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Még egyszer a hegybányai zárda.
A fenti czímben megnevezett intézet vé

delmére a következő sorokat kaptuk, melyeket 
egész terjedelmükben közlünk:

Tekintetes Szerkesztő Ú r!
A „Selmeczbányaí Hetilap* 1 2 3 4 5 6* május hó 30-iki szá

mában válaszol a „Selmeczbányaí Hiradó“-bnn közzé
tett, a hegybányai zárdára vonatkozó soraimra; miután 
o választ nem hagyhatom megjegyzés nélkül, újólag 
kérem a tekintetes Szerkesztő Ural, hogy viszonvála
szomnak becses lapjában helyt adni szíveskedjék.

Először is meg kell jegyeznem, hogy tisztán csak 
a tárgyilagosság fonalát akarom kövelni, nincs szán
dékom az ügyet elmérgesiteni, de azon megjegyzésre 
sem akarok okot szolgáltatni, hogy a „Selmeczbányai 
Hetilap" közleményére nem válaszoltam érdemlegesen.

Hogy c szemrehányást kikerülhessem, bonczoljuk 
a közleményt pontonként.

Az első megjegyzés az, hogy én a „Selmeczbányai 
Híradó" május 25-iki számában csak is azt védelmez
tem meg az intézetben, ami nem lett megtámadva, 
sőt kiemelve és megdicsérve, és mégis védelmemben 
megtámadtam az intézetet s igazat adtam a „Selmecz- 
hányni Hetilap" közleményének. Nézzük, mennyiben 
üti meg ez állítás a valóság kívánalmainak mértékét. 
A „Selmeczbányai Hetilap" május hó lG-iki vozér- 
czikkében a többi között azt állítja, hogy az intézel 
nem felel meg hivatásának; hogy a tanító személyze
tei a kapzsiság bűne ragadja el; hogy az intézetben

a kellő felügyelet hiányzik ; hogy az egészségi állapo
tok kedveződének. Ez állítások határozottan magukon 
viselik a támadás jellegét.

Igaz ugyan, hogy ugyanazon czikkben az is olvas
ható, hogy a hegybányai zárda messze földön jó 
hírnévnek örvend ; hogy a tanítói személyzet erkölcsi 
tekintetben szép magaslaton áll; hogy az intézet egész
ségi állapotát vizsgáló selmeczbányai bánya-kerületi 
főorvos a legnagyobb elismerését fejezte ki a nőven- , 
dékek iesli épsége és egészségi állapota felett; de e 
logikai ellenmondásnak oka nem vagyok: a támadás- 
mindemellett megmaradt, melylyel szemben az igazság 
érdekében is az intézetet és ennek jó hírnevét vedel- ! 
membe vettem. Nem áll tehát, hogy csak azt védel- j 
meztem az intézetben, „ami nem lelt megtámadva, sót : 
kiemelve és megdicsérve", erről mindenki megyőzöd- . 
hetik, ki a hegybányai zárda ügyét tárgyaló lapokat , 
figyelemmel átolvassa.

Valamint arról sem lehelek, hogy a „kapzsiság" 1 
fogalmához a .Selmeczbányai Hetilap" szerkesztője 
más értelmezést fűz, mint a minőt ahhoz általában 
csatolni szokás. Eddig úgy tudtam, hogy a kapzsiság 
nem más, mint haszonlesésből kiinduló mohó vágy 
anyagi előnyöket birtokba ejteni. S valóban, ki a „Sel
meczbányai Hetilap" 20-ik számában közölt czikkot 
olvasta, nem igen jöhetett annak tudatára, amit 
azon lapnak szerkesztője a 22-ik számban állít, 
hogy tudniillik a kapzsiság fogalma alatt szellemi 
hírnévre irányuló ka; zsiság értendő. — De még 
ha úgy értelmezzük is a kapzsiságot, akkor is vissza 
kell utasítanom azon állítást, hogy a hegybányai irgal
mas nővéreket a kapzsiság bűne ragadja el. Mert hiva
tásuknak egyik lényeges kelléke az alázatosság s sze
rénység, mely tulajdonságokkal homlokegyenest ellen
kezik a világ üres dicsfénye utáni hiú törekvés. Azon 
igyekezetüket, hogy az emberiség s a nevelés érdeké
ben elvállalt magasztos feladatukat a legnagyobb lelki
ismeretességgel töltsék be, csak nem lehel kapzsiság
nak nevezni, hiszen úgy értelmezve a legszebb erény, 
a legnemesebb teli is elvesztené értékét, az embersze- 
relet s önfeláldozás dicső hősei közönséges s önző 
leikekké sülyednénék le.

További állításában a „Selmeczbányai Hetilap" 
május 30-iki közleménye a május 1G-án megjelent köz
leménytől eltérőleg beismeri, hogy „az intézet Szél
aknán fontos hivatást tölt be.* Sapiens mutat consi- 
lium in melius. E beismerésre, valamint a többi állí
tásra. hogy az intézet tanilókara hazafias szellemben 
működik, hogy a tanításban szép eredményeket mutat 
fel sth. nincs semmi megjegyzésem, legfőlebb öröme
met fejezem ki a felett, hogy a közlemény elöltem is
meretlen írója is osztja nem csak az én vélemé
nyemet, de Hegybánya s azon túl távoli vidék kö
zönségének tapasztalatokon alapuló Ítéletét.

Viszont én is elismerem, amint ezt már előbbi 
közleményemben elismertem, hogy az intézet helyisé
gei szűkek. E beismerésemnek azonban nincsen támadó 
hatálya, miként ezt a „Selmeczbányai Hetilap" állítja; 
mert hiszen ismétlem, hogy az intézet kibővítése iránt 
a kellő lépések meg lettek téve, főleg pedig újólag 
hangsúlyozom, hogy a mostani állapot mellett is az 
egészségi állapotok a legkevésbbé sem oly kedvezőt
lenek, miként ezt a „Selmeczbányai Hetilap" közle- 
ményirója festi.

Ennek bebizonyítására elég legyen felhoznom, 
hogy bár a helységben az intézet 17 évi fennállása 

i óta többször lépett fel raggályos betegség, de ez az inté- 
j zethon lábrakapni sohasem tudott, mert megannyi 

esetben sikerült a betegségei localisálni. 
j Az sem fogadható el. hogy az intézel vezetőinek 
1 az épület tisztántartásában kifejteit munkája felületes;
; mert akinek alkalma van — mint nekem - vizsgáló- 
' dásál mindenüvé kiterjeszteni, az teljesen meggyőzöd- 
I hetik a felől, hogy az intézetben a tisztaság kövolel- 
! menyeinek nemcsak általánosságban, de a részletek- 
| ben is elég van téve.
j Mind e körülmények igazolttá teszik azt, hogy 

midőn a szülök esdö szavára az intézetben való ben- 
• lakásra nagyobb számban vétettek fel növendékek, ez 

eljárást a felügyelet nem akadályozta meg. Végül mi 
a közleményirónak azon tanácsát illeti, hogy tekintsek 
meg más nevelő- s árvaházakat, arra más megjegyzésein 
nincsen, mint az, hogy tanácsadására nem szorulok. 

, Volt alkalmam nem csak hazánkban, de kül
földön is számos nevelő- és szeretetházat nemcsak

TÁRCZA.

A boldogság útja.
(I r é n k é h e z.)

