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Szabályrendelete
Selmecz-Bélabánya sz. kir. bányaváros törvényhatósá
gának a helyhatósági bizonyítványok s igazolványok 

kiállításáért fizetendő dijakért.
1. §. Igazolványok, bizonyítványok, becslcvelek, 

adóbizonylatok s hitelesítő záradékok stb. kiállításáért 
az alább megállapított dijak egyszerese a helyben 
illetőséggel bíróktól s azok kétszerese az idegen ille- 
tőségüektől szedendő.

2. §. Igazolványok kiállításáért napszámosok, 
munkások, cselédek, tanonczok s segédek által 15 kr. 
az ezen osztályhoz nem tartozók által 1 fit dij fi
zetendő.

3. §. Az illeték kiszabás czéljaihoz szükséges adó 
és értékbizonyítványok kiállítása díjmentes.

4. §. A szegénységnél fogva és a katonai ügyek
ben bélyegmentesen kiállítandó bizonyítványokon kívül 
minden más bizonyítvány (pl. illetőségi, honossági örö
kösödési, erkölcsi bizonyítvány) kiállításáért 1 fit dij fize
tendő; utóbbiak közé a vagyonállapott kimutatására 
vonatkozó bizonyítványok is tartoznak.

5. §. A külföldre szóló útlevelek kieszközlése 
czéljából kiállítandó személy-leírásokért dij nem jár.

0. A város tanácsának szabadságában áll 
a jelen szabályrendelettel megszabott dijakat iga
zolt vagyontalanság esetében leszállítani, vagy el
engedni.

7. §. Ennek ellenőrzése czéljából az igazolványok 
s bizonylatok kiállítására jogosított hatósági közegek 
az általuk kiállított igazolványok s bizonyítványok
ról ‘külön jegyzéket vezetnek, melyben a jegyzék 
folyó száma, az elintézés ikt a tó száma, a fél neve, az 
alapdij összegére, ennek lerovására, elengedésére 
vagy leszállítására, a dij visszafizetésére s végül az 
észrevételekre külön rovat nyitandó és minden év 
elteltével legkésőbb a jövő év január-hó 8-ig a ta
nácshoz felterjesztendő. Az ezen szakaszban megál
lapított intézkedések ki nem terjednek a kőlön pénz
kezelési rendszabályok szerint eljáró rendőrkapitány
ságra.

TÁRCZA.
Visszavonulás.

Magas eszmék, fellegjáró vágyak.
Jertek vissza a szivembe mind!

Zivatar jár zúduló rohammal 
— Szárnyatokat éri — odakint.

Jertek vissza ; a szivembe rejtlek;
Eltakarlak a világ elöl,

Mely sováran, csak a kéjt epedve,
A gyönyörnek karjaiba dől.

Jertek vissza! Meg ne lássa senki,
A min úgy is csak nevelne tán !

Hisz az ember nem az égre néz mar: 
Földre bollik földi vágy után.

Jertek vissza! Ide be szivembe.
A mely oly hőó, oly fájón dobog.

Í5 védjék tiszta, forró szeretetté,
Örök hévvel, minden lángotok!

S ha ka rom bari, ringatva szelíden,
Tartom édes, piczi fiamat:

Csókjaimmal szálljatok rcája 
Örökül mit néki lelkem ad.

Legyetek vezéri életének,
S ő reátok mindig érdemes;

Törekedve mindig az után csak,
Mi magasztos, szép. jó és nemes.Abai Ottó.

8. $. A megállapított dijak a kérelem előter
jesztésekor fizetendők, melyek, ha a kérelem teljesít
hetőnek nem találtatott, az illető félnek visszatérí
tendők.

9. >;• A befolyó dijak újvárosi szegényalap javára 
fordítandók, kivéve a telekkönyvi betétek szerkesztése 
czéljából kiállított helyhatósági bizonyítványokért járó 
23 kr, dijat, mely az 1890 évi 200/0424 sz. a. hozott 
közgyűlési határozat értelmében a városi nvugdij in
tézeti alap javára fordita ndó.

10. íj. A megszabott dijak „Bevételi utalványok" 
alapján a fél áltál fizetendők s a házi pénztár és a 
számvevőség által a szegény alap javára bevételezen- 
dök. A bevételi utalvány aláírva a félnek vissza
adandó. ki azt az utalvány kiállítójának átadja az 
ügyirathoz való csatolása s a jegyzékbe való vezetése 
czéljából.

11. §. A tanácsilag kiállítandó bizonyítványokért 
járó dijakról a bevdeli utalványt a tanácsi iktató, az 
árvaszék által kiállítandó bizonyítványokért járó dijak
ról a bevételi utalványt az árvaszéki iktató, végül az 
adó és becslési bizonyítványokért járó dijakról a be
vételi utalványt a catasteri nyilvántartó tiszt állítja ki 
s az iratokhoz csatolja.

12. §. Igazolható vagyontalanság esetében a dij 
leszállítása vagy elengedése végett a kérelmező még a 
kérvény benyújtása előtt az illető előadóhoz utasítandó, 
ki a polgármesternek szóval előterjesztést tesz, ki 
sürgős esetekben a tanácsi utólagos jóváhagyás felté
tele mellett a kiderített eredményhez képest intéz
kedik. A dij fizetés elengedése iránti határozat rö
viden a kérvényre vagy a hivatalos előterjesztésre 
feljegyzendő s a legközelebb tartandó tanácsülésben 
bemutatandó.

13. Az ily ügyekben felmerült hivatalos élőt er
jesztések s irásbeii kérelmek lehetőleg azonnal s min
den esetre soron kívül elintézendők.

Selmeczbányán. 1895. évi marezius-hó 8-án.
Szitnyai József

v. főjegyző a polgármester helyett.

Rövid helyrajzi és történeti 
ismertetés*).

Vihnye régi község, melynek lakói, eredetileg 
; germánok, jóval a magyarok bejövetele előtt már 
i érczbányászattal foglalatoskodtak. Később a germáno

kat szlávok szorították ki, vagy azok eltótosodtak, 
mert régóta tisztán tót ajkú népség lakja a Garam 
lő- és mellék völgyeit és csak számos községnek né
metből eltótositott neve bizonyítja, hogy valamikor az 
germán falu volt, valamint a hegyek között most is 

i élő német községek tanúskodnak arról, hogy nagyon 
j régente a Garam mentén germán világ volt, mert ezek

nek elődjeit nem a magyar királyok telepítették ide, 
de azok még a (gepidák idejéből maradtak itten 
vissza.

