizonyult uj orvosunk Décsey István dr. csak ki
vételesen rendelt közös fürdőket, inkább a külön 
fürdőket rendelte — mert orvosi szempontból s 
hygieniai okokból a közös fürdőket nem helyesli, 
mely igazolt szempontok egyenes követelmény- . 
ként állítják e város közönsége elé azt a felada
tot. hogy a fürdő fejlesztési programmjából a kö- ; 
zös fürdők szaporítását kikapcsolja.

Gyermekjegy elkelt 1903. évben 1381 drb.
1904. * 1709 *
1905. * 1290 » |

Az I. osztályú külön fürdőkben fürediek:
1903. évben 920-an
1904. * 1357-en
1905. » 1449-en, itt tehát lényeges az emel- |
kedés s a folytonos emelkedés a fenlomlilotl ok- ! 
ból jövőre is várható.

A II. oszt. külön fürdőkben fürediek:
1003. évben: G3
1904. » 3, e túlzsúfolt évben a kabinok

lakásonként voltak használva.
1905. » 181 e hirtelen emelkedést az okozta,
hogy a II. oszt. külön fürdők csak a Nádor-házban 
vannak s miután a sós fürdőket is behozta az uj 
orvos s e célra a palatínus és családi fürdők nem 
voltak használhatók, a Nádor-házban lakók kény
telenek voltak a II.. őszi. kádakat használni nem 
szívesen s állíthatom, hogy ezek fenlartása fölös
leges s egy is elegendő volna ezekből.

A hidegvizgyógyintézel használták:
1903. évben 232-en
1904. » 340-an
1905. » 87l-cn. óriási módon megnőtt tehát
a hidegvizgyógy módot használók száma, oka en
nek főképpen az, hogy a hidegvizgyógyinlézctbe

ez évben külön vezettetett be a meleg ásványvíz, 
függetlonittotelt tehát a közös fürdőktől, mely 
függőség addig bizony sok kellemetlenségnek volt 
szülőoka és egy második oka az, hogy ez évben 
3 uj öltöző kabint csináltunk, amig tehát oddig 
csak egy ember használhatta egy órában e gyógy
módot, ez évben 2 sőt 3 is ugyannyira, hogy a 
fősaisonban egy-egy nap 25—30-an használták, 
több esetről tudok, hogy a férj csak azért időzött 
Vihnyén, mert a hideggyógymódot használhatta, 
aziránt előre kérdést is intézett. Nyilvánvaló tehát, 
hogy egy modern hideggyógyintézet létesítésével 
egy nehány év múlva komolyan kell számolni, 
miut jól jövedelmnező vállalattal.

A népfürdői 1904. évben 2700-an használták 
a folyó évben 2297-en és az ingyenesek, igazolt 
szegények.

A három év összes bevételei kitettek:
1903. évben: 29127 K 09 f
1904. » 32201 » G9 »
1905. » 32492 » — »

A fürdőkből bevétel volt:
1903. évben: 11453 K 70 f
1904. » 14003 » 50 »
1905. » 13072 » 92 »

A szobadijakból:
1903. évben: 9581 K 76 f
1904. » 12588 » 26 »
1905 » 13586 » 22 »

E három év statisztikai adataiból megálla
pítható, hogy az első év a kedvezőtlenebb évek 
közé tartozott, a második a legzsúfoltabb s a 
harmadik a jó közepes, tehát jó normális év volt 
s igy legreálisabban az ezen év eredményeivel 
lehet számolni a jövőre is.

Kiemelem azonban, hogy a folyó év még 
nincs lezárva, a zárszámadást végleges értékekkel 
csak a városi számvevőség csinálhatja meg az év 
zárta után. a kitüntetett bevétel is emelkedni fog, 
főképpen a Szilaveczkyval történő leszámolás 
után s miután még nem minden számla lelt be
terjesztve és kifizetve. A kiosztásokról sem szá
molhatott be részlotesen, de remélem, hogy a folyó
1905. év tiszta jövedelme — úgy mint mull év
ben ez évben is meghaladja a 16000 koronát.

(Végo következik)

K Ü L Ö N F É L É K .
Közgyűlés. A város törvényhatósági 

bizottsága e havi rendes közgyűlését e hó 10-én, 
jövő hét keddjén délután három órakor tarlja 
meg. A közgyűlés tárgysorozatát lapunk hivata
los részében közöljük.

— Névmagyarosítás. .Jezsek János kárpitos 
Selmecbányái lakós vezetéknevét Hónai-ra, Kvasz 
Mihály erdőgyakornok Kelecsényi-rc magyarosi
tolta vezeték nevét.

Eljegyzés. Töltössy Ede dr. pozsonyme- 
gyei közigazgatási gyakornok eljegyezte Bálahó 
Livikét ílodoson.

Winkler Béla dr. orvos a múlt héten je
gyezte el Maryótsy Mariskát, özv. Margótsy Já
nosáé leányát.

Schelle Gyula okleveles kohómérnök elje
gyezte Hartay Ervinkét.

Meinhardt Vilmos mizsérfai mérnök elje
gyezte Knczovits Arankái, Knezovits Adolf hegy
bányai bányahivatali számvizsgáló leányát.

