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Felelős szerkesztő és laplulajdonos: 

K U T l  I S T V Á N

Az expedíciót s hirdetéseket illető reklamációk a lapkezelő

Joerges Á gost 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 .

Főiskolai Lapok.
Amint fülhegygyel3uillo ttuk , ilyen, vagy 

hasonló cím a la tt óhajt a főiskolai polgár
ság  in ♦dalommal foglalkozó része egy lapot 
megindítani, mely h ivatva lenne egy rész t a 
főiskola belső, intim  éle tének hii tü k ré t adni, 
m ásrészt pedig  társadalm i kapocsként sze
repelni városunk in te lligens körei s a főis
kolai hallgatóság  között.

Örömmel öleljük keblünkre az eszmét, 
mert abban nem egyszerű laptársat vélünk i 
felfedezni, hanem egy hatásában, eredmé
nyében messze kiható orgánumot, melyre 
már eddig is nagy szüksége lett volna vá
rosunk arany i f j uságána k.

De mig a lap megszületése fölött ör
vendünk, szivünket ép oly intenzív, ép oly 
jogos kétségek szállják meg, mint a csa
ládapát az uj li m polgár bölcsőjénél. Mi lesz 
a lap jövője, hogyan fogja kitűzött célját 
megoldani s nem találkozik-e oly nagyfokú 
rész vétlenséggel, hogy szerkesztői munka
kedvüket vesztve, egyszerűen abba hagyják 
a lap Írását? Ezen kérdések merülnek fel 
lelkűnkben, s valljuk meg, nem egészen 
jogtalanul. Mert mérlegelve az eshetősége
ket, nem is kell ultra-pesszimistáknak len
nünk, hogy a születendő lap feje fölött 
egy-két Damokles-kardot lássunk.

A főiskolai hallgatók egy hál’ Isten, 
kis része lesze lap egyik ellensége. Azon 
elvből fognak kiindulni, hogy „nem ér 
az semmit, nincs értelme . . .“ stb. stb .; 
ezen urak ugyan igy nyilatkoznának, ha 
ép történetesen egész ellenkező irányú más 
vállalkozásról esne is szó. Ők tehát nem 
komoly ellenségei alapnak ; képviselik azt az 
elemet, melynek elveit általában a konzer- 
vatiztnus jellemzi.

Sokkal komolyabb az a veszély, mely 
a város részéről fenyegetheti esetlegesen 
nemcsak a lapot, de azokat is, kik az újság 
szellemét sajátjukká teszik. Nem vagyunk 
angyalok. Megtörténhetik nagyon könnyen, 
hogy egy-eg-y buzgóbb vezércikk, helyi 
vonatkozásokkal bíró tárca, vagy másféle i 
közlemény jelenik meg benne. Csak egy 
kevés rosszakarat kell, hogy meginduljanak 
az ellenségeskedések a főiskolai ifjúság s 
a városi közönség között az „Akadémikusok 
brutalizmusa", „Áskálódás a város ellen,w 
„Meghurcolt hivatalnok", vagy más eféle

hangzatos, tévedésből, vagy rosszakaratúkig 
félremagyarázott ürügyek alatt.

Társadalmi érintkezéseink eddig is 
olyan bizalmatlan jellegűek voltak ; ha még 
ily okok is jelentkeznének, valóban pokol 
lenne irt a tartózkodás. Ezek tönkre tenné
nek minden, virágzóbb társadalmi életet 
teremteni óhajtó akciót s a határvillongások 
belát latlan sorának nyitnának utat. Pedig 
ez teljesen fölösleges. Mindkét fél rá van 
a másikia utalva addig, mig együtt kény
telenek élni. Miért mérgezzék meg tehát 
az egymás életét?

Ezen kérdésnél felelősség hárul a szer
kesztőségre. Mert bár a lap a főiskolai ifjú
ság érdekeinek palládiuma lenne s arnig 
tényleg erről van szó, egy ujjnyit sem sza
badna neki engedni, másrészt azonban föl
tétlenül a méltányosság alapján kell mo
zognia, mert amint erről lelép, saját ma
gának árt vele legtöbbet, eldobván kezéből 
tekintélyének egyik fenntartóját.

Mindkét félnek, az érdekvédőnek ép 
úgy, mint akivel szemben védi az érdekeit, 
szem előtt kell tartania az általános mű
veltség azt a tanát, hogy tisztán elfogult
ságból ellensége lenni valaminek nevetsé
ges, s hétköznapi műveletlen lélek sajátja.

Gondoskodnia kell a lapkiadó ifjúság
nak arról is, hogy a kiöocsájtandó újság 
megfeleljen a főiskolai hallgatóság szellemi 
nívójának. Szerezze meg, más szavakkal a 
legjobb erőket számára, kik igazi szere
tettel s tudással fogják tolmácsolni a köznek, 
a testületnek nézeteit, óhajait. S hogy ne 
legyen az uj lap a nem mindenkit érdeklő 
diákpolitikai értekezések tárháza, nyisson 
az irodalommal ambícióból, tehetséggel fog
lalkozók számára a szerkesztőség külön ro
vatot, mely lehetne egyúttal az Önképző
kör rovata is, ideigtatván be az elfogadott, 
vagy pályadij-nyertes dolgozatokat,

Mert az tény, hogy a túl nagy többség 
elösmerésért küzd. Úgy hisszük, kissé na
gyobb lendületet nyerne az ifjúság irodalmi 
munkássága, ha azt akár csak a közlés 
olcsó babérjával jutalmaznák is. S az iro
dalommal való foglalkozás megint csak nem 
lenne rossz hatással az ifjúságra, mert hisz 
az, ha komoly irányú, csakis lélekneme- 
sitő lehet.

Talán azt is megvalósíthatná a szer
kesztőség, hogy egy-egy közérdekű társa

dalmi kérdést tűzne ki s az eszmecserére 
megnyitná hasábjait. Városunkban sok az 
intelligens, művelt hölgy, miért ne szólhat
nának hozzá ők is tudásuk, nézetük szerint? 
S a dolog háttere ismét csak üdvös lenne 
pangó társadalmi életünkre, mert két irá
nyító közt hozna egymáshoz közel ebb, sőt 
talán később a városunkban oly nagyon 
hiányzó szellemi kapcsot is képes volna 
létrehozni.

De akárhány előnyét soroljuk is fel 
az igy meg is testesült vállalkozásnak, ta
gadhatatlan tény, hogy hatása nagy, messze 
kiható s ami a fő, üdvös. A magunk ré
széről lehetetlennek tartjuk, hogy az előző 
években mint egy „ábrándterv", meg ne 
fegamzott volna egyik-másik gondolkozó 
ifjú agyában ez az eszme. 8  mégis, egész 
mostanig nem történt ifjúságunk részéről 
semmi oly irányú lépés, mely a felvetett 
eszmét előbbre vitte volna.

Most a megvalósulás küszöbén áll. 
Egy-két lelkesebb pártolója testté ülteti az 
igét, valószínűleg megszületik a lap, ha 
ugyan magában az ifjúság kebelében nem 
akad oly hatalmas ellenzékre, mely akár a 
lap, akár a kezdeményezők elleni ellen
szenvtől indíttatva, ismét évekre lehetetlenné 
teszi a megvalósulását. Ez azonban csak 
föltétel. Bízzunk benne, hogy akkora elfo
gultság nem is létezik.

S ha tényleg megszületik a lap, vá
rosunk intelligenciáját is kötelesség fogja 
ezáltal érni: a pártolás kötelezettsége. 
Egész jó alkalmuk lenne itt müveit eleme
inknek kimutatniuk a terv szerint igen cse
kély mértékben igénybe veendő áldozat
készségük et (a lap előfizetési ára semmi 
esetre nem haladja túl a 3  4 koronát —
egész évre) s az igazán szép s pártolásra 
méltó vállalkozás iránti érdeklődésüket. 
Ezen kérdésnél, reméljük, nem jár el úgy 
egyikünk sem, mint egyik főiskolai hallgató 
regényével szemben, melyet négyen azért 
nem vettek meg, mert az ötödik olvasásra 
odakölcsönözte a saját példányát . . . ?

Majd megmutatja a közeljövő.
B. J.

Selmecbánya tűzrendészete.
in.

