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Történetek. 
Mindennek van tör ténete . Az igaz 

tö r t éne teke t azonban kevesen ismerik. 
Ezek minálunk a színfalak mögött j á t -
szódnak le. A közönség csak a szín-
padot l á t j a s a rosszul betanul t sze-
repeke t hallja. A színjáték mos taná-
ban a városi színpadon nem művészet , 
hanem csak csepürágás. Illúziókat csak 
korlátolt emberekben tud kelteni. 

Képviselőválasztás előtt három mi-
niszter buzdította a hivatalnok sereget 
a szabad meggyőződés követésére és 
biztosította őket a büntetlenségről. A 
mi tisztviselőinkből hárman buzdultak 
neki az igazságnak s hangos szóval 
hirdették, hogy negyvennyolcasok. 

Egy szép napon azonban a főispán 
magához rendel te a t isztviselőkét s na -
gyon kevés szóval é r t é sé re ad ta a 
háromnak, hogy különbeni következ-
mények t e rhe a la t t Pallavicinire kell 
szavazniok. A csodálkozás nagy volt, 
a mél ta t lankodás ha tár ta lan , a vers 
vége azonban mégis az. lett, hogy a 
három közül csak egy mert szembe-
szállni a főispáni akara t ta l . 

Ez a vakmerő ember Kuti Is tván 
rendőrkap i tány volt. Komor arccal 

ugyan, de bátor daccal • zavazott le a 
függetlenségi pár t jelöltjére, a főispán 
fenyegetésére rá se hederitve. A má-
sik ket tő közül az egyik szabadságra 
ment, a másik nem szavazott sehova. 

A mostani polgármester nem volt a 
ket tő között. Ö sem szavazott, nem 
ugyan azért , mert negyvennyolcas volt 
ós sem a főispáni akara t ta l szembehe-
lyezkedni nem akar t , sem maggyőző-
dése ellenére, hanem azért, mert nem 
tudta, melyik pár t marad uralmon. Ö 
sa já t é rdeke szempontjából feltétlenül 
ebez aka r t és fog csatlakozni. 

Kuti I s tvánt a főispán egy kanál 
vizben megfoj tot ta volna, ha tudta 
volna. A kapi tány ur azonban nem 
félt egészen addig, amig a volt polgár-
mester el nem halt és az uj meg nem 
lett választva. Akkor azonban megijedt, 
mer t a rendőrfőkapitányt, a főispán ne-
vezi ki s ő kegyveszte t t volt ennél. Ö 
pedig főkapi tány aka r t lenni, mer t 
jussa volt hozzá. 

Bizony kis hijja volt, hogy ettől az 
állástól el nem esett . Kinevezését nem 
a főispán nemes és fenkölt gondolko-
zásának köszönheti, hanem annak, 
hogy a polgármesternek olyan sógora 
volt, akit mindenáron magasabbra akar 

tolni. A kinevezés csodájának ez volt 
a nyit ja. 

Kinevezték azért, mer t a kapitányi 
ál lásnak meg kellett üresednie, a meg-
üredésnek pedig a polgármester sógora 
kedvéér t kellett bekövetkeznie. Ebben 
az időben indult meg a madarászás , 
melyről el kell ismernünk, hogy sike-
res volt, mer t a polgármester lemada-
rász ta a főispánt. 

Akadály volt bőven, de az el lett 
hárítva. A legnagyobb az volt, hogv a 
sógornak nem volt jogi szakképzet t -
sége, a törvény pedig oly bolondul ren-
delkezik, hogy anélkül kinevezni senkit 
sem lehet. Ezt a legnagyobb akadályt, 
liasztal ; n akartál ; , legyőzni nem tudták. 
De segítet tek a sógoron máskép. 

Akkor kezdet t a t akarékoskodás 
gondolata kisérteni. Ez kitűnő gondo-
la tnak bizonyult. A t aka rékoskodás 
ürügye ala t t a kapitányi á l lásnak be-
töltetlenül hagyásá t ha tá roz ták el. Va -
lójában azonban ez azér t történt , hogy 
a sógort az ál lásra helyettesí teni le-
hassen pótlék adásával , nagyobb jöve-
delem biztosításává!. 

Igaz ugyan, hogy helyet tesül is csak 
olyan embert szabad kinevezni, aki 
törvényes minősítéssel bir, de há t a 

A leány. 
— A Selmeci Újság eredeti tárcája. — 

A leány ajkán fájdalmas mosoly futott 
keresztül, amint elmerülve látta beszélgetni 
az ifjút egy másik leánnyal. Figyelte őket, 
miközben reményét, eddigi illúzióit aprán-
kint adta fel. Szeme néha homályos lett 
a kénytől. Ez figyelmeztette arra, hogy 
csak később gondolkozzék, — most látnia 
kell. Üde, fiatal arcán Madonna-voná-
sok jelentek meg s ajkán feledte magát 
az a mosoly, mely az utolsó fázist jelzi a 
könyezés előtt. 

Ők elfogulatlanul beszélgettek. Lelkük 
teremtő művészlelkek álmát kutatta. A 
leány térclón egy Böcklin képet tartott s 
az ifjú rapszodikusan szaggatott mondatok-
ban számolt be a hatásról, melyet a kép 
tet t rá. 

— Nézze, kérem, ezt tartom az élet igazi 
örömének, — beszélt szinte önfeledten, 
belenézve a leány szemeibe, — mikor lel-
kemben egy kép, egy akkord, egy költe-
mény hasonló hangulatot, hasonló gondo-
latokat ébreszt, mint abban a művész lé-
lekben, amikor teremtett. Mikor nemcsak a 
hatást értem meg, de a hatás okát is s 

mikor lelkileg ugyanazt élvezem, amit a 
teremtés pillanatában élvezett a kép, az 
akkord, a költemény alkotója. Ilyenkor el-
felejtem, hogy csak muharát vagyok, hogy 
csak gyönyörködöm, gyönyörködtetés nél-
kül s ezeket a perceket tartom ama disz-
tingvált élvezeteknek, melyeket csak az 
elme tökéletesedése útjában lehet felta-
lálni. 

A leány lélekben együtt röpült az ifjú-
val. A képre nézett s míg annak sziuha-
tásaiban gyönyörködött, lelke egy gondo-
lattól felmelegedve pihent ismét meg. Sze-
mei lecsukódtak s mintegy folytatta az ifjú 
rapszódiáját. 

