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! országúira.
Elég az hozzá, hogy elhagytam a tár• saimat s ez voll a vesztem.
Sietve haladtam a poros országúton, a mennyire
behegedt sebem engedte s fáradt lábaim bírlak; do
bogd kebellel síeltem az édes otthon felé, éllen, szoinI jan, melyhez, már oly közel voltam; de Zólyomnál
: felismerlek honvédruliáinról Hurbánnak bocskoros vij lézei és én a nagyobb erő elölt capituláltam, s bele
! kerültem a zólyomi vár börtöneibe, a hol már több
! száz honvéd volt összefogdosva.

vagy jó pajtásunk az utezasoron kereseti bennünket,
a parancsszóra rendben masírozó tömeg sorai között,
honnan nem kilépnünk, de még kiszólanunk som
volt szabad.
Most Ki évvel öregebb vagyok, de könnyebben
masíroznám végig városunkulczájál, mint akkor tettein !
Az a keserűség, az a fájdul om, nagyon nehéz, nagyon
terhes volt.
No. de mentünk, még azt az igazán mély fáj
dalmai. jogos keserűséget is elrejtve, hogy arezunkat
kémlelő kísérőink ne lássák azon se gyönyörködhessenek,
pedig heh nagy kísérletbe esett a mi erős elhatározá
sunk akkor, a mikor egyik társunk szemünk láttára
bontakozott ki övéi karjaiból s az utolsó búcsúszó :
az. anyának, a testvérnek hangja, fájó sikoltása fülünkbe,
nem. szivünkbe halóit !*)
Még ezt is elfojtottuk s még mi vigasztaltuk P.
társunkat, a ki erős lélekkel állott sorba s tette „előre
arcz*-czal az utat.
Az első állomás Léva volt. hova pihenés nélkül
masíroztunk, onnan Heisen át (léesillybe. alm i besoroz
tak bennünket az olaszországi osztrák hadseregbe.”

Az uj vasút terve.

t
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val a bclabányai vasút baloldalán egész Kecs
késig vezettetnék, a hol is a patak mellett
jobbra kanyarodva a keskeny vágánya vasút
testén némi eltérésekkel O.-Berzencze községbe
vezettetnék, a honnan a g.-berzenczei állomás
hoz csatlakoznék.
Megjegyezzük azt, hogy Selmeozbányán a
kestyánszky József-féle házzal szemben külön
megálló hely terveztetik és Bélabányán az in
dulóház az ottani kohóval szemben lenne, s igy
Bélabányára az az előny származnék e terv
szerint, hogy az indulóbáz legfeljebb 1 kilo
méternyire lenne a várostól.
Midőn az újabban tervbe vett vasút irányát
a fentiekben jelezzük, helyén valónak tartjuk
egyszersmind ez uj terv előzményeit, valamint
a végrehajtó bizottságnak a várossal szemben
kifejezett óhaját, illetve megkeresését is ismer
tetni. melyet a legközelebbi törvényi), biz köz
gyűlésünk is tárgyalni fog.
\ v . Ipol y völgy bői Németin keresztül Selmeczbányára vezetendő rendes vágányu helyi
érdekű vasútvonal törzsrészvényeiből, mint már
régebben közöltük, városunk közönsége 120.000
fi t értéket jegyzett.
Midőn az ezen jegyzést kimondó határoza
tot közgyűlésünk meghozta, a terv az volt, hogy
a rendes vágányu vasút csak is Selmeczbányáig
épül ki és az innen G.Berzenczére vezető je
lenlegi keskeny vágányu vasút változatlanul
hagyatik meg, az uj vonal rutka-liatvani rendes
vágányu vonattal pedig a Korponán keresztül
Zólyomig építeni tervnzett rendes vágányu va
sút utjain köttetett volna össze.
Időközben azonban a vasúti érdekeltségnek végrehajtó bizottsága a korpona-zólyomi

Az Ipoly völgy és Selniec/J>ánya közt s ezen
át Garambenfflczéig vezettetni tervezett vasúti
vonal közigazgatási bejárása Iiudnay Béla fő
ispánunk elnöklete alatt e hó 8-án bejefeztetett
mely tárgyalásnál az elnökön s a feleken kívül
jelen voltak : Vértesy Kálmán ministeri titkár,
Spónyi Kálmán ministeri tanácsos, Tiszai Kál
mán vasúti felügyelő, (íöttniann János föellenőr,
Podhaiszky Alajos főhadnagy, Kuttn r Kálmán
kiilturinérnök, Czibulya László Hontmegye fő
jegyzője. Báró Xyáry Alfonz li. főszolgabíró,
Finka Sándor főszolgabíró, Kacbelmann Károly
gyártulajdonos, Skrovina Mátyás főszolgabíró,
Stetfens József főmérnök, Gianone Adolf fel
ügyelő, Boeli János főellenőr, Visnyovszky

Feledés.

Nyílt-tér három hasábos sorért 10 kr.
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Sándor vállalkozó mérnök, Török István, mér
nök, Sz'tnyai József polgármester, lleincz Hugó
tiszti ügyész, Bernhardt Adolf gazd tanácsnok,
Wankovits Lajos tb. tanácsnok.
A tárgyalásokról egyebek közt a követke
zőket sikerült megtudnunk:
A terv szerint a vonal a Zipser-zuzúnál
bekanyarodva a Selmeoz patak jobboldalára, Szt.
Antal fölött haladna a két malom mellett a Mórzuzóig Szent Antalon, a mennyiben a sz. antaliak
egy külön indulóbáz fölépítéséhez nem akarnak
járulni, legfeljebb egy megálló hely terveztetik.
A Mór-zuzótól a Selmecz-patak balpartjára
vezettetnék, melyről a közp. ezüstkohó fölött
ismét átmegy a jobb oldalra s onnét a stetfultói völgybe, melyben a stelfultói patak jobb
partján a kincstári ökör-istálló és a közelben
levő tó alatt, vagyis a felső kohóval szemben
nagyobb kanyarulattal a povrazniki magaslatra
emelkedik.
Majd a Bombái nevű mezőség alsó részé
ben a fercnczaknai bányatiszti lak felső szögle
tétől fölfelé egész a Márin-segits-aknához vezető
útig. a hol terv szerint az indulóbáz lenne.
Innét folytatólag a lóvonatu bányavasut
fölött 1 méterrel magasabb fekvéssel egész a
mérőliázig vezettetvén, egy nagyobb kanyaru
lattal az országúton és a Selmecz patakon át a
Balás-Lupták-féle birtokkal szemben a mostani
indulóbáz alatt lö méternyivel lejebb haladna
s az Érti Vilmos-félc major mögötti hegyoldal
ban a ribniki zúzok fölötti gerinezbevágásba
jut el (mely utóbbi 23 méternyi mélységre van
tervezve).
Onnan a kisiblyei pagony fölötti vízvezeték
mellett a mostani vasútnak részben felhasználásá