A boldogságot fönt kerestem 
Ragyogó, felhőtlen egekben;
Merészen szálló képzelettel
Csapongtain a zúgó szelekkel. j

A csillagok útjait járva,
Megütöd ve cgy-egy sugárba —•
És elvakulva, önfeledten 
A fényből részem követellem. —

Csak hamis fény, lünö sugara 
Volt, mi szivemet általjárta —
Es a magasból szárny szeget len 
Minduntalan csak visszaesluin

Összetórötten. porba hullva 
Néztem a távol csillagokba,
Sovárgó lelkem visszavágyoll —
Keresni csak az égi lángol.

Amit fönn hiába kerestem:
Az örök fény olt ég szemedben,
Szereld, hit, biztató remény 
Sugárzik onnan én felém.

Midőn már-már kétségbe estem:
Vilianl meg a fény szép szemedben,

Vágyaim útját kijelölte,
Örök, szent czélt tűzve előtte. —

Te vagy az, akit úgy kerestem 
Tavasz nyilasán, kék egekben,
A madár-dalnak csattogásán,
Az erdő titkos suttogásán.

Mind c szálak egygyé fonódva 
Rávezettek rejtett nyomodra. —
Kigyult a fény — szent lángra lobbant 
Szivembe, szived visszadobbant. —

Ezután csak a földön járok,
Hol megleltem a boldogságot,
S ha mint pacsirta, föl száll lelkem,
Kicsi fészke fölött lebegjen.

B. 0.

Egyetmást a zenekarokról cs 
énekkarokról.

Irta : Pukg László.
11. Rész.

Az énekszóininok és az énekkarok.
Az emberi hang, ha meg van áldva mindama 

fizikai és tchnikai, úgyszintén az emberi szervezetből 
eredő tulajdonságokkal, a melyek annak, mint énekre 
alkalmas hangnak, a többi emberi hang fölött elsőbb
séget nyújtanak: akkor a tágabb értelemben volt zene 
másik faját, az u. n vokális zenél, vagyis az éneket 
produkálhatja.

Mivel az énekbeli hangterjedelem korántsem oly 
nagy, mint a hangszerek legnagyobb részénél, azért 
nem lehet oly sokféle szólamot megkülönböztetni. 
Tudjuk, hogy az énekhangokat szólamokba a szerint 
osztályozzuk, a mint az: női- vagy gyermek-, illetve 
férfi-énekhang. Mind a két félénél 2—2, illetőleg 3—3 
szólamfajt lehet megkülönböztetni, és pedig a nöi- 
vagy gycrmekhangoknál van :

1. Szoprán v. diskant.
2. Mezzoszoprán és
3. Alt;

a férfihangoknál pedig:
4. Tenor
5. Bariton és
6. Basszus

E hat szólam három elsejének relatív hangterje
delme ugyanaz (14 hangfok), csak az abszolút hang
terjedelmük esik 2—2 hangfokkal lejebb és érdekes, 
hogy a felső határok sorban a D moll hármas hangsai 
tagjait (a—f—d) adják, mig ugyanő 3 szólam alsó 
határai az F-dur akkord tagjait (c—a—f). — A 
Basszus 2 hnngfokkal lejebb terjed mint a Bariton, mig 
felső határuk közös. A Tenor hangterjedelme ugyanaz 
mint a Szopráné csakhogy egv nyolczaddal (=  oktáv) 
lejebb esik.

Énekkarokat általában csak a Szoprán-, Alt-, 
Tenor- és Basszus szólamokból szokás alkotni, és pedig 
leggyakrabban 4—4 szólamból (az alább felemlítendő 
csoportosítások szerint), mert a legtöbb darab négy
szólamú karra van Írva — a gyakori négyeshungzatok
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megvizsgálni, hanoin tanulmányozni is. Tudom, hogy 
vannak palotaszerü intézetek, melyekhez képest a 
hegyhánvai zárda szerény, de annál nagyobb érdéin 
illeti még a vezető nővéreket, hogy e szerénység 
mellett is a nevelés igényeinek pontosan meg tudtak 
felelni. Ellenkezőleg más tágasabb intézetekben gyak
rabban fordulnak elő megbetegedések, mint u begy
banyaiban. melynek épen fenyves erdők üde illatával 
telt gazdag ozon tartalmú levegője miatt van előnye 
más. bár tágasabb intézetek felett, s több eset volt 
mar lea, hogy gyenge s vérszegény növendékek e jo 
levegőjű s u „Selmeczbányai Hetilap* által egészségi 
tekintetben kifogásolt intézetben életerőhöz jutottak.

Azonban a legkisebb kifogásom sincsen a köz
lemény Írónak azon jó indulata ellen, hogy az intéző 
körök figyelmét az intézet tágítására felhívni iparkodik. 
Törekvése e tekintetben találkozik az én törekvésemmel 
is. s ha sikerülne neki Hegybányán is nagyobb, „pa- 
lotaszerii" intézetet létesítenie, evvel csak halára köte
lezné le a hegybányai közönséget, melynek ez intézetre 
nemcsak nevelésügyi, de tekintve a hanyatló bányaipari, 
közkereseti szempontból is nagy szüksége van. Végeztem.

Fogadja a Tekintetes Szerkesztő Űr tiszteletem 
kifejezését, mclylyel maradiam

Hegybányán, 1807. május 31 én.
Dr. Faltér Gusztáv.

A v. tanácsülésből.
A városi légszeszgyár állapotának megvizsgá

lására felkéri bizottság nagyon érdekes és kimerítő 
jelentése képezte az ülés legfontosabb tárgyát, melyre 
vonatkozólag a tanács a kővetkező határozatot hozta:

1. helyeslésével a bizottság azon javaslatának, 
hogy a légszeszgyár minden nagyobb befektetés nélkül 
jelenlegi állapotában és csak a legszükségesebb javí
tásokra szorítkozva, esetleg 2—3 évig is fenlartassék 
— felhívja a városi mérnököt, hogy sürgősen jelentse 
be. hogy melyek azok a legszükségesebb javítások, 
magától értetvén, hogy jelentésében ezen befektetések 
költségelőirányzata részletesen feltüntetendő s a javí
tások módja is megjelölendő;

2. továbbá helyeslésével a bizottság azon javas
latának. hogy az a jelentékeny költség, a mely a 
légszeszgyár jó karba hozására lenne fordítandó s a 
bizottság kiszámítása szerint 11900-13700 forintra 
menne, egy részt az uj világítás előkészítésére s az 
azzal járó kísérletekre, másrészt és föképen pedig 
annak végleges berendezésére, illetve a gázgyár meg
felelő átalakítására fordiltassék, felhívja a városi mér
nököt, legyen megokoló s részletes előterjesztési, 
arra nézve, hogy mily nemű uj világítás felelne meg 
legjobban a város ki világítási czéljának s pénzügyi 
érdekeinek, továbbá, hogy mily eljárás állapítandó 
meg ily uj világítás előkészítése körül, jelesül miből 
álljon az, s ebhez képest mikép volna a mostani 
légszeszgyár átalakítható és mily költséggel járna ez, 
végül mily időt venne az igénybe?

3. e mellett felliivatik a mérnök, mutassa ki, 
hogy az ezen berendezés esetleges létesítése pénz
ügyileg mily eredményre vezetne a légszeszgyár jelen
legi jövedelmezőségéhez viszonyítva s miben keresi a 
siker garantiait:

kedvéért; — bár ritkábban előfordulnak 3-, 6- és 8 
szólaméi darabok is. Az énekkarokat a fentebb elősorolt 
4 szólamból a következő bárom módon alkothatjuk ;

1. A két női, vagy gyermekszólamból, minde
gyikéi megkeltözletve (Szoprán prím és szekund; AU 
I és II.( Az ily énekkar neve női- vagy yyermek-énekka).