Nem jó a tűzről beszélni, mert ördögökkel 
álmodunk. Az ördögöt sem jó a falra festeni, mert 
akkor is megjelenik, mikor nem is gondolunk rá.
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Mégis szükségesnek érzem, hogy a tűzről is Írjak 
egy pár sort.

Kedden Széleshegyen két major leégett. Az 
egyik majoron, amelynek zsindelyes házteteje volt, 
véletlenség vagy a gondatlanság okozta a tüzet 
Mikor a tűz föllángolt, az otthon levő lakók mind
járt észrevették, de mert gyámoltalanak és tudat
lanok voltak, nem tudták azt csirájában elfojtani 
s csakhamar az egész major a tűz martalékává lett.

A másik major ‘200 méter távolságban volt 
az elsőtől, s a kettő közt hegyhát is emelkedik, 
úgy hogy az egyiktől a másikat nem lehet látni, 
fák is vannak közte; mégis a fölszálló és tovább 
repülő szikra és zsarátnok átterjed erre is. Mi- ( 
után teteje zsúppal volt fedve és az emberek 
nem vigyáztak, csakhamar kigyulladt az egész ! 
épület csoport és fél óra alatt egy láng és parázs 
volt mind a két major.

Ha a második major lakósai nem vesztették 
volna el a fejüket, mikor az első major égett, ha 
szépen megszállják a saját házuk tetejét szikra
csapóval és pamucscsal egy-egy vödör vízzel a 
kéznél, megakadályozhatták volna a saját házuk 
pusztulását. Ezek azonban a tűz kitörésekor mind
annyian rohantak az első majorhoz és eszeve
szetten csapkodták a már meg nem fékezhető 
láng tengert, nem gondolván arra, hogy ezalatt 
a saját tanyájuk is kigyulladhat.

Miután v íz  nem volt és a tűz kitűnő táp
lálékra talált a zsupfedeles, szénával megrakott 
egyrészt fabordákból össze tákolt házban, csak 
természetes, hogy minden porrá égett.

A más kárán is lehet tanulni. Tanuljunk mi 
selmeciek is.

Ha itt — ments Isten — tűz ütne ki, akkor 
a szomszédság, de még a 6-ik—10-ik szomszéd j 
szállja meg a saját háza tetejét és padlását. A | 
tetőre vigyen fel szikra csapót, egy kanna vizet j 
és ha van a háznál egy hurka töltő alakú fecs- j 
kendő (amilyennel a méheket szokták rajzáskor 
össze terelni). Ezek egyszerű, de oly alkalmas j 
fegyverek a rüplüz ellen, hogy megbecsülhetetlen 
szolgálatot tehetnek. Aki a padlásra megy fel, az 
zárja el a padlás ablakokat és tömjön be minden j 
nagyobb rést, hogy a szálló szikra bebuvót ne j 
találhasson. A tűz ellen csak akkor védekezhetünk, 
amikor még keletkezőben van, ha erőre kap nehéz 
vele bírni. I

Ajánlom azért, hogy minden háztulajdonos j 
a tűzrendészed szabályrendelet által előirt tető- ! 
létrák, csáklyák, vízzel lelt hordó és hasonló vé- !

Leszámolás.
Irta: B alló  Pál.

Cserő Vilma mozdulatlanul ült a sétány 
egyik félreeső padján. Úgy érezte, hogy minden 
tagja merev, nehéz, hogy már nem is él, csak a 
szive dobog még, csak az fáj nagyon. Megnyug
vással nézte a kezében levő hímzett ridikült., 
abban van az az okos kis acéljószág, mely egy- ; 
szerre végét tudja vetni minden szenvedésnek, i 
Mozdulatlanul, félig lehunyt szemekkel ült a pádon, 
de az agya folyton dolgozott. A tegnapra gondolt, 
ép ilyen szép őszi est volt. mint a mai és itt volt 
ő is, az a szép szőke férfi, akit oly régóta szeretett.

Várv Dezső, az érdekes, szép ember, akit a 
fiatal asszony a rég várt mesebeli lovagnak tar
tott, szívesen foglalkozott az elvált szép asszony
nyal. Egyszer meg is látogatta, de csak egyszer. 
Vilma, mióta kicsapongó, durva férjétől elvált, 
apjánál lakott és Várynak nem tetszett, hogy az 
öreg mindig leányánál van.

Azóta csak észrevétlenül, társaságban talál
koztak és Vilma észrevette, hogy Váry mindig 
oly hosszasan néz rá. mintha valami mondani 
valója lenne. Nem volt modern asszony, csak a 
szivével tudott gondolkozni, azt kérdezte magá
ban, hogy vájjon tudja, vájjon érzi-e azaz ember,

delmi eszközön kívül, szerezzen be szikracsapó
kat és az említett pléhfecskendőket.

A röptűz ellen előzetesen is lehet védekezni. 
Dániában és Schleswigttolsteinban impregnálják ; 
a zsúp- nád és zsindelytetőket. A nádat és a 
szalmát mészbe mártják vagy mészszel leöntik.
A zsindely tetőt is be lehet meszelni, de jobb, 
ha kátránynyal leöntik és homokkal beszórják. 
Az ilyen tető a röptüztől ki nem gyullad és nagy- j 
hőségben a nyaldosó-lángnak is ellentáll 15 p.-ig. í

A kéménylűz a tűzesetek 40—50 százalékát | 
teszi. A hol a kémény tűzbiztosán van építve 
tűzálló téglából és a hol a padláson tisztitó vagy 
más nyílása nincs, a hol a kéménybe farészek 
nincsenek beépítve és a tetőzet tűzálló anyaggal 
van fedve, ott a kéménytűz nem veszedelmes. A 
hol azonban rósz anyagból, gyenge porladó tég- j 
Iából vagy vályogból van készítve, a hol a pad- | 
láson van a tisztító nyílás és a háztető szalma, j 
nád vagy zsindely, ott a kéménytűz nagy bajt j 
okozhat. Az ilyen nem tűzbiztos kéményeknél az j 
előzetes tűzbiztonsági intézkedéseket pontosan be j 
kell tartani. A kémény közelében, a ház padlásán | 
mindig legyen viz. A kémény tisztiló ajtaját min- j 
den évben kétszer vizsgáljuk meg, ha a rozsdától 
kimart lyukak vannak rajta, cseréljük ki. Ha a 
kémény kigyulladna, azonnal menjen valaki a 
padlásra és vigyázzon, hogy a láng a kéménynek 
valamely kis nyílásán vagy a tisztitó ajtón át 
utat ne találjon a padlás gerendáihoz. Egy másik 
ember pedig siessen a háztetőre és a kémény 
felső nyílását dugja be vizes rongygyal. A kémény
lűz rendesen szűk átmérőjű orosz kéményekben 
szokott kiülni, mert ezek nehezen tiszlithatók. A 
tűz elfojtása a leirt módon igen könnyű. Szoktak 
ként is alá gyújtani, melynek erős füstje elfojtja 
a korom lángját. Vízzel ne igen oltsunk kémény
tüzel, mert ez átáztatja, megrepeszti és tönkre 
teszi magát a kéményt.

K ün sztler János.

Selmecbánya népesedési 
mozgalma.

Stuller Gyula dr. „Selmecbánya közegészségügye e. művéből.
Az egészségügy rohamos fejlődése sokat 

köszönhet a statisztikának. Mária Terézia 1770-től 
a «Normalivum sanitalis-t» orvosokkal állította 
össze. Ez időtől fog\a kezdték a születést és ha
lálozást pontosabban feljegyezni.

Selmec-és Bélabánya nem tartozik azok közé 
városok közé, hol a népszaporodás rohamos ha-

hogy ő mindig rá gondol, hogy milyen nagyon 
szereti. És várt, álmodott, mint leánykorában.

Akkor is rágondolt, mikor igazán véletlenül 
találkoztak egy sétány közelében. Szinte öntudat
lanul egyezett bele, hogy sétáljanak egyet a kert
ben. Aztán leüllek erre a padra, hova ma vissza
tért meghalni. Körülötte ezek a szomorú, lomb
talan fák tegnap, mikor ő is itt volt, egy percre 
megteltek lombokkal, a kert tele lett fehér virág
gal, érezte is az illatukat. Tavasz volt, viruló ta
vasz. A szivéből kiáradó verőfény beragyogott 
mindent. A szép, szőke ember itt ül mellette nem 
szól semmit, csak néz rá, hosszan melegen, aztán 
a keblére vonja. Lám, nem hiába várta sokáig, 
hogy majd csoda történik, hogy ő eljön érette.