Hirdetmény.
Kies fekvése, gyönyörű vidéke és kitűnő levegője
valamint környékező fenyvesei miatt nyaralók által
si n í n h Ikeusni szokott Körmöczbánya szab. kir. váro
sában lévő, és a felvidéki magyar közművelődési egye
sülőt tulajdonát képező nagyvendéglö 189(1 évi novem
ber-hó 1-töl bérbeadandó.
A teljesen ujonan épült ésa kor legmodernebb igé
nyeinek megfelelő szálloda 20 vendégszobával több szó
imból álló kassinóhelyiséggel. .szétszedhető színpaddal,
nagv, díszteremmel, három étteremmel, kávéházzal
fürdőszobákkal, kényelmes vendéglős la kassal, istállók,
és kocsiszíne kkel bir és hozzá nagy mulatóikért is tar
tozik.
A tudakozódok és ajánlattevők, szíveskedjenek a
Felvidéki magyar közművelődési egyesület Nyitrán szé
kelő ügyvezetőségéhez fordulni, a hol a bérleti idő
tartamra és a bérleti feltételekre nézve bármikor tájékoztatásl nyerhetnek.
Nyitrán 1895 évi szeptember hó l-én
A felvidéki m a g y a r közművelődési
egyesület ügyvezetöség-e.

M isiio/iiiik ,i k.iloi i'ik Ál.szeldelik vonal tikkal a
fin■/.aI széliében hosszában, hogy ogv-«*gy gyúponlhoz
jiis.-aiiak az előirt időben, hol aztán előirt parancsok
szerint állják a tüzel, adják a tüzet, játéknak tekin
tett. mégis sok egészséges testet hidegséggel meglalli:l,l". sől halált is oszló gyakorlatukban.
Olt messze délen Zenla. ill fenn Nyílra a gynI" ni. mely léié annyian masírozlak s masíroznak majd.
Hal ezt az u ta l, melyei a minap erre jár,
hi'szleic/,.l)ányaiak megtellek, egykor ama nagy nap"k11;11, ml j.s meglettük, monda a minap egy 48-asunk ;
'te iH in hozoll ám minket vasul, mint a mostaniakat,
a kérlelhetetlen parancsolat hajlott, a mely ember•sziiml);i sem vette akkor a magyarl S a mi kiindiilo
pontunk nem Beszlerczebánya, hanem a magyarnak
annyira sötét Világos voll.
Hunét szöktünk selmecziek ölen s jöttünk erdőn
bokron kérésziül, mindig rojlelt ulakou. s mindig az
H kötelétől, erdő homályálóllakarva.
Bz.eroncsésen el is julollunk a mi girhe görbe
szíikebb hazánkba; de az ulonállóiról már akkor is
biiliedi (Jvetva halárában a csúf haláltól, az agyonh"nkózá>lól való félelem kihajtott engem 17 éves gve*rkel a nyílt országúira, a hova társaim nem követlek.
Egyébiránt most sem tudom, vájjon azok a vad,
Harczona gvelvai rablók imponállak-e oly nagyon,
' ,l-> a honvágy, az én édes szüleim látásának vagya
'ajtolI- e annyira, hogy kitérjek a rövidebbnek larlolt

Mayánkirdetésrk megáUapodá** szerint számíttatunk.

A lapot illető szellem i közlem ény, v alam in t az an y ag i rész is
k ia d ó h iv ata lra cziinzendó.

Egyes szám ára 10 krajezár.

TÁ RCZA.

HIVATALOS H IR D E T É S E K D IJA :
100 szóig 2 írt., ezentúl minden megkezdett 100 szónál fto krral töbl.

;
;
I
I
'
I

’

E vidékén akkoriban Kandói’ verbunkos kapitány
parancsolt, « ki BcszlelvzMiányáról napunknál elláto
gatott Zólyomba, az ill ...........
alunlasoinak nadonkinl kiadva rendeletéit s számba véve az drogotlakat.
Mikor már mintegy ütltl-an vollunk, ólnak inditoltak a szépnek annyiszor hallott Itália leié.
Hej, nekünk egy cseppet sem volt az akkor szép,
....... gifink Ifile. mert tudtak, hogy llalia akkor legalább is 10 esztendőt jeleni!
Zólyomból minden pihenés nélkül teltük meg
az utat Selmeczbányáig. a hol már pihentünk, azaz
CSil !•• pihenhettünk volna.
De hál nekünk neliányunknak ez a város iltlionunk, lakosai közül több ismerősünk, rokonunk
volt, a kikel látni, velők csak egy szót váltani sze
reltünk volna. De a parancs másként szólt, s Lander
kapitány parancsát nem volt ember, ki meg melle
volna szegni és mi „előre nrcz“-czal masíroztunk a
városon keresztül, a hol tán épen neliányunknak apja,
édes anyja az ablakon át epedve válla tekintetűnkéi,

