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Az expedíciót s hirdetéseket illető reklamációk a lapkezelő

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

A jövő embere.
Az uj esztendő elején uj ember kerül 

Selmec- és B élabánya sz. k ir. város kö
zönségének élére, e hó 8-án megválasztja 
a törvényhatósági bizottság a város> pol
gárm esterét.

A jövő elé, igy  hozza magával az 
emberi term észet, mindig rem énykedve te
kintünk s a város uj vezető emberétől, igen 
term észetesen sokat várunk, m ert valljuk 
be őszintén városunkban sok is a kívánni 
való 8 ma amikor azt látjuk, hogy a vidéki 
városok is hanyathoralok igyekeznek lépést1 
tartani a haladó koj; igényeivel, itt e régi 
városban* ahol a haladás meglehetős m ér
sékelt tempóban folyt, hatványozottan szál
lotta meg a  le lkeket az uj, a  jobb utáni vá
gyakozás.

É  vágyakozásnak igen sok esetben 
jogos is az alapja, de hogy teljesedjenek 
is e vágyak ahoz nem elég csak vágya
koznunk valam i után, de tennünk kell ma
gunknak is.

H iába való volna tehát, megnyugodni 
abban, hogy megválasztván az uj embert, 
a város, ügyeinek uj irányítóját, megtettünk 
mindent. A város közönségének feladata 
nincs kim erítve e m egválasztás tényével, 
sőt ellenkezőleg kitartással kell tovább dol

goznia azon, hogy óhajtott vágyai testet is 
. ölthessenek.

Nincs kétségünk abban, hogy az uj 
ember, akit, a közbizalom e város, első óra
bérévé tesz, a kellő komolysággal, jó szán
dékkal, erős akaratta l lát hozzá ahoz, hogy 
az állásával járó  nehéz feladatokat meg
oldja, de viszont tudjuk azt is, hogy egy 

,.ember, ha bárm ily tehetséges, bárm ily jó 
akarata  is, képtelen egy maga megtenni 
mindent p ha nehéz munkájában nem talál 
segítő társakra, meddő lesz minden igye
kezete, minden jóakarata  ténykedése s igy 

. megint csalódni fog a közönség.
M ert miről van szó?
A város auyagi, kulturális, közegész

ségügyi 8 társadalm i állapotának javulása 
után vágyakozik mindenki. Ezek csak a 
főbb pontok, am elyeknek számos alpontjaik 
vannak, am elyeknek mind teljesedésbe kell 
menniük, mert különben nem lesz megelé
gedés.

Nohát, ha maga Szent Péter is lenne 
az a polgármester, segítség, a város közön
ségének odaadó támogatása nélkül képtelen 
lesz e sok ágazata igény kielégítésére.

Ne értessünk félre. E  támogatás ala tt 
nem azt várjuk a város közönségétől, s 
illetőleg a  közönség által a város ügyeinek 
vezetésére kiválasztott törvényhatósági bi

zottságtól, hogy hatra-vakra hetet-havat 
megszavazzon a közgyűléseken, amitt ott 
a pQlgármester’ előterjeszt vagy javasol. 
E zt nem lehet támogatásnak tekinteni. 1

A törvényhatósági bizottságnak köte
lessége minden előterjesztett javaslatot^ ter
vet, indítványt komolyan és kellő megfon
tolással megvizsgálni, felülbírálni éö csak 
ezután döntenj az ügyben^ s ennék a dön
tésnek mindig az igazság s a közérdek 
szempontjából kell történnie. Á közügyek 
intézésében el kell némuluia a  magán ér
deknek. Nem lehet szó ott párt érdekről, 
személyi vagy más tekintetekről.

A város vezetője, ha komolyan fogja 
föl állását, ha m eg takarja  oldani a felada
tokat, amelyek tőle várnak m egpldist a tör
vényhatósági bizottság fent ir t  komoly, el
lenőrző működésében fog pártolást találni. 
Ez fog neki erőt, tekintélyt, adni s ez fogja 
előre vinni a várost, ez fogja megtestesí
teni a közönségnek az uj esztendőben az 
uj emberhez fűzött reményeit.

Az uj embertől, az uj polgárik estedtől 
mi csodákat nem várunk s nem is szeret- 
uők lia beköszöntő beszédjében igém é ezt, 
Ígérné azt. Száz Ígéretnél többet ér egy 
k is  adomány, s ezer szónál szebben beszél 
egy tett.

A zuj em bernek, havállalkozik arra, hogy

E gy á lom .
Tegnap előtt ifcmét ott jártam a zeg-zugos, 

csöndes temetőben s azóta valami névtelen szo
morúság lappang a szivemben.

Pedig vigaszt meríteni mentem oda, s bá
nattal tértem vissza. Bánattal tértem vissza, mert 
beláttam, hogy az Isten szép világa csupa üres 
páta, köd, szappanbuborék, hogy minden földi do
log hiúság melynek sem állandósága, sem tartalma 
nincs; ma még hajhásszuk őket, holnap tán végig 
sújt rajtunk a kaszás, holnapután igy szólunk a 
rothadáshoz: Te vagy az én atyám — s a fér
gekhez: Ti vagytok anyám és testvéreim . . .

Azért lopódzott oda be az a névtelen szo
morúság.

•Hanem azért egy vigaszom mégis maradt, 
mert eszembe jutottál te Pala Márton, és veled 
eszembe jutott valami, ami már annyiszor tudott 
vigasszal eltölteni, ha az élet viszontagságai közt 
hasonló gondolatok szomoritottak el engem.

Ott ültünk Szilveszter estéjén sok évvel 
ezelőtt a hideg diákszobában és szomorúan bá
multunk ki a téli förgetegbe. A szél végig nyár- 1 
galt az utcán, vad nótákat fütyült a sürgöny 
oszlopok sodronyán és haragosan rázogatta abla
kunkat, mintha láthatatlan démonok akarnák ijeszt
getni a kandallónál kuporodó embereket.

Én szomorúan néztem, amint egyetlen ro
hammal végigsöpörte a háztetők havát és azon 
gondolkoztam, bárcsak valaki az én szivemről is 
lefuná a bánatot, mely oda befészkelte magát. 
Te pedig, Pala Márton, bizonyára halkan ismé
telgetted ama két verssort, melyet nem régen 
kaptatok leckére, s mely igy szól:

Hol a boldogság mostanában ?
A barátságos meleg szobában.

Pedig ami szobánk elhagyatotlabb volt Sza- j 
haránál, hidegebb Szibériánál, sivárabb a falu végi I 
temetőnél, s csak a kettőnk szeretete árasztott • 
szét parányi meleget benne.

És Istenem mi ebben a hideg diákszobában ; 
három hosszú esztendőt éltünk át!

Láttatok-e már atyámfia nyirkos pincében | 
élődő virágot, melyet ott felejtenek az emberek, | 
mert a virág néma és nem tud kérni napvilágot j 
melegséget, verőfényt.?

Ilyen szegény elfelejtett virágok voltunk mi. ! 
— Ma Szilveszter estéje van — szólaltál meg 
nagy sokára, — ma ujévköszönteni járnak az 
emberek azt kívánva egymásnak, hogy a bekö
szöntő év boldogabb legyen a réginél. Jaj csak . 
mehetnénk mi is valahova!

A virág kikivánkozolt egy kis napvilágra, 
de ki érlené meg epedő vágyát, néma sóhaját?

Én tovább is néztem a szél vad táncát 
amint belemarkolt a hóba és. szórta jobbra-balra 
mint a szántóvető ember a búzáját szokta.

—■ Te búsulsz — szóltál újra és gyengéden 
megráztál. Pedig látod minek az ? És sem búsu
lok. Volt nekem egy jó anyám, ki mindig avval 
biztatott: Fiam csak a reményt ne veszítsd el! 
— és én nem veszítem el. Meglátod, egyszer csak 
újra beköszön az üreg Szilveszter és mi meleg 
kandallónál csak nevetjük szél uram tehetetlen 
haragját, és nézzük a hulló hópihéket amint 
szállnak egyre szállnak ablakunk előtti

És vigasztaltál mint testvér a testvért szokta. 
Pedig de rászorultál volna te is a vigaszra! Ne
ked se atyád se anyád, nekem legalább egy sze
rető édes anyám volt, ki ha nem is adhatott 
aranyat ezüstöt, de kinek meleg szeretete osztat
lanul az enyém volt, ami százszor többet ér az 
aranynál . . , Te gyönge is, beteges is voltál és 
senki sem kérdezte, hol és mi fáj? Volt ugyan 
egy mogorva képű nagybátyád — a mathesis 
professora egy távoli város gimnáziumán — ki 
pontosan elküldte havi pénzedet és melléje egy 
rövid levelet mely igy kezdődött: És a mathema- 
tikát nekem el ne hanyagold — quia tantum sic 
itur ad astra — de aki maga sem tudta mi a 
szeretet s igy nem is juttathatott annak melegé-
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vezetője, polgármestere legyen e városnak, 
ismernie kell a kötelességet amit vállal, a 
feladatot, amelyet meg kell oldania.

