IX. évfolyam 1898.

25. szám.

Sclnieczhánya, juniiis 16.

Selmeczbányaí Híradó.
SELIECZ- ÉS BÉLABÁNYA SZAB. KIB, » VÁROS HIVATALOS KÖZLÖNYE.
l.lö ll/e té H l A ra k :
Egész évre 4 Irt.
Fél évre 2. Irt.
Negyed évre 1 Irt.
Egyes szám ára 10 krajezár.
Az egyes számok kaphatók Joerges Á. özv. és Fia könyvkereskedésében,
továbbá a l'oák Feroncz-utozában Stark Miksa dohánytözsdejeben, az
Kziist-utczában Tuschl Gusztáv ezukrászatában, a Fö-ter«*n Ochtendung
Iqnácz dohánytőzsdéjóbon, a Szent-háromsiig-tómi Gutlreund Samu
dohánytözsdéjében.
Ugyanezen elárusító helyeken lapunk részére hirdetéseket is fel
vesznek szabott árszabásunk szerint.

Kiadók:

Főszerkesztő: V Ö R Ö S

FERENCZ

Felelős saerkeszlfi: S Z T A N C S A Y M I K L Ó S .
A lapot illető szellemi közlemény, valamint az anyagi rész is a
kiadóhivatalra ozimzondó.

M e g je le n ik

m in d e n

H iv a ta lo n h lrd e té H e k d ija :
100 szóig 2 frt, ezentúl minden megkezdett 100 szónál 1 frttal több.
.tlui'áiiliIrdetéM ek li i r«l«‘t
di j a:
Eg.v íl-szor hasábozott garmondsor vagy ennek térmértékéért 6 kr;
másodszori hirdetésnél 10 °/0. harmadszori hirdetésnél 20 u/#, több
szöri hirdetésnél 80 "/0 árkedvezmény.
Nyilttér soronként 15 kr.
Bélyegdíj minden hirdetés után 30 kr.
Hirdetések a kiadóhivatalhoz ezimzondök. Hirdetés és nyílttéri di
jak előre fizetendők.
K é z ir a t o k nem a d a t n a k v is sz a . —

csütö rtö k ö n .

