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Kezdjük alulról!
Bizony, ha valamit felülről nem tudunk
megkezdeni, hát kezdjük meg alulról!
Eleget agitáltunk a mellett, hogy a rónai
nyaralókat végre-valahára csináljuk meg; eltelt
már, ki tudja, hányadik év s fenn a Róna még
kopasz, nincs villa, nincs viz!
Tervek!? no azok vannak bőven, de mikor
évek kellenek hozzá, mig ki tudjuk számítani,
hogy egy épülethez, melyet kőből terveztünk,
de fából akarunk építeni, mennyi fa kell? s ha
télen át kisütjük nyárra a fa mennyiségét, nyá
ron arra ébredünk, hogy nincs s z á r a z fánk ;
Iellát ismét várnunk kell egy évig, hogy akkor
meg arra ébredjünk, hogy se pénz, se fa, mert
elfelejtettünk a télen át döntetni, a pénzt pe
dig még nem fizették be az áldozatkész rész
vényesek !
De bizony ilyen formán még azok is vissza
fogják követelni pénzüket, akik befizették!
Nem sikerült a felső Rónát f e i>iv-beé.piteni villákkal? hát kezdjük meg a la n t, a
Klinger-tónál, hol van elég viz, lakott rész más
különben i s ; kies, szép hely, közel a belváros
hoz; egész napon át sűrűn látogatják a fürdöz ő k ; kellemes sétautak vezetnek, vagy ahol
nem vezetnek, hát könnyű szerrel megcsinál
hatjuk a Felső-Rónára, az Eötvös-utra s bárhova
szép fenyves-erdők között; ozondus levegőt él
vezhet itt is a nyaraló, ha állandóan akarna is
ott tartózkodni, de hát közel van minden szebb
ponthoz, egy-két órai sétát tehet minden meg
erőltetés nélkül; vendéglős is szívesebben akad
e helyre, mert könnyebben beszerezheti az élelmi
szereket és nem koczkáztat annyit, miután a
rendes belvárosi sétáló közönségre is számíthat,
kiket mind arra vezet megszokott séta-utjuk és
számíthat az állandó fürdőzőkre is.
Csak hogy — és erre különös súlyt fek
tetünk — a városi hatóságnak áll kötelességé
ben arról gondoskodni, hogy a nyaralók ki ne
zsákmányoltassanak, de állandóan jól, kényel
mesen és olcsón, megszabott árak mellett sze
rezhessék be az üdüléshez szükségeseket.
Városunknak egy tekintélyes állást betöltő
jóakaró barátja s évek óta állandó nyaralójától
hallottuk, hogy az első években Szélaknán ütötte
fel nyári sátorfáját, onnan azonban már a har
madik nyáron menekülni volt kénytelen, mert
a munkadijak és élelmiszerek árai, meg az
igénytelen szobák árai m e g h á r o m s z o r o s t)d t ak; menekült Hodrusbányára nyaralni, jelen
ben is ott van s már is tapasztalja, hogy ugyan
úgy bánnak el a nyaralókkal, mint tették Szél
aknán, hova most már a régi árak mellett hív
ják vissza.
Ilyen körülmények között nehezen fogjuk
ide édesgetni a nyaralókat, mert ha az első
évben jól is találják magukat, a második évben
már a felcsigázott árak miatt bosszúsan távoz
nak, hogy többé vissza se térjenek, pedig jó
akarónk szivvel-lékkel a mi nyári vendégünk
óhajtana maradni nemcsak maga, de azok is,
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kiket ide hozott tekintélyes számmal, pl. Hódrusbányán ez évben is negyvenegy tagból álló
kedves társaságot.
Tőle hallottuk az egészséges eszmét és
figyelmébe is ajánljuk közönségünknek és váro
sunk tanácsának, hogy ha e czélra valamit ál
dozni akar — és pedig akar, mert hiszen ingyen
telkeket már is felajánlott — hozza meg azt az
édes kis áldozatot: é p í t t e s s e n ma g a kisebb
favázas nyaralókat csupán egy, legfeljebb két
család használatára, egy-két szobából és kony
hából állókat s felépültük után adja át ö n k ö l t 
s é g e n a venni szándékozóknak, egy-egy ilyen
nyaraló nem kerülhet többe hétszáz forintnál s
vevő akad reá kínálás nélkül is. A város nem
k o c z k á z t a t h a t s a czélt biztosítja, eléri a
közgazdasági hasznot és emeli vidékünket meg
érdemelt hírében.
Megalakult, de életre még nem ébredt rész
vénytársaságunk is érvényesülhetne a maga kis
tőkécskéjével is, ha nem ragaszkodik a FelsőRónához, melytől több okból pénzintézeteink is
irtóznak; kezdje meg a Klinger-tónál s innen
fejlődjék — ha fejlődni képes — felfelé, eleinte
egy kisebbszerű vendéglő- és szálló-épülettel,
sőt talán mindjárt a tervezett nagyobbal is, mert
meglehetősen illetékes egyénektől értesültünk,
hogy részvénytársaságunk nagyobb anyagi pár
tolásra is fog találni, ha nem a Felső-Rónán
kezdi meg működését.
Azt azonban minden esetre ajánljuk, hogy
a város közönsége teljes befolyást biztosítson
magának a vendéglő és szálló árainak megsza
básában és lehetőleg több évre kötött szerző
déssel, hogy elkerüljük a hangoztatott panaszo
kat és állandósítsuk az árakat.
Terünk jelenben nem engedi a bővebb fej
tegetést, de újból hangsúlyozzuk, hogy ne kicsi
nyeljük e kérdéseket, gondoljuk meg alaposan,
de ha meggondoltuk, cselekedjünk gyorsan!

Vízvezetékünk.
Évek hosszú során át állandóan napirenden tarl.ill függfi és sokszor elfelejtett ügye városunknak a
vízvezeték létesítése.
Lapjaink behatóan tárgyalóik minden oldalról és
sajátságos szüleménye leli a közigazgatási, közgazda
sági bölcsességnek, hogy egyhangúlag azt a tervet
fogadtuk el, melytől előre mindannyian irtóztunk,
melyről előre tudtuk, hogy jóra nem vezet, s melyről
egyhangúlag ismertük el, hogy vízvezeték helyett lég
vezetőket kapunk, melyekre talán éppen nincs szük
ségünk, de hát olcsóbban julhallunk volna hozzá és
nálunk ez a fő.
Nem irtózunk elárulni, hogy felfogásunkkal sokszor
elutasítónak, sokszor ki is nevellek, midőn azt állilottuk, Imgy a mai fejlődés sulba kell. hogy vesse a
régi gazdálkodási, mely irtózik az uj terhektől —
egyetlen czéljn a meglevőket nem érinteni, de inkább
pusztulni hagyni, ha annak fentarlnsa pénzbe kerül,
nem az ósdi fukarkodás hitvallásunk és sokszor nyilalkoztatluk ki, hogy előttünk a közigazgatási bölcses
ség nem abban áll, hogy meglevő krajezárjainkat maradiságga! ősszekuporgassuk, de söl inkább sok millió
adósságot csináljunk ha M l és ha az adósság Ifibbet
jövedelmez, mint amit kamatjai elnyelnek szóval, ha/iroduktiv; minél Ifibb ilyen adósságunk van annál gazdab-
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bak vagyunk, meri annál több jövedelmünk les'/! és ezt
kiválasztani tartjuk mi a közigazgatási bölcsesség fel
adatának.