— Ez az én álláspontom is : a tökélete-
sedés mindenben, hogy a fizikum élvezetei 
alig gyakoroljanak rám hatást. Tökélete-
sedés még az élet céljában is, hol nem az 
egoizmus vezet többé, hanem az általános 
emberi. Hogy oly lelket adjak az ivadék-
nak, mely már egy magasabb fejlődési fá-
zist kópisel, mint én s az emberi gondol-
kozás mai sekélyességét nála gondolatainak 
mélysége feledtesse. 

A leány nein tudta- tovább nézni őket. 
Felállt, mérhetlen bánattal szivében. Sze-
meiben nem könycsepp ragyogott immár, 

hanem a fájdalmas bámulat sugara. Olyan 
volt igy, mint egy szeráf, kinek megmu-
tatták az eget, hogy az abból való kitiltás-
sal porrá zúzzák. 

Elbúcsúzott, hazament. Lelke vonaglott 
a fájdalomtól. Óriási űrt érzett azon me-
legség helyén, mely azelőtt betöltötte s nagy 
szegénységet. Vége, — gondolta magában, 
— mint egy illatnak, melyet csak épp az 
imént élveztem ; vége, mint egy akkordnak, 
melyet csak a lelkem hallott, anélkül, hogy 
meg is tartotta volna. Napfény volt csak, 
mely miután egy darabig enyelegve játszott 
nyári szeszélyében a fa leveleivel, tovább 
siklik, uj levelekkel játszani. 

Keservesen zokogott. Zokogásában a sze-
relmes lány, a- szentimentális bakfis hangja 
volt. Szép barna szemei fájdalmasan néz-
tek körül, keresve egy-egy emléktárgyat, 
mely abból az időből való, mikor az ifjú 
még csak a szépségét kívánta s lelket nem 
keresett benne. S ők most együtt vannak. 
Lelküket apránként hálózza össze a har-
mónia, érzelemviláguk közös akkordok sze-
rint zenél, ajkukon már a megértés moso-
lya játszik. . . . 

Ó, ez volt a legkínosabb reá nézve. Irigy-
ség, harag vad féltékenység viharainak 



főispán kicsire nem néz. A törvényes 
rendelkezéseken, ha feltűnés nélkül 
csinálhatja, könnyen tulteszi magát. 
Hiszen Pallavicini azt hiszi, hogy le-
kötelezettje, neki pedig a belügymi-
niszter sógora. 

A sógor mégis belekerült a kapitányi 
állásba cimme és pótlékkal. Most már 
nagy becsületességgel és kevés tudás-
sal Ítélkezik jogi szakismeretet igénylő 
dolgokban. Az ó kedvéért egy csomó 
rendőrségi tisztviselőt mellőztek, akik 
éppen olyan keveset értenek a joghoz 
mint a sógor s éppen olyan derék em-
berek, mint az. Jussuk még nagyobb 
volt az álláshoz, mint a sógornak, 
mert régebben szolgálják a várost. 

Valakinek azonban eszébe jutott, 
hogy az állásokat azért szervezik, mert 
szükség van azokra, amiből észszerűen 
megint az következik, hogy az olyano-
kat pedig, melyekre szükség nincs, be 
kell szüntetni. A kapitányi állás betöl-
tetlenül hagyásából kétségtelen, hogy 
az fölösleges. Ha pedig nem szükséges, 
el kell törölni. A takarékoskodás ezt 
p aranesolólag követeli. 

Ez aligha meg nem fordult a pol -
gármestev fejében is, mert a takaré-
kosság gondolatával ez ügyben felha-
gyott s a tisztviselők fizetésemelésé-
nek tárgyalásakor kijelentette, hogy a 
kapitányi állás javadalmait a fizetés-
emelésből eredő több kiadás biztos és 
állandó fedezetének szánta. A takaré-
kosság ez állás betöltetlenül hagyásá-
nál csak hamis jelszó volt. 

Az ujabb ügyeskedés azonban ujabb 
törvénytelenséget rejt magában. A tör-
vény rendelkezései szerint ugyanis a 
költségvetés szoros betartása kötelező. 
Ez azt jelenti, hogy azt a pénzt, ami 
a kapitányi állásra van előirányozva 
csak erre szabad használni és nem 
másra. Ez megállapítható abból a tör-
vényes rendelkezésből is, hogy uj ki-
adások esetén uj költségvetést kell 
készíteni. 

visszfénye váltakozott szemeiben, összezárt 
ajka néma nemet kiáltott, aztán szép csön-
desen esett két keze ölébe s nem leány 
volt többé, hanem az ahitat, a bámulat 
angyala. Leikével visszaszállt abba az uj 
világba, melyet csak az imént látott, me-
lyet megérteni nem tudott s melyben ők 
ketten oly otthonosan bolyongtak. Epesztő 
vágy fogta cl, moly kényes szemeiben uj 
világot gyújtott, szintén aljban a világban 
lenni, mely eddigi lelki világától oly na-
gyon különbözik. 

Tudom, — gondolta fájdalmasan, hogy 
már nem szeret. Érzem, hogy szépségem 
már hidegen hagyja ; betelt vele, mint egy 
virág illatával, melyet miután megunt, el-
dob a gomblyukából. Nagyobb igényei van-
nak. Lelket keres bennem, melynek csak 
külső tükre a szépségem ; lelket, mely az ö 
rajongó, álmodozó, elmélkedő lelkével el 
tud kalandozni a tudás birodalmában, lel-
ket, melyet nem un meg még akkor sem, 
ha megösmér, mert a tökéletesedés fázisai 
mindig uj tulajdonságokkal lepik meg. 

Csüggedten sóhajtott. A vágy szárnyai 
ez en uj világban nagyon kifárasztották. 

Az a valaki inditványt terjesztett a 
j közgyűlés elé ez irányban, amitől a 

polgármester megijedt, mert ha a köz-
gyűlés naivitásból az egyenes uton ta-
lál haladni és beszünteti a kapitányi 
állást, akkor helyettesre nincs szükség 
és a sógor visszaesik a magasból s 
elveszti a pótlékot. 

Ezt az esélyt ugy próbálta kikerülni, 
hogy a városi tanáccsal intéztette el 
a közgyűléshez intézett beadványt ab-
ban az értelemben, hogy inditványt 
csak bizottsági tag terjeszthet, elő s 
az irást i rat tárba rendelte tétetni. Ez-
zel nemcsak polgári jogokat csorbított 
meg, de a közgyűlés hatáskörét is 
csökkentette, mert a közgyűléshez in-
tézett kérelem felett csak a közgyűlés 
határozhat. 

