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A kincskeresők.
IIol kínálkoznék alkalmasabb calaj a kincs

keresők számára, mint ősi bányavárosunkban? 
Telve itt a föld méhe kincsesei, aranynyal, 
ezüsttel. Csak meg kell találni.

Meg' is indul minden év szeptemberében a 
kicsi és nagyobb kincskeresők tömege, hogy 
megszerezze a jövő biztosítékát, a legértéke
sebb kincset: az ismeretet, a tudományt.

Örömmel üdvözöljük őket falaink között, 
Örömmel tarjuk fel előttük a kincsekhez vezető 
mélységes csarnokokat, hogy hazánk reményei 
gyarapodjanak, gazdagodjanak a maguk és a 
közjó javára.

Nem szomorít el bennünket, hogy a kincs 
keresők közül sokan csak szerencsét próbálni 
jönnek ide, mert tudjuk, hogy még többen van
nak, kik öntudatos munkával akarják meglelni 
a legfényesebb érczet, a jellem szilárdságot s 
az ismeretek teljességét.

A kisebbek leginkább csak azért vágynak 
az arany birtokára, mert az vagyok; de a 
nagyobbak, az érettebbek azért, mert felismerik, 
hogy az a nemes fém oly kincs, mely bcszenyező 
rozsdát nem tűr és megvédelmez még a termé
szet romboló hatalmaival szemben is.

A bányák intézői, az igazgatók és tanítók, 
lelkesedéssel s szeretettel vállalják el a jöve
vények vezetését. Legszebb jutalmuk a munka 
sikere. Azonban, hogy ez valósággá legyen, 
szükségük van nemcsak a kincs keresők kitartó 
szorgalmára, hanem a társadalom támogatására
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A partékon kétfelől kigyultak az ár és irányjelző 
oszlopok őrtüzei; a lehanyatló nap vérvörös sugarai 
fénylettek még a habokon, midőn hajónk erdőterületre 
követte útjában a folyót.

Az ég tejünk fölött sötét azúr szint öltött; le- 
jebb egy buzavirágkék részlel után vöröses, majd bi- 
borszin sáv következett s mindezt a sötétzöld feny
vesek komor tömegei fölött halványzöld esik rekesz
tette be.

A fölkelő hold világa, — mely a széles folyam 
egyik oldalán olvasztott ezüstként csillant meg, mig a 
másik aczélkéken folyt tovább — s az enyhe levegő 
e valóban „Isteni szinjáték“-ot a maga nemében pá
ratlan aesthetikai élvezetté tévé.

Beavatottak állítják, hogy a Volga déli részén 
egyes tájak csalódásig emlékeztetnek a Nílus vidékére; 
igy gyönyörködhettünk az ős Egyptomban... Orosz
országban.

Még a hőmérséklet hirtelen változása is a tropi
kus vidékekre emlékeztetett; a fölkelő hold ezüstös 
méla fényénél a panoráma megváltozott, sötétebb, ko- 
morabb jelleget öltött.

Visszavonultunk a villanyvilágítással ellátott sa- 
lonba, hol a délszaki növényekkel díszített asztal mel
lett helyet foglalva, szürcsölgettük az esteli theát.

A társaság nőtagjai, — mintha ez alkalommal 
önkénytelenül tanúságot akartak volna tenni a női 

is. Ennek hiánya kérdésessé teszi éppen úgy a 
tanítás mint a nevelés sikerét.

A társadalom, a környezet, de különösen 
a szállásadó nagyon segítségére jöhet az okta
tónak a tanítás eredményének biztosításában.

A szállásadó sokkal jobban megfigyelheti 
a szülő által reá bízott gyermek tevékenységét, 
szorgalmát, mint a tanár. Mert ennek száz és 
száz tanítvány előmenetelét kell figyelemmel 
kisérnie, mig amannak csak néhány tanulót 
kell őrködő szemmel néznie. Azért nagyot hi
báznak azon szülők, kik a szállásadó megvá
lasztásában melléktekintetek, talán az olcsóság 
által is, vezéreltetik magukat, a helyett hogy 
a tanárok véleményét kérnék ki ily fontos 
ügyben.

De nemcsak a tanuló szorgalmának ébren
tartása, hanem tudásvágyának felkeltése tekin
tetében is kiváló szerep jut a szállásadónak.

A kisebb tanulót első sorban a kíváncsiság 
veszi rá ismeretei gyarapítására; de a nyagyob- 
bat már inkább az arra való törekvés, hogy a 
tanultaknak az életben hasznát vehesse. Ezért 
igyekszenek a tanárok lehetőleg gyakorlatilag 
tanítani : a mathematika tanára a mindennapi 
életből választ példákat, a történész a múltat a 
jelennel, sőt a tanulók életviszonyaival hasonlítja 
össze, és igy tovább.

Azonban a hatás, melyet a tanárok igy 
elérnek ritkán felel meg a várt eredménynek. 
Mert a tanuló az ő oktatatójának ezen igye
kezetét rendesen úgy értelmezi, hogy csak azért 
teszi, mivel az a kötelessége. Melyik tanár ne 

szervezet finomabb idegzetéről — legnagyobb részben 
csöndes hallgatásba merülve élvezték a ritka szép 
nyári est kellemeit.

A mellékteremből egy pianin hangjai ébresztettek 
föl merengésemből; s úgy éreztem, mintha Strauss 
walezer-jeinek édes melódiái, melyet ügyes kézzel csalt 
ki fenternlitelt orosz ösmerősöm a hangszerből, a 
köztem s hazám közti mérhetlennek látszó távolságot 
egyre inkább megrövidítették volna! . . .

Halk beszédbe ereszkedtünk az egyes pausák 
alatt. Egy szentpétervári nagykereskedő —■ ki család
jával Uraiba üdülni ment, érdekes közleményekkel 
szolgált a „minden oroszok czárjáról" II. Miklósról.

„Aligha fog mint császár meghalni" mondá 
suttogva, tán azért, mivel a zene hirtelen elhallgatott. 

Miután némileg aggodalmasan körültekintett, igy 
folytatá „Egész ellentéte édes atyjának; kevés erély és 
határozottság; a czárok büszke hódítási álmai nem 
táláltak benne megfelelő képviselőt".

„Terhére van az uralkodás; valószínű, hogy előbb- 
utóbb a világot lemondásával fogja meglepni!“

(E helyett, mint tudjuk, egészen mással lepte 
meg II. Miklós a bámuló Európát; Muraview külügy
miniszter minapi jegyzéke a nagyszerű béke actióról 
egy jobb jövő hajnalát engedi sejthetni!)

„Bizonyos, hogy ha 115 millió oroszt csak egy 
akaratnak kell kormányoznia, ezen akaratnak erősnek 
kell lennie".

Úgy látszik, mint a következés mutatja, hogy 
ösmerős politikusom nem az intentió ereje — de 
csupán irányában tévedett.

A mit az orosz hadseregről mondott, megerősí
tette az arról — tudomásom szerint — általánosan 
táplált véleményt.

tapasztalta volna például, hogy tanítványai sokkal 
nagyobb érdeklődéssel kisérik fejtegetéseit, 
ha azok nem az ő, hanem másnak a szakjába 
vágó kérdéseket érintenek.

És milyen fontos szerep juthat most már 
e tekintetben a társadalomnak, különösen a 
tanulóval folyton érintkező szállásadónak!

Ha ez intéz egy kérdést a tanulóhoz egy 
latin feliratot, egy mérési feladatot, egy törté
neti eseményt illetőleg, ennek sokkal nagyobb 
a hatása az ifjú elmére, mintha a szaktanár 
órákon át hangoztatja az ismeretszerzés szük
ségességét.

Természetes, hogy ilyen hatást csak attól 
a szállásadótól várhatunk, ki a mellett, hogy 
lelkiismeretesen megfelel a szülővel szemben 
elvállalt minden kötelezettségének, még a kellő 
műveltséggel is bir. És igy ez egy okkal több, 
hogy a szülők gondos körültekintéssel válasz
szák meg tanuló gyermekeik számára a szállást. 
. Azonban mind ennél még fontosabb azon 
befolyás, melyet a társadalom és különösen a 
szállásadó hivatva van gyakorolni a tanuló er
kölcsi életében.

Nem elég, hogy csak lakást, élelmet adó 
legyen, de kell, hogy teljességében helyettesítse 
a gyermeke jövőjéért aggódó szülőt.

Szívesen elismerem, hogy városunkban nagy 
számmal vannak deáktartók, kik igy fogják fel 
kötelességüket, de mégis mennyi akad, ki tisz
tán csak megélhetését könnyítő eszköznek tekinti 
a szállásadást, ki nagyon keveset gondol a reá 
bízott tanulóval, sőt ki önzésből még olyan

„Az emberanyag kifogástalan, a fegyelem kitűnő; 
a föltétien engedelmesség elve sehol sincs annyira meg
honosítva, mint nálunk ; sajnos azonban, hogy külö
nösen a főtiszti állások betöltésénél születés, rang és 
összeköttetés határoz, nem a tehetség; Kuropatkin 
(hadügyér) fáradozásai e rendszert meg nem másít
hatják s igy a szomorú következmények sem szenved
hetnek változást".