7.
A Sobó-tárútól kiinduló s az uj akadémia részére
hogy nevezettnek ezen lelkes és sikéres fáradozásért
létesítendő vízvezeték körüli munkák közül kiemelem, 250 - 300 frt jutalomdijat engedélyezni s elrendelni
A kedden Horváth Béla főispánunk elnök hogy a táró tisztítása erélyesen folytatta tik s a csövek méltóztassék, hogy ezen összeg a mérnöki hivatal
meg is érkeztek már, azok lerakatása a folyó hétben illetményeinél elért megtakarításokból fedeztessék.
lete alatt megtartott közgyűlés szokatlanul
kezdetét veszi. Igaz ugyan, hogy az itt járt egészségügyi
Azon kiváló jelentőséget szem előtt tartva, mellyel
csendesen folyt le, újabb r Panama ügyet" nem felügyelő s osztálytanácsos kijelentése szerint kevés a reánk a Hontmegyében építés alá vett helyi érdekű
hoztak szőnyegre s alig egy két hang nyilatko kilátás arra, hogy a kormány a közgyűlés erre vonat vasút bir, azon előterjesztéssel járulok a tekint, tvh.
zott meg, mely a tanácsi előterjesztésekkel nem kozó intézkedéseit jóváhagyná, egyszerűen azért, mivel bizottság elé, méltóztassék tekintettel arra, hogy az
ezen vízvezeték létesítésében a rossz használati víznek ez oldalról tervbe vett csatlakozás iránti tárgyalások
minden tekintetben értett egyet.
becsempészését kell a kormány megbízottjainak ellen kellő formában megindíthatok legyenek, jelesül az
Pedig bizony-bizony bátran mondhatjuk,
őrizniük, az előmunkálatok jelen stádiumában alig érdekeltség, mely Hontvármegye közönségéből, Néme'hi
hogy azért a keddi közgyűlés a mi a tárgyak marad egyéb hátra, mint az erre vonatkozólag név Berencsfalva és Szenl-Antal községek és ezen város
fontosságát illetve — nem sorozható az utolsók szerinti szavazással hozott határozatot minden további közönségéből áll, törvény szerint mcgalakittassék, el
közé s különösen kettő a levéltár és múzeum tétovázás nélkül végrehajtatni; nemcsak azért, mert rendelni, hogy az úgynevezett érdekeltek az alakuló
ügy és atváros jövő szabályozásának előkészítése ideiglenes vezetékkel a czél el nem érhető, az ezzel közgyűlésnek Selmeczbányán leendő megtartására, az
nem kisebb fontosságnak mint azok közül járó költség kárba menne, hanem inár azért is, mivel érdekeltségi arány megállapítására s az ebből folyó
az a kevés is, mit a tervezett vízvezeték létesítése egyéb ügyek tárgyalására felhivassanak, hogy igy a
egynémely, melynek elnyújtott tárgyalása két
nyújt, mindenkép jobb mint semmi, mely a Szitnya számbavehető hozzájárulás mérvéhez képest az elő
napra is kihúzta a közgyűlést.
oldaláról tervezett vízvezeték megvalósításáig még igen munkálatok engedélye kieszküzőltethessék s illetőleg
A nyugodt higgadt és tárgyilagos tárgya igen sokáig az maradna, nem is említve, hogy az ekkép a kérdés végleges döntés alá vétessék.
Továbbá kérem a tekint, tvh. bizottságot méltóz
lások eredményezték aztán azt, hogy a 28 pont kifogásolt víznek levezetése, mint forrásvíznek tervezett
ból összeállított tárgysorozattal két óra alatt vég levezetése czéloztatván egészségügyi szempontból sem tassék elhatározni, hogy miután a városi kertész
qualificálható a rósz használati viz becsempészésének állásra meghirdetett pályázat folytán csak egy folya
zett a törvényhatósági bizottság.
és hogy ezen vezeték nemcsak az akadémia kedvéért, modvány érkezett be s miután biztos kilátás van
arra, hogy az akadémia hozzájárulásával oly kertészi
A közgyűlés lefolyásáról szóló tu d ó sításu n k a de azon 900— 1000 lakos érdekében is határoztatok
el, kik ezen városrészben laknak s a vízzel való ellátása állás szerveztessék, mely minden igénynek meg fog
következő :
tekintetéből a legkedvezőtlenebb helyzetben vannak. felelni, az eziránt megejtendő tárgyalások befejeztéig,
Horváth Béla főispánunk az ülést menyilva üd
A János-forrás vizének feltárása és felfogása a pályázat betöltése függőben tartassák, s addig a
vözölte a megjelent törvényhatósági bizottsági tagokat örvendetes eredményre vezetett és ezen munkálatot kertészi munkálatok folytatólagos vezetésével az ideig
s miután az elnökségnek előterjeszteni valója nem már azért is folytatnunk kell, mivel a János-forrás lenes alkalmazott továbbra is megbizassék.
volt s feltett kérdésére interpellálok és indítványozók vize oly fontos tényező az ivóvíz tekintetéből, hogy e
Ezzel áttérve a közigazgatás állapotának részle
sem jelentkeztek — polgármesteri házi jelentés fel nélkül az ivóvíz kérdése maga a szitnyai vízvezeték tező ismertetésére ezen szempontból a következőket
olvasásával kezdte meg a tárgyalást.
jelentem h é :
létesítésével sem oldható meg teljesen.
1. a városi közigazgatási bizottság éves jelentése
Ezenkívül még a következő munkálatok mint
A havi jelen tés.
folyamatban levők emelendők ki: a) a városi vigadó kifüggesztetvén és azon észrevételekbe nem adatván,
melletti közárok bebollozásának folytatása; b) a leány mint további tárgyalást nem igénylő a közgyűlés hatá
A polgármester havi jelentése a következő:
Folyó évi május havában a városi háztartás s vári ulczában rigóinak készítése; c) az Urbán-féle ház rozatához képest az irattárba tétetett;
2. a tanács ügyforgalma a következő volt:
közigazgatás állapota egészben kielégítőnek jelezhető. tatarozása; d) a sleffullói harmadik iskolának építése;
b e é r k e z e t t ..........................819 ügy
A teljesen befejezett munkálatok közül a követ e) a Sobó-táró tisztítása s biztosítása: f) a közutak
elintézést n y e rt.................... 743 ,
javítása; g) a szénásfalvi—vihnyei vasúti állomást
kezőket emelem k i:
hátralékban m arad t: 70 ügy
Szénásfaluval í sszekölő kocsiul kiépítése, melyhez a
1. az apáczazárda előtt troloir rakatása,
2. a vihnyei diszkedben két hídnak helyreállítása város az érdekeltség megejtett tárgyalása alapján a három ülésében pedig 121 ügyet tárgyalt s intézett el
érdemleges határozattal;
3. a klingerlárói tavon levő két uszoda helyre 2400 frt költségből 150 frttal járul hozzá.
3. a polgármester ügyforgalma a következő volt:
Az itt előadottakkal összofüggőleg szabad legyen
állítása s a fürdés megnyitása,
b e a d a to lt................................... 133 ügy
4. tiz darab tenyészbika megszerzése és ide szállí a tekint, tvh. bizottság figyelmét azon körülményre
ebből elintéztetelt . . . . 115 ,
tása ; erre vonatkozólag közérdekű jelentőségüknél felhívni, azon munkálatokra, melyekkel Sobó Jenő
fogva a következő adatokat hozom a tekint, törv. akad. tanár s bányatanácsos urat megbízni méllőzhátralékban m aradt: 18 ügy
Hatáskörömből kifolyólag kiemelem, hogy ujabbi
bizottság tudom ására: a tiz bika megszerzési ára 1080 tatolt u. m.
a) a Mária szobor körüli tér szabályozásának fegyelmi esel fel nem merült s a folyamatba tett vizs
frt, melynek 40 %-kát az állam viselvén a város által
gálat kiterjesztés miatt nem volt befejezhető.
fedezendő kedvezményes ár 1188 frlot tesz, mely utóbbi tervét s költségelőirányzatát,
b) a Zlinszky-féle telek berendezésének s szabá
három egyenlő részletben és pedig folyó évi julius
A városi mérnöknek négy napi szabadság időt
hó 1-én, f. évi deczember hó 1-én és 1899. évi julius lyozásának tervezését s köllségelöiráiiyzását,
engedélyeztem.
c) az akadémiához létesítendő vízvezeték terveinek
hó 1-én 998 írttal térítendő meg, s habár ezen költség
Házasság kihirdetése alól háromszor felmentést
nem találja ledezelét a f. évi költségvetésben, annak s előirányzatának elkészítését,
adtam.
A belvárosban lemondás folytán megüresedett
d) a hodrusbányai iskolák átalakítására és az uj
fedezete akkép lesz megállapítandó, hogy a folyó évben
esedékes első részlet vagy a megtakarításokkal vagy óvoda felépítésére vonatkozó tervek s előirányzat halotlkémi állásra Dr. Tandlich Ignácz urat ideiglenesen
alkalmaztam ; Szép János rendőr szakaszvezetőt rendőra 150000 fi t kölcsönalapból fedeztessék, a jövő évben elkészítését,
e) a vihnyei fürdő és lakóházban fellépett házi őrmesteri állásra előléptettem ; hulla elszállításra enge
törlesztendő két részlet pedig a jövő évi közköltségvetésbe vétessék fel.
gomba kiirtásánál felmerült tervek s előirányzat el délyt adtam; a megüresedett belvárosi erdőcsőszi s
s mczőcsöszi állásra Pomfy Jánosi kineveztem; két
Az ekkép megszerzett 10 bika kitűnő minőségű készítését,
s már is a közhasználatnak adatott át.
f) a vihnyei kertész lakóház tervének s költség ulkaparó áthelyezését elrendeltem és Gyuricza Máté
próba időre felfogadott rendőrt véglegesítettem.
Nem szenvedhet kétséget, hogy ezen szerzemény előirányzatának elkészítését,
A többi hivatal u. ni. a rendőrkapitányi, a szám
felette kedvező eredmény s hatással lesz az állatg) a vihnyei régi fürdőház fedélzetének s a tükör
tenyésztésre s a város közönsége által ez utón hozott tetőzetének átalakítására s átépítésért* vonatkozó vevőségi valamint a pénztári hivatal ügymenete sza
bályos volt s tárgyalt hónapban megejtett adókivetés
lerakó munkálatokat, valamint
áldozatunk közvetett hasznai el nem maradnak.
h) a sleffullói harmadik iskola terveinek felül zarartalanul folyt le.
5. A házi kezelésbe vett mezőgazdaság körében
Az egyes bizottságok közül a következők mű
mindaz megtörtént, mi a mezei munka időrendjében vizsgálatát nemcsak befejezte, de ezen munkálatok
szükségesnek mutatkozott s habár a nehéz tavaszi vezetése körül is oly tevékenységet fejteit ki, mely ködlek : az összeíró küldöttség, a számadásokat felül
munka alatt megsinylett két pár ökröt áruba kellett lehetővé lelte, hogy azok jelentékeny része sikerrel vizsgáló bizottság, a népnevelési, a vizvezetékügyi
bocsátani s azok helyébe újakat beszerezni, az. ár- befejezést nyerhetett, mi annál nagyobb előnnyel járt bizottság, nyugdíj választmány s a központi választmány.
Végül bejelentve, hogy a következő fontosabb
a városra, mivel ezen munkálatok oly időben voltak
külümbözet oly csekély hogy az alig számbavehető,
elókészitendök s meginditandók, a midőn a városi ügyek:
0.
továbbá kiemelem, hogy a hasznos linzi állatok
a)
a nyári tornahelyiség, illetőleg kert szabá
között a mull hónapokban fertőző betegség fel nem mérnöki állás üresedésben állott.
Mindezeknél fogva azon indítványt terjesztem elő, lyozása ;
merült.

Közgyűlés.