De nem folytatom polgártársunknak elbeszélését,
a melynek c/.iméül joggn 1 Írhatnám a „tiz év“-et.
Az is elmúlt, az a tiz év. s honvédőink szenvevedéseikért bö kárpótlást lelnek, nekünk utódoknak
*) Pancaldy Gyula nem rég elhunyt polgártársunk volt ez
a társ. a kinek a jelenet előtt kél nappal megengedte Lander ka
pitány. hogy a zólyomi börtönből, a hol Hankisz Jenó most is élő
cs pedig hála az tSgnok jó egészségnek örvendő nyug. kir. adótárnokunkkal együtt lógva volt, kél napig övéi körében lehessen
Jó testvérénél: könyörgése, könnyei indították meg !,. kapitányt.
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144.
»zaka>x i lrjtt x v» l a Selim czbánya-t i . B erzem ze
kó/.ötti k e skeny v ágánvu vasútnak széles váványuvá leendő á ta lak ításá t, illetve ezen vona
lon szóles vágányu vasútnak építését h a tá 
rozta el.
Term észetes. h»*gy ezen határozat kö v et
keztében a Korpona és Zólyom kóizötti é rd ek elt
ségnek a törzsrészvényekhez való h ozzájárulá
sáról a végrehajtó bizottság lemondott és a sel
iin rz-u arain lu 1zeiiiz.fi szakasz kiépítése következtéhen felm erülő körülbelül l.OOU.OUO frtot
kitevő építési költségek megfelelő .”>5
vagyis
:;,M '.i u i » t'rttny i órzsi észvények más oldalú b iztosí
tásáról k ellett gondoskodnia.
.Miután pedig a selnieez-g.-herzenezei s z a 
kasznak rendes vagányéi vasútként leendő k i
építésé e ls ő sorban Selm eez-Bélabánya sz. kir.
város közönségére b ir kiszám íth atatlan hord
erővel, m iként ezt a végrehajtó bizottság egy
átiratában kifejti, a végrehajtó bizottság az
iránt fordult városunk közönségéhez, hogy az
Ipolyságról Selm eezbányáig építendő vonalra
m ár m egszavazott 12G.0(K) frton felül a tö rzs
részvényekből újabb megfelelő összeget jeg y ezn e,
s e m ellett a tervbe vett uj szak asz előm un
kálati költségeire m egszavazott 1500 frton felül
újabb 1000 frtot szavazna meg. mely a tö rzs
részvényekbe betudandó lesz.
Ezt a m egkeresést városunk gazdasági
szakbizottsága B ernhardt A dolf gazd. tanácsnok
elnöklete alatt m ár tá rg y a lta s e g y h an g ú lag
történt m egállapodásában azt ja v aso lja a k ö z
g yűlésnek. hogy az eddig 12>U'00 frtban m eg
ái lapított türzsrészvényjegyzésf 200.000 frtra
egészítse k i s a terv b e v ett uj szakasz előm un
k álati költségeire a már m egszavazott 1500
frton felül újabb lo o o frtot szavazzon meg.
K iválóan tám ogatva látja a gazdasági bi
zottság ezen ja v a sla tá t azon előnyökkel, m e
ly eket a nagy
világforgalom m al
közvetlen
Összekötő vasútvonal, minő az újabban tervezett
selm eezbánya-garam berzenezei vonal, olyan vo
nallal szemben nyújt, mint az előbb tervezett
ipolyvölgyi- selmeez.lmnyni vonal, s azon m eggyő
ződés vezérli a bizottságot e jav aslatán ak m eg
hozatalára. hogy ha az elöld) tervben volt vo
nalra 120.000 frtot voltunk hajlandók tö rzs
részvényekben je g y ezn i, úgy ez újabb vonalra
annál készségesebben hozhatjuk meg az újabb
áldozatot, mert ez áldozat bizonyára dúsan fog
gyüm ölcsözni e város kereskedelm i, ipari, e g y 
általán közgazdasági érdekeinek hathatós em el
kedésével. melynek ez újabb szak asz kétségen
li-rt -lö i'lismeivsrbcn. Emlékük, nevük tisztelet tárgya.
Az a szigorú v< rbunkos kapitány, a ki annyi ka
tonának vágott a markába borozás és táuez közben,
nagy számban szállítván az osztrák seregbe a mi fel
földi t"t 1' gödreinkből a jó „anyagot”.s majd később
a csak védtelen honvédek fogdosására használt hurbani-takkal annyi j.. magyar hazafit küldött Itáliába.
Radeczkynck," ez a S*ig<>ru verbui ,kos kapit anv is örök
álmát alussza mar Almát bizonyára nem zavarja
'' nm e: lii*/. ö lm volt ahhoz a zászlóhoz, melyhez
ifin korában esküdött.
V m zavarhatja semmi, mert mi élők is ÍVityoll
borit* ttunk már régen a regi golgolhakra s az idő
behoges/.tetto a sebeket.
1 •botunk <■' leletIni Imiin a hántuimakat, erénv.
Aon ik a szigorú verbunkos kapitánynak a mi,1J,P telne!tűk az özvegyét, s az agg nőt a megillető
tisztesseggi 1 kist link ki utolsó utjára. ünnepié* harang
zúgás között.
!■' fiinak az iljnnak. a ki övéi közül itt állott a
-"I ba egykor. -/.* p It anval. most mar boldog családJOiy.il t n olt latiam a gyászkiséret közölt. * a ki akkor
-*1 i•• arez“-t zal volt kénytelen szülővárosának utczáim vt■ ig masírozni. szol se válthatva övéivel .. . ugvana/ on az nlon halad a gya*zlisseget megadok sorában.
I)•■ mőst az t |*ö állomás oly közelvan . .. olt a temetőben.
A múlton fátyol, lelkűnkben feledés
•töl van Így.
a. b.
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kívül első fényezőjévé, fő rugójává lenni hivatva
leszen.
Midőn azonban ezen ja v a sla tá t a gazdasági
bizottság készséggel terjeszti a törvényhatósági
bizottság elé. el nem zárkózliatik annak k ije 
lentésétől. inikép ez újabb áldozat m eghozatalát
azon föltételhez jav aso lja kötni, hogy az ipolyvólgyi vonal kiindulópontja Ipolyszakállos legyen.
Azt biszük hogy közgyűlésünk e g yhangú
lag fogja a fenti ja v a sla ta to t határozattá emelni,
annyival is inkább, mivel m ár az ezüstbányászat csökkentésére irányuló korm ányintézkedé
sek első hírére elsőrendű m entőeszközül em elte
ki fölterjesztésében a bányam űvelés m ellett, egy
rendes v ágányu vasút létesítését.