A nemes fém bányászatához Vihnyén a közép
korban egészen a múlt század végéig (sőt még e szá- 

I zad elején is) a vas termelése is járult, mely azonban 
! jelenleg majdnem egészen eltűnt, bár időkőzönkint a 

„Klokocs* hegy régi vasérezbányáiban — a vihnyei 
határban — most is termelnek vasérczeket, hogy 
azokat a selmeczbányai fémkohóba a nemes érczek 

í könnyebbszerű olvasztásához felhasználhassák. Jelenleg 
; azonban csakis a nemes érezbányák mivelése adja 
I az itteni nép nagyobb részének a mindennapi ke-

I  ̂ Még e század elején is kiváló fontossággal birt 
a bányamivelés a vihnyei völgyben, a hol 10 — 12 bá
nyamű foglalkoztatta az embereket, mig mai nap csak 
egy — Ó-Antaltárna — nagyobb mű maradt fenn, a 
többiek lassan elenyésztek annyiban, hogy nem győz
vén a vizáradás ellen küzdeni, felhagyattak. A bányá
szat mellett még a fürdő nyugati szomszédságában 

í elterülő Kachelmann Károly gépgyára ad a vihnyei 
| lakosságnak foglalkozást. E gépgyár a vashámorból 
; fejlődött, csak mikor a bányászat hanyatlásnak indult 

a hámort megmentendő, alakította azt akkori tulaj- 
* j Kivonat I)r. Boleman István kir. tanácsos „Vilinve vas- 

! tartalmú hévviz Barsmegyóben1' czirnü müvéből

Kossuth bútorai.
Azon hitben, hogy lesznek, a kiket érdekelni 

fog e közlemény, nem mulaszthatom el Kossuth Atyánk 
egyes emléktárgyainak az örökösök által czélbavett 
értékesítéséről az illetőket e hazafias lap utján ér
tesíteni.

A turini gyászesemény után abban állapodtunk 
meg, hogy Kossuthnak összes holmijai szállitassanak 
Budapestre, mert hisszük, hogy a Legnagyobb Magyar
nak tulajdonát kéeezett tárgyak között alig van olyan, 
melyet becses ereklyeként ne tisztelne minden hű fia 
e hazának.

A nagy Halottnak örökösei a múzeumokba illő 
értékesebb ereklyéket mint már köztudomásúvá 
lett — ajándékképen osztották szét a Nemzeti Múzeum 
a budapesti 1848-49-iki, továbbá az aradi és kolozs
vári Ereklyemuzeumok közt.

A házi bútorokból azonban az clajándékozotta- 
takon kivül megmaradt egynéhány olyan tárgy, a 
melyet már a helynek szűke miatt sem lehetett elhe
lyezni sem a Nemzeti Múzeumban, sem a fővárosi 
1818-49-iki Ereklyemuzoum helyiségeiben, sem pedig 
az örökösök nem tarthatnak meg.

Az összes holmiknak Budapestre szállítása csak
nem két ezer forintba került.

Azt hiszem, hogy még vagyunk a hazában anyagi 
áldozatra is képes olyan egyének, a kik szent erek
lyeként tekintjük a nagy Kossutnak holmiit és ezért 
azt ajánlottam az örökösöknek, hogy a megmaradt 
bútorokat értékesítsék, mert igy legalább az összes 
tárgyak ideszállitási nagy költsége térül meg és azért 
mégis a hazában maradnak a drága emléktárgyak.

A nagy Halottnak örökösei engem tiszteltek meg 
bizalmukkal reám bízván az emlitettt holmiknak ér
tékesítését.

A midőn a k őztudomásra adom e dolgot, teszem 
ezt ama reményben, hogy lesznek egyesek, vagy 
egyesületek, kik az eladó holmikból esetleg vásárolnak 
valamit.

Az eladó bútorok közt van:
2 drb. fényezett szép nagy könyvszekrény 

(melyek mintegy 25 évig Kossuth Lajos iró- 
szobájában álltak,) I m. 85 cm. széles és 2 
m. 50 cm. magas ezek mindegyike. Alsó fe
lük mélyebb és két ajtós, a felső részük 
pedig 2-2 üvegajtós. Egy-egy ilyen könyv- 
szekrénynek, (tekintve, hogy nagybecsű erek
lyék) á r a ......................................................... 500 frt.

1 drb. fényezett kredencz, csak valamivel kisebb
mint a fentemlitett szekrények......................4-00 frt.

1 drb. igen szép félkörü márvány fedeles virág
tartó, mely ebédlőjében á l l t .......................... 300 frt.

1 drb. 4 fiókos egyszerű fényezett szekrény,
mely fürdőszobájában á l lo t t ............................100 frt.

2 drb. divánszerü, felül párnázott szép szobapad
2 m. hosszú egyenként. Darabja . . . .  100 frt.

1 drb. kihúzás által megnagyitható asztal (fekete) 100 frt. 
1 drb. régi nagyitó-tükör, mely 30 évig a háló

szobájában állott, bronz foglalat és talpazattal 300 frt. 
1 drb. kisebb asztal, mely az ebédlőben állott 100 frt. 
1 drb. három polezos szép asztalszerü fekete

á l lv á n y ................................................................ 100 frt.
1 drb. igen kicsiny kerek asztalka . . . .  50 frt.
1 drb. fekete fali k ö n y v ta r tó .............................. 100 frt.
0 drb. szék, (igen egyszerűek) párnázottak.

D a ra b ja ..................................................................50 frt.
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donosa. id. Kuchclmann Károly gépgyárrá út. s fej
leszteni* nagy gyárteleppé a mostani birtokos.

A vihnyei völgy a selmeczi hegységtől a (iarani 
fele kelettől' nyugatnak terjed, észak és dél felöl er- 
dőboritotta hegyek védik. A völgy aljúban és mind 
két oldalán szétszórtan nagy kiterjedésben fekszik 
Vilinye községe és ezzel szorosan összeépítve Pesze- 
rény. Csak a hegyi patak választotta el e két községet 
egymástól, az 1893-ik évben azonban mindkettőt egye
sítették VihnyePeszerény név alatt, úgy. hogy a vihnyei 
fürdő tavaly óta Vihnye-Peszerénv községhez tartozik.

A tulajdonképeni községen túl — nyugatnak — 
nehány ezer lépésre van a fürdötelep 310 méter ma
gasságban az Adriai tenger színe felett, a vihnyei és 
rudnói völgy kereszteződésénél. Itt a völgy kissé ki
tágul s ki> katlant képez. Mindenünnen erdóboritolta 
hegyek által a szelektől védve csakis délnek a (a rud
nói vagy háromkiralytarnai völgybe) és délnyugatnak 
kissé nyitva sukkal enyhébb éghajlattal bir. mint álta
lános helyrajzi fekvése után gondolni lehet.

Mind a hagyomány, mind a történelmi adatok 
cserben hagynak, ha azon kérdésre akarunk tüzetes 
feleletet nyerni, hogy mikor lelték meg a hévvizet 
és mikor kezdték azt mint fürdőt használni. A község 
régi neve Eisenbach — a középkorban Isenbach -  
azt sejteti velünk, hogy a vasas vizet már nagyon 
régen ismerték. Hiteles adataink a fürdőről csak a 
XV. századból maradtak fenn. bár Ipolyi Arnold sze- 
sint (Új Magyar Múzeum II. 108.) a vihnyei fürdő 
ogyes okmányokban „szénási hévviz" elnevezése alatt 
fordul elő s vasat tartalmazó meleg vizéről már a 
XIII. században is ismeretes volt. A XV. századból 
származó és Selmeczbánya sz. kir. város levéltárában 
őrzött okmányokban azonban már néhányszor talá
lunk ilyen feljegyzéseket: „Stollen oberhalb dér warm 
badt. cin Erbstolien oberhalb dér warmen Padts“. 
Az 1495-ik évből pedig megmaradt egy számadás, 
melyben Hősei Erasmus. selmeczbányai gazdag polgár 
és bányagróf a vihnyei vashámor és fürdő tulajdonosa 
e fürdő javítására és berendezésére tett kiadásokat 
számolja fel. Ez idotájt. sőt még a XVI. század kö
zepén is mint Rősel-féle fürdő volt a vihnyei hévviz 
ismeretes.