-■ A két férfi-szólamból, szintén megketlözletve 
mindegyikét (Tenor I és 11.. Baszszus 1. és II.) Neve; 
férfi-kar vagy fér/i-néyyes.

3. K négy föszóhunböi együttesen, mindegyiket 
egyszerűen hagyva (Szoprán, Alt, Tenor és Basszus). 
Neve; vegyes-énekkar, v. vegyeskar.

Az énekkarok 4—4 szólama közül a legfelsőt 
(Szoprán I Tenor I. vagy egyszerűen Szoprán) elsőnek, 
vagy felsőnek, azután a következőt másodiknak vagy 
felközépnek, a kővetkezőt harmadiknak v. alközépnek, 
az utolsót végre negyediknek v. alsó /.ólamnak ne
vezzük. Az elsőt és negyediket együtt a „szélső szóla
mok* elnevezés alatt, a másodikat és harmadikat pedig 
együtt a „középső szólamok* elnevezés alatt szokás 
említeni.

Az énekkarban a dallam vitelére, mint vezető v. 
primszólam, rendszám' az első, v, felső van hivatva, 
inig u többiek a kisélő szólamok. Könnyen felkeres
hetjük a hasonlatosságot az énekszólamok és a bang- 
szerszolamok között, ha azok színezetét és hangterje
delmüket vesszük tekintetbe. így pl. a Szoprán a hegedű 
magasabb, és a fuvola középmagas hangjainak—, vagy 
a tenor a brucsn mélyebb és a gordonka magasabb 
hangjainak Iclel meg.

Az énekkari szólamok létszáma mindig oly arányú

4, fellii válik a mérnök, jelentse be sürgősen, 
hogy mily intézkedéseket telt a tanács azon határo
zatának foganatosítására, hogy a csővezeték azon 
része, mely a hányó alatt elterül a Lestyanszky-féle 
ház mellett az országúton a szt. Erzsébet kápolnáig, 
át tétessék s terjessze be az erre vonatkozó tervek 
rajzát s a költségelőirányzatot;

5. végül felhívja a v. számvevőséget, mulassa ki 
a) hogy mibe került a légszeszgyár a vételár és az 
összes álifatnsi illetőleg ogyenérlékkel ogyütl, b) 
mennyi törlesztetett a felvett kölcsönből, c) mennyit 
tesz ki a tartalék tőke, végül d) mennyi volt az 189(1. 
évi bevétel és kiadás?

Dr. Kostenszky Géza.
Kegyeletes ünnepel ült a felvidék hazafias ma

gyarsága május hó 23-án Nyitrán, hol a F. M. K. E. 
korán elhunyt titkárának dr. Kostenszky Gézának, vá
rosunk szülöttének hamvai fölé emelt síremléket lélek
emelő ünneplés közben leplezték le.

A meszsze északi- vármegyékből ősszesercglett 
magyarság sorában hazai közéletünk sok kitűnő
sége megjelent s többi közt Lntkóczy Imre bel
ügyi államtitkár, Thuróczv Vilmos főispán, Craus Ist
ván orsz. képviselő. Szulvovszky Dezső ofsz. képviselő, 
Gyűrky Géza stb. Ott volt a korán elhunyt jelesnek 
atyja Kostenszky Adolf szánilanacsos is. A felvi- j 
déki magyar közművelődési egyesület remek disz- j 
zászlója alatt a nyitrai megyeházáról indult ki : 
az impozáns menet, melyet Nyitravármegyo központi 
tisztikara nyitott meg Mnrkhot Gyula alispán vezetése 
alatt. Azután egy kocsi következett telisded megrakva 
koszorúkkal, melyek mind a Kostenszky emléke iránt 
mindenfelől megnyilatkozott nagy elismerésnek voltak 
jelei.Majd zászló alatt a F. M. K. E. tisztikara, a 
nyitrai daloskor, a nyitrai ipartestülel s egyéb társu
latok. melyeknek végig a városon a tűzoltóság nyitott 
utat. A mintegy ezer főből álló menetel, végig a vá
roson nagy néptömeg kisérte, kint a temetőben pedig 
mintegy kélezernyi közönség várta.

Az ünnepélyt a nyitrai daloskör nyitotta meg 
Jakubovics karnagy vezetése alatt gyönyörű alkalmi 
dalt énekelvén el. mely után Craus István ország
gyűlési képviselő lépőit elő és félóráig tartó, nagy
szabású emlékbcszédben méltatta a Kostenszky érde
meit. Mikor megragadóan színezte ki. mint roskadl 
össze a törékeny test a zászló nehéz súlya alatt, az 
ezernyi nép szemében az igazi meghatottság könnye 
csillant meg és sokan zokogtak.

A nyitrai daloskor hazafias dalai alatt aztán el
borították a sirl koszorúkkal.

A díszes, öt méter magas márvány obeliszken ez 
a felírás csillant meg :

Dr. Kostenszky Géza nemes emlékének 
a hálás F. M. K. E.

Alól pedig egy négysoros vers, melyei Dombay 
Hugó, a felvidéki irók körének elnöke irt:

A nemzet szent iiyyén hevülve küzdötte/,
Nem kérve, nem várva jutalmat a földön. 
Nyugodjál, ifjú hős! A min te megtörtél,
Az a zászló leng még, az a csillag feljön!

legyen, hogy a kisérő szólamok a vezető szólamot, 
túlságos erejökkcl háttérbe ne szorítsák, sőt inkább 
előlépni, dominálni engedjék, saját hangerejük mér
séklése által. E végből legczélszerübb, ha az 1. és 3. 
szólamban (például kisebb szabású énekkaroknál) 
(i—fi . . .  8 —8, a 2. és 4. szólamban pedig 4—4 . . . G—6 
egyén énekel. Sok darab tömör és energikus, hatá
sos volta érdekében, különösen pedig a vegyeskarok
nál. gyakran kívánatos, hogy ez utóbbi létszám-ada
tokat azok 2- 3 szorosáig emeljük, a menynyire u. i. 
ezt a helyi viszonyok, a tagok hanganyaga stb. be
folyásolják.

III. Rész.
A zenekari és énekkari játéknál fellépő körülmények.

Bár ezeket többé kevésbbé fontosaknak kell is tar 
tanunk minden rangú és jellegű ének- és zenekarnál 
s e nagyszámú körülményekkel szükséges mindenkor 
tisztában lenni, amelyek fizikai, zenetehnikni és egyéni 
tényezőkön alapúinak, de tárgyam encziklopédikus 
keretében csak a kiemelkedőbb mozzanatokra terjesz
kedem ki.

Itt első sorban nagy befolyással van a hangszerek 
és énekhangok mennyisége és minősége. A darab jellege 
szokta meghatározni, hogy mily szólamok s azokban 
hány egyén, mily arányok szerint elosztva működjék 
közre. Ha p. o. valamely csendes menetű, linóm 
színezetű darabot kell játszani, akkor ahhoz kevés 
egyént alkalmazunk s a szólamokat sem túlnagy 
számban ; továbbá bizonyosan nem fúvó-, hanem vonós 
v. kis zenekarral adatják elő a darabot, viszont p. o. 
fúvó vagy pedig vegyes zenekarral fogunk játszani.