Jótékonyság. Ilell Jakab házbirtokos 
a mull héten ötszáz koronái juttatott Tandlieh 
Ignác dr. kezeihez, mint az izraelita egyházközség 
elnökéhez, részben a különböző izr. jótékony 
egyesületek, részben izr. szegények javára.

— 50 évi találkozó. Ritka szép ünnepély 
folyik le ősi városunkban jelenleg: a résztvevők 
kívánsága szerint teljesen zajtalan, de a mi kíván
ságunk szerint is bizonynyal annál bensőségesebb. 
Akik 50 évvel ezelőtt, 1855-ben végezték a hely
beli ág. h. ev. líceumot, találkoznak Selmecbányán, 
hogy felidézzék lelkűkben a régi múlt emlékeit!

3



4 S E I. M K C B A N Y A I  II I R A D Ó 1005. október 8

Hánynak adta meg Isién azt a kegyelmet, hogy 
megélhessek e napot V Hogy még egyszer felke
reshessék teljes erében azon helyeket, melyeken 
iíjnságnk legszebb éveit töltötték'? A Iegsz.ivélye- 
st>bben üdvözöljük mindnyájukat mindnyájan mi 
selmeci polgárok; de kös/önljiik egyuItal 100 
éves iskolánkat is. hogy oly érző le Ifi férfiakat 1 
tudott nevelni, kik kegyelettel keresik fel újra. egy 
lél század múlva reményeljük. nem utoljára. 
Az eddig érkezettek: Zelenka Bál tiszai ág. h. ev. 
egyházkerületi püspök, Fritz Pál nyugalmason 
in. kir. főbányatanácsos. Almássy Andor kir. 1 
erdéigazgató Lúgosról, Dianovszky Ede fdldbirlo- 1 
kos Miskolcról. Mikler Sámuel besztercebányai ev. j 
lelkész és neje. Szabó Adolf kir. erdőigazgató Nagy
bányáról.

Államvizsgák. A bányászati és erdészeti 
főiskolán legnak kezdődtek meg az államvizsgák.
A vizsgákra hét bányász, négy vaskohász és há
rom fémkohász jelentkezett. A szóbeli vizsgálatok 
holnap kezdődnek Fodor László dr. elnöklése 
mellett. A kormány képviseletében Maly Sándor 
miniszteri tanácsos fog jelen lenni a vizsgákon, 
aki ma délután érkezik Selmecbányára.

20,000 korona az Ifjúsági Körnek. A 
város gazdasági bizottsága a múlt héten tartott 
ülésében Szitnyai József polgármester indítványára 
elhatározta, hogy a bányászati és erdészeti fő
i-kóla Ifjúsági Körének 20.000 korona ajándéko
zás.!! javasolja, hogy a Kör céljainak megfelelő 
helyiséget., otthont rendezhessen be az ifjúság. A 
javaslat fölölt a keddi közgyűlés fog határozni.

— Esküdtszéki lárg’yalások lesznek e hó 
23-tól 2S-ig az ipoiysági kir. törvényszéknél. A 
lárgyalásokra mint esküdteket Selmecbányáról 
Fodoi’ László dr. főbányatanácsost. Vadas Jenő 
főerdőtánácsost, Téglás Károly erdőtanáesost. 
lioleman Géza főiskolai tanárokat. Bárdossy Antal 
t '„-eh Lajos bányatanácsosokat, Király Ernő lie. 
igazgatót. Wagner László dr. ügyvédi.!. Baliga Aurél 
mérnököt. Ács József városi pénztárosi. Geisl Ja
kab szövőgyári vezetőt.. Bock Márk és Weinor 
Dávid kereskedőket hívták ho.

Doktorrá avatás. Szeptember 3l)-áu 
avatták a budapesti egyetemen az államtudomá- 
nvök doktorává Töltössy Edéi. Töllössy Ede 
kataszteri ügy vezetőnek a fiát, ki jelenleg pozsony- 
megyei közigazgatási gyakornok.

Sírkő-leleplezés. Néhai Tóth Gáspár, 
budapesti kir. táblabiró és Selmec- és Bélabánya 
sz. kir. városok volt tiszti ügyészének sírkövét 
mull hó 23-án leplezték le Csejlén. Nyilramegyé- 
ben. mely alkalommal a családtagokon kívül a 
B. M. K. K. számos taggal képviseltette magái, 
hogy kegyeletét lerója ama érdemes tagjának, a ! 
ki életében oly önzetlen lelkesedéssel és buzgó- 
ággal fáradozott a magyarság ügyeiért. A F. M 

K. K. a síremléken külön leiirat által is megörökí
tette báláját, a mely felirat szövege a következő; 

Önzetlenül munkálni, küzdeni 
A nemzetért, hogy föl, magasan érjen 
A porhüvelyben ez az isteni,
A legnagyobb nemesség, lelki érdem.
Iv, vt.lt hiteti; ez ihlett gondolatnak
Tűzön héviiÍtél s betöltőd helyed,
líár tudtad, lmgy a nemzet mit sem .elhat:
Igaz. de lásd a V. M. K. E. nem feled!