Kétségkívül produktív befektetésünk lenne a víz
vezeték is nem csak közegészségügyi előnyeit tekintve,
de az anyagiakat is, ezekről majd más alkalommal
fogunk szólani, most egyszerűen csak az a czélunk,
hogy meg ismertessük a ministerium leiratát ez ügy
ben. melyet egész terjedelmében szószerint. közlünk:
G7390/III. szám.
M. kir. Belügyminisler.
Solmocz- és Bélabánya szab. kir. és bányavárosok
közönségének.
Selmeczbányán.
A Sclmcczbánya belvárosában létesíteni szándékolt
vízvezeték kiépítésére vonatkozólag a múlt évi deczoniber hó 9-én 391/8400 szám alatt kelt közgyűlési hatá
rozattal elfogadott tervet és költségvetést felülvizsgálván;
habár a bemutatott építési terv ellen műszaki szem
pontból észrevétel nem tehető is, ezen terv alapján a
vízvezeték kiépítéséhez, közegészségügyi szempontból,
az alábbiakban foglalt indokoknál fogva beleegyezé
semmel nem járulhatok.
Mindenek előtt az ivóvízül felhasználni kívánt
János és Sattel-források vízmennyisége oly csekély,
hogy
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a lakosság rendelkezésére, mely mennyiség a jelenlegi
igényekhez képest csekélynek mondható és a lakosság
növekedésére való tekintettel ezen két csekély forrásra
vízvezetéket alapítani kellő előrelátással és megfonto
lással nem lehet.
Tekintetbe véve továbbá a Sattel forrásra nézve
a terv leírásában foglaltakat, valamint az egyetem
kőzegészségtani intézetnek ezen forrás vizére vonat
kozó bakterialogiai vizsgálatáról szóló az iratok közölt
fekvő bizonyítványt, nemkülönben az országos vizépitészeti hivatal által 1893. évben adott és ugyancsak
az iratok között fekvő véleményben a Sattol-forrás
vízmennyiségére mondottakat, a Sattel és János-forrás
együttes bevezetése és ivási czélokra való felhaszná
lása vízminőségre tekintetben is alapos kifogás alá
esik. De közegészségügyi szempotból már magában
véve is felette aggályosnak mondható a tervezet azaz
elrendezése, hogy a forrásokból vett ivó és a nyílt
tavakból származó használati viz, egymás melletti ve
zetékekben jutna a városba és ott egymáshoz hasonló
kutakban állana a lakosság rendelkezésére.
Tekintettel a rendelkezésre álló csekély forrás
víz mennyiségére, ezen elrendezésből azon felette ve
szedelmes helyzet származnék, hogy a lakosság min
denek előtt összes vízszükségletét az ivó kutakból
hordaná és igv a készletben levő ivóvizet csakhamar
elfogyasztaná, mi által nem maradna más bálra, mint
az, hogy további vízszükségletét a használati vízvezeték
baljaiból fedezze. Más szóval a lakosság felváltva hol
forrás vizet, hol pedig tóvizel innék.
A város által nagy áldozatok árán létesítendő
vízműnek kifogástalan minőségű és kellő mennyiségű
jó ivóvízzel kell a lakosságot ellátnia; ezt azonban
a most tervbe vett vízvezetékkel, a fentebbiek szerint,
elérhetőnek nem tartom.
Mindezeknél fogva tekintettel arra, hogy a földmivelésügyi minister urnák a helyszínén járt közegei
által tett jelentés szerint, a Szilnya helyen a várostól
állagban mintegy 10 kilométernyi távolságra jó minő
ségű és látszólag kellő bőségü források vannak, a
melyek saját erejüknél fogva a városba bevezethetöknek látszanak, s valószínű, hogy o forrásók felhaszná
lása és azoknak a városba vezetése az illető uradalom
által engedélyeztetni fog; felhívom a szab. kir. és
bányavárosok közönségét, hogy a bemutatott tervektől
eltekintve, a források bevezetéseinek kérdését tegye
niegfonlolás tárgyává.
Miről a szab. kir. és bányavárosok közönségét a
múlt évi deczember lG-úrói 8875. szám alatt kelt
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felterjesztés csatolmányainak visszaküldése mellett, oly
megjegyzéssel értesítem, hogy a földmivelósűgyi minister ur hozzám intézett átiratában kijelentette, mi
szerint a város ez iránti kívánságára, hajlandó az
annak megállapítására szükséges vizsgálatokat, hogy
vájjon a Szituvá hegyen levő források elegendő vizböséggel birnak-e V ugyszintén a vízvezeték tervezetének
és költségvetéseinek elkészítését közegei által díjtalanul
eszközöltetni. Ha tehat a város o nevezett miniszter
ur ezen ajánlatát igénybe kívánja venni, ez iránt
hozzám intézendő felterjesztése alapján meg fogom
keresni a nevezett minister urat az Ígért szakközeg
kiküldése iránt, a kinek támogatására részemről is
hajlandó vagyok egyik közegészségügyi szakközegemet
egyidejűleg a helyszínére küldeni.
Budapesten, 1897. évi augusztus hó 12-én.
a miniszter helyett •

Latkóczy Imre,
államtitkár.

Minő a mi közlekedésünk és minó érdek
fűződik annak megjavításához.
Az utolsó tüzeset kellő világításba helyezvén köz
lekedésünk mizériáit, amennyiben a városunknak úgy
szólván csak első emeletéi képező magas útra nem
lehetett a vízi fecskendőt felvontál n i: szabadjon már a
néhány év előtt e lapok hasábjain e tárgyban közlőtt
észrevételeimet ismételnem s kiemelnem ama hátrányo
kat, melyek e körülményből a városra háramlanak.
ügy hiszem, hogy a tűz elleni védelem szempont
jából legkevésbbé kell fejtegetni annak káros voltát,
ha a házak túlnyomó részéhez nem lehet szekérrel
hozzáférni, tekintve különösen a csak némileg maga
sabb házak tájékának vízhiányát s igy ugyszólva tűz
elleni védelem lehetetlenségét, ha azt máshonnan be
szerezni nem lehet. Ami e dolognál legszomoruhb,
hogy ezen állapot napról-napra rosszabbodik.
Azelőtt a vőrőskutró) egész „Schmidteurium“-ig
eljöhetett szekér, másrészt a Zsigmondy-utczába, vagy
pedig a lövőház felé, ma-holnap pedig még a leanyvár-uteza is meg lesz fosztva a szekérrel való közle
kedés lehetőségétől. Hiszen most már az egész víztömeg
amely reá esik, egész a dohánygyár végéig rajta zuhog
végig; azelőtt legalább az alsó rész volt mentes, mert
úgy látszik tervezetképen a Vatzulik-féle kertbe két
helyen volt bevezetve, de jelenleg mind a két nyilas
bedugult? s az utczának, különösen a Pachertárói lép
csőn alóli része sokkal inkább hasonlít egy száraz
patakhoz, mint úthoz.
A közlekedés ezen hiányának káros volta a házak
elértéktelenitését is okozza, miután mindenféle holmi
nak, de különösen a tűzifának beszállítása rendkívül
meg van nehezítve, minek folytán nem egy csinosabb
ház talán alig éri el egy negyedrészét a hasonló
minőségű ház értékének, mely teszem fel az alsóutczában van.
De nemcsak hogy szekérrel nem lehet elmenni
sok eredetileg szekérútnak szánt utón, de még a gya
log közlekedés is csakis a selmeczi hegylakóknak lehet
séges, kiknek ösvényeiről a városban lakók közül legfölebb a lelkészeknek és talán egy-cgy orvosnak vanfogalmuk.