A határozat ellen felebbezés lett be-
adva, melyet a közgyűléshez kellett 
volna beterjeszteni, mert városi gazda-
sági ügyről van szó. A polgármester 
azonban kevesebb bizalommal viseltethe-
tik a bizottság iránt, mint annak tagjai 
iránta, mert a felebbezést a közgyűlés 
megkerülésével a miniszterhez terjesz-
tette föl. Azt gondolta, igy már sza-
badult. 

Tévedett, mert az inditványt a bi-
zottság egy tagja szórul-szóra magáévá 
tette és újból a közgyűlés elé terjesz-
tette. A közgyűlés elé terjesztette. 
A közönségnek tehát legközelebb al-
kalma lesz látni, hogyan kertelnek a 
városházán, hogy a kapitányi állást 
nem takerékosságból, hanem a sógor 
kedvéért hagyták betöltetlenül, láthatja 
majd azt is, bog}' a fizetésemelésnek 
nincsen biztos fedezete s előbb-utóbb 
pótadó emeléssel lesz fedezve a több-
kiadás. 

A polgármesternek is maga felé 
hajlik a keze, ez úttal a sógor kedvé-
ért, s kijelentéseit komolyan venni sem 
szabad. 

Ilyen nálunk a közigazgatás közelről. 

Erezte, hogy igy még nem gondolkozott. 
Uj volt az s szokatlan. Pillanatnyi kábu-
lásfélét érzett, lia arra gondolt, hogy erős 
akarattal talán elérheti e vágyak legna-
gyobbikát, s csiiggedtséget, ha arra gon-
dolt, mily szédítő utat kellene megfutnia. 

Nézett és nem látott, érzett és nem tu-
dott erről magáuak beszámolni, rajongott 
öntudatlanul és sirt könyek nélkül. 

Hangulatfázisai az elhatározásig vitték. 
Szemeiben a reménység csillant fel. Igen, 
tanulni fog, művelni fogja a lelkét, elindul 
a kiválasztottak utján a tökéletesedés felé. 
Vágya azon gyönyörök elérése lesz, me-
lyeket csak a lélek érez s melyek finomak, 
leheletszerüek. S akkor meg fog küzdeni 
azzal a másik lánnyal s visszahódítja az 
ifjút. Éjjelt nappallá tesz e cél érdekében, 
hogy azt mennél előbb elérhesse. 

Ajkai egy könnyű valcert dudorásztak, 
szemeiben felszáradt a köny. 

Olt a másik társaságban pedig uj irányt 
vett a diskurzus. A lélek szerelméről be-
széltek, miközben szemeiken át két lélek 
cserélődött ki egymással, 

Főiskolánk. 
(Folytatás.) 

Ily tények mellett igazán különös vélet-
lennek lehet nevezni, hogy a Selmecbányái 
főiskolán a tandijat nem ösmerik. A kér-
dés most már csak az, hogy mit használ 
ez intézetnek ezon, a kort megelőző privi-
légiuma? Mentől szegényebb egy középis-
kolát végzett fiatalember, annál inkább 
keresi azt a felsőbb iskolát ahol a legke-
vesebb költséggel végezheti további tanul-
mányait. Ha Magyarországon minden főis-
kolán kell tandijat fizetni, csak Selmecbá-
nyán nem, ugy a legszegényebb elem annál 
inkább erre a főiskolára fog gravitálni, 
mentői több pályára fog ez képesíteni. Ez 
pedig éppen nem kívánatos. Akárhogy is 
idegenkedjünk tőlo kimondani, az igazság 
mégis az, bogy a szegény család gyerme-
kei nem szerezhetik meg maguknak azt a 
társadalmi műveltséget, — mely pedig 
minden állásnak a külső dekórumát adja 
meg — mint a vagyonos szülőké. Egy fő-
iskolának túlnyomóan szegény hallgatók-
kal való megterhelése tehát az onnan ki-
kerülők társadalmi műveltségét az átlagos 
alászoritaná, ami célunk egyáltalán nem 
lehet. 

Az álszabadelvüség doktrínáira tehát 
nagyon hallgatnunk nem szabad. Azok a 
szegény tanulók, akikben a tehetség ós 
szorgalom van, a tandijkötelezettség súlyát 
ezentúl sem fogják érezni, azok Selmecbá-
nyán is épugy megkaphatják a tandíjmen-
tességet, mint most bármely főiskolán s 
ezenkívül a számos ösztöndíj egyikének 
elnyerésével még további támogatásban is 
részesülhetnek. Arra azonban igazán nincs 
szükségünk, hogy a más főiskolákról ki-
szoruló, mert ott gyenge bizonyítványuk 
alapján tandíjmentességre nem számitható 
tehetségtelen, szorgalom nélküli, hiányos 
műveltségű fiatalságot éppen a mi főisko-
lánk felé intézményekkel tereljük. 

Ezek alapján a magam részérül annak 
vagyok hive, hogy mindaddig, mig az 
összes hazai főiskoláinkon a tandijat el 
nem törlik, az meg legyen Selmecbányán is. 

Egyesületünk, azt hiszem, nagy hord-
erejű és hasznos munkát végzett a főiskola 
ügyei kérdésének felvetésével ós tárgya-
lásával. Láttuk, hogy vidéki osztályaink 
sok orvoslandó bajra mutattak reá és sok 
megszívlelendő eszmét vetettek fel. És 
hogy helyes uton jártak, annak legjobb bi-
zonyítéka az, hogy a véleményekben ellen-
tétes nézet egyáltalában fel nem merült. 
Egyesületünk a vitába szándékosan nem 
akarta a két fötényezőt, a főiskolai tanári 
kart és a legfőbb hatóságot képviselő mi-
nisztérium közegeit belevonni, amennyiben 
szándéka az volt, hogy a főiskolának volt 
hallgatói, minden közvetlen érdekelt fél, 
minden hivatalos megnyilatkozás befolyá-
sától menten, egyedül az életben nyert 
tapasztalataik alapján, nyilvánítsák néze-
teiket. 