A „F. M. K E.”
Ezüstlakodalom. Megható, szép ünne

pély színhelye volt folyó hó 3-án a hegybányai 
r. kath. templom, mely napon Szép Lajos, bánya- 
felvigyázó ezüst lakodalmát tartotta nejével szül.
Nmiseid Annával. A liálaadó isleniliszlelolnél liz 
gyermekén kívül számos rokona vett részt, mely
nek befejezése után az örömlakománál sokan üd
vözöltek az ünnepeltet, első sorban Lilassy János 
esp. plébános, aki igen szép beszédet intézeti az 
ünneplő családhoz.

Gyümölcsfakiosztás. Evek előtt Tóth 
Imre dr. bányakerületi főorvos, törvényhatósági 
bizottsági tag kezdeményezésére és az ö közre
működésével gyümölcsfa-iskolát létesített a város 
közönsége, mely iskolát Siimegh János városi ; 
kertész páratlan buzgalommal és fáradhatatlan 
munkával pár év alatt minta iskolává fejlesztette, j 
Ez i kólából már ifibb mini 10000 gyümölcsfa 
csemetéi oszlottak ki a város lakosságnak s ez i

évben megint 2100 darab két éves gyümölcsfa- 
csemetét oszlanak ki. A városi tanács hivatalosan 
is fölhívta azokat, akiknek gyümölcsfa-csemetékre 
szükségük van. hogy e hó io-éig jelentkezzenek j 
a város gazdasági tanácsosánál, mivel a kiosztás 
e hó 15 én, jövő vasárnap meg fog történni. 
Megjegyezzük, hogy a kiosztandó facsemetékből 
loou darab a belvárosi, 1100 darab pedig a kiü
li teái lakósok közt oszlalik ki.

A főiskola elvitelének ügyéhez. A 
bányászati cs erdészeti főiskola elvitelének kér
dése fölött az Országos Bányászati és Kohászati 
Egyesület mull hó 23-án tartott közgyűlése tudva
levőleg véglegesen döntött, bár az igazgató-tanács
nak az volt a javaslata, hogy a közgyűlés no fog
laljon már akkor el határozott álláspontot a fel
vételi kérdésben. A közgyűlést megelőző választ
mányi ülésen azonban Szitnyai József kir. tanácsos, 
polgármester meggyőző érvekkel arra kérte a vá
lasztmányt, hogy a közgyűlés már most határozzon 
e kérdésben. »Selmec- és Bélabánya városok ér
dekében szükséges a döntés azért, — monda — 
meri a tanári kar memoranduma oly viszonyokat 
teremteti Selmecbányán, amely viszonyoknak hu
zamosabb ideig való fenlarlása sem a városnak, 
sem a főiskolának, sem a tanári karnak, sem 
magának a tanításnak érdeke nem lehel. Tör- 
téujen bármikép is, legyen a közgyűlés határozata 
akár elutasító — mint a melyről ő meg van győ
ződve — akár pártoló, mindenesetre a közgyűlés 
határozata után, az állapotok remélhetőleg a ren
des kerékvágásba vissza fognak térni. Mikor az 
igazgató-tanács e hó elején az ismert határozati 
javaslatot hozta, akkor még a vidéki osztályok 
véleménye nem volt ismeretes; természetes volt 
tehát, hogy az igazgató-tanács az ismert javaslatot 
hozta, most azonban már a vidéki osztályok leg
több része a véleményét beküldte s igy semmi 
akadálya nincs annak, hogy az egyesület végleges 
állást ni' foglaljon e kérdésben*. E felszólaláshoz 
c.-atlako/oll Sobó Jenő löbányalaiiácsos, lliiltl 
Jó/sef ny. miniszteri tanácsos és Farbaky István 
ny. lőhúnyaiaiiácsos. mire a választmány az azon- j 
nali végleges döntés mellett határozott. Mi, mint j 
azt már többször kifejeztük, azt óhajtanók, sőt j 
a közérdek szempontjából feltétlenül szükségesnek j 
tartanok, hogy ez a kérdés no legyen választóiul I 
a város érdeke és a főiskola tanári kara között, j 
Ám jól van, eltérők a vélemények e kérdésben, ! 
de ez a véleménykülönbség ne legyen ok arra. j 
hogy a tanári kar a város köz- és társadalmi j 
életéből kivonja vezetésre hivatott nagy erejét. 
Lehetséges az, hogy idők múltával a tanári kar j 
véleménye jut túlsúlyra, mindenesetre dolgozni is | 
fog ezen a tanári kar, ámde addig is, arnig itt 
vannak, a küzügycklől való teljes visszavonulásuk 
nemcsak a közérdekre volna káros, de nézetünk 
szerint nem is illenék a tanári testület méltósá
gához. A fölmerüli kérdésben tehát harcolhatunk 
tovább is érvekkel — ellenérvekkel, de a harc 
no fajuljon soha ádáz küzdelemmé és pusztítássá.

