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Kezdjük meg!
Kedves tliémánk a nyaralók Ugye.
Nem is lehet más, hiszen eleitől kezdve 

lépten-nyomon hangsúlyoztuk, hogy ezt a kér
dést nem szabad elaludni s a tárgyalások ára
datában elveszni hagyni.

Nagy jövőt jósoltunk ez ügynek s fájna 
tudni azt, hogy többször felemelt szavunk elve
szett a pusztában, elveszett abban a rettentő 
bűnben, melyben közösen leledzünk s melynek 
k ö z ö n y a neve.

Ebből a közönyből szeretnék mi felrázni 
városunk közönségét ebben a kérdésben is, mert 
ahol a közöny gyökeret vert, ott belép a pusz
tulás, ahol ez a sárkány megveti a lábát, hideg 
lángja elpusztít minden üdvöst s nyomában Inir- 
jánzik fel az ölő méreg.

Nézzük Nagybányát! Két év előtt ott is 
szelíden nyilvánult az óhaj, hogy nyaralókat 
építsenek s ma már busz villa ékesíti a vidékét, 
mely pedig messze mögötte áll a miénknek!

De Nagybányán megcsinálták, mert nem 
sokáig tanácskoztak útvesztő számításokkal, de le
győzték a félelmet s neki indultak mindjárt tettel.

Tegyünk mi is ig y !
Félre a közönynyel és félelemmel, mely év

tizedek óta zsibbasztja haladásunkat s kerget a 
bukásba mélyen, mélyen, alá, hogy már arról is 
gondolkodnunk kel l : nem lenne-e jobb Baka- 
bánya sorsára kerülni s lenni nagyközség? Nem 
jó az ördögöt a falra festeni!

A gyors elhatározást kövesse gyorsan a tett 
s még az elhibázott lépést is jóvátcheti a határo
zottság, inig a legjobbat is megbuktathatja a 
félénk, himező-hámozó kivitel! Ez benne van még 
a Dienstreglementban is, de látszik is, hogy ezt 
nem Selmeczbánya közönsége számára Írták meg.

Újabb fordulat állott be a nyaraló építések 
ügyében; rájöttünk, hogy kár nekünk a körmücz- 
bányai kis kálváriához elzarándokolni, mikor a

Soha tö b b é . . .
Irta: B. Kuli Irén.

Véletlenül úgy történt, hogy a lársalgónö meg 
Giziké is ki ment a szobából, csak kelten maradtak.

Várva várta a perczet Bende Géza. Megfogta a 
buiny puha fehér kezét, ajkaihoz vitte és hosszú, forró 
csókkal fejezle ki mély szerelmét. Gitta elpirult s za
vartan mosolyogva szorította meg a férfi erős kezét.

Eddig csak sejtették, hogy szeretik egymást, de 
«' percztől fogva érezték, hogy szerelmük mély és vál- 
tozhalatlan. Beszéltek jövőjük boldogságáról. Rózsa
színű fényben úszott minden elöl lük.

Azonban semmi sem tarthat örökké és a rózsa
színű égen csakhamar felhő keletkezett.

Nemsokára Bende piros rózsával kabátjában jött 
Gittához. Egy kicsit dicsekedett is vele.

— Nézze, Gitta, milyen szép virágom vau, szép 
asszonytól knplam.

A leánynak e dicsekvés rosszul esett, de igyeke
zett ezt palástolni. Félig tréfásan kérdezte :

— Mástól is feltűzi n virágot, Géza?
— Miért ne — folytatta az incselkedésl Géza 

ha szép, és kedves az, a ki adja.
Gitta összeszorilolta ajkait, s nem felelt.
— Úgy látszik, sejti az én kis menyasszonyom, 

hogy a szép Deáknétől káplánt o rózsái, azért nem 
kiváncsi !

mienk közelebb is van, de meg összehasonlít
hatatlanul szebb i s !

MiwíIPTörjUnk fel a Rónára, mikor a tövé
ben mindent, de mindent megtalálhatunk.

Van egy szép pontja a közeli környéknek, 
melyen hajdan akasztófa állott, s most is Bitó- 
dombnak hívják, itt mulatott régen e város kö
zönsége a rettentő ünnepélyeken, melyeken az 
egyik fél mindenesetre fej nélkül végezte a 
mutatást; nemesítsük meg e helyet s építtessük 
ide a nyaralók kilátó, szórakoztató helyét, hogy 
alkalmat adjunk a közönségnek a legnemesebb 
szórakozásra, a természet, a szép természet ra
jongó bámulására.

Most vasárnap, mikor az uj női uszodát 
megnyitották, egy-két jelen volt részvényes vissza 
jövet felment erre a szép dombra, bámulni a 
remek kilátást s akkor jöttek arra a gondolatra, 
hogy minek annak a kioszknak, vendéglőnek, 
avagy akárminek hívjuk is, más helyet keresni, 
mikor itt van az uraló domb, a Bitó-domb, mely
ről szép szabad kilátás nyílik minden oldalra, 
alig kétszáz lépésnyire a tótól s ugyanannyira 
az országúitól.

Gyalog és kocsival könnyen megközelíthető, 
közelében a fürdő és ivóvíz, közvetlen mellette 
a kőbánya, melyből épületkövet lehet nyerni s 
egyúttal a turista-utat is kiszélesíteni, közel a 
városhoz, könnyen hozzáférhető s igy a szállí
tással könnyen meg lehet birkózni.

Mind ennek daczára kiemelkedő pont nyílt 
kilátással a Szentháromság-begyre, Selmeczbánya 
és Kisiblye felé, fel a Tanádra és a Rónára, 
kissé magasabb pontról, pl. az építendő mulató 
verandájáról a Szitnya-liegyre s Szélakna felé. 
Es mindezeknek a kellő központján!

Keresve sem találhatnánk e ozélra jobb 
helyet s a legszámitóbb vendéglős sem kíván
hatná vendéglőjét jobb helyre, mint ez — nyáron, 
mikor tekintélyes szánni közönség, á l l a n d ó  
városi közönség mellette siet el a turista-utón 
frissülni és üdülni.

Gitta hirtelen, heves természetét nem tudta to
vább fékezni, rosszul estek neki vőlegénye feleletei, 
mert komolyan vette azokat. Indulatosan, nem gon
dolva meg szavait feleli:

— Ha menyasszonyának akar tovább is nevezni, 
a virágot kérem adja ide !

Géza tréfával akarta a dolgot elütni Nevetve 
jegyezte meg.

Úgy látszik féltékeny ?
Gilla egyre jobban felindult s majdnem sírva, 

sértőn oda szőlőit:
— Csak nem gondolja, hogy féltékeny vagyok 

egy kifestett bábin, kit a világ régen ebiéit maga
viseletéért.

E perezben Géza úgy találta, hogy a mindenki 
állal szépnek tartott leány csúnya.

Szemei lévetogen jártak körül, szája, szeme 
sírásra állott s az üde arczol sápadtság boritolla el.

Bámulva nézeti a leányra, ki ekkor már észre 
vette, hogy arcza haragjában eltorzult. -  Csendesedni 
kezdeti, llnbá1 a harezot Géza nem akarta folytatni, 
mégis majdnem parancsoló, erős hangon mondotta;

— Ne feledje Gilla. hogy ez az asszony távoli 
rokonom, nekem kötelességem öt védeni s nem en
gedhetem meg, még magának sem, hogy róla rosszalmond- 
jón. Tudja meg, hogy imént maga visszataszítóan 
csúnya volt. Es ha nem szeretném olyan nagyon s 
tudnám azl, hogy még egyszer ilyen csúnya lesz, ki 
úbrándulnék magából!

Gilla zavartan sütötte le szemei', s/.elid megbá
nással közeledett Gézához.

Innen fog- kiindulni a nyaraló építések Ugye 
és terjedni a Róna aljában a Klinger-tó körül, 
végig a Szentháromság-begy oldalain az u. n. 
selmcczi pusztáig s bizony-bizony ha kinevetnek 
is, valóvá fog válni az ábránd, hogy valamikor, 
talán nem sok idő múlva lóvonat, vagy benzin
motor fog e helyek között s talán be váro
sunkba is futkosni.

Kezdjük meg!
A nyaralókat építő részvény-társaság holnap, 

csütörtökön délután öt órakor fog a Bitó-dombon 
közgyűlést tartani, hogy végre-valahára meg
állapodjanak a h e l y  kérdésében. Kérjük az 
érdekelteket, jelenjenek meg e helyen és lássák, 
és lássák be a tennivalókat!

Most még kopár és szellös a domb, de ezen 
könnyen lehet fa-átültetésekkel segíteni.

Kezdjük meg!!

Dejeuner a szt. antali kastélyban.
A bolgár fejedelernné az elmúlt vasárnap déli 

egy órára dejeunerre hívta Podhragyay Fái prépost
plébánost. Krnusz Kálmán rendőrfőkapitányt, Dr. 
Slnller Gyula bánya főorvosi és Wilmonn József szt. 
antali plébánost. A fejedelernné polgármesterünket 
is meghívni óhajtótta és sajnálkozását fejezte ki, midőn 
távollétéről értesüli.

A szívélyes fogadtatásban részesült meghívottak
nak a kastély parkjában terítettek.

A dejeuner volt:
1. Potnge á la Heine M arg it.
2. Oeufs aux crouton a la uioite.
3. F iié t de boeuf á la  ja n iim é n 1
4. Poulets au paprica nu Riz
5. Sala-les
fi. Harieois üaspergos a la H ollandián.
7. Froinageá et f ru it .

Mielőtt a dejeunerbez leüllek volna a fejedelem 
asszony felkérte a prépost-plébánost, hogy mondja el 
az asztali áldást, minek a prépost készséggel tett elegei 
s ;i jelenvoltakat meghatotta a fejedelernné lélekemelő 
vallásossága.

— Ugy-e elfelejti milyen voltam mostan ? Nem 
teszem soha többé . . .

A fiatalság által rendezeti majálison Giltáék is 
részt vetlek, hiszen a Taky leányok nélkül nem is 
lehetett volna jó mulatság.

Gitta a sok túnezost megunta, sétálni indult Gé
zával az erdőbe. Szótlanul mentek fel a hegyi utón, 
azóta a kis vihar óta bizonyos hidegség volt egymás 
iránti viselőtökben. Egy darabig haladtak csendesen, 
aztán Géza törte meg a csendek

— Térjünk meg Gitta, vissza kell mennem a 
városba.

Es miért kell magának vissza mennie ? kérdé a 
leány vissza sem nézve.

— Deáknénak megígértem, hogy utána megyek, 
s nem illenék öl várakoztatnom.