BELMECZBANTAI
b) a hodiusbúnyoi csipkevorfi tanniOhely berendezése;
c) a ni. kir. ménesek megtekintésére szervezett
kirándulások ügye;
d) a harmadik vonat beillesztése s illetőleg az
itteni vasúti csatlakozás kedvezőbbe tétele.
e) az utadóalap 1899. és 1900 évi költségelő
irányzatának előkészítése, valamint
f) az állami népiskolák szaporítása illetőleg az
itteniek államosítása tárgyalás alatt állanak, nem kü
lönben kiemelve, hogy az elhalálozás folytéin meg
üresedett bélabányai rém. kalli. plébánosi állás betöl
tése czeljábúl megejtendő választáshoz a tvli. bizott
ság két rém. kálin vallási! Ingja kiküldendő :
Tisztelettel kérem a Tekintetes törvényhatósági
Bizottságot, méltóztassék négy rendbeli indítványomat
éidemlegcs határozattal, jelenlésem többi részéi pedig
tudomásvélellel elintézni.
A közgyűlés a polgármesteri havi jelentést éljenzéssel fogadva az abban telt előterjesztéseket határo
zattá emelte és Sobó Jenő akad. tanárnak rendkívüli
buzgósága jutalmazásaid 800 fii liszteletdijat egy
hangúlag állapított meg. (rí.diő ezzel befejezte liszloletbeli v. mérnöki hivatását, de magunk részéről őszintén
kívánjuk, hogy e tisztelet dijat ne tekinlse|„kifizetésnek"
s ahol csak alkalma nyílik, támogassa továbbra is az
eddigi buzgalommal s nagy tudásával e haladni akaró
várost.)
Kisebb ügyek

a keserű alma.

A Kubinszky-féle rét és Nádoraknai-lclep ház
megvételét kimondó közgyűlési határozatok megnyer
ték a kormányhalósági jóváhagyást s miután utóbbi
helyre a f.-rónai bölcsödé avagy óvó jut — a terve
zések és további szabályozás előkészítésére ulasiltalolt
a város tanácsa.
Keserű alma következeit azután, a ministerium
szigorúan ráparancsoll a városra, hogy a 25,998 frt
73 krt kitevő betegápolási költségliálralékál négy év
alatt felelősség terhe mellett lefizesse, jutna tehát egy
évre 6499 frt 68 kr. s ez megfelelne 12 8°/0-os községi
pótlék emelésnek — ezt adófizető közönségünk erősen
megsinylené, miért is a tanácsi előterjesztést határo
zattá emelve fel fog Írni a közönség a minisztérium
hoz, hogy ezen a mi viszonyaink közöli horribilis
összeget 20 évre elosztva fizethesse le.
A honvédhadapród-iskolákhoz letett városi ala
pítványi helyre pályázat Íratott ki, melyei lapunk hő
kivonatban már is közölt — ezúttal is felhívjuk az
érdekeltekei, hogy kérvényeiket a kitűzőit határidőig
(aug. 15.) benyújtsák.
örvendntes tudomásul szolgált a kereskedelem
ügyi minisztérium leirata, hogy a volt sóraktári lelkei
az uj czipőgyár építési czéljaira már is átengedte a
Bretschnoider Zs. és fia vállalkozónak.
A budapesti szünidei gyermek-telep egyesület a
város állal tett 200 fitos alapítványról kiállított ok
levelet olküldötte, a közgyűlés utasította a város
tanácsát, hogy az ágyalapilványnyal járó kedvezmé
nyek igénybevételére jelentkezők kéréseit az alapsza
bályok értelmében tárgyalásba vegye.
Az Oldinger Antal elhalálozása folytán megürült
bizottsági és választmányi helyek betöltése követ
kezvén a központi választmány tagjául beválaszlalolt Bernliardt Adolf, az igazoló választmány tag
jául pedig a főispán kinevezte Dr. Stuller Gyulai
s Bélabányáról mint legtöbb adót fizető behívatott
Gyuricza János füldmives.
A belvárosi hallotlkémi állás betöltése lekerült a
napirendről, miután illetékes helyekről mind sürgetőb
ben hangoztatják a törvényes szempontok figyelembe
vétele mellett az alorvosi állás szervezését és betöl
tését, s mig ez bekövetkezik a lialottkémi teendőket
dr. Tandlich Ignácz fogja végezni.
Az erdőgazdaság érdekeivel indokolt azon tanácsi
előterjesztésnek, hogy a Gsecsetka András f.-fuchsloclii lakos tulajdonát képező 3 rét becrdösilési ezélokra a város által megvétessék — hely adott a köz
gyűlés. A Puskás József lemondása folytán megüre
sedett hodrusbányai rom. kath. iskolaszéki taggá
Peternák János választatott be.
Tudomásul szolgált Yihnye-fürdő bérlőjének azon
bejelentése, hogy a fürdő és szoba árak változatlanul
hagyattak és hogy a vendéglőt 5 évre Szilaveczky
Flóris ismert s jónevű vendéglősnek adta ki.
A birtok vételi ügyek a megszokott tárgyalási me
derben maradlak vagy is csak majd a harmadszori
tárgyalás hoz határozatot, mert a bizottsági tagok ily
unalmas szavazásoknál ritkán vannak kellő számban
jelen.
Az elhunyt Walbcrt Túfoi volt rendőrőrmester
Özvegyének és árvájának ellátása iránt is intézkedett a
közgyűlés.

Levéltár rendezés -

Hl R A D 0

muzeum ugry.

A levéltár rendezése és muzeum létesítése ügyé
ben kiküldött bizottság tárgyalásait részletesen ismer
tettük már s ezek közt különösen Dr. Fejérpataky L.
felvilágosításait és útmutatásait; a bizottság megálla
podásait a tanács is minden pontjában osztotta s
javaslatában kívánatosnak jelenti a történelmi kincsek
ben gazdag levéltár rendezési munkálatainak megkezdetését és pedig az ezen czélra eddig legalkalmasabb
helyiségben — a városi fogyasztási adóhivatal helyi
ségeiben, — a muzeum létesitéso mellett is állást fog
lalt a tanács s egyelőre a múzeumi tárgyakat az
O-vár egy alkalmas helyiségében gyüjteti össze s óvja
iiu'g a pusztulástól, de egyidejűleg felírni kiván a
minisztériumhoz, hogy az Ó-var restaurálására állami
segélyt eszközöljön ki.
Vita nélkül egyhangúlag fogadta a közgyűlés a
tanácsi előterjesztéseket.
Az uj vásártér.
Szilnyai József polgármesterünk szép előterjesz
tése olvastatott fel, melyben a két városi óvónak el
helyezésén kívül azon eszmét veti fel, hogy a város
jó előre gondoskodjék a város szépítéséről s szabá
lyozásáról s különösen miután vásárterekben nagyon
is szűkölködünk - indítsa meg az legelső kezdő lé
pést s az alsó vásártér létesítését akadályozó házakat
a kínálkozó alkalomhoz képesl vegye meg s fokoza
tosan készítse elő a fejlesztést. Sztan/cay Ferencz nem
ellenzi a bűztelek megvételét, de nem a vásártér lé
tesítése czéljaira szánja, vásárterünket oly messze le
vinni, csak megdrágítaná az igy is drága élelmi czikkel. A többi felszóllalók dr. Stuller Gyula, Mindéi
Vilmos, Pauer János és Nyitrai László inkább az alsó
óvó elhelyezésének kérdéséhez szólnak s különösen Pauer
erre a czélra az ág. ev. egyház tulajdonát képező u. n.
Pfeifi’cr-féle házat ajánlja, végre is a közgyűlés elfogadta
a tanácsi előterjesztést, kimondván, hogy az alsó
vásártér fejlesztését czélul tűzvén ki. a jelenleg kínál
kozó alkalmat felhasználva megveszi a Népbank tulaj
donát képező Száder és Bogya-féle házakat, lebontatni
rendeli a Pischl-féle házat, melyben jelenleg a városi
alsó óvó van s az igy nyerendő tért kiegyengetteti s
vásártérré alakítja át. Az alsó óvó az átalakítandó
Száder-féle házba kerül, ha azonban az ág. ev. egyház
az ajánlott telkei eladni hajlandó, akkor első sorban
ezen telek lesz igénybe vehető e czélra. A felső óvó
elhelyezése egy időre még függőben maradt, mert nem
valószínű, hogy őzv. Ocsovszky Vilmosné követeléseit
a város elfogadhatná, ez esetben a Zsigmondy-utczai
valamelyik házlelek jöhetne combinatióba.
A rendkívüli tárgyalási igénylő ügyeken gyorsan
siklott ál a közgyűlés, a trachoma
vizsgálatok
kedvező eredménye, mely szerint Hodiusbányán
már csak kilenc/ egyén igényel gyógykezelést —
örvendetes tudomásul vétetett. Az ordömesler munkaprogiammja s eddig teljesített tevékenységéről össze
állított beszámolás is észrevétel nélkül maradt. Szép
elismerést fejezett ki a törvény hatósági bizottság Dénes
Béla sleffullói rom. kalli. káplán iráni, ki a lefolyt
iskolai évben egy osztályt vezetett s ez által egy ta
nítót helyettesített és feladatát kitünően oldotta meg,
mit a fényes vizsgaeredménynyel igazolt — lelki
ismeretes lmzgúlkodását a közönség 150 frt liszlelotdijjal jutalmazta meg. — Gsiby Lörincz kir. erdő
tanácsos akad. tanári éljenzéssel vei te fel e város
illetőségi kötelékébe, Sujgál János hivatalszolgának
pedig miulán szolgálatképlelcnsége beigazoltatott —
nyugdíjaztatását rendelte el.