A kötelesség teljesítésében erélyt, szi
gorúságot és igazságosságot vár a közönség 
tőle; — a feladatok megoldásában a körül
tekintést, az anyagi erőkkel való számítást 
nem szabad szem elől tévesztenie és azt, , 
hogy a közügyekben a közérdek a főcél, j

Ha ilyen lesz, a közönség előlegezett j 
bizalma állandóan övezni fogja s akkor si- . 
kér is fogja kisérni működését, amit k í
vánni, elősegíteni, kötelessége e város min
den polgárának. — 0*

A főiskola elvitelének ügye,
Kövessi Ferenc dr. a bányászati és erdészeti 

főiskola tanára érdekes cikkelyt irt a ‘Budapesti 
Hírlapban* az erdészeti főiskolának a bányásza
titól való elválasztása és Selmecbányáról való 
elvitele érdekében. Az érdekes cikket reprodukáljuk 
s fölkérjük munkatársainkat s olvasóinkat, hogy 
ezen nemcsak a város szempontjából, de országos 
szempontból is fontos és érdekes kérdéshez szól
janak hozzá.

Kövessi Ferenc dr. cikkelye a következő:

A gazdasági egyetem és 
erdészeti főiskola.

A szaklapok és napilapok közgazdasági ro
vatának olvasói előtt bizonyára ismeretes az a 
mozgalom, amelyet a Selmecbányái bányászati és 
erdészeti főiskola tanárai a múlt év tavaszán in
dítottak, a főiskolának alkalmasabb középpontba 
helyezése iránt.

Ez a mozgalom az erdészeti fakultás részé
ről régen vajúdó kérdés, mely a főiskola kereté
ben építendő nagyobbszabásu uj épület szüksége 
folytán merült föl, abból az alkalomból, hogy az 
akadémián a tanfolyam 3 évről 4 évre és a ta
nárok száma 15-ről 30-ra emelkedett.

A főiskolai tanárok többségének az a meg
győződése, hogy Selmecbánya a főiskola székhe
lyének nem felel meg, a tanári kar erkölcsi kö
telessége, hogy a mikor nagyobb szabású uj épít
kezés merült föl, a székhely kérdését döntésre 
vigye.

A tanári kar annak idején ez irányban me
morandumot dolgozott ki, amelyet a főiskola 
összes tanárainak túlnyomó többsége elfogadott,
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azzal a céllal, hogy mielőtt ezt az emlékiratot a 
kormány elé terjesztenék, az illetékes szakegyo- 
sületek a kérdést gyakorlati nézőpontból birál-

Igy jutott el a tanári kar memoranduma a 
bányászati szak részéről az Országos Bányászati 
és Kohászati-Egyesülethez, az erdészet részéről, 
az Országos Erdészeti-Egyesülethez. A bírálatok 
végeredménye az, hogy az országos bányászati és 
kohászati-egyesület kijelentette, hogy tekintettel 
a selmeci bányákra és nagy kohókra, a bányá
szati főiskola részére Selmecbányát, mint szék
helyet, egyelőre elfogadhatónak véli; de kívánja, 
hogy az erdészeti főiskolától, mint egyáltalán nem 
rokon intézettől választassák el. Az Országos Er
dészeti-Egyesület pedig az utóbbi kívánságnak ha
sonló értelmű kinyilatkoztatása mellett, tudniillik, 
hogy az erdészeti főiskola a bányászatitól válasz
tassák el, kijelentette; hogy füntartja a millenáris 
évben, az országos erdészeti kongresszus alkal
mával hozott ama határozatát, hogy a főiskola 
Selmecbányáról Budapestre, mint erre egyedül 
alkalmas középpontba helyeztessék és elhatározta, 
hogy mihelyt a politikai viszonyok alkalmasabbak 
lesznek, ez irányban a kormánynál a megfelelő 
lépéseket is megteszi.

Az Országos Bányászati és Kohászati-Egye
sület határozatából a bányászati főiskola elhelye
zését kikapcsolták a mozgalomból. Ellenben az 
erdészeti egyesület határozata folytán világossá 
váll, hogy az erdészeti szakügy céljaira Selmec
bányát sem a szaktanárok, sem a gyakorlati 
emberek nem tartják megfelelőnek és az egész 
szaktestület amellett foglal állást, hogy onnan 
mielőbb elhelyezzék és a fővárosba tegyék át. 
Ezért az erdészeti fakultás tanárai most egy 
újabb memorandummal léptek a kormány elé, 
amelyben az erdészeti főiskola áthelyezésének 
megvalósítását kérik.

A helyzet helyes megbirálása céljából ér
dekes ezt a memorandumot főbb vonásaiban 
megismerni:

Ebben az emlék-iratban az erdészeti fakul
tás tanárai kifejtik, hogy Selmecbánya, mint az 
erdészeti főiskola székhelye a követelményeknek 
korántsem felel meg és az itteni erdők közelsége 
nem okolja meg a főiskola Selmecen való létét, 
mert a Selmecbánya közeli környékén levő erdők 
látnivalókban a szemléltetést leginkább szüksé
gessé tevő modern erdőgazdasági nézőpontból igen 
szegényes és az erdőrészek gazdasági viszonyai 
annyira kedvezőtlenek, hogy a gyakorlati oktatás 
céljaira szükséges megfelelő tanulmányi pagony
hoz a főiskola máig sem juthatott. A jelenlegi 
tanulmányi pagony a követelményeknek nem fe
lel meg, mivel klimatikus viszonyai igen kedve
zőtlenek, állományai silányok, területe szerfölött 
csekély és olyan környezetben fekszik, hogy te
rületének kibővítése után is csak évtizedek múlva 
lehetne igazán tanulságos pagonynyá alakítani.

De a kérdés lényege nem az erdők kezelé
sében, hanem abban keresendő, hogy az intézet

céljához mért tudományos szakképzés kellékei 
hol találhatók fül; mert az erdei gyakorlat főbb 
vonásait, aminek megadására a főiskola hivatott, 
jó közlekedési viszonyok mellett a megfelelő tan- 
és órarend révén meg lehet adni az iskola szék
helyétől távolabb fekvő erdőkben is, ellenben az 
elméleti képzés a főiskola székhelyéhez van kötve 
és jórészben a székhely tudományos és kulturális 
viszonyaitól függ, hogy az intézel tudományos és 
ismeretterjesztő hatásának mennyiben felel meg, 
s fiatalságának kulturális és szociális érzéke s 
ipari és kereskedelmi tájékozottsága milyen szín
vonalat érhet el.

Selmecbánya létföltétele tudvalevőleg a 
bányában gyökerezik. A bányászat teremtette meg, 
föllendülésével fejlődött, de azzal együtt hanyatlik 
is. Elszigetelt fekvésénél s egyébként is kedvezőt
len viszonyainál fogva ipara és kereskedelme nem 
fejlődhetett olyan mértékben, hogy a város virág
zását biztosíthatná s e miatt a bányászatnak már 
rég óta észlelhető hanyatlásával a város — az 
állam áldozatkész támogatása ellenére visszama
radt, hanyatlásának indult — élénken bizonyítva, 
hogy a hol az anyagi fejlődés főbb föltételei nem 
erősödhetnek, ott egy főiskola a város elmaradását, 
hanyatlását nem gátolhatja meg.

A várossal együtt természetesen hanyatlik 
szegényedik a lakossága is, s az általánossá való 
szegényedés annyira megbénít minden haladást, 
hogy a város úgy gazdaságilag, mint társadalmi és 
kultúrintézmények tekintetében messze elmaradt a 
kedvezőbb viszonyok között élő vidéki városok mö
gött. Nincs jóformán semmije, a mivel legalább az 
ifjúság kulturális érzékét és általános intelligen
ciáját fokozhatná. Ellenkezőleg; nyomasztó anyagi 
és kulturális helyzete vissza tükröződik a főiskolai 
fiatalság életében és fölfogásában is s az erdészet 
mérhetetlen kárára szaporítja azoknak számát, akik 
a magyar erdészekre váró gazdasági tevékenységhez 
igen szűk látókörrel és hiányos knlturális érzékkel 
lépnek az éleibe.