Ugv érezte, hogy leánynyá lett megint és 
most megvalósul a félben maradt szép álom. A 
mesebeli lovag eljött érte, keblére vonja és a fü
lébe súgja azt a bűvös, fényes szót, amit nem 
hallott a férjétől soha, azt a szót, ami ő szerinte 
magában foglal mindent, ami jó szép és nemes 
csak van az ember lelkében. És a szőke férfi 
igazán odahajolt a keblén nyugvó fejecskéhez és 
a fülébe súgta . . .  a lakása ciinét . . .

A szegény, kis bohó asszonyka lelke, mintha 
nagyon magasból esett volna le, nagy rázkódta-

ladást mutat, minek főoka abban rejlik, hogy a 
bányaművelés évtizedekre visszamenőleg majdnem 
egyenlő munkás létszámot foglalkoztat, sőt az 
utolsó években, az ezüstár hanyatlásával a munkás
létszám is apadt; több bányatelepen a munkát 
beszüntették; a város maga teljesen fölhagyott a 
bányászattal, épen igy a magántársulatok is. És 
mégis bányavárosunk ugv a múltban, mint a je
lenben, minden alkalommal jelét adja annak, 
hogy a mostoha viszonyok meggyöngithetik ugyan, 
de életerejét, szívósságát tönkretenni nem képesek.

Az 1900-ik évi népszámlálás elég jelentékeny 
lélekszám szaporodást mutat, pedig a keletkezett 
iparvállalatok a lakosok számát csak kis mérték
ben emelték, miután a munkások nagy része, t. 
i. az asszonyok és a leányok, az itteni bánya
munkások családtagjai közül kerültek ki.

A rohamosabb szaporodásnak útját állja 
az a körülmény is, hógy a város maga, szerény 
anyagi viszonyaiból kifolyólag, nem létesíthet a 
művelt közönség mai igényeinek megfelelő nagyobb- 
szabásu közegészségi és kulturális berendezéseket, 
melyek a telepedőkre vonzerővel bírnának, minek 
az a következménye, hogy a bányász és erdész 
főiskola, továbbá a középiskolák tanári karának, 
épen úgy az állami tisztviselőknek is jó része 
szolgálati éveinek betöltése után nem talál váro
sunkban állandó otthont, de elhagyja sok évi 
munkálkodásának helyét s oda vonul vissza, hol 
az öregség szülte terheket könnyeben viseli. A 
hatóság a városi ügyek iránt érdeklő közönséggel 
vállvetve fáradhatlanul buzgólkodik ugyan, hogy 
a rendelkezésre álló erővel létesítse mindazt, ami 
lehetséges, hogy ez által Selmec- és Bélabánya 
is méltó helyet foglaljon el a 25 törvényhatósági 
joggal fölruházott város keretén belül; ámde az 
utolsó évek mulasztásait rohamosan pótolni csakis 
a város művelt értelmi osztályának vállvetett, 
együttes közreműködése utján lehetne, ami nálunk 
sajnos nincsen meg. A magyarnak a vesztét mindig 
a párloskodás szülte.

Az ivóvíz1 kérdése némi utólagos pótlás mel
lett már meg van oldva; legsürgősebb lenne még 
a munkások lakásviszonyainak rendezése; a kisebb 
mellék-utcák szabályozása, a csatornázás fejlesz
tése, egy középponti fürdőház létesítése: ha még 
kielégítést nyerne azon közóhaj is, hogy jelenlegi 
kedélyesen zakatoló, keskenyvágányu vasúti közle
kedésünk helyett széles nyomtávú vasút kötne 
össze a nagyvilággal, és ha megfelelő színház és 
vigadó helyiség épülne, ez esetben városunk képe 
rövid időn belül más színezetet nyerne, lakosainak

láson ment át hirtelen. Mintha messze volna tőle 
azaz ember, aki átölelve tartja, nagyon messze, 
egy egész világ van köztük, az a ragyogó fehér 
világ, amit ő oda benn rejtegetett.

Váryt meglepte, hogy az asszony egyszerre 
eltaszitja, egy kissé meg is döbbent ettől a tekin
tettől, mellyel ránézett. Az egészből csak annyit 
értett, hogy egy kis szerelmi idill félben maradt. 
Kár, olyan jól kezdődött. Egy elvált, szép asszony, 
aki szívesen foglalkozott vele, elfogadta udvarlá
sát, még az imént is olyan kedves volt hozzája 
engedte magát átölelni és egyszerre eszébe jut 
valami és adja az erényest. No, sebaj. Nem si
került, ennyi az egész. Megbillentve a kalapját, 
távozott. Nem tudta, hogy milyen rombolást vitt 
véghez, hogy mennyi virágot tiport össze az asz- 
szony lelkében.

Tehát a rég várt mesebeli lovag eljött, jött 
kápráztató ragyogással és nagy sötétséget hagyott 
háta mögött. Azon az álmatlan éjszakán a hosszú 
magányos órakon eltemette az asszony minden 
álmát, reményét, egész fiatalságát. Mindennek 
vége, minek élni tovább . . .

* *
Az alig 25 éves asszonyról, aki világos ru

hájában. leányos üde arcával, kissé sápadtan is
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száma rohamosan szaporodnék, talán a főiskolánk 
áthelyezése iránt keletkezett mozgalom is elaludnék.

Miután a statisztikai hivatal be- és kiván
dorlás rovatai csak a külföldre kivándoroltakat 
s innen az anyaországba beköltözőiteket jegyzik, 
Selmoc- és Bólabányán, legalább napjainkig, e 
téren oly kicsiny volt a mozgalom, hogy az a 
népszaporodási kimutatáson alig változtatott. A 
be- és kivándorlás statisztikája Selmec- és Béla- 
bányán 1900—1904. évig a következő:

1900 1901 1902:1903 1901

Külföldről bevándoroltak lü 15 14 7 11
Külföldre kivándoroltak 4 8 7 25 43

o kimutatás két alsó rovatában azonban már fel
tűnik. hogy megkezdődött nálunk is a külföldre 
való kivándorlás.

Népesség1 és szaporodás.
Selmecbánya a mull század első felében né

pesebb volt, mint ma, 1828-ban 18464 és 1842-ben 
19212 lakosa volt. Ez időtől fogva a népesedés 
városunkban hanyatlott, mig a hatvanas évektől 
kezdődőleg ismét emelkedés mutatkozik.

Selmec- és Bélabánya népszaporodási kimu
tatása 1869—1909-ig:

Kvben Lakások Szaporodás 1000 lélekre

1809—1888-ig 1880-1890-ig 1890—1990-ig

1869 1 4 0 2 9
188 0 1 5 2 6 5 88-1 —
189 0 1 5 2 8 0 —  1 0
1 900 1 6 375 71-6

Az utolsó négy év, anyakönyvi kivonatok 
alapján összeállítva, következő népszámlálási sta
tisztikát mulat városunkban:

5  a M 1000 (élekre

Évben ?! 11 1  1  i

1901 10517 579 453 120 85-0 274 7 0
1"02 1GG48 010 ■lss 152 3*4 293
1903 10795 553 502 51 32-9 29-8 31
1904 4084(1 581 482 99 344 28 ö 5 8

tér alatt 2358 192f> 428 j; 133*7 1141 25 G

Az itt kimutatott születési és halálozási 
arányszám az orsz. statisztikai hivatal állal ki
mutatottakhoz viszonyítva némi eltérést mulat.

Az üsszesilett négy évnek arányszámai nem 
az egyes évek összegezéséből, melyeknél némi 
csekély tört rész elmaradt, hanem a 4 évi szü

letés, halálozás és szaporodás főösszegei után szá
míttattak ki.