Közgazdasági életünkből.
(Folytatása és vége.)
Elemi csapások nem voltak.
A munkabérek az 1801. éviekhez képest nem vál
toztak. munkaerőben pedig hiány nem volt.
b.) Gazdasági egyletek, gazdasági intézetek, földmives iskola ill helyütt nem lévén, ez irányban mit
sem jelenthetek.
c I Kereskedelmi növények termesztésére és ken
déi- áztatasokra nézve megjegyzem, hogy ezekkel gaz
dáink alig foglalkoznak. * igy ezekről mit s, in szól halok.
Szőlömivflés szőlőterületek hiányában ezen város
területén nem űzetik.
(I.) a lótenyésztésre és gyümölcsészetre nézve je
lentem. hogy ezzel egyes polgárok és tanih )k foglalkoz
nak .* középszerű termés várható; a falenyésztés előinozditasa tekintetéből pedig okleveles kertész működik
a varosnál:
e.) a méhészeiét illetőleg egyelőre csak annyit je 
lenthetek. hogy a rajzás a sok és állandó eső okából
késő junius havában volt mely tény a méz termelésre
károsan hatott :
f a tejtermékek, melyek a hosszú tél okozta le
gelő- é* általános takar-mányliiány miatt nem kielé
gítők. — akkép értékesíttetlek. — hogy a tejmennyiség-..
r e - z .e közvetlen fogyasztás alá esik. */s részből pedig
vaj és túró készül.
gél Káros rovai'ók terjedése elleni intézkedése s a
mező rendőri szabályrendeletek betartása tárgyában
tapaszlam hogy ez irányban a rendörkapilányi hiva
tal a legszigorúbban járt el.
li.) A szállítási ügyre vonatkozólag jeleni hetem,
hogy az mi akadályt sem szenvedett s daezára a gya
kori nagy záporesöknek ügy az állami, mint a törvény
hatósági közutak jó karban vannak.
•’>.) Yizjog. A Sehnerzbánya város belterületén léte
sítendő uj vízvezeték ügyében jelenthetem, hogy annak
építése iránti tárgyalások folyamatban vannak, s reményelhetö. hogy ezen tárgyalások ez őszön fognak
belejeztetni.
A halászat ügyéi illetőleg jelezhetem, hogy a
bányászati c/.élokra és a hasnálnli víznek gyűjtésére
szolgáló tavakba eresztett csekély tenyészanyag melleit
a bal szaporulat alig észlelhető.
Ezzel befejezve félévi jelentésemet tisztelettel ké
n ü l Excellentiádat, hogy azt kegyesen tudomásul vonni
méltoztassék.
Selmecbányán. 1895 évi július hó 14-én
B ernhardt Adolf s. k.
k ö zgazdásági előadó

mégis közös ügyünk talán ? Az talán mégis érdekli i(
kulturális irányban haladó - mit Kedves Szerk.-,:,
ur becses lapja ból már két éviized óta íigy.'leiiiiiR.!
kisérve kiveszem a haladási — hogy a inilleniuiina mi
is nagyban készülünk, a mennyiben akadlak leik. fiaink, a kik ugyancsak gyűjtik -öt, | múltúnk történel
mének é.* jelenünknek adatait, gyűjtik régiségeiig^
halomra. Egyébiránt ezt is fölemlítette már |,e,-,.s
lapja, megemlékezvén Zollner Bélánkról, Jnnkovitsu król i* Honlinegve ,.Milleninmi emlékkönyve- i*gVó|,.
iránt erről bőven fog mesélni.
/. o 1y o m ni e g y é b ö I.
Még mindig a feledhetetlen ünnepségeknek léi
ben sütkérezünk, az az csak azoknak nagyszerüsé-eról
ábrándozunk s csak most kezdjük tulnjdonképen |,.|.
fogni a convenlionalis kicsiségen, a Ilin külsőségekéi,
kívül az erdészeti oongrossus elliikai. szellemi érlek "i,
melynek taglalásába annak előtte nem igen bocsátkozhaltunk, lévén fü-fögondunk az illustris méltóságok ,>
nagyméllóségok méltó fogadtatása. Most mar a kisebb
emberekkel, hazai és helyi tudósaink tudománya lép
előtérbe s ezt is bele vonjuk társalgásunk keretébe.
Meri vannak ám nekünk helyi szaktudósaink is. Hogy
ezúttal többeket ne említsek: itt van Csibv Lőrinc/
kir. erdőmesterünk az ö egyetemes delejtüjo nélkül
felhordó műszerével, mely műszer egy csapásra nem
csak a delejtüt. de a körzőt és átlós mérezét is nélkfilözhetövé teszi a nehéz mérési munkánál, illetve a
szerkesztésnél, továbbá Székely György püspöki erdöi mester és az ő gyaluló fűrészét, melyet Szerkesztő Er
; lapja már régebben ismerteteti. Herdina László v
! főerdész is szép munkát állított össze az ünnep alkal
mára ; most ismertetik lapjaink. Blanár Ödön tanárnak
i a szépirodalmi és társadalmi téren nagy buzgóságot
: kifejtő tudósunknak is megadtuk azt az elismeré.-l.
, mely őt méltán megilleti : ünnepiesen elbúcsúztunk tőle.
Éljenek ezek a tudósaink : a többieket is majd alj kalomadlán.
Ámde nemcsak a tudomány foglalkoztat ám ben
nünket: az élet s a régiek iránti kegyelet is. Az é|d! bői. a jelenből kiemelem turistáink szorgalmát, moly c
hó közepén kirándulásokat tervez; mint hallom nagy
számú kirándulás lesz ez. Továbbra tűzoltóink életre való
kezdeményezését tűzoltói tnnfolyamol, mely (> napon ;it
kiváló buzgalommal vezettetve, kitűnő eredményt mu
tatott fel. Beseroglellek ahhoz Beszlerezebányára vi
déki tűzoltó egyleteink küldöttei, kik a próbát dnvkasan kiállva, most apostolaivá váltak e lmmánii- in
tézménynek. Lukács Gyula tűzmester volt a tanítójuk.
Éljen ! A régiségek iránti kegyelet nyilatkozik abban a
törekvésben, mely az. ipar. történelem, az iparművé
szet régi emlékeit egy helyre gyűjteni, az enyészettől
megóvni siet. Ebben megyénkben különösen Thomka
Gyula helyi régészünk excellál. Megjegyzem végül, hogy
a föld gyomrába is lehatolunk e célból, régi barlan
gokat is tárunk fel, mit a péteri barlang ujabbi feli táiása bizonyít. Üdvözlőin ez uj rovatban az ős bánya| várost és ifjú szerkesztőjét (no. nem igen ifjú az. Sz.)
s azon óhajomat fejezem ki. vajha az érintkezés a kél
társhatóság között ismét gyakoribb lenne: ha nem i*
olyan mint valaha volt.
B a r pn i o g y é 1) ő I.
A g a r a m v ö 1g y i v a s u t építése nemsokar.i
megkezdődik. Az uj vasútnak három vashidja lesz a
Garamon : Sasköváraljánál, a szénásfalvi hid-közelébon macskarévnél. Un d u ó n a budapesti Strobencz czeg
| rézgálicz termelése czéljából bányát nyit. A g a r n m
sz. benedeki klaslromot apácza-novicialussá rendezték
be az angol kisasszonyok részére. Megkezdődlek ai
, alispánválasztásra a combinaliók. Erről tán máskor