Párbeszédünknek a közeledő éjfél vetett véget! 
Másnap, julius 25-én délelőtt, hajónk Kasan-ba 

ért; Varsóból Moszkva-Nishnij-Novgorod felé haladva, 
— az északkelet — keleti irányban vonuló útvonalnak 
legszélsőbb pontjáig; innen a Volga egyenest délnek 
fordul s megtartja az irányt nagyjából egész torkolatáig.

A rendelkezésünkre álló 2 órát a „tatárváros" 
megszemlélésére fordítottuk.

A város maga félórányira fekszik a kikötőtől; 
számos jel ismét a forró égövre figyelmeztetett; a nap 
perzselő sugarai közép-európai embernek az aránylag 
magas északi szélesség daczára, melyben tartózkod
tunk, — elviselhetetlen hőséget terjesztettek; az ut 
mentén fekvő pyramisszerü emlék pedig, valamely régi 
harcz megörökítésére, a csalódást, szintúgy mint a 
minaret-ek félholdas karcsú tornyai — szokatlan mér
tékben fokozták.

A közepes szélességű utcza során végig vala
mennyi ház nyílt áruraktár; barna kámzsáikba bur
kolózva, fejükön báránybőr süveggel (a legnagyobb 
melegben is !) törökös módon ülnek a földön s apró 
ferde szemeikkel hunyorgatva, kinálgatják különféle 
áruikat ; vételnél azonban a legnagyobb óvatosság 
ajánlatos velük szemben, mert Mercurnak még jele
sebb tanítványai ők, mint az e vidékekről általuk éppen 
a tulajdonságaiknál fogva kiszorított zsidók. 



2 SELMECZBÁNYA1 HETILAP

lelkiismcretlenségtől sem idegenkedik, hogy el
nézze a fejlődő ifjú erkölcsi botlásait. Nem hogy 
bizalommal fordulna ily esetekben a tanárokhoz, 
hanem attól való félelmében, hogy a tanuló 
elhagyja a szállást, titkolja az észlelt hibákat, 
így amazok csak hónapok múlva, gyakran 
csak az iskolaév befejezése után értesülnek 
arról, hogy mi volt az oka annak, hogy a ta
nuló a tanulmányokban nem tett kellő előme
netelt. Ekkor azután, mikor már késő, a szülők 
is előállanak panaszaikkal, meg nem gondolva 
azt, hogy ők is nagyot hibáztak, midőn az év 
elején nem kérték ki a tanárok tanácsát a 
szállásfogadás kérdésében, és midőn év közben 
nem fordultak teljes bizalommal gyermekeik 
nevelőihez, ha valamiben fogyatkozást vettek 
észre.

E tekintetben nem hangozhatik fel elég 
gyakran, minden iskolaév elején újra és újra 
a szülőkhöz intézett intő szózat! Legszentebb - 
kötelességükről, gyermekeik jövőjének megte
remtéséről van szó. Ha bizalommal nincsenek 
a tanárok iránt, a nevelés eredménye nem lehet 
üdvös. Ne gondolják, hogy ártanak gyermeke
iknek, ha hibáikat őszintén felfedik a tanárok 
előtt. Hisz ezek nem azt tekintik hivatásuknak, 
hogy a megtévedett ifjút sújtsák, hanem hogy 
a szülővel egyetértve abból tudományosan kép
zett és jellemes férfiút neveljenek.

_____ K.

Külön erdészakadémia.
Nem egyszer foglalkoztunk már lapunkban 

a selmeczi m. kir. bányászati és erdészeti aka
démiával s kifejeztük azon véleményünket, hogy 
a jelenleg a bányász és erdészakademia között 
meglevő kapcsot egyáltalán nem tartjuk’ üdvös
nek, s nagyon is kívánatos volna, hogy az erdé
szeti akadémia teljesen elkülönítessék a bányá
szatitól; de azt is hangoztattuk, hogy határo
zottan ellene vagyunk oly tervezgetésnek, 
mely az akadémia székhelyét más városba akarná 
áthelyezni.

Hogy az erdészeti akadémia kérdése na
gyon is figyelmet érdemlő, kitűnik már abból 
is, hogy a „Pesti Napló“ múlt hó 24-ikén kelt 
233 számában mint második czikket közöl egy 
hosszabb fejtegetést, melynek tárgya és czime: 
„Erdészeti felsőbb szakoktatásunk?'

Helyzetük Oroszországban nem fölötte kedvező. 
Kiviláglik már ez abból a körülményből is, hogy vala
hányszor ilyenekkel a czár birodalmában beszéltem 
sohasem mulasztották el magyar hitsorsosaik állapota 
felől kérdezősködni és saját siralmas (?) életüket el
panaszolni.

Közjogi tekintetben van e közöttük és a görög
keleti államvallás hívei között külömbség, azt nem 
sikerült megtudnom, mivel autocratikus államban e 
differentia a minimumra reducálódván, annak pontos 
megállapítása felette minutiosus vizsgálódást igényelt 
volna.

Magánjogilag azonban mai fogalmaink szerint 
rendkívül szigorú korlátozásnak vettetnek alá; a kö
zépkorban dívott hely, — lakás és öltözetkényszer rá- 
jok nézve — legalább az első (hely) tekintetében czári 
ukáz által fentartatott.

Oroszország „nemzeti állam". Vagyis: létének és 
fejlődésének alapját az ethnografiai értelemben vett 
nemzetiségi elv (Nationalitáts princip) képezi.

A lakosság zömét, magvát az úgynevezett „nagy
oroszok" (G r o s s-russen — ad normám ill. per ana
lógiám: H o ch-deutsche) alkotja; miután a Volgától 
keletre az élelmesebb ugor eredetű néptörzsek közt 
nem boldogultak, a Lengyelországból feles számmal az 
annexió után kitódult zsidók leginkább ezeknek

Nem akarunk bővebben reflektálni ama 
czikkre, csak kiválóbb, lényegesebb pontjaira 
hivatkozunk, melyek majdnem valamennyiével 
egyet kell hogy értsünk, ha csak kissé nyílt 
szemünk van ama felsőbb szakiskola jelenlegi 
állapotának megítélésében

A higgadt, elfogulatban itélőnek el kell 
ismernie, hogy az a kapocs, mely a bányász 
és erdészakadémia között jelenleg is még lé
tezik, sem egyikre, sem másikra nem előnyös; 
egyik a másiknak csak koloncz szabad haladá
sában ; belátják ezt maguk a bányászok is, s 
ez okból sürgetik a bányászati és erdészeti 
szakoktatás teljes szétválasztását s külön „bányá
szati műegyetem felállítását1', mert, mint ama 
czikk helyesen, mondja, ha van a múltból 
fenmaradt bilincs, mely az egészséges fejlődésre 
akadályozólag hat, a bányászatnak és erdészet
nek ez a kapcsolata bizonyára az.

Hogy ez igy van, hogy ez a kapocs mily 
hátrányos, már abból is megítélhetjük, hogy 
az akadémián sok oly tantárgy van, mit a 
bányász és erdész hallgatóknak együttesen 
adnak elő, tekintet nélkül a választott szakpályára. 
Ez állapotot élesen és híven vázolja ama czikk 
következőkben: „Soha heterogénebb elemek 
főiskolán oly szoros kapcsolatban nem voltak, 
mint a bányászat és erdészet a selmeczi aka
démián. A két tudomány épenséggel semmi 
közös vonással sem bir és téves az a hit is, 
hogy az alaptudományok: matézis, fizika stb. 
czélszerüen adhatók elő mindkét szakbeli hall
gatóknak együttesen. Az erdészhallgatók ilykép- 
pen egyrészt sok szükségestől elesnek, másrészt 
azonban az előadások közössége miatt sok oly 
dolog tanulására vannak kényszerítve, amire 
semmi szükségük sincs? Ha vannak is oly tan
tárgyak, melyeket úgy az erdésznek mint a 
bányásznak el kell sajátítania, mégis csak ter
mészetes azon követelésünk, hogy az illető 
tantárgy, mint ama czikk is hangsúlyozza, az 
erdészet igényeihez mérten adassék elő; ez 
pedig „ott és addig, ahol és ameddig bányász
ember adja elő ezeket a tárgyakat, ki van 
zárva" s az erdészet igényeihez mért előadások 
mindaddig nem lehetségesek, mig bizonyos tan
tárgy bányász és erdész hallgatónak együtt ada
tik elő.

Hogy ily körülmények között nem is lehet 

körében, telepedték le s főként a pálinka-üzlet utján 
hirtelen vagyonosodásnak is indultak.

A kozákoknak kissé erős volt az orruk alá törött 
bors; elégedetlenkedtek s „atyjuk, a czár, egy ukázzal 
megoltalmazta fiait!

Behozták a lakás, illetve a helykényszert; minden 
mózes-vallásu alattvaló, ki oly városokban, mint pl. 
Moszkva, Charkon, Koston állandóan lakni kivan, évi 
800 rubelt (1000 frt) köteles adó (recte: tributum) 
képpen a közkincstárba beszolgáltatni.

E kellék hijján nevezett helyeken, városok vagy 
egyes kormányzóságokban, legföljebb két hétig láthatók 
egy huzamban.