Még e század elején is Magyarország első s lá
togatott fürdői között foglalt helyet Vihnye, a mint 
arról a régi fürdőház falában elhelyezett márvány
tábla tesz tanúságot, melyen az 1815. évben ott idő- 
zŐttek névsora van megörökítve; 1823. évben József 
főherczeg, az ország nádora fenséges nejével együtt a 
nyarat a fürdő használata kedvéért Vihnyén töltötte, 
az ő kedvéért az akkor épilett egyik családi kis tük
röt most is palalinuslükörnek hívják. A harminczas, 
negyvenes években még igen kereseti fürdő volt Vihnye* 
de azután mindinkább tért veszített a közönségnél, 
nem azért, mintha gyógyhatása gyengült volna, de 
mert inig a világon minden változott és előre haladott, 
fürdőnk a régi állásponton maradt vissza, ilyképen 
azutan nem csuda, hogy az egykor oly kedvelt fürdőt 
mindenki inkább dicsérte, mint látogatta. * 1

Selmeczbánya városának, mint a fürdő birtoko
sának lett volna feladata Magyarország e nevezetes 
gyúgykincsét a pusztulástól megőrizni : azonban éppen 
,i városnak zilált anyagi viszonyai a szabadságharc/ 
után való Időben okozták a fürdőhely elhanyagolását 
leginkább azon időben, midőn a polgároknak tiltva 
volt a közügyekbe beleszólani.

Az alkotmányos élet beálltával Vihnyére is jobb 
idők következtek, mert a birtokos belátva az eddigi 
elhanyagolásnak rossz következményeit, fokozott erő
vel törekszik az elmulasztottal helyre pótolni és a kor 
és a tudomány kiváuatainak megfelelően a fürdőt be
rendezni, úgy, hogy a beteg necsak kitűnő hatású 
gyógyvizet leljen, de azonkívül legalább annyi kényel
met és szórakozást is találjon, a mennyit méltányosan 
követelni lehet.

A város ezen nemes buzgólkodásának köszön
hető. hogy a hetvenes években mindenekelőtt a für
dőházat alakította át, a rozzant nagy fürdőtükröt új
ból építtette, uj éttermet csináltatott, a kopár hegyol
dalt fenyvesekkel beültettette, az erdőkben nagy ki
terjedésű sétautakat csináltatott, egészen uj parkot 
létesített. A nyolczvanas években még inkább fejleszteni 
óhajtván a fürdőt, mindenekelőtt a hévvizet akarta 
biztosítani minden eshetőséggel szemben. Ez okból 
artézi kutat furatot! Zsigmondy Vilmos híres mérnök 
által. Ez a feladat fényesen sikerült, s az uj artézi 
forrás kétszer annyi hév vizel szolgáltatott, mint a régi 
A fürdőnek alapja igy biztosítva lévén, uj díszes 
fürdőház épült egy nagy közös és 12 kis családi mc- 
denczével, a fürdóházat üveg folyosó köti össze a 
szintén ujonun épült nagy egv-. a közepén kétemeletes 
lakóházzal. A sétatér közvetlenül a régi fürdőház 
előtt (a hársfa-sor) még egyszer oly szélesre szélesit- 
tetett ki, a sétatérrel szemben levő rozzant paraszt
házak eltűntek. Az erdei sétautakat majdnem 20 kilo
méter terjedelemben bővitették ki. A város működésével 
szemben a magán-épitkezés is lendületei nyert, A 
fürdő uj bérlője — Hell Jakab — a fürdővel szemben 
nagy szállodát épített és rendezett be, a Gecsányi-. 
Pfeilmayer-. Szokács-, Licskó-villák, a Cíondüzö a 
Scholz-villa mind az utolsó években keletkeztek.

Miután a társalgótérem kicsiny és czéljának meg 
nem felel, most készül a birtokos egy újabb, minden 
tekintetben kielégítő gyógycsarnokot felállítani. Hogy 
a fürdőhely gyógyhatányainak számát gyarapítsa, sze
rényebb méretű hidegvizgyógyintézet felállítását is tervbe 
vette, mihez a már a l'ürdőházakba bevezetett „An
gyalforrás" páratlanul kitűnő vize a legjobb alkalmat 
nyújtja. A garnmvölgyi vasút, mely Vihnyét a vasút
hálózatba bevonja, szintén meghaladta az előkészítés 
stádiumát s legközelebb kiépül.

Ily módon a természet által dúsan l'elékesitett, 
de az emberek által eddig elhanyagolt vihnyei fürdő 
ismét hivatásának megfelelő berendezést nyert és czél- 
ját el is éri, hogy nemcsak bámult, de látogatott für
dőhely lesz, kedvencz gyógyhelye a szenvedőknek, úgy 
mint volt egykoron.

Kertészeti közlemények.
Gyümölcsészeti szakoktatás a népiskolában

Városunk gyümölcstermelésére az eddiginél na. 
gvobb súlyt fektetni kívánván, azon terv áll immár 
közel a megvalósításhoz, hogy Selmeczbányán is egy 
városi kertész, esetleg kertésztanitói állás fog szer- 

1 veztetni.
Addig is. mig ez meg fog történni, a faiskolák 

i kezelésével egy új. minta-faiskola tervezetének elkészi- 
; tésével. illetve az előmunkálatok megkezdésével,majd a 
! közutak gyümölcsbefásitásának fentartásával és a gyü- 

mőlcsős telepek rendezésével Lukácsy Aladár kertész- 
; tanító bízatott meg. ki működését, a mennyire az 

elöhaladott tavaszi időszak megengedte, már meg is 
kezdette, a felmerülő folyó munkálatokat teljesiti.

De megkezdetett már a népiskolai tankötelesek 
j szakoktatása is, kik osztálytanítóik vezetése alatt elő.
; szőr f. hó 8-án jelentek meg a városi kórház melletti 
I csemetekertben s érdeklődéssel figyeltek a kertésztanitó 
! szemléltető szaktanitására, ki szemelött tartva e 
j szaktanifásra nézve kiadott miniszteri tantervet is oly 
j gyakorlati irányban tartotta meg előadását, hogy, 
; nemcsak lekötni tudta a kis hallgatók figyelmét, de úgy 
! általánosságban elég ismeretet terjesztett közöttük e 
i szakot illetőleg.

És a népiskolai tankötelesek folytatólagos gya
korlati szakoktatására nézve csak kiemelhetem azt, 
hogy például első sorban a ribiszketermelés megismer
tetésével foglalkozik behatóbban a szakelőadó.

Könnyű dolgot ad ezzel az elemi iskolások ke- 
, zébe. minden gyermek le fogja majd a főidbe szúrni 

azt a ribiszkevesszöt, mit annak idején kapni fog, s 
a leszúrt vessző, ha gyökeret fejleszt, majd második 
évben legalább mutatóul gyümölcsöt hoz. örömet kelt 
ültetőjénél s komolyabb, merészebb vágyat szül arra 

| nézve, hogy tovább haladjon, kedvet érezzen egyéb 
gyümölcsfajok elszaporitásához is, a gyümölcsfák ne
mesítéséhez és a többi.