Felolvasták Wlassics kulluszminisler levelét 
melyben a ministől- rokonszcnvénck ad kifejezést a y 
M. K. E. iránt, a mely „a melleit, hogy a noin*i»|j 
közművelődés terjesztésén közremunkál, kegyeletein 
megőrzi azok emlékét, a kik az ügy érdekében önzőt, 
lenül fáradoztak11. A sírra küldött koszoiuk közölt 
különösen díszes volt a Lntkúrzy Imre állaintitkái- 
csuládjáé, továbbá a F. M. K E. tisztikaráé, ,M y ^
K. E, nyitrnmegyei, turóczmegyei, liplómegyei, lioncsóm 
megyei és zólyommegyei választmányáé, mir.dcgvil 
az illető megye sziliéiből kötött szalagokkal, azután a 
nógrádinegyei választmány dísze-- koszorúja, szalagjai, 
e felírással: „A nemzeti eszme felejthetetlen bajnoká
nak*. A selmeczbányai választmány koszorújának sza
lagján e felirat: „A felejthetetlen sclmeczinok*. a da
loskor utolsó dala után sűrű cseppekben kezdett Imiin; 
az eső, sa  több ezer főnyi közönség meghatóban távo
zott a temetőből, a melyben a F. M. K. E. állal emeli * 1 * 3 * 1 
díszes márványemlék hirdeti immár, hogy a magyar 
nemzeti közművelődés munkásairól a hálás magyarsá1'

; sohasem felejtkezik meg.
i *
j Nyugodj nemes ifjú! Rövid, de leltekben gazda* 
j életed nem volt eredménytelen. A magyar Genius 
I kiterjeszti szárnyait síremléked fölött s mi. kik eddig 
■ is bíztunk eszméid diadalában s becsültük ábrándjaidab 

majd el-elzarándokoltunk oda a Zoborhegy alá, hogy 
biztató reménynyel tartsuk meg egymást amaz eszmék, 
amaz ábrándok híveiül.

Az a márvány oszlop azt mondja el nekünk: a 
magyar társadalom ébredezik, már-múr méltatni som 
átalja a magyar nemzeti eszmék harczosail.’ már oda 

i jutottunk, hogy azt, a ki eszményi magaslaton állva, 
minden önérdek nélkül, egy uralkodó elikkhez, párt
hoz sem szegődve veszi ajkára a magyar nemzeti 
ügyel, nem illetjük múlhatatlanul a „bús magyar* 
elnevezéssel, melyet annyi időn át oly könnyelműen 
osztogattunk még a Kostenszky Gézáknak is.

Hálás elismerésünk ama vezérférfiaknak, a kik 
ez uj irányt kijelölték s a F. M. K. E.-l ez uj irány 
apostolává avatták.

: Nyugodj nemes ifjuf életed, neved fölött nem fog
a magyar napirendre térni, eszméid mind több tért 
hódítanak s erős a meggyőződésünk, erős a hitünk 
hogy „lesz még egyszer ünnep e világon," te eszméjdin k, 
a magyarság diadalának ünnepe! I',

Különfélék.
— Esküvő. Mull hó 24-én kötött házasságot 

Béreséig Ödön nógrádi földbirtokos és az Adria bizt. 
társaság felügyelője Kuli Irén kisasszonnyal, lapunk 
kedves munkatársával. A házasságkötés ünnepére 
valóságos kis erdélyi kolónia telepedett meg városunk
ban a Szlancsay és Kuli család vendégszciclu házánál. 
Az esküvő utánra boldog vőlegény, kit hivatása hir
telen máshová szólított, eltávozott, a bájos mennyasz- 
szony pedig szeretett nővérének ápolása végett tovább 
is itt maradt, hogy testvéri igaz szereidéből folyó 
hivatásának megfelelhessen.

— A „Magyar Turista Egyesület" közgyűlé
sét ez évben Kőszegen tartja o hó G-án, melyen Szilnya- 
osztályunkat Tirts Rezső alelnökünk fogja képviselni,

Lényeges az is, hogy mifélék a hangtani viszonyok 
és tünemények az énekkari, de különösen a zenekar 

| játéknál, annak színhelyén, vagyis, mint mondani 
szokás, milyen a szoba vagy terem, illetve színház 
akusztikája. Ennek fokát a zenekar v. énekkar terje
delme, elhelyezkedése, de különösen a helyszín alakja és 
méretei határozzák meg.

1. Zenekaroknál.
Teremben játszó fúvó és vonós zenekart czél- 

szerü úgy elhelyezni, hogy a magasabb hanglerjedelmíi 
és vezető szólamokkal bíró hangszeiek élői a hallga
tóság felé eső oldalon, a kísérő és mélyebb hanglei- 
jedelmü szólamok pedig hátrább legyenek. Vegyes 
zenekarnál ellenben előbb a főbb vonós és legfeljebb 
a fafúvóhangszereket s az alárendeltéül) vonós hang
szereket hátrább helyezzük el.

Vagy ha p. o. fúvó-zenekar, szabad ég alatt, egy 
helyben állva játszik, (mint a térzenénél, szerenádnál.' 
akkor legjobb, ha a szólamok sorrend szerint egymás 
mellé zárt kőibe állanak, egyrészt azért, hogy a kor 
közepén dirigáló karmesteri mindenikiik jól láthassa, 
másrészt pedig azért hogy a közép felé tódúló hang- 
bullám ok összevorödése és együttes felszállása kelle
mes akusztikai hatást idézzen elő. Szabad ég alatt 
egyébiránt ritkán szokott zenekar, legalább komoly 
jrányú darabokat játszani, kivéve a katonai ezredek 
vegyes zenekarait, amelyek térzenénél fedett cs 
oldalt mindenfelé nyitott zenepavilonban elhelyezkedve 
szoktak játszani.

Kél nevezetes példát említhetek fel arra nozvo, 
hogy a zenekari játéknál, mily befolyása van a zene-
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kit n'/. egylet 30 írt kiutalása mellett e képviselletéssel 
nUllt |,eli választmányi illésében megbízott. — A köz- 
.'Villésre u következő meghívót küldte ki az elnök* 

„Meghívó a Magyar Turista Egyesületnek 1897.

Utána Wik Gyula az akadémiai tanársegédeket 
köszöntette lel, mire Cséli Hóbort válaszolt, Deutsch 
Aladár az I. és II. éves eollegákra, Vidos Miklós a 
valetánsokra, Fekete Zoltán a vendégekre — mire 1

■vi június lió G-án (pünkösd vasárnapján) délelőtt 10* t I Kostyal Béla válaszolt Polák Károly a valéla elnökre, 
órakor Kőszegen a városháza üléstermében megtűr*
I mdó évi (II.) rendes közgyűlésére. — Napirend; I, 
ülnöki megnyitó. 2. Igazoló-bizotlság kiküldése (alap
szabályok 33. §). 3. Tisztikar, igazoló- és száinvizsgáló- 
hizollságok jelentései és számvizsgáló-bizottság kikűl- 
,|ise. 4-. Költségelőirányzat. 5. A jövő évi közgyűlés 
helyének kijelölése. G. A választmány kijelölése. 7. Ne- 
la’ii indítványok. 3. WitIinger Antal „A kőszegi hegy
vidéknek rövid ismertetése" czimü előadása. — Buda- 

1897. évi április hó 25-én. Báró Eötvös Loránd 
hiök. Dr. Terv Ödön ügyvivő alelnök. Dr. Marinovich 