Azonban ezzel szemben szándékunk min-
dig az volt, hogy a vitának egyesületünk 
kebelében való lezárása után felkérjük a 
pénzügyminisztériumot, hogy e kérdést egy 
ankét elé vigye, mely a minisztérium ki-
küldöttei, a tanári kar, valamint egyesü-
setünk képviselőiből lenne összeállítva s 



rozottsággal állást foglal a bányamüvelés-
tan i tanszók kettéosztása ollon, amelyet 
éppen felszólaló vetett fel. Annál örven-
detesei)!), hogy most már a gyakorlat kö-
réből szólal meg ez a követelés, amelynek 
jogosultságát tagadni nem lehet. A kérdés 
megoldásánál azonban bizonyos óvatosság 
tartandó szem előtt. A reorganizáció egyik 
főcélja az volt, hogy a hallgatóság akkori 
túlterheltségén könnyitsünk. Szóló a meg-
hosszabbított tanulmányi idő ellenére is, 
különösen az enciklopédiák selejtezésében 
igen radikális álláspontot foglalt ol, ame-
lyet nem tudott egészében keresztülvinni. 
De lényeges könnyebbiilós mégis beállott, 
amelynek üdvös hatása a sikeres vizsga-
eredmények emelkedő százalékszámában 
máris mutatkozik. Ezt a vívmányt felál-
dozni nem szabad s azért, ho a fő szak-
tárgyak ketté osztatnának, mindenesetre 
törölni kellene valamit az enciklopédice 
előadott, tárgyakból. A tanrend-változások-
nak számos hátrányuk van, amelyek kívá-
natossá teszik, hogy mindenekelőtt a mos-
tani tanrenddel szerezzük meg a szüksé-
ges tapasztalatokat, mielőtt a változásokhoz 
hozzáfognánk. Ez azonban természetesen 
nem zárja ki azt, hogy a szaktárgyak cél-
szerül)!) csoportosításával már most foglal-
kozzunk s megtegyünk minden előkészüle-
tet arra, hogy egy ujabb változtatás minél 
simábban legyen végrehajtható. 

A doktori fokozat adományozási jogát a 
főiskola tanári kara egyhangúlag kívánja 
és az idevonatkozó szabályzatot már fel is 
torjesztetto az illetékes minisztériumokhoz. 
Az államvizsgát illetőlog, felszólaló teljesen 
egy nézeten van az előadói tervezettel és 
feltétlenül küvetelendőnek tartja, hogy a ta-
nulmányok befejezését jelentő vizsga leté-
tele ne tétessék függővé attól, vájjon tud-e 
a jelült állást kapni vagy nem. A hallga-
tóság buzdítására kiírandó pályázatok esz-
méje szintén foglalkoztatta már a tanácsot, 
a mely utasította is a rektort, hogy a szük-
séges összegek beállításáról gondoskodjék. 
Nagy nehézséget okoz az assistensek kér-
dése. Igaz ugyan, hogy az illetményeket 
más intézetekhez viszonyítva, kielégítő 
módon emelte a kormány, de az állások 
ideiglenesek és ez oknál fogva csak nagyon 
kis vonzó erőt gyakorolnak szakunk kiváló 
fiatal erőire, különösen, ha nem szorosan 
vett szaktárgyakról van szó. Mindenesetre 
oly kérdés ez, a moly a szélesebb körű 
szakkörök megfontolását is megérdemli 

Szóló végül még a tanárok fizetésren-
dezéséről kiván megemlékezni. Konstatálni 
kívánja, mig egyfelől a selmeci főiskola 
tanárait üzemi tisztviselőknek tekintették 
az előző kormányok, a nélkül azonban, 
hogy az üzemi tisztviselőknek kijáró mellék-
jövedelmekben részesítették volna, addig 
másfelől megvonták tőlük a magyarországi 
összes oktatószemélyzetnek juttatott kor-
pótlékokat is. Tekintettel arra, hogy a sel-
meci főiskolát végzett mérnököktől meg-
kívánt tudás semmiben sem áll a többi 
technikusé mögött, tekintettel arra, hogy 
¡i megoldandó feladatok sem csekélyebbek 
azoknál, a melyek a többi mérnökök hiva-
tását alkotják : a főiskola tanári kara arra 
az álláspontra helyezkedett, hogy fizetése 
a műegyetemi tanárokéval azonos alapon 
rendeztessék, a minthogy intézetünknek a 

műegyetemmel való egyenrangusitását az 
egész vonalon követelnie kell. Az egyesület 
figyelmébe ajánlja ezt, a kívánságot is és 
végül arra is kéri a bánya- és kohómér-
nökök érdekeit képviselő tekintélyes tes-
tületet, hogy a körvonalaiban vázolt törek-
véseiben a főiskola tanári karát az egész 
szak érdekében hathatósabban támogatni 
szíveskedjék. 

(Vége.) 

H Í R E K . 

Kérjük azon t. vidéki előfizetőinket, 
akiknek előfizetése f. T[ó 1-én, vagyis 
a mai nappal lejárt, sz íveskedjenek 
az előfizetési dijat a Selmeci Újság 
kiadóhivatala Zólyom cimre mielőbb 

beküldeni. 

— Az uj bányaigazgató. Svehla Gyula 
min. tanácsos bányaigazgató helyébe, a 
a pénzügyminiszter mint értesülünk Gril-
lusz Emil a pénzügyminisztériumba beosztott 
főbányatanácsost nevezte ki. A kinevezés 
a hivatalos lap augusztus t-i számában fog 
megjelenni. Ugyanekkor jelenik meg Svehla 
Gyula min. tanácsos nyugdíjaztatása is. 
A pénzügyminiszter Grillusz Emil helyére 
Bárdossy Antal bányatanácsost nevezte ki 
főbányatanácsosi címmel. Ugyancsak cím-
zetes főbányatanácsos lett Remenyik Lajos 
bányatanácsos. Neubauer Ferenc nagybá-
nyai bányaigazgató min, tanácsosi cimet 
és jelleget kapott. 

— Kinevezések . A m. kir. földmivelés-
i'igyi miniszter a liptóujvári erdőhivatalhoz 
beosztott Heim János erdészt főerdosszó, a 
besztercebányai erdőigazgatósághoz beosz-
tott Faner Jenő erdészjelöltet erdészszó 
nevezte ki. — A vallás- és közoktatásügyi 
miniszter Langenthal Lenke dobsinai közs. 
polgári iskolai tanítónőt az ugyanottani áll. 
polgári iskolához rendes tanítónővé ne-
vezte ki. 

— Kitüntetés. Hir szerint Schvehla 
Gyula miniszteri tanácsos, bányaigazató 
nyugdíjaztatása alkalmából érdemei elis-
meréséül a Lipótrend kis keresztjét fogja 
kapni. A nyolcszegletes vöröszománcos, 
fehéren szegélyezett keresztes F. I. A. botük 
(Franciscus Iinporator Austrie) vaunak 
»Integritatei et mérito« körülírással, a má-
sik lapon pedig tölgylomb koszorúban Li-
pót jelszava »Opesregum cerda subdi-
torum olvasható ; a kereszt felett a csá-
szári korona függ. A kis kereszthez a lo-
vogi rang nyerhető kérelemre. A rend 
osztrák katonai ós polgári rend. 