Ezekhez a hátrányokhoz csatlakozik még az 
a körülmény is, hogy a főiskola Selmecbányán el 
van szigetelve azoktól a rokon tudományokat mű
velő intézetektől és azoktól a szakköröktől, a me
lyekkel céljainak sikeres szolgálata érdekében 
állandó szoros kapcsolatban kellene állani, és nem 
valósulhat meg az az óhajtás, hogy az intézetet 
kenyérkeresetből tanulókon kívül mások — külö
nösen nagyobn erdő birtokosok gyermekei — is 
látogassák, a kiknek az erdészet iránti érdeklődése 
hazánk erdőgazgaságának nagy hasznára lehetne. Ez 
az elszigeteltség természetesen bénitólag hat úgy a 
tanárok tudományos munkálkodására, mint arra is 
hogy a tánári kar az erdészet szolgálati tevékeny
séget, s az erdészetet közelről érdeklő ipar és ke
reskedelem alakulásait állandóan olyan beható 
figyelemmel kisérhesse, aminő a gyakorlati szak
képzés érdekében szükséges. De gátolja a főiskolát 
abban, is, hogy az erdészeti szaktudományok inten
zivebb és a tanár-képzés biztosítása érdekében

bői. Meghagyta a háziasszonynak, hogy vigyázzon 
rád aki biztosította is, hogy ‘bizony vigyázok a 
lelkecskémre mint a szemem fényére* de hogy 
füti a szobánkat és szel-e a kenyeréből, azt nem 
tudhatta a nagybátyád, mert messze északon la
kott, és az a költöző darucsapat, mely hideg őszi 
estéken nagy kiáltozva végig szántotta az eget, 
nem vitte el a sápadt virág sóhaját, mert délnek 
szált ? . . .

Mindezek eszembe jutottak, azért igy szóltam:
— Nem búsulok, jó fiú, csak arra gondoltam 

milyen jó azoknak, kik otthon a karácsonyfa tö
vében ropogtatják a sok aranyos diót, mit a 
Jézuska hozott, és örülnek vigadnak testvérkéik
kel. Istenem, csak én is otthon lehetnék!

És erre módfelett elkomorodtál. Olyasfélét 
is láttam mintha csillogna valami a szemedben. 
Leültél ágyadra és a hidegtől-e, a'szomoruságtól-e, 
elaludtál. Szabályos lélekzésed belevegyült a szél 
dalába és — ajkad mosolygott.

— Ugyan miről álmodik — gondoltam — 
hogy mosolyog? Tán fönt jár az égben testvé
reinél tán hozott neki is valamit a Jézuska?

De eltűnt a mosoly, izzadság verte ki hom
lokodat, melled hürgütt, mint aki birkózik valaki
vel, vagy valami nagy terhet akar lezárni magáról.

Néztelek sokáig; az aggódás lassankint eltűnt

képedről, kedves arcod kiderült s mosolyogva föl- . 
ütötted nagy kék szemedet . . .

— Képzeld, mit álmodtam — szóltál hévvel. 
Kint játszottunk a Vajas parton az öt szilfánál, 
mikor a Duna felül nagy felhők kerekedtek, me
lyek hirlelenül belepték az egész égboltot. Féltem 
hogy megver a zápor és futni kezdtem. De erre 
kiválik egy fekete felhő oszlop és nagy keresztté 
alakulva egyenesen nekem tart. Futottam szőr- j 
nyen, de utóiért, rám nehezedett, letepert a földre, 
és oly erővel nyomta a vállamat, mintha agyon i 
akarna szorítani. Istenem, Istenem — gondoltam 
meg kell halnom, agyonnyom a kereszt!

De aztán eszembe jutott, hogy hiszen ez 
csak köd, pára, felhő, csak türelemmel kell várni, 
majd eloszlik, — és tényleg, amint jól szemügyre 
vettem, kettéhasadt a törzse és a nyíláson át rám 
mosolygott a tavaszi verőfényes nap. Ugy-e furcsa 
egy álom?

— Lelkemre, az — szóltam én, levetkőztem 
eloltottam, a füstös lámpást és egész éjjel hány
kolódtam ágyamban.

A te álmodat Pala Márton nem tudtam ki
verni a fejemből.

* **
És gurullak tovább a napok, hetek, hónapok ; 

mint a tekepálya golyói — és eljött a tavasz. ;

Milyen életkedvvel kergetőztíink ismét a 
‘Kis erdőben* a ‘Nagymezőn* ! Milyen áhítattal 
hallgattuk újra a csalogányt az utszéli bozótban, 
mennyit ábrándoztunk holdvilágos estéken a lugas
ban, midőn ott lebegett a Vajas fölött az esthajnal 
csillag és lágy melódiákat hozott az esti szél, miket 
a vajasparti halászlegény dúdolt ágaskodó csó
nakján, kinek szivében a kellő holdvilág honvágyat 
és szerelmet ébreszte.

Es ki hitte volna, hogy egy hónap múlva te 
mindezekből nem látsz, nem hallasz semmit? 
Talán magad sem?

Pedig úgy volt, mert meghaltál!
Nviló rózsabimbó, melyet megcsapott a dér, 

mielőtt kifakadt volna, dalba kezdő csalogány, 
melyet széttép a vércse mielőtt megkezdené énekét.

Pedig lám, lám Pala Márton, hogy örültél a 
majálisnak, hogy vártad a napot! A majális eljött, 
de te már nem itt érted meg. Kivittek a temetőbe, 
én egy marék öldet, s néhány Miatyankot hají
tottam utánad s nem voltál többé.

Sok bölcs és tudós mondta már, hogy 
mindegy, vájjon az ember itt jár e még a csillagos 
ég alatt vagy pedig egy ölnyi mélységben alussza-e 
már örök álmát . . . .

Mindegy !
És igazuk van.
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hovatovább égető szükséggé váló magán-tanári 
intézményt meghonosítsa.

Ilyen viszonyok között érthető, hogy a fő
iskolát úgy a tanári kar, mint az Országos Erdé
szeti Egyesület Budapestre kívánja áthelyezni.

Igaz, hogy az erdészeti főiskola Budapesten 
sem kaphat meg mindent hiánytalanul, de hiszen 
oly városunk, a hol az erdészeti főiskola minden 
kelléke meg volna, egyetlen egy sincs.

Budapest ellen komoly érv gyanánt csak az 
hozható föl, hogy a gyakorlati szakképzés bizonyos 
nehézségbe ütközik, mert Budapest mellett kevés 
erdőt találhatunk, viszont azonban az erdészetet 
közelről érdeklő ipar és kereskedelem, valamint az 
erdész műszaki szolgálata körébe vágó számos 
tanulságos dolog bemutatására Budapest kiválóan 
alkalmas. A környékben levő erdők úgy erdőm) - 
volési mint erdőhasználati szempontból sok tanul
ságos látni valót nyújtanak s a tanrendbe könnyen 
beilleszthető 1—2 napos kirándulások, a melyek 
révén a hallgatók gyakorlati tájékozottságát ki- 
terjedtebbé lehet tenni.

A mi a főiskolának szükséges tanulmányi pa
gonyt illeti, Budapest ellen nem tehető komoly ki
fogás, mivel a gödöllői erdőhivatal kerületének Bu
dapesthez közelebb eső részeiből e célra megfelelő 
területet bizonyára lehetne kapni. Ami anyagi ál
dozat ehhez és az áthelyezés egyéb költségeihez 
szükséges, azt az erdészeti szakférfiak meggyőződése 
szerint az áthelyezéssel elérhető előnyük bőséges 
kamattal kárpótolnák.

Ezek a körülmények okolják meg, hogy az er
dészek az erdészeti főiskolának Budapestre helyezé
sét kérik, olyan időben, amikor a közvélemény lát
hatólag a tudományos oktatás decentralizációja 
mellett foglal állást.

Az erdészeti főiskola csak akkor lesz képes 
föladatát teljes sikerrel betölteni, ha a rokon tudo
mány-szakokat mivelő felsőbb tanintézetekkel — 
nevezetesen a műegyetemmel, vagy gazdasági 
egyetemmel — legalább közvetetlen közelségbe 
juthat.

Nem túlhajtott centralizálásra való hajlam ve
zeti az erdész tanárokat, midőn az erdészeti fő
iskolának Budapestre helyezését kérik, hanem az 
adott helyzet, amely nem nyújt lehetőséget arra, 
hogy az intézel sikeresebb működésének föltételeit 
valamelyik elérhetősebb és kulturális intézmények
ben gazdagabb vidéki városban is föllelhesse. Az 
erdészeti szakmozgalraa alatt időközben felvetődött 
az az eszme, hogy Budapesten egy a mezőgazda- 
sági, állatorvosi, erdészeti és kultúrmérnöki fa
kultásból álló gazdasági egyetem létesittessék, 
olyan szervezettel, a minővel az állatorvosi főis
kola rektora ez évi megnyitó beszédében tár
gyalta. Az eszmét az erdészeti szaktanárok nagy 
örömmel fogadják, mert az a meggőzödésük, hogy 
hazánknak, — mint földmivelő államnak — löl- 
tétlen szüksége van olyan tugományos intézetre 
a hol a földmivelés szolgálatában érvényesíthető 
gazdasági teknikai tudomány egyetemi színvonalon 
álló tudományos mivelősben részesülhet.