A szomszédságból.

Különfélék.

I l o n t m e g y é bői .
Kedws Szerkesztő ur nj rovatába szívesen Írnék
én sokról sokat: de mikor nem minden érdekli a mi
jó selmeczi szomszédainkat, kik tőlünk olyan nagyon
messze vannak, hogy alig van érdekközösségünk. Söl
mondhatnám, ugv régebben, mint most ujábhau bi
zonyos Agy miatt ellenfeleink. Ez. a bizonyos, vagyis
inkább bizonytalan ügy a k i k e r e k i t é s ügye. me
lyet úgy szeretnének a szomszédok elintézletni, hogy
az ö városuk a központja lenne a kikerekitett uj megvéin k ; magukhoz akarnak bennünket ölelni, bekebe
lezni. Ez miatt vagyunk mi most még be nem vallott
lábon \*i de m rröl. Ha arreil akarnék
inii. a mi megyénket most legjobban foglalkoztatja,
akkor az Isten áldásáról: a termésről kellene Írnom,
meri valójában ez mindennapi gondunk, ez a beszé
dünk tárgya, de hát az aranyat és ezüstöl arató bánya
város közönségét óz, nem érdekli, mikor nekünk csak
az arany színét viselő aranykalász a kincsünk, — s
ezt is ( ülők viszik el adóba tőlünk a mi aranyos
ifjúságunk tanítási és tartási adója fejében. No de az
uj vasútról is sokat beszélünk, de ez az egy már

Személyi hírek. R i m é I y Károly garam-szlkereszti püspök Esztergomból átntaztában e hó 7-én
városunkba érkezett s itt prépost-plébánosunknak
volt a vendége. — ti ü 111 József min. tanácsos bányaigazgató e liú 8-án Budapestre, onnan pedig a vajdahunyadi bányászkoiigressusra utazott.
Kr au*z
Kálmán rendőrfőkapitányunk a négy heti fegyverg>akorlatból visszaérkezett s e hó 12-én vette át hivatalai— S z i l ny a i József polgármesterünk e hó 13-án ul.izott el Vajda-Hunyudra a bányászkongresszusra.
Közgyűlés. Városi törvényhatósági hízott* igunk ülései főispánunk ö méltósága e hó 20-ára lű/.h'
ki. Ezt megelőzőleg 19-én lesz az előkészítő tanács
ülés.
László kir. herczegért. Miként már előbbi
számunkban említettünk, a legelső magyar ifjú hal.ila
városunkban is általános megdöbbenést kelteti :
a/t
azonban az idő rövidsége miatt el nem mondhattuk,
hogy a mi 7-én. a haláesolet kővető napon városulikban a gyász kifejezése iránt történt. Szitnyai J<>/-séf polgármesterünk ugyanis 7-én rendkivüli tanács
ülést hivott egybe, mely jóváhagyó tudomásul vette

!
;

!

|
j
!
!

yj évfolyam. 37. szám.

SELMECZBANYAI

HÍ RADÓ.