Elképzelhető, hogy ily rendszabályok mellett 
milyen Kanaán-nak tartja az orosz zsidóság Magyar
országot, hol az 1895. XLVII. t.-cz. óta az addig fen- 
forgott minimális külömbség is — az egyes állam
polgárok hitfelekezeti hovatartozóságának eredménye- 
kép — megszűnt!

A jelzett tényállás annál súlyosabban nehezedik 
e vallás híveire, mert gazdasági tekintetben Oroszország 
az a territórium, hol az éber üzleti szellem még meg
lehetősen kiaknázatlan, őstalajra talál.

Főképp Szibéria az mely most a kereskedelmi 
világra erős vonzó hatást gyakorol.

(Folyt, köv.) 

1898. szeptember 4.

egy és más szaktantárgynak, pl. az erdőtenyész- 
téstannak, a kellő időt szentelni, el fogjuk 
hinni, és belátjuk, iia megtudjuk, hogy egy és 
ugyanazon tanár más terjedelmes tantárgyak 
előadásával is el van foglalva. Ez okból az 
erdészeti tantárgyak további megfelelő szétosz
tása okvetetlenül szükséges és pedig égetőn 
szükséges, mert jelenleg egy egy tanár az erdé
szeti tudománynak annyiféle ágával kell foglal
kozzék, hogy tulajdonképeni szakmájában magát 
tovább képezni fizikai lehetetlenség, ha többi 
előadásával is a megfelelő színvonalon akar 
maradni.

A „Pesti Napló" másodezikba azt is felem- 
üti, hogy nem tartja szükségesnek az erdé
szeti jogtudomány szaporítását, s inkább szeret 
„kitűnő szakembert, első sorban erdő
tenyésztőt és erdőre ndezőt látni-"

A mi ezt illeti, megjegyezzük, hogy az 
erdészadémián előadják az elkerülhetlenül szük
séges erdőtörvényt, vadászati törvényt, az úr
béri szolgalom megváltási törvényeket, s ami 
tán ezeken kívül még szükségesnek mutatkoznék, 
azt is lehetne tárgyalni megfelelő szánni tan
erővel, de nem négy erdészeti tanárral!

Feltétlenül osztjuk az 1896 évi országos 
erdészeti gyűlés abbeli óhaját, hogy teljesen 
önálló erdészeti főiskola létesittessék, de semmi
ké]) sem láthatjuk be, miért kellene azt az ön
álló eidészeti főiskolát másutt és nem Sclmeczen 
létesíteni. Hiszen minden körülmény a mellett 
szol, hogy az önálló erdészeti akadémiát nem 
másutt, de itt kell felállítani. Szükséges-e utal
nunk rá, hogy itt van a kitünően rendezett bota
nikus kert, a paratlan, nagybecsű gyűjtemények, 
Kisiblye, e mintatanulmanypagony ; berendeztek 
gyümölcsészetet, haltenyésztést, és, mi nagyon 
is tekintetbe veendő, százezrekrő menő költ
séggel uj palotát építenek az akadémiának. A 
környék kiválóan alkalmatos az erdészeti szak
képzettség- gyakorlat által való fejlesztésére, s 
i§y igazán nem csak a saját portánk érdeké
ben, de az erdészeti szaktudomány érdekében 
ismételjük: „Önálló erdészeti főiskolát, de Sel
meczbányán."

Egy kérdést vetünk föl, mely kérdés szin
tén a jelenlegi dualisztikus állapotból folyik, 
miért van a jelenlegi bányászati és erdészeti 
akadémia két különböző ministeriumnak alá
vetve? De miért hangoztatják egyre még a 
jövőre nezve is, hogy az erdészeti akadémia a 
földmivelési minisztériumnak legyen alávetve ? 
Szerény véleményünk szerint úgy a bányász, 
mint az erdész akadémia, mint magasabb tan
intézet, a vallás- és közoktatási ministerium
nak lenne alárendelendő, mint az minden más 
tanintézetnél van.

Jelen czikkünk, mint láthatni, tehát három 
főpontot tartalmaz, melyeket most röviden össze
foglalunk határozott kívánság alakjában; e há
rom pont: 1. Önálló erdészeti főiskola létesí
tése. 2. Az erdészeti önálló főiskolának okvet
lenül Selmeczbányán való meghagyása és 3. a 
bányászati és erdészeti akadémiának a vallás- és 
közktatásügyi ministerium alá való rendelése.

Orvosok gyűlése.
Az orvosok országos szövetségének hontmegyei 

és selmeczbányai fiók-szövetkezete e hó 1-én tartotta 
második közgyűlését Selmeczbányán, városházunk ta
nácstermében, Kovács Sebestyén Endre hontmegyei 
tisztifőorvos elnöklete mellett.

Bátor vagyok nagybecsű vevőim szives figyelmét felhivni modern berendezésű

„Előnyön cHamra?‘
Mindennemű ágy- és fehérnemüekre való előnyomatás a legújabb modell szerint pontosan, gyorsan,

mérsékelt díj jak mellett eszközöltetik.
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A szövetség tagjai szép számban gyűltek egybe. 
Részt vettek a közgyűlésen: Kovács Sebestyén Endre 
Tóth, Reiner, Stuller, Rosenfeld, Himler, Bűben, 
Gzukrász, Faller, Nagy, Kapp, Kramár, Kolpaszky, Vel- 
varth, Sebe, Langauer, Tandlich és Szabó, tán feles
leges mondanunk, hogy valamennyien doctorok. Jele 
e nagyszámú részvétel annak, hogy az elhintett mag 
jó talajra talált és hogy e szövetség iránt az orvosok 
között élénk érdeklődés mutatkozik.

A közgyűlést megelőzőleg múlt szerdán d. u. 
választmányi ülést tartottak a fiók-szövetség tagjai és 
előkészítették a közgyűlés napirendjére hozott ügyeket 
s illetve indítványokat.

Városházunk tanácsterme még soha sem látott 
falai között ennyi orvostudort egybegyülve és ha be
szélni tudna, bizonyára büszkén hirdetné, hogy alig 
ment még itt gyűlés végbe, mely oly szép, habár az 
orvosi kar erkölcsi és anyagi érdekeinek szem előtt tar
tása mellett, humánus czélt kővető gyűlés oly nemes, 
egyetértéssel folyt volna le, mint ez. De ezen csodálkozni 
nem lehet. Az a bámulatos szellemi erő, mely Kovács 
Sebestyén Endre dr. elnök minden szavából, egész 
lényéből kisugárzik; a finom tapintat, mellyel e köz
gyűlést is vezette; azaz imponáló —hamarosan nem 
is tudom szavát ejteni, különös, talán öntudatlan szellemi 
fölény gyakorlása, mely őt vezérszerepre pár exelenc 
hivatottá teszi: biztosítékát nyújtotta annak, hogy e 
gyűlés kellő komoly méltósággal fog végbe menni. Ez 
meg is történt.

Az elnök magvas, szép beszéddel üdvözölvén a 
megjelent kartársakat, az ülést megnyitotta és felkérte 
Dr. Himler jegyzőt a múlt évi alakuló közgyűlésről 
felvett jegyzőkönyv felolvasására. Ennek megtörténte 
után, a két jegyző, Himler Ipolysági és Tandlich sel- 
meczi jegyző működési köre lett preczisirozva azzal 
hogy az országos orvos-szövetség „Hontmegyei és 
Selmeczbányai fiókja" elnevezést nyert egyesület pe
csétje az elnöknél őziztessék.

Ezután felszólalt Dr. Bűben az iránt, hogy e fiok- 
egyesület közgyűléseit nemcsak Ipolyságon és Selmecz- 
bányán, de a megye más helyén is tarthassa meg. 
Ezt Dr. Stuller is osztja, de miután az elnök az esz
mét ugyan helyesnek, hanem kivihetetlennek tartja a 
megye területén fekvő kisebb községek lokális körül
ményei miatt és ez idő szerint csak Selmecz és Ipoly
ságot tartja alkalmas helyeknek a közgyűlések meg
tartására : elhatároztatott, hogy a közgyűlések felváltva 
e két városban tartassanak meg, de azért ne legyen 
kizárva esetleg más városnak, vagy községnek, (pl. 
Korpona, Báth, Várnosmikula stb.) e czélra való ki
jelölése sem.

A jegyzőkönyv ezután hitesittetett.
Dr. Reiner egyesületi pénztárnok megtévén pénz

tári jelentését, ebből kitűnt, hogy a fiok-szövetkezetnek 
55 frtnyi készpénz tőkéje van a tagsági dijak befolyá
sából, melynek felét, nézete szerint, a központnak kell 
beküldeni. Az elnök azonban felolvasván egy e tárgy
ban hozott ujabbi szabályzatot, a központnak minden 
tag után csak 1 frt fog beküldetni. Az elhalt Dr. Máltás 
Károly volt selmeczi tiszti foorvos tagsági dija töröl
tetni tog, mig a megye területéről időközben eltávozott 
két orvos fel fog hivatni, hogy tagsági dijaikat be
fizessék. A fiok-egyesűletnek ez idő szerint 24 tagja 
van és a tagsági díj évenkint 2 frt 50 kr.