— A városi múzeumunk újabban a kö
vetkező tárgyakkal gyarapodott: szerzemé
nyek a magyar numizmatikai társaságnak 1904. 
évben vert tagsági ezüstérme: 1801-ben készült 
nagy tajték pipa, amely (.lábéi Ferenc az osztrá
kok állal 1848. kivégzett, volt selmeci bányaliszt 
és 48-as honvédszázados tulajdona volt; 5 drb. 
ezüst csat; 1 drb. rövid ezüst lánc; I. Lipót nagy 
ezüst tallérja és 1790. és 1790. évben vert 2 drb. 
kisebb ezüst keresztes tallér; 1703-ban vert 
Mária Terézia-féle huszas; egy nagyobb csal, 2 
lancdarab töredékkel; egy bros és egy ezüst gomb. 
Ajándékozások: Dmtbner Miéi k. a. ő darab ezüst 
és 5 drb. rézpénz; Melczer Ferenc egy 1842/43-iki 
lyccumi értesítői: N. N. egy csontfoganytyuval 
ellátott dohány vágó kést; Jlázlik János és Gracza 
Albin 1 drb. 5 forintos, 1 drb. 2 forintlos és 1 
drb. 30 pengőkrnjeáros Kossuth bankjegyei; Nagy 
József egy régi kis pecsét nyomói ajándékozlak. 
Letétek: Muszka Marietta úrnő letétbe helyezte I 
azon puskagolyói, ainclylyel néhai édes apja Muszka ! 
József volt váívsj közgyám. mini 48-as honvéd
liszt megsebesilletelt; letétbe helyezte Muszka I 
József honvédliszli karkötőjét, nemzeti kokárdá

ját és azon csontmaradványokat is. amelyek az 
ólomgolyó kivételekor a sebesült karjából vétőitek 
ki. Ezen ajándékokért fogadják az illetők a mú
zeum vezetőségének ez utón is kifejezett köszü 
neltM. ftrtesiljük itt a közönséget, hogy a város; 
múzeum a téli hónapokon át nyitva nem lesz és 
csakis külön kívánságra tekinthető meg ezen idő 
alatt.

A nép- és közkönyvtárról. A népkönyv
tárban ezentúl minden vasárnap délelölt 9 10
óráig és minden szerdán délután 3—5 óráig 
adatnak ki a könyvek. A közkönyvtár, mely ez 
idő szerint rendezés alatt áll, már legközelebb 
a közönség rendelkezésére fog állani, ezen könyv
tárból azonban a könyvek csak óvadék letétele 
mellett ingyen fognak kölcsön adatni.

— Táncpróba. Gntman Samu lánc- és 
illemtanár o hó 15-én befejezi ez idén tanfolya
mát. Hogy nemcsak a szülőknek, hanem a nagy 
közönségnek is alkalma nyíljék meggyőződést, sze 
rezni a tanítványok ügyességéről és az elért szép 
eredményről, e hó 14-én a városi vigadó nagy
termében táncpróba lesz, a melyen egy egészen 
uj tánc, a Graciosa és egy igen régi, de nagyon 
szép és elegáns lánc. a Menuet, valamint egy 
nyolc pár állal lejlell Láncé nevezetű tánc is 
bemulatlalik. A mulatság jókedvűnek és igen 
érdekesnek Ígérkezik.

— Dinamitmerénylet. Múlt héten adtunk 
hirt arról, hogy Hodrusbányán a Geramb .1 
József-féle Teremtő-láró bányaüzeménél a mun
kások sztrájkba léplek. Horváth Kálmán rendőr
főkapitánynak sikerült azonban az ellentétek ki- 
egyeztelésóvel a munkásokat a munkába lépésre 
bírni. A munkások nagyrésze rendesen, békésen végzi 
is munkáját., ugylátszik azonban van közöttük egy 
nehány izgága ember, a kinek nem tetszik a ren
des munka s inkább hajlik a rendzavarás felé. 
Emellett bizonyít az, hogy egyesek, amint értesü
lünk, állandóan izgatják a munkásokat sőt többre 
is vetemednek. Kedden éjjel ugyanis dinamiilal 
akarták felrobbantani Main Ferenc bányaigazgaló 
lakását. Ebédlő szobájának ablakába több dinaniil- 
löllényt helyezlek el s azt az éjfélutáni órákban 
felrobbantották. A robbanás olyan nagy volt, hogy 
a lávolatib lakók is felriadtak. A lövés ember
életben szerencsére nem telt kárt, csak az épü
letben és az ebédlő szoba bútoraiban. A merénylőt 
szorgosan nyomozza a rendőrség.

- -  Uj rendőr. Szitnyai József kir. tanácsom 
polgármester Ivanics Menyhért igazolványns csend- 
őrallisztct rendőrré nevezte ki egyelőre három 
hónapi próbaidőre.

Anyagok szállítása. A Selmecbányái 
kir. központi kohóhivatalnak 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. Töltőkosár (k ic s i)....................... 2000 »
6. » (közép_________ 150 »
7. Szénkosár (nagy)......... ............... 100 »
8. Nyirfaseprő (rövid) ____ .... ... 1500 »

Az ivónként 1 kor-más bélyeggel ellátandó 
írásbeli zárt ajánlatokban világosan és haláré 
zollan kijelentendő, h- gy ájánlallevő a tárgyalás 
alapját képező általai os és részletes szállítási fol- 
fételekel ismeri és azoknak magát föltétlenül 
aláveti. A megajánlott árak az ajánlatban szám
jegyekkel és betűkkel világosan kiiraiulók és az 
ajánlathoz a felajánlott anyag értékének 5 °/(,-a 
mint bánatpénz akár készpénzben, akár elfogad
ható értékpapírokban csatolandó.