Mert a diákok azután is játszottak az öl 
szilfánál az esti csillag tovább is ragyogott a 
Vajas fölött, a halászlegény minden este eldanolla 
borongó dalát . . . .  csak én lettem sápadtabb egy 
árnyalattal mint rendesen, és a kertben nyíló 
bazsarózsa hervadt el, melyet le oly gyakran ün- 
tözgettél jó Pala Marci — ez pedig nem differentia 
e nagy chaosban, mondaná a bölcs.

Sok év múlt el azóta, én is odahagytam a 
délibábos Kiskunságot, a vajasparti városkát, de 
a le álmodat nem tudom elfelejteni Pala Márton, 
Minden évben eljövök — legalább gondolatban — 
a sírodhoz, hogy földiszilsem a megemlékezés ko
szorújával és uj erőt merítsek a rám váró uj 
kőzdelemre. Mert egy nagy óletigazságot tanultam 
meg tőled kis Pala Márton . . . .  Türelemmel 
viselni a keresztet, uyomort, mit az Ür keze 
ránk rak, ha olykor le is leper a földig, bátran 
szembenézni a csapásoknak, nyomornak, melyből 
mindannyiunknak jut — ez az az életfilosofia 
amelyre egy kis liu tanított meg engem.

Eddig úgy tettem és szemeim mindig meg
találták a napot, az eget, az Istent.

Te pedig aludj békével jó Pala Márton !

Csengődi

Az érdekelt szakok bizonyára mind egyhangú 
örömmel üdvösük ezt az eszmét és alig lehet kétsé
günk a felől, hogy hazánknak a hasznos alkotások 
iránt kiváló érzéket tanúsító jelenlegi kormánya 
és füldmivelési minisztere is hatható pártfogá
sukra méltatják.

Elszomorító statisztika.
Azt olvasom a mai újságokban, hogy a 

budapesti tiszti kaszinóban egy fővárosi tanító 
irva-olvasási tanítási rendszerét mutatta be, amelyen 
az odarendelt teljesen analfabéta katonák nehány 
perc alatt nagy sikerrel olvasták és Írták a 6 első 
betűt sőt Ő Felsége nevének kezdőbetűit egész 
szabatossággal leírták.

Gondolkodóba estem ezen a dolgon — de 
elhittem, mert ugyanaz a fővárosi-tanitó egyik 
barátom utján az én pártfogásomat kérte, hogy 
kérvényét, amelyet az ország analfabétáinak tanít
tatása céljából a közoktatásügyi minisztériumnak 
átadott, a hivatott körökben pártolóan fogadják. 
A kérvény másolatát is kezemhez kaptam. De 
bizony — mert magam sem voltam a kérvényben 
elmondottakról teljesen meggyőződve, meg aztán 
én az ügy érdemében nem nagyon sokat tehetnék 
— mindeddig evvel a dologgal nem foglalkozhat
tam. Most azonban, mert utána jártam a dolog
nak: ennek a nagy horderejű vívmány terjesztésének 
egész lelkesedéssel állok szolgálatába.

Apponyi Albert gróf vallás- és közoktatás- 
ügyi miniszterünk nemzetünknek eme eszményi 
nagy fia, aki előtt az itt leirt beadvány fekszik, 
bizonyára legjobban tudja, mit jelent a magyar 
nemzetre nézve egy ilyen nagyszabású vállalkozás.

íme a kérvény szóról-szóra:

„Nagyméltóságú Miniszter Ur!
Elszomorító lényt mutat ki a statisztikai 

hivatal. Magyarország népességének 42 százaléka 
(az iskolaköteles és nem köteles gyermekeket nem 
számítva) nem tud Írni olvasni. Három nTíllió 
analfabéta van hát szép hazánkban.

Ezen Nagyméllóságodnak segíteni kell.
A közös hadügyminiszter 141/190G. a magyar 

honvédelmi miniszter pedig 91002—3/1906. szám 
alatt kiadott rendeleteikben intézkedtek, hogy 
irva-olvasás tanítási módszerem, amelynek segít
ségével a teljesen analfabéta katona 8—10 
leckeóra után tökéletesen tud Írni és olvasni. 
a közös hadseregben és a honvédségnél alkalma
zásba vétessék.

Ez igy is történik. Kalonáéknál tehát minél 
előbb kitisztítva lesz az emberiség eme szégyen
foltja.

Mint a kultúra egyik szerény munkása lelki
ürömöm telik benne, ha embertársaim művelő
dését — legalább ezt a legkezdetlegesebbet — 
előmozdíthatom. Ebből és tisztán csak ebből az 
okból, minden ünősség kizárásával, tisztelettel kérem 
Nagyinéltóságodat, mélloztassék Magyarország Írni 
és olvasni nemludó népességének lehetővé tenni, 
hogy ettől a sötétségtől megszabaduljanak.

Folyó évi október hó 26-án a «Berliner 
Rektorenvorein»-ban előadást tartottam tanítási 
eljárásomról. Világlapok mint a: «Vossische 
Zeitung*, «Berliner Tageblatt* és a «Localanzeiger» 
vezércikkezlek a magyar tanító dolgáról, Halász 
Ferenc miniszteri tanácsos és Kőrüsy Henrik dr. 
tanfelügyelő, az ország népnevelés ügyének eme 
vezetői pedig csak szánalmas inosolylyal fogadták 
törekvésemet, derűre borúra tett előterjesztésemet 
nagyon sok esetben még csak feleletre sem mél
tatják. Pedig másfél év óta már 11 különböző 
nyelven jelennek meg eme kulturmüvecskéim. De 
mindezzel a lentnevozett tanügyi örök vajmi 
keveset törődnek.

Ha Nagyméltóságod figyelemre méltatja be
adványomat, úgy annak idején előterjesztem a mó
dot is, hogyan lehetne tanítási eljárásomat 2—3 
hét alatt az egész országban közismertté tenni és

ennek révén, rövid 2—4 héten belül keresztül
vinni, hogy itt minden emberfia Írni és olvasni 
tudjon.

Nem igaz az, hogy a főnemesség körében 
a nép elbutulását szívesen látják. Ezt józan eszü 
ember nem hiheti.

Hogy ez a nagyszabású kulturmunka — az 
emberios motívumoktól eltekintve — az egész 
nemzetre nézve közgazdaságilag is milyen nagy 
értékkel bírna, Excellentiád előtt fejtegetnem 
felesleges.

Folyó évi október hó 29-én Einem porosz 
hadügyminiszter úrtól tudtam meg, hogy a nagy 
és hatalmas német hadseregben összesen 19 
szóval : tizenkilenc analfabéta van.

Szívesen látná Nagyméllóságod Magyar- 
országon is ilyen tündöklő állapotot? Láthatja 
Nagyméltóságod, ha ezt óhajtani méltoztatik.

Vagyok
Nagyméltóságu Miniszter Urnák

hazatiui tisztelettel 
Gábel Gyula

budapesti tanító."

Meg vagyok győződve, hogy a vallás- és 
közoktatás ügyi minisztérium mostani nagy ve
zetője ebben az előterjesztésben megnyilatkozó 
ambíciót ki fogja elégíteni, mert ezzel a ma
gyar nemzetnek még nagyobb életerőt fog adni.

Dr. Lendvay Sándor
székesfőv. iskolaszéki tag.

K Ü L Ö N F É L É K .
— Újévi üdvözlések. A városházán ez év

ben is megtörténtek a szokásos újévi üdvözletek. 
Arthotd Géza h. polgármesteri a városi tisztikar 
nevében Horváth Kálmán rendőrfőkapitány üd
vözölte. Beszédében megemlékezett azokról a ne
héz időkről, [amelyeket a tisztikar az elmúlt év 
első hónapjaiban élt át, majd arról a csapásról, 
amely az év végén érte a tisztikart a polgármester 
hirtelen elhunytéval. A h.' polgármester a legvál
ságosabb időkben is férfiasán és önzetlenül álotla 
meg helyét. Arthotd Géza h. polgármester meg
hatva köszönte meg az üdvözlést s arra kérte a 
tisztviselői kart, hogy összetartva munkálkodjék 
a város közérdekén. A rendőrségnél Kuli István 
alkapitány üdvözölte a tisztikar nevében Horváth 
Kálmán rendőrfőkapitányt. Testületileg jelent meg 
a tisztikar Szilveszter napján Podhragyay Pál 
prépost-plébánosnál is, ahol Arlhold Géza h. pol
gármester üdvözölte lelki atyját a város katho- 
likus lakósainak.

— Törvényhatósági közgyűlés. A város 
törvényhatósági bizottsága e hó 8-án tartja a havi 
rendes közgyűlését. A gyűlésen Lits Gyula főispán 
fog elnökölni. A gyűlés tárgysorozatának legfonto
sabb pontja a polgármester választás.