A selmeczi vízvezeték.
(Sztancsny Miklós v. főjegyző jelentése.)
II. RÉSZ.

Tanulmányok az általános vízvezeték
létesítéséhez.
i F olytatás.)

Dr. Stuller Gyulának 1889. évi 5312. sz. a iktatott
előterjesztése a következő:
Tekintetes törvényhatósági Bizottság!
llél évi selmeczi orvosi működésem ideje alatt,
mint helybeli kincstári orvos, akadémiai itjuságköri
s lyct'iimi lápintéz, ti orvosnak elég alkalmam volt
tapasztalni, miszerint hóolvadások után tavaszszal,
továbbá nagyobb esőzések után nyáron és ősszel az
orvosi rendelő helyiségemben a heveny, gyomor és
hélhuriilbati nn glu fi-gültck orvosi segélyért feltűnő
számban jdentkc/.li k ; ugyanezen megfigyelési tehette
minden, a városunk területén működő gyakorló orvos.
Ezen heveny, s a kisebbfoku mérgezés tüneteit
mutató emésztő szervek megbetegüléseinek okát, az
itteni íöldtani viszonyokban kell keresnünk; ugyanis a
vékony földréteggel bevont sziklás talaj, melyen váro
sunk épüli, esőzések alkalmakor az idöközileg fel-
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gyülemlett s a város hiányos csatornázása miatt rész
ben a föld felületén, az udvarok és kertekben szabadon
szétfolyó ürülékeket, peczegödrők tartalmát, egyéb
állati és növényi szerves anyagokkal beszennyezett vizet,
szüretien állapotban ereszti át az itteni víztartókba,
kutakba.
Dr. Tóth Imre az itteni természettudományi tár
sulat egyik gyűlésén 1887. évben megtartott előadásá
ban szintén rámutatott ezen körülményre, s kimondotta,
hogy az itteni nagyobb halandóság közvetett egyik
okozója a rossz ivóvíz, miután az összes megbetegülések legalább 15% -át a szenyezett ivóvíz hozza létre.
A közönyösség, a szokásos lanyhaság a kisebbszerű, kevésbé kifejezett emésztési zavarokai, az étvágy
némi csökkenését, határozatlan rosszullétet, enyhe
émelygést, székszorulást vagy hasmenést, békével eltűri;
s csak midőn ezen tünetek heveny alakot öltöttek,
keressük az okot a meghűlés, gyümölcsevésben, vagy
gyomorrongálásban, szóval minden egyébben csak nem
az ivóvízben.
Köszönet a mai kor búvárainak! Az egész
ségtan, a vegytan és górcső segítségével mai nap
már rámutat az ivóvíz azon kártékony alkatrészeire
melyek esetleg hasmenést, vérhast, maláriás lázakat,
hasi hagymázt, cholerát s. a. t. előidézhetnek; sőt
llyppocrates és Aristotelesnek sincsen még azon véle-,
ménye megdöntve, miszerint a golyva nem-e a bizonyos
káros alkatrészek által beszenynyezett ivóvíz élvezete
által jön-e léire? ki tudja az ivóvíz kérdésének megol
dásával nem-e tűnik el egyúttal városunk területéről
ezen nem épen kellemeles betegség ? — Az állati
ürülékekkel a záporeső egyúttal a bélférgek petéinek
milliárdjait ragadja magával a kutakba, melyek aztán
az ember bélcsatornájában kellő talajra találva, állattá
fejlődnek s egészségünket megrontják.
Ezen körülményt ösmeri és tudja városunk összes
miveit közönsége ; át van hatva minden egyes lakos
azon legjobb szándéktól, hogy miután a jelenlegi álla
potok tarthatatlanok, mielőbb jó s élvezhető ivóvízről
kell gondoskodnunk, ha városunk létét, fejlődését koczkára tenni nem akarjuk.
Az egészségtan rég kim ondta: hogy egy város
jövőjét, gyarapodását, vagyonosodását mi sem bizto
sítja inkább, mint a kedvező egészségügyi viszonyok,
s ezek között első helyen az egészséges tiszta jó
ivóvíz.
A múlt 1888-ik évben a városi polgűrnagy úr
kezdeményezésére a törvényhatósági bizottság kebelé
ből egy szükebbkörü bizottságot kért föl, hogy tanul
mányaik és munkálataikkal a város vizkérdesének
megoldását elősegítenék.
Ezen bizottság néhány az akadémia részéről nyert
szakférfi együttes működése után, különösen Farbaky
István akadémiai igazgató által kiváló szakértelemmel
és buzgalommal összeállított munkálatait ez évben egy
törvényhatósági gyűlésen ismertette meg.
E munkálatok lényege, hogy a városi alsó tavat
a szükséglethez mérten megnagyobbítsuk, a tó partját
kiépítsük s a tavaszi esőzésekből a fölösleget fölfogva
s a vizet megszűrve, az igy nyert szűrt vizet a vá
rosi lakosságnak vascső hálózatban rendelkezésére
bocsássuk.
E terv szciiul a selmeczi vizkérdés problémája
a legegyszerűbben volna megoldható, s az ez utón
nyert vízzel elláthatnánk minden szükségleteinket.
Bárminő költségesnek lássék is az az összeg, melybe
ezen benyújtott tervnek keresztülvitele került volna, ily
fontos, s egészségűnket oly közelről érdeklő kérdés
helyes megoldásánál, nem a városunkat terhelő ezen
nagyobb kiadástól ijedtem volna vissza, hanem a Dr.
Tóth Imre álláspontját magamévá téve : ne használjuk
ivúsi czélra a szűrt vizel addig, mig forrásvízzel ren
delkezhetünk. All alánosságban e helyt megjegyzem,
hogy részemről a tervezett nagyobb szabású vizszürésbe csak akkor egyezném bele, ha a tervezet kivi
telére előirányzott összegen felül még legkevesebb 50,000
frlol tudnánk alapítványul letenni oly czélbó), hogy ezen
összeg évi kamataiból a szűrőket a megkivántató
legnagyobb pedantériával tisztán tarthassuk; különben
a Dr. Tóth által igen helyesen kifejlett azon miseriűba
esnénk — hogy egészségi szempontból véve, a jelen
leginél még sokkal rosszabb állapotot teremtenénk.
Tekintetes törvényhatósági Bizottság!
Álláspontomat kifejtve én az adott viszonyaink
között városunk területén az ivóvizet a használati
víztől egészen elkülöníteném, miután nem tartom
helyesnek, hogy a határunkban lévő, minden technikai
nehézségek nélkül könnyen fölfogható, egyesíthető és
levezethető ivás és főzési czélra kellő mennyiségű,
kristálytiszta, kitűnő minőségű forrásvizeinket, először
tóviz illetve agyagot, iszapot és szerves anyagokat
magával ragadó esővízzel beszennyezzük, összevegyitsük
s csak ezután — habár szűrt állapotban is — leve
zessük.
Tervem a meglévő vízmennyiségen nem vűltoz-