— Már megint Deákné! szólt mérgesen Gitta — 
nem akarom, nem engedem, hogy utána menjen! Mit 
mond a világ, ha maga az én jelenlétemben utána 
futkos? Ez engem kisebbít, nagyon, de nagyon!

— Már megint ily gyerekes eszméi vannak Gitta, 
mondtam már, hogy ö nekem rokonom. Ez a figye
lem iránta nem történhet a maga rovására.

Ha igy gondolja menjen — szólt Gitta harag
gal. — de engem kerüljön, utaink szétválnak Őrökre.

Visszafordult. Barna baját glóriaként vették kö
rül a sötét fákon átlopózkodott sugarak, villámló 
tekintettel nézett az elölte álló Gézára. Magasztosan 
szép volt e pillanatban.

— Hu igy akarja Gitta, — szólt fájdalmas lemon-
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Dejeuner után a prépost újból elmondta a feje
delmimé felszólítására az asztali áldást, mely után fekete 
kávét, liqueurt és czigarettákat szolgáltak fel; a fekete 
kávét maga a fejedelemasszony osztotta ki a ven
dégeknek.

A fejedelemné rendkívül kedves és nyájasan 
leereszkedő volt, kedélyesen beszélgetett a vendégek
kel és mosolyogsz. jó ízű neveléssel hallgatta Krausz 
Kálmán magyaros és magyar adomáit; kérdezős
ködött városunkról s a vidék viszonyairól, melyeket 
különben is alaposan ismer kirándulásaiból és láto
gatásaiból; érdekkel hallgatta a Kálvária történetét 
melyet a prépost készséggel adott elő s felemlítette, 
hogy a Kálváriának van egy diszkötésü emlékkönyve 
melybe neveiket Írjak mindazon illustris személyek, 
kik a szent helyet meglátogatják, s hogy ez emlék
könyv csonkának no látszassák, a prépost-plébános 
bejegyezte azok neveit is, kik a múlt század végén, s 
e században kálváriánkon megfordultak. így: 1 lapon: 
1751. I. Ferencz császár, magyarország királya. (,,A 
kálvária 16-ik kápolnáján e felirat olvasható: Muni- 
ficentia Francisci I. Augusti Románomul Imperatoris, 
visitantis hunc sacrum montem 1751.“ — Ugyanaz
olvasható a plébánia visitatiójában.) Érdekes az em
lékkönyv 6-ik lapja: 1895. május 18-án egy ja- 
póni mérnök, ki Európában, nevezetesen Berlinben 
két évet töltött, Selmeczbánya városunkba vetődvén, 
bejárta a kálvária hegyet, mely már ide utazása alkal
mával nem csak szemébe ötlött, de kíváncsiságát is 
felkeltette, Szőllő-szálónfeban Szartorisz tanárral a 
vacsora alkalmával ismeretséget kötve, kíváncsian kér
dezősködött Buddha tanának e követője, mit ábrázol
nak a kálvária egyes állomásai (statio)! — A lent 
nevezett tanár megismertette öt Krisztus élete s 
halálával, s a prépost-plébános megbízásából har
madnapra ebédre hívta a plébániára. Ez alkalommal 
bejegyezte ő is nevét az albumba, és pedig japánul 
de egészen correct latin betűkkel. Neve igy hangzik: 
„Sakujiro Fujioka, Bergbaues ingenieur, Tokio, Japán."
A japán irás általános tetszést s feltűnést keltett.
A prépost-plébános az albumot Szt. Antalba vitte, s 
felkérte a fejedelemasszonyI, ki a kálvárián két Ízben, 
julius 16, s aug. 5-én végzett ájtatosságot, kegyes
kednék nevét az albumban megörökíteni.

A fejedelemasszony a 9-ik lapon előbb bolgár 
majd németnyelven ekként iratkozott be az albumba 
„Maria Louise Fürstin von Bulgarien Ilcrzogin zu 
Sachsen." mivel pedig elsőszülött fia, a trónörökös 
Boris is vele volt a szt. hegyen, annak a nevét is 
oda jegyezte bolgárnyelven, s azután ölébe véve a 
kedves gyermekei, megfogta kis kacsóját s tollat illeszt
vén abba, anyai örömmel irá oda nevét: „Boris von 
Tirnovo.*

Délután 3 órakor a vendégek tiszteletteljesen 
megköszönve a megtisztelő kitüntetést -  búcsút véve 
visszatértek Selmeczbányára.

A bolgár fejedelemné látogatásai.
Mária Lujza fejedelemné a múlt szerdán udvar

hölgye és Boris herczeg szárnysegéde kíséretében 
meglátogatta városunkat, megtekintette a német temp
lom alatti sírboltot, melyben a Koháryak aluszszák 
örök álmukat majd a tót templomot, azt követöleg az

dússal Géza — legyen igy. Szerelemért könyörögni 
nem tudok, mert a koldulás nem férfiúhoz méltó. 
Igyekezni fogok elfeledni. Gondoljon úgy a köztünk 
történtekre, — mint egy rossz álomra.

Megfordult, kemény szilárd léptekkel ment le a 
hegyi utón.

Gittát e szavak észre térítették.
Megijedt, mert ismerte Géza határozottságát. — 

Elhaló hangon hívta vissza :
— Géza, Géza!
De ez már lent volt a hegy aljában honnan 

erős, határozati hangon vissza kiáltott:
— Ne hívjon Gitta, vissza úgy sem térek, még ma 

látjuk egymást, aztán soha többé!

Kis városban minden kis esemény feltűnik, az 
sem maradóit észrevétlen, hogy a majálisról haza jőve 
Bende nem ül a Taky leányok kocsijára. Mikor el
helyezkedtek a kocsikon, Taky papa akkor vette észre, 
hogy Bende, ki leányát mint a napot bolygója, úgy 
kiséri. nem ul kocsijokra. Oda kiáltott a nem mesz- 
sze álló Bendénck.

Az, fagyosan meghajtotta magát.
— Köszönöm szívességét bátyám, én a Diákné 

kocsiján fogok haza menni!
A társaság meglepetve nézett össze, s a kisebbik 

Taky leány ránczigálta nénje ruháját s titkon oda 
súgta:

uj erdészeti akadémia gyűjteményeit s legvégül az 
Erzsébet-kápolnát. Érdeklődéssel kérdezősködött s a 
látottakról elragadtatással nyilatkozott.

Tegnap délután a fejedelemasszony egy udvar- 
hölgye kíséretében a hodrusbányai Geramb J. J. bánya- 
egyesület bányaniüveit és az ezüstáru-gyárat látogatta 
meg. — A hodrusbányai ut szépsége s a gyönyörű 
vidék több Ízben hangos tetszésnyilvánításra késztette 
a fejedelemöt.

Krausz Kálmán rendőrfőkapitány vezette a magas 
látogatót. Minden kerületben az illető rendőrbiztos 
egy-egy rendőrrel szolgáltatta az őrséget s a hollókőnél 
Lindmayer J. rendórbiztos vette át a szolgálatot 
Androvits B. rendórbiztostól; itt Krausz K. katonás 
jelentéssel tudatta a fejedelemasszonnyal, hogy Hod- 
rusbányán ünnepélyesen taraczk lövéssel fogadják, meg 
ne ijedjen, mely jelentésre a fejedelemnő magyarul fejezte 
ki köszönetét.

A hodrusbányai fogadtatás kellemesen lepte meg 
a fejedelemnél; a Sötét-tárna telep háza előtt az utón 
átvezető vizvezetéK diszkapuvá volt átalakítva s ugyan, 
csak diszkaput állítottak fel a Schöpfertáró telepen 
.Isten hozott* felirattal. A telep-házak sűrűén voltak 
fellobogózva s Hodrusbánya egész közönsége, a cso
portban kivonult bányamunkások egy része diszöltö- 
zetben. más része bányász kabátban bányász üdvöz
léssel és üdvrivalgással fogadták az érkezőket mialatt 
a bányász zenekar rázendítette a Rákóczyt s közbe- 
kőzbe sűrűn durrogtak a h.raezkok.

Hain bányagondnok a fejndelemnét rövid be
széddel üdvözölte és jelentést tett, hogy az egylet 
képviselője Lovag Berks Róbert nincs otthon, kinek 
képviseletében ő veszi ál a megtisztelő kalauzolást.

Az ügyes rendezés szerint az első látogatás az 
ezüstáru-gyárban volt, hol Lovag Berks Róbertné, 
Lovag Berks Lothárné ö méltóságaik és Berks 
Leopoldina fogadták, az ezüstáru-gyárban a fejedelemnő 
u legnagyobb érdeklődéssel tekinteti meg mindent a 
legapróbb részletekig, kíváncsian kérdezősködve s le
ereszkedő nyájassággal köszönve meg a kapott vála
szokat. Tetszésének gyakran adott kifejezést.

Nagyszerű volt azonban az a benyomás, melyet a 
bányák látogatása idézett elő.

Az ezüstáru gyárból visszahajtatva a telepre 
éljenzések között szállottak fel a fellobogózott és sző
nyegekkel feldiszitett gőzkocsira s bányász üdvözlések 
kisérték a besiető vonatot. A feldiszitett táró bejárón 
kél hatalmas nemzeti és egy bolgár zászló lobogott.

Elénk örömet és meglepetést keltett a fejed elem- 
nőben a föl dalatt a táróban lova siető vonat mellett 
fel-feltűnő bányamécses bányászok „Glück Aui'“ üd
vözlései s figyelemmel leste a következő felbukkanó 
bányászt.

Amint a vonat az első templomszertí magas üreg
hez ért az itt időközben felállított bányász-zenekar rá
kezdett a bányász indulóra, a vonat megállóit s a 
fejedelemnő meghatóikul szemlélte a rémesen kivilá
gított üreget, melynek magas boltozatán arányosan 
elosztva a magasban bányászok markirozlák a fejtést 
kalapácsaikkal a vonat beérkezése alkalmával felhang
zott bányász induló ütemei szerint verve az ércz- 
közetet.

Mélyen a bányában háromszáz méternyire a 
föld alatt érthető kedves benyomást telt e fenséges

— Mit tettél Gézával ? ilyen blamázsl, ilyen szé
gyen I ! most csak viseld el.

Gitta szemeiben könnyek jelentkeztek, ajkát erő
sen összeszoritotta, nehogy heves természete által el
ragadva, valamit mondjon Gézának.

Nagy fehér kalapját arczára húzta, hogy a kiván
csiak ne tudjanak arczáböl olvasni.

Ezalatt Bende a társaságot köszöntötte s felugrott 
a Deákné kocsijára.

A kicsi Taky leány faggatta nénjél:
— Mit lettél? Mit mondtál a Gézának! Ilyen 

botrányon keresztül menni, majd elsülyedtem szégyen- 
letemben, mikor az apa hívását, visszautasította az a 
neveletlen tuskó.