— Halálozás. Krutkovszky Károly a Sel-
mecbányái m. kir. kohó főnöke, bánya-
tanácsos enyhébb jellegű gyomorbajának 
gyógykezeltetése végett Karlszbadb an időzött 
s ott e hó 26-án szívszélhűdés következ-
tében hirtelen elhalt. Tetemét hozzátartozói 
Selmecbányára hozatták, ahova teherárukónt 
ónozott érckoporsóban 29-ón érkezett erős 
oszlásnak indult állapotban. A temetést 
29-ón délután tartották a vasúti állomás-
ról. Azon kartársai, a bányaigazgatósági 
ós városi tisztvisolők nagy számban voltak 
jelen. 

— Kitüntotott gyorsiró. Szegeden 
tudvalevőleg gyorsiró kongresszust s ezzel 
kapcsolatban gyorsirási kiállítást rondezott 
a szegedi Markovits gyorsiró kör. Ezon a 
kiállításon nagyon sokan vettek részt a 
külföldről, valamint Magyarországból. A 
kiállítás bírálóbizottsága a mult. héten fe-
jezte be munkálatait. A bizottság Ítélete 
egy fiatal Selmecbányái ifjút Vudy Alfré-
dot, Vudy Antal dohánygyári aligazgató 
fiát is kitüntette, még pedig ezüst éremmel. 
A »Selmecbányái gyorsírókor« elismerő ok-
levelet nyert, 

— A kath. kir. g imnázium. A Sel-
mecbányái kath. gimnázium ez óv szep-
tember havában kezdődő tanévben már 
VII. osztállyal, a jövő év szeptember ha-
vában kezdődő tanévben pedig VIII. osz-
tállyal lesz kiegészítve. A gimnázium igaz-
gatósága ez uton is felhívja a szülők figyel-
mét arra, hogy a gimnázium VII. osztálya 
már szeptember hó elején megnyílik. Az 
elérhetetlennek gondolt vágy tehát telje-
sedésbe megy. Értesülésünk szerint, melyet 
nem a gimnázium köréből szereztünk, a 
gimnázium kiegészítése az ezen évben meg-
indult uj mozgalomnak eredménye, mely-
ben Podhragyay Pál prépost plébánosnak 
és Fodor László dr. főiskolai tanárnak vau 
a legnagyobb része. 

— Erdészek gyűlése. Miskolcról táv-
iratozzák lapunknak : Borsod-, Gömör- és 
Hevesvármegyék erdészeti egyesülete va-
sárnap tartotta meg évi rendes közgyűlését 
Miskolcon, amelyen az egyesület tagjai 
nagy számban jelentok meg. A földmive-
lésügyi minisztérium képviseletében jelen 
volt Lászlóffy Gábor föerdőtanácsos, kép-
viseltette magát továbbá Borsodmegye, a 
kereskedelmi és iparkamara, a borsodi bükk-
egylet., a borsod-miskolci közművelődési és 
muzeumegyesület. Az évi jelentések meg-
tétele után Enyedy János erdész tartott 
érdekes felolvasást a diósgyőri kincstári 
erdőkről. Ezután megejtették a szavazáso-
kat, amelyek után erdőgazdasági ügyeket 
tárgyaltak és elhatározták, hogy a jövő 
évi közgyűlést Rozsnyón tartják inog. Dél-
után az erdészek megtekintették Miskolc 
város nevezetességeit, másnap pedig a 
diósgyőri vasgyárhoz és papírgyárhoz tettek 
kirándulást. 

— Tífuszjárvány Se lmecbányán . Ugy 
látszik isinót lesz részünk benne. A na-
pokban négy megbetegedés törtónt. Jó lesz 
vigyázni ! 

— Színpadról — az é letbe. Lendvai 
(Lakatos) Micit, akit színházlátogató kö-
zönségünk a Halmay társulatából ösiner 
s utóbb a pozsonyi színtársulat szubrettje 
volt, — a mult napokban vette feleségül 
szigethi Barlos József. 

— Külföldi ásványvizek megadóz-
tatása. Wekeiío dr. miniszterelnök mint 
pénzügyminiszter leiratilag értesítette a Bal-
neologiai Egyesületet, hogy a külföldi ás-
ványvizeknek a jövő esztendőben való 
községenkinti fogyasztási adóval történő 
megadóztatását megengedhetőnek tartja. 
Ha ezen megadóztatás általánossá válik, 
ugy egy nagy lépéssel közeledünk annak 
a megvalósulásához, hogy a külföldi ásvány-
vizek helyett a magyar ásványvizeket fogja 
közönségünk vásárolni. 

— Birtokeladás . A város tulajdonát 
képező Ertl major a mezőgazdasági épüle-
tekkel s a hozzá tartozó ós vele kapcso-



az ezen ankét által közösen megállapí-
tandó programul lenne aztán az a zsinór-
mérték, mely a főiskolának átalakításánál 
szem előtt volna tartandó. 

Egyesületünk ezen óhajának, mint elő-
adó, az által hiszek leginkább megfelel-
hetni, lia azt indítványozom, hogy egye-
sületünk ezidei közgyűlésén mondja k i, hogy 
a főiskola szevezetének, tan- és vizsgarend-
jének megváltoztatását szükségesnek tartja 
ós óhaját a következő pontokba foglalja: 

1. A Selmecbányái főiskola bányászati 
és kohászati egyetemmé fejlesztessék. 

2. A bányászati és kohászati egyetem 
az eddigi fakultásokon kívül oklevelet ad-
jon geologusoknak, vegyészeknek, kerámiai, 
üveg- és gázgyári mérnököknek, továbbá 
víz, ut, vasút, hídépítő ós földmérő mérnö-
köknek. 

3. Az uj egyetem fenhatósága a vallas-
es közoktatásügyi minisztérium legyen. 

4. A bányászati és kohászati egyetem 
méltóságának megfelelő autonómiával lá-
tandó el. 

5. A tanárok függetlensége biztosíttassák. 
6. Megfelelő fizetésben részesüljenek. 
7. Kevésbbé legyenek megterhelve. 
8. Laboratoriumok, kísérleti telepek lé-

tesíttessenek. 
9. Tanárok, tanársegédek csak a gya-

korlati életben is bevált egyének* lehes-
senek. 

10. Ilozassék lio a magántanári intézmény. 
11. A tanítás az életre növeljen s szel-

leme az legyen, hogy hallgatóit üzleti ér-
zékkelellátottgyakorlati mérnökökké nevelje. 