— Jótékonyeélu előadás. A szeretet és 
béke ünnepe sok nemesitő és humánus érzelmet 
gyulaszt föl az ember szivében, mert egy kis időre 
üröm szállja meg szerény körét ez ünnep hatásos 
emlékeivel, s kényszerítik őt arra, hogy emlékeze
tében idézze íöl e napok gyermekkori boldog per
ceit, s azokkal szemben, akik a sors mostoha 
keze folytán ezen szent napokon az örömtől meg
fosztva érzik magukat — lelkének megnyugtatá
sára — valósítsa meg e fölséges igét: «Boldogok 
azok, akik a lelki, testi és anyagi szegényeknek 
vigaszt nyújtanak*. A gyermeki hála ezért min
denkor megnyilatkozik. Ilyen megnyilatkozást volt 
alkalma Vilinye közönségének végig élvezni, ahol 
december 30-án az iskolai könyvtár javára az 
iskolás gyermekek ártatlan serege adta elő Josvay 
Gábor: „Nefelejts-szál a kis Jézuskánaku című 
karácsonyi szinjátékát. Az előadás élethű és kül
sőleg is megható jelenetei egész szivünk mélyébe
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hatottak, mivel láttuk az ártatlan gyermekeket, 
akik mintha érezték volna a darab fenséges sza
vainak a hatását a hallgatókra: egész lelkesedéssel , 
állták helyüket, megmutatva mindenkinek, hogy 
legboldogabb az, aki Isten magasztos lényéhez 
ragaszkodik, s annál is keres lelki vigaszt. To- I 
vábbá megmutatták a gyermekek ez alkalommal 
azt is, hogy édes magyar hazájukat forrón szeretik, 
noha a családi kürben csak tótul tanulhattak meg 
s addig inig az iskola küszöbét át nem léptéki 
máskép nem beszélhettek, de most beigazolták, 
hogy magyarul is tudnak beszélni, sőt oly szép 
hangsulylyal, hogy el sem hihettük volna, ha az 
előadás lefolyása után szóba nem bocsátkozunk 
velük, s erről meggyőződést nem szereztünk volna 
magunknak. Vidékünk fejlődésében ez nagy előre
haladás, arait a vihnyei lelkes tanitóikarnak, de kü
lönösen Tóth bajos igazgató-tanítónak érdeme, 
aki fáradságot nem kímélve, minden idejét haza
fias kötelességének: a magyarosításnak szenteli, 
amelynek babérait már is élvezi. 0 nem törődve 
azzal, hogy az ottani műveltebb körök egész ma
gára hagyják őt kartársaival együtt dolgozni, sőt 
támogatásban sem részesítik az ő nagy fáradságos 
munkájának eredményét, hanem csak önzetlenül 
munkálkodik, megelégedve csupán csak tanulóinak 
nagy szerelőiével. Részünkről további sikert kí
vánunk hazafias munkájában. Végül közöljük a 
nemes adakozók és felülfizelők névsorát: Csorba 
Ödön, Katona Lászlóné, Zseidlik Nándor, Máday 
Aladár és N. N, 2—2 K, Frics Ágoston 150 K,
N. N. 1 K, Pospischill Félix 80 f, ajándékoztak a 
jótékony célra. Hála és köszönet a nemes adako
zóknak és felülíizetőknek.

—x .—

— Az Óvár újjáépítése. Mindössze nyolc 
éve, hogy a város berendeztette a városi múzeu
mot rendbe szedetvén egyúttal az addig rette
netes elhanyagolt állapotban levő óvárat, amely 
tudvalevőleg előbb városi lomtár volt. E nyolc j 
év alatt a városi muzeum rendezettség, gazdag- J 
ság, tárgyainak ritkasága utján egyike lett a szak- I 
értők előtt az ország vidéki múzeumai között a 
legelsőknek s ennek köszönhető, hogy a műem
lékek országos bizottsága a levéltáros — muzeum 
vezető előterjesztésére és közbenjárására elhatá
rozta az óvár korszerű újjáépítését. A város 20000 
koronát szavazott meg az építéshez, a többi költ
séget az országos bizottság fogja fedezni. Az újjá
építés kérdése már teljesen meg van oldva s a 
munkálatok tavasszal meg is kezdődnek s e célra 
a műemlékek országos bizottsága a mull héten 
már el is küldött 4000 koronát a város tanácsá
hoz. Az átalakítás tervét Aigner Lajos a híres 
műépítész készítette s valószínűleg ő fogja vezetni 
az építést is.

— A F. M. K. E. perselyek jövedelme.
A F. M. K. E. Selmecbányái választmányának 
pénztárosa Paulovics István líceumi tanár e hó 
3-án gyűjtötte össze a város területén levő Fmke 
perselyeket s nyitotta fel azokat a rendőrkapi
tányi hivatalban. Bizonyos izgató és szorongó ér
zéssel jár mindig a Fmke ügyeinek vezető férfiaira 
nézve a perselyek felbontása, azt remélik mindig, 
hogy az egyébképpen megcsappant jövedelmet 
hátha pótolják ezek a bádog perselyek, de hát 
sajnos, mint a hogy csalóka minden remény, igy 
csalódnak az érdeklődők a perselyekbe helyezett 
reményükben is s e csalódás évről-évre nagyobb. 
A múlt évben a hazafias adományok összege 
ellenére a forrponton volt hazafias, kuruc, tuli
pános érzelmeknek meglehetős kicsiny, sőt igen 
kicsiny: tizenöt persely csak 45 K 80 fillért tu
dott összegyűjteni. A F. M. K. E. hazafias céljaira 
tehát a város lakossága nagyon szűkén adakozott. 
Az egyes perselyekben a következő adományok 
gyűltek össze: 191. sz. p. polgármesteri hivatal 
04 f., 192. sz. p. rendőrkápitányság 92 f. 193. 
sz. p. Metropole-szálló —, 194. sz. p. ev. líceum

14 K 10 f., 195. sz. p. Borhegyi cukros-boltja 16 
f., 190. sz. p. Athletikai-Club 1 K 24 1'., 197. sz. 
p. m. kir. dohánygyár 1 K 14 f., 198. sz. p. r. 
kath. gimnázium 55 f, 199. sz. p. cipőgyár 4 K 
12 f., 200. sz. p. kötőgyár 12 K 41 f., 201. sz. p. 
v. főjegyzői iroda 20 f., 202. sz. p kaszinó 5 K 
48 f., 203. sz. p. Heim Antal vendéglője 4 K 73 
f., 204. sz. p. anyakönyvi hivatal 28 f., 205. sz. 
p. polgári társas kör 37 f.

— Bányamunkások önképző köre. Emlí
tettük már, hogy a bányamunkások ünképző kört 
szándékoznak alakítani, a melynek célja az volna, 
hogy a munkások szabadidejükben hasznos ol
vasmányokhoz jussanak s egyúttal, hogy kerüljék 
a korcsmákat. A kör alakuló közgyűlését ma dél
előtt tartják meg.

— A szegény iskolás gyermekek felru
házására a múlt héten Kuli István 50 koronát 
adott át a főkapitánynak, mely összegei neki 
beküldőitek.

— Orvosi értekezlet. Városunk területén 
működő orvosok f. hó 3-án értekezletet tartottak, 
melyen megjelentek Tóth Imre dr., Stuller Gyula 
dr., Kapp Jakab dr., Tandlich Ignác dr., Faltér 
Gusztáv dr., Sós Antal dr., Balázs Márton dr. 
és Szegedi Sándor dr. Ezen értekezleten elhatá
rozták, hogy a hontmegyei fiókszüvetséglől el
válnak, mert városunk távol esik a megyei köz
ponttól, és ez okból akadályozva vannak a fiók
szövetség ügyeinek támogatásában. Kérni fogják 
azonban a budapesti központtól, hogy Selmec- 
Bélabánya város területén működő orvosok, szám
szerűt 9-en, Selmecbánya székhelylyel külön 
fiókszüvetséggé alakulhassanak, mert igy hatha
tósabban előmozdíthatják az orsz. orvosszövetség 
céljait, sőt saját lokális érdekeikeli s célszerűbben 
megóvhatják. Elhatározták, hogy az orvosi rend 
ügyeinek megbeszélése végett havi összejövetele
ket tartanak.

— Újévi üdvözletek megváltása címén 
érkezett hozzánk Stajczál Ferenc főiskolai tanár- 1 
segédtől két korona, mely összeget rendeltetési 
helyére juttattuk.

— Álarcos bál. A róm. kath. nőegylet álar
cos báljára, mely e hó 19-én lesz, a meghívók 
már szétküldeltek; a rendezőség ez utón is fel
kéri azokat, a kik tévedésből meghívót nem kap
tak és arra igényt tartanak, szíveskedjenek Ács 
József báli pénztároshoz fordulni. Értesülésünk 
szerint nagy készülődés folyik a bálra és igy 
alapos a remény, hogy az jól fog sikerülni és a 
jótékony célra is jut valami.

