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Meteorologiai állomás a Szitnyán.
A „Turisták Lapjá“-ban Héjas Endre a 

következő, reánk selmecziekre vonatkozó sorokkal 
kezdi meg' érdekes czikkét:

„A tudománynak is szolgálatot tennénk, 
ha például a Szitnyán egy kisebb meteorologiai 
állomást — vagy legalább egy önjelző hőmérőt 
állítanánk, s hogy ebbéli törekvésünk a köz
ponti meteorologiai intézetnél támogatásra találna, 
meg vagyok győződve* így szólt Dr. Téry 
Ödön a selmcczi turistáknak a M. Ív. E. Szitnya 
Osztálya megalakítása érdekében tartott gyűlésen 
1882. április 2G-án.

1G év folyt le azóta, — Írja Héjas — a 
Szitnya áll rendületlenül, de meteorologiai állo
más nem ékesiti viharedzett fejét. De ezen nem 
is csodálkozhatunk. Hisz abban az időben né
hány akadémikuson kivül alig ludutt valaki 
arról, hogy hazánkban a meteorológiának orszá
gos intézete van s hogy egyáltalán mire jók a 
meteorologiai megfigyelések. Pedig, ha akkor 
létesül egy meteorologiai állomás a Szitnyán, 
megelőztünk volna nem egy külföldi országot, 
almi újabb időben egymásra Hezitálnak a hegyi 
observatoriumok felállításában.”

A czikkiró ezek után egyebek között örömé
nek ad kifejezést a fölött, hogy évtizedek mu
lasztásait kívánja pótolni egy lelkes társaság, 
a Magyar 'Turista Egyesület, midőn hazánk 
bérezés vidékeinek szebb pontjain menedék- 
házakat épít s azokat meteorologiai megfigye
lésekre is berendezni kívánja. Az egyesület a 
második állomást a Szitnyára tervezik.

*  L. Selmecbányái Híradó 1882. évi f. 13. sz

ínié végre teljesülnek Dr. Téry fent idézett 
szavai. De hát persze más idők, más emberek! 
Ezt jegyzi meg a czikkiró.

Kérdezhetné azonban valaki, mire jó a 
turistának a megfigyelő állomás ott a hegy 
tetején ?

Hiszen, ha egyszer bőrig ázott, mire a 
hegytetőre fölért, sovány vigasztalás az neki, 
hogy a barométer felvilágosítja arról, hogy 
miért ázott meg tulajdonképen. De hát a hegyi 
állomásnak nem is ez a rendeltetése. Egy ily 
állomás megfigyelései csak újabb lánczszemet 
alkotnak az időjárási jelenségek nehezen ki
fürkészhető egymásutánjában, közelebb visznek 
bennünket a meteorologia eszményi czéljának 
eléréséhez: a lehető tökéletes időjósláshoz.

Itt a magasban semmi sem hamisítja meg, 
nem zavarja meg a légköri tüneményeket, mint 
a lakott, mélyebben fekvő czentrumokban, a 
szélvitorla vigan forog, a felhők járása pontosan 
megállapítható, A hegyi állomás tehát igenis 
tesz a tudománynak és pedig jelentékeny szol
gálatokat.

A czikkiró melegen ajánlja a megbízható 
aneroid barométer megszerzését s bátran állítja, 
hogy igen sok szerencsétlenség nem történt 
volna meg, ha az illetők egy kissé barát
ságosabb lábon álltak volna az időjárási tér
képekkel.

Azt hisszük ebben a változékony, szeszélyes 
időjárású évszakban, a mikor oly gyakran ázunk 
bőrig, hasznos szolgálatot teszünk fenti figyel
meztető sorainkkal.

En legalább a múlt vasárnapi megázást

__ r á . r  z
A Fekete-völgy.

(Regény)
Irla : H o f f m a m i  Gé z  a.

(2) I.

Évszázadok tellek, a inig az uralkodó nézetek 
és rendszerek megváltoztak. S a mit mi nagy erővel 
szerveztünk, a min fáradoztunk saját jólétünk kocz- 
káztatásával, a miről tudtuk előre, hogy az nem követ
kezik be egy nap alatt, meri a nép minden rétegét fel 
kell kavarni, hogy az egész alap mozgásba jöjjön s a 
rajta lévő minden cllenálás nélkül elpusztuljon, — azt 
ugyancsak oly rendszeres munkával meggátolta Szent- 
mihályi, úgy hogy ma a kezdetnél is messzebb va
gyunk, mert a nép kiábrándult, s most kikaczag.