12. A kötelező tantárgyak között a 
kellő helyet foglalják el a kereskedelmi, 
ipari, közigazgatási jog és társadalomtu-
domány. 

13. Gondoskodjék a főiskola a modern 
nyelvek tanításáról. 

14. A gyakorlati kiképzésnél a kézi-
munka, a kísérleti telepeken való foglal-
kozás is behozandó. 

15. A gyűjtemények, könyvtár a hallga-
tóknak egész napon át rendelkezésükre 
álljanak. 

16. Tudományos kérdésekre pályadijak 
tüzendők ki. 

17. Tanszabadság a technikai tudomá-
nyok lényegének megfelelő korlátozással 
a semesterenkint indexre vett tárgyak 
mennyiségének szabad megválasztásával. 

18. Mig Magyarország összes főiskoláin 
tandíjmentesség nincs, a hallgatók Selmec-
bányán is fizessenek tandijat. 

19. Vizsgálatra meghatározott időszako-
kon belül a hallgató bármikor jelentkezhet. 

20. Az oklevél az utolsó kötelező vizsga 
letétele után azonnal kiadandó. 

21. A bányászati és kohászati egyetem-
nek adassék meg a jog, hogy az arra ér-
demes szakegyéneknek, az előirt vizsga 
eredményes kiállása esetén a doktori ci-
met adományozhassa. 

Kérje az egyesület a nagyméltóságú 
pénzügyminisztériumot, hogy a főiskola 
ügyeinek elbírálására miolőbb ankétot 
hivjon össze, mely a minisztérium vezo-
tésével a főiskolai tanári kara és egyle-
tünk képviselőinek közreműködésével álla-
pítaná meg a programmot, mely az átszer-
vezésnél zsinórmértékül szolgálna. 

Budapest, 1907. junius hó 3-án. 
Gálócsy Árpád 

előadó. 

Az előadói javaslat után Hermann Miksa 
szólalt fel. 

Mindenek előtt köszönetét fejezte ki az 
igazgató-tanácsnak a tanácskozáshoz való 
meghivatásaért és szívesen ragadja meg a 
kínálkozó alkalmat, hogy a főiskola ügyé-
ről bővebb tájékozást adhasson. Hangsú-
lyozza felszólalásának tisztán informativ 
jellegét, amelynek megőrzése végett a fel-
olvasott előadói és az osztályok vélemé-
ményeivel szembon o helyen állást fog-
lalni nem kiván, annyit azonban már most 
is megjegyezhet, hogy a legfontosabb el-
vek megállapításában a főiskolai tanács 
fölfogása teljesen egy csapáson halad az 
imént hallott véleményekkel. 

Abban a fejlesztési programmban, amely-
nek összeállításával a tanács ismételten 
és behatóan foglalkozott és most is fog-
lalkozik, előkelő helyet foglal el a labora-
tóriumi ügy és a kísérleti irány megho-
nosítása. A kormány elismerésre méltó 
áldozatkészséggel karolja fel a törekvése-
ket, amelyeknek első gyümölcse a 87.000 
K nyi összköltséggel most épülő vaskohá-
szati laboratórium. A vele szoros kapcso-
latban álló és 100.000 K-nyi költséggel 
épülő villamos központ azonkívül, hogy 
villamos energiával fogja ellátni az intézetet 
minden részében olyan berendezésű, hogy 
egyúttal a tanítás céljait, is szolgálhassa. 
Kiváló gondot fordit a főiskola a kémia 
tanítására is, amelynek céljait a 280.000 
K összes költséggel létesítendő és szintén 
már engedélyezett kémiai intézet fogja szol-
gálni. Igen sajnálatos azonban, hogy az uj 
intézmények létesítése elé a telekbeszer-
zós nehézségei gördítenek akadályokat. 

Még csak azután lesz kikérendő mintegy 
250.000 K egy gépészeti labaratorium szá-
mára. Ezzel korántsem a műegyetemekkel 
kapcsolatos ilynemű intézményeket akarja 
az intézet utánozni, de rendkívül szüksé-
gesnek mutatkozik egy olyan laboratórium-
nak a létesítése, a hol számos, a bányá-
szattal és kohászattal kapcsolatom gépészeti 
kérdés lesz tanulmányozható, a hallgató-
ságnak pedig alkalma nyilik a mérési mó-
dok és a legfontosabb géprészek alapos 
megismerésére. Ugyancsak túl van már az 
első tanulmányozás stádiumán az ércelő-
készitósi laboratórium ügye mintegy 50.000 
K költségelőirányzattal, mig a geodéziai 
intézet kibővítésével most foglalkozik az 
erre hivatott tanár. E nagyobb szabású 
befektetésekkel párhuzamosan halad a már 
meglévő bányászati és közös tanszékek-
nek a felszerelése is és biztatók a kilátások 
arra nézve, hogy as erre szükségelt összeg-
nek első részlete, mintegy 48.000 K. már 
az 1908. előirányzatban fog fedezetet ta-
lálni. Ebből az összegből a bányamivelés-
tani, a két góptani, a fémkohászatiam 
tanszékek az általános felszerelés kiegészí-
tésére részesülnének, mig a bányavegytani 
tanszéknél az elektrokémia, az ásványtani-
nál a telepismerettan, a mechanikánál pe-
dig a grafosztatika és vasszerkezetek taní-
tása tették szükségessé a rendkívüli költ-
ségek kikérését. Feltétlenül szükségesnek 
mutatkozott továbbá különösen a könyvtár 
állandó kiegészítésére és a tanszerek be-
szerzésére rendelt Összegnek az emelóso 
is és szakunk, valamint intézetünk joggal 
tarthat igényt arra, hogy ebben a tekin-

tetben is helyreálljon a helyes arány a 
műegyetemmel. 

Hogy ez az arány ezidőszerint még 
nincs meg, mutatja a következő kis sta-
tisztikai összehasonlítás. A rendes taná-
roktól előadott, vagy egyébként kötelező 
tantárgyak száma ugyanis a műegyetemen 
87, nálunk 80, vagyis a műegyetemen elő-
adottaknak 92 %" a ' Ifíaz) kogy az előa-
dási órák száma hetenkint ós egy semes-
terre redukálva, nálunk a műegyetemiek-
nek csak 68 °/0-át tiszi ki, de ezzel szem-
ben a tanszékek száma a műegyetemiek-
nek már csak 59 %-át, a könyvtárra for-
dítható összeg a műegyeteminek 47 %"át 
ós a tanszerek beszerzésére fordítható 
összeg ennek csak 46 %"¿¡4 teszi ki. Kü-
lönösen az utóbbi összeg nem felelt meg 
a tényleges szükségletnek s ez az oka an-
nak, hogy a folyó kiadások fedezése után 
alig maradt fenn annyi, hogy uj műszere-
ket, vagy egy-egy kísérleti készüléket be-
szerezni lehetett volna. Pedig ezekre van 
nagy szükség, mig a szerkezeti modellek 
beszerzésére állandó gondot kell fordítani. 