— Megtiltom, hogy róla igy beszélj vágott szavába 
hevesen Gitta — én vagyok a hibás, nem ő !

— Hát ne sületlenkednél annyit — folytatta 
dorgálását Giziké. — jól tudom megint heveskedtél. 
Azt is tudom már megbántad, a hogy haza érünk 
sírni fogsz bánatodban, rettenetesen.

De Gitta nem tudta inig hazaérnek visszatartani 
folyton előtörő könnyeit s keservesen zokogni kezdett.

Az öreg Takynak fájt leánya sírását hallani, 
ostorával az utszéli bokrokat csapdosva beszélni kez
dőit leányával, Giziké megijedve ölelte át nénjét s 
vigasztalta:

— Visszatér még Géza!
Mire Gitta zokogva Válaszolt: Soha többé ..  .
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látvány s a bányászinduló kellemes hangjai — niég 
inkább fokozódott később éz n meglepetés a villamos 
szállításnál, hol nappali fényt árasztottak a villamos 
égők s a homályosabb zugokban gnómoknnk felöltöz
tetett bányász fiuk n csalódásig híven adtak betanított 
bányarém szerepeiket.

Az egyik gnóm lassú ütésekkel verte ki az ara
nyat, a másik bólintgatva figyelt s igy tovább a kiosz
tott szerep szerint; leginkább érdekelte a fejedelem- 
asszonyt egy barlangs/.erü üregben elbújtatott s idő. 
szakonként előtűnő kis bányarém, kinek megjelenését és 
mosolygását kísértetiessé telte a villamos fény. Ezt az 
alakot a fejedelemnő háromszor is megnézte.

Alig Imi a magas látogató a kedves képektől 
megválni, de az idő búcsúzéra intett s fél hét órakor 
kihozta a gőzvonat a látogatókat, kik folytonosan fel
hangzó éljenzések között szállottak fel kocsijaikra, hogy 
kedves, igen kedves emlékkel gondoljanak vissza a me
sébe illő látványosságokra és látottakra.

Meleg köszönetét fejezte ki a fejedelemasszony 
Krausz Kálmánnak, ki Szent-Anlalba, a kastély ka
pujáig kisérte el s fölkérte öl, hogy e köszönet
nyilvánítását a többiekkel is közölje, kiknek nevél 

felíratta.
Mária Lujza herczegasszony valószínűleg holnap

után pénteken fogja elhagyni vidékünket. Jellemző, hogy 
magyar nyelvtant vett s nyelvünket is olsajáttilani há
tú rozta el magát.

A v. tanácsülésből.
A kohutovai ut. Hodrusbányán a Kolmlova- 

völgyben nem régen egy hatalmas száraz kőfalat csi
náltatott a város, de ez. is, mint a régi kórház-, most 
Zsigmondy-utczai száraz-kőfal, korán leszámolt az. élet
tel és bedőlt anélkül, hogy erre engedélye lelt volna; 
a közgyűlés azután keményen elrendelte, hogy ez. a ra- 
konczátlan fal felépillcssók szilárdul, mészbe építve; ki
tett volna ez a költség kerek ezer forintot. Lindmayer 
J. rendörbiztos rémülten értesült e kemény határozat
ról s kifejtette, hogy ők hodrusbányaink annyit nem 
kivannak s csak azt kérik, hogy ezen útnak az erdő 
felé eső oldala szélesillessék ki egyszerű földmunkával, 
az többet fog érni és nem fog ezer forintba kerülni: 
a tanács és közgyűlés örömmel adott helyet ezen elő
terjesztésnek és elrendelte, hogy igy legyen hát, a ta
nács aztán megbízta a polgármestert és gazd. tanács
nokot, hogy helyszíni szemlét tartson és az intézkedé
seket megállapítsák. — Csak arra vagyunk kiváncsiak, 
hogy váljon a helyszíni szemle után nem e jön majd a 
költségvetés és erre egy újabb helyszíni szemle? igy 
aztán elérjük a jövő évet, az idei költségvetésünk el
fogy s jövőre megint pénzről kell majd gondoskodnunk 
s igy tovább. Nem egyszerűbb volna mindent egyszerre 
megcsinálni, de jól és nem fukarkodni száz forinttal, 
hogy ezreket kidobjunk egy-két évvel később. Oh li 
száraz falaink milyen sokat mondtok ti s mennyi köny- 
áztatta pénzbe kerültök!

Acetyleng’áz-világ’itásunk. A budapesti „Apolló* 
acetylengáz-társaság, mely Hűbéri Andor v. mérnökünk 
gázfejlesztő-készülékének értékesítésére alakult, az ace- 
lylen világításnak városunkba leendő bevezetése tár
gyában kettős ajánlatot telt és pedig vagy egyszerűen 
berendezi a v. légszeszgyárat az acetvlengáz előállilá- 
sára és az összes fogyasztási pontokon (magán felek
nél is!) 21590 frt költséggel, vagy pedig bérbe veszi a 
v. légszeszgyárat 30 évre bizonyos megállapítandó évi 
bélösszeg ellenében s annak elteltével az összes beren
dezés a város tulajdonába menne át. A v. számvevő
ség kiszámította, hogy az évi bérösszeg legkevesebb évi 
5000 Irtot tenne ki, mely megfelel a kölcsöntőke amor- 
tisatiójának és az évi tisztajövedelemnek. A v. tanács 
a társaság ajánlatát a tárgyalás alapjául elfogadva, azt 
a jogi és gazdasági bizottságnak adta ki véleményezés 
végett, több összefüggő kérdésre nézve kérve a bizott
ságok véleményét. A bizottságok e hó 7-én fognak a 
v. tanácsteremben ülésezni s az érdeklődők ezen alka
lommal alapos tájékozást szerezhetnek az ügy állásáról. 
Az ajánlatok a v. főjegyzői hivatalban közszemlére ki
téve vannak.

Kiházasitási ajándék. A Zmeskáll-féle alap ka
matai erkölcsös életmódú, fedhetlen jellemű szegény 
leánynak kiházasitási ajándékául vannak szánva; az 
alap múlt évi jövedelme 160 frt, melyet ez évben egy 
róni. kath. és egyfng. ev. selmeczi leány között osztott 
meg a tanács és pedig legérdemesebbnek találta Ballon 
Károlyné sz. Urbancsok Máriát és Búlyel Gyulám; sz. 
Dimák Erzsébetet, kiknek oda is ítélte.

— Szeretetház, árvaház, bölcsödé, óvoda! Ezek 
mind egy programm körébe tartoznak s a körülmények 
ezek megvalósítását sürgetik; pénzünk van ezekre mint
egy 18000 frt. A tanács Sztancsay Miklós főjegyzőt bízta 
meg, hogy e kérdéseket tanulmányozza s u létesítés 
mikéntjére nézve elő terjesztést legyen. Legczélszerübb 
lenne összekapcsolni a kórházügygvel, moly ercdeli 
rendellctésében úgy is elszegényedett v. polgárok tar
tására szolgált, tehát szeretetház volt. Ezen ügyek meg
érdemlik a hozzászúllásl és érdeklődést s a v. főjegyző 
szívesen veszi, ha az érdeklődök terveiket és eszméiket 
köz'ik vele, mert több szem többet lát s ily fontos ügyek
ben az előkészítésnek is minden irányra ki kell ter
jeszkednie.

Útjavítás. A v. tanács elrendelte, hogy a harang- 
utcza helyreállittassék, e munkálatokkal a gazd. fel
ügyelőt bízták meg. Ugyanezen utczába légszcsz-lám- 
pákat is kértek, de ez iránt még mérnöki — többször 
szorgalmazott — előterjesztés hiányában nem határoz
hatott. Mikor hajtják már végre azt az évek előtt ho
zott határozatot, hogy az összes belvárosi utczákat és
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csalotnákal fgy bizotlság bejárja, mely javaslatot tesz 
a  teendők iránt és annak alapján beosztva programm- 
szeröleg lehel majd eljárni és intézkedni. S«-k nálunk 
a z  üdvös határozat, de kevés van végrehajtva!

Bedőlt támfal. A felső Rózsa-ulczában a Kubina 
Ferencz-féle ház mögötti támfal bedőlt, javítási költ
sége mintegy GO irtot fog kitenni, a tanács a helyre
állítást elrendelte.

K Ü L Ö N F É L É K .
— Személyi hírek. Lom;/ Haris Lothúr cs. és 

kir. kamarás Szerajevóbúl családjával együtt több heti 
tartózkodásra városunkba érkezett — llandel Vilmos 
ág. ev. föesperes, Lilin Antal kir. járásbiró és dr. Gold- 
stiieker Márk ügyvéd városunkba visszaérkeztek — 
Vörös Évre néz tb. főjegyző, lapunk főszerkesztője nyolez 
heti szabadságidőt nyert, melynek egy részét Buda
pesten fogja tölteni, hol ideg- és szembaját fogja gyógy- 
kezeltelni. Szabadságidejét a mai nappal kezdte meg.
— Farbaki/ István és Svliellv Hóhért Balaton-Füredre 
utazlak, hogy az ott időző Szitnyai József polgármes
terünkkel Veszprémbe ránduljanak s tanulmányozzák az 
acolyleti-világítás használhatóságát és a berendezéseket.

— Közgyűlés. Horváth Béla főispán o méltósága 
a törvényhatósági bizottságnak jövő havi közgyűlését 
szeptember hó 14-ikének d. e. 9 órájáé a tűzte ki, 
ugyanaz nap délután a közigazgatási bizottság ülésezik.

— Titkos óhajok. Sugdosunk egymásközt, hogy 
mennyire örvendünk mindannyian a legújabb bányász 
akadémia felépültének, csak ne volna ott az a „ha", 
melynek mindennütt ott kell lennie. Ez a „ha“ pedig 
most a Katiitich-féle házak! Gyönyörűek lennének az 
akad. paloták, ha nem lennének előtte a Kahlich-féle 
házak. Nos hát ne legyenek olt!! Ezt sugjuk, ezt 
óhajtjuk titkon, és a megoldás? Egyszerű. A város 
szűkölködik fiú iskolákban, hivatalos helyiségekben — 
az akadémia bővelkedik Kahlich-féle házakban: csap
juk össze e kettőt s kijutunk a jólét útjára, nekünk 
pedig csak ez kell. Cseréljünk ! Az akadémia méltá
nyos feltételek mellett átadja a városnak a régi tör
vényszéki épületet (C terem) és a Belházy-féle házat
— a város megveszi a Kahlich-féle házat s lebontatja, 
a Belházy-féle házban elhelyezi a fin iskolákat, a 
törvényszéki épületben egy-két hivatalos helyiségei és
— sok mindent. A káposzta is megmarad és jól jár
tunk vele mindannyian.