Az ilykép kiállított és felszerelt ajánlatok 
folyó évi október l.ó 2u. délelőtti 10 óráig 
•Ajánlat anyagszállításra* felírással és ajánlat
tevő nevével és lakásának jelzésével ellátott zárt 
borítékban az alulirt m. kir. központi kohóliiva- 
talhoz nyújtandók be.

Helyreigazítás. Lapunk ez évi 31. szá
mában a gimnázium tanári karában történt vál
tozásokról szóló híradásunkba tudósítónk bizo
nyára téves informálás alapján azt irta, hogy a 
kegyes lanitórond Kelemen Kálmán helyettes la-



nárt elbocsátotta. Mint most Kelemen Kálmán 
maga értesít, ez igy nem felel meg a valóságnak, 
s a dolog mint utánajártunk úgy áll, hogy Kele
men Kálmánt, mint helyettes tanárt többé nem 
nevezték ki. Megjegyezzük ugyanis, hogy a kegyes 
tanitórend a h. tanárokat évről-évre ki szokta 
nevezni.

— Fekete szivarok. Régi és általános az a 
panasz Selmecbányán, hogy a dohánytőzsdékben 
kizárólag válogatott sötét s néha valósággal fekete 
szivarokat lehet csak kapni, amelyeknek készítése 
Is többnyire rosszabb mint a világosabb szivaroké. 
A múlt héten több mint ötszáz Selmecbányái 
lakos aláírásával ellátott kérést nyújtott be Weisz 
Ignác főtőzsdés a besztercebányai pénzügyigaz
gatósághoz, hogy utasítsa a zólyomi dohányraktárt, 
hogy Selmecbányára is juttasson néha-néha a 
világosabb és jobb készítésű szivarokból is.

— Olcsó tengeri halak. Az olcsó élelme
zést előkészítő bizottság figyelmezteti a közönsé
get, hogy 5 kilogrammos póstacsomagokban friss 
teugeri halat kaphatni kilónként 80—90 fillérért 
Hunyady A. cégnél, Budapest Vili. Teleky-tér 2. 
Erdélyi-utca snrkán.

iQQfi, október 8. _______ ___  ____

INNEN—ONNAN.
(A gyermekszobában.) Bámulatos a kis 

gyermek fogékonysága minden külső jelenség iránt, 
legyen az szó vagy tárgy; mintha csak láthatlan 
csápocskák sugároznának ki belőle, körös-körül 
minden irányban, minden legkisebb rezgést felfogva 
és odavezetve abba a kis agyvelőbe, a hol az 
öntudatlanul lenyomódik és sokszor éveken ál 
semmi legkisebb jelét sem adja léteiének, s azért 
mégis ott van, él és nő és vészén föl alakot és 
gyarapodik erőben és egyszerre csak ott van az 
egyeddel összeforrva, s követel jogokat magának 
és foly be annak összes szellemi és erkölcsi mű
ködésébe, éppen úgy, mint az a leheletnél is gyön
gébb fuvalom, a mely a bimbó héján elsuhogva, 
örökre rajta hagyja nyomát, nemcsak a héján, | 
hanem beljebb-beljebb hatolva, a szirmán, a lel
kén, ragya vagy rozsda alakjában.

Ez a bámulatos fogékonysága a kisded lélek- ; 
nek fejtheti meg egyedül azt a tüneményes tu- : 
lajdonságot, hogy a mint egyszer hajnalodik nála j 
mondhatni percről-percre óriási módon felgyüjti 
feldolgozza az uj fogalmakat, megtanul egy egész 
nyelvet, a mellyel a kész ember egész életen át 
elkinlódik, megtanulja minden mester és szabály 
segítsége nélkül, azt sem tudni kitől és milyen 
alaposan. Maga alkot magának szavakat, ragozási 
és szófűzési törvényeket, s azok mind eredetiek, 
helyesek, s ezenkívül megtanul száz meg száz 
más dolgot, műtéleleket, fogásokat, egész rend
szereket, s mindent a legkisebb megerőltetés nélkül, 
játszva, hiszen neki az élet csupa játék, — de 
aztán az is innen van, hogy vajmi gyakran olyan 
lelki elferdülések is támadnak elő az emberi lé
lekben. a melyekről a szülő nem képes még csak 
elgondolni sem, hogy honnan származtak, mikor 
a szülői házban soha ilyest nem látott, s hozzá 
még olyan egyszerre, — dehogy egyszerre, sőt 
inkább nagyon lassan, sok idő kell hozzá, hogy a 
hallott szóból határozott alakú fogalom és irány
adó elv legyen az elmében, csakhogy az az idő 
megvolt neki, Isten tudja hány éve, hogy arról 
hallott valamit, még ici-pici, lóti-fuli gyermek 
volt ő akkor, s akkor is csak egy-két szót, ez 
tapadt leikéhez és az évek folyamán, ime, az 
lett belőle!