s Ut ftnknok azon intézkedését, melyből kifo~ Levéltárunk kincsei. Dr. Récsey Viktor
,>0 r'|r a gyá«zlobogót a városház tornyára kitüzutte. pannonhalmi főkőnyvtárnok, mint a millcnium tör
líiV uuo/.ta továbbá, a tanács, hogy részvétiratot intéz ténelmi főcsoportjának kiküldöttje a múlt napokban
k
16 jőlierczegi családhoz, mely részvótirutot varosunkba i- ellátogatott s itt a régi számadási i
;l ' ' |.’t,l0ncz t- b. főjegyző nyomban elkészítvén, könyveken kívül egyéb érdekes müveket is talált Ne
'. í' 'felolvasta s talán mint a törvényhatóságokéi kö- vezetesen megállapította több oly régi könyvről, hogy
'a (.|só küldetett el. — Elhatározta végül azt is, azok csakugyan incunabulumok, a melyeket ilyenekül
‘ V m á s törvényhatóságok esetleges példájára kép- itt járt dilettáns rogészkedőink el nem ismertek. La
10klti li js niagál a temetésen, de erre nézve a má- punk szerkesztőjének jól eső elégtételül szolgált a tu
" i k' napot kívánta bevárni, a mikor megtudható lesz, dós nyilatkozata, mert mintegy évtized előtt, mikor a
vV'! n "lás törvényhatóságok is képviseltetik-e ma- levéltárban egy előkelő látogatónak ama könyveket
l ősz vét irat szövegét egész terjedelmében incunabulumként mutatta he. formálisan kinevettetett
I Az . xcellentiás ur kaczagása ragadóssá lelt. kíséretét
.‘ .“ bbihan közöljük:
készséggel követte a példáját s az incunabulum és a
Fenséges Császári és Királyi Főherczeg U runk!
Fenséges Császári és Királyi Főherczegasszonyunk 1 mutogatója szerényen kitért a szánó kaczagás elöl,
|,;„v szó nyilallott a hazán keresztül, egy röpke amaz a levéltár legrejtettebb szögletébe, utóbbi pedig
'•/.óban annyi fajdalom ! Éreztük a mint a föld szive rezdül, öntudatához fordult megnyugtatásért. A kaczagást még
most is hallani vélem, mondhatom nagyon sértett,
Hlvunoglik róna. völgyi és halom !
mert lenéző gúny kísérte; de most már . . . nem
László király hcrczeg m eghalt! annak az aranvláncznak megpattant egy szeme, melyet a legfényesebb sért Mégis incunabulum !
írón és a legalkolmányosabb nemzet között a bizalom
A bányász congressuson városunk képvise
ér szerelet fűzött.
letében Szitnyai József polgármesterünk és Wankovits
Sir a nemzet. Őszinte könyoi egybe folynak a
Lajos tb. tanácsnok vesz részt, a kik e hó 13-án utazfájdalomtól sújtott, imádattal környezett gyászoló család
! lak el Vajda-llunyadra. Szakférfiaink közül Hült József
forró kényeivel.
minist, tan. bányaigazgató, Farbaky István orsz. kép
És méltán, hisz e gyászoló család Császári és
viselőnk. Soltz Vilmos akad. igazgató, Gséti Ottó fő
Királyi Fenségleknek a családja, Szent István elsó kirá
bányatanácsos, Svelila Gyula bányatanácsos, Dr. Tóth
lyunk méltó sarja, dicsőségesen uralkodó Első Ferencz JóImre bányakor, főorvos, Sclielle Róbert. Staudner Jenő
zseí Apostoli magyar királyunk vére !
bányatanácsosok, Faltér Károly, Schenek Gyula, Pauer
Nem a sors keze sújtotta e mérhetetlen csapást János akad tanárok, Cseh Lajos bányageológ, főmér
Császári és IC. Fenségtekre és mi reánk magyar nem nök. Csia Ignátz főmérnök, Litschauer Lajos főmérnök
zetre, liánéin az ádász véletlen; mert a sors keze ár egyes, titkár vesznek részt.
tatlanokat ok nélkül nem sújt soha! És van-e ártat
— A Felvidéki Magyar Közművelődési Egye
lanabb egy ifjú léteknél, melyet az Isten iránti imádat
sület meghívója. A Fnlvidéki Magyar Közművelődési
mellett a szülők és emberiség iránti szeretet tölt be!
Egyesületnek
1895. évi október hó 3-án dételőtt LoÉs elhunyt ifjú reménye Fenségtcknek még egy
inas érzéssel tetézte ezt a szeretetet: nemzetének, fajának sonezon tartandó XIII. rendes közgyűlésére "az egyesü
rajongó szeretetével, mely csak kisebb körű, de amazok let tisztelt tagjait és az érdeklődőket tisztelettel meg
hívjuk. A közgyűlés tárgysorozata; 1. Elnöki megnyitó
nál nem kevésbbé szent !
Ebben a végtelen szereiéiben egyesültünk mi beszéd. 2. Az igazgatóválasztmány évi jelentése, és
magyar nemzet a legmagyarabb királyi íöherczegi csa- abból kitoyó javaslatok. 3. Az egyesület pénztárának
ácldal, mindannyiszor, mikor köz üs volt az örömünk 1894. évi zárszámadása. 4. Az 1890. évi költségvetési
s ebben a szereiéiben, zarándoklunk most oda a ra előirányzat, és az 1896. évi működési tervezet meg
vatalhoz melyen Császári és Kir. Fenségleknek legdrágább állapítása. 5. Indítványok és javaslatok. 6. Igazaló-vákincse, nekünk is legdrágább haloltunk millióktól köny- lasztmány kiegészítése, 7. A titkári állásnak választás
útján való betöltése. 8. A jövő évi közgyűlés helyének
nyezelten pihen, némán.
Engedjenek helyet Császári és Királyi Fenséglek ne megállapítása. A közgyűlést megelőzőleg, október hó
künk i-.’t ez ös bányaváros öröklött hüségü közönségének 2-án délután 5 órakor, az igazgató-választmány tart
c melleit a szent tetem mellett, a hova leghöbb imánkká1 ülést. A közgyűlésen résztve.nni szándékozókat felkérjük,
közeledünk, kérve az Egek Urától az enyhét adó vi hogy ezen szándékukat szeptember hó 15-éigaz egye
sület ügyvezetőjénél Nyitrán bejelenteni sziveskedjének
gasz!, kérve, hogy idő és részvét adja meg azt.
Császári és Királyi Fenségteklegalázatosabb szolgái A vasúti menetterv és időbeosztásról tisztelt tagtársainSelmecz Bélabánya szabad kir. város közönségének kat hírlapok útján lesz szerencsénk értesíteni. Hazafiéi
üdvözlettel Nyitrán, 1895. évi augusztus hó 10-én Majnevében.
thényi Géza, jegyző. Graus István, ügyv. alelnök.
Selmeczbánya 1895 szcpl. hó 7-én
Szitnyai József
Eg’ry Kálmán színtársulata bevégezte bemu
polgármester.
tató előadásait. E héten színre került Fedóra, az Uj
Tanítók tisztelgése. A „Selmeczbánya és vi Honpolgár s a Madarász, — de nem a Simándvék
s a közönség arról győ
déké tanítóinak egyesülete* e hó 8-án testületileg tisz állal elferdített Madarász,
telgett Szitnyai József polgármesterünknél. Az egyesü ződhetett meg. hogy az uj társulat megérdemli a párt
let elnöksége rég kereste már az alkalmat, hogy tisz fogást, a melyet megadni bizonyára nem is fog késni
müveit közönségünk. — Ma vasárnap Gnlambodi Sán
telőt.- adóját a tanügy kiváló barátja, jóakarója elölt
dor kerül előadásra, melyei valamint általán a színház
ily módon is lerója, de csak most sikeriilt nekik úgy
látogatását melegen ajánljuk közönségünknek. Nemcsak
összejönniük, hogy teljes számban jelenhettek meg a
magának szerez a közönség a társulat kellő támoga
tisztelgésnél. Szónokuknak Aczél János igazgató taní
tásával élvezetet, de ezzel útját vágja a zengerájok l»etónak szép beszédére polgármesterünk köszönetét
tódulásának, a melyek, mint márfévek óta panaszoljuk e
mondva a meglisztelésért kinyilatkoztatta, hogy mint
lapok hasábjain a jóizlés rovására használják fel az
eddig barátja volt a tanítóknak s erejéből telhetöleg
alkalmat olyankor, mikor az őszi színi évadban nin
támogatója a tanügynek, úgy ezentúl is az marad
csenek színészeink. — H e t i m ű s o r : Hétfő: Prima
mindenkor. A tisztelgők, kikre kellemes benyomást
donna, kitűnő uj bohózat az Uj Honpolgár szerzőjétől.
lelt polgármesterünk beszéde, jól eső érzéssel távoztak
Kodén : Megyeri Erzsiké, a Budapesti zenoakadémni
|-l ;i polgármesteri hivatalból.
növendékének felléptével Szultán, nagy operetté. Szerda:
— Obelcz József, az itteni k. k. gymnasiumnak a Bolondok háza, kitűnő mulattató bohózat. Csütör
egykori jeles igazgatója, a ki magyar és német nyel tökön a vidéki színpadokat megelőzve, itt először a
ven tartott jeles szónoklataival annyira feltűnt, a múlt
fővárosban óriási sikert aratott énekes vígjáték a
héten Nagy-Kanizsán meghall. A ritka műveltségű Kis Hörcsög a híres Kalnoki kupiéval. Péntek szünet.
tanár éleiének vérmérgezés vetőit véget. Hűlt telemét Szombaton: itt először A Czilerás Konti hírneves uj
hazaszállították övéi Bácskába.
nagy opereltéje. Vasárnap: Apja lánya, kitűnő, eredeti
Zsigmondy Vilmos szobra. Zsigmondy Vil1,11 'iiak, városunk egykori orsz. képviselőjenek a varos énekes népszínmű.