— Budapesti dalosaink Hodrusbányán. A buda
pesti polgári dalkörnek városunkba ellátogatott tagjait 
múlt szombaton a honvédernléknél megtartott ünnepély 
után Hodrusbánya vendégszerető lakossága szívesen 
fogadta. Az nap este az alsó-fogadóban ösmeikedlek 
ös szokás szerint és kedélyesen éjfélig: másnap, vasár
nap délelőtt a róm. kalh. templomban teljes számban 
jelenlek meg és énekelték el a megállapított programúi 
szerinti templomi énekeket; a róm. kath. templom előtt 
a dalosokat Paulovich József plébános fogadta hatásos 
üdvözlő beszéddel. A róm. kalh. templomból dalos
vendégeink az ág. ev. templomba vonullak, hol Ada- 
movich Samu lelkész tartott magyar nyelvű, hazafias 
érzülettől áthatott beszédet; a budapestiek itt is reme
kül énekeltek, nemkülönben az „őrtorony” elöl1 is, hol 
templomozás után elénekelték a Hymnuszl. — A köz
ebéd llorváthnál volt megtartva, mely alatt sok toaszl 
hangzott el úgy a dalárdisták, mint a hodrusiak részé
ről; a délutánt a társaság egy része az ó-mindszent- 
lárói telep kuglizójában töltötte el, más része pedig 
kirándulást lelt a kuglizó körüli fenyvesekben. Hétfőn 
llain Antal bányagondnok szives kalauzolása mellett 
megtekintették Schöpfer-tárót, azután pedig az ezüst
áru-gyárat, hol lovag Berks Róbert cs. és kir. kamarás 
fogadta a dalosokat és látta szívesen, megvendégelve 
vendégeinket. A Szandrikon eltöltött ebéd után a 
társaság Zsarnóczán keresztül megkezdte a visszautal 
teljes elismerésüket és kőszöneliiket fejezve ki a lá
tottak és a fogadtatás felett. Fogadják még egyszer 
részünkről is a szívélyes Isten hozzádot!

Áldozatkészség1. Az országos gazdasági mú
zeum főispánunkhoz azon kéréssel fordult, hogy a 
múzeum keretében felállítandó könyvtár számára a 
törvényhatóság területén megjelent közgazdasági ér
dekű müveket megküldetni szíveskedjék; ezen kérése 
közölve lett Jooges Ágost könyvkereskedővel, ki kész
séggel engedett át ingyenesen négy kiadásában eddig 
megjelent művel és pedig Gserey: Növényhatározóját, 
Fekete : Talajtanát, Téglás : Erdővédelem tanát és Nyári: 
Szöllö és pincze ezirnü művét. Ezen áldozalkészégeért 
főispánunk élénk köszönetét nyilvánítói la Joerges 
könyvkiadónak s mi is kiemeljük tettél mint követésre 
méltó áldozatkészséget.

—• Posta palotát kérünk I Még sem kezdjük 
ilyen nagy hangon, mert félünk, hogy megint azoknak 
szerzünk „orr'-okal, kik éppen, hogy nem mernek, 
mert nem merhetnek nyilvánosan igaz panaszokat 
hangoztatni, nem akarunk mi sem a túlzásnak felülről 
hangoztatott vádjába esni, de kérjük az illetékes magos 
fórumokat látogassanak meg bennünket, ép oly szívesen 
látjuk, mint a budapesti dalosainkat láttuk, s megmu

tatunk nekik mindent, de mindent a mivel nem bírunk. 
Például, hiszen Őket legjobban fogja érdekelni, hogy 
van postánk, lesz telefonunk, de nincs hozzá helyünk 
mert édes Istenem abba az egycllen-egy szobába 
annyi podgyászt blankettát, tisztviselőt és sugdosó 
embert begyömőszölni még sem logikus dolog. Az a 
sok Jiivásu a táviró, telephon gépen egymás ellen 
bősziti, idegessé teszi majd a tisztviselő nőket s majd 
aztán közönségünk érzi meg ennek a szép lármának 
külső hatását, egymásról fogjuk feltenni, hogy udvariat
lanok, idegesek vagyunk, pedig hát minden bajnak 
azt — mondják az orvosok az okát kell megszüntetni, 
hogy a betegség megszűnjön. Még egy szerény és 
olcsó ajánlatunk volna e tárgyban. Haragszunk a 
piaristákra, hogy inig Selmeczbányán mindenki azért 
panaszkodik, hogy nem kap lakást — ők kelten hár
mán uralnak egy nagy kétemeletes palotát, értékesíteni 
nem tudják, mert hivatásuk parancsolja, hogy meg
válogassák a lakókat, üresen áll töménytelen szoba s 
kong ezért a fájdalomtól! Éppen szemben a posta
hivatallal, hol a hering módra összezsúfolt emberek 
fájdalmas pillantással irigylik a bús kougást! Kivihe
tetlen dolog lenne-e, hogy a posta távirda és telefon 
hivatalt átvigyék szembe abba az üres palotába — 
földszint és emeletre? A tanulmányi alap háza az, 
köze van hozzá u kormánynak is aztán igy könnyen 
meglehet kötni a bérleti szerződést akár száz évre is; 
nyerünk valamennyien, nyer vele városunk is, mert 
az. esetben el kellene törülni a földszinéröl azt az 
idétlen az utczáró! kertnek látszó udvart, s teremteni 
helyette egy csinos t< rraszl!

— Öngyilkosság. Vasárnap éjjel (aug. 29.) Hol- 
vay Károlvné szül. Simonidesz Katalin dohánygyári 
altiszt fiatal neje éléskamrájában felakasztotta magát, 
mire az. orvos és n rendőrség odaérkeztek, már halott 
volt. — A vizsgálat szerint az öngyilkosság oka csa
ládi viszály.

— Épitkezhetünk-e? Erdőink szépen jövedel
meznek, a mull évi jövedelem kitett ÍJ1345 Irt 47 krl, 
melyből épületfa eladása rovatán 39905 Irt 45 krl 
látunk elszámolva. Ez érdekel különösen bennünket s 
kénytelenek vagyunk ismételten is rámutatni arra a 
körülményre, mely bénilólag hat egész háztartásunkra 
s oka annak, hogy minden uj építkezésünk rossz, 
nehány év múlva elterjed benne a gomba s ezt kell 
nagy költséggel kiirtanunk, mert nincs száraz épület
iünk. A közgyűlés kél év elölt elrendelte, hogy épölel fa 
és anyagok raktározására alkalmas hely jelöltessek ki 
s ily anyagok állandóan raktáron tartassanak, hogy 
ez állal az építkezők minden ily irányú szükségleteiket 
kielégíthessék s lokozódjék az építkezési kedv. Ajánl- 
tuk többszőr már, hogy ha nincs is megfelelő raktá
runk legalább minden évbon egy bizonyos mennyi
ségű épúlelfa döntessék s tarlassék készletben a 
vűröskulon, higyjék el uraim, ha egy nehány döntött 
fa el is korhad az nem okoz nekünk annyi kárt, 
mint a beépített nem száraz fák, melyeket egy nehány 
év múlva a gomba miatt kell kidobni, hogy megint 
csak friss épülőt fákat legyünk helyette. He valamikor, 
úgy most éljük azt a korszakot, melyben megindultak 
az építkezések, no hátráltassuk azt készakarva !

— Telephonunk. A m. kir. posta és távirda 
igazgatóság értesítette városunk tanácsát, hogy a ke
reskedelmi miniszter a selmeczbányni törvényhatósági 
távbeszélő hálózat kiépítését engedélyezte s az érde
keltiek hozzájárulását egyelőre kétezernyolezszáz Írtban 
állapította meg. A v. tanács ezen összegei előlegezte 
s igy már a legközelebbi jövőben várhatjuk a közigaz
gatási bejárási mely után legott kezdetét veszi a le
tesd és úgy hogy legkésőbb október hó elsején ál lesz 
adva a közhasználatnak A távbeszélő egyelőre Sel
meczbányán Hodrusbányán és Bélabányán lesz kiépítve 
jövőre kiépítik talán Vilmyére is ha kellő számú (3) 
előfizető akad avagy majd a város saját használatú 
telephont építtet ki a fürdőházba. Az előfizetni óhajtók 
figyelmét felhívjuk, hogy Sztancsay Miklós v. főjegy
zőnél jelentkezzenek a szerződési ív aláírása czéljáböl 
Az eddig már jelentkezett előfizetők a terhűkre kiszá
llóiul t hozzájárulási összeget szepl. hó 15-ig kötelesek 
a v. pénztárba befizetni.

Beiratások. A helybeli lyceumon és kir. 
kalh. gymnasiumban ma megkezdődött beiralások 
még e hó 3-ig tartanak, az. előadások rendesen 
csak hétfőn e hó G-án kezdődnek. A városi elemi, az 
ag ev. elemi- és nép- és az izraelita népiskolákban, 
valamint az apáczák vezetése alatt álló és az ág. ev. 
leány iskolákban beiratkozni még szeptember 4-ikén 
is lehel.

Befejezve I A klinger-lárói tavon levő női 
uszodát vasárnap délután nyitották meg. A megnyitás 
egyszerű, de természetes volt — egy néhány nő be
ment és megfürdöll — künn pedig sok-sok ember 
férfi és nő nézte a kedélyes lubiczkolásl, no persze 
azokél, kik a szabad lóban lubiczkollak. Az uj fürdő 
ház bejárója zöld lombokkal s egy-két virággal voll 
feldíszítve — omnibuszok hosszú sora (no még sem,

csak két omnibusz!) szállította ki délután négykor a 
kiváncsiakat, a közönség legnagyobb része azonban 
gyalogos módon lándult ki s a turista ut igazán ál
landóan rakva volt mozgó fürödni vágyó és síelő 
közönséggel, bárha az esőre hajló idő sok kiváncsit 
visszalarlott még. Megvagyunk elégedve mindnyájan a 
művel, köszönetét üdvrivalgó hálát zengünk az 
alkotás tényezőinek Svehla Gyula bányaigazgatónak, 
Buumerlb Károly zúzómü felügyelőnek és Krausz 
Kálmán rendőrfőkapitányunknak — hálát a nők nevé
ben, kik talán megengedik nekünk a szerénytelen to
lakodást s nem fognak bennünket hívatlan ügyvédnek 
tekinteni. A netalán tán elégedetlenkedőkel megnyug
tatni óhajtjuk, hogy a mü még nincs teljesen befe
jezve, még ne birálgassanak, mert az uszoda még 
négy méterrel fog a tóban beljebb állani és kis kedves 
híddal lesz összekötve a parttal a kabinok sem 
készülhetlek el egészen vasárnapig (ma már azonban 
mind kész!), a bofestés is csak ezután, még pedig 
jövő évben követ1 -zik, a lépcsők is mind el lesznek 
látva karfákkal, az úszni tanulók részére is megfe
lelő hely és eszközök lesznek berendezve, a kis pro
peller is csak a télen készül majd el, a két trambulin 
csinos tornyocskákkal az uszúház jobb és bal oldalán 
is csak a jövő évben lesz utálnia építve s igy tovább 
és tovább, most hát csak azért volt a megnyitás, hogy 
hát álljon a mü még ez évben — álljon és hirdesse, 
hogy szabad a fürdés az alapítóknak és másoknak 
is, de ezeknek már nem ingyen! Az a fenséges kilátás 
mely az uszóház belső folyósójáról és vizmedenczéjéből 
nyílik páratlan, fenn a hegyek zöldelö koronája látszik 
csak körös körül változatos képekben — az alsó ré
szeket elfedik az oldalfalak s ez a kép meglepi azokat 
is, kik különben jól ismerik e helyeket; az. átjáró 
a nagytóba is csinos kilátást enged a szemben fekvő 
Róna-i hegyoldalra. E szép környékből még csak 
egy szép villa és kioszk hiányzik, de erről már lapunk 
más helyén szólunk.