Fog igy menni a dolog, csak kitartás minden 
oldalról és Selmeczbánya és közel vidékének gyümöl- 

í csészete felvirágozhat és annál is inkább, mert ez iránt 
j semmi komolyabb akadály fenn nem forog. Az érdek- 
: lődés, az előszeretet a kertészkedés, a gyümölcsészot 

iránt a lehelő legnagyobb általánosságban megvan s a 
mi azt illeti, hogy éghajlati viszonyunk Selmecz
bányán kissé zord, az mit sem tesz, mert kellő kriti
kával megválasztva a korábban érő gyümölcsfajokat,

; mindenkor értékesebb gyümölcsfajokhoz juthatunk a 
gyümölcstermelésre máskülönben igen kedvező itteni 
talaji viszonyok mellett.

Le van, le lesz téve az alap. majd meglássuk 
; mit hoz a jövő. — t.

Különfélék.
— Föispáni látogatás. Rudnav Béla főispánunk 

ő méltósága e hét folyamán nemcsak a törvényható
sági bizottság s a közig, bizottság ülésén elnökölt.

lo drb. könyv Kossuth Lajos könyvtárából 
(csonkák, de kiegészíthető!;) német és ma
gyar példányok az Emlékiratokból. Darabja 25 frt. 

1 drb. barna szövetes kis kanapé (elhasznált) 50 frl.
1 drb. iróaszlnlka. melyet Kossuth Lajos Írnoka

használt..............................................................50 frt.
1 régi d í v á n .........................................................50 frt.

Van ezenkívül egy billiard-asztal, 22 elefántcsont 
tokevei és megfelelő mennyiségű dákókkal, dákolartóval 
és minden szükséges készülékkel.

Ez* a billiardol 25 í vig úgyszólván naponta hasz
nálta a Legnagyobb Magyar. Ezen egyszerű, becses 
billiard asztal teljes jó karban van: ára, mint nagy
becsű ereklyének 3000 frt.

\ an ezeken kívül 3 kisebb könyv állvány drbja 
25 frt. és számos apróbb emléktárgyak.

A fent kitett árakat magam szabtam meg, tekin
tettel országunk anyagi helyzetére, mert a gazdag 
Anglia, vagy a tranczia nemzet egyesei bizonyára az 
itt kitett összegeknél húszszorta nagyobb árakat ad
nának minden egyes emléktárgyért, ha azok az illető 
országok legnagyobb fiainak holmii lennének.

A leirt tárgyakért kevesebbet vagy többet ígérők 
küldjék be ajánlataikat e hó 15-ikéig a budapesti 
1848—49-iki Ereklyemuzeum igazgatóságához (Károly- 
kőrut 3. sz.) hol az emléktárgyakat május 15-ikén 
nyilvánossan elárverezzük.

A jegyzékben foglalt ereklyéket természetesen 
a legtöbbet ígérők kapják meg.

Minden egyes holminak valódiságát az örökösök 
írott es a holmira pecsételt sajátkezű bizonyítványa 
fogja igazolni.

Budapest, 1895. május G.

Csak mese.
Mesét mondok az üldözött tót fiúról, kínzóiról: a 

magyarokról; no meg aztán a humánus és vallásos gyá-‘ 
rosról, a ki természetesen szintén tót-testvér, mert hurna- 
nismus és vallásosság nem magyar erény : legalább ezt én 
igy tanultam otthon az édes szülei körben, a hol az igaz 
nemzeti érzelmet ti ápoltátok, fi növeltétek nagyra, 
szent-mártoni lelkes apostolok, s tettétek üdvössé, ál
dásossá annyiunkra, a kik e hazában hazátlanul tengünk.

Áldásossá? üdvössé? Ám lássunk nehány példát, 
s vonjuk le belőlük következtetéseinket.

Szeretett apám. kiért még most is könyökei ontok, 
forró könyökét, egykor jómódú iparos volt egy nagyobb 
községben, a hol az emberek a földmivelésen kivid 
sem nemzetiségi kérdéssel, sem cgyébb politikával 
nem foglalkoztak, s oly tudatlanok voltak papjukkal, 
s tanítóikkal együtt, hogy azt sem tudták, hogy ők el 
v a n n a k n y o m v a é s p e d i g  a in a g y a r o k !  ó 1 !

Ezen szent igazságtól ment volt a fejük, de an
nál tettebb volt a szivük vallásos érzelemmel, ládájuk 
feneke bankókkal, csűrjük gabonával, istállóik lóval, 
marhával, kamarájuk harapnivalóval.

Egyszer azonban olyasmi történt jó öreg lelké
szükkel. a mi minden emberrel megtörténik, még 
pedig még életében, t. i., hogy meghalt.

Hívei a legtisztább kegyelettel temették el, sírjára 
a falu ügyes asztalosával díszes fejfát készítettek, azt 
a falu leányai virágokkal díszítettek s az egész falu 
népe igaz kőnyűket hullatott sirhalmára.

Administrátor jött a megüresedett helyre s ennek 
működése jelzi azt az időt, melyben a falu népe hosszú 
álmából felébredt, öntudatra kelt.

A lelkes adminislrator, a ki pedig abból a ma
gyarságáról híres városból került ki. a melyben e sorok

napvilágot látnak, volt az ébresztő. Ő napnál fénye
sebben bebizonyította, hogy e „földön melyen annyiszor 
apáink vére folyt", a tótok nagyon, de nagyon el 
vannak nyomva, valóságos rabszolgák, pedig urak le
hetnének, hisz ez a föld, ezek a hegyek egész Kár
pátokig az övéik, az ő tulajdonuk volna, ha mások 
nem bitorolnák azokat".

A ki nem hitte, az Írásban is olvashatta csak
hamar ez állításokat: olvasta szegény apám s bátyám 
is. En is gyakran ökölre szorítottam kis kezeimet a 
mikor azokat a csúnya alakokat láttam újságunkban, 
a melyekre azt mondogatta apám, hogy ezek a mi 
elnyomóink.

Ezentúl egy héten kél ünnepünk volt: a vasárnap 
s amaz igéket hirdető újság érkezésének a napja.

Oh mily vaddá tudott lenni némely czikk olva
sásakor az én szelid apám ! E vadság néha napokon 
át tartott, miközben feléje se nézett a műhelynek, 
hanem a helyeit az administratorhoz, a későbbi lel
készhez járogatott el tanácskozásra, majd a szomszéd- 
faluba is ellátogattak.

Mondjam-e mi lelt a gyülésezéseknek a vége ? 
Az üzlet elhanyagolása. Apám fanatismusa rá ragadt 
bátyámra is s mikor évek múlva árván maradtam, 
minden garas nélkül hagytam el a szülői házat, hogy 
távolabbi faluban inas-éveimet megkezdhessem.

Nem nyújtom hosszúra mesémet: csak annyit 
mondok még cl. hogy mikor már segéd lettem, jó 
helyet szereztem bátyámnak is egy gazdaságban : de 
ö hallani sem akart a magyarónokról, a kiknek Ő 
nem akart szolgálatába állani, inkább éhen hal, monda 
nekem.

Éhen ugyan nem halt, de bizony nagyon közel 
állott az elpusztuláshoz, s most is ott nyomorog falu-

Gróf Kreith Béla.



mely üléseken több igen érdemleges határozatok let- 
lek kimondva. hanem ezámonkérő. széket is tartott s 
„^‘'alakította a f-rónai nyaraló-részvénytársaságot. 
Ezenkívül meglátogatta a bányászati s erdészeti aka
démiai tantermeket, gyűjteményeket, a mull hóban 
megalakult czipőgvárat. a kötszővö iskolát, a hazánk
ban páratlanul álló szép kálváriát, a bányász kórházat ‘ 
.* több iparmühelyt is. A fontosabb közgyűlési hatá
rozatokról, melyek ö méltósága elnöklete alatt hozat
tak. jövő alkalommal szólunk.