ig' ii artézi kul linójának mellszobrát, melyet a Nádorfürdö előtt állítanak tel, már elkészítette Széchy Antal
szobiász. A szobrot nemsokára öntésbe viszik es talán
négy hónap múlva már leállíthatják a fürdő elölt. A
szobornak, a mely a művész műtermének egy külön
szobájában áll. jó* sok látogatója akad. különösen a
bányász és geológus világ emberei közül. Vájjon egy
kori választói közül azok,’ a kikel oly sokszor érés
e i é jóságát. kegyelettel nezik-e még? Bizony mi
is leróhatnék, selmeczbányaiak a kegyelet adóját a
.jeles geológus iránt, a ki úttörője volt annak a szak
nak. mely már annyi jeles vállalatot létesített s annyi
vidéket látott el ártéri kutak segélyével áldást adó
vízzel.

Biztosítást képviselet. Állmán Imre városi
levéltárnok ur a régi és jó hírnévnek örvendő A d r i a i
b i z t o s í t ó t á r u l n i képviseletét elvállalta. Örömmel
üdvözöljük Állmán urat ezen a téren is es reméljük,
hogy néki sikerülni fog polgártársaink között a bizto
sítás üdvös intézményét terjeszteni és népszerűsíteni.
Az általa képviselt társulatot teljesen megbízhatónak
ismerjük, közéletünk egyik kimagasló alakja. Báró
Podmanicz.kv Frigyes ur vezetése alatt áll és Így min
denkinek jó lélekkel ajánlhatjuk. A társulat czimlablaja
Jiihn Vilmos jóhirü szabóüzletének helyisége fűlött
van kitéve, a hol szintén lehet a biztosítás iránt fel
világosítást nyerni.
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Nyilttér.
t* K á l i Né lVá i i i H / o x t c k í l a , ! Iái t ól H frt
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kitol H fit t;;. krig méterkint sima. .-síkos, kouzkázott, minta/ottak. daiuuszt s. a t. (mint egv 240 különböző
uiinéség és 2000 szin és mintázatban s a t. |» o k | h Ih i óm

............. ....
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S ó v a r M /. n I li t ó M ' l j H i i g i r t r a K iirit l i b c n . Svájozba
'•simzett lovolebre 10 ktos, lovolezó lapokra f> kros aélvag ragas/,ando. Magyar nyelven irt megrendelések pontosan el'intéztetnok

II i i* (1 e fc é s e k ,
Első seliiieczMuyai temetkezési vállalat
A gyász óráiban, midőn a fájdalom
amúgy is lesújtja a liátramaradt családta
gokat, a temetkezési vállalat van hivatva a
drága halott temetése rendezésével járó
gondoktól az élőket megmenteni.
E hivatásnak tőle telhetöleg igyekszik

az első selmeezbányai

temetkezési vállalat
a u. é. közönséggel szemben megfelelni,
tisztelettel ajánlván 'fel szolgálatát a kö
vetkező feltételek,, mellett:
I. osztályú temetés
450 frt.
II.
HL
IV.
V.
VI

„
a
„
a
„

„
a
“
„
a

340
230
100
75
23

„
„
„
a
frt.

12 éven aluli gyermekek számára'fenli árak
nak fele^számittatik.
Maradok tisztelettel

M a tz á n F e r e n c z .