— Szemétdombok pusztulása. Örömmel érte
sítjük városunk lakosságát, hogy a v. tanács a „Zöld
fa" alatti gyalogulon hevenyészett szemétdombot betil
totta s e helyre csak a gyalogul szabályozására alkal“ 
más törmelék hordatását engedte meg. A ..Zöld-fán r 
túl, az országút mellett levő szemétdombra nézve más 
évekkel ezelőtt kimondott lilalmazást is megújította é- 
megkeresle a rendörkapilányi hivatalt, hogy o helyen 
kel szigorú felügyelet alatt tartsa s a tilalom elle- 
vétöket a legszigorúbban büntesse. — Jövő évre már 
bizonyára az Uj-ulon levő szemétdombra is rá fog ke
rülni a sor, mert az uj-utat a turista- és kiránduló 
közönség ez évben gyakran használta, hogy a Vörös- 
kulra feljusson.

Három táneztanitó. Hárman kerültek össze egy
szerre : Szőllössy bácsi, régi ösmerősűnk, a táneztani- 
lók Nesztora, Gultrnann Samu, utóbbi időkben szintén 
meghonosull jó ösmerősűnk és Sick Lipót, ki Eszter
gomból jött szép reményekkel, hogy eltánczoltassa 
az előbbi kettő tanítványait. Szőllössy bácsi a Sembery- 
leremben, Gullmann a városi vigadóban, Sick Lipót 
pedig a B iiocz kerti helyiség nyári termében fogja 
megtartani óráit.

— Vihnye fürdőből. Vihnye fürdő vendégeinek 
száma, bár a szezon már vége felé hajlik, egyre emel
kedik. A legutolsó jelenlés szerint a vendégek száma 
1321 -re rúgott. Az eddigi években a fürdő látogatott
sága aligha érte el e számot s reméljük, ha a város e 
kedves tulajdonának fejlesztésére jövőre is gondot fog 
fordítani s nem sajnálja a garast hogy forintokat 
szerezzen vele, a látogatók még majd sűrűbben fogják 
fürdőnket felkeresni.

Rövid hírek. Talált tárgyak. Szombaton egy 
szép fekete napernyőt és egy pénztárczál találtak 
pénzzel; igazolt tulajdonosuk jelentkezzék a rend
őrségnél. — Elkóborolt kutya. A múlt héten (augusztus 
25-én este) egy nőstény sárga színű vizsla csatlakozott 
a köpataki erdövéd kocsijához, a vizsla nyakán fehér 
folt van; tulajdonosa kérje ki a köpataki erdövédtől, 
ki gondozza. — Ulczai hirlapelúrusitás. Joerges Agose 
özvegye és fia ezégnek a v. polgármester megengedtl 
hogy több hírlapot s a helyi két hetilapot ulczán is 
árusíthassa; örvendünk ez élelmes vállalkozásnak! — 
A Budapest — Berlin közti telefon szepl. I-én ma 
megnyílt, a telefon tisztán csak e kél városnak szól, 
közbeeső állomások nincsenek. — A budapesti orsz. 
m. kir színművészeti akadémián a beiratkozások szept. 
hó G. 7. 8-án lesznek, a felvételi vizsgálatot 7-én d.
u. 3 órakor tartják meg. A felvételi feltételeket, mo
lyekei az akadémia velünk közölt szívesen üsmer- 
letjük meg az érdeklődőkkel.

A közönség köréből.
Köszönetnyilvánítás,

Mindazon polgártársaink, kik méltatva a dalnak 
úgy általános művelődési, mint hazafias érzelmeket 
fejlesztő hatását, a budnpesii polgári dalkör tagjainak 
fogadásában s elszállásolásában bennünket támogatni 
s általában kik a rendezett ünnepség lényéi hozzá 
járulásukkni emelni szivosek voltak, fogadják ez utón 
is hálás s legmelegebb köszönetünk nyilvánítását. Fő
leg pedig kötelességünknek ismerjük, hogy köszöne- 
lünket első sorban a városi hatóságnak s Bernhardt 
Adolf polgármester helyettesnek tolmácsoljuk a ven
dégeink irányában tanúsítóiI szives előzékenységért s 
pártfogásért.

Az aug. 20-án rendezett hangversenynek 189 fit 
90 frtnyi bevételével szemben a kiadás 89 frt 28 frt 
lelt ki s igy IOO frt tiszta jövedelem maradt.

Selmeczbányán 1897. augusztus 24-én.
a polg. dal- és zenekör nevében 

Alt műn Imre. 
alelnük.
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Táncztanitási jelentés.
Alulírott tisztelettel értesítem a helybeli és 

vidéki nagyérdemű közönséget arról, hogy 
1897. évi szeptember hó elején

<i tniifztanitöiBit
megkezdem.

A t. ez. jelentkezőket szállásomon 
(Szőllő-vendéglő 11. száma alatt) elfo
gadom.

Beiratások naponta d. e. 10-től 12 
óráig eszközölhetök.

Selmeczbánya, 1897. évi augusztus hóban.
Tisztelettel

S z ő l l o n y  ^ l a n ó ,
táneztanitó.

1276. sz.
1897. ikv. Árverési hirdetményi kivonat.

A selmeczbátiyai kir. jbiróság mint telekkönyvi 
hatóság közhírré teszi, hogy dr. Goldstücker Márk 
jelzálog hitelező kérelmére özv. Godál Anna és társai 
elleni önkéntes árverési ügyében az 1881. évi 60 t.-cz. 
185 §-ának alkalmazása mellett Bújna Mihály és neje 
Godál Jozefa késedelmes fizetők árverési vevők költsé
gére és veszélyére azzal, hogy ezen árverés által a C. 
2 sorsz, a. Godálné Schvarcz Anna javára feljegyzett 
özvegyi jog nem érintetik, 287 fi t 50 kr. késedelmi 
vételár és jár. iránti a selmeczbányai kir. jbiióság 
területén lévő a selmeczbányai 1141 sz. tjkvben Go
dálné Schvarcz Anna, Godál Anna és Jozefa tulajdo
nául bejegyzett az A -t- 2214 hisz. 69 népsorsz. sz. 
ház és kertre Hodrusbányán az uj árverést 300 írtban 
ezennel megállapitott kikiáltási árban elrendelte, és 
hogy a fennebb megjelölt ingatlan az 1897. évi 
szeptember hó 16-ik napján délelőtt 9 órakor a 
selmeczbányai kir. jbiróság tkvi hivatalában megtar
tandó nyilvános árverésen a megállapitott kikiáltási 
áron alól is eladatni fog.

Árverezni szándékozók tartoznak az ingatlanok 
becsárának 10 0 0-ál készpénzben, vagy az 1881. LX. t. ez. 
42. §-ában jelzett árfolyammal számított és az 1881. 
évi november 1-én 3333. sz. a. kelt igazságügyministeri 
rendelet 8. §-ában kijelölt óvadékképes értékpapírban 
a kiküldött kezéhez letenni, avagy az 1881. LX. t. ez. 
170. §-a értelmében a bánatpénznek a bíróságnál 
előleges elhelyezéséről kiállított szabályszerű elismer
vényt álszolgáltatni.

Kelt Selmeczbányán 1897. évi augusztus hó 1 
napján.

A selmeczbányai kir. jbiróság mint telekkönyvi 
hatóság.

Érti, kir. aljbiró.

t t t t ö O ö ö Q O a O ö ü ö O O

Eladó ház.
Selmeczbányán a Lövész-utczában 66. 

sz. a. fekvő Kohlmayer- (volt Janovszky-) 
féle

A  y  - m
melyben 9 szoba, egy tágas előszoba van 
nagy kerttel együtt

H a d  A.
A háznak tágas udvara s jó ivóvizet ál

landóan adó két kútja van.

a háztulajdonosnál

xxxxx!

1463. sz.
1897. tkvi Árverési hirdetményi kivonat.

A selmeczbányai kir. jbiróság mint telekkönyvi 
hatóság közhírré teszi, hogy a selmeczi kir. jbiróság 
2863 97 polg. sz. megkeresésére Uriczné Sclnvarcz 
Zsuzsanna és társai birtokára hagyat, önkéntes árve
rési ügyében a selmeczbányai kir. járásbíróság területén 
lévő selmeczbányai 1052 sz. Ijkvben Hriezné Sclnvarcz 
Zsuzsanna, kk. Hricz Katalin, Johanna, Mária, Béla 
és József tulajdonául bejegyzett +  2519 hrsz. 264 
népösz. sz. ház és kertre, Hodruson az árverést 432 
frlban ezennel megállapított kikiáltási árban elrendelte, 
azzal, hogy ezen árverés által a G 2 sorsz. a. Hricz 
Sclnvarcz Zsuzsanna javára bekebelezett özv. jog nem 
érintetik, és hogy a fennebb megjelölt ingatlanok az 
1897. évi október hó 28-ik napján délelőtti 9 órakor

a selmeczbányai kir. jbiróság tkvi hivatalnál megtar
tandó nyilvános árverésen n megállapított kikiáltási 
áron idői is cladatni fognak.

Árverezni szándékozók tallóznak az ingatlanok 
becsárának IO°/0-át készpénzben, vagy az 1881, LX. 
I. ez. 42. §-ábnn jelzőit árfolyammal számiloli és az 
1881. évi november hó 1 -én 3333 sz. a. kelt iga/.ság- 
ügyministeii rendelet 8. g-áhun kijelölt óvmlékképes 
értékpapírban a kiküldőit kezéhez lelenni, avagy az 
1881. LX. I. ez. 170. g-a értelmében a bánatpénznek 
a bíróságnál előleges elhelyezéséről kiállítóit szabálv- 
szerü elismervényt átszolgáltatni.