Majd minden lelki elferdülés erre az egy- 
kútfőre, a szülői házra vezethető vissza, majd 
minden rossz, a mivel nagykorunkban meg va
gyunk verve, onnan vette eredetét; egy szó a 
gyermekszobában elég, hogy az ember egész gon
dolatvilágát a babona, a tévhit, a gonosz indulat 
és bűnös hajlamok mérges dudvája undokitsa egy 
koron.

S E L M E C H A N Y A I H Í R  A D Ó

A nevelés alapját a szülők fektetik le. A 
legjobb iskola sem képes egészen és teljesen ol- 
enyésztetni azokat a benyomásokat, miket a gye- 
meki lélek odahaza zsenge ifjúkorában magába 
szívott, különösen ha később sem talál a gyer
mekszobában támogatást, mellyel az iskolai ne
velés elősegittetik.

A szülők tehát minden tettre, minden szóra 
vigyázzanak a gyermekszobában. Minden vigyá
zatlanság megbosszulja magát abban a jövőben, 
a melybe legszebb reményeinket vetjük: gyerme
keink jövendő pályafutásukon.

Úgy rémlik előttünk, hogy nem az iskolai 
nevelés, mely mindinkább a tökéletesbülés felé 
közeledik, hanem inkább a házi nevelés, s mindaz, 
a mit a gyermek odahaza lát és hall, oka annak 
a sokféle jellemgyengeségnek, melynek hatása alatt 
modern társadalmunk sinlődik.

A mindenre fogékony gyermeki lélek a szü
lők gondjaira van bízva, tlgy ápolják tehát, hogy 
később nekik is, a társadalomnak is öröme tel
jék benne.

(Orosz ig-azsag-szolgáltatás.) Étry orosz kis 
városkában történt, hogy egy parasztember á vá
sárra vitt egy marhabőrt. Csakhamar akadt is rá 
vevő, megalkudtak harmadfél rubelban. A vevőnél 
azonban nem volt pénz, megkérte hát a parasztot, 
hogy várjon, amig hazaszalad. Aztán elsietett, de 
amig távol járt, egy másik ember megalkudott a 
bőrre és három rubelért meg is vette. Már éppen 
el akarta vinni, amidőn lihegve megjött az első 
vevő és meghozta a pénzt. A dologból nagy ka
varodás támadt. Egyik sem akarta engedni a jus
sát és igy biró elé került az ügy.

A biró az egyik vevőhöz fordult:
— Te alkudtál meg először a bőrre?
— Igenis, atyuskáni!
— Mennyiért?
— Harmadfél rubelért.
— Hol a pénz?
— Itt van!
— Tedd oda az asztalra!
Aztán a biró a második vevőhöz fordult:
— Kifizetted a bőrt?
— Igenis, atyuskám.
— Mit adtál érte ?
— Három rubelt.
— Hol a bőr?
— Odahaza.
— Hozd el!
A vevő elhozza a bőrt és a biró parancsára 

leteszi a harmadfél rubel mellé az asztalra.
Ezután a parasztemberhez szól:
— Megkaptad a három rubelt?
— Igenis, atyuskám!
— Hol van a pénz?
— Itt van a kezemben.
— Tedd oda a többi mellé az asztalral
Mikor ez is megtörtént, a biró kihirdeti az

Ítéletet, amely szerint mind a három pürösködőt 
elitéli.

Indokok: Az első vevőt azért, mert pénz 
nélkül alkudozásokba bocsátkozott. A második 
vevőt, mert a bőrt megvette, a parasztot pedig 
azért, mert alkudozásba bocsátkozott olyasvala
kivel, akinek nincs pénze.

Ezután a biró úgy a két vevőt, mint a pa
rasztot rövid utón kidobatla és úgy a pénzt, va
lamint a bőrt megtartotta)

(Óriási pályadíj.) A brazíliai parlament 
egyik tagjának javaslatára csaknem tízmillió ko- 
ronányi jutalomdijat tűzött ki annak"a megjutal- 
mazására, aki három nagy betegség, köztük a 
tuberkulózisnak gyógyitásmódját vagy óvógyógy
módját megfelelően tökóletesi. A pályázó akár 
brazíliai, akár külföldi lehet. A pályázat ügyében 
nemzetközi biráló-bizottság dönt, mely egy bra
zíliai s egy-egy német, francia, angol és olasz 
tagból áll.

NYILT-TÉR.
E rovat alatt közlöttekért nem felelős

Fogadják mindazok, hik a felejthetetlen forrón 
szeretett édes atyám elhunyta alkalmából a vég
tisztességén megjeleni szívesek voltak, ez utón 
hálás köszönetemet. „ ^__________ Seefranz Erzsébet.

SELMEC- ÉS BÉLABÁNYA SZ. KIR. VÁROS

HIVATALOS KÖZLEMÉNYEI.
Az anyakönyvi hivatalok bejegyzései.

1905. évi október hó 1-től október 7-ig.

Születés.
Jaszenszky István, Donoval Teréz, loány, Selmecbánya. 
Kmet Márton, Számega Katalin, flu, „
Paxner Rezső, Ochtendung Aranka, fiu, „ 
Gipcsik Karoly, Grsszinan Zsuzsi fiu, „
Hagenauer Nándor, Poiufy Amália, leány, „ 
Gasparik Ferenc, Tuka Mária, leány, 
nóh. Zacbarovszki József, Lichner Mária, leány, „ 
Pázmán Gyula, Feldszam Ottilia, leány, Hodrusbánya.