— M eg h ív ó . A selmoczbányai zenemükedvelök : 
vesülete és az akadémiai ifjúsági kör Berzeviczy ’ 

\jargil Knezovits Irma úrhölgyek és Niemczik E. Géza 
tanársegéd ur szives közreműködésével f. évi május-hó 
•>5.én a Sembery-féle teremben az ifjúsági kör pénz
tára javára jótékonyczélu hangversenyt rendez a kő
vetkező műsorral: 1. Megnyitó Schubert „Des Toufels I 
bustschloss" ez. operájából. Előadja a zenekar. 2. 
Dalegyveleg Lányi Ernőtől. Előadja az akadémiai dalárda, j 
3 Joli. Joachiin Quantz „Fuvola concerto Előadja 
Clement Károly ur. 4. Beethoven 1. simphonia „Andante ' 
con nioto." Előadja a zenekar. 5. Dialóg. Előadják Zi- i 
vuska Jenő és Réhling Konrád urak. 6. Félix Mendelssohn 
Bartholdv „Zongora concert (g moll)*. Előadja Niem- * 1 
czik E. Géza tanársegéd ur. 7. Mozart VI. symphonia. ; 
Előadjak: Berzeviczy Margit és Knezovits Irma úr- * 
hölgyek zongorán és a zenekar. Melegen ajánljuk e i 
kiváló élvezetet nyújtó hangversenyt városunk intelli
gens közönségének figyelmébe.

— Bérmálás lesz a pünkösdi ünnepek alkalmá
val. E hirt hozta a napokban egy esztergomi levél. A 
nap még nincs pontosan meghatározva, s csak annyit 
tudnak az itteni illetékes körök, hogy pünkösdkor lesz, 
de jövő alkalommal már valószínűleg mi is megírhatjuk, 
hogy az ünnep első vagy 2-ik napján lesz-e a bérmálás.

H a n g v e r s e n y .  Fényesen sikerült estély volt 
a május 4-iki lyc. konczcrt. Az ének- és zenekar jól 
kiválasztott darabokkal lépett fel; Tóth Aladár mo
nológja — a szavaló hirteleni rosszul léte miatt el
maradt. — A zenekar nyitotta meg a műsort Zingana 
szép spanyol keringővei. (Hangverseny czim s nyitá
nyul keringő?) Azután a vegyeskar énekelte a Vadász
dalt. A bűvös vadászból választolt Fantázia, melyet a 
zenekar karmestere Hankisz Hugó, Westhoff K. zon
gora kísérete mellett adott elő csak egy hibával b írt: 
hosszú volt. — Hankisz H. finoman játszik, futamai, 
trillái lágyak, behizelgők voltak, a mi tekintetbe véve, 
hogy Hankisz H. valószínűleg most lépett fel először 
fuvola soloval a nyilvánosság elölt, mindenesetre el- 
ősmerésre méltó. A Tréfás dalokban a pianok. forték 
sőt a crescendok is teljes correctséggel voltak keresztül 
vive. Fénypontja volt, mint máskor is, az estélynek a 
Ponicsán Pál Kurucz dalai. Gyönyörű bariton hangja 
tisztán csengett, a szívig szólott. Egy múlt alkalom
mal is volt már alkalmunk dicsérőleg megemlékezni a 
Ponicsán P. énekéről, de hangja most feltűnően tisz
tább, csengőbb és erősebb is volt, talán annak kö
szönhetjük ezt, hogy felhagyott a dohányzással ? Nagy 
előnyére szolgál hangjának, hogy az énekeseknél most

jában és környékén. Igaz, hogy most már jönne a 
szerencsétlen, de hál egy kukkot sem tud más nyelven, 
mint tótúl s igy nem tudván magát megértetni, nem 
mer onnan kimozdulni.

Most már szánja-bánja tévedését, s látja, hogy 
én egyebek mellett a magyar nyelvben való jártassá
gomnak köszönhetem kedvezőbb helyzetemet, a ma
gyar nyelv és magyar vidéki viszonyoknak megismeré
sével, az itt szerzett műveltséggel biztosíthattam 
jovömet s alapíthattam kielégítő, sőt jónak mondható 
életmódot.

Szegény jó anyám nem egyszer mondja bátyám
nak: lásd az öcséd kétszer annyit ér, mint te, ő 
magyarrá lett, de tótúl is tud. s ezt is jobban tudja 
mint te, a magyarónok semmit sem vetlek el tőle, 
nyelvét se, de adni adtak neki kincset, a miből mindig 
megél a maga emberségén.

Ha bátyám régi levelei kezembe kerülnek, melyben 
óva int az elnyomó, engem üldöző ellenségektől, bizony 
nemcsak én mosolygok rajtuk, de most már ő is, de 
87 ő mosolya nincs keserűség híján. En sohase erez- 
l°m magamat üldözöttnek.

Nem rég meglátogattam kedves falumat s ott 
hosszabb időt töltve régi ismerőseinket s koHarsaimat 
's felkerestem, nem úgy, mint évek előtt, a mikor
szegény édes anyám erőszakkal visszatartott a másokkal
való érintkezéstől.

Csak ekkor értettem meg anyám eljárását.
Ö neki ugyanis annyira telcbeszéllék a fejét azokio 

112 állítólagos bántalmakról, melyeknek én a magyarok 
őszéről ki voltam téve, hogy attól tartott, miszerint 
némelyek sajnálkozva fölöttem, elijesztenek uj pá
lyámtól, vagy esetleg még szemrehányásokat is tehet- 
liek azért, hogy e bántalmakat tűröm.

Milyen jól esett nekem most az az elégtétel, a
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annyira divatba jött s a hang tisztaságát veszélyeztető 
vibratiót nem alkalmazza folytonosan. — A Népdalok, 
Tengerész-dal ismét a Fekete tanár ur ügyességéről 
tettek tanúbizonyságot, mely a darab megválasztásban 
s a betanításban rejlett; ugyanerre szolgált az utolsó 
Induló is. melyet a vegyeskar adott s melyet miként 
a többieket is, zajosan megtapsolt a szép számban 
egybegyült közönség. — Hankisz H. ur elkövetett 
minden lehetőt, hogy a zenekar darabjai sikerültek 
legyenek, határozott haladás látszik is — de hát ha 
egyszer nincsen erő, többet nem lehet producálni. Az 
énekdarabokban Fekete tanár ur szakképzettsége és 
fáradhatlansága jellegzetesen érvényesült: a gyermekek 
hangján megérzett ugyan a fejletlenség és élesség, de a 
szinezés kifogástalan volt. •— A műsor után táncz kö
vetkezett. Fáradhatlanul s jó kedvvel tánczoltak a 
többé s kevésbbé bacfisok lycista és nem lycista tán- 
ezosaik karján s az a csoda történt, hogy a mulatság, 
daczára annak, hogy elite mulatság volt — csak reg
geli négy órakor ért véget. Valószínűnek tartom, a 
jó kedvből következtetve, hogy tulajdonképen még 
most is tánczolnának. ha a mamák, azok a kérlelhe
tetlen mamák erőszakosan tol nem lépnek s haza nem 
viszik lányaikat folytatni a mulatságot — álmaikban.