Ha a népszaporodási táblázatot anyakönyv- 
veink születési és halálozási kimutatásaiból állítjuk 
össze, akkor a népszámlálás évében 1900-ban 
17057 volt nálunk a lakosok száma. Selmecbányán 
az uj év alkalmából vendégül itt időzök csekély 
száma nincs arányban az innen más helyre el
költözőitekével, a népszámlálás szerint megneve
zett. törvényesen távollévőkével: ezek különösen: 
a bányász és erdész főiskola hallgatói, a közép- 
tanodák, az elemi- és bányaiskola tanulói, kiknek 
a karácsonyi szünidejük uj év után ér véget s 
csak ekkor költöznek vissza városunkba.

Ha a statisztika vagyis a népszámlálás által 
fölveti 16375 lakost vesszük alanyul, még ez eset
ben is 1891- 1900-ig. vagyis 10 év alatt 1095-el 
szaporodott városunk lakossága. A szaporodás ez 
időtől fogva is állandó, mint azt számadatokkal 
kimutattam; 1901— 1904-ig, tehát az utolsó 4 év 
alatt, 427 lélekkel gyarapodott városunk lakosainak 
száma.

Az anyakönyvi hivatal által 1909-re felvett 
17057 lakos között 7991 férfi és 9066 nő van.

A város 15333 hold és 150 □ -öl területének 
egy-egy holdjára, egy lakosnál valamivel kevesebb, 
vagyis 0‘91 lélek esik; a Statisztikai Évkönyv a i 
város 16375 lakosára fektetve számítását, 1 □  
kilométer területre 186 lakost vett föl.

(Folyt, köv.)

K Ü L Ö N F É L É K .
— Közgyűlés. A törvényhatósági bizottság 

jövő hét keddjén, e hó 11-én délután 3 órakor 
tarLja e havi rendes közgyűlését. A gyűlés tárgy- 
sorozatát lapunk hivatalos részében hozzuk.

— Kinevezés. A m. kir. igazságügyi mi
niszter Kachelmanti Viktor dr. brassói joggyakor
nokot a nyitrai kir. járásbírósághoz aljegyzővé 
nevezte ki. Mint értesülünk a kinevezés elkésett, 
mert Kachelmann Viktor állásáról lemondott s 
mint ügyvédjelölt Hcincs Hugó ügyédi irodájába 
lépett be.

— Szép nászünnepély. Érdekes és szép 
nász ünnepély volt e hó 3-án özv. Margólsy 
Jánosné házánál. Két leánya, Margólsy Gizi és 
Margólsy M ariska  esküvője volt egyszerre. Mar
gó tsy Gizit Bakkay  József erdögondnok, Margólsy 
Mariskát pedig Winklcr Béla dr. aranyidkai bánya
orvos vezette oltárhoz. A kél házasságkötésnél 
mint tanuk Svchla Gyula miniszteri tanácsos,

nagyon szép volt, bárki azt hihette volna, hogy | 
légyottra és nem meghalni jött e magányos helyre. 
Két férfi sétált arra, csak akkor vette észre őket, 
mikor egészen közel voltak.

Egy pillanatra megálltak és megnézték az 
egyedül ülő hölgyet. Az egyik elmenőben vissza
nézett és szakértő hangon mondta: szép arc, lelt 
idomok, vár valakit.

Szép arc, lelt idomok . . . ismételte halkan 
az asszony és szive meglelt undorral, fájdalom
mal. Ennyit láttak, ennyit kereslek, szép arcot, 
lelt idomokat, az asszonyt, semmi mást. Ilyen 
sekély lelkű az is, akit félistennek tartott. Es ő 
mégis szereti, azért hal meg, mert szereti. Sze
rette volna látni abban a percben, mikor a leve
let olvassa, mikor megtudja, hogy miért hal meg. 
Érezni fog c valamit abból, amit most ő érez. 
Egyszerre maga elé képzelte azt az embert, olyan
nak, amilyen valóban. Szép, érdekes arca egy 
percre elkomolykodik, aztán közömbösen vállal 
von, mit tehet ő arról, hogy ily ;en holló asszony 
is van a világon. Majd egyszer megmutatja a le
velet egy másik asszonynak, aki azután még job
ban szereti.

Nem, ne tudja meg soha, hogy miatta halt 
meg. Elővette az éjjel irt levelet, szélléple, s az

apró darabkákat szétszórta a lehűlt száraz fale
velek közé. Ne tudjon senki az ő benső nagy 
tragédiájáról. Beszélni fognak róla, találgatni fog
ják a nagy okot. Egy elvált, jómódú szép asszony 
öngyilkosságának az okát. Aztán elfelejtik. Es az 
apja? Csak most jutott eszébe öreg, beteges apja, 
kinek ő az egyedüli öröme. Mérlegelni kezdte, 
hogy nem-e nagy önzés tőle, annak a törődött, 
öreg embernek olyan nagy fájdalmat okozni, csak
hogy ő megszabaduljon minden szenvedéstől. De 
mikor úgy örült a halálnak, úgy vágyott itthagyni 
mindent.

Nem szabad, nem lehet, mondta — és meg
alkudott, lemondott magában. Durva kézzel kilép
lek valamit a leikéből, amit féltékenyen őrzött, 
dédelgetett, a seb vérzik, fáj nagyon, de az idő 
lassankint beheggeszli. Majd megtanulja, hogyan 
lehet élni tigyis, hogy az ember nem vár, nem 
remél semmit. Kezdte belátni, hogy ez minden 
asszonynak’a sorsa, száz halált szenved mig el
múlik ilj usága.

Addig pedig sok tavaszi estén, édes vágya
kat kellő szép tavaszi estén és bús őszi alkonyon 
rágondol arra a szőke férfire . . .  de minden 
elmúlik egyszer, talán még nevelni is fog egyszer, 
mikor egészen fehér lesz a haja.

bányaigazgató és Tojtscher Samu bányataná
csos, továbbá Margólsy László vasúti mérnök, 
a mennyasszonyok bátyja és Tóth Imre dr. bánya- 
kerüli főorvos voltak.

- Névváltoztatás. Lnszlig Jenő jogszigorló 
selmebbányai illetőségű németii lakos családnevét 
Zoltán-ra változtatta.

- A F. M. K. E. félévi mérlege. A F. M.
K. K. elnökségétől vett hivatalos értesülés szerint, 
a központi iroda 1906. január-junius hónapokban 
összesen 2105653 koronát vett be és 2084290 
koronát adott ki. Egyenleg, mint maradvány 
21363 kor. kézpénz, 69800 kor. értékpapír, 2574035 
kor. értékű alapítványi kötlevél és 294 kor. taka
rékbetét, összesen 11559982 korona. Miután az 
egész 1906. évre 28000 korona bevétel volt elő
irányozva, az egyesület 2105653 korona bevétele 
kedvező eredménynek tekinthető. Meg kell még 
említenünk, hogy az elnökség a megtakarított 
pénzekből az idén is 6000 korona értékű korona- 
járadékot vásárolt, mely a törzstőke jelentékeny 
gyarapodását jelenti.

Külföldi tanulm ányút. Az erdészeti 
kísérleti állomások nemzetközi szövetsége kong
resszust fog tartani e hó 8-ától tizenhetedikéig 
Würtembergben. A földmivelés ügyi miniszter e 
kong resszusra Vadas Jenő főerdőtanácsost, az 
erdészeti főiskola tanárát és a főiskolai kísérleti 
állomás főnökéi, továbbá lióih  Gyula adjunktust 
küldötte ki. A két kiküldött a kongresszus után 
nagyobb tanulmányutat tesz Német és Olaszország
ban valamint Sveicban.

— Fényes esküvő volt mull vasárnap dél
előtt városunkban, Wciss Jakab hodrusbányai 
kereskedő leányát hámnál vezette oltárhoz Singer 
Lajos a Hitel- és Kereskedelmi Intézet pénztárosa. 
A fényes esküvőn részlvelt a nagy kiterjedésű 
VVeisz és Singer családoknak minden tagja. Az 
csketést Groszmann Ipolysági főrabbi végezte. 
Esküvő után gazdag lakoma volt Winterstein 
Bernül vendéglőjében, mely után a fiatal pár 
hosszabb nászúira indult.