Következett az orvosok ügyrend tervezetének 
tárgyalása, mely többek kívánságára pontról-pontra 
lett megvitatva és nagygyából el is lett fogadva azzal, 
hogy az kinyomatassék és a tagok között szétosztassék, 
hogy ezt tartsák zsinórmértékül és szükség esetén 
hivatkozhassanak annak intézkedéseire a közönséggel 
szemben. Ezen ügyrendet, melynek ismertetésére még 
visszatérünk, Dr. Stuller szerette volna az ipolysági és 
selmeczi helyi lapokban is szószerint, vagy legalább 
bő kivonatban közöltetni, mit Dr. Himler is jónak 
látott, de Dr. Bűben és az elnök hozzászólása után 
abban történt megállapodás, hogy a sajtó belátására 
bizassék annak közlése, vagy nem közlése. Az ügyrend 
orvosi eljárási és fegyelmi szabályzat amúgy is ki fog 
nyomatni és igy teljes nyilvánosságra hozatik. Az 
orvosok nyugdíj intézetére nézve az határoztatok, hogy 
várassák be az e hó 5-én megtartandó kongresszus e 
tárgyban:’ preis indítványa.

A turbekulosis terjedésének megakadályozásában 
hozott és közismert belügyministeri rendelet s illetve 

felhívás tudomásul vétetett, a szükséges óvintézke
désekre nézve az orvosok már is megtették és meg
fogják tenni intézkedéseiket és a fiok-egyesület Dr. 
Sebe indítványára megkérte s illetve megbízta Dr. 
Tóth Imrét, ki e tárgygyal már amúgy is — lapunkban 
is — irodalmilag foglaltoskodott, egy a tuberkulózisról 
és az azzal szembeni védekezésről szóló népiesen irt 
munka elkészítésével, mely azután magyar, német és 
tót nyelven ki fog nyomattatni és a nép között szét
osztatni. A kinyomatási költségeket Dr. Tóth felaján
lotta, mi nagy tetszéssel lett fogadva.

Dr. Tóth Imre azon indítványa, hogy az élet
biztosító társulatokkal szemben az orvosi vizsgálatok 
és ezekről szóló bizonylatok fejében járó dijak a biz
tosítandó összeg arányában állapíttassanak meg, vala
mint, hogy a különféle orvosi bizonylatok, látleletek 
stb. dija is fixiroztassék, egyhangúlag elfogadtatott. 
Eszerint a bizonylatok kiállításának minimális dija 
2 frt lesz.

Ezen határozat, elfogadás végett, a szomszéd 
fiok-szövetkezetekkel is közöltetni fog.

A midőn azon indítvány került szóba, hogy az 
orvosokat „notóriusan" nem fizetőkről egy fekete könyv 
vezettessék, hogy igy az orvosok tájékozva legyenek 
azok fölött, kik — bár képesek erre —T az orvosi 
segélyt honorálni nem szokták: érdekes és derültséget 
keltő volt Dr. Nagy felszólalása, ki kijelentette, hogy 
bizony ő e tekintetben „Harapós" ügyvéd volna és 
perelné a nemfizetőket. Ezt többször meg is tette, de 
az eljáró biró mindig azzal csitította le, hogy az ilynemű 
követelés igazságos ugyan, de méltánytalan és odiosus. 
Szeretné hát, ha e kérdés s illetve ily esetbeni eljárás 
fölötf egyenes határozat hozatnék.

Miután a tárgyhoz még az elnök és Dr. Czukrász 
hozzászólottak, az indítványozó Dr. Himler indítvá
nyát, a fekete könyv vezetésére nézve visszavonta és 
e kérdésben csak a jövö közgyűlés fog határozni.

Ezután az elnök, az alelnök és többi tisztviselők 
és választmányi tagok tisztségükről lemondottak és 
megejtetett a titkos szavazásutjáni választás dr. Rosenfeld 
korelnök sége alatt. A választás eredménye lett: elnök 
(egy hangulag) Dr. Kovács Sebestyén Endre, alelnök (sza
vazat többséggel,) Dr. Stuller Gyula, jegyzők : Dr. Himler 
és Dr. Tandlich, pénztárnok : Dr. Reiner, választmányi 
tagok: Dr. Bűben, Dr. Rosenfeld, Dr. Czukrász, Dr. 
Tóth és Dr. Kapp.

A jövő közgyűlés megtartásának helyéül Ipolyság 
jelöltetett ki és ezzel a hatalmasan megéljenezett elnök 
az ülést 2 órakor berekesztette.

KÜLÖNFÉLÉK.
— Személyi hírek. Bárdossy Antal kir. 

bányatanácsos és bányaügyi előadó 3 heti szabadságra 
Fegyvernekre ment Jász-Kis-Kun-Szolnok-megyébe. — 
Dr. Goldstücker Márk ügyvéd, tb. városi ügyész 
visszaérkezett. — Szemők Pál rákos-keresztúri 
földbirtokos és a selmeczi Smeskal-féle ház tulajdonosa 
múlt héten két napot városunkban töltött. — Schenek 
Gyula akad, tanár hazaérkezett. — Fekete Dezső 
kir. postahivatali főnök két heti szabadságra ment 
mely idő alatt Herkely Imre posta ellenőr fogja helyet
tesíteni.

— Kinevezések. Moesz Etelka kisasszony, Moesz 
Géza selmeczi lyceumi tanár leánya, a szegedi polgári 
iskolához rendes rajztanárnőnek neveztetett ki. — 
Mattos Jenő selmeczi postagyakornak kineveztetett a 
10-ik rangosztályba posta- és távirda tisztté.

— Uj tanárok. A selmeczi kir. kath. nagy- 
gymnasiumhoz Rózsa kegyesrendi, Czeglédy, Harsányi 
és Zank máshová kinevezett világi tanárok helyébe, 
Saláta Károly kegyesrendi, Illés István, Cser Gyula és 
Mifka Antal világi tanárok lettek kinevezve.

Halálozás. Reiprich Péter nyug. m. 
kir. vasmüigazgatósági számtiszt múlt hó 28-án Vih- 
nyén 56 éves korában meghalt s nagy részvét mellett 
lett múlt hó 30-án eltemetve. Az elhunytat kiterjedt 
rokonság gyászolja.

Halálozás. Liptay született Daubner Anna, 
Daubner János vendéglős polgártársunk nővére meghalt 
Salgó-Tarjánban.

— Az e hó 9-én Pécsett tartandó bányászati 
kongresszushoz eddig 94 résztvevő jelentkezett. Váro
sunkból a következők fognak részt venni a közgyűlé

sen: Arkossy Béla, Bárdossy Antal, Cseh Lajos, Csia 
Ignácz, Farbaky István, Gretzmacher Gyula, Hamrák 
Ferencz, Jáko Gyula, Krutkovszky Károly, Litschauer 
Lajos, Martinyi István, Pelachy Ferencz, Platzer Ferencz, 
Puky László, Soltz Vilmos, Svehla Gyula, Szitnyai 
József és dr. Tóth Imre.

— Uj postamesternő. Az újonnan szervezett 
steffultói postahivatalhoz postamesternőnek Bellusits 
Mariska kisasszony neveztetett ki, a ki hivatalát nem
sokára átveszi.

— Nagy és érdekes tanulmányútra indul ma 
Schelle Róbert akadémiánk jeles tanára. Bécs, München, 
Zürich, Basel, Strassburg, Heidelberg, Wiesbaden, 
Düsseldorf, Berlin, Lipcse és Drezda azon városok, 
melyekben a tudós tanár a vegyészeti berendezéseket, 
vegytani laboratóriumokat és a vegytan tanításánál 
tapasztalható újításokat és újabb módszereket teszi 
tanulmány tárgyává.

— Előléptetés. A lyceum kormányzásával meg
bízott kerületi iskolai tanács múlt hó 27-én tartott 
ülésében a fokozatosan emelkedő államsegélynek meg
felelően a lyceumban működő tanárok közül: Király 
Ernő és Osztroluczky Gyula tanárokat az állami tiszt
viselők fizetési osztályozása szerint a VIII. oszt. 2-ik 
fokozatába, Fekete István, Hlavatsek András, Lencsó 
János és Micsinay János tanárokat a VIII. oszt. 3-ik 
fokozatába léptette elő. Egyúttal a másutt rendes ta
nári minőségben töltött éveket az ötödéves pótlékba 
beszámította. Künsztler János tornatanárt pedig vég
leges rendes tanárrá nevezte ki. Ezzel lyceumunk az 
ország teljesen rendezett viszonyok közt működő inté
zetei között méltó helyet foglal el.

— Névmagyarosítás. Schwarcz Lipót, selmeczi 
czipőgyári igazgató, fiainak, Jenő, Tivadar és Andornak 
vezeték nevét belügyministeri engedéllyel „Kátai“-ra 
változtatta át. Éljen! és vivnt sequentes!