1898. junius 16.

SELMECZ B Á N Y A I HÍRADÓ

tathal; csak az ivóvizet, az egyéb használati víztől
elkülönítve, két egymás mellett letett csőhálózatban
kívánja levezettetni.
Tekintetes törvényhatósági Bizottság!
Jelen előterjesztésemben számításon kívül hagyom
mindazon forrásokat, melyeknek vize kellőleg kezelve
ivási czélra alkalmas volna ugyan, jelenlegi minősé
günkben azonban, a tárnákból több, az egészséget
kártékonyán befolyásoló ásványokat oldott állapotban
magukkal ragadva, ivásra nem használhatók, ilyen
említésre méltóbb tárnavizek: a városi alsó tó fölött
lévő Mihálytárna vize, a (első györgytárnai viz mely a
bélabányai utón lévő bányatiszti lak mellett ömlik az
árokba, a Schnitterin-tárna vize, végre a szt. inihálytárnai völgy vize, mely a városi alsó major mellett
folyik le ; számításon kívül hagyom továbbá azon
forrásvizeket, melyek idegen területen eredve céljainkra
fölhasználni nem lehet, ilyenek: a városi alsó mérleg
fölött fekvő Kartihinál (gartenhügel) hőforrás, az
ottergrundi és a Rőssel-hegy oldalában eredő források;
végre számításon kívül hagyom azon forrásvizeket,
melyek csak erőmüvi utón lennének Selmeczre átvezethetők, ilyen lenne a többek között a kincstár
birtokában lévő tepli patak is, mely jelenleg naponként
csak 14 m8 vizet ad ezen patak forrása körülbelül 20
méterrel fekszik mélyebben mint a vőröskút legmaga
sabb pontja, melyre ezen vizet föl kellene emelnünk;
és a vihnyei völgy forrásai melyeknek Selmeczre tolása
már nagyobb költségbe kerülne.
(Folyt, köv.)

Hivatalos rész.
A v á ro s i a n y a k ö n y v v e z e tö k h iv a ta lo s
k ö z lé s e i.
I. kér. Selmeczbánya. Banka, Rovna.
1898. jun. 8-tól jun. 14-ig.
Halálozás.
Halál oka

Az elhunyt neve
125
126
127
128
12!»
130,
1311
182'

llofstiültor Katalin
Iván Janómé Czoczilia
Iván N. flu
Debnár .Mária
Bonyo N. liu
Novák Józsof
Hovorka Jozsofné
Nickl Antal

24 t
34 é.

veleszül. gyeng.
Móhrepeáéa
halvasziilós
tüdővész
halva sziilutett
19h. tiidögy uladás
66é. tüdólógdag
20 é kizárt sérv

Született 10 gyermek; házasság köttetett 2.
III. k ér. H odrusbánya.
Született 1 ; Halálozás, házasságkötés nem volt.
IV. kér. Steffultó.
Született 2 : halálozás 2; egybekelés nem fordult elő.
3708. sz.

.kp. 1898.

Rendelet.

Selmeczbánya belváros területén f. évi május hó
26-án egy kutya több más kutyát és embereket is
megmart ; ezen kutya állatorvosi megfigyelés alá vétetvén,
a megfigyelés 3-ik napján a veszettség tünei között
megdöglött és felbonczolásával a veszettség hatóságilag
is megállapitlatott.
Ennek folytán az 1888. évi VII. t.-cz. illetve a
m. k. földmivelésügyi minisztorium 1888. évi 40,000.
sz. rendeletének 188. §-a értelmében ezennel elrende
lem, hogy Selmeczbánya belváros területén a mai
naptól kezdve valamennyi kutya 40 napig megkötve
tartandó vagy pedig h a ra p ás ellen biztos száj
k o sárral ellátva pórázon vezetendő.
Együttal figyelmeztetem a közönséget, hogy a ki
kutyáján betegedésl vesz észre, ezt nálam azonnal
bejelenteni köteles.
Ezen rendeletem ellenére szabadon járó kutyák
kiirtatnak, a rendeletet be nem tarló eb-tulajdonosok
pedig az 1888. évi VII. t.-cz. 149. és 150 §§-ai,
illetve az 1879. évi XL. t.-cz. 102. és 102. §§-ai,
alapján 300 frtig terjedhető pénzbüntetéssel lesznek
büntetve.
Selmeczbányán, 1898. évi junius hó 2-án,
Krausz Kálmán, rendőrfőkapitány.
3840. 1898. Másolat.

Figyelmeztetés.
Tudatom a szab. kir. város közönségével, hogy
folyó hó 23-án folytatólagosan megtartott törvényha
tósági bizottsági közgyűlés 162. sz. határozatával uj
tüzrendészeti szabályzatot állapított meg, mely szabály
rendelet a városi főjegyzői hivatalban közszemlén ki
téve van, minden adózó polgár jogosítva van jelen

közzétételiül számított 30 napon belül észrevételeit az
ellen a városi tanács útján megtenni a 30 napi kihir
detési idő eltelte után a tüzrendészeti szabályrendelet
kormányhalósági jóváhagyás kinyerése czéljából a
nagyméltóságu minisztériumhoz felterjesztetni fog.
Selmeczbánya, 1898. május hó 28-án.
Szitnyai József s. k.
polgármester.