Ezen ösvények vagy árkok legnagyobb részt anynyira tele vannak kavicscsal, hogy a láb nem talál
saját nagyságának megfelelő nyugvó tért. Pedig a mi
hegyi házaink rendkívül alkalmasak volnának azon
hazánkfiait ide csalogatni, akik idegenben keresik és
találják az üde levegőt.
Nem rég olvastam egy napi lapban, hogy Stájerországnak alig van faluja, hol a nyár folytán egy pár
magyar ne találkoznék, aminek nyitja a lakosság elő
zékenységében, a szállások és élelmiszerek olcsóságá
ban rejlik.
ügy hiszem, nemcsak helyi, de országos hazafias
dolog volna városunkat alkalmassá tenni, hogy a kül
földön üdülést keresők egy jó része szívesen ide for
duljon.
Ezen czélra legelső helyen az ösvények járhatóvá
tétele volna a föladat.
Az meg lévén, egy pár buzgó polgárnak szövet
kezését tartanám szükségesnek kiknek föladata volna
a lakosság részéről kiadható helyiségeket Összeírni s
nyilvántartani s az árak iránt a tulajdonosokkal meg
egyezni s a jelentkező vendégeknek utasítással szol
gálni. Egy szóval oly szövetkezetre volna szükség, mely
föladatul tűzne ki. hogy városunk felé vonzzuk azon
nem nagy vagyonú nyári üdülést keresőket, kiknek
nagy része ezen czélból idegen országba viszi filléreit.
Számosán munkásaink közül, kiknek tiszta, elég
jól bútorozott szobája van, szívesen átengedné azt illő
áron kél-három hónapra, addig meghúzván magát a
kamrában, vagy a padláson, eltekintve attól is, hogy
julius, auguszlusban, részint szeptemberben is sok deák
és akadémikus lakás üres.
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Miután ezen vállalat sikerében a város közönsége
rendkívül érdekeli, ez a városi hatóság részéről min
den lehető áron istapolandó volna és a szövetkezet
nek föladala volna a városi hatóságot azon teendőkre
figyelmeztetni, melyeket csakis ez foganatosíthat s gon
doskodni, hogy a netalán elhatározott intézkedések ne
ad Calendasgrecas utaltassanak, mint ez mi nálunk szo
kás ; víde a rónai ügyel, az uj-akna és Klingertáró
közti ut melletti fenyőültetést stb.
Első föltétele az ügy sikerének — mint említem —
az utak és ösvények jókarban tartása, azaz járhatóvá
tétele és fönlarlásn. A mikéntre szabadjon későbben
reá térnem.
Tudva lévén, mennyi, minő és mily áru lakás áll
rendelkezésre, a szövetkezet további feladata volna azt
küzüsnieretessé tenni részben lehetőleg képes hirdeté
sekkel, részint s talán kiválóan a hirlaptudósitók köz
vetítésével, például, ha egy a dalkör által rendezendő
ünnepélyre, illetőleg mulatságra ökot meghívnánk.
Szükségesnek tartanám, hogy a városról s kör
nyékéről nagyobb méretű térkép készíttessék, melyen
minden útkeresztezés egy számmal volna jelölve úgy
a képben, mint a természetben, itt úgy, hogy a két
szomszéd szám is a táblán legyen ós pedig a főszám
a középen, jobbra balra az illető szomszéd számok.
De mondják, hogy ez mind pénzbe kerül. Szó
sincs róla, hogy nem és hogy ha a polgárság nem tud
ván saját érdekét felfogni, nem hajlandó bármi áldoza
tot hozni, hiábavaló minden erőlködés. Pedig szilárdul
meg vagyok győződve, hogy a dolog életbeléptetésére
szükséges összegeket vissza lehetne nyerni az által,
hogy minden vendég, vagy minden kiadott lakás ulán
az illető lakástulajdonosok bizonyos taksál, vagy szá
zalékot tartoznának fizetni.
Sajnos, hogy pár évvel ezelőtt előadott eszmém,
mely szerint a Hőnig-féle kert, egyetemben a hozzá
beszerzendő kél szomszédkerl és rét a környező lege
lővel együtt fenyves parkká alakittassék ál, pártolásra
nem talált, pedig nem szenvedhet kétségei, hogy ezen
park a leghatalmasabb vonzóerőt gyakorolta volna az
idegenekre, kik ezen üdítővé választott sélahely közel
sége miatt szívesen fogadtak volna lakást a város bel
sejében. tekintve különösen a Klingerlárói ló közelsé
gét s az ott való fürdőzés lehetőségét ; de mi náluuk
nem hogy újat volna kedvűnk létesíteni, de a meglevőt
sem tudjuk főntartani.
A tu iic la u t m e lle lli fa s o r g e s z te n y é i tö k é le te s e n

le vannak a marha által rágva, pedig az az egy pár
a Klingertó közelében megmaradt mutatja, hogy'eddig
az ősvény legalább részben be volna árnyékolva, hololt
mar azokból soha sem lesz fa, és miért? mert állítólag
a legelöl nem lehet a közönségtől elvonni!! Ez ugyan
tekintve azt, hogy csak mull öszszel vagy az idei tavaszszal egy jóval nagyobb legelőterülct lelt a Selmecz
és Klinger-völgy közötti hqgynytilványon beültetve s igy
a közönségtől elvonva, nagyon gyönge oknak látszik,
de még azon esetre is. ha a legeltetést megengedjük,
nincsen ok a kártételt tűrni.
Azon marha-birlokosok, kik teheneiket ide kül
dik legelni, alig vannak négyen, nem lehetne ezeket
egyetemben felelőssé lenni minden a marhájuk által
okozott kárért ? hiszen ahány tehén van a legelőn,
annyi majdnem az őrző. S ha cgy-kétszeri pénzbün
tetés nem használna, legyen jogosult a hatóság ott a
legelői betiltani, s ezt annál inkább, minthogy itt csak
3 —4 évi öl van szó, ameddig tudniillik a Iá elég magasra
nő. Vagy micsoda fogalmat nyerhet az idegen a mi
czivilizacziónkró), kik százak meg százak által járt ös
vény fáit nem tudjuk a megsemmisítéstől óvni. Hiszen
ha ezen csöppség helyeit máshol kél hoki erdőt áldo
zunk, a kárunk legfölebb 8 frl.
Hát nincsen a városi képviselők között a város
közönsége érdekei iránt elóg belátással hiró férfi, ki
ezen ügyel magáévá tenné ? Csakhogy, sajnos, Demoslhenes-féle ékesszólással kellene bírnia (nem említve a
többi kelléket) hogy a mindennapi iga állal lenyomott
lelkünket egy olyan valami felé irányozza, mint ezen
város jólétének emelése.
Platzer Ferencz.

Budapesti vendégeink.
A „Budapesti Polgári Dal-kör* selmeczi kirándu
lása, melyről lapunkban már ismételten megemlékez
tünk. aug. 19—22-éig ténynyé váll. ürömmel (ogadla
a kirándulókat nemcsak a helybeli polg. dal- és zene
kör, hanem az egész város közönsége, mer! meg volt
győződve arról, hogy magyar dalnak elhangzása a fő
városból jövő dalos-társak ajkáról, a mi magyarosodá
sunk ügyét megint egy lépéssel előbbre fogja vinni
Aki bahonaságra hajlandó, rossz ómennek vehette
volna, hogy a budapesti egyesület elnöke, az őt éri gyász
miatt, az utolsó órában kénytelen volt lemondani arról,
hogy ő vezesse társait Selmeczbanyára; mert, a mi
dalkörünk elnöke, Szitnyni József polgármesterünk
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megbetegedése folytán szinte távol lévén városunktól
attól lehetett tartani, hogy a kél fő hiánya koczkáztaljn
majd a kirándulás sikerét. Azonban a budapesti dal
körnek, valamint a mienknek alelnőke derekusan szembe
szállottak e sorscsapásokkal, s igy ezeknek legalább az
ünnepélyek szép lefolyására káros halasuk nem volt
Szitnyni Józsefei azonkívül polgármesteri minőségében
is méltóan pótolta a helyettes-polgármester, Bernhardt
Adolf senátor ur.