Ösztöndíjas erdész hallg-atók nyári 
gyakornokság'a. A m. kir. földművelésügyi mi
niszter az erdészeti szakon ugyanazon intézkedé
seket léptette éleibe, melyek ezelőtt csak a bá
nyászati s kohászati szakon voltak meg. így ren
deletét bocsátott ki, mely szerint azon ösztöndíjas 
erdészek, kik a ll-od ével befejezték, kötelesek a 
nyári szünidőben gyakornokoskodni általuk tetszés 
szerint választható erdőhivalalnal. A lulajdon- 
képeni szétosztó rendelet csak a múlt hó 27-én 
érkezett meg, megzavarva, az érdekellek vakáci
óját, kik már abban reménykedtek, hogy a ren
delet foganatosítása a jelen tanévben elmaradt.

Újítás a távbeszélő körében. A keres
kedelemügyi m. kir. miniszter a közönség érde
kében megengedte, hogy 1906 évi augusztus hó 
1-t éj kezdve a távbeszélő hálózatokhoz csatlakozó 
előfizetők állomásaira vonatkozó adatok: fáz 
állomás kapcsolási száma az előfizető neve, fog
lalkozása, lakáscíme stb.) az érdekeltek ebbeli 
kérelmére, a távbeszélő hálózatok előfizetőinek 
betűrendes névsorába egyszerűéi többször is fcl- 
\élessenek, az alábbi feltételek mellett: l. A táv
beszélő hálózatok előfizetőinek névsorába minden 
előfizető neve ingyen csak egyszer vehető fel. Az 
egyszeri felvétel szövege nem haladhatja meg a 
70 betűt. A 70 bellibe nem számillatik be: a) a 
kai jcsolási szám, b) a lakáscím olyan helyeken, 
ahol az előfizető lakására vonatkozó közelebbi 
adatok (kerület, utca, házszám:) felvétele meg 
van engedve, c) a főállomáshoz csatlakozó mellék- 
állomások számának megjelölése: p. o. 3 ‘mellék- 
állomással' d) a főállomás nyilvános vagy idő
szaki jellegének feltüntetése: p. o. «nyilványos 
állomás', «nyári v. léli állomás Y l—\  31* végül
e) oly méllékállomásökhál, a melyek a névsorba 
a főállomás számával vannak felvéve, az a hivat-



4 S E L M E C B Á N Y Á I  H Í R A D Ó

kozás. hogy a főállomás kinél van berendezve: 
(p. o. főállomás az alapítványi bérpalota kezes
ségénél:) 2. Az az előfizető, a ki állomását egynél 
több elnevezéssel kívánja a névsorba felvétetni, 
minden egyes felvételért ti korona évi dijat fizet.
A díjfizetés mellett való felvételre nézve is az 
előző 1 pont alatt foglaltak irányadók. 3. Ha a « 
díjköteles szöveg 70 betűnél többet tartalmaz, a 
70 betűt meghaladó díjköteles szövegnek minden 
35 betűje után további 3 korona évi dij fizetendő.
A 70 illetve 35 betűnél kevesebb betűt tartal
mazó szövegrész teljes 70, illetve 35 betűnek számit 
s mint ilyen 6. illetve 3 koronával dijaztatik. í.
A 2 és 3 pontok alatt megállapított dijak a nap
tári év kezdetén egy összegben és előre esedé
kesek és az előfizetési dijakkal együttesen szedet
nek be. A lefizetett dijakról a hivatal (pénztár) 
nyugtát állít ki. 5. Évközben bejelentett olyan díj
köteles szövegek felvételéért, a melyek az év fo
lyamán kiadott névsorok mindegyikében már nem 
jelenthettek meg, a fennebb megállapított díjnak 
az a hányada fizetendő, a hányszor az évben a 
névsor még megjelenik. P. o. ha a névsor éven
ként négyszer jelenik s a díjköteles szöveg csak 
az év második felében kiadott két névsorba volt 
felvehető, az előfizető a 6 koronának felét fizeti, 
ti. A kik a névsorban már ez idő szerint is egy
ezernél többször szerepelnek, azokra nézve a jelen j 
rendelet határozatai 1907 évi január 1-től küto- 
lezők. 7. A közhatóságok, közhivatalok és közjó- 
tékonyságot gyakorló intézetek állomásaira vonat
kozó adatok 'az állomást bérlő hatóság stb. külön 
kérelmére és az 1 pont alatt említett terjedelemben j 
egyszernél többször is felvehetők a névsorba, dij- ! 
mentesen azonban ezek is csak legfeljebb háromszor. ;

Tűz. E hó 4-én, kedden délután nagy j 
tűz volt a belvároshoz tartozó György tárón. Két | 
majorsági épület égett le teljesen. Az egyikben | 
két család, a másikban négy család lakott s Így t 
hat család maradt fedél nélkül. Az önkéntes tűz
oltóság K i h i s z l l c r  János alparanc. nők vezetéséi cl 
teljes felszereléssel és nagy számban vonult, ki a 
tűzhöz, segíteni azonban köveseit tudott, mivel a j 
tűz közelében sehol nem volt víz s Így tevékeny
sége inkább a mentésre irányult s életveszélyek 
között egy- és más házibutort mentetlek meg a 
károsultaknak. Az egyik majorsági épület a mull 
évben épen ez időtáji égett, le, tulajdonosa most i 
épitgelte. A kár meghaladja a 6000 koronát.

Kevesen lesznek a ..balekok". A város j 
közönsége némi aggodak nnmal tekint az október ! 
elseje felé, mert amint az érettségit tettek sla- : 
tisztikai adata mutatja, főiskolánkra az 1906,07 j 
tanév re aránytalanul kevesebben fognak beirat
kozni. mint az előző években. Oka ennek a jogi, j 
orvosi s más pályák túlzsúfoltsága s a négy éves j 
rendszer, mely a hamarább végzés reményével 1 
nem kecsegteti többé a pályát választó fiatal em
bert. Már az 1905/6. tanév októberi behatásoknál 
is feltűnt s érezhetővé vált a létszám csappanás, 
annál érzékenyebb lesz az a mostani drágasági 
viszonyok közt, ha tényleg bekövetkezik.

— Elhalasztott nagy vásár. A kereske
delemügyi miniszter a város löévényhalósági bi
zottságának felterjesztésére engedélyt adott arra. 
hogy a szeptember 19-ikc kirakó vásár ez évben 
kivételesen szeptember 29-án és 27-én tartassák 
meg.

Nagysurány léva -bakabányai vasút.
A kereskedelemügyi miniszter Pallos Ármin buda
pesti vállalkozónak a m. kir. államvasutak Nagy
surány állomásából kiindulólag Óhaj. Rendv. 
Szenese, Heleg, Pézba, Bese, Eelsőpél, Alsópék 
Garamiük, Nagykálna, Kiskálna és Kisszencse 
községek érintésével a m. kir. államvasutak Léva 
állomásához csatlakozóan és azon ál, Harhi, Kies- 
falu. Bőt és Bagónya községek érintésével Baka
bánya községig vezetendő vasútvonalra kiadott 
előmunkálati engedély érvényét egy évre meg
hosszabbította. Ha ez a vasútvonal kiépül, akkor 
Selmecbánya elveszti a bakabányai xüldségáru- 
sokat s igy piacunk lassan teljesen üres marad.

Himlőoltás. Tamllich Ignác dr. tiszti 
orvos holnap vasárnap délután két órakor himlő- j 
oltást végez a városi kórházban. Ezúttal a II. és 
Hl. kerületben lakó gyermekek kerülnek oltásra.

Árverés a zálogházban. Lichtcr Adolf 
magánkézi zálogüzletében e hó 10-én, hétfőn ár
verés lesz. Az árverés reggel 9 órakor kezdődik.

Eg'y kalandos élet vége. Mint Ipoly
ságról értesítenek olt a múlt héten hirtelen meg
halt '/.Unszky András szivszélhüdés következtében. 
Zlinszky András csak nem régen költözött el 
Selmecbányáról, mely városnak szülötte és állandó 
lakója volt. kivéve amikor nyughatatlan, kalandos 
természete nem vitte őt el messzire, a tengeren 
túlra. A megboldogult többször megjárta Ameri
kát. a búr háború alkalmával a búr csapatok közi 
küzdött ahol előkelő tiszti állást foglalt el, itt 
megsebesülve angol fogságba került s mint fogoly 
két évet töltött Borneóban. Innen gyönyörű lepke 
gyűjteményt küldött szülővárosa múzeumának. 
Pár évvel ezelőtt szabadult meg a fogságból, haza- j 
jött Selmecbányára, ahol kipihenve fáradalmait í 
Ipolyságon telepedett meg. ahol nagyszabású fu- ! 
varos vállalatot létesített. Célja az volt. hogy j 
Selmecbányát közelebb hozza a fővároshoz s Né- j 
metiből gépkocsi összeköttetést akart létesíteni j 
városunkkal. Amily szívós, akaraterős ember volt, j 
el is érte volna célját, ha a halál közbe nem szól. I 
Mozgalmas, kalandos élele után most az Ipoly- ‘ 
sági temetőben talált örök pihenést.