külön félék.
Személyi hírek. Svehla Gyula bányaigazgató
szerdán reggel főispánunk társasáságában több napra
terjedő hivatalos útra indult. Farkas Jenő egészségügyi felügyelő szombat délután városunkba érkezett s
a követő nap elutazott. — Akadémiai tanáraink s
akadémikusaink kőzziil többen mint azt előre jelcztük
megkezdték a szokásos tanulmányi kirándu
lásokat. — Zarka Elemér a kir. egészségügyi szolgálat
mérnöke befejezve a szitnyai vízvezetékre vonatkozó
helyi tanulmányait, hétfőn Budapestre visszautazott.
— Főispáni látogatás. H o r v á t h B é l a
főispánunk hétfőn délután érkezett városunkba, másnap
délután megtekintette a ribniki gőzfürészt s jelen volt
a kerekes csónak kipróbálásán, majd az amerikai
zúzó műveket nézte meg Svehla Gyula bányaigazgatónk
szives kalauzolása mellett, kedden elnökölt a közgyű
lésen és a közigazgatási bizottsági ülésen s tegnap
reggel utazott el. Budapestre Főispánunk hétfőn este
Dr. Stuller Gyula és kedden este Svehla Gyula bánya
igazgató vendége volt.
— Mozgalom Hodrusbányán. Hodrusbányán
áldatlan mozgalom indult meg, mely a közhatóságok
tekintélyének csorbítását tűzte harczi zászlójára. A
mozgalom mozgató rugója is ösmeretes ugyan — de
azokkal kár lenne foglalkoznunk, kik intelligentiájuk
befolyását oly rövidlátással használják fel üdvtelen
elégedetlenségek szitására. A mozgalomnak egyetlen
törvényes nyilvánulása eddig csak az volt, hogy egy
tizenkét tagból Összeverődőt küldöttségnek két tagja
tisztelgett főispánunknál s emelt panaszt a hodrusbányai basának elhireszlelt rendőrbiztos ellen — a bű
nösöket nem védjük, ha a panaszok jogosultak, párat
lan erélyű főispánunk megszerzi az elégtételt a k ö z é r 
d e k n e k, várjuk tehát a biztos fegyelmi vizsgálatát s
annak eredményét - - föltéve ha a panaszlók az első
követelményt betartják és panaszaikat írásban terjesz
tik elő.
— Az erdőgazdaság felülvizsgálása. Erdőgaz
daságunk utóbbi időkben a képzelhelő legerősebb
támadásoknak volt kitéve s a sűrű feljelentések követ
kezménye lett az, hogy úgy a pozsonyi mint a beszterczebányai erdőfelügyelőség felsőbb utasításra is a
városi erdőket a legszigorúbban fogja felülvizsgálni
s c viszgálalok a legkisebb részletre is kiterjedők
lennek. Lászlóffy Gábor pozsonyi erdőfelügyelő kedden
keztUe meg a felülvizsgálást a vihnyei erdőkben e
vizsgalatnál a város képviseletében részt vettek az
erdőmesteren kívül Szitnyai József v. polgármester
és Boneze Gergely erdő tanácsos s a közig erdészeti
bizottság tagja. Rendkívül örvendünk e legszigorúbb
vizsgálatoknak —- legalább megtudjuk a valót s biztos
alapot talán megnyugvást talál a közvélemény is.
Az akadém iai a th léta-klub bizottmánya az
1898/99. évre f. hó 8-án alakult meg: Elnök: Schmidl
Jenő, I-ső művezető: Hőnek Ignácz, Il-otl művezető:
Török Aladár, vivómesler: Wosthoff Károly, pénztárnok:
Véssey Mihály, ellenőr: Schifter Ferencz, szertárnok:
Slarke Vilmos, jegyző : Ilerrmann János. Bizottmányi
tagok: Acker Vidor, Érti Lajos, Frommayer István,
Güntber Frigyes, Köbül János, Kuka József, Pivrarcsy
Jenő, Ruffinyi Aladár. Az újonnan megválasztott bizott
mány feladatául tűzte ki, hogy a tavaly megkezdett
munkát idén még nagyobb buzgalommal folytatja. E
tekintetben az első lépési már meg is tette, amennyiben
kedvezőtlen anyagi viszonyai daczára megigaziltalott
csolnakát a Klinger-tóra bocsátotta, hogy egyrészt
tagjai az evezés sportjában is gyakorolhassák magukat,
másrészt pedig, hogy a város közönségének is kellemes
időtöltést szerezzenek. Mellesleg megjegyezve a csolnak
használati dija fél órára 10 kr. Idényjegyek a klub
pénztárnokánál válthatók 2 írtért. Jövőben különösen
a vívást és játékot karolja fel az athlélika ily mértékben
természetesen, hogy e szerlornázásnak rovására ne
essék, s reméli, hogy a jövő év folyamán rendezendő
disztornáján a közönség nagy számban fog törekvésűk
sikeréről bírálatot mondani.
— Lövészet. A f. hó 12-én megtartott lövészet
eredménye következő: Esett 650 lövés, 620 küregység,
1 szöglővés és 13 négyessel. Az első dijat Belházy
Gyula, a 2-at Seidel Ágoston a 3-at Fribert Ferencz
nyerte el. Négyest lőttek, Havas János I-t, Illavaty
József 1-t, Fiedler Gyula 2-őt, Belházy Gyula 2-öt,
Seidel Ágoston 2-őt, Fribert Ferencz 4-et. F hű 19-én
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délután 5 órakor a lővészegylet saját helyiségében
évi rendes közgyűlést tart, melyhez az egylet összes
tagjait lapunk útján is meghívja az elnökség.

— Junius 8-iki koronázási emlékünnep a
róm. kath. polgári leányiskolában. Az ünnep
programmja : 8 órakor szent mise; azután pedig az
iskola (Eckert-ház) udvarán, szabad ég alatt az ünnep
folytatása, mely igen jól sikerült énekek és szavalá
sok előadásából és az igazgató alkalmi beszédéből
állott. Szartorisz Ferencz igazgató előadta az ünnep
jelentőségét és elmondta a koronázási szertartások me
netét, végezetül pedig buzdította a növendékeket
hazaszeretetre, a törvény- és nemzeti intézmények,
emlékek iránt való tiszteletre, hálára és kegyeletre,
valamint szeretett apostoli királyunkhoz rendületlenül
ragaszkodó hűségre. A szavaló előadásban kitűntek:
Friebert Gizella (Hazámhoz); Szepesi Anzelma (Talpra
magyar); Kmecz Gabriella (Zrínyi Miklós); Herczfeld
Giga (Hunyady); Weisz Jolán (Honleány); Vojtás
Vilma (Mariska és a m am a); Pinusz Magdolna (Búvár
Kund); Longauer Aranka (A ledült szobor) a négyes
karban Placida irgalmasnővér vezetése mellett előadott
ének: Vörösmarty szózata |hym nus és különösen
pedig a Rákóczy indulónak előadása igen kitünően
sikerült.