Hogy a budapesti vendégek fogadtatása lehetőleg
szívélyes legyen, Állmán Imre alelnök több egyesületi
laggal Garam-Berzenczére utazott, hogy már oll üdvö
zölje a dalos-társakat. A vissza-utat Friebert Ferenczczel, az ez alkalomra felkért szállásmesterrel együtt
ügyesen felhasznállak arra, hogy az elszállásolás és a
podgyász ügyéi véglegesen rendezzék, amiben azután
fennakadás nem is volt.
Az érkezőket n mi állomásunkon a bányászzenekar „Rákóczijáéval és fáklyafény mellett fogadta
a város képviseletében a helyettes-polgármester és a
dalkör. Lelkes éljenek elhangzása után a helybeli, majd
a budapesti dalkör elénokclle a niaga jeligéjét, azután
Bernhardt Adolf a város nevében köszöntötte a jötté
két, Gajdossik Béla, a budapestiek alelnőke pedig meghatottnn köszönte meg a nem várt szívélyes fogad
tatást.
Megindult a menet a városba, elől a budapestiek
az ö pompás, hatalmas zászlójuk alatt, melyről büsz
kén lengett az a gyönyörű szalag, melyet több évvel
ezelőtt ajánlott f. 1 a zászló anyja, Pálmai Ilka. A pol
gárság az egész utón őrömmel köszöntötte a vendé
geket, kiknek jó hangulatát ezen óváliú még inkább
emelte.
Az elszállásolás zavartalan megtörténte után. a
budapesti polg. dalkör újra levonult a város alsó
részére, hol a polgármester-helyettest szerenáddal tűntelte ki. Három gyönyörű alkalmi dalt adtak elő olyan
szépen, hogy nemcsak a kitüntetettet, de az egész
hallgatóságot magukkal ragadták; de főképpen Marikovszky Gusztáv pompás bariton-soloja tetszett meg
mindenkinek.
Azonnal láttuk, hogy egy kitűnő dalárdával van
dolgunk, melyről eddig 24 évi fennállása daczára alig
tudtunk valamit, minek magyarázata leginkább az, hogy
Budapestnek mintegy 40 dalköre közölt ennek a neve
a legáltalánosabban hangzó s igy a zenekritikákban
kovósbbé kelt feltűnést.
Késő este lett, mire kezdetét vehette a Semberyteremben az ismerkedési estély. Megjelentek a dal
körök tagjain kívül számosán, kik ezzel kifejezésre
akarták juttatni, hogy az ügy barátai. Jó étel s ilal
mellett csakhamar megindult az ismerkedés, s általá
nos lett a jókedv, mit fokoztak az énekkarok által
teljes szabatossággal előadott dalok és Balogh Laczi
pompás nótái.
A hangulat mindinkább emelkedett s meg
eredlek a tósztok. Altman Imre alelnök a hely
beli dal- és zenekor nevében üdvözölte a budapestie
kei, kiemelve, hogy az eszme ama közösségénél fogva,
mely a kél dalkört egymáshoz fűzi, a budapesti ven
dégeket nem tekintheti idegeneknek, s üdvözli őket
mint régi jó ismerősöket, rokonokat s dalleslvérekel.
mire titkáruk Batla Árpád köszönte meg a szí
vélyes logadtatást. Király Ernő humorosan szólott
arról, hogy sok budapesti hogyan veti meg a vidékie
ket, s hogy e tekintetben milyen kivételi lesznek az
iderándull fővárosiak, kiket mint a magyarosításban
az itteni egylel hatalmas szövetségeseit köszöntött, fel
óltelve különösen Fischer Rikárdot, a budapesti polg.
dalkör pénztárosát s zászlóvivőjét, ki a kirándulás létre
jötte körül leginkább fáradozott, mert hodrusbányai
lévén, égéit a vágytól, hogy bemutassa dalostársainak
az ő pálriáját.
Általános örömöt kelteti, midőn Fischer felele
tében hangsúlyozta, hogy tót születése daczára is
egészen magyar, s mindenkinek arczán olvashattuk az
óhajt, bárcsak ugyanezt mondhatnánk el valamennyi
hodrusbányai születésűről. A felszólaló iránti rokonszenv még fokozódott, midőn ö a budapesti dalkör
nevében egy igen díszes, gazdagon aranyozott, felira
tos szallagot adott át a polgármester-helyettesneK,
tudatva, hogy ők ezt egy babérkoszorúval ogyült a
hodrusi honvédemlék feldíszítésére szánták. Bernhardt
Adolf meghatotlnn mondott köszönetét a hazafiui ke
gyelet o lényéért, de arra kérte a budapesti vendége
ket, engednék meg, hogy a becses ajándék — (maga a
selyem, nemzeti szitiü szallag 18 frl értékű) — a
honvédeké lehessen, kiknek nevében, mint volt hon
véd, ajánlkozott az elismerés ezen újabb kifejezőjének
megőrzésére.
Az ismerkedési estély mindinkább fokozódó jó
hangulatban tovább folyt. Szlancsay Miklós főjegyzőnk
a budapeslröl iderándull nőkre emelte poharát, mire
Batla Árpádnó felelt hazafias lelkesültségtől áthatolt
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beszéddel. — A szellem ugyan sziporkázott volna még
továbbra is, de a test végre is megkívánta a maga jogát
s igy a társaság jóval éjfél után nyugodni tért.
Augusztus 20-ika.
E nap volt az ünnepségek főnapja. A megállapí
tott programm szerint a budapesti vendégek, számos
helybeli által kisérve, Tirts Rezső, a Szitnya-Osztály
alelnökének vezérlete alatt kora reggel a Kálvária meg
tekintésére indult. A vallási ihletség e gyönyörű helye,
melyet mintegy 150 évvel ezelőtt egy protestáns férfiú,
a Heincz család őse, megtudván, hogy mi czélból akar
nák azt tőle megvenni kath. polgártársai, ingyen enge
dett ál ezeknek, elragadta budapesti vendégeinket.
Gyönyörrel szívták a hegytetőn az üde levegőt s hálá
san hallgatták Tirts Rezső szakszerű magyarázatait.
Visszatérve, végig nézték a bányászaink sz. Istvánnapi diszfelvonulását, melynek eredeti, szingazdag képe
minden idegenre meglepő hatással van. Többen az
énekesek közül felmentek a német kath. templom kó
rusára s olt a templomi énekkarral együtt elénekelték
a Hymnuszt.
Még délelőtt tartatott meg dalkörünk helyiségé
ben a közösen előadandó énekszámok főpróbája. A
budapestiek szerény karmesterét, Bodor Lajosi, a fő
városi m. kir. opera férfi-énekkarának tanitóját és
három budapesti dalárda vezetőjét Király Ernő, a mi
dalárdánk karmestere csak nagynehezen tudta rávenni,
hogy az összes közös-karokat ö dirigálja. Már a fő
próba sejtette, hogy mily élvezetes hangversenynek
nézünk eléje a kipróbált, lelkes szakemberek vezérlete
alatt. Helyiségünk tágas terme némi irigységgel töltötte
el vendégeinket, mert nekik a fővárosban félakkora
szobával kell beérniük.