— Húsfogyasztásunk a múlt esztendőben. 
Fodor József városi m. kir. állatorvos összeállí
totta már a vágóhíd és a husáru-csarnok múlt 
évi forgalmáról szóló jelentést, a mely szerint a 
vágóhídon a múlt évben levágtak összesen 817 
darab szarvasmarhát, 359 darab borjut. 1055 da
rab juhot, 464 darab bárányt, 1254 darab ser
tést. Vidéki husárusitok behoztak ezenkívül 500 
darab borjut, 52 darab juhot és 464 darab ser
tést. Az állatorvos jelentéséből az tűnik ki, hogy 
a húsfogyasztás évről-évre csökken városunkban, 
aminek oka az, hogy a hús árak állandóan emel
kednek s igy a szegényebb néposztály ritkábban 
juthat húsételhez.

— Farsang. A mulatságok, bálok királyá
nak Karnevál hercegnek uralma holnap veszi 
kezdetét s öt héten át fog tartani, február tizen
kettedikén ér véget. A farsangon városunkban az 
ideig a következő nagyobb tánc ulatságokat ter
vezik: e hó 12-én tartja meg főiskolai Dunán- 
inneni kör december 8-án tervezett tánccal-egy- 
bekölött hangversenyét, e hó 19-én lesz a róm 
kath. nőegylet álarcos bálja, február hó 2-án a 
magyarországi rokkant munkások segélyző egy-
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lelő, 3-án a in. kir. posta altisztek, 10-én a Sel
mecbányái vegyes ipartársulat rendez bált a vá
rosi vigadóban. Reméljük nem marad el u min
dig kitűnő sikerű líceumi hangverseny sem. így 
tehát a rövid farsangon elég mulatságnak né
zünk elébe.

— Tánetanitási tanfolyam. Hencnsteini 
Petris József tart. tiszt, berlini szakiskolát vég
zett okleveles tánctanár e hó közepén hat hétig 
tartó tánetanitási tanfolyamot fog nyitni. Petris 
József egyike a legkiválóbb tánctanitóknak, akit 
nemcsak lakóhelyén Miskolcon, de messzi vidé
ken is ismernek. A tanfolyamra előre felhívjuk a 
közönség figyelmét.

— Uj honpolgár. Duda János, lakatos
mester a múlt csütörtökön tette le a honpolgári 
esküt Arthold Géza h. polgármester előtt.

— Sötét város. Besztercebányán egy hete 
már, hogy valami baj történt a villanyossági telep 
gépeiben s emiatt teljesen sötét eslenkint a város. 
Ami a legrosszabb nemcsak az utcák világítása 
nincsen meg, de igen sok üzlet, ipartelep is vilá
gosság nélkül van.

— Felhívás a  közönséghez! Jókai Mór irodalmi 
hagyatékának talán legbeososebb része az elhunyt költő- 
fejedolomnek hosszú élete során felgyűlt levelezése. Most, 
amikor Jókai összes munkái nemzeti diszkiadásának kiegészí
téséül, a nagy író irodalmi hagyatékával együtt közrebocsá
tani óhajtják Jókai leveleit is, azzal a tiszteletteljes kéréssel 
fordulunk mindazokhoz, akiknek Jókai valamely levele birto
kában van, hogy bocsássa azt rendolkezéziinkre, a Levelezés 
eimű kötőiben való közlés céljából. Jókai minden sora meg
érdemli, hogy a magyar nemzetnek közös kincse legyen ; 
ezért fordulunk kérésünkkel a művelt magyar közönséghez. 
Méltóztassék a leveleket ajánlott levélben eljuttatni címünkre, 
s mi az eredetit hiteles másoltatás után épségbon visszaküldjük.

— A IV. országos borvásár. A „Magyar Szőlős
gazdák Országos Egyesülete" március hó 28. és 25-ig tartja 
a legközelebbi országos borvásárt Pozsonyban, mely iiánt 
országszerte n„gy érdeklődés mutatkozik. Miután úgy Ausztriá
ban, mint Németországban az idén igen roszszul sikerült a 
szüret, mindazok a szőlőbirtokosok, akiknek régebbi borkész
letük van, nagyon holyesen teszik, ha boraikat a vásáron 
bejelentik, mert ilyen kedvező alkalom borok jó áron való 
értékesítésére egyhamar nem kínálkozik. A borvásárra jelent
kezni február 20-áig lehet. Aki azon részt venni kíván, for
duljon bejelentő lapért a „Magyar Szőlősgazdák Országos 
Egyesülete1 igazgatóságéhoz (Bpes, IX., üllői-ut 25 II. 11.)

A gyermeket erőssé és egészségessé nevelni 
az anyák biiszkessége. E cél elérésénél nagy segítségül szol
gál a Zoltán-fólo „Csukamájolaj,“ mely rendkívüli tápereje 
mellett már azért is pótolhatatlan, mórt sem kellemetlen szaga, 
sem rósz ize, nincs és a gyermekek szívesebben veszik és 
jobban emésztik, innt a széliében dicsért Emulsiókat. üvegje 
2 K a gyógyszortárakban.

— Az „Ő ran g y a l,"  képes gyermekujság, hónaponként 
kétszer jelenik meg Győrött. A lap igon élénk tartalmú: el
beszélések, mulattató történotek, a gyermekek által eljátszható 
színdarabok, továbbá versek és ismoretterjosztó cikkek vannak 
benne 7—14 éves gyoruiokek számára. Szebbnél-szebb, igazán 
művészi kivitelű vallásos és mulattató tárgyú képek tarkítják 
lapjait. Előfizetési ára egy évre 2 kor. Kívánatra mutatványt 
is küld a szerkesztőség.

— „Kis P a jtá s "  nagy gonddal, érdekeson szerkesztett 
heti képes gyermeklap első száma a következő kiválóan be
cses, kedves tartalommal jelent meg: Szepessy bácsi: Bekö
szöntő. (Vers.) — Páics Irén: Farkas Lacika története. — 
Szerkesztő bácsi: Gyí, paci gyí! (Vers.) — Huszár Károly: 
A kis Pista barikája. — Auor István: Altatódal. (Vers.) — 
Szepessy László: Újévi imádság. (Költomény.) Kontor Elek 
zenéjével. — Domonkos István: Buksika inog a Picike. — 
Rondkivül érdekes: Gyermekhirek, mindenről fölvilágosító : 
Gyermekirodalom. — Továbbá Laci bácsi: „Mi leszek ón?" 
ni mii egész oldalt betöltő, 8 kacagtató képpel illusztrált 
pompás humoros verse. J óízű a „Békabctegség" mókás képe 
is. Végül Fejtörők, Számtani tréfás kérdések. Tarka-barka, 
Szerkesztő bácsi postája s más ügyes rovatok zárják a lapot, 
mely telidesteli van gyönyörű a gyermek fantáziáját foglal
koztató képekkel. Az igen gazdagon illusztrált, csinos kiállí
tású gyermeklap egész évre 8 korona. A ki legtöbb előfizetőt 
gyűjt február végéig, gazdag jutalomban részesül. Megren
delhető: „Kis Pajtás" Budapest, V II., Csömöri-ót 16. 
címen. Szives pártolásra ajánljuk a valóban élvezetes gyermek
lapot, melynek kiadója T. Pelikán Krizsó, szerkesztője Szo- 
pcssy László.

__ ___________ _ 1907. január 6.
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NYILT-TÉR.
E rovat alatt közlőitekért nem felelős a szerk.

Nagyon alkalmas utazásoknál. — NéMlöznetetlen rövid használat ntáa.
F e r t ő t l e n í t ő  h a t ó s á g  á l t a l  m e g v i z s g á l v a

n é l k ü l ö z h e t e t l e n

A fogak tisztán tartásához fogvir nem elegendő. — 
Eltávolítása a foglius körül akaratlanul képződő ártal
mas anyag, csakis mechanikai tisztítással egyesített 
egy felélesztő és antiseptikus hatással biró fog-Crém- 
mel elérhető. A ,,KÁLODONT“ használata az 
összes kulturálloraokban a leghatásosabbnak be

bizonyult.

SELMEC- ÉS BÉLABÁNYA SZ. KIR. VÁROS

HIVATALOS KÖZLEMÉNYEI.
Az anyakönyvi hivatalok bejegyzései.
1906. évi december hó 29-től, 1907. január hó 5-ig. 