Imre titkár".
Valéta. Ha végig tekintünk életünk folyamán 

találkozik mindenki oly időpontokkal, melyek forduló 
pontot képeznek. Akadémiánk III. éves hallgatói 
,.|,',tl is bizonyára igen emlékezetes nap lesz május 
29-ike, szomorú és örvendetes egyaránt, mert egy 
részt itt hagyják jó ismerőseiket és barátaikat, 
kikkel több éven őrömet és bánatot megosztottak, és 
nem egynek talán szive is közelebbről van érdekelve, 
másrészt kimennek a szabad életbe, és mint önálló 
emberek lesznek a haza hasznos polgárai. — Este 6 
órakor kezdődött a szokásos ballagás az uj akadémia 
épületétől a város főbb utczáin át a „Ballag már a 
vén diák" szomorú hangjai mellett, 8 órakor fényes 
bankett volt, melyen mintegy 140-en vetlek részt és az 
igen kedélyesen folyt le. A toaszlok sorát Bedő Zoltán 
valéta elnök kezdte inog, melyei szép tartalmáért itt 
közlünk:

Kedves Barátaim !
Talán utoljára gyűltünk itt össze egy csoportba 

az akadémia vénjei és fiatalabb generaliója, hogy 
egypár kellemes órát együtt töltsünk — s inig a 
mostftni valelánsok maguk közöli beszélgetik lefolyt 
akadémiai élményeik történetét, addig az utánuk 
következőknek lelkesen hirdetik a mi különös selmoczi 
hagyományainkat, melyektől elválni olyan igen nehe
zünkre esik. Ha visszatekintek akadémikus koromra, 
agy tetszik nekem, mintha mi jelenleg valelánsok egy 
uj epochának lettünk volna már első éves korunktól 
lógva úttörői, s ez az akadémikus élet nemesilése volt.

A mii nagyszerűnek és megindítónak láttunk 
elődeink hagyományában azt átvettük és a mai felfogás, 
a mai korszellem alapjaira igyekeztünk azt állítani.
A qöllegialiliist ki akartuk emelni a pajláskodás köréből, 
hogy annak alapja ne csupán a te-tusií/, ve csupán a 
sör és bor mámor ja legyen-, hanem egymás becsülése 
az egymás iránit férfias tisztelet. Most a mikor búcsúzó 
szavaimat intézem hozzátok egyszersmind arra kertek 

talán méltóbbat nem is lehelnék — hogyha fenn 
akarjátok tartani az akadémikus név varázsai, akkor 
ne feledjétek a mi gondolatunkat sem, erre vonatko
zólag. melyeknél fogva olyan jelszavakat igyekezzetek 
magatok körében rcalisálni, a melyek a mai korban 
tetszetősök. Ez pedig a férfias önérzet ápolása, a 
ledbollenség, lovagias és alapjában úri szellőin. —
Gzáfoljuk meg a felölünk keringő alacsony híreket, s 
mulassuk meg egész Magyarországnak, hogy a jó 
kedv honában a nemes indulatok és az előkelőség 
szelleme is igen jól érzi magái. Akadémiánk akkor 
újra páratlan lesz mini egykor. Ez volt búcsúszavain 
$ ha szeretlek bennünket, kövesselek. Éljelek sokáig!

kar elhelyezkedésének, a terein v. színház alakjának,  ̂
méreteinek az akusztikai tüneményekre.

Fáik említi „Bayrculh és a Wagner színház" 
czimü czikkében, a lobbik közöli, hogy a színház 
zenekara 4 méter mélységben fekszik a földszint alatt 
és emeletesen van berendezve úgy, hogy a fúvó 
hangszerek leghátul és legalul a (színpad felöl) inig a vonós 
hangszerek legeiül és (légiéiül a közönség) lelöl vannak 
elhelyezve. A zenekara közönség felöl valamint a színpad 
felől körülbelül I mélernyire fedve van, úgy hogy a 
lúvóhangszerektűl eredő hang és az is, amely a szili- 
pádról jön, meg lesz törve s e két megtöri hang 
azután a nézőtér közepén találkozik s kellemes 
színezetűvé válik.

Érdekes akusztikai példa a másik : a lipcsei u. n. 
.Ge\vandhans-konczerlek“ lóri éneié. Ezelőtt körülbelül
150 évvel Lipcse bel városának egy szegényes házacskájában
zcnelúrsaság ülölle fel sátorát. Hogy némi jövedelemre 
legyen szeri, a ház alsó részéi, söl magát a konczerl- 
Icrinel is a híres vásárok idejére ruhaboltoknnk 
kiadta. Lassan tudóit a társaság gyarapodni, mígnem 
Mendolssohn-Barlholdy került az élére, a ki azután c 
konczer-leknek,(a melyeknek említett neve a ruhabolttól 
eredi.) európai hirt szerzett. Hozzájárult e konczurlek 
szép sikeréhez a konczcrl-teremnek titokzatos, de 
vahuni remek akusztikája is, amelynek okál, híres 
• pité-zek máig $ein Indiák megfejteni. Midőn a tár
saság már annyira megerősödőll, hogy a régi terein 
szűknek bizonyult, építette fel az uj remek konczert- 
l'ázal, a melyet a múlt iránt érzett hálából, kegyeletből 
.Neues Ge\vandliaus“-nak keresztellek el. homlokára a 
*Hes severa, verum gnudium* (Komoly munka valódi

Dologli Imre Csáti Kóberlro ürítette poharát. Zivusku 
pedig 2 bucsudall olvasott fel. Igaz, hogy ez idén 
szakítottak a valelánsok a régebben szokásos kerti ; 
mulatozással, hanem azért u bankéitól, mely késő i 
reggelig tartott, izlésök finomságát mutatták meg. C 

Selmeczi találmány. Az az acetylen lámpa, ] 
melyet Iluberlh Andor városi mérnökünk talált fel, 
most már állandóan élénk érdeklődés tárgya. Napon- ! 
ként többen látogatják Gresils műhelyét, a hol az uj 1 
világiló készülék az esti órákban nappali fényt áraszt ; 
s arról győzi meg a szemlélőt, hogy az a hireszlelt * 
veszélyesség csakugyan nem forog fenn az uj világitó 
szernél. A robbanás veszélye csak a comprimált gáz ' 
használatánál kövelkezhelik be, niig az uj szerkezei- ; 
női, mely a comprimálást mellőzi, éppen ebben is újítás, 
veszély eshetősége ki van zárva. Az a harang, mely- 
hím a gáz fejlődik, oly könnyű, hogy a legkisebb 
nyomásra fellibben s igy a gáz veszélyessé compri- 
málódása teljes lehetetlen.

— Halálozás. A narcolizálás közben elhalt 
Junghans Ágost czipészmeslert nagy részvéttel temet
ték el múlt vasárnap. Polgártársai, c város közönsége 
impozáns módon adott kifejezést • az egyszerű iparos 
hirtelen elhunyta fölült. Ónk. tűzoltóink, kiknek év
tizedeken át működő társa volt, testületileg veitek 
részt a gyászai nelben. Az általános részvét mellett, 
mely fájdalmában zokszóval illeti az orvosi tudományi, 
melynek szerinte egy emberélet esett áldozatul, nem 
késett megnyilatkozni a kárörvendés sem, mely feltét
len Ítéletével nemcsak a tudomány, hanem a kezelő 
orvos fölött is sietett ítélni, s csakhamar meg tudta 
nyerni véleményének a nagy tömegei, mely gyakran 
inkább a roszabbnt szereti feltenni mint a jót. Majd 
fclülkeredcll a lisztultabb felfogás, mely hosszú orvosi 
gyakorlat, évtizedeken át szerzett kiváló érdemek alap
ján mérlegelte a tényt s mikor a bonezoló kés fényé
nél az eljáró orvosnak ártatlansága kiderült, akkor 
már megállapodott a közvélemény abban, hogy dr. 
Tóth Imre hányakor, főorvos a formának is, a lényeg- 

1 nek is megfelelt az óvatosság szempontjából. Segíteni
■ akart, mert a beteg segítséget kért, de a szervezet 
' rejlőkéiben lóvéi halálcsirát emberi szem nem veheti 
1 észre mindenkor.