Tehát eredmény ez? Beszéljejek csak nyomorról 
a „Haladás" telepiek elölt, a felelet az lesz: „Tessék 
ide besétálni itt nincs nyomor, itt minden ember, egyenlő 
csak a munka különböző, a mennyiben mindenre a mi 
halad : ember kell!“ S ezért fogyunk mi, mert Szent- 
mihályéval szemben nincs erőnk. Ezt az embert kell 
ártalmatlanná tenni, küzdelnünk, összes erőnk ide 
irányuljon, nem pedig távoli országokba zavarni járni, 
— eredmény nélkül.

Az én meggyőződésem: hadi tervet készíteni a 
Haladás lelep ellen, a Haladás telep gyűlölt tulajdo
nosát erőtlenné tenni, a többi azután nem számit, mert 
jórészt mind önző s a mit tesz, S/.mlmihályi miatt 
teszi. Ha ezt a kerületet visszahódítottátok, ha ez a

301)00 erbor megmozdul, az már eredmény lesz, az már 
megrázkódtatja a rendszert. Egész életemet ügyünk 
barczában töltöttem el, megöregedtem, a lelkesedés, a 
mely ifjú koromban ide hozott, ma gyűlöletté lett 
bennem. A sikertelenségek egész sorozata, megfosztott 
józan gondolkozásomtól s ma nem tudok várni, nem 
tudok megnyugodni abban a gondolatban; a sirba 
térek anélkül, hogy némi eredményt is láttam volna 
hosszas, kitartó küzdelmem nyomán.

Oh ez kínos érzés s ez késztet arra, hogy utolsó 
erődített helyzetünkből, a végső küzdelemre rohanjunk, 
mert itt nincs más teendő. Isméié len tehát hangoz
tatom : szövetség, végső küzdelem a Haladás telep 
ellen !

Befejező szavait lassan, vontatottan mondotta, 
mintha saját gyűlöletét akarná a hallgatóság leikébe 
önteni.

Igazad van Felsöhcgyi — felel az elnöklő 
vezér. —• Szcnlmihályi ügyünk legnagyobb ellensége. 
Ellensége azért, mert a mi czéljainkra a küzdő ellenfél 
ha zsarnok, a ki mindennap egy uj sehet szakit fel, 
-— az megingatja a leggyávább lelket is, az lázadásba 
kerget mindent. Mig az ilyen Szentmihályi forma, a 
ki oltja a tűzet, takarja a nyomőrt, kirántja alólunk 
a talajt, erőtlenné tesz. Beismerem szavaid igazságát. 
Mi nem is a kenyérért, nem azért az alamizsnáért 
küzdünk, a melyet a munka adó, ha akar ad, ha nem 
— nem. A mi küzdelmünk a társadalmi rend ellen 
szól. A soczialismus ma már olyan, mint a felekeze- 
tiség, vagy a nemzetiség. Ha a knlholicusok, a protes
tánsok. a zsidók iskolákat alapítottak s ezekben nevelték 
híveiket, ápolták hitelveikct mi is azt tesszük, a hol 
azután a mi gyermekeinket is ebben a szellemben ne
veljük. Egyelőre a vezető erőkről gondoskodunk,

csakis ennek az előle látó műszernek figyel
meztetésére kerültem ki, a műszert pedig a 
fenti sorok olvasásakor szereztem he.

Az a nehány forint mennyi női kalapot, 
mennyi mantillet kiméit volna meg már ez idén 
is, hát még mennyi ijedtségtől mentett volna 
meg bennünket!

'1' u r i s t a .

A selmeczi vízvezeték.
(Sztancsay Miklós v. főjegyző jelentése.)

II. RÉSZ.

Tanulmányok az általános vízvezeték 
létesítéséhez.

■ Folytatás.)

Dr. Tóth Imre tervezése még a bizottsági tár
gyalás elé sem került, bárha a vizvezelékügyi bizott
ságot a polgármester 1891. évi jan. 19-ikére össze
hívta is, de úgy látszik az megtartva nem leli, legalább 
jegyzőkönyv ez üléséről nem terjesztetett be.