Születés.
Grófik Mária űu Selmeobánya 

Sztajka András, Lakatos Mária fiú „
Finstik Pál, Zabarovszky Anna leány „

— Jurcso Anna „
Ihring János, Daubner Júlia leány „
Jaros Ferene, Bavdik Anna fiú „
Longauer Antal, Ivanics Mária leány „
Szászik János, Weisz Anna leány „
Chvála Rezső, Eebnár Jozefa fiú

Kihirdetés.
Buchan János, Térén Anna Selmecbánya

Halálozás.
Andreidesz Lajos 77 éves, aggkor Selmecbánya 
Mojzsis Katalin 5 napos gyengeség „
Ivanics Anna 2 éves hurutos tüdőlob „
özv. Sziagó Jánosnó 60 éves szerviszivbaj Selmecbánya
özv. Kartik Ferenenó 58 „ tödőgümőkor „
Koszka Frigyes, 24 éves, tüdőgümőkor 
Hippman Ignác 84 „ aggkor Selmecbánya
Kommenda József 9 hónapos rangó görcsök Selmecbánya 
özv. Csacsányi Alajosné 78 éves, aggkor Selmecbánya 
Zachar Sándornó 88 éves hashártyalob „
Szamcsak Jánosnó 42 .. tüdügümőkor „Meghívó.
Selmec- és Bélabánya sz. kir. bányaváros törvény- 
hatósági bizottságának folyó évi 1907. január havi 
rendes közgyűlését ugyanazon hó 8-ának d. u. 
3 órájára tűzöm ki, s ahhoz a bizottság tagokat 

ezennel meghívóin.
Ipolyság, 1906. december 20.

Lits Gyula, főispán.

T árgysorozat:
1. 9307. M. kir. kereskedelemügyi miniszter

nek 77,1 iO. sz. rendelete az 1907. és 1908. évi 
közüli költségelőirányzat tárgyában.

2. 9fi76. A kereskedelemügyi m. kir. minisz
ternek 93.767. sz. rendelete a küzutakról szóló 
törvénynek uj alapokon leendő megalkotása ér
dekéből szükséges előmunkálatok ügyében.

3. 706/polgm. M. kir. belügyminiszter ren
deleté Duda János Selmecbányái lakosnak ma
gyar állampolgársága ügyében.

4. 9719. A város tanácsának előterjesztése 
Vihnye fürdőnek a Winter Sándor és Fiai cégnek 
50 évre leendő bérbeadása ügyében.

5. 8845. A város tanácsának előterjesztése 
a bélabányai Szlrela nevű erdöosztag között levő 
legelő területnek becsértéke tárgyában.

6. — A gyámoltak és gondnokoltak gyáin- 
pénztárilag kezelt készpénze után 1907. évre szóló 
kamatlábnak megállapítására vonatkozó javaslat 
előterjesztése.

7. — A városi polgármesteri állásnak vá
lasztás utján való betöltése.

8. 9483. A város tanácsának előterjesztése 
az 1903. évi erdősítési köllségszámadás megálla
pítása ügyében.

9. — A h. polgármester jelentése a város 
háztartásának 1906. évi december havi állapotáról.

10. A gazdasági tanácsnok, az erdőmeslcr és

a mérnök jelentése az 190fi. december havi mű
ködésűkről és az 1907. január havi teendőikről.

11. — A számvevőség jelentése a konver
tálási és a városi adósság törlesztési alap 1906. 
évi december havi állapotáról.

12. — A városi jövedéki hivatal jelentése a 
fogyasztási adók, adópótlékok és egyéb illetékek
1906. évi december havi forgalmáról.

13. 9124. A kolozsvári március 15-iki bi
zottság megkeresése a 48/49. és a ni. kir. honvéd 
közlegények és altiszlek, valamint jogosított öz
vegyeik nyugdíjának felemelése ügyében.

14. 9628. Dr. Szegedi Sándor orvostudor 
oklevelének kihirdetése.

15. 9524. A város tanácsának előterjesztése 
Horváth Antal és Surjánszky Kálmán főiskolai 
hallgatóknak erdőgyakornokokká való megválasz
tása iránt.

16. 9571. Dr. Wagner László törvhat. biz. 
tag indítványa a tisztviselő állásokkal össze nem 
férő foglalkozások ügyében.

Selmecbánya, 1907. január hó 2-án.
Arthold Géza.

h. polgármester.

Kivonat Selmec- és Bélabánya sz. kir. város 
szabályrendeletéből. 12. §. Rendszerint csak azon 
ügyek tárgyalhalók közgyűlésekben, melyek a 
tárgysorozatban kitüntetvék, rendes közgyűlések
ben azonban a tárgysorozat összeállítása után 
beérkezett rendeletek, átiratok és jelentések va
lamint a napirendre kitűzött tárgyakkal össze 
nem függő önálló indítványok is lárgyalhatók, ha 
azok 24 órával előbb a közgyűlésen vagy az elnök
ségnél bejelentettek s egyszersmind a jegyzői hiva
talban vagy más alkalmas helyen közszemlére 
kitétettek.
9245/rkp. 1906.

Hirdetmény.
Közhírré teszem, hogy a Selmecbányái va

dászegylet a területéhez tartozó és Selmecbánya 
sz. kir. város területén fekvő következő határ
részekben: Szent-háromság hegy, Paradicsom hegy, 
Schleimer-féle, Hella, Marusková, Sobó, Bakaljarka, 
Handerlová és Széleshegy. Hodrusbányán:
Spitzenberg, Siroká, Jasenová, Bernleiten, Raková, 
Kirsnerovszká, Grüntál. Poljáková, Rábenstein, 
Kerling. Bankán: Haj. rókahamérgezésre enge
délyt kér.

Az engedély megadása előtt ezt azzal teszem 
közzé, hogy az, akinek az engedélyezés ellen kifo
gása volna, ezt 1907. évi január 15-ig hivatalom
ban bejelentheti.

Selmecbánya. 1906. december 24-én.
Horváth Kálmán,

rfökapitány.

Miről Összes érdekelteket azzal értesítem, hogy 
a rendőrfőkapitány jelentése szerint a 19086/900 
január 31. belügyminiszteri rendelet értelmében a 
kérés tárgya közhírré tétetett s az engedélyezés 
ellen kifogás nem emeltetett.

Selmecbánya 1906 évi december 18-an.
Arthold Géza
h. polgármester.

Sz. 9327. 1906.
Hirdetmény.

Az 1886. XXI. t.-c. 7. §-ának rendelkezésé
hez képest közhírré teszem, hogy a városi tör
vényhatósági bizottság 1906 évi december hó 11 
napján tartott közgyűlésében 372./Ö87. polg. közgy. 
sz. a. az alábbi közérdekű határozatot hozta:

Selmec- és Bélabánya szab. kir. város négy 
állami anyakönyvi hivatalában a hivatalos órák 
hétköznapokon d. e. 10—12-ig, vasár- és ünnep
napokon pedig d. e. 9—11-ig tartandók, rendkívüli 
esetekben azonban kötelesek az anyakönyvvezetők 
és helyettesseik ezen megállapított hivatalos órá
kon kivül is a jelentkezők érdekében eljárni és 
főképpen a házasságkötés eseteiben a délutáni 
rendes hivatalos órákon belül is közreműködni.

Az anyakönyvi kivonati dijak a városi pénztárt 
illetvén (A. M. F. 22. §.) ezen dijakat az anya- 
könyvvezetők a városi pénztárba szállittani kö
telesek és pedig úgy, hogy a városi pénztárból 
hitelbe kapott 50—50 drb. 1—1 koronás városi 
bélyeget használják fel a kivonatokra és az azért 
a felek által befizetett kiállítási dijakat fizessék be 
a pénztárba 50—50 koronánkint a midőn ismét 
50—50 drb. 1 kor. városi bélyeget kapnak.

Ezen közérdekű határozat oly figyelmezte
téssel tétetik közzé, hogy az 1886. XXI. t.-c. 8. §-a, 
illetőleg az 1886. XXII. t.-c. §-a értelmében az ellen 
kihirdetése napjától számított 15 nap alatt az ezen 
sz. kir. város kötelékébe tartozó bármely polgár 
és azok, kik a városban vagy határában (külutcá- 
ban) ingatlan vagyonnal bírnak — a v. polgár- 
mesterhez benyújtandó felebbezéssel élhetnek.

A határidő a kihirdetési követő naptól szá
míttatván, kiemeltelik, hogy jelen hirdetmény a 
hirdető táblára 1906 évi december hó 19 napján 
rendeltetett kifüggeszteni.

Selmecbánya, 1906 évi december hó 18-ik 
napján.

Arthold Géza,
_____________  h. polgármester.

H I R D E T É S E K .
9206./rkp. 1906.
704./po!g. 1906. sz. A helybeli rendőrfőkapitány 7809.;1906. 
szám alatt felterjeszti a helybeli főiskola kérelmét, melyben a 
területén elszaporodott rókáknak slrichninnel leendő pusztí

tására az 1907. év tartalmára engedélyt kér.