Az imént felhozottak talán teljes fényt 
vetnek főiskolánk fejlesztési programmjá-
nak azon részére, amely a kísérleti irány 
előbbrevitelét célozza s amelynek végered-
ményű a búvárkodás mellett nem lehet 
más, mint az, hogy a hallgatóságunk már 
az iskolán is, a körülötte lájátszódó tüne-
mények helyes megfigyelésére és értel-
mezésére szoktassék. Nem kevesebb lelki-
ismeretességgel foglalkozik azonban a ta-
nári kar intézetünk azon egyéb ügyével 
is, amelyeket az osztályok véleményei 
érintenek. 

Könyvtárunkat már a mostani prorektor 
tette az ifjúság számára is hozzáférhetővé, 
azáltal, hogy megfelelő olvasóteremről gon-
doskodott,. A főkönyvtár mellett fennálló 
kézikönyvtárban megvannak mindazok az 
alapvető munkák, a melyekre az előadáso-
kon hivatkozás történik ós az eredmény 
kielégítő, noha az általánosan tapasztalható 
nyelvismeret hiánya mindenesetre lénye-
gesen megnehoziti ifjúságunknak az iro-
dalommal való s annyira kívánatos fog-
lalkozást. 

A rajz tanításában a gépies másolás jó-
formán egészen eltűnt s több tanszék van, 
melynél intenzive folyik a vázlatrajzok ké-
szítése az előadások folyamán is. Felszó-
laló a maga részéről lelkes hive ennek az 
irányzatnak. 

A tanulmányi utazások kiszélesítése, 
bár egyébként igen kívánatos is, a feldol-
gozandó előadási anyag nagysága mellott 
ma alig lehetséges. De ezen a téren inté-
zetünk semmivel sem áll a műegyetem 
mögött és a mi a tanárok tanulmányi uta-
zásait illeti, teljes elismeréssel kell adóz-
nunk felottes hatóságunknak, amely ezen 
kiküldetések becsét teljes mértékben értékli 
és ennek megfelelően intézkedik is. 

Az osztályok véleményeinek felolvasó-
nál hangoztatott az a körülmény, bogy a 
legutolsó reorganizáció alkalmával a szak-
tárgyak nem részesültek a megfelelő ki-
szélesítésben, nem kerülte ki a tanári kar fi-
gyelni ét sem. Do ennél a pontnál igen meg-
nehozitette helyzetünket, egy tekintélynek 
elfogadott szakember az által, hogy a re-
organizációt megelőző ankéton egész hatá-



latos szántóföldekkel és rétekkel együtt a 
városháza tanácstermében augusztus 8-án 
délelőtt 10 órakor nyilvános árverésen lesz 
eladva esetleg bérbeadva. Kikiáltási ár az 
eladásra nézve holdanként 500 K, bérbe-
adásra holdanként 20 korona. 

— Bankmellékliely Léván. Az osz-
trák-magyar bank budapesti igazgatósága 
elhatározta, hogy Léván bankmellékhelyet 
állit fel, mely a nyitrai fiókintézettel fog 
üzletileg érintkezni és hogy ezen bank-
mellékliely teendőinek közvetítésével a 
Barsmegyei Népbank Részvénytársaság 
Aranyosmaróton, illetőleg ennek lévai fi-
ókja bizatott meg. A bankmellékhely léte-
sitése folytán Léva bankpiac jellegével ru-
háztatik fel. A mellókhely üzleti működé-
sének megkezdése után ottan az összes 
bankpiacokra szóló bankkópes váltók ós 
szintúgy az összes bankintézeteknél ós 
bankmell ókbelyeknél Léván fizetendő bank-
képes váltók leszámítolás végett benyújt-
hatók. Továbbá az összes bankintézetek 
az emiitett helyen fizetendő váltókat, utal-
ványokat, hitelleveleket, stb. bizomány-
szerü beszedés végett átvehetnek. Végül 
megjegyezzük, hogy az emiitett mellékhely 
működésének kezdő időpontja a hirlapok 
utján fog közzététetni. 

— A Hontvármegyei Gazdasági Egye-
sület kérelme. A földművelésügyi min. 
nagyobb számú baromfi keltető gépet szer-
zett be és oszt ki a kisgazdák között a 
Baromfitenyésztők Országos Egyesülete ut-
ján. A Hontvármegyei Gazdasági Egyesület 
arra tekintettel, hogy a felvidék gazdálko-
dási viszonyai, főleg a birtoktestek szót-
szórtsága folytán a kisgazdák ott nagyobb 
mennyiségű baromfit egyszerre nem nevel-
hetnek, felterjesztést intézett a földmive-
lésügyi miniszterhez, amelyben azt kéri, 
hogy az állam részéről beszerzett barom-
fikeltető gépek egy részét középbirtokosok 
részére osszák ki. 

— A Fmke közgyűlése. A Felvidéki 
Magyar Közmivelődósi Egyesület augusz-
tus 27-ón tartja meg XXV. rendes köz-
gyűlését Nyitra városában. A közgyűlés 
tárgysorozata a következő: 1. Az ügyve-
zető alelnök megnyitója és beszámolója az 
egyesület negyedszázados munkásságáról. 
2. A közgyűlés jegyzőkönyvének hitelesí-
tésére három egyesületi tag kiküldése. 3. 
Az egyesület védnökének és elnökének 
megválasztása s ennek kapcsán az elnök 
szókfoglalása. 4. Árpád vezér emlékezete, 
halálának ezredik évfordulója alkalmából. 
Tartja Czobor László orsz. képviselő. 5. 
Az elnökség 1900—1907. évi jelentése és 
az igazgatóválasztmány határozati javasla-
tai. G, Az egyesület 1906. évi zárszámadása 
ós a törvényszerű fölmentvény megszava-
zása. 7. Az egyesület 1908. évi költségve-
tése. 8. Az 1908. évi közgyűlés helyé-
nek meghatározása. 9. A központi pénztá-
rosi állás betöltése. 10. Indítványok, ameny-
nyiben az elnökséghez szabályszerű időben 
érkeztek. — A közgyűlést megelőző napon 
délután 5 órakor az igazgató választmány 
tart ülést, hogy a közgyűlés tárgyait elő-
készítse. 