Délben 1 órakor vette kezdetét a Hungáriában
a diszebéd, melyre budapestiek és selmecziek mintegy
127-en gyűltek össze.
Ezek az egy teremmé varázsolt kávéházi és
étkező helyiségben jól megfértek, s igy Ácsnak Ízletes
ételei és hűsítő italai csakhamar a legjobb hangulatba
hozták az összegyülteket. Balogh Lacziék kitűnő
zenéje még fokozta az általános élénk kedvet.
Sikerült felkőszöntökben sem volt hiány. Ezek
sorát a helyettes-polgármester nyitotta meg, éltetve a
vendégeket, mire Gajdossik Béla, a budapesti polgári
dalkör alelnöke mondott mélyen érzett kőszünetet.
Altman Imre ünnepi szónoklata a nála megszokott
költői lendület által nagy hatást keltett. Heincz Húgó,
Marschalko Gyula, Sztancsay Miklós, Tirts Rezső, Krausz
Kálmán, Szentgyörgyi Ede, a budapestiek részéről
Batta Árpád, Fischer Rikárd, Szabó István és még
többen mind-mind sikerültén tósztoztak.
Élénk jó hangulatot idézett fel, hogy midőn
Szentgyörgyi a karmestereket éltette, Bodor Lajos, ki
abban a tekintetben is rendkívüli zenész, hogy csak vizet
iszik, nehány csepp bort vegyitve italába köszönte meg
a felkőszőnlést; ezért dalosai hangosan megéljenezték.
Elénk örömet keltett polgári dalkörünk elnökének
megemlékezése a távolból, ki B.-Füredről a követ
kező sürgönyt küldötte:
„Testvéri érintkezésiek budapesti társainkkal
nagy vívmány egyesületünkre és városunkra, melyhez
a két egyesület dicsőségére s közéletünk büszkesé
gére fényes sikert s mindnyájatoknak kitartó kedvet
kiván Szitnyai.*
Sűrűn felhangzó éljenek kisérték a sürgöny fel
olvasását s éltették a távollevő elnököt, mikÖ7.ben
Altman Imre indítványára egyhangúlag határozták el
a válasz küldést A válasz igy hangzott :
„Megemlékezésedért mind a két kör örvendező
szívvel nyilvánít köszönetét, egészséget kívánva tá
volból is „éljent* zeng feléd. Állmán.*
Minden jó lelt volna a kőzebéden, csak az volt
a bnj, hogy nagyon sokáig tartott s igy mindenkit
kimerített. Ennek azután az volt a természetes következ
ménye, hogy vendégeink meg mi is legalább rövid
időre pihenni vágytunk. A hangverseny igy nem volt
ötkor kezdhető, mi a városi vigadó kertjében pontosan
megjelent nagyszámú közönség között némi elégedet
lenséget keltett.
Azonban a mint megszólaltak énekeseink a
Hymnusz ünnepélyes hangjával, feledve volt a inegvárakoztatásból származott kellemetlen érzés. Ezt,
valamint Thern Károly „Dalünnepen* czimü müvét a
két dalkör együttesen adta elő Bodor Lajos vezénylete
alatt. Noha egy próba alatt énekeseink tökéletesen
össze nem szokhattak, s a selmeczieknek még egy
nekik uj karmester felfogásához is kelleti alkalinazkodniok, az előadás mégis szépen összhangzó volt s
a hallgatóságot teljesen kielégitette.
A műsor második száma Huber Károly „Fohász"
czimü gyönyörű müdala volt, melyet a budapesti
dalkör kifogástalan preczizitással adott elő. Ezen szám
nál mutalla be úgy a szakavatott karmester mint n
hozzá hűségesen ragaszkodó dalossereg az ő szép
művészetét. Az intonatio biztossága, a hanghordozás
simulékonysága, az árnyalatok pontos betartása meg a

SELMECZBÁNYA1 HÍRADÓ
szöveg tiszta kiejtése is nem igen hagyott fenn kívánni
valót. A darabban előforduló tenor bariton duett
szinte gyönyörű volt, noha a tenorista már kissé
küzdött ereje lankadásával.
Hogy a mi budapesti vendégeink kitünően éne
kelnek, minden hozzáértő elismerni kénytelen. Köszön
hetik ezt első sorban jeles és fáradhutlan karmeste
rüknek, de azután nagy szorgalmuknak is. Majdnem
minden darabjukat kőnyvnélkül tudják s ha tartanak
is kólát kezükben, az inkább csak külsőség náluk. így
azután az énekesek tekintete olt csünghet a vezető
minden kézmozdulatán, arczkifejezésén, testhajlongásán,
melyekkel akaratjuk s netalán elütő zenei felfogásuk
ellenére is egységesen ragadja magával a pálczája alatt
állókat.
A szép előadás első kelléke lévén, hogy minden
énekes jól tudja a maga szerepét; a selmeczi dalárdá
val ilyen eredmény el nem érhető. Kitűnt ez Huber
Károly „Szabadság-dal* czimü müve előadásánál is,
noha a hatásos darab elég szép sikert ért el. Kevés
minálunk a régi tag s igy ezek nem is lehetnek úgy
összetanulva, nem ismerhetik úgy karmesterük felfogá
sát, mint a budapestiek.;
Zenekarunk jól megállta helyét, különösen Fürslenau Fuvola hangversenye tetszett, melyben Wodráska
Béla kitűnő fuvola-játékában gyönyörködtünk. A buda
pestiek előadták még a mi dalkörünk által bemutatott
Gaál-féle „Balatoni nóták*-at; de itt már megzavar
ták Őket is, a közönséget is a mindsürübben hulló
esőcseppek, melyek végre is arra kényszeritettek ben
nünket, hogy az acetylen-gázzal nappali fénynyel
elárasztott, csinosan feldíszített kertet elhagyjuk s a
teremben keressünk menedéket.
Bent eleinte persze nagy volt a zavar, de nem
sokára lecsillapullak a kedélyek a sors kaján játékával
szemben és megindult a táncz Balog Laczi talpalávalói
mellett, itt-ott fűszerezve hol a budapesti, hol a helybeli
dalkör egy-egy sikerült éneke által. Az cső megeredte
nagy zavarba hozta a vendéglőst is, kinek most hirte
len kellett minden intézkedését megmásítania azonban
fiatalok és öregebbek is csakhamar kárpótlást találtak
a jókedvű tánezban, mely aztán vígan átvezette a tár
saságot a következő napra.
Augusztus 21-ike.
Kissé megkésve gyülekeztek 9 óra tájban a mi
kifáradt vendégeink a Hungáriában, hogy meg indul
janak Selmeczbánya nevezetességeinek megtekintésére.
A nagyobb rész a kohó felé vette uljál, hol aztán
Mihalovics Elek bányamérnök-ur szolgált szakszerű fel
világosításokkal ; a kisebb rész az uj akadémia gyűj
teményeiben gyönyörködött és itt Belházy és Tomasovszky tanársegéd urak kalauzolták őket a legelőzókenyebben.
Mindnyájan fáradtan érkeztek Bogya éttermébe,
uj erőt gyűjtendők a délutáni jutra, a hodrusbányai
honvédsirhoz. A kik még bírták, ezek között egy buda
pesti nő Batta Á.-né is Tirts Rezső vezérlete alatt a Gedeonlámának és a hodrusi tavaknak indultak, s vidé
künk o gyöngyei kárpótolták is őket fáradalmaikért,
a többiek részint gyalog részint kocsin siettek a kitű
zött czél felé, hol a hodrusbányaik már fogadták őket
zeneszóval, éljenzéssel.