— A honti és selmeczi orvos-szövetség gyű
lése volt e hó 1-én Selmeczbányán. A közgyűlés le
folyásáról tudósításunkban számoltunk be. Itt még azt 
hozzuk fel, hogy az orvosok társas ebédjén a városi 
Vigadóban igen jó hangulat uralkodott, csak sajnos, 
hogy szívesen látott tisztelt vendégeink mar az nap, 
szept. 1-én elhagyták városunkat, mit azonban rossz 
néven tőlük nem vehetünk, ha elgondoljuk, hogy 
emberbaráti feladataik és hiv kötelesség tudásuk 
sietette haza utazásukat, betegeik felkeresését. De 
ismét látni fogjuk őket városunk falai között; addig 
is : a szívélyes viszontlátásra!

— A törv. hat. bizottság szeptember havi ren
des közgyűlése e hó 13-án tartatik meg alkalmasint 
Horváth Béla főispánunk elnöklete mellett. A köz
gyűlésen több érdekes tárgy lesz napirendre hozva és 
kívánatos volna, ha azon mentül számosabban jelen
nének meg a biz. tagok.

— A Bars vármegyei orvos-szövetség tagjai 
múlt hó 30-án Szklenó-fürdőben gyűltek össze, a 
mikor Dr. Szirtey György lévai orvos jubileumát is 
ünnepelték. A gyűlésen és ezt követő banketten részt 
vettek: Dr. Benkő Lajos barsmegyei főorvos kir. 
tanácsos, mint elnök, Dr. Boleman István kir. tanácsos, 
Dr. Dudics, Dr. Szirtey Gy. Dr. Gonda Péter, Dr. 
Ehrenfeld Lipót, Dr. Frommer, ki egy igen érdekes 
szakszerű felolvasást tartott, Dr. Lányi, Dr. Balázsfy, 
Dr. Medveczky K. orvos és Medveczky S. gyógyszerész, 
Dr. Dusinszky, Dr. Androvits, Nigriny Ferencz orvos, 
Ilrabéczy gyógyszerész, ki a társaságot lefényképezte, 
Finka Sándor főszolgabíró, Dillesz Sándor földbirtokos, 
ki a jubilálót köszöntötte fel nagyon szép szavakkal, 
özv. Mares ezredesné, Maros Sándor huszárfőhadnagy 
nejével és Dr. Gasparetz Béla fürdőtulajdonos, mint 
vendéglátó házigazda nejével. A banketten sikerült 
felköszöntőket mondottak Dr. Boleman I. és mások 
és a társaság pompás hangulatban maradt együtt 
Laczi bandájának jó muzsikája mellett a kora est 
beálltáig. Bock János vendéglős úgy a felszolgált 
ételek, mint italok kitűnőségéért és a prmopt kiszolgá
lásért általános és megérdemelt dicséretet aratott.

— A magaslaki restaurált templom és két 
oltár megáldási ünnepélyéről e sorokat vettük: 
Hajdanában, mikor a kereszténység még csak gyermek
korát élte hazánkban, Szent István Királyunk volt az 
első, ki az iránt hozott törvényeket, hogy hol, hány 
község számára épüljön egy-egy templom. Azóta be 
sok impozáns színházat, majestetikus redoutot és 

. Egyúttal ajánlom legjobb minőségű

>£ ászon és z-fcsi>*»i m
melyek megbízhatóságára és jutányos eladására különös súlyt fektetek.

Glücksthal Gyula,
vászon- és divatáru kereskedés (főüzlet)
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colossaüs palotát és középületet teremtett az ezer éves 
Archilechnica, de nagyon kevés hajlékot Isten számára. 
Ilyen gondola'okkal s érzelmekkel voltam áthatva, 
midőn a múlt vasárnap Magaslakon jelen voltam és 
a renovált templomot, s benne két remek kivitelű 
újonnan felállított oltárt láttam. Eme szegény község
nek lelkésze Főt. Gwerk József igazi szívből fakadó 
szeretettel, lángoló lelkesedéssel mondotta el, hogy 
gazdag és szegények összegyűjtött filléreiből szerezte 
meg híveinek ez őrömet. E két oltárnak az ára 650 frt 
volt — úgymond — és ő képes az utolsó fillért is 
reá áldozni, csak hogy az ő híveinek temploma épü
letes s diszes legyen. Nem tartom magam hivatott
nak e buzgó lelkész személyét magasztalni, mert nem 
is szorul reá, de kifejezést adok annak, hogy benne 
az igazi papi hivatottság lakozik és ő vidékünk igaz 
tiszteletét érdemli ki. Mily szép és vonzó példa ez! 
Mily nemesitőleg hat az egész község értelmére és 
erkölcsére ! E napon újabb örvendetes alkalmam volt 
látni, milyen nagy fénynyel és pompával tartották e 
restaurált templom és két oltár megáldását. A kér. 
áldott lelkű esperesse Főt. Litassy J. ur e ténykedés 
elvégzésénél remek, de keresetlen, szívhez szóló be
szédben, az Isten dicsőségére tett áldozatokról szólván 
— többi közt felemlítette, hogy mennyit áldozhatna a 
társadalom minden osztálya, még a legszegényebbje is 
Isten dicsőségére, ha félre tennék a hiú fényt, pompát 
és luxust. A nagy isteni tisztelet után’a lelkész ur ven
dégszerető asztalánál a jelen volt és a renoválási munká
kat és a két uj oltár elkészítését végző Krause Józsefet 
felköszöntötte a magaslaki plébános, ki jó kivánatát 
fejezte ki egyszermind a felszentelést végzett esperes 
urnák is, hogy nemsokára az ő hegybányai templomát 
is művészileg újjá alakítva láthassa. Megjegyzem, hogy 
Hegybánya temploma oltárainak átalakítására Főt. 
Litassy J. esperes ur saját pénzéből 1300 frtot fel
ajánlott. Soraimat azzal zárom, hogy Szent István 
királynak szelleme vezéreljen minden hazafias és hiva- 
tottságának ilynemű magaslatán álló papot! Beszedits 
Bertalan, lelkész.

— Újítások a vaskohászat terén czim alatt 
Soltz Vilmos kir. főbányatanácsos és a bányász aka
démia jeles tanára egy 13 oldalra terjedő és a bányá
szati és kohászati lapok legutóbbi számának külön 
mellékleteként megjelent kis füzetet irt, mely méltán 
felkeltette figyelmét a szakköröknek. Az érdekes mun
kához egy tiz ábrából álló rajz melléklet is van csa
tolva.

— A szélaknai tüzkárosultak javára adakoz
tak : Dr. Faller Gusztáv, 50 kr. Richter Géza, 50. Gerő 
Gusztáv, 50 kr. Marfiny István, 50 kr. Barsi 50 kr. Dr. Sebe 
50 kr. Tirscher József, 50 kr. Tirscher Arthur, 50 kr. 
Vrana Ede, 50 kr. Szopko 20 kr. Országh A., 20 kr. 
Nicskó R., 50 kr. Szentistványi Irma, 50 kr. Szentistványi 
Gyula, 50 kr.’Pfeilmajer Geciliá 50 kr. Hlavacsek 50 kr. 
Jákó 50 kr. Pelachy F., 50. Urban 50 kr. Árkossy 50 kr. 
Puskás 50 kr. Muzsnai 50 kr. Csia 50 kr. Máday 50 kr. 
Bárdossy 50 kr. Wágner V., 50 kr. Jáross Károly 1 frt, 
Pleuka A., 20 kr. Grosman L., 20 kr. Eichel J., 50 kr. 
Litassy János, 50 kr. Lehoczky 20 kr. Stern F., 10 kr, 
Bózer 50 kr. összesen 15 frt, 80 kr. A kir. bányászok 
áldozati pénztárából 35 frt, teljes összeg 50 frt, 80 kr. 
Ebből kiosztatott: Fábián Jánosnak, 21 frt, Salát 
Antalnak 17 frt, 30 kr. Kubinszky Terez 12 frt, 50 kr. 
összesen 50 frt, 80 kr.

— A bányaiskolai ezüst lopás tettese meg
került. D. M. a múlt tanévben végzett bányaiskolai 
növendék, ki Aranyitkán nyert állami alkalmazást és 
kit a tett felfedezése után azonnal gyanúba vettek, 
már be is vallotta, hogy a lopást ő követte el és a 
lopott ezüst ásványokat Hrncsjár Józsefnek adta el. 
Hrncsjár József is beismerte, hogy az ezüstöt ő vette 
meg s bár neki a dolog gyanúsnak tűnt fel, de mégis 
azt hitte, hogy ezen ezüst köveket D. bányaiskolás a 
bányákban találta. Ha igy is lett volna, a gyanús árut 
megvennie nem lett volna szabad. E miatt ellene és 
a bűnre vetemedett bányaiskolás ellen is folyamatba 
tétetett a helybeli mint illetékes járásbíróságnál a fe- 
nyitő vizsgálat. A tettes nyomába az vezetett, hogy 
Litschauer Lajos bányaiskolai vezértanár a bányászati 
és kohászati lapok szerkesztőjének fiókjából hirlap- 
bélyegeket is lopott és azoknak szándékolt értékesítése 
fordította rá a gyanút. Vádlott külömben azt állítja, 
hogy a fiókokat fel nem feszitette, arra szüksége sem 
volt, mert azok nyitva voltak. E körülmények a bűn
cselekmény minősítésére nézve bírnak befolyással.