Kelt Selmeczbányán, 1897. évi augusztus hó 18 
napján.

A selmeczbányai kir. jbiróság mint telekkönyvi 
hatóság.

Érti, kir. aljbiró.
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Budapesti Szivattyú- és Gépgyár Részvény-Társaság
(ezelőtt WALSER FERENCZ)

B U D A P E S T E N ,  V I .  l e é r .  K ü l s ő  v á c z i - u t  4 5 .  s / . a m .  
Sürgőnyczim : SZIVATTYUGYÁR BUDAPEST. 

t i l . i l t T :
mindenféle gőzgépet, Schmidt-féle forrgőzmotorokat (40% szénmegtakaritás), petróleum- és 
benzin-motorokat. Keretfürészeket, körfűrészeket és csertörőket, gőzkazánokat, elömele- 
gitőket, tartányokat. Hidakat és egyéb vasszerkezeteket. Mindenféle szivattyúkat gőz-, 
szij- és kézi hajtásra, valamint villamos üzemre. Artézi kutfelépitményeket vasból. Tüz- 
fecskendöket és vízszállítókat, tűzoltósági felszerelési tárgyakat. Köztisztasági szereket, 
öntöző-kocsikat, sárkaparó és seprőgépeket, hóekéket és úthengereket. Egészségügyi 
szereket, mint gőzfertötlenitő készülékeket és teljes fertőtlenítő telepeket, pöczegödör 
tisztitó készülékeket. Vas- és érezöntvényeket, harangokat. Keményöntésü aczélfelületü 

tűzrostélyokat egyenes és kigyóalakban, valamint polygon rostélyokat.
LÉTESÍT: vízműveket, csatornázásokat, vízvezeték és légszeszberendezéseket, központi

fűtéseket,
Árjegyzékek és költségvetések ingyen és bérmentve küldetnek. 22-4-0
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nyitok.
Oktatásom tárgyát a divatos műtánezok, 

valamint a szépészeti testgyakorlás — ide 
értve a helyes állás, járás és testmozgás — 
képezendik.

A tanórák d. u. 6 órakor, felnőttek szá
mára este 8 órakor kezdődnek.

A n. é. közönség b. pártfogását ez idén 
is kérve maradok

kiváló tisztelettel
O u t t i i i a i i i i  8 1111111

táneztanitó.

I. magyar királyi szabadalmazott

osztály  s o r s já té k
A m agyar kir, osztálysorsjáték 

5 0 . 0 0 0  11 y e  r e  111 é  11 y  é  11 v  k

jegyzéke.
A legnagyobb nyeremény a játékterv 9. §. szerint:

1.000,000 korom
Egy millió - ..........■"

A nyeremények különleges beosztása a következő:
Nyeremények

1 á 
1 „
1 „
2 „
1 r 
1 »
1 „
2 „
1 ,
5 yt 
1 ,
7 ,
3 „

31 „
67 „

3 „
432 „
763 jf 

1238 ^
90 ff 

31700 ff 
3900 ff 
4900 ff 

50 ff 
3900 ff 
2900 „

50000 nyeremény és jutalom 13.160,000 kor 
összegben, mely 6 osztályban sorsoltatik ki.

Korona
600,000
400.000
200.000 
100,000
90.000
80.000
70.000
60.000
40.000
30.000
25.000
20.000
15.000
10.000
5.000
3.000
2.000 
1,000

500
300
200
170
130
100
80
40

Az 1897. év február hó 27-iki löt vény sze
rint a kis lutri megszűnik és ezen oszlálysors- 
jálék által pótoltatik. Németországban ezen nemű 
sorsjátékok már 100 év óla fennállónak és az 
illető sorsjegyek eladattak. Nálunk Magyarorszá
gon is emelkedik iráni a az érdeklődés, meri a 
sorsjegyek legnagyobb része biztos kezekben van 
Nemsokára ilyenek csak ráfizetéssel lesznek kap 
halók. Azért ajánljuk, hogy a vétellel ne késsünk.

A magyar osztálysorsjáték á ll:

ÍOO 00 0  , 5 0 .000
eredeti sors- Hu p é n z n y e re - 

jegyböl m onyból.
A nyerési esélyek oly előnyösek, hogy az 

eddigi kis lutri vagy egy Ígérvény vétele ezzel 
nem is hasonlítható össze. Ily előnyös esélyek
kel szemben mindenki nyújtsa kezét a szerencsé
nek viszonyaihoz képest.

Az összes 50.000 nyeremény a mellette álló 
nyeremény-jegyzékből látható; ezen nyeremények 
6 részben lesznek kisorsolva és a nyerő sorsjegy 
készpénzben kifizettetik.

A sorsjegyek ára az első húzáshoz:
6 frt egy egész eredeti sorsjegy
3 „ egy fél
1.50 „ egy negyed „ „
0.75 „ egy nyolezad „ „
A húzások a fővárosi vigadó épületében 

nyilvánosan történnek a m. kir. kormány fel
ügyelete alatt és egy kir. közjegyző elölt. A 
húzásnál mindenki jelen lehet.

Mi üzlethelyiségünkben elárusítjuk vagy után
véttel,vagy az összeg póslaulalványnyaü való bekül 
dése ellenében ajánlóit levélben elküld jük az eredeti 
sorsjegyeket. Minden egyes vevő nevét azonnal fel
jegyezzük és vevőink minden egyes húzás után 
megkapják a kimerítő sorsolási jegyzéket.

Rendelményeket f. év szeptember hó 30-ig 
fogadunk el.

□ T ö r ö D s :  é s  T á r s a
a m. kir. szab. osztálysorsjáték főelárusitói,

I í I I  )AI * 1 dST. V áczi-köru  4. N/.úin.

Nyomatott a laptulajdonos Joerges Ágost özv és Fin könyvnyomdájában Selmeczbányán 1897.



Melléklet a „Selmeczbinyal Híradó" szept. i-sel számihoz.

Hivatalos rész.
590 sz. t

/oigm. 1897. Pályázati hirdötmény.
Selrnccz- ős Bélabányn sz. kir. város törvényha- 

ságánál elhalálozás folytan üresedésbe jött és kine- 
•zés utján betöltendő számvevői állásra pályázatot 

hirdetek.
{'elhívom mindazokat, kik ezen 1300 fi t évi fize- 

•s, 200 Irt lakbér és 50 m8 kemény tűzifa általány nyal 
javadalmazott állást elnyerni óhajtják, hogy az 1883. 
i. t.-cz. 17. §-ában előirt minősítésüket, életkorukat 
és eddigi alkalmazásukat igazoló okmányokkal felszerelt 
kérvényüket f. évi szeptember hó 20-ig: mint záros 
határidőig hozzám, avagy hozzám czimezve a v. pol
gármesterhez nyújtsák be; később érkező kérvényeket 
figyelembe nem fogok venni.

Ipolynyék, 1897 évi augusztus hó 24-én.
Horváth Béla,

főispán.

5013 s<\
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Ó cs. és kir. Fensége Glotild föhorczegnönek a 
város közönségéhez intézett kérvénye folytán e szab. 
kir. város törvényhatósági bizottsága f. évi augusztus 
!ió 10-én tartott közgyűlésében 194- közgyűlési számú 
határozatával névszerinti szavazás mellett egyhangúlag 
jelenlelte ki, hogy ö es. és kir. Fensége védnöksége 
alatt álló és általa az Adria tenger partján Cirkveniczán 
szegény görvélyes és angolkóros gyermekek részére 
alapított „László gyermek otthon1' nevet viselő gyógy
intézet ágy- alapitói sorába lép négyezer forintos ágy- 
alapitvánvnyal és hogy ezen négyezer forintot a rokon- 
természetű gyámpénzlári tartalék alapból fogja fedezni.

Ezen határozati kivonatolt intézkedések oly fi
gyelmeztetéssel tétetnek közzé, hogy azok ellen minden 
adózó városi polgárnak jogában áll alábbi kelttől szá
mitól! harmincz napon belül a városi tanács utján a 
iiagyméltóságu m, kir. Beliigyministeriiimhoz fclebbe- 
zéssel élni.

Selmeczbányán; 1897. évi augusztus hó 24-én.
Bernhardt Adolf, 

h .-polgárin ostor.

1897 Hirdetmény.
A rendkívüli közlekedési akadályok elhárításáról 

szóló s a városi törvényhalósági bizottságnak folyó évi 
augusztus hó 10-én tartott ülésében 223 közgy. számú 
határozatával megállapított szabályrendelet a városi 
főjegyzői hivatalban közszemlére kitéve van.

Bármely városi adózó polgárnak jogában áll a 
szabályszerűen megalkotott szabályrendelet intézkedései 
ellen alábbi kelttől számítolt 30 napon belül észrevé
teleit a városi tanács utján megtenni.

Selmeczbányán 1897 évi augusztus hó 24-én 
Bernhardt Adolf,

ki .-polgárin estei*.

1897 Hirdetmény.
A báró Popper Sándor czéggcl a városi ordök- 

1 ben kihasználandó falorményck eladása tárgyában 
* érvényben fennálló szerződésnek az 1900 1909 evekre,

vagyis további tiz évre leendő meghosszabbítását mon
dotta ki a törvényhatósági bizottsági közgyűlés f. évi 
augusztus hó 10-én hozott 219 közgyűlési számú ha
tározatával külön feltételül kötvén ki. hogy az uj 
szerződés biztosítására a báró Popper Sándor ezég 
külön 10000 frl biztosítékot tegyen le és hogy az uj 
szerződés tartama alatt vevő ezég köteles lesz a lei- 
sorolt méretekben termelhető talpfának minden darab
jáért, tollát tekintet nélkül a méretek közli külömb- 
séyre 50 kit fizetni.

Ezen határozat kivonatolt intézkedései oly figyel
meztetéssel tételnek közzé, hogy a meghosszabbítás 
tárgyát képező fö- és pótszerzödés a városi számvevő
ség hivatalos helyiségében bárki állal is betekinthető 
s a közgyűlés határozatával meg nem elégedő bár
mely adózó városi polgárnak jogában áll alábbi kelttől 
számitól ti 30 napon belül a városi tanácshoz benyúj
tandó felebbezéssel élni.