— Mennyit isznak be a m agyarok? A
magvar társadalom a közel mull évben elköltött 
pálinkára 186.923.183 koronái, sörre 45,567,870 
koronái, borra 184.967,500 koronái. Tehát a pá
linka vezet. Az összeg meghaladja a 400 millió 
koronát. Ha a magyar nemzet csak egy évig nem 
adna ki pénzt szeszes italért, s ezt az összeget í 
magyar küzmivelődési célokra fordítaná, az — 
megérne egy milliárdot. De micsoda nagy lélek 
kellene ahhoz.

A szappan drágulása. A szappangyár- 
táslioz szükséges nyersanyagok megdrágulása, 
különösen több olajfajta vámjának tetemes eme
lése arra késztették ugy a mosó- valamint a 
pipere-szappangyárosokat, hogy gyártmányaik árát 
újból felemeljék. A magyar és az osztrák pipere
szappan-gyárosok kötelezték magukat becsület
szóval hogy -- három fajta kivételével az 
összes pipereszappan-fajták árát 15 -20"0- kai fel
emelik. A mosószappan árát 10 —15" 0-kai emel
ték az érdekelt gyárosok.

- Az uj viilák m elletti csendélet. A bé- 
labányai kapu körül lakók nem győznek eleget 
panaszkodni, a villák építésénél alkalmazott, cigány 
munkások minden kritikán aluli viselkedése 
miatt. Éktelen lárma, verekedés-s káromkodás 
zavarja állandóan a különben csendes városrész 
nyugalmát. Bepálinkázott munkások lénferegnek 
állandóan a környéken, neki menve intelligens 
úri hölgyeknek s nyitott mellű ruhákban járó 
cigányasszonyok, kiknek éktelen ordilozása az olt 
lakást valóban tűrhetetlenné teszi. Felhívjuk rend
őrségünk figyelmét a botrányos állapotokra s e 
helyen is kérjük a minél erélyesebb rendszabályok 
életbeléptetését.

A közönség köréből.
Tiszteli Szerkesztő Ur!

Ama magyar közmondás «eb ugatás nem 
hallik a mennyországba* nem volt szándékunk 
b. lapja mull számában megjelent fenyegető mosa
kodásra válaszolni. Minthogy azonban e napokban 
önként felkeresett egy ismerősünk, aki önszántából 
ajánlkozott nőm megvédésére helyettesítőül, mint 
férj megszégyenítve éreztem magamat ez ajánlat 
állal s e kényszerből tiszteletiéi kérem alábbi 
soraim közlésére.

Becses lapja múlt heti számaiban városunk 
társadalmi züllöltségél fejtegette, s ime a pos- 
hadó alapból egy bűzös buborék felbukkant Pohl 
\ ilmos szájából, ki ellen nőm felszólalása nem 
annyira személye mint a Szt.-Katalin templomban 
meghonosuló orfcuini szabadoságát tárgyalta. Mi 
az illető személyéi s ki létét nem ismertük, ha
nem egy itt nyaraló pesti család megbotránkozását 
jött kifejezni nőmhüz a történt templomi botrány 
felelt, mely botrányokat csak tetézte a fiatal

ember merész fellépése, s nőm tulajdonképeni 
célja az egyházi hatóság figyelmeztetése volt, s 
minthogy az illető siheder éppen egyházfinak fia, 
ezen az alapon történt az ő felemlitése.

A templom az áj latos közönség s nyilvános 
istenitisztelet helye, s igy hát ha nem akarjuk 
profanizálni az istenitisztelet helyét, a papi rend
nek volna kötelessége ilyen visszaéléseket meg
torolni s nem tán még felbujtatni fenyegetésekre 
az illetlenségekért felszólalót, ki tagadni hazug
sággal képzeli magát tisztázni, holott mint tulaj
donképen az Isten házában botrányt elkövető, 
az egyház feje által volna megfenyítendő.

Nőm eljárásának helyességét igazolja a kü-J 
zönség elismerése, kik részéről tudomására jutot
tam annak is, hogy az illető a közsegélyre pá
lyázik igyekezve más tán érdemesebb előtt el
harácsolni azt s a nyilvános hazudozás s szem
telenkedés által akarja érdemesnek tenni magát, 
ha műveltsége lenne az illetőnek, ugy vagy el
hallgatja a megrovást vagy bocsánatot kért volna 
miáltal inkább bebizonyította volna, hogy a két
ségbe vont erkölcsi jobb fele megvan.

Tisztelettel 
S zta n k a y  Ferenc.

NYILT-TÉR.
fi rovat alatt közlöttolcért nem felelős a szóik.

Nyilatkozat.
Ileim Gyula halála alkalmából tapasztalt 

szives részvétért köszönetéi mondunk.
Selmecbánya, 1906. szept. 7.

Heim család.

HIVATALOS KÖZLEMÉNYEI.
3698. SZ./1906.

Hirdetmény.
Mely szerint közhírré tétetik, hogy az 1904/5 

—1906. III. oszt. kér. adó és nyilv. számadásra 
kötelezett vállalatok adókivetési lajstromok az 
Ipolysági m. kir. pénzügyigazgatóságnak érvénye
sítési záradékával ellátva a városi adóhivatalnál 
folyó évi szeptember hó 10-től folyó évi szeptem
ber hó 18-ig terjedő nyolc napi közszemlére ki
tételnek azon figyelmeztetéssel, hogy az adókö
telesek neláni felszólamlásaikat megtegyék.

Selmecbányán, 1906. évi szeptember 6-án.
Városi adóhivatal.

6619. szám. 1906.
Hirdetmény.

A legtöbb adót fizetők 1907. évi névjegyzé
kének összeállításához alapul szolgáló adóki mu
tatás e város főjegyzői irodájában a mai naptól 
8 napon át közszemlére van kitéve, ahol is az a 
hivatalos órákban bárki által megtekinthető a ne
talán szükséges felszólamlások megtehelése végeit.

Selmecbányán. 1906. szeptember 6.
Szitnyai József,

kir. tanácsos, polgármester

Meghívó.
Selmec- és Bélabánya sz. kir. bányaváros törvény
hatósági bizottságának folyó évi szeptember havi 
rendes közgyűlését ugyanazon hó 11-ének d. u.



3 órájára tűzöm ki, s ahhoz a bizottság tagokat 
ezennel meghívom.

Ipolyság, 1906. augusztus 20.
Lits Gyula, főispán.

T árgyso roza t:
1. — Polgármesteri jelentés a közigazgatás 

és háztartás folyó évi augusztus havi állapotáról.
2. — A gazdasági tanácsnok, az erdőmester 

és a mérnök jelentése folyó évi augusztus havi 
tevékenségükről s szeptember havi teendőikről

3. — A fürdőgondnok jelentése a fürdőélet 
augusztus havi állapotáról.

4. — A számvevőség jelentése a v. konver
tálási és városadósság törlesztési alap folyó évi 
rugusztus havi állapotáról.

5. A városi jövedéki hivatal jelentése a 
fogyasztási adók, adópótlékok és egyéb jövedékek 
folyó évi augusztus havi forgalmáról.

6. — A tb. főjegyző jelentése a Szegeden 
tartott iparpártoló kongresszus lefolyásáról.

7. 6157. A m. kir. belügyminiszter folyó évi 
86774. számú rendelete a Dr. Fodor Lászlóné 
részére 6 □ -ö l terület engedélyezése iránt ho
zott közgyűlési határozat jóváhagyása tárgyában.

8. 6382. Ugyanannak folyó évi 90041. számú 
rendelete a Geramb János József-féle bányaegye
sület csődtömegéből faraktári célokra megvett te
lekre vonatkozó közgyűlési határozat jóváha
gyása ügyében.