— A Baumann kerti tekéző-egyesület f. évi 
augusztus hó 31-én saját hélyiségében tartotta meg 
évi rendes közgyűlését Arfhold Géza elnöklete alatt. 
A tárgysorozat letárgyalása után az uj választások 
ejtettek meg a következő eredménynyel: Elnök Arthold 
Géza, jegyző Kis Frigyes, pénztárnok Zsitvay János, 
ellenőr Szpiska Mihály, szertárnok Dalos József lett. 
Uj választmányi tagokul megválasztattak Panek Ödön, 
Ács József, Dobó Sándor, Hlavaty József és Milenovics 
Ferenez. Az egyesület f. évi szeptember hó 4-én d. u. 
4 órakor tart dijtekézést, melyre az előkészületek 
folynak.

— A nyaralókat építő részvénytársaság rész
vényesei felkéretnek ez utón is, hogy jegyzett rész
vényeik árát e hó végéig Csányi Ottó városi főszám
vevőnél lefizetni szíveskedjenek, hogy a részvények 
kioszthatók legyenek. Ez alkalomból újból felemlítjük, 
hogy a Felső-Rónán a vendéglővilla építése már 
javában folyik s a csinos épület októberben már 
készen lesz.

Nyílt levelemre, melyet Sztancsay Miklós 
városi főjegyző és a „Selmeczbányai Híradó" szer
kesztőjéhez lapom legutóbbi számában intéztem, tőle 
oly választ kaptam a Selmeczbányai Híradóban, mely 
igazán szép irályánál és sok tekintetben tartalmánál 
fogva is semmi megjegyzésre nem késztetne, ha ez a 
két pont nem fordulna benne elő: „Tisztában vagy-e 
a fogalommal, mi az az egyéni tisztesség, becsület, 
megbízhatóság ? Tudod-e azt, hogy ezek legfőbb javak, 
melyek nélkül nincs élet s melyek nélkül az ember 
egyszerű társadalmi állat." Erre csak az a megjegy
zésem, hogy ki ne volna mindezzel tisztában és éppen 
mert ezzel tisztában van, megkivánja mindenki teljes 
joggal, hogy egy ember tisztessége se vonassák kétségbe 
és ne gyanusitassék mindaddig, inig arra valamely 
tény okot nem szolgáltat. Azáltal azonban, hogy 
valamelyik, vagy több köztisztviselő ténykedése a nyil
vános kritika alá vétetik, még egyéni tisztessége meg
támadva nincsen. Mert lehet valaki szerfölött becsü
letes ember, de mint köztisztviselő tehetetlen és kép
telen. A „megbízhatóság" fogalma is kétféle: anyagi 
és erkölcsi. Fia valaki a „megbízhatatlanságot" abban 
leli, hogy müveltségileg, tehetségileg képtelen vala
melyik nagyobb hivatalos ügykör betöltésére, ezzel 
az illető becsülete még koránt sincsen megtámadva; 
hiszen ministerek és hatalmas államférfiak eljárása 
lesz, mint alkotmányos államban, szabadon meg
kritizálva. De viszont a legszerényebb körben működő 
állampolgár is teljes joggal megkövetelheti, hogy 
egyéni tisztessége respektáltassék mindaddig, mig az 
ellenkezőre okot nem szolgáltat. Különben a „hiva
talos megbízhatóság, vagy megbízhatatlanság"-ról, szóló 
általános jelzés oly veszélyes fegyvert adott sok esetben 
egyes fellebbvalók kezébe, kikazt, persze „a hivatalos titok “ 
leple alatt gyakorolták és gyakorolják, hogy éppen az 
volt a „megbízhatatlan", ki alantasát karakterizálta 
ezzel, hogy saját igazi „megbízhatatlanságát" akadály
talanul folytathassa és leplezze. Hogy becsület nélkül 
az ember „egyszerű társadalmi állat", azt a kifejezés 
drasztikussága daczára elfogadom; csak az a nagy baj, 
hogy e „társadalmi állatok" szomorú kontingense —ke
serű kimondani — utóbbi időben éppen közigazgatási 
hivatalos körökből leli elég sok esetben szaporodását.

Szentgyörgyi Ede.
— Pályázat hirdettetett ki a szélaknai kir. 

bányahivatalnál bányafelvigyázói állásra. Pályázati határ
idő szeptember 18-ig.

— Érdekes lopási eset. Szartorisz Pál szent- 
antali kis bíró házába, távolléte alatt, valaki behatolt 
és feltörte a szekrényeket és 57 frtnyi készpénzt lopott 
el. A nyomozás megindittatott. Eközben azonban 
Podhragyay Pál prépost-plébánosunk a károsultat 
magához hivatta és annak az ellopott 57 írtból 51 
frtot átadott azzal, hogy a még hiányzó 6 frtot is 
megfogja kapni, a mint azt eddig meg is kapta. Ennek 
károsult nagyon megörült. A dolog nyitja csakis az 
lehet, hogy az ismeretlen tettest gyötörte a lelki
ismerete, tettét bünbánólag meggyónta és a lopott 
pénzt prépostunknak átadta, hat forintnak hiány, 
mely összeget talán elköltötte, hogy később szintén 
pótolja. A tettes kiléte eddig a gyónás szent titkát 
képezi és Szartorisz, mint halljuk, vádját vissza is 
vonta.

— Rendőri hírek. Uj rendőr és pályázat rendőri 
állásra. Lalik György volt csendőr Selmecz-városi rend
őrnek neveztetett ki. — Az újonnan szervezett három 
rendőri állásra a pályázat már kihirdettetett.

— A fogyasztási adókra s illetve ezeknek ke
zelése és bérletére vonatkozólag több oldalról kapott 
kérdésekre az érdekelteknek tudtul adjuk, hogy ezen
túl csakis a bor és husadó adatik ki be szedés, illetve 
bérletbe. Adóköteles felek a bornál az italmérők és 
borkereskedők; húsnál a mészárosok, húsvágók és 
hentesek. Ezek tehát, vagy a közülök alakult többség 
megválthatják külön akár a maguk adótárgyát, akár 
az egészet együtt. Ha tehát az italmérők, vagy mé
szárosok, húsvágók és hentesek önmaguk, vagy az 
általuk alakítandó grenium által akarnák ezen adókat 
kezelni, vagy bérbe venni, mi rájuk nézve csak nagy 
előnnyel járhatna: az esetben már nagyon megérkezett 
annak ideje, hogy egy közös értekezletet tartsanak és 
az általuk teendő lépésekben közös megállapodásra 
jussanak. -— A bor és husadó biztosításának árverésen 
kívül leendő letárgyalásával a pénzügyőri biztosok és 
illetve az illetékes pénzügyigazgatóság által e czélra 
kirendelt tisztviselők vannak megbízva. — A czukor, 
szesz stb. fogyasztási adók ezentúl már a termelőkre, 

gyárosokra lesz egyenesen a termelésnél, gyártásnál 
kiróva. — Egyelőre ennyit közlünk a hozzák intézett 
kérdezősködésekre, de érdekelt polgártársainknak kívá
natra szívesen adunk kimerítő útbaigazítást.

— Szőllősy bácsi régi jeles táncztanitónk vá
rosunkba érkezett és táncztanitási tanfolyamát e 
hónapban kezdi meg. Felesleges közönségünk figyel
mébe ajánlani, hiszen mindannyian régen ismerik ki
tűnő tanmódszerét, elért eredményeit.

Az állami tejgazdasági munkásokat képező 
iskolákban Munkácson és Gödöllőn október bő 1-én 
12 hónapra terjedő újabb tanfolyamok lógnak meg
nyílni, melyekre ép. erős testalkattal biró, legalább 18 
évet betöltött munkásifjak vételnek fel. A tanulók a 
tanfolyam tartama alatt teljes ellátásban és 5 frt havi 
bérben részesülnek. Felvételért való folyamodványok 
szeptember hó 15-ig a munkácsi uradalom, illetőleg a 
gödöllői koronauradalom igazgatósághoz küldendőK 
be. Ajánlatos volna, hogy a tisztelt gazdaközönség 
ezen iskolákra jóravaló cselédjeit elküldje, hol minden 
anyagi megterheltetés nélkül szakértő tehenesekké és 
tejgazdasági munkásokká fognának kiképeztetni. Novem
ber hó 16-án fog megnyílni a nagyszécsényi tejszövet
kezetnél létesített állami tejgazdasági munkásnőket 
képző iskolának újabb — félévre terjedő — tanfolyama. 
Az ide való felvételért kifogástalan előélet és legalább 
is 16 évet betöltött nők pályázhatnak, kik teljes 
ellatásben (esetleg ehelyett 15 frt ellátási dijban) és 
4 frt havi bérben részesülnek. Az ez iskolára való fel
vételért a kérvények, keresztlevél, iskolai és erkölcsi 
bizonyítványokkal felszerelve, a nagyszécsényi tej
szövetkezet igazgatóságához intézendők október hó 
15-ig. Ezen iskolák jelen tanfolyamait végző tejgazda
sági munkások illetve munkásnők elhelyezése ügyében 
a fentnevezett uradalmak igazgatóságai illetve a nagy
szécsényi tejszövetkezet igazgatósága keresendők meg.