— A „Nyaralókat épitő részvénytársaság41
folyó évi julius hó 2-ik napján délután 4 órakor tartja
alakuló közgyűlését Selmeczbányán a városház tanács
termében. A közgyűlés tárgysorozata a következő:
1. Közgyűlési elnök, jegyző és a jegyzőkönyvet hitelesítő
kél tag választása. 2. Az aláírási ivek bemutatása és
az eddig történt befizetések bejelentése. 3. Az alap
szabályok megállapítása. 4. A részvénytársaság iránti
határozat. 5. Az igazgatóság és felügyelő bizottság
megválasztása. 6. A részvénytöke befizetési módo
zatainak megállapítása. 7. Netaláni indítványok. Jelezzük
ezúttal, hogy a részvények már mind jegyezve vannak
s felhívjuk az aláírók figyelmét, hogy az esedékes
részleteket julius 2-ig, a közgyűlés napjáig (három
részlet — 6 frt — lesz esedékes) a városi pénztárnál
fizessék be, mivel ellenesetbcn nincsen szavazati joguk.
A régi vágy tehát eljutott a teljesülés küszöbéig s
jövő évben már bizonyára a rónai nyaralás megindul
— alapos kilátásunk lehet erre, mert már itt több
helyről tudakozódnak — gondunk lesz rá, hogy a bu
dapesti lapok felkarolják nyaraló ügyünket s ki tudja
nem-e reményen fölül fog sikerülni a régen vajúdó
kísérlet. A részvénytársaság elnöki tisztségére Szitnyai
József polgármesterünk van kiszemelve igazgatója
természetesen csak Krausz Kálmán lehet.
— A fürdő szezon lassan-lassan nálunk is meg
kezdődik s Klinger-tó üdítő habjaiban napról-napra
többen lubiczkolnak. Uj mezt kapott az uj fürdőház
is. Zöld szinü ruhában s piros kalapban csábítja a
közönséget a hős habok közé. Készen lesznek nem
sokára a csónakok is melyek Svehla Gyula bánya
igazgató tervei szerint készülnek a ribniki gőz fűrészte
lepen. Az egyik csolnak készen is van már s a Ribniken levő kis tóban vizre is bocsátották. A kis csónak
vízbe szállását az itt levő főispán is végig nézte s a
vele együtt ott levők gyönyörködve nézték a tetszetős
alakú kis csónakot, melynek könnyű kerekei vigan
szelték a zöldes habokat. A fürdőzők kényelméről
gondoskodva van tehát, csak jó meleg idők legyenek,
hogy fogyjanak a fürdőjegyek mert hát . . . pénzbe
került ám a fürdőház.
— A zjiparostanulók záróvizsgája e hó 19-én lesz
megtartva a városi elemi fiúiskolái épületben. A vizs
gálat d. e. 8 órakor egyszerre veszi kezdetét az összes
osztályokban, hogy a r. k. felső leányiskolái uj épület
felavatásának 11 órakor kezdődő ünnepére az érdek
lődők még kellő időben eljuthassanak. Az isk. bizott
ság elnöksége lapunk utján is meghívja a vizsgálatra
az érdeklődő közönséget.
— Miss Mary. Oly tömegesen látogatták az utolsó
napokban a jósnőt, hogy itteni tartózkodását még
néhány nappal megtoldotta. Röviddel ezelőtt ismét
többször fején találta a szöget. Egy öreges ur jött
hozzá s közölte, hogy kissé könnyelmű fia néhány
nap óta eltűnt s kérdé mi történt vele. Miss Mary
mosolyogva monda, hogy fiatal vére igen felpezsgett s
holnap lehűlve ismét visszajön fia, — s tényleg — pár
nap múlva megjött az ifiur de a fiatal hölgy, mellyel
eltűnt — nem. Tegnap több idegen ember látogatá
meg a jósnöt. A jóslás végeztével azt mondta, hogy
jobban tennék ha itt-ott jobb társaságot keresnének,
mert amikkel mindig vannak nem igen szellemesek.
Erre nagy kaczaj támadt a jelenvolfak közt, az ide
genek — marhakereskedők lévén.
Magvakban a legjobbat, fákban a legnemeebbet, virágokban a legszebbet tartalmazza Mt'ihle
Vilmos cs. és kir. udvari szállító, a sokszor kitüntetett
temesvári kertészeti ezég dúsan illusztrált elegáns főárjegyzéke. Ezen ezég czikkei valódiságáért kezességet
vállal és azért mindenkinek ajánható.

SELMECZBÁNYAI
.— Nyilvános köszönet. Beszedits Bertalan inodertúrnai helyettes lelkész nyilvánosan elszámol azokról az
adományokról, melyek az 6 felhívására aszegénybányasztelep templom orgonájának felépítésére eddig be
folytak s egyúttal ez utón is köszönetét mond
mindazoknak, kik bármely csekély összeggel is hozzá
járulták vagy hozzá fognak járulni, hogy a szegény
modertárnaiak uj orgonát szerezhessenek be. A nemes
czélra adakoztak:
lleiiu bányaintézó ur 26 írt. Seluuwzi szivargyár alkalnmzoUjui
20 írt, .lózsef FAlierczog " fensége 20 írt, llerezeg Lohkoviu
Hezső 5 írt. Bittera Kálmán főbíró N.-Szulatna 10 írt. Beiv/ik
Árpád Budapest 6 írt, l'alugray K Pozsony .r» írt, Marsi Kllenőr
A -Maróth 1 írt. Szalay Sándor t'zpglúd 1 írt, Itoronkai La*/,ló
Vajk 10 írt, (írót Kegluzéhné N.-Káta 10 Irt. Káhly (lyuláné
Budapest í> írt, foljány József Lúgos í» írt, Mo.-sary Alajos N kamirsa 1 írt, Porit/. Vilma Parajd 1 írt t/sengery l'ezsó Kassa
14 írt, Szlávy József Budapest 6 írt Zibernovszky Károlyné 2 fit,
Jankovits István Ó.-Bars 2 írt, llavlik Károly Kis -Heresténv 3 írt,
Irgalmas nővérek Miskok/. 2 írt. Angol kisasszonyok Kgor 1 írt,
Bende Imre püspök Nyílra 10 írt, Ivanovits Antal Szabadka 3 írt.
Szitányi Mariska Leányfalu 3 írt 60 kr., Hoviezky A. káplán
llidaskürt 2 írt, Simor Teréz Esztergom 6 írt, Szamerényi k
Pozsony 10 írt, BesewlTy püspök Temesvár 6 írt, llidasy K. püspök
5 írt, Esztergomi káptalan 10 írt. Moliary Gyula plébános Pori-tón
1 írt összesen lufi írt Kérjük a nemes emberbarátokat a továbbj
adakozásra '

1898. juntát ío.
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nagyközönség figyelmébe.
De különösei! ajánlható
a díszesen kiállított fűzet az iskolák, tanintézetek és a
tanuló ifjúság figyelmébe, mert a közoktatásügyi mi
nisztérium rendeleté értelmében ezen évforduló napján
tarlandók meg az iskola ünnepélyek.
A fűzet ára
;ít) kr. s megrendelhető Hauelier M. l<eú könyvkiadónál,
Budapest, IV., Károly kőrút 28.

Az átvevő

Henneberg-selyem
I.*» kitől I 1 írt 05 kiig méterenként csak akkor valódi, ha
közvetlen gyáramból rendeltetnek. - fekete, fehér és színes,
a
legdivatosabb szövés, s/.in és mintázatban. I * r i v r t t lő g y a M / .t ő l i i i a l i posta- és vámmentesnn. valamint házhoz szállítva,
m iiit á K a t p e d i g | M Í . * * l a l ő r i l u l l i ii a l küldenek
1

,i.. mimé Ziiriclibeu

Magyar lovelozés. Svájczha kétszeres lovélbólyeg ragasztandó.
* E rovat alatt közlőitekért nőin felelős a

féle házban levő nagy terem mel
lékhelyiségekkel és kávéházzal.

N Y I L T-T É R.*

Heuuelierff G. selyeinffyárai <«.

Augusztus 1-től átadó a Sembery-

-

az összes berendezé

sekkel, vagy ezek nélkül veheti át
a mostani bérlő Ifj. Ochtendung
Ignácztól, inár augustus 1-én vagy
kívánatra előbb is e helyiségeket.