A. / .
— A tornaversenyhez szorgalmasan készülnek vá

rosunk két kőzéptanodájának növendékei, tanáraik 
vezetése mellett szép katonás rendben gyakran vonulva 
le a gyakorló térre, a hol mutatványaikat mindannyi
szor nagy érdeklődéssel kiséri számos néző. Miként 
értesülünk, Beszterczebányán nagymérvű intézkedések 
történtek a versenyzők fogadására. A Beszterczebányán 
megjelenő „Felvidék* ezeket írja f. hó 5-iki számában : 
A beszterczebányai kerületi tornaversenyt rendező 
szükebb körű bizottság április-hó 28-án a megyeház 
kistermében Csipkay Károly alispán elnöklete alatt 
gyűlést tartott. Lévay István, főgymn. igazgató a 
múlt gyűlés határozatainak foganatosításáról beszámol
ván, kijelentette hogy az ide sereglendő tanulók élel
mezésére vonatkozólag úgy Szász Károly, mint őzv. Mill 
mann Jánosné vendéglősökkel abban egyezett meg, hogy 
a tanulók 1 frtnyi dij melleit egy napi élelmezésben 
fognak részesülni. Az elszállásolásra vonatkozólag meg- 
keresldnek a helyi) iskolák fentartó hatóságai, hogy 
az iskolák helyiségeit ez időre a tanulók elhelyezésére 
engedjék át. Az ágynemüekre vonatkozólag tervbe vé
tetett a kassai hadtest és a losonczi czredparancsnokság 
megkeresése kellő számú szalmazsák átengedése iránt. 
Ugyancsak megkeresés intéztetett a losonczi ezredpa- 
rancsnoksághoz a kassai zenekar ide vezéreltetetése 
tárgyában. Megállapittatott az érmek és oklevelek 
száma és szövege. Tervbe van véve két arany, 10 
ezüst és 40 bronezérem; továbbá 40 drb. oklevél. Az 
alsóbb osztályú tanintézetek kilüntetési dijai emlék-
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hivassák egybe, melynek teendője lesz a szükebb körű 
bizottság jelentéseit tárgyalni, az elszsállásolási, élel
mezési. *zakbiráló és kirándulást rendező bizottságokat 
megválasztani. Egyúttal folkérottok úgy az állami, mint 
a kassa-oderbergi vasutak, hogy a versenyre ránduló 
tanulókat minél kedvezőbb menet-dij leengedésben 
részesíteni szíveskedjenek. Mindezekből látható, hogy a 
torna verseny rendezése jó kezekbe van letéve s midón 
a t. közönség jóakaratéi figyelmét versenyre fölhívjuk, 
biztosíthatjuk, hogy ritka élvezetben lesz része. Mind 
bizonyosabbá válik, hogy a versenyre a kűzokt. mi- 
nister s Klamarik, min. tanácsos is eljön

— Az állami iskolák eszméje ismét felvette
tett városunk közgyűlésében Ezúttal a polgármesteri 
havi jelentésnek a helyi). r. k. felsőbb leányiskolái 
épület veszélyes állapotáról szóló részére vonatkozólag 
lett indítványt l)r. Stuller Gyula biz. tag, a kor kívá
nalmainak mindenben megfelelő állami felsőbb leány
iskola létesítése iránt. A közgyűlés ez ügyben a nép
nevelésügyi bizottság felszólítását rendelte el, hogy be
ható tanulmány alapján az előző években nyert meg
bízatáshoz képest javaslatot dolgozzon ki s azt a 
legközelebbi közgyűlés elé vezérelje.

A választók névsorának kiigazítása. Az 
országgy. képviselőt választók 18%-ik évi névjegyzé
kének kiigazítása tekintetűben az összeíró küldöttség 
akkép határozott, hogy a kiigazítási munkálatokat e 
hó 20.. 21. és 22-én végzi a városház tanácstermében 
és pedig a következő sorrendben :
Selmeczbányán I. negyedében május

„ II.

tárgyakból fognak állani. A jelentkezők száma mai j 
napig: 542 tanuló. 30 tanár vezetése alatt, 12 taninté- j
zetnek válasza mai napig késik. 12 tanintézet bejelen- kifejezése és sikkes hajlongások mellett vett búcsút a 
tette, hogy a versenyen nem vesz részt. Elhatározta- I m- roszat sem gyanító szives bolttulajdonostól, a ki

20-án d. e. 
20-án d. u.

„ 111. „ 21-én d. e.
„ IV. „ „ 21-én d. u.

Hodrusbányán és Bankán „ 22-én d. e.
Bélabánya, Steft'ultó ésF. Fuchslochon „ 22-én d. u.
mindenkor d. e. 8—12-ig, d. u. 3—fi-ig. — A kül
döttség elnöke : Platzer Ferencz, tagjai: Zaretzkv Adolf. 
Oszvaldt Gusztáv, Hankisz Jenő, jegyzője: Vörös 
Ferencz.

— Vihnyefürdő geológiai viszonyainak tanul
mányozása s felvétele tárgyában városunk utóbbi 
közgyűlése akképen határozott, hogy Cseh Lajos ni. 
kir. bányageologust kéreti fel a tanulmány s felvétel 
iránt, illő tiszleletdij melleit, mely felvétel legkőzelébb 
a közgyűlés elé leszen terjesztendő, hogy ennek alap
ján újabb intézkedések tétethessenek a fürdő fejlesz
tése tekintetében.

— Furfangos csaló. Egy elegánsan öltözött fiata 
ember azzal köszöntött be e napokban egy helybeli 
üzletbe, hogy nehány osztrákveretü ezűstkoronásra 
óhajtana szert tenni. Az előzékeny iparos nemcsak 
ezt a kívánságát teljesítette azonnal, hanem fiókja 
egész tartalmát az asztalra öntötte s készséggel engedte 
az urias kinézésű idegent a mintegy 40 frtnyi ezfíts- 
pénzben válogatni. Nehány frt árát kiválasztván s 
ezüst forintosokkal kicserélvén, majd köszönetének

tolt. hogy f. hó a 120-as nagy bizottság gyűlése

kitmit szegény édes anyámnak szerezhettem 
mindenüvé magammal hívtam! Készakarva kerestem 
az alkalmat, hogy olyanokkal is érintkezhessen!, a 
kiktől szegény anyám, legtöbb szemrehányást kapott s 
élénk színekkel ecseteltem tőlem telhetöleg a magyar 
vidéki viszonyokat, nmagyar jóindulatát a tóthoz, a 
kit atyafinak h i , tehát magához közelebb állónak, 
mint a németet, a ki csak sógora.

Bizony mese az Janó bátyám, mondám nem egy
i helyen, a mit maguk roszat a magyarokról hallottak, 

s- mese számba vegyék az én szenvedéseimet is.
A könycs szemek tanúi annak, hogy az asszo

nyoknál hitelre találtam, az apák meg pártfogásomat 
kérték kis fiaik részére!

Nem szégyenlem bevallani, hogy anyám künyüi- 
vel az enyéim is cgygyé folytak; igazi őrőmkőnyek 
voltak ezek.