— Klincsok Náczó hundstosziár okoskodásai.
Pécs városban lakik is zottani bányában dolgozik zegyik 

zatyafi tőlem, a Kvacsling Matiás. Zennek írtam mostan leve
let takto:

Moj mili tovaris és krnotor Matiás I Sak tárolnak mostan 
hozzátok sok tudósos bányászok nagy gyülekezisre. Hát csak csi
náljatok, hogy bányász zurak ottan jól érezzik magukat és sok 
gájsztot ne zadjatok nekik, hogy zokosan lehessen nekiknek zokos- 
kodnyi. Nagy dolgok, bo prisszam, fontos dolgokon fognak zokos- 
kodnyi, is nekünknek zitt Styavniczán és nektek zis Pécsen és többi 
sok zországban levő bányaszoknak zérdekében van, hogy jól okos- 
kodnyi legyen nekik muszáj. Zismerve bányász zurainkat fogják 
zis okoskodnyi jól és nekünknek javunkra. Bugyes látnyi kedves 
krnotor, bányász nip, zegézz országból sak jól zösszetartja magát is 
ha jót nem tehetnye, hát csak rosszat nem fog tennyi. Sak kell, jól 
kiilömböztetnyi: ki nem valódi magyar kipes bányász, zannak nem 
szlobod mérnöknek zitten lennyi; zakadémiát kell nagy ziskolává 
tennyi, honnét bányász tudósos zurak fognak — ha sak mint 
praktikáns is, kit nem tudok szeretnyi, mig nem lesz sehihten- 
meister — kikerülnyi. Bányásztörviny, — povedálom, hogy meg- 
irtsed, zákon — is kell már zegyszer és braezka trugla kirdésit is 
kell jobban kiokoskodnyi és munkás nipnek muszáj szolgálati sza
bályzatot kifundálnyi. Hát sak, prosszimtya, legyél bizalommal 
bányász zurakhoz: van zott még zegészsiges rozum és meg fogod 
láthatnyi, hogy ők sak jót zakarnak nekünknek.

Zenyim zismerős tovaris, a Vidlicskának Palkó fia, ki lájhtbub, 
is megy zurával oda, majd az fogja nekednek povedálnyi mienk 
zállapotunkról jobban, mint én aztat Írhatnám. Szlovom, budsz 
mudri és okos! Nem fogod megbánhatnyi észottani kamarátoknak 
is povedáld, hogy legyenek zilyenek és többet sak streikolási 
bolondságokat ne csináljanak. És te mili krnotor zostoba népámitók 
povedálására ne hallgassál soha — lenn józan eszedre. — Hát sak 
még zegyszer kérlek, hogy tudósos bányász zuraknak ne adjatok 
sok gájsztot megzinnyi, — de jó bort, — zasztatt mentül bővebben; 
mer.t bo prisszam, jó bortól még jobban fognak zokoskodnyi is 
ránk is gondolnyi. Erre zén is zasztat mondom: „Glűck auf!“

De a levillel most már zugy kiokoskodtyam magamat, hogy 
sak a jövő héten fogok többet kiokoskodhatnyi. — Addig is: 
„Pohválen 1“

A k ia<lrtIiivatál pustíbja. „Általános Tudósítódnak 
Budapest. Mi eddig elé önöktől sem levelet,'sem valami más meg
bízatást kézhez nem kaptunk ; csak most szept. 1-iki kelettel irt 
levelük jntott hozzánk. Szemrehányásukra tehát okot nem szolgál
tattunk és különben sem tudjuk: mily feltételek mellett kívánják, 
hogy a küldött Sz. f. reklámot közöljük??

Selmeczi 
■O-5sá.g‘“ 

pletykamentes hírmondó.
Szerkeszti: Bárki.

Miután az általános le f e gy ve rk e z é s r ől minden világ
lap nyilatkozott, az orosz kormány részéről mi is felszólit- 
tattunk nyilatkozat tételre: Mi is hálával gondolunk a nagy 
indítványozóra, de a nemzetközi cohgressus csak akkor 
valósíthatja meg tervét, ha tekintetbe veszi régi jogos kívá
nalmainkat, azt t. i. hogy a redukált katonaságból legalább 
egy századot városunkba helyez legkevesebb egy évre, hogy 
cselédeink régen érzett vágya kielégítve legyen s hogy a 
jelen század legifjabb nemzedéke büszkén mondhassa vala
mikor, hogy ő is látott katonát, Máskülönben Selmeez-Béla- 
bánya sz. kir. rendezett tanácsú város vetőt mond.

Lesz-e végre valahára világítása a Felső-Rózsa utezá- 
nak? A ki erre a kérdésre megfelel, díszpolgári oklevelet 
eszközlünk ki számára és ingyen lakást a szegények há
zában.

A vigadó kertjébe való bejutás nem csak könnyű, de igen 
kellemetes, mert a már kibokrosodott kaktuszok egész erdeje 
kábító illatot terjeszt.
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Tokintettel a tanév elején meginduló nagyobb forgalomra, 
az üzletvezetőség nagy kitisztított és fényezett tyukketreezet 
hozott vonatunkon forgalomba.

Egy külföldi turista egylet nagy megrendelést tett a vá
rosunkban nagy betűkkel hirdetett hölgyeket (a leeséstől) 
megóvó szerből.

Az idegen forgalom emelése ezéljából elhatároztatott, hogy a 
Selmeczi hegyek kiálló ormain papirmasehé nyaralók állít, 
tatnak fel, a melyeknek elkészítésével helybeli kereskedő 
és iparos bizatik meg.

Az első osztályba lépő lyceumi tanulók közül.egy elég 
erős természetiig ftueska a megvásárolt nehéz tankönyvek 
tömege és súlya alatt ^összsroskadt, de szerencsére sikerült 
őt még idejekorán veszélyes helyzetéből kimenteni.

Három s z e n z á c z i ó tartja jelenleg lázban a világot: A 
muszka ezár békeinditványa, az ujbóljfelforralt Dreifuss ügy 
és a — selmeczi vizvezeték.

Legújabb megbízható h i r e k szerint Andreé, ha még éJ 
a felső-rónái nyaralóban fog — telelni.

A természettudósok azt állítják, hogy uj állatfajok évez
redek óta nem keletkeztek. Most egy valaki, a ki ugvau 
nem természettudós, azzal lepi meg a világot, hogy ez nem 
all, mert van egy uj állatfaj is és ez a - „t á r s a d a 1 ra i 
álla t.“

Kitűnő minőségű icsemege- 
s z ö 11 ö t szállítok postán bérmentve 
5 klgramos kosarakban 2 forintért 
utánvét mellett.

Czimern:
M a u s k o p f S a m u 

Beregszász.

Ház eladás.
A Pachertárói-téren a Goldbrunner-ház tőszom

szédságában fekvő

X X egy emeletes házamat X X 
szabadkézből eladni óhajtom, mely czélból állandó lak
helyemről, Pöstyénből ide utaztam és nehány napot 
itt fogok tölteni. Venni szándékozók forduljanak hozzám 
Valkovits Károly kir. közjegyző ur házában, vagy e 
lap kiadóhivatalához.

Tisztelettel

Özv. Hodina Emília,
háztulajdonosnő.

Az uj Eldorádó.
Ha sehol sem kell már ezirkus, verklis, hinta, 
Akrobata népség és a többi Unta.
Ide jöjjenek csak, itt létezni ám jó, 
Itt van a valódi, igaz Eldórádó.
Özönlik a népség nemes mutatásra, 
Tolongnak, hogy pénzük fogyjon csak egymásra, 
Hisz szabó és suszter, kereskedő ezégek, 
Asztalos, lakatos, mészáros és pékek 
Várhatnak oly szépen, mig fizetnek nékik: 
Elsőbb kiélvezni komédiát végig.
Ha a Paehertárón ingyen zene játszik, 
Eztet meghallgatni ugyan hát ki vágyik ?
Kinek jut eszébe keresetet adni.
Ottani ezukrásznak? ... Ott kell őtet hagyni! 
És a szegénységtől népünk majd leomlik . . . 
Komédiás jöjjön azonban megbomlik. 
Színházba kijárjon? Mikor nincsen pénzünk? 
Le komédiáshoz, ahhoz hozzá férünk.
És ha színházunkat Tháliának papja 
Szomorún, leverten esalatva elhagyja, 
Marad-e utána piszok, szemét, szennyes ? 
Nem, de tán ép ezért ő nem olyan kedves. 
Hát csak jöjjetek majd piszkos, szennyes népek. 
Eldórádó int itt vidáman felétek !
Bonditsátok be a város szebbik részét 
S vigyétek el innét a lakosság pénzét! 
Bolondok volnátok, ha ezt nem tennétek, 
Mikor szabad eztet megtenni tinéktek.
Hála érzelemmel boruljatok hát le, 
Hogy könnyen tesztek szert itt ily engedélyre. 
Hiszen igy haladunk a kultur lajtorján . . . 
Vagy tán sírni fogunk kultúránknak torán?!! 
Jöjjetek! ha nem kell máshol ezirkusz, hinta, 
Akrobata népség és a többi finta, 
Itt találtok otthont, itt létezni ám jó . . . 
Itt van a valódi, igaz Eldorádó.