Kihirdetés.
Neubauer Antal, Nics Anna, Selmecbánya 
KukucBka Mihály, Sztehura Mária, „
Buda János, Kasik Mária. „
Hronecz György, Pohánka Anna, „

Házasság’.
Beer János, Lievay Mária, Selmecbánya.
Lauko Mihály, Krátki Márir, „
Zsilka János, Mateovics Mária, Hodrusbánya 
Jaszenák János, Vodnák Anna, „

Halálozás.
Czipár Mária 3 hónapos, brouohitis.
Schmidal Vilma 16 éves, tiidőgümőkór.
Patta Mátyásné 57 éves, „
Hagenauer Mária 1 napos, gyengeség.
Löhner Mária 21 napos, görcsök.
Hock Alojzía 3 hónapos, gyengeség.

Meghivó.
Selmec- ésBélabánya szab. kir.bányaváros törvény- 
hatósági bizottságának 1905. évi október havi köz
gyűlését ezen hó 10-ének délutáni 8 órájára 
meghirdetvén, arra a t. c. bizottsági tagokat ezen

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

Lits Gyula főispán.
Tárgysorozat:

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

2. 7984 A gazdasági tanácsnok, az erdőmester 
és a mérnök jelentése múlt havi működésükről 
és október havi teendőikről.

3. — A vihnyei fürdőgondnok záró jelentése 
a fürdőévad lefolyásáról.

4. — A számvevőség jelentése a városi adós
ságok konvertálásának és a városi törlesztési alap 
szeptember havi állapotáról.

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

6. 6689. A m. kir. belügyminiszter folyó évi 
74322. számú rendelete villaépílési célokra Helm- 
bacher Nándor és neje részére a kőtengerből 681 
□ -ö l területnek átengedése tárgyában hozott köz
gyűlési határozat jóváhagyása iránt.

7. 6899. A m. kir. belügyminiszter folyó 
évi 74756. számú rendelete a cselédszerzésről szóló 
szabályrendelet jóváhagyása iránt.

8. 7920. A kereskedelemügyi m. kir. miniszter 
folyó évi 53581. számú rendelete a városi utak 
1903. és 1904. évi fentartásáról szerkesztett záró
számadások jóváhagyása iránt.

9. 6537. A város tanácsának s a gazdasági 
bizottságnak előterjesztése a városi házi pénztár 
közköltség előirányzatának tárgyalása s megálla
pítása iránt.

10. 8008. Ugyanazok előterjesztése a főisko
lai ifjúság «Otthon»-ának segélyezése tárgyában.

11. — Ugyanazok előterjesztése a női kézi
munka-iskola segélyezése tárgyában.

12. 8005. Ugyanazok előterjesztése a steftul- 
tói r. kath. plébános részére kongruájának kiegé
szítésére 2 hold 300 -öl területnek a kórházi 
földekből való kihasítása iránt.

13. 8010. Ugyanazok előterjesztése a vih
nyei vendéglő bérletére beadott ujabbi ajánlat tár
gyában.

14. — A városi tanács előterjesztése a leg
több adót fizető bizottsági tagok 1906. évre érvény
nyel biró névjegyzékének megállapítása itánl.
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15. 73 16. Ugyanannak előterjesztése Huszá- 
rik András kérvényére 12308 in8 köztér eladása 
iránt.

16. 7010. Ugyanannak előterjesztése a 
Zlinszky-teleknek a Takarékpénztár részére ház
építési célokra való átadása iránt másodízben 
való tárgyalás céljából.

17. 7202. Ugyanannak előterjesztése Künszt- 
ler János líceumi tanár részére 9 m- köztérnek 
eladása iránt másodízben való tárgyalás céljából.

18. 7017. Ugyanannak előterjesztése a győriek 
által Yihnyén létesíttolni tervezett nyolc villa 
építési feltételeinek megállapítása iránt harmad- ; 
ízben való tárgyalás céljából.

19. 6937. Ugyanannak előterjesztése az | 
Alsómagyarországi Kémlőintézeti Egyesület tulaj
donát képező külső telek és felépítmények örök 
áron való megvétele iránt harmadízben való tár
gyalás céljából.

20. 7049. Ugyanannak előterjesztése Hata- 
dán Vince kérvényére 90 Q-ül terület eladása 
iránt harmadízben való tárgyalás céljából.

21. 7908. Schwarz Ottó dr. m. kir. főbá
nyatanácsos s főiskolai tanár hozzájáruló nyilat
kozata a konvertált adósságok törlesztésére meg
állapított törlesztési tervnek változatlanul való 
meghagyása iránt.

Selmecbánya, 1905. évi október hó 3 án.
Szitnyai József, s k.

kir. tan. polgármester

H I R D E T É S E K .
Árverési hirdetés.

Líchter Adolf zálogkölcsön intézetében (Aka- 
demia-ulca 86. szám) a lejárt és ki nem váltott 
vagy meg nem hosszabbított zálogtárgyak folyó 
évi október hó 17-én délelőtt 9 órakor az ipar- 
hatósági kiküldött jelenlétében nyilvános árverés 
utján fognak eladatni.