Vég-határozat.
Az 1895, évi április hó 3-án 23542 sz. alatti 

belügyminiszteri rendelet 1-ső §-a alapján az 1907. 
évre terjedő érvénynyel megengedem, hogy a hely
beli főiskola vadászterületéhez tartozó következő 
dűlőkben: Selmecbányán, Kovácsová, Humelajt, 
Mellava, Szkalka. Sztrela és Podbjelikamen az 
elszaporodott rókák strichninnel pusztítathassanak 
tudomásul véve, hogy a mérgezést Moha Alajos
m. kir. főerdőőr és Zorván András községi erdő
szolga fogják vezetni.

Jelen engedélyező határozatom egyúttal 
utalványul is szolgál arra, hogy a főiskola e. i. 
rektora vagy megbízottja 15 gramm strichninum 
nitrikumot szerezhessen be. Kötelezem kérelmezőt, 
hogy a hivatkozott rendelet minden rendelkezését 
pontosan betartsa, utasilsa megbízottai, hogy a 
mérgezett tárgyak kitevéséről a kitevést megelő
zőleg legalább öt nappal írásbeli ulon értesítsék 
a helybeli rendőrfőkapitányt, az érdekelt rendőr- 
biztosokat, nemkülönben a szomszédos községek- 
elöljáróságait. Utasítom a rendőrfőkapitányt és az 
érdekelt bélábányai rendőrbiztost,hogy engedélyem j 
tartalmát a legkiterjedtebb módon közzétegyék azon 
figyelmeztetéssel, hogy a mérgezett tárgyakhoz 
hívatlanul hozzányúlni, vagy azokat eltulajdonítani 
15 napig terjedhető elzárás és 300 koronáig ter
jedhető pénzbüntetés terhe alatt tilos és hogy a 
mérgezési záros időtartam alatt a mérgezett tár
gyak kitevője a járást kelést az illető területen 
el is tilthatja.

Sertészsírt tisztán olvasztottat, friss sertés 
hájat é3 bőrtelen zsirolvasztásra való szalon
ná t hizott sertésekből, kolbászt, sonkát s 

mindenféle hentesárut leg:olcóbban szállít 
K U C Z I K  G Á B O R  u t ó d a

D E B R E C Z E N  I L A J O S
D E B R E C E N .• Á r je g y z é k  in g y e n  és b érm en tve.  •

Házamban (Zsigmondy-mca 67. sz.)
e§y fö ld sz in ti 3  szo b á s  la k á s
febpuáx> 1-től k iadó.

D r . F o d o r  L á s z ló .

K érje ingyen
éo bórrnnntve m agyar nynlvtt, gazdagok U lue itrált f ő á r je g y -  
■ é k e m e t,  3000-női több r a jn a i ,  m indennem ű n ik k e l- , em u it-  

é s  a r a n y ó r á k , valam in t m indennem ű s s o l ld  
a r a n y  é s  e zU st  á ru k , h a n g s z e r e k , aoó l-  
é s  b őráruk  etb.-röl e r e d e t i  g y á r i  árb a n .
N ikkel rem onto lr óra ... ........... K  I .—
SyBtem Roekopf pa ten t óra _  _  K 4.—
Svájol o redetl eyetem  Roekopf pa ten t K  5.—* 
B ejegyaett „Sae R o e k o p f n ikke l rém . K 7.— 
EzUst rem onto lr óra  .G lória* m ű re l K 7.60 
EzUst rem onto lr óra dnpla  fed é lle l... K  11.60 
É breeztőóra K 2.90. Konyhaóra ... ... K  8.— 
8chw arzw aldl óra  K 2.80. K aknkóra  K 8.50 
Minden ó ráé rt 8 évi lr ia b e ll jó tállás. — M in
ő se n  k o o k á z a t  I B e o z e r ó lé s  m e g e n g e d v e ,  

v a g y  a  p é n z  v lz z z a  I

K O N R A D J Á N O S
E l s ő  ó r a g y á r  óz  s z é t k ü ld é s t  áruház ,Brüx 1258 •Báni. (Csehország.)
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T is z te le tte l é rte s íte m  a n. é. 
közönsége t, hogy

JNorinbergi és 
diszmü'áruimat

az üz le tágga l fe la k a rv á n  hagyn i 
a beszerzési á ro n  a lu l, k iá ru s íto m .

K érve  a nagyé rd em ű  közön-'1 
ség szives lá to g a tá sá t, vag yo k

k i t ű n ő  t i s z t e l e t t e l  KÓ v á r y  K á l m á n ,-

■ jT éiiY k ép észeti g é p e k  
 ̂ és kellékek □ □ □

első  és m ind ig  friss m in ő ség b en  
(h ite lk ép es  egyéneknek  ré sz le t-
-------------- fizetésre  is). — ---------

K a p h a tó k : Jo e rg es  Á g o st özv. és  fiáná l
Terasseon.

J<iadó lakás.
Deák Fai-enc-utca 8 I. szám alatt egy 

utcai lakás azonnal kiadó.
Bővebbet: MIHALIK ISTVÁNNÉNÁL.

HH Állandóan fr/ss tea sütemények! !  Bpf

M in d en  v a sá rn a p  fr i s s

farsangi fánk!

B O R H E G Y !  I S T V Á N
cukrász. Ezüst-utca I. kér., 14. sz.

Megrendelések szolid és pontos kivitelben!

nélkül ne együnk levest. 
N éhány csepp elegendő.

Nagy és á llandó
j ö v e d e l e m r c

tehetnek szert
oly intelligens urak és hölgyek, kik 
régi előkelő magyar Képes szép- 
irodalmi folyóirat számára elő- 
fizetést tudnak gyűjteni. Érdeklő
dők sürgősen, levélben jelentkez

zenek
H u s z á r  B é lá n á l

IV., Egyetem-utca 4.

S Z A L O N N A
fehér eós, csontnélküli, szép tiszta, pörkölt bőrű, bár

minő részletekben. kg - j a ..............................................  1112
Zsírnak váló szalonna, sótalan, friss v á g á s ú .................  13(5
Füstölt vastag sza lonna......................................................  140

„ vékony .................................................................  140
Debreceni paprikás' sza lo n n a..............................................  K»0
Füstölt kolbász Sbrtís Húsból, rtzonnal ellető v főzni való 184
Pácolt fokhagymás'tyajlrfkás áfcalbnna.................................. 200
Pácolt työrös sonka,-karmtmádH,-oldalas . .....................  —
Pácolt sovány, szalonna nélküli sonka, karmonádll, oldalas 160 

A fö n tl á r u k  s z á ll ttó  le v e le  ó s  c so m a g o lá sa  Ingyen .
Elsőrendű J iá z iz s ir  kg*.-ja . . . .................................. 144
Hozzá szelencék: 5 kg-os 120, 10 kg-os 160, 25 kg-os 300 f.

100—200 k g . v é tő in é l In g y en  h o rd ó .
Tormás virsli párja 10 f, 50 pár vételnél 8 f. Szalvaládé darabja 

10 f, 50 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, melyok g y a k r a n  v á lto z ó k , o helyen minden 
számban „400 mm. szalonna" ciin alatt találhatók. 

Szállítja

B a lc z á r  L ajos k iv ite li ü z le te  N y íregyh áza
T olefon  134. sz. S ü rg ö n y e im : B a lc z á r  h e n te s  N y íreg y h á za .

K ö l i ö g é s l
Aki ezt figyelembe nem veszi, bün- 

hődik saját testén!! H'í

K A I S E R - f é l e

M E L L - G A R A M E L L Á K
A HÁROM FENYŐVEL 

Orvosilag kipróbált és ajánlva köhögés, 
rekedtség, hurut, elnyálkásodás és torok- 

katarus ellen
n n n  közjegyzőileg hitelesített okirat 
J I  nU eléggé bizonyítja, hogy a mit 
Ígérnek, azt be is tartják. : >

Csomagja 20 és 40 fillér. 
Kapható: M árkus JVI.

cukrászatában Selm ecbányán 
Deák Ferenc-u. 7/1., saját ház. 

És
M ák on yi P.

Tisztelettel értesítem Selmecbánya és nicléke nagyérdemű közönségét, h°g?25 év óta fennálló üzletemet
egy, a mai kor igényeinek teljesen megfelelő és a legnagyobb kényelemmel berendezett

J3odegával bővítettem ki.
fáradságot és költséget nem kimébe, képes nagyok a legkényesebb igényeket is kielégíteni. 

Naponta friss kassai sonka, különféle felvágott, mindenfaju 

csemege, Ralak, sajtok a le g ju tá n y o sa b b  árban kaphatók-

A z tiá k iv i ir v a ló d i m agyar é s  fran c ia  p ezsgők , a leg job b  izű  m agyar borok p a la ck o n k in t é s  p oharank int k im érve .
(3"nagyérd'emü közönség becses látogatását kérne, nagyok

. ", ' • •• kitűnő tiszteletteljNfaponta friss kőbányái sor.
’ " Esténkint tea. — —-

í^odega és doliánpnagYtözscb tulajdonos.

Nyomatott Joerges Ágost özv. és fia könyvnyomdájában Selmecbányán, 1907
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