A honvédemlék megkoszorúzása volt az összes
ünnepélyek fénypontja, a gyönyörű ünnepi beszéd,
mélyen álérzelt szavalat s a dalkörök hatásos ének
is feledhetetlen emléküek fognak maradni; igazán lé
lekemelő volt, mely kedélyvilágunkra, érzelmeinkre
halott s a hazaszeretet fellobbanását idézte elő a jelenvoltakban, közlünk túlnyomó részben hodrusiakban.
Az ünnepség a honvédemléktáblánál Varga József
„Gyászdal“-ával kezdetét vette, melyet a két dalkör
Bodor Lajos dirigálása mellett meghatóan emelt ér
vényre. Majd Esztergomi Károly, a budapesti polg.
dalkör tagja szépen gondolt és elmondott emlékbeszéd
kíséretében átadta egylete koszorúját, szallagját, melyet
Bcrnhardl Adolf köszönő szavak kíséretében vett át
kijelentve, hogy a szallngnak a városi levéltárban
leendő megőrzéséről gondoskodni fog. Utána Sztancsay
Miklós mondott köszönetét a budapestieknek a város
nevében a hazafiul kegyelet azon tényeéri, hogy meg
koszorúzták névtelen hőseink sírhelyét; majd pedig
Tirt Rezső előadta az itt lefolyt csatározás, az elesettek
ellemelése és az emléktábla felállításának történetét.
C.zéczei Adóm (Budapestről) gyönyörű hanggal, igaz
felfogással elszavalla Tóth Kálmán „Előre* czimü köl
teményét, a kél dalkör elénekelte a Szózatot, s evvel
véget ért ezen lélekemelő ünnepély, mély nyomokat
hagyva az összes résztvevők lelkében.
Esztergomi Károly szép beszéde megérdemli, hogy
egész terjedelmében közöljük, mely igy hangzott:
Dicső lakosai u halhatatlanok birodalmának,
üdv nektek!
Eljöttünk hozzátok, hogy ünneppé avassuk ál
talaink ellünk e mai napját; nem dicsőíteni fogjuk
telteiteket, nem zengünk ódákat emlékleknek, hisz'
e kor gyermekei képtelenek inár arra, hogy a ti vér

3
tanuságtokhoz, a ti önfeláldozástokhoz méltóan emlé
kezzenek meg arról, hogy kik voltatok és mit mű
veltetek.
A történelem egy külön lapot szentelt a ti emlé
keteknek, mi pedig mindent kifejezünk és érzünk e
kevés szóban: honvédek voltatok, éltetek árán vál
tottátok meg a hont ama nagy küzdelemben, melyet
az igaz honfiak vívtak az elnyomók, az ellenségek
százezrei, a zsarnokok ellen.
E küzdelem Titánjai nem szorulnak dicsőítésre.
Nem is azért jöttünk mi ide; gazért zarándokol
tunk hozzátok messze földről, hogy az általatok meg
szentelt földre letegyük kegyeletünk múlandó emlé
két, és hogy a ti dicső porotokkal kevert hantoknál
tanuljunk úgy cselekedni, mint ti cselekedtetek, ta
nuljuk a hazát úgy szeretni, mint ti szerettétek, ta
nuljuk feláldozni életünket és vagyonúnkat, a bol
dogságot és szerelmet egyetlen egy szóért, e szóért:
szabadság! A ti elhullott vercseppeitekből piros virág
fakadt, a szabadság rózsája, elhaló szemetek búcsúkönyei pedig felszállván, termékeny harmattal áztat
ják a virág földjét, a hazát, hogy soha ki ne veszszen belőle a szabadság szeretete.
Mig e szeretet él, fenn maradnak a hon bérczővezte kalász rónái számunkra, erős lesz addig a
magyar és élni fog a ti emléktek a mi sziveinkben,
s mig ez emlék él, nem maradnak gondozatlanul a
ti sírotok. Eljönnek addig a hon igaz fiai és leányai,
hogy okulva a ti példátokon, eltávozva innét, széjjel
hordják a honszeretet égő tüzét a családok szenté
lyébe, a késő unokák ajkaira.
Most mi is eltávozunk tőletek, búcsút mondunk
e szent helytől, dúló csaták után pihenjetek békével
a halhatatlanok birodalmában, mi áldjuk a ti emlé
keiteket és ihlettel ejtjük ki ajkunkon a búcsú
szavat : Isten veletek!
A honvédelméktábla és a honvédek sírja Ízlésesen,
csinosan volt feldíszítve, mely körül az érdem elsősor
ban a hodrusbányai nyaralókat illeti, fogadják hazafias
közreműködésükért legforróbb köszönelünkct.
A honvédomlóktáblálól az egész társaság a felsőhodrusi tóhoz sietett, hol Knezovits Adolf és az élelmezési
bizottság többi tagjai már előkészítették azt az uzson
nát, melylyel városunk meg kívánta tisztelni vendégeit.
Fölösleges talán megemlíteni, hogy felköszőntökben itt sem volt hiány, Marschalko, Szlancsay, Batta
Fischer és többen rögtönzött kedélyes tós/.tokkal vidainitották a kedélyes lakmáruzást, melyben csak a/,
vegyitett egy kis ürömeseppet, hogy a hodrusbányaiak
külön ütötték föl a Laczikonyhát.
A mindinkább fokozódó jó hangulatot azonban
megzavarta az idő gyors múlása. Válnunk kellett a
mi megszeretett dalos-társainktól, kik az éjszakát már
Hodrusbányán akarlak tölteni. Nehezünkre eseti, de
azzal vigasztalódtunk, hogy talán ő bennük is szép
emléket hagyott selmeczi tartózkodásuk, s hogy ez az
állandó tisztelet és szeretet záloga lesz közöltük és
közöttünk.
K.

KÜLÖNFÉLÉK.
— Személyi hírek. Clemmtina lierczegasszony f.
hó 22-én vasárnap reggel Szt.-Antalból Selmeczen át kocsin Gr.-Berzenczére és innen vasúton
elutazott. — Mária Lujza herczegnö, Ferdinánd bolgár
fejedelem neje a múlt vasárnap d. e. negyed tizenegy
órakor udvari titkárja és egy udvarhölgy kíséretében
Selmcczbányára jött és misét hallgatott a Nagy-Boldog
asszony templomban ; a fenséges herczegnöt a temp
lom kapujában Podhragyay Pál prépost fogadta;
padja elölt diszőrséget Androvits Béla és Érti János
rendőrbiztosok állottak, kik aztán a Szí.-Antalba visszaIérő fenséges herczegnöt a határig elkísérték. —
Szitnyai József polgármesterünk eredeti tervétől eltérőleg nem Karlsbadban, de Balaton-Füreden tölti
szabadságidejét, úgy látszik itt is nem a saját egész
ségét tekinti elsőnek, de a város érdekeit, mert
eszeágába se jutott volna oda menni, ha nem értesül
arról, hogy ott van a cultusminister kivel éppen meg
beszélni valója volt, persze hogy nem a saját ügyében ;
erre vallanak legalább uyyaneyy napról keltezett sorai,
melyek elsejében írja, hogy Karlsbadba utazik, s pa
naszkodik, hogy a cultusminiszterrel nem beszélhet
mert B.-Füreden van, a második levélben pedig már
azt Írja, hogy maga is B.-Füredre megy. Lakása
Eszlerházy-szálló 11 sz. — l)r, Regéczy Nayy Andor
szabadságideje lejárván csütörtökön Budapestre utazik
visszn. — Merza Károly sugat ági bányamérnök hétfőn
haza utazott. — Paiter János akad. titkár fürdőzéséből
múlt csütörtökön hazajött s külföldi tanulmányutjára
jövő kedden indul el.