Nyomon követte a Dr. Tóth tervezését 1891. évi 
márczius hó 21-én a Dr. Schenek István, Cséti Ottó és 
Fizély Károly által elkészített tervek, melyek tisztán 
a János-förrás vizének levezetéséi czélozlák. A viz- 
vezelékügyi szakbizottság e terveket sietősen letár
gyalta, azokat úgyszólván minden pontjában helye
selte s költségeit 10000 írtban állapította meg, javas
latait a közgyűlés is 107 1891. küzgy. sz. határozatában 
határozatra emelte és csak a költségnek miképpen 
leendő fedezése tárgyában kívánta a gazdasági szak
bizottságot meghallgatni, de mire ezen bizottság javas
latával elkészüli s azt a városi tanács május hó 12-én 
a közgyűlésnek bemutatta, a törvényhatósági bizottság 
„a városi polgármesternek ezen szóbeli előterjesztése 
folytán, hoyy időközim oly körülmény merült fel, mely 
az ezen iUjyben eljárt geológusok nyilatkozata szerint 
nemcsak döntő lefolyást gyakoróland az ivó vizvezetéki-

hogy legyen a ki a tudomány fegyverével is harczoljon 
mellőlünk. Ne legyen ez csak a munkás osztály baja, 
legyen ez hit, egy jobb, egy szebb jövőben. Határozzuk 
el tehát, hogy a mi legbuzgóbb, legrégibb társunknak 
tehetséges fiát, a ki kétségtelenül az apának erős 
mely meggyőződését, ügyünk iránti lelkesedését örökli, 
egy nevelési czélra tett alapítványból a mérnöki tudo
mányok elsajátítása végeit egyetemre küldjük. Erre 
szügségünk van. Ő a miénk lesz s az apának, meg
marad az az édes tudata, hogy ha csakugyan távozik 
az élők sorából is, maradt méltó utódja, a ki minden 
esetre elveit diadalra fogja segíteni.

Az indítvány élénk helyesléssel találkozott, min
denki lelkesen taglalta annak előnyeit, csak az apa 
nem örült s nem bizolt annak a sikerében. A rideg
ség kifejezése még mindig olt volt arczán, szavai nem 
enyhülték s midőn a tanácskozás, mely néhány perezre 
félben maradt, folytatódott, első volt a ki az indítvány 
ellen szólott.

Nem helyes mód ez. Ez se fog vezetni a 
czélhoz. Mert mi lesz a socziálistából, ha ur lesz? 
Humánus ember, a ki úgy tesz, mint Szentmihályi?

Bizony higyjétok el, hogy a soczialismus csak a 
munkás baja, ez csak ide lenn van, mint a reggeli 
köd s minél magasabbra emelkedik a nap: annál 
inkább foszlik, derül és eltűnik, felolvad a nap suga
raiban. Ismerek számtalan urat, a ki azt mondja „iga
zatok van, sociális átalakulás kell és meg is van, a 
néppel jól kell bánni, meg kell adni a jogát, enyhíteni 
kell a nyomort, gondoskodni kell a munkáról. Hát ez 
marad meg a socziali'musból, a mire oda fel ér. Jól 
bánni, dolgozni, s a nép maradjon továbbra is az a 
mi, mig az ur, — ur. Mert hiába a ki egyszer megiz- 
lelte a hatalom édes gyümölcsét, a ki egyszer ivott
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ügy elintézésére, de egészen uj irányt fog adni s hogy 
ezen körülmény felderítése okvetlenül bevárandó*, a
v. tanácsnak sürgős előterjesztését levette a napi
rendről. Ezek a felmerü l körülmények aztán szülték 
azt, hogy a tervezések is az irattárban vesztek, a 
ministerium állhatatosan négyszer sürgette a tervek 
felküldését (kapcsolatban volt a határozat a vízhasz
nálatot szabályozó szabályrendelettel!) a tanács mindig 
haladékot kért, mert a Sattel-táró kitisztítása nem 
készült el, már pedig ez volt a közbe jött körülmény, 
ha nem is tűnik ki a határozatból.

A S a t t e l - t á r ó  k i t i s z t í t á s a .
Talán nem fog ártani, ha az összekuszált s kap

kodó tárgyaláso ;at kissé összevonom s egy-egy ügy 
fejlődését külön vezetem végig.

A könnyebb megértésre kénytelen vagyok rövid 
ismétlésbe bocsátkozni.