Sok Janöcskát és Misót elszereztem azóta ma
gyar vidékekre s most már az egész falu tudja, hogy 
az én üldöztetésem : a tót fiúé csak mese volt, vala
mint hogy a magyarónok gonoszsága is csak mese. 
Tudja ezt az egykori administrator is. de ugv tesz, 
mint többi elvtársai, a kik a haladó élettel összeütkö
zésbe jőve, visszavonulnak az agitáczio teréről s köny
veiknek élve, csak levelezés utján ápolják egymásban 
a hitet „a jobb jövőhöz*, s a propagandát addig a 
fiókjukban hevertetik.

Mikor érnek meg arra a szent-mártoniak, hogy 
mindaz a rósz, a mit lázas agynak szüleményeként a 
magyarokról a papírra vetettek vagy káromló szavak
ban ünnepeknél, vigságoknál kiejtettek, csak mese és 
semmi más? W -  ktty )

gya
már csak akkor vette észre a 14- frtnyi hiányt, mikor 
a gavallér Selmeczbúnya határán túljárt s a rendőrség 
azt sem tudta, mely irányban indítsa meg a nyomozási.

— Elhaltak. 97. Veninger Emília 4 iiónapos, r. 
k., Convulsiones. 98. Lopták Márton 4 hetes, r. k.,

: Enterocatarh. 99. Tretyák János 48 éves, evangélikus 
Phtysis pulmonum. 100. Paskay Mária 3 hónapos, r. 
kath., Enterocatarh. 101. Elek János 47 éves r. kath., 
Szivgörcsők. 102. Moicska József 18 éves, róni. kath.,

' sorvadás.
— Minek Amerikába? minek idegenbe,"ha itthon 

is jól folyhat a dolgunk? Lám a szorgalmas garam-
; völgyi népnek az a része, melyet itthoni teendői nem 

kötnek le egész tavaszra és nyárra, nem hallgat azok
nak a szavára, a kik tengeren túlra csalogatják őkel, 

í hanem csoportokban keresik fel a magyar alföldet, a 
hol jó munkabér mellett vígan végzik munkájukat, s 
telt erszénynyel térnek vissza a nyár vége felé szőkébb 
hazájukba. E napokban egész önérzettel emlegette egy 

■ ifjú pár, hogy ők két nyáron át dolgoztak Hegyesen 
(Mezőhegyesen) s keresményükön házat vettek s e 
nyáron tehénre és sertésre valót akarnak ott szerezni. 
.Sokan vannak igy, — monda egy harmadik atyafi — 
csakhogy ott meg kell ám fogni a kaszanyelet!" — 
Eddig gyalog járlak le, de ezentúl vasúton fognak 
oda utazni, mert az idő is pénz, és mert már vasúti 
jegyre is telik a keresményből. Jól esik hallani tót né
pünk részéről ilyen nyilatkozatokat.

— Drága ebédek. Az ebédel, a melyei II. Vil
mos német császár az északkeleti csatorna megnyitása 
ünnepségeinek alkalmából Kiéiben ad. a t . W. Bor- 
cliardt előkelő Berlini ezég fogja szállítani, mely azért 
nem kevesebb, mint 100,000 márkányi általányősszeget 
kap. Ennek fejében a rzég köteles gondoskodni egy

; -  természetesen a fejedelmi házigazdához mért fé
nyességű ebédről mintegy 1000—1200 ember számára.
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A berlini szakács-egylet az ebéd elkészítésére 42 sza
kácsot és 2 föszakácsot bocsát a czég rendelkezésére. 
Az egész ebéd árából kitűnik, hogy egv-egy résztvevő 
körülbelül 100 márka áru ételt fog kapni. — Annál 
az ebédnél, a melyet Hamburg városa a császár tisz
teletére adni fog. 800 teríték lesz. Minthogy az uj 
tanácsház öt külőmbözó termében egyszerre fognak 
tálalni, a kiszolgálás maga 11—12.000 márka költséget 
fog felemészteni. A különböző borok kétségeire 30
32,000 márka van előirányozva. Ehhez járulnak még 
itt is az asztalterítők, poharak, ezüstnemü és az étkek 
költségei, úgy hogy ennek az ebédnek a költségeit is 
bízvást többre lehet becsülni 100,000 márkánál.

— Szalay-Baróti A magyar nemzet története 
kiváló munkájából most kapjuk az 1. kötet 13. füzetét, 
melyben az Árpádházbeli királyok kora immár végére 
jár. IV. Béla, István, Kun László királyok története 
van benne elmondva az eddig is már annyiszor el
ismert élénkséggel és alapossággal. A füzethez két 
mümelléklet van csatolva. Az aradi gyűlés rajza Gei- 
gertől, és Than Mór ama híres festményének repro
dukciója, mely az Imre és Endre közti jelenetet ábrá
zolja. A szövegbe nyomott illusztrácziók a kővetkezők 
Przemysl Otakár pecsétje, Szt. Margit kolostorba vonul, 
A Margitszigeti kolostor romjai. István ifjabb király 
pecsétje. Kezaö „I‘ betű II. Endre okleveléről. V. 
István pecsétjének előlapja, V. István pecsétjének 
hátlapja, V. István ezüstpénze. Erzsébet királyné, V. 
István neje pecsétjének hátlapja. — Egy füzet ára 30 
kr. Az egész mű mintegy GO füzetben lesz teljes és 
megrendelhető Lampel Róbert (Wodianer F. és fiai) 
kiadóhivatalában, Budapest, Andrássy-ut 21.

— Városi élet a XVI. században. A felsőmagyar
országi városokban a XV—XVII. századokban szigorú | 
kasztrendszer uralkodott. A városok alapjellegét, de i 
egyszersmind gyors emelkedésük egyik kulcsát szigorú j 
vallásosságuk alkotta. A vallás ellen elkövetett bűnök ; 
a legszigorúbb beszámítás alá estek. Selmeczbánya ! 
jegyzőkönyve szerint: a ki Istent, a Boldogságos szüzet. 1 
a szenteket káromolja, vagy a kereszténység szentségei 
felől gonoszul beszél, az egyházi törvény alapján egy- | 
mást kővető 7 vásárnapon (a kőrmenet előtt) övig 
meztelenre vetkőztetve, mezítláb és hajadon fővel volt ' 
kénytelen körül járni a templomot, miközben az arra ! 
kirendelt szolgák sűrűn veszőzték öt. A hithagyás j 
vizbefojtással büntettetet, a templomból való lopás bűn- j 
tetése pedig kerékbetörés volt. Bizonyos Jerschek nevű 
tolvajnál súlyosbító körülményül tudta be a bártfai ! 
tanács, bogy a Megváltóról és Miatyánkról fogalma { 
sem volt s rövid utón felakasztották. A városi tanács j 
tagjaira ki volt szabva, hogy milyen ruhában járjanak, 
milyen czeremóniákat kövessenek. Az az ellenvétőket j 
birsággal sújtották. Spillenberg János lőcsei tanácsos, ; 
mert a tanácsülésen mentében és piros czizmában je 
lent meg, 40 iteze borban marasztaltatott el.

— Vetőmagvak. (Mauthner Ödön tudósítása).
Amennyiben a vetésekre e héten ép oly kedvező az 
időjárás, mint múlt héten volt. csakis multheti jelen
tésünket egész terjedelmében fentarthatjuk. Változás 
annyiban történt, hogy mesterséges rétek kaszálók, 
egyáltalán takarmányozási czélokra és pázsitalakilá- j 
sokra való fümagvaknak, magkereskedőknél rendkívül ; 
nagy kelendősége van. I

Jegyzések nyersáruért 100 kilónként Budapesten :
L u c z e rn a ....................................  48—52 fit j
Vörös ló h e re ...............................66—70
M uharmag....................................19—20
Tavaszi bükköny..........................8 1/ ,—9
B altaczim ....................................10—10'/*

S E L M E C Z B A N Y A I  H Í R A D Ó ' VI. évfolyam. 19.