9. 6383. Ugyanannak folyó évi 86773. számú 
rendelete a bélabányai pásztorlakóház helyre állí
tásánál felmerült rendkivüli szükséglet fedezésére 
vonatkozó közgyűlési határozat jóváhagyása iránt.

10. 6474. Ugyanannak folyó évi 91104. számú 
rendelete a Sembery-féle ház tatarozásával járó 
költségek kölcsönnel való fedezésére vonatkozó 
közgyűlési határozat jóváhagyása iránt.

11. 5911. Ugyanannak folyó évi 78091. számú 
rendelete a FMKE. által fentartott hodrusbányai 
és stefTultói óvók városi segélyezése iránt hozott 
közgyűlési határozat végleges jóváhagyása tár
gyában.

12. 6302. A m. kir. honvédelmi miniszter 
folyó évi 52735. számú rendelete a város által 
alkotott honvédhadapród iskolai alapítvány ado
mányozása iránt.

13. 6475. A kereskedelemügyi m. kir. minisz
ter folyó évi 65898. számú rendelete annak enge
délyezése iránt, hogy a folyó évi szeptember havi 
országos kirakóvásár azon hó 26. és 27-ére ha
lászassák.

14. 5822. A városi közigazgatási bizottság 
előterjesztése a városi törvényhatósági közutak
1907. és 1908. évi költségvetésének megállapítása 
tárgyában.

15. 5900. A Selmecbányái Iparosok Hitel- 
szövetkezetének felebbezése a tanács folyó évi 
5238. számú határozata ellen.

16. 6304. Özv. Szigethy Antalné felebbezése 
a közgyűlés 246. számú határozata ellen.

17. 6108. A város tanácsának előtorjesztése 
a Buday András tulajdonát képező erdei belzetnek 
megvétele ügyében 111-ad Ízben tárgyalás céljából.

18. 6110. Ugyanannak előterjesztése a vih- 
nyei kőtenger alatti telekből 445 ‘/s □■•öl terü
letnek Helmbacher Nándor részére villaépitési 
célokra való eladása iránt 111-ad Ízben való tár
gyalás céljából.

19. 6111. Ugyanannak előterjesztése az özv. 
Polkoráb Jánosné tulajdonát képező kerti telek
nek 280 korona árban való megvétele iránt I-ső 
ízben való tárgyalás céljából.

20. 6112. Ugyanannak előterjesztése a város 
tulajdonát képező s Bélabányán fekvő 171 □ -ö l 
területnek Bánik Lajosné részére való eladása 
iránt I-ső Ízben való tárgyalás céljából.

21. 6115. A város tanácsának előterjesztése 
a Misztrik Ferenc hodrusbányai lakos tulajdonát 
képező rétnek 2400 korona árban való megvétele 
iránt I-ső Ízben való tárgyalás céljából.

22. 6311. Kormos Gyula százados kérvénye 
a Stepnica telekből villaépitési célokra 1980 m 2 
területnek ingyen átengedése iránt elvileges hatá
rozat hozatal céljából.

23. 6160. Dr. Tuzson János kérvénye a szé
násfalvi határban fekvő s a város tulajdonát ké
pező Dolinki nevű rétekből 1*6 kát. hold terü
letnek villaépitési célokra való eladása iránt elvi
leges határozat hozatal végett.

24. 5993. A város tanácsának előterjesztése 
Kalmár István városi számtiszl segélyezése iránt.

25. 6499. A város tanácsának s a tiszti fő
orvosnak előterjesztése a Hodrusbányán megüre
sedett szülésznői állás betöltése iránt Rudzan Mi- 
hályné kérvényének bemutatása mellett.

26 Ö352. A város tanácsának előterjesztése 
í  3 f S.hlngtü,n üsörgy t-iszteletére Budapesten 
felállított szobor leleplezésének ünnepélvénél való 
képvisel tetés ügyében.

27. 5765. Jász-Nagy- Kuri-Szolnok megye 
megkeresése a sorhadi szolgálatból elbocsátott va
gyontalan katonák állami segélybenvaló részesí
tése iránt a képviselőházhoz intézett feliratának 
pártolása tárgyában.

Selmecbánya, 1906. szeptember 4.
Szitnyai József, s k.

kir. tan. polgúnne.ter

s/.áui.
73.357/1906 B. M 
47.788/190G K M.

Szabályrendelet
az acetyléngáz előállításáról és világítási vagy más célokra való 

felhasználásáról.

Az anyag-ok és készülékek kellékeiről.
Kalkium-karbidot csak a foszfor és kénhidro- 

fejlesztő alkatrészektől lehetőleg mentes állapotban 
szabad forgalomba hozni.

A foszfor és kénhidrogént fejlesztő alkatré
szeknek az a legnagyobb mennyisége, mely mellett 
a kalkium-karbid forgalomba hozatala a közbizton
ság veszélyesztetése nélkül még megengedhető: az 
erre nézve szerzendő tapasztalatokhoz képest később 
fog megállapítani.

Kalcium-karbid egy kg.-nál nagyobb mennyi
ségben csak lég- és vízmentes elzárt s legfeljebb 
100 kgr. karbid befogadására alkalmas vastartó
ban hozható forgalomba és csak igy raktározható.

Kalcium-karbidot, robbanás veszélyének el
kerülése céljából, csak száraz, világos, jól szellőz
hető helyiségben szabad tartani.

Lakott épületben legfeljebb 500 kgr. karbid 
raktározható.

500 kilogrammon felüli mennyiség csak 
különálló raktárban helyezhető el, amelynek azon
felül, hogy száraznak, világosnak, jól szellőztethe
tn e k  kell lennie, a viz behatása ellen kellőkép 
biztosított kifelé nviló ajtókkal kell ellátva lennie.

Üzleti (ipari, kereskedelmi) célokra szolgáló 
ilynemű ráktárak létesítéséhez telepengedély szük
séges; a telepengedélyezési eljáráshoz a tűzoltó
parancsnok is meghívandó.

Vörösrészből készült csővezetékeket és csa
pokat acetilengáz-berendezéseknél alkalmazni tilos.

A gázfejlesztő-készül ék és azon helyiség 
között, ahol a gáz felhasználta!ik. a csővezetéken, 
de mindenesetre még a fogyasztási helyiségen 
kivül — a vezetéknek tűz esetén leendő elzárása 
céljából — egy főelzáró csap alkalmazandó.

Acetilengázt fejlesztő készülékeket vörösréz
ből vagy ennek ötvözeteiből készíteni nem szabad, 
a csapok a réz ötvözeteiből is előállithatók.

E készülékek legmagasabb túlnyomása 0'15 
légkörnyomást meg nem haladhat.

Minden acetilengázt fejlesztő készülékeknek 
ellátva kell lennie:

a) a gáztartóban uralkodó maximális nyomás 
túllépését megakadályozó önműködő szerkezettel;

b) a fővezetéke az első lángzó előtt beiktatott, 
a láng visszacsapását megakadályozó szerkezettel,

c) megfelelő tisztitó készülékkel.
A gázlartóban a nyomás leolvasására viz- 

manóméter alkalmazandó.
Minden fejlesztő készüléknél oly berendezés 

is alkalmazandó, mely előírtnál magasabb túlnyo
másnál a gázt alkalmas módon a szabadba vezeti.

A készülékek kezelőinek képesítéséről.
Acetilengáz-világitótelepek felállításával és 

berendezésével csakis erre képesített egyének fog
lalkozhatnak.

Ez az iparság az 1884. évi XVII. t.-cikk 5. 
§-a alapján a képesítés igazolásához kötött s az 
idézett törvénycikk végrehajtása iránt 2884. évi 
augusztus hó 26-án 39.266. szám alatt kiadott 
földmivelés-, ipar- és kereskedelemügyi miniszteri 
rendelet* 2. §-ában felsorolt iparágak közé soroz- 
tatik.

Ez alapon acetilengázt fejlesztő készülékek 
felszerelésének és berendezésének iparszerü vég
zésére iparigazolvány csak annak adható, ki az 
ipartörvényben megállapított általános feltételeken 
kivül az iparág üzésére vonatkozó képesítettséget 
az 1884. évi XVII. t.scikk. illetve 6. §-a, vagy a 
jelen szabályrendelet 38. §-a szerint igazolja.