Biztos szerda gallérokat.;kézelőket stb. úgy
kem ényíteni, hogy úgy 'néznek ki m intha újak
v olnának. — Tekintettel azon követelményekre, me
lyeknek mai nap a fehérneműnek fényesség és mo
re vségre nézve megj kell felelni, az egyszerű rizs-keményitőt különféle pótszerek — mint főtt bóris,
gummi, viasz stb. — hozzáadása által iparkodnak a
mosónők javítani, a mi azonban csak gyakorlat és
tapasztalat utján érhető el. Ez az oka. bogyósok
háztartásban folytonos a rosszul sikerült keményités
miatti panasz. De a keményités mindenkor biztosan
pompásan sikerül, ha Mack: kettős'kem ényítővel
történt, mely megbízható és használatra teljesen
j elkészített keményítő szer, a mely továbbá a szükséges pótszereket, úgyszintén a fényi lésre szolgáló
anyagokat kellő arányban tartalmazván, lehetővé
teszi, hogy gallérok, kézelők stb. rövid idő alatt
úgy keményithélők, hogy újaknak tűnnek fel.

500

adok azon

friot tiiflotiajtian
■i

szenvedőnek, u ki a világhírű u. u. Maltosen-Praeparattól, lm ezt hosszabb ideig
élvezi , biztos gyógyulást, vagy legalább
enyhülést nem érez. Köhögés,rekedtség, asthma,
tudó- és légcsőbeli meghűlés stb. már néhány
napi használat után megszűnik. Ezerén ki
tűnő eredménynyel használták, miről számos
bizonyítványaink vannak. E gyógyszerek áru
sítása minden államban engedélczve van és
betegek igazolt vagyontalanság esetén ingyen
kapják e praeparatuinot. Ara 3 üvegnek 3
frt. I! üvegnek: 5 frt, 12 Üvegnek: 9 frt.
Albert Zenkner, Erfindcr dér Maltoserpritparate, Berlin S. 0. 2U.

SELMECZBÁNYAI

146.

Ajelenkor legolcsóbb és legjobb
világitója.
Felónyinól több a m egtakarítás, mint az Argand-féle és pillangó lángnál.
világa lényegesen világosabb mint
közönséges gázlángé, vagy a villany
világításé, a mostaninál kevesebb
lángra van szükség,
majdnem semmi hőt sem ad és nyugodt. kellemes, a szemnek jól eső
fényt szolgáltat.
t y n y négyszer oly nagy fényt idéz elő.
^ u / j mint egy Argand-iámpa.

gaz:

Iz z ó .
Iz z ó i

VI. évfolyam, 87. szám

HÍ RADÓ

jelölt ingatlanok az 1895'dik évi o k t ó b e r hó 9-ik
napján délelőtti 9 órakor a selmeczb. kir. járásbíróság
telekkönyvi hatóságánál megtartandó nyilvános árveré
sen a megállapított kikiáltási áron alól i~ eladatni lóg.
Árverezni szándékozók tartoznak az ingatlan
becsárának 10"/0-át vagyis ÍR) frt bánatpénzt kész
pénzben. vagy az 1881. l,X. t. ez. 42. g-ában jel
zett árfolyammal számított és az 1881. évi november
1-én 3:133 sz a. kelt igazsagügyministeri rendelet 8

g-ában kijelölt óvadékképes értékpapírban a kiküldött
kezéhez letenni, avagy az 1881. LX. t. ez. 170.
értelmében a bánatpénznek a bíróságnál «I..
,.|_
helyezéséről kiállított szabályszerű elismervényt á!>z.»|.
gáltatni.
Kelt Selmerzbányan 1895. sz.ept 3-án.
A selnii ezhányai kir. járásbíróság mint tlkvi hatóság.
Heyder kir. jbir.i,
___________ *

w

s

Két tanoncz kerestetik!
A Waltersdorfer és Markvard-féle könyvkötészetbe, kél, jó
házból való fiú

egyenletesebben terjeszti szét a fényt
,J mint más gázlángok,
nem ad füstöt és kormot, :t takarók
{■814/J nem feketédnek meg. n díszítések
mit sem szenvednek, a lég tiszta és
egészséges marad.

tan on czn l

Iz z ó g á z

azonnal leivel étik.

J '/'I fíC i'á 'I változtatás nélkül alkalmazható gázcsillárokon, fali lámpákon slb.
Egy lám pának (Izzótest és cylinder) a m érsé
kelt á ra a felszereléssel e g y ü tt 5 frt 30 kr.

« • *<
Van szerencsém a n.
és környékére képviseletünkkel

1507. sz.
1895. tkvi

Árverési hirdetményi kivonat.
A selmeczbányai kir. járásbíróság mint tlkvi ha
tóság közhírré teszi, hogy selmeczb. vár. árvaszéknek
kérelme folytán végrehajtatnak Stefiéi József elleni vég
rehajtási joghatállyal biró önkéntes árverési ügyében
a selmeczbányai kir. jbiróság területén levő a selmeczb.
289. sz. tljkvben fekvő a Stefiéi József tulajdonául be
jegyzett f 330 helvr. sz. 79 II népsor sz. a. ház és kertre,
az uj útnál az árverést 900 írtban ezennel megállapított
kikiáltási árban elrendelte, és hogy a fennebb meg-

_^. »■•?

közönséget érfesiteni, liogy Selnieczbánya városa

városi levéltárnokot bíztuk meg, kit felhntaliHfctunk társulatunk részére a biztosítás
minden ágazatában ügyletek felvételére, és kérjük a n. é. közönséget, hogy nevezett
képviselőnket támogatni és b. bizalmával megajándékozni szíveskedjék.
A es. és kir. szab. Adriai biztositó társu lat m agyarországi osztálya,

Báró Podmanitzky Frigyes
1—3

...

Liehtenberger
vezértitkár.

intéző.

n

.....
■(£?.&

Női felöltők
S

Yan szerencsém a n. é. közönségnek b. tudomására hozni, hogy az

%
SS

őszi és téli í£ény?e
legújabb divatu felöltőimmel, u. m. kabátok, legújabb párisi és berlini
divat szerint gallérokkal (eoeps), körköpenyekkel (rotunde), szőrme
és különböző bélésekkel dús raktárt tartok a vásár tartama alatt a
fenti teremben.
Kiváló tisztelettel
■
aV

Sy

CJrosz Henrik
női felöltők áruháza.
r

p s s ••"ű :ss ' ü s s ?"ő

ss: i

N yom atott Joerges Ágost őzv. és Fia könyvnyomdája! an Spluieczbáuyáu 1895.
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