Nyilttér.

Férfi-szabóiizlet.
Midőn a n. *•. közönségnek U-csi-s ínyeiméi legújabb dí

váin lu t i ih / . i  éh u.trti'i ( 'é r lir ii t i- ik c l iü é iu ir c  kik-mi 
bátorkodom, egyszersmind a legújabb facon szerinti legszolidabb 
és jutányosabb kiszolgálásról biztosi lom t uieg.vndi lóimét

Kérem egyúttal a n é közönséget, valamint eddigi szives 
megrendelőimet, barátaimat s ismerőseimet, szíveskedjenek ’2b év 
óta fennálló üzletemet úgy mint eddig b támogatásukban részesíteni.

.Minél számosabb megrendelést kérve és eddigi pártfogásu
kért köszönetét mondva maradtam kiváló tisztelettel

Selmeczbányán 1895 april
I, iii< lcr  .ló z s e t'  szabómester.

T i  a  ■ m te a m w

Endesgefertigter beehrt gieh liiemit. das boeligesoliiitzte p I 
T. Publikum und dió HerVen lvunden aufmerksam zu maelien .mi 
si-in rei.-lt sort rtes Láger dei u e i ic * t e n  i i i k ! M li»i’ e i ' i i v . e : i  ' 
l í e  r e n  .f |«»(!«>- : .H e íiir die Erülijaiirh- und Sommer 5Sais.ii, 
und garautirt fúr die solideste und realista Bedinung. Hestpllungen 
werdon nac'i dér nenosten Fayon ansguliihft. l ’nd bitté das ho<-h- 
gesebützte P  T. Publikum, sowie meino goehrten llerti-n Kund.n. 
Freundo und Bekannte, das sóit 25 Jahren besteliende alté Kun- 
den-Oesuliiift zu unterstiitzen Uui Ibre Zablreielien und selír 
gesehiit/.ten Auftriige bittend und fiir das bis heute mir gesehenkte 
Yertrauen dankend verbleibe mit alléi* Uoehaehtung

<ím s (‘I' l . i n d e r  Sehneidermeister,

XKKKXXXXXXXXXXXXXX

Kerestetik.
Trauer Gyula fűszer és papir- ii/lctébcn egv tanoncz azonnal felvétetik.

k x x x x x x x x x k x x x x x x x X

f  l lr t li  N e l j e i i i a z ó v o t e k e l  .‘IS  k i to l  14 fit (55 kiig 
méterkint - valamint fekete, fehér, színes. I lo in io l ie r g -  
s e ly t 'in  35 kitol 14 frt 65 kiig méterkint sima. .síkos, koez- 

, kázott. mintázottak, damaszt s a. t. (mint egy *40 különböző 
minőség és 2 0 0 0  szin és mintázatban s a. t. p o s t a b é r  é s  
v i ln in ie i i le s e n  a  h á z h o z  M zállitva  m in t á k a t  
p O s ta lo r d n ltr tv a l  k iü t i  : l l c i i i i c l i c r g  f i .  (<•*. k .  
- t lv a r s / .r t l ll tr t í  » e lj t 'm g y r tr n  K á r ie lih e n ,  Svájezba 
esimzett levelekre 10 kros, levelező lapokra 6  kros aélyag ragasz
tandó. Magyar nyelven irt megrendelések pontosan el'intéztetnek

H i r d e  fc é s  ek,

. / »  ...
\  / A ' / /

Kitűnő padló-máz!
puha padlóra.

Linóleum padló-zománcz
3 árnyalatban

E iseustad ter T estvéreknél Bécsijén.
Teljesen használatra kész, csinos és 

a czélnak megfelelő '/, kilós dobozokban.
Linóleum padló-zománcz eg-y óra 

a la tt megszárad, pompás fényű, sima és i 
repedésektől ment marad.

Linóleum padló-zománcz közvetlenül 
a dobozból mázolható fel.

Linóleum padló-zománcz használatra 
sokkal olcsóbb, mint a többi padlófénymáz.

Kapható minden nagyobb festék- 
és gyógyáru-üzletben. 5—6

Hold- und Bogenrotler und noch mit anderen 
schönen Gesarigestouren versendet von 7 bis 20 Mark 
untéi Nachiíahme. Aclit Tagé Pröbezeit, Behaiidlung, 
Preisliste gralis. Das grösste Vogelgeschafl von W. 
Ilcering in St. Andróasberg, (Harz.) Schulstrasse 427.

QOQOOOOQGOOmOGOOQQl

|  KIADÓ HÁZ ES KERT.D  A „steingrubeni 207,111. számú 3  házban I. emeleten: 3 szobából, kony- ■ f bábái és mellék helyiségekből, továbbá í  eg> földszinti 2 szobából, konyhából >  és m ellékhelyiségekből álló lakások,■ I úgyszintén egy jókarban tartott g y ű 
lj m öleskert, vagy kUlön-külőn, vagy if  egészben jutányos feltételek alatt
5 azonnal kiadó.
J  Bővebbet BIEDER, ANTAL-nál
) G - T E Z T É S E  ET. 5

So o o o o o o o o o o o o q o o o g c

SZENT JA K A B

MÜHLE VILMOSudvari szállító kertészeti és niagtelepe 
T E M E S V Á E - G . szállít legkitűnőbb és legmegbízha

tóbb mezőgazdasági,erdészeti, konyha-, veteménv- és virág-
M A G V A K A T

jutányos áronmindenféle növényeket, rózsákat, 
cserjéket, fákat, bogyógyiimöles- 
féléket és spárgagyökereket; kertészeti eszközüket stb. stb.

Evek i'na kipróbál!, mindig jónak bizonyult gyógy
szer a gyomorbajok, különösen emésztési zavarok, 
étvágytalanság, görcsök, kólika, gyomor, lég/ések- 
rekedés stb. ellen. Egy üveg ára: GO kr, és 1 lYt 
20 kr. — Prospektus ingyen. — Első rangú gyógy
szernek bizonyult, a Dr. Lieber-féle idegerősit - 
elixir, védjegye f  és horgony) már évek óta az 
idegbajosoknal. — Kérjenek prospectusl. — Or
vosi és hivatalosan hitelesített előírás szerint k 

szili M. Kanta gyógyszerész Prágában.

T  1  1 i gyógyítható még a

Iszákossá# ,« r r c .
gede essencziájával. Alkalmazásba vehető az 
iszákosnak tudta nélkül, szin . szag-, iznélkllli. 
Hatása kivétel nélkül biztos; ezért jótáll a czég. 

— Egy üveg ára - I frt 80 kr. —

Főraktár: Salvator gyógy tár, Pozsony, továbbá: 
Molnár Lipút Kassán, Balogh József, Dr. Merez 
Mór Miskolezon, l)r Kotlisehnek V. Em. Debrcczen, 
Stadler M Győrött, Barcsay Károly Szegeden, 

valamint a legtöbb gyógyszertárban.

Nyom atott Joerges Ágost ézv. es F ia  könyvnyoim lájál an  Sp lm eczbányán IM '5 .
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