Tudjuk, hogy a tvhat. bizottság úgyszólván éven
ként sürgette a János-forrás mint tiszta jó ivóvíznek 
külön levezetését, 1888. évben Hándel Vilmos bizott
sági tag erélyesen követelte a határozat végrehajtását 
s az ő felszólalása folytán küldetett ki egy bizottság 
hogy ez iránt javaslatokat tegyen. A kiküldött bizottság 
eljárván, jelentést tett, hogy a János-forrás vizét vas
csövekkel kell levezetni még pedig a Moor-tárna vizé
vel egyesítetten. A vizgyüjtésre 2 reservoir szolgálna. 
A közgyűlés a bizottság jelentését tudomásul vevén 
elhatározta, hogy a János-forrá vizének mikénti le
vezetésére az intézkedések megtételét akkorra ha
lasztja, mikoron a városi alsó ló kitisztítva lesz.

Ez alkalommal szóba jött a Sattel-tániai viz és 
ezen víznek mi módon leendő biztosítására is utasítást 
nyert a város tanácsa figyelmet fordítani.

A város tanácsa azonban a városi alsó tó ki
tisztításának megkezdése előtt szükségesnek látta azon 
telkek megszerzését, melyek a kél tó körül feküsznek 
a melyen a Sattel-táró lejárása is van, ezen telkeket 
3900 írtért vette meg a város s azt követőleg keresztül 
vezettetett az alsó tó kitisztítása. (A faérték bele nem 
számításával került 5947 frl 02 krba!)

Ezek még nagyobbára csak előmunkálatok voltak, 
közben foglalkoztak az ivó vízvezeték létesítésének 
kérdésével (a használati vízvezeték kérdése több Ízben 
háttérbe szorult !) méregették a forrásokat s az eredmény 
nem volt kedvező,a János-forrás állagban adott naponként 
16—17 ms-t, a Moor vize 8*5 m*-t s igy ivóvízre összesen is 
csak 24—25 ms napi vízmennyiség állott rendelkezésre, 
erre vízvezetéket alapítani nem lehetett, de a törvény- 
hatósági bizottság több alkalommal szigorú utasítások
kal sürgette az ivó vízvezeték létesítését, Ocsovszky 
Vilmos polgármester tehát, hogy a meghagyásoknak meg
feleljen. felkérte Dr. Schenek István főbányatanácsos 
akad. tanárt, hogy aJJános-forrás vizének levezetésére 
tervet készítsen; e terv elkészült ugyan s a közgyűlés 
is első ízben elfogadta, de kivitelre még sem jutott, 
mert mint láttuk egy közbejött körülmény akasztotta 
meg a kivitelt.

Közben ugyanis Ocsovszky Vilmos polgármester 
látva, hogy oly csekély vízmennyiség mellett a vizve-

a nagyurak pezsgőiből, az nem tud többé visszatérni 
dolgozni. S ti igy akartok tenni, neveltek humánus 
urat az én fiamból, a kiben ez a hajlam amugyis 
megvan. De legyen a ti akaratotok, ne gondoljátok, 
hogy én e közben csak örökké ellenkezem, hanem 
azt jól jegyezzétek meg: minden erőlködésünk ezen a 
téren, ezekkel a fegyverekkel hiába való, reggeli köd 
az egész s ha a nap felemelkedett; eloszlik, eltűnik!

De ezt már elérzékenyülve mondá a rideg, a 
legelkeseredettebb s talán az egész csoportban az 
egyedüli meggyőződés szerinti soczialisla. Ő typusa 
volt ennek az osztálynak, tanult, eszes ember, akit nem 
az érdek, nem a csábítás vont erre a térre, de a vele 
született hajlam. Amit hirdetett, az benső meggyőző
déséből eredt, meggyőződését pedig táplálta a vér- 
mérséklete, a mely mindég oda kergette, ahol az 
örökös harcz, az örökös elégedetlenség szítja a tüzet, 
mely hivatva van a meglévőt elpusztítani.

Keserűség fogta el, a mint maga előtt látta, mint 
oszlanak el az elvek, a jólét mint szedi el a híveket, 
s mint tér mindenki arra az útra, mely az egyéni jó
léthez vezet. Tehát azok, a kikkel küzdött, csak addig 
elvtársak, a míg vagy az érdek, vagy a nyomor tartja 
őket össze, mihelyt megszűnt az alap, nincs többé 
elv sem.