Selmeczbányán, 1897. évi augusztus hó 24-én.
Bernhardt Adolf,

li -polgármester
*

5630 sz.
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A törvényhatósági bizottság f évi augusztus hó 10-en 
tartott közgyűlésében 211 kö zg y . számú határozatában 
kimondotta, hogy az. újonnan felállítandó honvéd ne
veld i'.- képző intézetekben elsősorban városi tisztvi
selők, másodsorban ezen törvényli. városi illetőségű 
polgárok gyermekei javára a törvényli. városi nyugdíj
alapból elvonandó 5000 frl. Írva ötezer forintos alapít
ványt létesít.

Ezen közérdekű határozat ellen jogosítva van 
minden városi adózó polgár észrevételeit alábbi kelttől 
számitól! 30 napon belől a városi tanács utján meg
lenni

Selmnczbányán, 1897. évi augusztus 23-án
Bernhardt Adolf,

li.-po lgárm eíto r

5917 sz.
1897. Hirdetmény.

A törvényhatósági bizottság f. évi augusztus hó 
10-én tartott ülésben megalkotta a klingerlárói tavon 
levő kél uszodára vonatkozó szabályrendeletet, a sza
bályrendelet a városi főjegyzői hivatalban közszemlére 
kitéve van s annak rendelkezései ellen jogosítva van 
bármely városi adózó polgár alábbi kelttől számított 
30 napon belül felebbezéssel élni.

Észrevételek a városi tanácshoz nyújtandók be.
Selmeczbányán 1897. évi augusztus hó 23-án.

Berndhardt Adolf,
k -polgárm ester.

Meliékutczáink a utczikáink helyreállitisa.
E tárgyról már egy pár évvel ezelőtt közöltem 

nézeteimet, de alig hiszem, hogy az illető intézkedni 
hivatottak közül csak egy is tudomást vett volna róluk. 
Próbáljuk hát meg még egyszer, talán sikerül ama 
meggyőződést kelteni, hogy a dolog nem kivihetetlen 
sőt hogy aránylag csekély költséggel és fáradtsággal 
gyalog-közlekedésünket úgy állíthatjuk helyre és oly 
tartósan, hogy az czéljának tökéletesen meg fog felelni.

Hogy a mikéntre nézve tisztába jöjjünk, meg kell 
vizsgálnunk, mi is okozza ebbeli nyomorúságunkat ? Köz
tudomásúlag a víz, mely oly szorgosan larlatik vissza 
az utakon az ezeket szegélyzö birtokok tulajdonosaitól, 
minden esőzés után mélyebbre és mélyebbre vájja 
ki az utakat, mely kivájásnak csakis a szilárd, eleven 
közeinek kibukkanása vet gátat.

Mi tehát a teendő ? Nem engedni, hogy a viz az 
utón összegyűljön, mit azon módon lehet elérni, hogy 
a szükséghez mérve több-kevesebb nyílt átereszt alkal
mazunk s ezen átereszek által fölfogott vizet oldalt a 
ahol lehet szabadon, egyébként pedig kövezett rigóiban 
vezetjük.

Ezen átereszek fő- és ugyszólva egyedüli tényezői 
az utak és utczikák jókarban tartásának.

Aki ez iránt bizonyítékot akar szerezni, nézze 
mega mi — rigollalellátott — utczáinkal. nevezetesen az 
evangélikus temető felé, a régi leányiskola mellett az 
ó-vár felé vezetőket, a Szentháromság-tér fölöttit, a 
Gecsányi-háztól az uj-ulra menőt; a bélabányai kaput 
a rőzsa-utczával összekötött, a legújabban az akadé
mia utczától a felső-major felé létesíteti utat s meg fog 
győződni, hogy a nagy költséggel helyreállított rigolok 
vagy egyáltalán nem. vagy pedig csak csekély részben 
felelnek meg a czélnak, mert az összeg, ülendő viz nem 
a rigóiban, hanem rendszerint az ut közepén, vagy cgv 
keréknyomáson folyik s az utat mossa.

Az igaz, hogy ezen rigolok legnagyobb része úgy 
van fektetve, hogy arra szolgál például: miként n e m 
kel l  rigóit fektetni, mert a rigói széle legnagyobbrészt 
túl emelkedik az úttesten. Vájjon mivel különb észjá
rás kell ehhez, mintha valaki a háztető gyűjtő- s el
vezető csatornáját a gerinezre helyezné ?

Ha a rigóit készíttető annak czélját szemelölt 
tartva, egy pár átereszt készíttet a védendő utón, ok
vetlenül reá keil jönnie a rigói hibás fektetésére, mert 
hiszen az átereszeket csakis a rigói széleinek leszedé
sével sarkul tat hatná ez utóbbiba.

A dolgot annyira világosnak és egyszerűnek tar
lóm. hogy szinte szégyellem szóba hozni s reá mutatni 
az átereszek kellékeire.

Első sorban az áteresz nem kiásás, de egy kis 
gál-löllés állal képezendő, mert a kiásott átereszt a 
legelső nagyobb eső botolti (lásd a vöröskúti ösvényt). 
Azután a gát az úttal nem keresztbe, hanem jó rézsut- 
iránybnn készítendő, hogy a lefolyó viz sebessége lehe- 
löieg csak kevéssé csökkentessék s igy az áteresz tisz
tán maradjon. Ennek jó illustráliójául szolgál a béta- 
bányai kapu elölt az országúitól az első kápolna felé 
vezető mély ul. miután itt látható mit ér az a felső, 
kél Iából készített áteresz, mely majdnem vízszintesen 
lévén fektetve, az útról a vizet nem tereli el s az sza
badon garázdálkodhatik, amint hogy telte, azt különö
sen a második szakasz mulatja.

Mentői ivz-ulosabb az áteresz, annál csekélyebb 
lehel a gátja.

A -.-átakat a gyalogúinkon akárminő rendelkezésre 
álló anyagból lehel csinálni, csak jól kell döngölni; 
szekérulaknál okvetlenül szükséges, hogy a gát kövecs
ből legyen, vagy pedig kikövezve, hogy nedves időben 
föl ne ázzék, amikor az átmenő kerek lőlliasilja. Mind
ezek mellett okvetlen szükséges, hogy az átereszeket, 
inig kellően ki nem képződlek, figyelemmi 1 tartsuk s 
minden támadó hibát helyreigaziltassunk.

Az ilyen áteresz a melleit hogy tartós, sokkal cse
kélyebb akadálya nemcsak a gyalog-, de különösen a 
szekér-közlekedésnek, mint a berakott fák által csinált.

Az átereszek természetesen csak akkor fognak 
megfelelni ezéljuknak, ha az általuk gyűjtött viz elve- 
eléséről kellően gondoskodunk. Legczelszerubb meg- 

, i pl ás természetesen, ha a védendő ut eleg szeles, hogy 
rgy oldalt levczotö-árkol létesítünk és pedig vagy köve

zettet, vagy ahol lehet, pusztán ásottat. Be tekintve 
számos utczikánk rendkívül szűk voltát, melyek ugy
szólva nem is egyebek árkoknál, tekintve továbbá a 
kövezett rigolok költségességét, be fogjuk — úgy hi
szem — látni, hogy egy mód, mely kevésbbé költsé
ges és a viz h vezetését még is biztosítja, a ezélra 
nézve rendkívül kívánatos.

És ezen mód az átereszek vizének a szomszédos 
telekre való vezetése.

Mert itt különösen döntő a „divide et impora* 
jelszó. Mert ha én csak 20 -15—10 méternyi útról 
engedem összegyűlni a vizet, az soha sem lehel oly 
nagy, hogy az akárhová vezetve kárt okozhatna s igy 
semmiféle telekbirtokosnak nem lehetne ily csekély víz
nek a telkére való bocsátása ellen valami kifogása 
annál kevésbbé, minthogy a mint azt az országutak 
mentén látjuk, ilyen viz rendkívül fejlesztő hatással 
bir, amennyiben sok trágyaanyagot hoz magával.

Kétségkívül az illető telektulajdonosok legnagyobb 
része a kellő belátás hiánya folytán nem lesz hajlandó 
telkére a vizet bebocsátani, de úgy hiszem, hogy ez 
iránt szabályzatot lehetne alkotni, s ha az illetőket 
minden kár ellen biztosítjuk, amit a dolog helyes ki
vitele mellett bízvást meglehetünk s a népet kellően 
kioktatjuk, a keresztülvitel nem ütkőzhetik akadályba.

Vegyük csak például a leányvár-utezát. Itt a viz 
a Péch-utcza kezdetétől egész a Vatzulik-kerlig egy 
áramban folyt s itt két helyen be volt vezetve a nél
kül, hogy a kertben kárt okozott, volna, azonkívül, hogy 
a gödrökből, melyek a vizet befogadták, koronkint az 
oda hordott anyagot ki kellett emelni Pedig az ezen 
ulcza vizén kívül a pachertárúi lépcsőtől Zsigmond- 
akna félé vezető utczika is ide vezette vagy vezeti 
a vizet.

Képzeljük, ha ezen viz, teszem azt 5—15 felé 
osztatnék, váljon minő kárt okozhatna egy ily rész? s 
az ut meg volna mentve a viz által való rombolástól.

Mellesleg megjegyzem, hogy örökké sajnálatos 
marad, hogy az apácza-koloslor törmelékével nem töl
tetett föl ezen utcza, különösen a pachertárúi lépcsőn 
alóli része. És miért? mert esetleg vagy 3—400 fuvar 
10—15 krral többe került volna!

De hát mi is a czél ? valamennyi közlekedési kis 
és nagy utunk jókarba helyezése által házaink lak
hatóságát s értékét emelni s ez állal idegeneknek az 
itt tartózkodást kellemessé s lehetővé tenni. Ezen czél 
csakis czélszerű programúi felállítása s annak követke
zetes s ernyedellen keresztülvitele állal lévén elérhető, 
szükséges egy oly közegnek a szervezése, mely ezen 
föladat keresztülvitelét magára vállalja. S ezen ezélra 
legalkalmasabb lehelne a turista egylet Szitnya-Osztálya 
miután már szervezve van, de csak abban az esetben, 
lm fölbontva a kapcsot, mely a központi egylethez 
köti, s munkásságát s j ö v e d e l m é t  kizárólag váro
sunk javára fordítja. S biztosra lehet venni, hogy tag
jai száma legalább is megkettőződnék s jövedelme a 
mostanihoz képest többszörös lehetne annál inkább, 
minthogy ily szőkébb, a város érdekéi nagyban elő
mozdító czél melleit a hatóság részéről is nagyobb 
támogatást igényelhetne*.

S mit veszíthetünk, a mit fájlalnunk kellene ? Ta
lán a turista lapot ? vagy a Szitnya-Oszlály állal ren- 
dezletui szokott t —2 kirándulást? Hisz ilyennek ren- 
dezhetése az uj egyesületben sem lenne kizárva s más
részt a turista lap sem megszerezhetetlen azok részéről, 
akik kedvelik, vagy talán a Szitnyál féltik? hiszen ezt 
az uj egyesület sem hanyagolhatná el, mint a vidékünk 
vonzó erőinek nem a legutolsóját.