Évzáró vizsgálatok. A helybeli r. kalh. iskolákban j 
' a f. évi záró vizsgálatok a következő időben és sor- 
j rendben lesznek megtartva: A) Fiúiskolákban: 1897. ju- 
| idus 14-én Bankán az összes osztályokban, vizsgabiz- 
! | os Art hold Géza; 15-én kedden d. e. 8 órakor az 
! 1. A) és B) osztályban; v.-b. Plalzer Jenő és Vidíts 
| Gvörgy; lti-án szerdán d. e. 9 órakor a II. oszt. v.-b. 
i Állmán Imre és Arthold Géza; 18-án pénteken d. e.
; 10 órakor a 111. oszt, v.-b. Dr. Sluller Gyula és Cziczka
■ Sándor; 19-én szombaton d. e. ti órakor a IV. v.-b.
! Greguss Antal és Cziczka Sándor; 20-án 8-kor Te

Deum Sz. Katalin templomban. — li) Leányiskolákban : 
1897. junius 20-án d. e. 10 órakor az óvodában v.-b.

öröm) jelszó! vésték s elébe Mendelssohn szobrát 
' állították. A társaság egyszer hetenkint rendez hang- 
: versenyeket, a melyekre messze vidékről lódulnak a 
' zenckeovelök. Az uj konczertlerem csak oly jónak 

bizonyult, mint a régi s ennek megoldása éppen abban 
van, hogy az uj termet bár nagyobb mértékben 
épi lelték meg, de a régivel teljesen azonos arányok 
szerint s igy akusztikai viszonyai is teljesen azonosok 
maradlak. A terem nagysága a hallgató közönségnek 
és zenekar létszámának arányában változott s igy 
természetesen az akusztikai tünemények megmaradlak.

V. Énekkaroknak nem czélszerű úgy elhelyezkedni, 
hogy a szólamok sorai félkörben állnak fel egymás 
mellé — pedig ez általánosan igy szokás — meri 
ekkor, ha különösen: kisebb a terem a jobboldali kél 
szólamot, mivel ezek a hallgatóság baloldali részén 
felé fordulnak ezek fogják erősebben hallani, inig 
n kél baloldali szólamot a hallgatóság jobboldali 
része Ezéil sokkal czélszcrűbl) az énekszólamok
nak egy egyenes sorban helyezkedni egymás mellé 
és pedig vagy egy teljes sorban vagy két parallel 
sorban felváltott hézagokkal, hogy a hátsó sorban 
állók hangját fel no fogják az elülső sorban 
állók. E mellel még jó, ha a kisebbek az első sorban, 
nagyobbak a hátsó sorban állanak egymás megéli. 
Úgy az egyenes som. mint a félkört! elhelyezkedésnél 
jó lia az I. és 3. szólam fogja közre a f i .  és 4-cl 
nem pedig, mini sokszor leszik, az 1. és 4. szólam 
vankivül a szélen.

(Folytatása és vége következik,)

Krausz Kálmán és Storch János; 21-én d. e, 8 órakor
az /. .1) li) oszt. Ács József és Szártorisz Ferencz; 
22-én d. e. 8 órakor a II. őszi. Dr. Tóth Imre és 
Velics György; 23-án d e. 8 órakora III. és IV. oszt. 
Vudass Jenő és Cziézka Sándor; 24-én d. e. 8 órakor 
az i. púig. oszt. Állmán Imre és Weisz István; 25-én 
d. e. 8 órakor a 11. polg. oszt. Dr. Sluller Gyula és 
Vojtás Mátyás: 2G-án d. e. 8 órakor a III. polg. v.-b. 
Zsitvay János és Muszka József; 27-én il. e. 8 órakor 
Te Delim a Szent Katalin templomban.

Temetéseinknél oly rósz szokást látunk 
ismétlődni, mely ellen számosak felkérése folytán 
helyén valónak találjuk a felszólalást. Kifogásolható 
különösen első sorban az a viselkedése bányászné
pünknek, leginkább az asszonyoknak s gyermekeknek, 
hogy a szertartás tartama alatt —• r. kath. szertartást 
értünk — ki s bojárnak a halotthoz, miközben többen 
nem éppen szerényen nyitnak maguknak utat a sűrű 
tömegben, sértve a kcgyeleies érzést, melylyel a halott 
iránt viseltetünk, de bántva a gyászolók fájdalmát is, 
kikre az a bárdolatlan viselkedés lesujtólag hat. Has
sanak oda a jobb érzésüek, hogy ez a rossz szokás 
megszűnjék, támogassák szavukkal lelkészeinket s a 
temetésnél funclionáló énekeseinket, a kiknek minden 
erőfeszítésük mellett sem sikerült eddig népünket o 
szokása helytelenségéről meggyőzniük. Az is nagyon 
rossz szokás, hogy a temetési szertartásnak a halottas 
ház szobájában kell a nép követelése szerint lefolynia.
Mi történik ilyenkor? Az, hogy a közönség egy része, 
mely minden áron a házban akar ezalatt lenni, a 
konyhába szorul, a mely pedig oly szellős, nyitva le
vőn a két átellenes ajtó s a nyílt kémény is, hogy a 
hány ott jelen volt, az kivétel nélkül mind egy-egy 
betegség csiráját viszi haza magában. Lelkészeink s 
az énekkar tagjai e tekintetekben szomorú tapasztala
tokat szereztek. Tegyenek róla, a kiket illet, hogy 
ezentúl ne igy legyen! Mit szóljunk arról a ferde 

szokásról, melyei a zcnekiséretnél tapasztalunk? 
Alig. hogy az utolsó hantot dobtuk a sirba, már 
felhangzik a zene víg akkordja, s az egy pillanat elölt 
még zokogó rokonok, gyászolók egyszerre vig muzsika 
szú hangjánál taktusra masíroznak he a városba, 
mintha gyászt, halottat feledtek volna. Ha még aztán 
a nótákban kissé válogatúsabb volna a zenekar, 
nem lenne az ellentét oly lelket-fület sértő. Bizony 
nem ártana itt is egy kis újítás, a mi annyival köny- 
nyobb, mivel annak keresztül vitele csakis a zenekarok 
vezetőitől függ.

Vegyes ipartársulatunk áldozó csütörtökön 
tartotta rendes oferájál, melyen a társulat tekintélyes 
számban jelent meg az isteni tiszteleten Leslyánszky 
József elnök vezetése mellőlI. A templomból zeneszó
val vonullak a tagok az egyleti helyiségbe, a hol 
Leslyánszky elnök szép szavakkal buzdította a tagokai 
az. összetartásra s az egyleti érdek védelmére.