A gyűlés az elnök indítványát fogadta el s ki
mondotta a harezot is Szentmihályi és a Haladás 
telep ellen, a melyre nézve egy teljhatalmú szükebb 
bizottságot alakított. Ezzel a tárgysorozat is kimerült 
s a munkások egy része a szállító csészén felvonatta 
magát, mig a másik része, a túlsó oldalra ment át, hogy 
mindennapi munkájuk után lássanak. Felsőhegyi is ez 
utóbbiakkal tartott, ö munkás vezér volt nemcsak 
elveiben, de életmódjában is.

zeték létesítésének kérdése meg nem oldható, szak
értőkkel tárgyalt s mintegy jelentéséből olvasható 
főképpen Cseh Lajos bányageolog véleményét kérte 
ki. ki szívesen foglalkozott a kérdés tanulmányozásával 
s a térképek alapján meggyőződött (hiszen magok a 
tárók járhatlanok voltak!) hogy Selmeczbánya viz- 
mizériain csakis a táróvizekkel lehet segíteni és pedig 
első sorban a Sattel-táróból kilolyó vizek kellő felfo
gása által. Ezen táró véleménye szerint a Teréz teliérre 
hajtatott és azon szakértői véleményt adta, hogyha a 
Teréz teliér megütletik, ott mindenesetre nagyobb 
vizet lehet találni.

Ezen szakértői vélemény alapján indították meg 
a táró kitisztítását, melynek munkálatait Cseh Lajos 
vezette, később azonban a felmerült véleményeltérések 
miatt Wieszner Adlo bányafőmérnök vezette.

E véleményeltérés sok hiába való költséget okozott 
a városnak.

Cseh Lajos bányageologus abból indult ki, hogy 
a Paradicsom-hegy oldalairól beszivárgó vizek azon 
táróban találnak levezetést, mely a város felé eső 
első völgyinedenczének csaknem völgyvonalába esik, 
vagyis a tulajdonképeni Sattel-táróban, ez a táró a 
vőröskuti utón a 36/11. sz. ház közelében indul ki s 
észak-nyugati irányban halad északtól 24 fok eltéréssel 
60 méternyire, innen azonban 144 méternyi távolság
ban nyugatibb irányba tér át (északi iránytól 61 
fokra!) s itt metszi a 250 m. hosszú kereszt nyilamot; 
a metszési ponttól balra (déli irányban) 10 méter 
távolságban azonban az előbbi irányt folytatja majdnem 
170 m. távolságra, 30 méternyire az északi iránytól nyu
gatra 78 °-kal tér el, ettől 70 méternyire hajlik észak 
felé 59°-kal s megint nyugatra tér 70 fokra ! (A fok- 
eltérések az északi vonaltól vannak számítva s teljes 
pontosságukért jót nem állok, miután csak régi tér
képekről mérhettem le.)

A Sattcl-tárónak észak-nyugati irányú vágata 380 
m. hosszú s jóformán a völgyvonalba esik, a kereszt
nyilam pedig dél-nyugat, északi irányú s igy a víz
gyűjtő medenczél középen szeli át, ezen kedvező fek
vése a tárónak vezette Cseh Lajost azon feltevésre, 
hogy c völgyvonalba eső tárórész a két sőt 3 oldalú 
hegyoldalaki ól beszivárgó vizeket vezeti el, a kereszt
nyilam pedig miután a völgyet magát is keresztben 
szeli, mint kész gallérja szerepel s a völgy egész 
hosszában söl a túlsó János-forrás vidéki medencze 
vizeit is elfogja és levezeti, különösen második nyila
méban. mely a Moor-C.horubin-tárón út vezeti ki a 
vizeket.

Wieszner Adló főmérnök azonban a munkálat 
megkezdése után a helyett, hogy ezen régi s a tér
képeken felrajzolt vágatot tisztította ki, egy ősrégi, 
a bányászok előtt azelőtt teljesen ismeretlen s a tér
képeken lel sem tűntetett vágatra talált s Cseh Lajos 
bányageolog véleménye ellenébe nem az előbbi irány
ban vezette a tisztítási munkálatokat, hanem az általa 
újból feltárni megkezdett ősrégi vágatban, mely az 
elágazási pontból egyenesen északra az előbbi iránytól 
05 fokra téröleg a városi alsó ló jobb partja felé a 
tógát jobb oldali szélétől jobbra vezetett s a tó alatti II.