— Búcsú távirat. Távozó budapesti dalos ven
dégeink tegnap reggel Párkány-Nánáról búcsú távira
tot intézlek Altman Imre alelnökhöz: „felejlhetellen
szép bérezés vidéket elhagyva, üdvözli a budapesti
polgári dalkör.*
— A felső Rózsa-utcza szabályozása. Az uj
akadémiai épület és a már szintén az akadémia tulaj
donát képező Heincz-féle lelek közt elvezető közutat
a törvényhatóság átengedte a két telek egyesítésére;
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a Közgyűlésnek ezen határozatát a minisztérium jóvá- Antal mérlegmechanikusnak, Mihálka Nándor mülaAz alsó-Uózsa-utczaban a 68 sz. házban egv
hagtfta, a napokban érkezett le a jóváhagyólag zára katosnak és Orgonyi Sándor felügyelő altisztnek a
3 s z o b á s em eleti la k á s
dékolt határozat s igy elérkezett annak is az ideje, koronás ezüst érdemkeresztet, Pichler József pénzverő
munkásnak pedig az ezüst érdem keresztet adományozta. a hozzátartozó konyhával s kamrákkal bérbeadó. A
hegy a fclsö Rózsa-utcza szahályoztassék. Nem remélt
szobák közül kettő utezóra néző. Bővebbet a háztu
költségekkel fog az járn i, mert a múlt héten eszközölt
lajdonosnál.
bejárás igazolta, hogy sok kiadást és anyagi áldozatot
fog igényelni a felső Rózsa-utcza; különösen nehéz a
Ila iiiisito lt lé k elő Melyein. Égessünk el egy mintát n
Asztalos- és bútorüzletembe
kérdés megoldása a Wankovits-ház mellett, az alsó
venni szándékolt fekete selyemből s a hamisítás rögtön kiderül:
Mert mig a valódi s jól festett selyem az elégetésnél nyomban
Rózsa-uiczáhöl levezető nagyon is meredek útrész át
h á r o m taiio nezo t
összepödörödik
és
csakhamar
kialszik,
maga
után
csekély
vilá
alakításánál, hol talán csak is a felvezető lépcső eltá
gosbarna hamut hagyván ; addig a hamisított solyem (mely egyezség: szerint naponkénti 15—20 ki\ bér
zsiros-szinü-szaloná8-le8z és könnyen törik) lassan tovább ég
volítása és az alsó Rózsa-utcza terraszirozása (épp úgy,
(minthogy rostszállal a festanyagtol telitatten tovább izzanak i fizetés mellett felveszek.
mint a mostani u. n. terrasz!) vezethet czélhoz; a mostani, az
es sötét barna hamut hagy maga után, de valódi selyem mód
Tanonezaira élelmezéséről és lakásáról szü
jára soha öszsze nem pödörödik. csak meggörbül. Ha valódi selyem
utat szűkítő támfalat legalább egy méterrel beljebb és
hamuját
össze nyomjuk, elpomk. a hamisítványé nem llc iin o lőik tartoznak gondoskodni.
erősebben kellene megépíteni, az utat pedig a Csétibor*: <J. (c8.’k. udv. szállító) selj cnig.vrtrn X uvichhou,
házhoz szállítva, póslabér-és vámmentesen szívesen küld bárki
féle telek mellett és tovább is tágítani és támfalakkal
Segédeket szintén felfogadok.
nek is mintákat akár egyes öltönyökre való. akár egész végekben
biztosítani, a Hornyacsek-lelek mellett pedig kitérve a
levő valódi selyem szöveteiből. Svájczba cziinzott levelekre 10
Selmeczbánya. 1897. aug. 16.
kros és levelezőlapokra 5 kros bélyeg ragasztandó. .Magyar nyel
Zlinszky-féle kerten keresztül kivezetni a bélabányai
ven megrendelések pontosan elintéztetnek.
5
állami közútra. Ezen szabályozással kapcsolatban lesz
Matzán Ferencz.
megoldandó a vízvezeték legalább egyik ágának kiépí
..
.
tése az uj akadémiai palotáig, mert a mig ez el nem ó i t
5 't .
‘ t
-5 t
készül, addig a legújabb akad. épület építtetése sem
r| A l a p i t t o t o t t 1 8 5 8 . |;
lesz megkezdhető. Ajánljuk az illetékes körök figyel
mébe, hogy ezen irányokban az elmaradhatatlan bizott
sági tárgyalásokat és bejárásokat sürgősen vezessék kb
Ö
keresztül, mert jön a tél, majd jön egy másik év s
kh,
(ezelőtt WALSER FERENCZ)
ennek tavasza már a kész munkát fogja követelni
B U D A P E S T E N , T I . k e i* . K i k l s o v á e z i - u t 4 5 . s z f i m .
mely ha elmarad, beláthatatlan hátrányunkra lehet.
l4h
Sürgőnyczim : SZIVATTYUGYÁR BUDAPEST.
— Acetylen-világitás. Mint értesülünk Ő felsége
h
GYÁRT:
főudvamesteri hivatala a budapesti Acetylengáz-rész■
vénytársaságnál (Andrassy-út 1 ) megrendelte a tatai
mindenféle gőzgépet, Schmidt-féle forrgőzm otorokat (4-0 szénmeglakaritás), petróleum- és
őszi hadgyakorlatok alkalmával a tatai grófi kastély
Aj ■'
benzin-motorokat. Keretfürészeket, körfűrészeket és csertöröket, gőzkazánokat, előmeleegy részének, a tatai park utainak. a tó partjának és
gitöket, tartányokat. Hidakat és egyéb vasszerkezeteket. Mindenféle szivattyúkat gőz-,
a királysátor (hol a nagy ebédek tartatnak) acetylenszij- és kézi hajtásra, valamint villamos üzemre. Artézi kutfelépitm ényeket vasból. Tüzvilágilását. A német császár és szász király ő felségeik
fecskendőket és vízszállítókat, tűzoltósági felszerelési tárgyakat. Köztisztasági szereket,
lakosztályai szintén acetylennel világíttatnak. Tata és
öntöző-kocsikat, sárkaparó és seprőgépeket, hóekéket és úthengereket. Egészségügyi
Tóváros községek tanácsa ugyancsak elhatározta e vi
szereket, mini gözfertőtlenitő készülékeket és teljes fertőtlenítő telepeket, pöczegödör
lágítás általános behozatalát és a budapesti acetylentisztitó készülékeket. Vas- és érezöntvényeket, harangokat. Keményöntésü aczélfelületü
gáz részvénytársasággal kötött előleges szerződést a f.
tűzrostélyokat egyenes és kigyóalakban, valamint polygon rostélyokat.
Vt
4hó 14-i közgyűlésen tárgyalták s igy Tata és Tóváros
LÉTESÍT: vízmüveket, csatornázásokat, vízvezeték és légszeszberendezéseket, központi
községeknen már a hadgyakorlatok alkalmával acelylen
*
világítása lesz.
H
fűtéseket.