Szerk-

Bővebbet megtudhatni

n I I I I ) E T É S E K.

Dimák E. üzletében.

IRODALOM.
* Jókai a „M agyar K önyvtárba“ -ban. A
Lumpét-féle kiadóezég migylöulos.-águ vállalata, mely
máris diadalmasan küzd a német Heclam-fiizelrknek
Magyarországon való elterjedése ellen, nemcsak a
közönséget bírta meghódítani, hanem az irovilag köre
iben is mindenütt őszinte rokonszenvvel es jóindulattal
találkozik. Most maga a magyar Írók fejedelme, Jókai
Mór is a vállalat munkatársai közé állott, több igen
nagy érdekű munkáját engedve át a M. lv.-nak. 1'.
munkák elseje most jelent meg; C'/.ime: „Emlokbeszéd
Rudolf trónörökösről és egyéb beszédek." Meg min
denki emlékezhetik arra a remek szónoklatra, melylyel
Jókai annak idején a m. t. Akadémiai közgyűlésén a
szerencsétlen királyfi emlékének áldozott és a mely
kétségkívül a legszebbek közé tartozik, a mik a koszo
rús iró tollából folytak. Ez a beszéd arra van hivatva,
hogy mini az emlékbeszédek mintaképét olvassak a
magyar iskolákban. De az e füzetben foglalt többi
beszédek is renkivül becsesek: a Jósikái ól a Kisfaludytársaságban tartott emlékbeszéd, a Kossuth temetésén
mondott gyászbeszéd s az idei máreziusi ünnepeken
elmondott két szónoklat. Ezek vannak összegyűjtve a
„M. K." 40. füzetében, mely ismét becsületére válik
a könyvtár szerkesztőjének kiadóinak. Jókai Mór
füzete mellé Petőfi Sándor prózai munkáinak egy
füzete sorakozik. A nagy költőnek kevésbé ismert el
beszélései és legszebb hírlapi czikkei vannak egybe
gyűjtve e füzetben, mely méltán sorakozik a vállalatban
már korábban megjeleni Petőfi-féle útirajzokhoz. A
magyar irodalmat még egy név képviseli a most meg
jelent sorozatban: Kozma Andoré, a népszerű szatiri
kusé, a ki egy csomó „Vig elbcszélés“-sel gazdagította
a vállalatot, A külföldi irodalom termékei közül Pop
nak világhírű Rejtelmes törlénelei-ből kapunk kellőt,
Tolnai Vilmos fordításában, aztán pedig Schiller egyik
legszebb drámáját, a Messinai Menasszonyt. melyet
iskoláinkban sokat olvasnak és melyet most a nemzeti
színház számára Váradi Antal fordított magyarra. Mind
e füzetek lő.-javai egyenként is kaphatók minden
könyvkereskedésben.
* A „Le Progrés" o heti száma igen változatos,
gazdag és értékes tartalommal jelent meg. A párisi
világkiállítás közeledésével a „Le Progrés" iránt a leg
nagyobb mértékben növekszik az érdeklődés, mert e
magyar í-s német magyarázó jegyzetekkel ellátóit,
illusztrált franczia beli lap módot nyújt mindenkinek,
ki a franczia nyelv legelemibb fogalmait bírja, hogy
rövid idő alatt a franczia nyelvel és annak sok sajá
tosságát, szólás módjait a lehelő legnagyobb könnyű
séggel elsajátíthassa. Előfizetési ára negyedévenként 2
fit. Az előfizetési pénzek n „Le Progrés" kiadóhivata
lába; Budapest, VII.. Kertész-utcza 50 küldendők.
* A millenniumi hódoló diszfelvonulás leírása,
ezen szemkápráztató fényű látványosság közelgő év
fordulója alkalmából jelent meg immár harmadik
kiadásban. — Tekintve, hogy e munka a napokban
megnyitó nagy körkép megtekintésének egyedüli, nél
külözhetetlen segédeszköze, melegen ajánljuk azt a
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NINCS TÖBBÉ LÁBFÁJÁS
(Rakodjunk utánzásoktól!
XXXXXXX HHHHHKKXHKK)
v ilá g h ír ű

josno
(chiromanta), aki bárkinek I
unitiját jelenét és jövőjét J
tenyerének vonalaiból
koponya képződésének vi/.s- j
gálatából megái lapítja.

N / ő I I o -n / m I I ó I. em. 3. sz
Belépti dij 5 0 K r . — Naponkint lehet he
szélhetni vele délelőtt 10 órától esti l()-ig
i s iik n é h á n y n a p ig !!

xxxxxxx:

Még csak néhány napig !!

talpbéléssel lá tja el.
Párja egyszeri! 60 kr., kettős vastagságú
1 frt 20 kr. Az Asbest talpbélés kitűnőségét
legjobban bizonyítja, hogy a cs. és kir. közöshadseregnek és a m. kir. honvédségnek eddig
2,2500 pár száll itatott.
Szétküldés csakis utánvétellel, vagy a pénz
előleges beküldése és külön 10 kr. franco. Fel
világosítások és prospektusok, köszönet nyilvá
nítások ingyen.
Á lt a l á n o s A s b e s t á r u - g y á r b e t é t i t á r s a 
s á g B u d a p e s t, V I., S z iv - u tc z a 18.

M T Viszont eladóknak megfelelő árengedmény.
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jasználja a fegyverTeljesen ártalmatlan
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Eddig cl nem ért könnyű járás (tehát nem erőltető) egyik főelőnye a

Vezérképviselő Magyarország részére:

Kann és Heller
Budapest

OMLOKZAT-FESTfcK-GYAR*
K fo n stcin cr K ároly Becs, 111., I huiptsti asse
(Saját házában).
ér»emmel kitüntetve.

Eolgy-úvszer.
Teljesen biztos hatással,
használatban kimélotcs és
nem kellenek többé semmincmii gyöngédtolen és ár
talmas gummi-vagy spongya-ezikkek. 1 doboz (12
drb) 1 Irt 50 kr.. pontos
használati utasítással 1 frt
75 kr. előleges beküldése
után bérnientve.
Kapható a feltalálónál

LÁSZLÓ J Ó Z S E F
gyógyszerésznél
Maros-Újvár. (Erdélyi.
Budapesti főraktár: Török
József gyógyszerész. Kerpel
Fehérsas gyógyszertár Llpófkörút 28. - Bárhova diserét
szétküldés
Telefon 3617.
Czélszerl! és kíméletes.

V. kér. Váczi-körut 62. sz.

Első cs. és kir. osztrák -m ag y ar kizárólag szab.

Az arany
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Föherezegi és herczegi u radalm ak, cs. és kir. katonai intézőségek
vasutak, ipari-bánya, és g y á ri tá rsu la to k , épitési vállalatok, építő
m esterek, úgyszintén g y á ri és ingatlan tulajdonosrk szállítója. E hom
lokzat-festékek, melyek mészben feloldhatók, száraz állapotban poralakban
és 40 különböző mintában kilónkint 16 krtól felfelé szállíttatnak, és a mi a
festék szín-tisztaságát illeti, azonos az olaj festékkel.
M intakártya, úgyszintén használati u tasítás k ív á n a tra ingyen és
bérm entve küldetik.

Nyomatott a laptulajdonos Joerges Ágost, és özv. fia könyvnyomdájában Selmcczbányán, 1898.