Az érdekelteknek jogában áll zálogaikat az 
árverési megelőző napig kiváltani.

Selmecbánya, 1905. október hó.

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 szab d , h a t ty ú  g y ó g y s z e r tá r  által 

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

Az Érmihályfalva és vidéke homoki szőllős 
gazdák egyesülete ajánlja az egyesület 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: 
Jakab Rezső szőllőegyesületi titkár 

Épmihályfalván.
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T. c.
Van szerencsém értesíteni, hogy

női és fér f i  szabó  műh e ly e me 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.
vToToToToToTo^K tr^^^oToZcW ’b

Honvéd-utcában fekvő 50.1. számú 
ház, kert és udvar szabad kézből 

eladó. — Bővebb Népbankban.

M L  o l b á s z
debreceni kolbász, azonnal ehető vagy lőzni való 192, pörköli 
bőrű szalonnak elsőrendű zsírnak lütí, sós fehér vastag 1(58, i 
vékony H58, füstölt vastag 17-;, vékony 176, debreceni papri- j 
kás szalonna 184, pácolt fokhagymás paprikás szalonna 200, ; 
pácolt bőrös sonka, karinonádli, oldalas - ,  pácolt sovány I 
szalonna nélkül i sonka, karinonádlí, oldalas 1(50 fillér. A fönti ; 
áruk szállító levele és csomagolású ingyon. Elsőrendű házi ; 
zsir 1715 Hozza szülein.-. • : i> kgros 110. 10 kgros 140, 2f> 
k'gros 280. Az árak fillérekben értendők. Áruim árai, melyek 
gyakran változók e helyen minden számban k e l b á h z  cim 

alatt találhatók.

Szállítja: H A l.C K . i t t  kiviteli üzlete, Nyíregyháza.

SZÉNASY.
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Érettségizett fiatal ember házi tanítónak
v. nevelőnek ajánlkozik. Jelige „Érettségizett."

Nincs többé iszákossá̂ !
K ív á n a tra  b á r k in e k  b é rm e n te se n  k ü l
d ü n k  eg y  p r ó b á t  a  C ozaporbó l K ávé. 
tea , é 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 tu d t a  n é lk ü l.

A Cozapor többet ér, mint a világ minden 
'szóbeszéde a tartózkodásról mert esodahntása 

ellenszenvessé teszi az iszákosnak a szeszes 
italt. A Coza oly csöndesen és biztosan hat, 
hogy azt feleség, testvér avagy gyermek 
egyaránt, az ivónak tudta nélkül adhatja 03 
az illető mégcsnk nem is sejti mi okozta ja
vulását.

Coza a családok ezreit békitette ki ismét, 
sok ezer férfit a szégyen és becstelenségtől 
megmentett, kik kesébb józan polgárok és 
ügyes üzletemberek lettek. Temérdek fiatal 
embert a jó útra, és szerencséjéhez segített 
és sok embernek életét számos évvel meg
hosszabbította.

Az intézet, mely a Cozapor tulajdonosa, 
mindazoknak kik kívánják egy próba .adagot dij és költség
mentesen küld, hogy igy bárki is meggyőződhessen bi/.to- 

, egészségre teljesen ártal- * Ihatásáról. Kezeskedünk, 
inatlan.

n.gy

A LEG
JOBBAK)RAJZKÖRZŐI

Joerges f t .  ö zv .  é s  fiánál.

{ INGYEN PRÓBA 171. SZ. 
j Vágja ki pzen szelvényt és 
I küldje még ma az intézetnek, j (Levelek 25 fillér levelezőlapok
I 10  fillérrel bérmentesitendők )

COZA INSTITUTE
(Dept 171.)

62, C h an cery  Lane, 
London, A nglia.

Sehieht-szappaizí
sasa

(„ sza rv a s” v a g y  „k u lcs” szap p an t)

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

l ó t á l l á s  * 25.000 koronát tizet Schicht György cég Aussigban bárkinek aki bebizonyítja 
hogy szappana a »Schicht« névvel, valamely káros keveréket tartalmaz.

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

üzlet áthelyezés miatt 
igen kedvezményes árban
a tis'.tclt vevő közönségnek rendelkezésére bocsájtom, ami
ről szives meggyőződésüket kérem.

Mély tisztelettelWEISZ
(GLÜCKSTHAL GYULA utóda.)
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keserüvíz, reggel fél pohárral használva,
je len leg  a  legjobb természetes gyomor-, bél- és vértísztító, mint 
ivó kúra  a K arlsbadi és M arienbadi gyógymód meg

lepően gyors és sikeres helyettesítője. —  Az első magyar ásványvíz, a melyben R Á D I U M  fedeztetett fel. G y ó g y -
e r e je  r e n d k ív ü li. —  K apható: gyógyszertárakban és Ernszt Zsigmond füszerkereskednnél kis és nagy Üvegben 

Föszétkiildés a fnrrástulajdonos: Schmidthauer Lajos gyógyszerésznél Komáromban.
Nyomatott Joerges Ágost üzv. és fia könyvnyomdájában Selmecbányán, 1905
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