Azokra, akik ily készülékek felszerelésére 
és berendezésére már az 1202 évi 64.792. B. M. 
48.495 K. M. sz. rendelettel kiadott szabályren
delet kibocsátása előtt nyertek iparigazolványt, e 
szakasz rendelkezései nem terjednek ki.

* Lásd: Magy. Rend. Tára, 1884. évf., 1253. o.

5

Kereskedők és gyárosok, kik acetilengázt 
fejlesztő készülékek eladásával s ezzel kapcsolat
ban ily készülékeknek felállításával és berende
zésével foglalkoznak, e munkálatokat, amennyiben 
az előirt képesítéssel maguk nem rendelkezőnek, 
az 1884. évi XVII. t.-cikk 8. §-ához képest csak 
oly egyének által végeztethetik, kik e készülékek 
felszerelésére és berendezésére a jelen szabály- 
rendelet 38. §-a szerint képesítve vannak.

Kötelesek továbbá minden egyes készülékhez 
unnak használatára és felállítására vonatkozó s a 
vizsgáló bizottság által megfelelőnek talált útmu
tatást mellékelni.

Acetilengáz-fejlesztő készülékeknek kereset- 
szerű kezelésével csak oly egyének foglalkozhat
nak, kik erre a jelen szabályrendelet 38. §-a 
szerint a képesítettséget megszerezték.

Acetilengázt fejlesztő készülékek felszerelé
sére, berendezésére és kezelésére a képesítés 
külön vizsga letétele által szerezhető meg.

A vizsga letételének módját a jelen szabály- 
rendelet mellékletét képező szabályzat állapítja 
meg.

H I R D E T É S E K .

Folyó hó 20-án leendő belépésre

pénztáros nőt
keresünk ki magyarul és tótul be
szél és magyarul helyesen Írni tud és 
a Havas-féle tanfolyamot elvégezte. 
Fizetés havi 40 K. Napi szolgálat 9 7, 

óra. írásbeli ajánlat szükséges. 
J o e r g r e s  A . ö z v .  é s  f ia .

Q Dsúlt Terenc-ulcában 1 7 . sz. gázban 
levő jelenleg

Palancsányi-féle bolt
f. é. november 1-től kiadó.

Bővebbel: °Fodor Cászló dívnál.

6 NAP
A L A T T

AMERIKÁBA
személyszállítás

Kanadába és Argentínába

.’. kérjen utasítást .*. 
levelező-lap is elég.

F á i k  é s  J a r s a
magyar osztálya 

HAMBURG
Roboisen 30. szám.
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Mosható mázolások!
Úgymint z o n iA iie , l io iu lo k / .a t - f ’e s té S i. .-/.ikra/.- é«% l a p ld o n - í e s t é k .  
p é p n o u iu ,  ő t i oh á r n y a l a t b a n .  V i/.b o n  m o s l ia tő .  Ku:.V»*t*ri 

bevoniiM ra f e d .  í i / . in é t  n e m  h a g y ja .

K öltségár n égyszögm ótsrenk in t 5 fillér. Meglepő s ik er !
Kimerítő prospektusok és m intalapok ingyen és bérmentve.

SZÉNASY. ,
A D p A D  '

f A l  v  M A G Y A R

R A J Z  K Ö R Z Ö I A ^ k.
^oerges Cl. özt>. és fiánál.

S Z A  L( ) N N  A
fehér sós. csoninélküli, szép tiszta, pörkölt bőrű, bár

minő részielekben k g -jn ..............................................  132
Zsírnak való szalonna, sótalan, friss v á g á sú .................  loG
Füstölt vastag szalonna................................................... 140

„ vékony .............................................................  140
Debreceni paprikás szalonna...........................................  1G0
Füstölt koloász serlés hősből, azonnal ehető v főzni való 184
Pácolt fokhagymás paprikás szalonna...............................  200
Pácolt bőrös sonka, karmonádll, o ld a la s.......................  —
Pácolt sovány, szalonna nélküli sonka, karmonádli, oldalas 1G0 

A föntl áruk szállító levele és csomagolása ingyen.
Elsőrendű h á x i z s i r  k g .- ja ...........................................  144
Hozzá szelencék: fi kg-os 120, 10 kg-os 1G0, 2n kg-os 300 f.

100—200 kg. vételnél Ingyen hordó.
Tormás virsli párja 10 f, fi0 pár vételnél 8 f. Szalvaládé darabja 

10 f. 30 pár vételnél 8 f.
■■ A z  á r a k  f i l l é r e k b e n  é r t e n d ő k .  ----------

Áruim árai, melyek gy  akran v á lto zó k , e helyen minden 
számban „400 mm. szalonna" cim alatt találhatók. 

Szállítja

Balczár Lajos kiviteli üzlete Nyíregyháza
Telefon 134. sz. Sürgönyeim: Balczár hentes Nyíregyháza.

p e n y k é p é s ^ e t i  g é p e k

J  é s  k e l l é k o k  □  □  □
első és mindig friss minőségben 
(hitelképes egyéneknek részlet- 
----------- fizetésreis). ------------

Kaphatók: Joerges Ágost özv. és fiánál
T erasseon.

ehérnem ü varrónők azonnal
;F  felvétetn ek

a  S e lm ec b án y á i in ir-  é s  fe lié n ie m íí g y á r
I. Honvéd-utca 60.

MA 7171 A n  A Q ' Als° Rózsa-Utcai (III. 
í ! ; ‘, f  L L n Ü .Á O  : kér. 63. sz.) házam 

kevés tőkével megvehető.
Bővebbet: UNGÁR KÁLMÁN őr. ügyvéd úrnál.

J o e r g e s  Á g o s t .
nélkül ne együnk levest.

x x x x x x x x x x x x x x i x x x í x x x i x x :
* •HORN LA J O S

SZOBRÁSZ ÉS KŐFARAGÓ

FOÚZLET:
BESZTERCEBÁNYÁN.

AA/v S E L M E C B Á N Y A .

xxxixxxxxxxxx
FIÓKÜZLET:

KÖRM ÖCBÁNYÁN. %

A/V- f f

x

Bátorkodom a t. közönség b. tudomására hozni, hogy helybeli

kőfaragó- és szobrász-üzlethelyiségemet
GULRICH J.-né házából az ezelőtt SZÁDER-féle 

1 K isvásár-tér 233. sz. házba helyeztem át; üzletveze
tőül J i E Z X T t 1 S J E K  J  Í  X O S  szobrász urat 
helyeztem belé, ki nevemben üzleteket kötni és 

szállítani fel van jogosítva.
A kezdődő idény alkalmából bátorkodom jól 
felszerelt sírkőraktáromra figyelmeztetni s 
szükség esetén kérem ezentúl is becses meg

bízásait
Midőn becses bizalmát és jóakaratát kérem, 

hogy mindig azon leszek, hogy azt a legszigorúbb szoliditás és 
pontos kiszolgálás által ki érdemeljem

Kitűnő tisztelettel

H O R N  L A JO S.
t X X X X X X X X X X X X X X I X X X I X W X X X I X X X i X X X X X X X X Í

biztosítom,

j fej
L

&

^  g  |  s PoRT E SZ K Ö Z Ö K  és KÖTRL6YARTÓ! PA R TEL EPE

B u d a p e s t , hl károly utcza boltszám íz

ü l— T „ , .i H o l  t j
í  i .A
•jg «,» T ö m t e m  e *  bér

r A

K tm u u s
. . ' v  p o n y * 3  IS  z s á k .

Gyemet t>Lttor r,agy yjiái:!?/■ be.- ŷ êlyeseo.iUo v evettel ^kelérekétráryotva Dmtr őkr/Ó/§

aB m  fi
- j _________ (  ..................  - csinos v 'toriavas-io n n a ld rb o b u m  IP /d D (J d  U l .  O i n  JU C U L  w/./.yywn d w n  / i g i n a  o i r g o y  ^

T E LE r()N :15"50 . (^Árjegyzék kívánatra ingyen és bérmentve,Vidéki m egrendelések pntosan fo g a n a to s ita tn a k . ALAPITTAT0T17I878.

Nyomatott Joerges Ágost özv. ás fia könyvnyomdájában Selmecbányán. 1906
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