S mii nyernénk? Egy széles működési alapot; 
tevékenységünk sikerére biztosabb reményt s ennek 
elérésével azon jól eső öntudatot, hogy városunk sor
sán mi is valamit lendítettünk, ha talán erőnk korlá
toltsága nem is engedné, hogy olyat keresztül vigyünk 
mint a brassói egyesület, mely több kilométernyi utat 
vágatott, nagy részben sziklába, hogy a gyönyörű kilá- 
tást nyújtó O.enkhegyre a hozzájulhatást kellemessé 
tegye.

A vázolt czélnak --  az idegenek ide vonzásá
nak — elérhetéséhez egy vagy esetleg több fogadó, 
mondjuk étterem létesítése is egy fötényező lévén, 
legyen szabad ez iránt nézeteimet később kifejtenem.

Platzer Fei'encz.

Uj orgona és orgonaszentelés Bélien
(Ezen közlemény előbbi számainkból tárgyhalmaz 

miatt szorult ki.)
Folyó évi augusztus hó 8-án ritka ünnepély folyt 

le Beiden, ezen ág. hitv. ev. község templomában. 
Immár 98 esztendeig használt, s romlásnak indult kis 
orgonáját újjal váltotta fel, s e napon ünnepélyesen 
fel is szenteltette azt Holéczy Zsigmond deviesei lelkész 
s szitnya-aljai dékánus állal kinek az oltári szent 
szolgálat végzésénél Slollmann Gusztáv béldi lelkész

*  C zikk iró  ú r  nézőiével c tekintben nőni értünk egyet.
A »z«rk.
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segédkezett. — A szószéki szent beszédet Koncsek L. 
felsó*almást ev. lelkész tartotta.

A templom zsúfolásig megtelt nemcsak a helybeli 
de a vidékről is nagyszámmal egybegyült hívekkel, 
elannyira, hogy még künn a templom előtti tér se 
maradt üresen azoktól, kik a különben eléggé terje
delmes templomba be nem fértek, az ájtatosságban 
azonban még is részt akartak venni.

A nagy-hanti egyházmegye papságából ott láttuk 
a templomban fent nevezetteken kivnl Bernáth Sándor 
derzsenyoi s Szluka János bagyani lelkész urakat, s a 
vidékről elég szép számmal egybegyült intelligontiát 

Ezen uj orgona építője Xensser Károly Sentricz- 
scheini (Morvaország) orgona-gyáros. — Neve immár 
nem ismeretlen vármegyénkben sem, amennyiben feb
ruár hó óta, ahogy az első 1600 frt értékű orgonát 
felállító Devicsén, csakhamar követte ezt második mü
vének átadása Bagyanban, az ottani rom. kath. temp
lomban ; s rövid időre rá Beiden lett felállítva vár
megyénkben immáron harmadik müve,

Úgy értesülünk, hogy látva eddigi szép és kitűnő 
müveit már is több ág. hit v. ev. és rom. kath. gyülekezet 
kereste meg az ezen vidékünkön eddig nem ismert kitűnő 
ezéget megrendelésével.

A mi már most magát a béldi új or gonál illeti 
erről álljanak itt röviden a kővetkező habár e szakban 
csak laikus által írott észrevételek :

Az orgona külseje igen csinos, festése szép 
aranyozása díszes s a frontban álló Princzipál sip ja 
szép ragyogásukkal igen jó benyomást tesznek a 
szemlélőre. — Magassága, lévén a stukatór alacsony 
nem nagyobb 2 méter és 40 centiméternél. Ép e 
mialt a játszó asztal is oldalt van elhelyezve, s az 
orgona frontja a kórusba beállítva úgy, hogy a sípokhoz 
avatatlan kéz ne jöhessen. — (Manualéja egy van; 
pedálja szintén a collectio pedáljai: Pedál koppéi 
Mezzo forte és forte. Változatai a következők: 1. 
Princzipál 8' 2. oktáv 4'; 3. Gedeckt 8‘; 4. Salicionál 
8‘; 5. Mixtúr 2 soros; (5. Subbas 10 láb. Ezen utóbbi 
akusticé van megszerkesztve illetve a 10 lábas sub- 
basnak csak legalsó 5 sipja, az alacsony templom padlás 
miatt.)

Intonátiója az egyes változatoknak erős s a mellel/ 
mégis lágy és mm éles. E sajátság jellemzi az orgona 
valamennyi változatát. Legszebben hangzik a Gedeckt; 
különben ha szakértő fog játszani rajta, látni fogja 
csakhamar, hogy kezdve a leglágyabb salicionalétól 
végig valamennyi változata igen szép viszhangba olvad 
össze, úgy hogy ezen művön játszani valóságos élvezet 
lehet az orgona kedvelőjének,

A sípokra vonatkozólag megjegyzem, hogy azok 
belül is - . már t. i. amelyek nem fasipok s ilyenek 
csak a Subbas és Gedeckt változatnál vannak, — mind 
tiszta czinböl és nem czinkből valók.

A pedál, különösen ha egyik collectivája a coppel 
járul hozzá erős, és gordonkához hasonló szép han
gokat ad, daczára annak, hogy változtatva nem cello 
de subbas 10*. Igen szépen veszi ki magát a staccalo 
játszásnál a Gedeckt társítva az oktáv 4‘-bal. Egyéb
ként az orgona ereje legjobban vehető észre úgy, ha 
a leglágyabb salicionálétól kezdve társit latnak egy
másutánban a kedves fuvola hangzású Gedeckt, majd 
pedig a dallamos principálé s ezekhez járul az oktáv 
és mixtur.

S csodálatos mégis, hogy mindezen hangerőt 
bent a templom szentélyében nem venni ugv észre 
mint közvetlen közelben. Hát ennek oka az alacsony 
boltozat illetve fastukalór. Adja Isten, hogy ezen is 
mihamarább segítve legyen!

S E L . M E C Z B Á N  V A I H I K A 1) Ó 1897. szeptember 1.

Végezetül nem hagyhatjuk még említés nélkül 
azt sem, hogy a béldiek áldozatkészsége szinte párját 
ritkítja s bámulatra méltó! — Rövid 12 14 év lefol
yása alalt önerejükből minden idegen segély nélkül uj 
tornyot, 3 uj harangot, s uj orgonái szerezni nagy 
Ilolug nem egy oly kicsiny gjrftlekeielnél mint a béldi, 
(mintegy 501) lélek) de nagy dolog egy nagy gyüleke- 
zetnél is !

Tartsa meg az egek Ura e kisded seregét lanka
datlan áldozatkészségében, egyházszereletóben to
vábbra is.

11. Zs.

N  Y I  L  T  -  T  É  R.*
Selyem-damasztok 65 krtól 14 frt 65 kiig niáf 

terenként — valamint fekete, fehér színes Hennel 
berg-selyem 35 kitől 14 frt 65 kiig méterenként' 
sima, csikós, koczkázott, mintázott, damaszt s. a. u 
(mint egy 240 különböző minőség, 2000 szili és min
tázatban s. a. t. a megrendelt áru postabér és 
vámmentesen a házhoz szállítva, mintákat pós- 
tafordultával k ü ld : H e n n e b e r g  G. (cs. és k. 
udvari szállító) s e l y e m  g y á r a  Z ü r i c h b e n .  
Svájczba czimzetl levelekre 10 kros, levelező lapokra 
5 kros bélyeg ragasztandó. Magyar nyelven irt meg. 
rendelések pontosan elinléztetnek. (j

■ Ibre
re ip P  "  '

ki félti az egészségét és
M indenki 'mégsem akar lemondar,
megszokoit kellemes élvezetéről. Mert

a ka\
Ksth-

einer-kávé hozzátétele által elvész az idegizgató 
tabkávénak általánosan ismert és rendes hasz
nálatnál annyira egészségrontó hatása. ******** 

kinek egészségét valamiMindenki < r
megrontotta Különöse ideg-

, gyomorbántalmakban szenvedőknél sok ezer esetben a legegészségesebb és a leg
könnyebben megemészthető italnak bizonyult a tiszta Kathreiner-kávé.*«»4*.*«****6< 

, asszony és gyermek, a kiknek gyönge szervezetére különösen jótékony
v n n q e n  hatássa| van a tápláló Kathreiner-kávé s a kik kellemes, enyh > ize mis t, 
így babkávéizzel keverve, mint tisztán nagyon szeretik .*** ■***•' *:•;*« *«•*****.**.••
ü i n r t t ^ n k i  a 8 háztartásban takarékos, de Ízletes és a m-i ' -i t  ege-rzseger. 

V l i n ü C I I M  kávéitalt mégsem akar magától megvonni. Takaró ossági szem 
pontból is ajánlható a Kathreiner-kávé, akár babkávéval vegyítve, akár tisztán

A Kathreiner-féle Knelpp-maláta-kávé valóban egészségi és
____________  családi kávé, a mely-

szemekben a legjobb malátából készül; a babkávé kedvelt izet a Kathreiner-íó:< 
gyártási mód adja meg neki, a mely r, loghirese-’b -z.;k‘. kintélyektől elismerve, 
minden müveit államban tért hódított Csak a 'Áathreiner-kávé egyesíti magában 
a babkávó kellemesen ingerlő izét és a maiála-kávenak egészséges, orvosilag 
elismert ós megerősített előnyeit, ******&** 9********* ********** (.*«»*

É g - ™ -  1  i
| Sjsr ,, j-|

Kérelem: Tévedések és megkárosodás kikerülése végett bevásárlás
alkalmával tessék jól vigyázni az ere- t * , ,/(athreiner.deti dobozra, a melyen ez a felirás van

M ölni tsiwilii, a nemi nincs rajta a K a tn r e in e r  léy, hamisított kirí kas

s o c ESC
—  w

Mindig csak
Mert ez a leg
gyorsabb és leg

biztosabb öloszer

Mi bizonyítana vilá
gosabban utólérliel- 
len t'rcjc és jósága 
mellett, mint óriási 
elterjedtsége. minek
folytán nem létezik 
oly szer, melynek 
forgalmát a ..Zacher- 
lin“-ú tízszeresen fö

lül ne múlná.

kéressék
mindennemű

rovarok
kiirtására.

Azonban mindig 
bepecsételt üreget 
kérjen, és pedig 
„Zae.herlu czimniel 
ellátollal. Minden 
egyéb hamisított

Egy-egy üveg ára : 
15. 30. 50 kr. 1 
frt, 2 frt; a Za-
cherlinmegtakaritó

30 kr.
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