A közönség köréből.
Köszönetnyilvánítás.

Fogadják mindazok, kik szeretett nőm szomorú 
elhunyta és eltemettetése alkalmából részvétüknek 
adtak kifejezést, gyermekeim és a rokonság nevében 
is, halás köszönelemet.

D u c h o n István,
in. kir. bányafelöl-.

í I I III) r T É S P k

Iskolai szerek!
Az iskola év kezdete alkalmából bátor 

vagyok a n. é. közönség és a t. szülők és 
tanuló ifjúság becses tudomására hozni, hogy 
üzletemet mindennemű iskolai szerekkel, 
úgy mint:

papír, iron, tinta, toll, tollszár, 
rajzeszközök, könyvtáskák, táblák, 

festékek és más egyebekkel 
dúsan felszereltem és régibb készletemből 
képes vagyok ezen áruezikkeket

fél árban
árusítani.

Egyben ajánlom fűszer, bőr, ezukor, 
kereskedésemet a n. é. közönség figyelmébe 
és pártfogásába.

Kiváló tisztelettel

Weisz Ignácz.

Jó házból való,
14 éves korú tanulót keresek 

ezukrász üzletembe azonnali 
felvétel mellett.

Márkus M.

Táncztanitási jelentés!
Bátor vagyok a n. é. közönség becses tudomására 

hozni, hogy f. é. szeptember hó 4~én a Városi Vigadó 
nagytermében egy táncztanitási tanfolyamot nyitok.

Oktatásom tárgyát a legdivatosabb mű- és szalon 
tánezok u. m. Gratiana, Pás de patineurs (korcsolya 
táncz) Árkádián, Mazur Noblesse és Trotzköpfchen, 
valamint a szépészeti testgyakorlás ide értve: a helyes 
állás, járás és kerekded testmozgást is — képezendik.

Az eddig tanúsított pártfogást ez idén is kérve 
maradok mély tisztelettel

Guttmann Samu,
oki. táneztanitó.

Uj üzlet megnyitás!
A midőn van szerencsém a n. é. közönsé

get értesíteni arról, hogy a Deák Ferencz-utczá- 
ban fekvő Tandler-féle házban uj 

rőfös-, rövid-, úri- és X X X X 
X X X X női confectio üzletet 

rendeztem be: egyben tiszteletteljesen kérem 
becses pártfogását, ígérve, hogy szolid üzleti 
eljárás, tartós kitűnő minőségű áruezikkek, 

jutányos árak

és pontos kiszolgálás által főtörekvésem leend 
teljes megelégedését kiérdemelhetni.

Kitűnő tisztelettel 

Fehér Lajos, 
rőfös, rövid, úri és női confectio-áru 

raKtára Selmeczbány.án.

Táncztanitási jelentés.
Alulírott tisztelettel értesítem a helybeli és 

vidéki nagyérdemű közönséget arról, hogy 

1898. évi szeptember hó elején 

a táneztanitást 
megkezdem.

A t. ez. jelentkezőket szállásomon (Szőllő- 
vendéglő 9-ik száma alatt) elfogadom.

Beiratások naponta d. e. 10—12 óráig eszkö- 
zölhetők.

Sclmeczbánya, 1898. szeptember hóban.
Tisztelettel

Szőllősy Manó,
táneztanitó.

Gyár: Alsó Hámor, Barsmegye.
Gyári főraktár: HIDAPEST, Andrássy.ut 29. (I. em.)

Raktár: Seilergasse 1. szám.

A „SZOBEIK” e2Ü$tárú*gyar,
mely az 1752-ben Selmeczbányán alapított. Geramb J. J. unió tulajdona, 

saját vagy adott rajzok szerint előállít:
SKST m i n <1 enne m ű e z ií s t ú r 11 t,

mint asztaldíszeket, gyümölcstartókat (jardiniéres-készleteket), zsirandolo- 
kat, gyertyatartókat, serlegeket, 

dísz-emléktárgyakat és verseny dijakat, 
mindennemű evő-készletet gazdag választékban, 

pipere-tárgyakat, stb. stb.

IlCsemege-szőllöI!
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eddig nem volt található oly gazdag választék, mint a milyent az őszi évadra való be
vásárlásommal én beszereztem. — — A legszebb, legdivatosabb és finomabb angol, 
franczia és belföldi hölgy szövetek nálam kaphatók és képes vagyok minden verseny
nyel szembe szállani nem csak az őszi évadra beszerzett áruim szépsége és gazdag 
választéka, hanem a szembetűnő olcsó árak által is, úgy hogy nagyrabecsült ve
vőim üzleti képességem által meg lesznek lepetve. — Tisztelettel meghívom tehát az 
egész selmeczi és vidéki n. é. köszönséget, hogy mielőtt bevásárlásait megtenné első 
sorban becses látogatásukkal üzletemet legyen szives megtisztelni, hogy meggyőződést 
szerezzen magának versenyképességemről és solid üzleti eljárásomról és én meg vagyok 
győződve, hogy kiki elzőszeretettel nálam fogja megtenni bevásárlásait.

Kívánatra szives-örömest küldök mintadarabokat a házakba.
kitűnő tisztelettel Weisz Adolf.

3532. szám. 1898. évi.

Árverési hirdetmény.
Alólirott m. kir. erdőhivatal közhírré teszi, hogy az alább felsorolt tölgy- és bükkfa anyagoknak az 

erdőben tövön leendő eladása iránt f. é. szeptember hó 15-én délelőtt 10 órakor Zsarnóczán az erdőhivatal 
tanácstermében Írásbeli zárt ajánlatok utján nyilvános árverést tart.

Eladás alá kerül:

Té
te

l sz
ám Az erdőgondnokság 

megnevezése

A vágások üzemtervi 
megjelölése

A vágás neme

Az eladás 
alá kerülő 
törzsek Kikiáltási ár

M
eg

je
gy

zé
s1N 02O

E
<3

1o
N ÖD O ÓD CÜ os

zt
ag tölgy bükk

drb sz. frt kr.

1 Garamrév A II. 12 61 tarvágás 986 2882 90
2 » III. 15 21 a 1629 82 17245 95
3
4

Geletnek
»

A I. 1
1

12
13

tisztázó vágás
a »

} 601 — 1765 82
5 » c III. 11 6
6 » 13 7 l 664 — 4860 —
7 » » a a 8 tarvágás í f

Mindkét erdőgondnokság összesen : 3880 82 26754 67
Az ajánlatok osztagonként tehát az összes fatömeg szándékolt megvétele esetében is osztagonként 

tüntetendő ki a megajánlott ár. Bánatpénz gyanánt a kikiáltási ár 10%-a teendő le. Az árverési és szer
ződési feltételek az erdőhivatalnál megtekinthetők.

Utóajánlatok el nem fogadtatnak.
Kelt Zsarnóczán, 1898. évi augusztus hó 27-én.

IML Icir. erdőliivatal.

Kérje

(j&yKer (ontinental 
'~g^./V/ö/Cggí rKnpang.

o Hág hírű spanyol és portugál/ 
borait 

Sherry 
Portbor 
Malaga 
Madeira 
Tarragonastb.

Kaphatók az összes finomabb 
fűszer és csemege kereskedé
sekben, valamint poharanként 

az előkelőbb szállodák, káoéházak és vendéglőkben. 

Styál/fbók: r Budapest 
csakis: bl'Kossuth-Lajos és Újvilág íztcza

sarkán, a Gentry-Casinooal szemben, _ 
,,Bodega“-borok főelárusitója Selmeczbányán 

Ernst Zsigmond, 
kinek főtéri üzletében a legjobb minőségű külön
féle és mindig’ friss töltésű ásvány-vizek is 

palaczkokban kaphatók.

XXXXXXXXXXXXXXX<«gg

Divat-jelentés!!!

Kitűnő tisztelettel

Herczog M

árban árusítók.
Kérem üzletem meglátogatását és párt 

fogását.

Tisztelettel bátorkodom a t. hölgy és férfi 
közönség figyelmét felhivni, hogy a Fő-téren 
levő

divatárú ® ®
• • üzletemben 

gazdag választékban legújabb divatu férfi 
kalapokat, nyakkendőket, fehérnemüeket 
és női divatáru czikkeket a lehetőleg

Az iskolaév kezdetének és a közelgő őszi 
évad alkalmából bátor vagyok a nagyérdemű 
közönségnek ajánlani 
újonnan beszerzett könyvtáskák, 
írószerek, rajzeszközök és tömbök, 
levél-, rajz- és más papír, toll- és 
írónők, festékek és táblákkal, vala

mint mindennemű
iskolai szerekkel 

gazdagon felszerelt raktáramat.
Ajánlom továbbá 

fűszer árúimat 
(kávé, czukor, liszt, rum, tea, stb.) 
valamint dohánytőzsdémet és nagy 

bőrraktáramat.
Kitűnő minőségű szivarka hüve

lyek kaphatók üzletemben.
Kiváló tisztelettel 

Ernst Zsigmond.
_____________________ _____________________ 

Nyomatott Joerges Ágost özv. és Fia könyvnyomdájában, Selmeczbányán. 1898