— Falb jóslata. Dr. Falb Rudolf egy kis köte
Á rjegyzékek és költségvetések ingyen és bérmentve küldetnek. 20—40
V\
tet adott ki, melyben megjósolja az időjárást ez évnek
4
-^ 4
^ 4
még hátralevő napjaira. Nem lesz talán érdektelen,
■W
ha e jóslásokat annak idején majd havonként előre
közöljük s alkalmat szolgáltatunk kedves olvasóinknak
I. magyar királyi szabadalmazott
hogy az eredményt a jóslásokkal összehasonlíthassák,
de azt az igazság érdekében is ki kell nyilvánítanunk
hogy Falb jóslásai nem kizárólag Selmeczbányára vo
natkoznak s igy nem szabad azokat mint föltétien
hiteleseket elfogadnunk, de saját tudományos rendsze
ren alapulnak s bizony nem egy jóslása már bevált
Az 1897. év február hó 27-iki törvény sze
A m agyar kir. osztálysorsjáték
nálunk is. Auguszlus hátralevő napjaira és szeptember
rint a kis lutri megszűnik és ezen osztály-sors
5 0 . 0 0 0 11 y
r «» 111 é 11 y é n <* k
hóra a következőket jósolja Falb: 26-ig nagy hőség
játék állal pőloltalik. Németországban ezen nemű
mellett erős zivatarok, 28-ika elsőrendű kritikus nap,
sorsjátékok már 100 év óla fonnállanak és az
jegyzéke.
heves szelek járnak majd és az időjárás hűvösre vál
illető sorsjegyek eladattak. Nálunk Magyarorszá
A legnagyobb nyeremény a játékterv 9. §. szerint:
tozik, vulkanikus katasztrófák is várhatók. Szeptember
gon is emelkedik iránta az érdeklődés, mert a
5-kéig Európa egy részében szép és száraz időjárás,
sorsjegyek legnagyobb része biztos kezekben van.
de hűvös, 11-ike másodrendű kritikus nap addig pedig
Nemsokára ilyenek csak ráfizetéssel lesznek kap
szeles időjárásunk lesz erős viharokkal, sőt 15-éig
halók, Azért ajánljuk, hogy a vétellel ne késsünk.
m illió
hűvös időjárásban lesz részünk, melyben dér képződik,
A magyar osztálvsorsjáték á ll:
A nyeremények különleges beosztása a következő:
melegebb lesz 16-án, ettől 22-ig langyos esőzéssel.
Nyeremények
Korona
Szept. 26-ika ismét elsőrendű kritikus nap, hűvös idő
1a
járás, a hegyvidéken hő esés, a síkságon tartós esőzés,
600,000
eredeti sors
p é n z n y e re 
szept. végén azonban ismét enyhe lesz az időjárás.
1 „
400.000
jegyből
m ényből.
,
“ Uj.bó1 a Pachertárói tér. Park-e már a pa200.000
1 ,
chertaroi tér ? Az a papíron, de künn a szabad ter
A nyerési esélyek oly előnyösek, hogy az
2 „
100,000
meszeiben csak egyszerű korhadt fák lerakó helye, hol
eddigi kis lutri vagy egy Ígérvény vétele ezzel
90.000
1 *
nemcsak hogy a pihenni vágyó közönség üdülést nem
nem is hasonlítható össze. Ily előnyős esélyek
80.000
1 8
tulalliat, de a szegény fáradt vándor sem találhat
kel szemben mindenki nyújtsa kezét a szerencsé
70.000
1 *
nyugvohelyet, mert bárha a puha korhadt fa éjjelen
nek viszonyaihoz képest.
2 „
60.000
at eleg lagv' Ickheiyfil szolgálhalna is, de a korhadt
lak lakul edes csiklandozással verik fői nekikészült
Az összes 50.000 nyeremény a mellette álló
1 ,
40.000
nyeremény-jegyzékből látható; ezen nyeremények
« I L. r' van 62 '«í> va|j° n miért? Pályadijat
30.000
5 „
tűzünk ki e kérdés megoldására s aki leghelyesebben
6 részben lesznek kisorsolva és ,a nyerő sorsjegy
1 .
25.000
megfej11 oda adjuk neki méltó díjul a legelőször elő
készpénzben kifizettélik.
7 „
20.000
kerülő költeményt, melyei a papírkosárba dobiunk,
A sorsjegyek ára az első húzáshoz:
ebben is bizonyára zöld lombról, édes madár-csicser
3 „
15.000
gésről es szép természetről van szó, csak hogy nem
6
frt
egy
egészeredeti sorsjegy
31 ,
10.000
használható.
3
„ egy fél
„
„
67 „
5.000
1.50
„
egy
negyed
„
„
— Rövid hírek. Elveszett egy négy éves fekete3 H
3.000
0.75 „ egy nyolezad
„
„
sarga dajcb vadász kutya, „Fordils" névre hallgat
432 p
2.000
megtalálója jutalmat kap. - Talált tár,),jak. RcndfirA húzások a fővárosi vigadó épületében
763 „
1,000
ségUDk újólag ts felhívja a nagyközönség figyelmét,
nyilvánosan történnek a m. kir. kormány fel
hogy több tálul! tárgyát őriz, a többek közt egy nagy
1238 n
500
ügyelete alatt és egy kir. közjegyző elölt. A
és egy kisebb téli kendői, egy selyem kendői, iyermek
90 „
300
húzásnál mindenki jelen lehet.
harisnyakai, kis gyermek takarót, zsebkendőt (pénzzel)
31700 „
200
melyeket igazolt tulajdonosa átvehet. — Vásáráthelyeaés.
Mi üzlethelyiségünkben elárusítjuk vagy után
3900 „
170
Honlvarmegye területéhez tartozó Vámos-Mikola'köz
véttel,vagy
az összeg postaulalványnyali való bekül
4900 ,
130
ségben
a f. évi ““
szeptember
hó
37 és zo-ara
28-ára eső
“
r'vmuci h
*j a/
dése
ellenében ajánlott levélben elküldjük az eredeti
60 „
100
országos vásár ez évben kivételesen szeptember 29 és
sorsjegyeket. Minden egyes vevő nevét azonnal fel
3900 „
80
° - a" ,f?« ," e‘Lla,‘?‘l,i- - Eisztujitás Újbányán. F. hó
12-en töltötte be Újbánya városa az elhalálozás illetőleg
jegyezzük és vevőink minden egyes húzás után
2900 .
40
emondas folytán megüresedett állásokat. Polgármester
megkapják a kimerítő sorsolási jegyzékei.
50000 nyeremény és jutalom 13.160,000 kor.
lett: Koliers Emil, t. ügyész: Dr. Balbach Béla, fő
Rendelményeket f. év szeptember hó 1-ig
összegben, mely 6 osztályban sorsoltatik ki.
jegyző : I niszka Karoly, pénztári ellenőr : Nizsnik Béla,
fogadunk el.
írnok: Schleichardt Mihály. — Kitüntetett pénzverők.
A korona érték oletbeléptetése következtében szükséT T ö i r ö l s : - e x .
gesse vall pénzverés körül szerzett érdemeik elisme
réséül a király Major Eleknek a kürmöczbányai pénzverő
a m. kir. szab, osztálysorsjáték főelárusitól,
ÍT * , ,°,Sn V *K ké?ck !l koronás arany érdem
B U D A P K 8 T . V ácK i-k ö ru t 4 .
keresztet, Gerl Károly második, Reisner József harmadiZ vésnöknek az arany érdemkeresztet, Bárány
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Nyomaiul! a laplulajdonos Joerges Agosl özv is Fia könyvnyomdájában Selmecbányán 1897.
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