— Tisztújítás Besztercebányán. Besz-
tercebányán a folyó hó 20-án tartott v. 
közgyűlés a városi erdőmesteri állásra 
Hrdina László eddigi v. erdőfelügyelőt, az 

ujjonnan szervezett erdőhivatali segédnek 
Nyilas, (Novotny) Géza 1. o. m. kir. fames-
tert, mint egyedüli pályázókat választotta 
meg. 

— Hanzli a sörben. A sörivók pana-
szát, hogy a sörmérésekben a söröket a 
csap alatti dézsába csorgott sörrel szapo-
rítják, a minisztériumban is, ugy látszik 
megelégelték. Szigorú rendelet utasitja a 
rendőrhatóságokat, továbbá a városi és já-
rásorvosokat, hogy ezt a visszaélést ellen-
őrizzék s 100 koronáig terjedő pénzbünte-
téssel sújtsák az egészség elleni kihágás 
elkövetőit, akár hivatalból, vagy pedig 
magánpanaszra indítják meg az eljárást, az 
illetékes pénzügyigazgatóság megkeresendő. 

— A ragadós állatbetegségek. A 
ragadós száj- és körömfájás az ország te-
rületén ismét terjedni kezd. Erre való te-
kintettel Darányi Ignác földmivelósügyi 
miniszter most körrendeletet intézett a 
törvényhatóságokhoz, melyben részletes 
utasítást ad a betegség elfojtásánál köve-
tendő eljárásra nézve. A miniszter rende-
letében különösen hangsúlyozza, hogy ugy 
a hatóságok, mint az állatorvosok világo-
sítsák fel a közönséget a betegség nagy 
jelentősége felöl, tanitsák ki, miként, véde-
kezzék a betegség ellen és figyelmeztessék, 
hogy ha a betegség az elővigyázat da-
cára fejlődik, arról az első tünetek jelent-
kezése után azonnal tegyenek jelentést a 
községi elöljáróságnál, a hatóság által el-
rendelt óvintézkedéseket pontosan hajtsák 
végre ós a betegség megszűnte utána a fer-
tőtlenítést lelkiismeretesen teljesítsék. 

— Az eperjesi Collegium jog-
akadémiájáról . A tiszai ág. hitv. cvang. 
egyházkerület eperjesi collegiumának jog-
akadérniáján az 1907/8. tanév I. felére a 
beiratások 1907. szeptember 1-től 12-ig 
eszközlendök ; az előadások szeptember 
16-án veszik kezdetüket. Utólagos felvétel-
nek szeptember 13—15 napjain dékáni-, azu-
tán pedig tanári-kari engedéllyel lehet helye. 
Azok az egyéves önkéntesek, akik tényleg 
katonai szolgálatukat f. évi szeptember hó 
végén fejezik be, október 1—8 napjain 
iratkozhatnak be. A vizsgálatok határideje 
szeptember 1-től 15-ig terjed. A félévi tan-
díj 50 kor. Evangélikus lelkészek, tanárok 
ós tanítók fiai, tekintet nélkül vagyoni vi-
szonyaikra, minden további folyamodás 
nélkül a tandij felét fizetik. A jogakadé-
miai hallgatók vallásfelekezeti kiilümbség 
nélkül részesülhetnek a Collegium kebelé-
ben fennálló, újonnan épitett s kényelme-
sen felszerelt tápintézet kedvezményeiben ; 
ebéd- és vacsoráért az első félévben 
szeptember 1-től december végéig 60 ko-
rona, csak ebédért 34 korona fizetendő. 
Joghallgatók havonként is beiratkozhatnak. 
A szünidőben mindennemű felvilágosítá-
sokkal, levélbeli megkeresésre is, szívesen 
szolgál a jogakadémia igazgatósága. 

H I R D E T É S E K . 
Dr' Szegedi Sándor 
egyetemes orvostudor f. évi augusztus hó 
1-től a Népbank melletti H e i m - f é l e házban 
lakik, ahol a szokott időben folytatja 
orvosi gyakor la tá t . 33 

S e l m e c b á n y a 

és 

Hont v á r m e g y e 
közügyeinek 

őszinte és bátor 

szószóló ja 

a 

Se lmcc i Ú j s á g . 

Szerkesztőség : 

Selmecbánya, Deák Ferenc-u. 2. 

Kiadóhivatal : 

Nádosy Ferenc Zólyom, 

hová a hirdetési dijak s vidéki 

előfizetési pénzek küldendők. 
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T E L E F O N 11 . 

MODERN GÉPEKKEL, 
g n a g y m e n n y i s é g ű 
I B E T Ü R N Y R G G A L 
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K Ö N Y V N Y O M D Á M 
minden e s z a k m á b a vágó m u n k á t 

i>=| gyorsan s pon tosan szállít. |=o 

V A V 

Vállalatom a kor színvonalán áll s 

a felvidék egyik e lsőrangú könyv és 

< = = m ű n y o m ó intézete. 

A V A 

Munkáim Ízléses, pedáns kivitelére 

<=• • = nagy gondot fordítok <=> = 

Terjesszük 

a Selmeci 

CJjságot ! 

A 

SELMECI ÜJSÁG 
egyes számai özv. 
TILL DÉNESNÉ do-
hány és sz ivar t ő z s -
déjében kaphatók. 
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Igen tisztelt háziasszony! 
— T e g y e n k í sé r l e t e t a — 
M U N K - f é l e e l ső rendű 

szinszappannai. 
i i 

H a t a s a p á r a t l a n ! 
V É D J E G Y : Orrszarvú és kasza. 

MÜNK SIMON 
s z a p p a n g y á r o s S a y b u s c h 1 0 , s z á m , Alapíttatott 1 8 4 6 . 

E g y e d ü l c s a k a 

v a r r ó g é p r é s z v é n y t á r s a s á g n á l k a p h a t ó k , 
Fióküzlet minden nagyobb városban. 
Selmecbánya: Kossuth-Lajos-tér 4. 
Szives figyelmeztetésül ! Minden varrógép, 
melyet más varrógép üzlet „Singer varrógép" 
elnevezes alatt forgalomba bocsát, csak után-
zata egyik régebbi szerkezetünknek, amely 
családi gépeink uj szerkezeténél fogva úgy 
szerkezet, mint használhatóság tekintetében 
a miénktől nagyon távol áll. 27. 