— A beszterczebányai áll. felsöleánytanodai 
bennlakó növendékek kirándulása a zólyom-lipcsei 
várba. Örömnapjuk volt f. é. május 23-án a beszter
czebányai leánynövendékeknek, de úgy láttam, még 
örvendetesei)!) volt a „Gizela" árvaházi növendékeké.
A leányok örüllek, hogy a szép természetben, távolabb 
az iskolák falaitól, magaslatban mozoghatlak, gyönyör
ködhetlek a Gaiamvülgyén és a messzire látható he
gyek-, erdők- és völgyeken. E közölt kijutott nekik 
egy kis tanulságos rész is, a mennyiben megtekintet
ték a vár kevés, de érdekes régiségét, láthatták e 
leendő anyák, miként . gondoskodik az államhatalom 
és a társadalom a teljesen szegény árvákról. Az ár
vaház növendékei örömtől sugárzó arczokkal átvették 
a nekik ajándékba hozott 8 darab gummi-labdát és 
azonnal a vendég-növendékek távoztával ütötték a 
becses labdákat. A kitűnő süteményből is kijutott 
szép adag egynek-egynok. — Evvel nem volt befe
jezve, meri az árvaházi igazgató markát nyomta még 
a 10 forintos is, mellyel megszaporitlatolt a korcsolyák 
beszerzésére, hogy ne kopjék annyi csizma a jég
pályán — a nevelők által szorilgató töke. — Hála 
legyen mondva mind ezekért úgy az igen tisztelt igaz
gatónő nevelőnö — kisasszonyok ö nagyságainak s 
hihető ebben részük van a leánynövendékeknek is. 
Nem kiméivé a fáradságot és a gondot a nevelő kisasz- 
szonyok felvezették növendékeiket olyan helyre, a 
mely az életpályájukon jó hatással lehel. Éljenek a 
nevelő kisasszonyok, mint a növendékeik, övéik és 
magyar hazánk üdvére sokáig! 1.

— A zöldbe! A mull vasárnapi szép idő sokakat 
kicsalt városunk közvetlen környékének vadregényes 
kiránduló helyeire s a kirándulóknak nem volt okuk 
megbánni, hogy a szép idő csalogató szavának en
gedlek, mert sem felhő sem menydörgés nem ijesztgette 
őket a természet szépségének, az üdítő levegőnek 
élvezetében. Kisiblye pagonya számos sétahelyeivel, a 
Gedeou tárna, a Tirts forrás, a f.-rónai ligetek kivétel 
nélkül benépesedtek e napra kirándulókkal, kik mohón
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élvezték azt a kellemes fenyőillatot, melytől az időjárás 
szeszélye oly sok időn át megfosztott bennünket. A 
kedélyesen vigadók közül többen e napon látták 
először gyönyörű kiránduló helyeinket s igy nem csoda, 
ha arra a kijelentésre ragadtattak : no, ezentúl minden 
alkalmat felhasználok a kirándulásokra s a turista 
egyletbe is beiratkozom.* -  Ószintén kívánjuk, hogy 
minél több alkalmuk kínálkozzék kijelentett óhajuk 
teljesedéséhez, arra pedig, hogy turista egyletünkbe 
beiratkozzanak, egyenesen felkérjük őket.

— Távirat. Kisiblyén. Órám mutatója 5-őt mu
tat. azt mondják: én nem látom; csak csillagokat, 
virágot látok, virágos a kedvem is. Csillagos itt min
den, jó kedv mindenütt. Erdők árnyas sétáin csevegő 
csoportok, az asztaloknál kosarak veszedelmes tartal
mat fogyasztó mulatók, a tánczkörben lánczolók raja, 
iratos mezón futkozó gyermekek, üde hangú, arczu 
kedves' kis népség. Professoraik is elvetélték a szigort, 
csupa kedély mindegyikük. Ily kedves körben lehetet
len az ígért tudósítást megírnom. Bocsánat. T.~ó. 
(Köszönöm az ilyen pontosságot. A szerkesztőnk beteg, 
gyötri az influenza; tudósítónkat a csillagok; tessék 
igy a lyceumi majálisról Írni. Rovatvezető.)

— Bor fiuk kispinezérek, ti eddig nem szeiepol- 
letek az iskolakőtelezellek sorában; elemi ismeretei
teknek, ha ugyan ilyennel rendelkeztetek, a kibővíté
séről nem gondoskodott az iparos tanoncziskola s ha 
azok mégis bővültek, gyarapodtak, azt csupán a 
vendégekkel való sűrű érintkezésieknek köszönhettétek. 
Ezentúl másképen lesz, kormányi rendelet titeket is 
beiktatott az iskolások közé s igy nemcsak eltanulno
tok lehet ezentúl, hanem tanulnotok is kell.

— A t. hölgyközönségnek. Iparunk, mely 
állandón előre törekszik és a fogyasztókat mindinkább 
függetlenekké teszi a külföldtől, uj sikert mutathat 
fel. Ugyanis, a mit a fűző-szakmában a forma és ki
vitel szépsége, a minőség tartóssága és általában mű
vészi kivitel tekintetében a külföld nyújt, azt mind 
túlhaladja hazai fűző- különlegesség-gyárunk. Mme. 
Lebouitsch (Budapest, váczi utcza 7.) árszabása mind- 
azáltal mérsékeltebb, mint a hasonló rangú külföldi

Czipésziizlet átvétel.
RiÁ'es* tudomására bátorkodom hozni. 

h o » T i l ,» m i  takarékpőnüiár tulajdonát 
képező Klemming-félc házban levő 

c z i p é s z ü z l e t e t  
Gasparik János* ártól átvettem összes bc-

,e" A midin van szerencsém ezt tisztelettel 
szives tudomására adni, egyszersmind kelem

munka álla: főtörekvésem termi teljes mog- 
,.lóm-dósát minden tekintetben kiérdemelhetni.

'üzletemben nagy raktárt tártuk kész 
gyermek, női és úii csípőkből, melyek dús 
választékban jutányos áruk melleit állanak 
I. vevőim rendelkezésére.

Még cgvszer kérve becses pártfogásul

Selmeczbnnjra, 1807. május havában 
kiváló tisztelettel 

BÁNIK LAJOS czipészmesler.
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! K ITŰ N Ő  PADLÓ-MÁZ!
puha padlóra.

Linóleum padló-zománcz
I árnyalatban

Eisenstádter testvéreknél Becsben.
Teljesen használatra kész, csinos ,\s 

czélnak megfelelő 1 kilós dobozokban.
Linóleum padló-zománcz egy óra alatt 

megszáradt., pompás fényű, sima és repodé. 
sekiöl mén1 marad.

Linóleum padló-zománcz közvetlenül a 
dobozból mázolható fel. |

Linóleum padló-zománcz használata so|;. j 
kai olcsóbb, mint a többi pndlófénymáz, j 

Kapható minden nagyobb festék- és \ 
gyógyáru-üzletben. I

J Kapható Selmeczbányán: Engel Zsig- I
mond és Krausz W. G. uraknál. 5 - |

^  "■L.̂  '.'S' lr'

1807. június 1.

E| A l a p l t t a t o t t  1 8 5 8 .  | -----

—- Dlvatértesités. Hogy milyen Ízléses és ké- 
i idei nyári divat, arról meggyőződhetünk 

Weiner Mátyás mintagyüjteményéböl. E legelső rangú 
divat áruház tulajdonosa beszerezte a legszebb és 
legdivatosabb újdonságokat, melyek közöl felemlítjük 
a minden szinü pongis, angol zefir, voilc slb. rend
kívül olcsó kelméket, melyek moshatók, könnyűségü
kért pedig legalkalmasabb nyári viseletét képeznek. 
(Egyébiránt lásd a mai hirdetést.)
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Budapesti Szivattyú- és Gépgyár Részvény-Társaság
(ezelőtt WALSER FERENCZ)
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Sürgönyczim : SZÍV ATT YUGYÁR BUDAPEST.
G Y Á R T :

mlndentélc gőzgépet, Schmidt-féle fowgőzmotorokat (4-0 szóiuncglakarilán). petroleum- 
betizln-motorokat. Keretfürészeket, körfűrészeket és csertörőket, gőzkazánokat, elöraele- 
gttőket, tartányokat. Hidakat és egyéb vasszerkezeteket. Mindenféle szivattyúkat gőz-, 
szij- és kézi hajtásra, valamint villamos üzemre. Artézi kutfelépitm cnyeket vasból. Tűz 
fecskendőket és vízszállítókat, tűzoltósági felszerelési tárgyakat. Köztisztasági szereket, 
öntöző-kocsikat, sárkaparó és seprőgépeket, hóekéket és úthengereket. Egészségügyi 
szereket, mint gőzfertőtlenitő készülékeket és teljes fertőtlenítő telepeket, pőezegődtir 
tisztitó készülékeket. Vas- és érezöntvényeket, harangokat. Keményöntésü aczétfelttletü 

tűzrostélyokat egyenes és kigyóalakban, valamint polyg-on rostélyokat.
LETESIT: vízmüveket, csatornázásokat, vízvezeték és légszeszberendezéseket, központi

fűtéseket.
Árjegyzékek és költségvetések ingyen és bérmentve küldetnek. to tn
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H Ö LG Y EK  F IG Y E L M É B E ! I
ÍV ILIIN L A  l i f

divatárúházának
Budapest, VI., Andrássy-ut 3. szám

K i v é t e l e s  n y á r i  d i v a t - á r j e g y a é k e,
S e l y m e k .

Pongis japonat mosható GO cím. széles remekszép uj mintákkal 
78, 88, 98, 1.05, 1.25, 1.45 ki-.

Nyers selyem mosható 50 cím. szeles sima és szép kis min- 
lakkal...............................................................  55, 75, 85 kr

Fekete lyoni selyem sima és uj bi-ocat mintákkal 50 ctm. 
széles . . .  84, 98, 1.05, 1.15. 1.25, 1.45, 1.65 és feljebb 

J lo « í  s z ö v e te k .
Angol mose ajour b a tis z t..............................18, 25 és 48 kr.
Franczia ajour batiszt tiszta feliéi- és színes mintákkal 24, 48,

55, 58, 75. 80 kr.
Jó mosó v o l to k .........................18, 22, 32, 35, 38 és feljebb-
Lawn-Tennis flanel meglepő s z é p ...................................24 kr,
Franczia ruha s a t t n ............................................42 kr. in írje
Angol zephir csikós és koczkás tiszta átírna 80 dm széles 

55, 75, 90 kr.
B j n p j u  ős u i o l m i r  k e l m é k .

Angol nyári szövet a legujahb színekben. 30, 38, 45, 48, 55,
65, 70 kr és feljebb

Franczia újdonság, tiszta mohair grenadine 120 cím. széles 
95, 1.40, 1,75 kr és feljebb.

Utazó ruhára alkalmas angol gén re tiszta gyapjú szövet 120 ctm- 
s 7 é ,e s ........................  95, 1.15, 1,25,' 1.30, 1.50 és feljebb.

Saját i'n/rki l/i a n tehát szükínyleteinek /edr;<Wre niindai t.hölyi/
rzen minta yyiijtemúiyhül. melyet iw/yen h  bénnentre küldenek inry.

521./1897. Ikv. sz.
Árverési hirdetm ény.

L aptulajdonos JOEHGES Nyomatúit Joerges

A selmeczi kir. jbiróság mint telekkönyvi hatóság részéről közhírré lélelik, misze
rint a végrehajtási joghatállyal bíró önkéntes árverés, az 1881. évi L.\ l.-cz. 144. 
§-a értelmében, ezen kir, bíróság területén fekvő, Murin Mária tulajdonául bejegyzőit a 
bélabányai 148. sz. Ijkvben a f  248. hrsz. a. beltelki kert 12 frí, és a 733. hisz. a. 
„pod §ibenice“ nevű szánlóra ezennel adószerint 300 írtban megállapított kikiáltási 
árban lejehb irt árverési feltételek értelmében elren-dellotik.

Az árverés megtartására határidőül 1897. évi junius hó 4-ik napjának d.
e. 9 órája a selmeczi kir. jbiróság telekkönyvi hivatalában tüzelik ki.

Ezen árverési hirdetmény, lejebi) irt árverési feltételekkel ezen kir. jbiróság. 
a bélabányai rendőrbiztosi hivatal, és a Selmeczbánva városház kapuira kifiigges;- 
telni és közzétenni rendeltetik azzal, hogy ezek úgy ezen bíróságnál, valamint a sel
meczi városi tanácsnál a hivatalos órákban megtekinthetők, egyúttal ezen árverésnek 
a lenti Ijkvben leendő feljegyzése a tkvi hivatalnak meghagyalik, valamint az árverési 
hirdetmény kivonata, a „Selmeczbányai Híradó*-bán leendő egyszeri közzététele 
végett a városi tiszti ügyésznek kiadatni rendeltelik.

Árverési feltételek, melyek alatt a fentebb kitüntetett napon, helyen és illőben 
körülirt birtok, legtöbbet Ígérőnek az utóajánlalnak fenlartásával, de becsáron alul 
is eladatni fog.

1. Kikikállási ár 12 frt és 300 fiiban megállapított adószeiinti becsúr.
2. Árverezni szándékozók tartoznak a fentebbi ingatlan 12 frt és 300 frt becs- 

árának 10%-át készpénz vagy óvadékképes értékpapírokban, vagy a bánatpénznek 
a selmeczi kir. adóhivatal mint bírói letéti pénztárnál előleges elhelyezéséről kiállí
tott szabályszerű elismervényt a bírói kiküldött kezeihez lelenni.

3. A vevő köteles a vételári 1 részletben, az árverés napjától számítva 60 
nap alatt, ezen árverés napjától számítandó 5% kamattal együtt a selmeczi kir. adó
hivatal mint bírói letéti pénztárnál kérvény melleit lefizetni.

4-. Vevő a vételi bizonyítvány kelle napján haszonélvezetbe lép. a tulajdonjog 
javára azonban csak a vételár teljes lefizoléso ulán, hivatalból fog bokebelezlelni.

5. Ila vevő a vételári a meghatározott idő alattié nem fizetné, búi moly énh'kt'll 
fél kérelmére, az 1881 évi LX. l.-cz. 185 §-a értelmében vevő veszélyére és költségéin 
az árverés fog elrendeltetni.

Selmecbányán, a kir. jbiróság mint telekkönyvi hatóságnál 1897. évi márrzins 
1,6 Liha Antal, kir. jbirú.

Tisztelettel felkérjük összes üzletbarátainkat, miszerint levélj 
pénz- és esomag-kiildeményeiket ezentúl ne Hodrusbányára. hanem 
A l s ó - H á m o r b a  ezimezni szíveskedjenek.

A tamil János József-féle erryesiileti bányannivek ipiptW
A l s ó - H á m o r b a n .

Ágost özv és Fia könyvnyomdájában Selmeczbányán 1897.
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