II.
Nem ütött az apjára.

Gyünyörü tavaszi nap virradt a Mintatelep lakóira. 
A természet most volt a legszebb pompájában. A 
Szentmihályi grófi park hatalmas fái telve virággal, 
elragadó látványt nyújtottak. Bármerre tekintünk, akar 
a Haladás, akár a Szövetség telepek felé, a kép le
bilincselő. Amott az ember szépítő keze, az Ízlés 
jólétet, paradicsomot teremt; itt pedig a természet 
maga a mester, bizarr sziklacsoporfjai, merész hegy
csúcsai, de leginkább az a sűrű, sötét erdő, mely az 
egész domboldalt koszoruzza, oly csábitó szép, hogy 
feltétlenül, az emberi müvei szemben, a természet 
marad a győztes.

A Szövetség-akna kanyargós liláin, az öreg 
Felsőhegyit látjuk a fiával haladni. A bányatelepet el
kerülve, a fenyves erdőbe térnek.

Felsőhegyi fia, ritka szép fiatal ember. Magas, 
erőteljes, hajlékony termet, arcza férfias szép, minden 
vonása szabályos és kellemes; Szemében az apjától 
öröklött tűz, de mig amazéban az örökös gyűlölködés 
szúró, kegyetlen kifejezést öltött, a fiataléban csodá
latos melegség sugárzik, a mely nemes, fogékony 
lélekről tanúskodik. Szóval az első benyomás, a külső 
után ítélve is, igen kedvező a fiatal emberre, önkény
telenül is élénk rokonszenvet kelt, az igen értelmesnek 
látszó fiatal ember iránt. Kirívó ellentét az öreg száraz, 
sötét alakjával szemben.

Nézd atyám — mégis mily boldog emberek 
a Mintatelep lakói, akiknek a Fekete-völgyből a para
dicsom jutott osztályrészül. Az a két egymást ölelő 
sziklacsucs, amott a völgy bejáratánál, mint valami 
óriás őrzi e kies öblöt s mig odalenn az örökös füst,
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vizenyős medenczél szeli át. Cseh Lajos bányageolog 
látva, hogy a munkálatok nem az ő szakértői véleménye 
szerint folytattatnak, ezektől teljesen visszavonult s a 
munkálatokat Wieszner Adlónak engedte át.

(Folyt, kőv.)

KÜLÖNFÉLÉK.
Személyi hírek. Horváth Béla főispánunk 

vasárnap a déli órákban városunkba fog érkezni, hogy 
a tűzoltók jubiláris ünnepélyén részt vegyen. Főispá
nunk kedves családját is magával hozza, sőt az érdek
lődő ipolyságiakon kívül körében lesznek Laky Károly 
cs. és kir. kamaras és neje, meg Hajdyn Károly fő
városi ügyvéd, három leányával. — Dr. Kimély Károly 
beszlerczebányai rom. katli. püspök hétfőn látogatá
sával tüntette ki Podhragyay Pál prép. plébánosunkat 
és Szitnyai József v. polgármestert. A tudós püspök 
levéltárunkat is megszemlélte. Látogatásai végeztével 
visszautazott G.-Szt-Keresztre. — Karbaky István orsz. 
gyűl. képviselőnk szombattól keddig városunkban idő
zött — kedden nejével Pöstyén-fürdőbe utazott. Kép
viselőnk a tűzoltói Ünnepélyekre visszatér. — Kombauer 
Emil brassói reáliskolai igazgató városunkban időzik. 
— Solti Arnold kir. erdőfelügyelő keddtől kezdve foly
tatja a v. erdők felülvizsgálatát, melyeket Pánczél Ottó 
alerdőfelügyelő kezdett meg.

— Vasut-ügyünk. Farbaky István orsz. gyűl. 
képviselőnk nem szokta verni a nagy dobot, de azért 
előleges Ígéretek nélkül is eljár ügyeinkben. Ezt iga
zolja nem kevés fáradtságot igénylő utánjárása is — 
vasúti ügyünkben. Régen húzódó kérdés, mely reánk 
nagyon fontos s legvilálisabb érdekeinket érinti. Em
lítet tűk, hogy három mérnök végezte a felvételi és 
tervezési munkálatokat keskenyvágányu vonalunkon, 
joggal tehettük fel, azon czélból, hogy rendes nyomtávú 
vasutat terveznek nekünk. A dologban van valami 
igaz is, de van olyan is, mely csak reményleni engedi 
hogy valamikor talán valóra válhat. A ministerium 
részéről a kezdeményezés nem indult ki, sőt a har
madik vonatot is csak úgy kaphatjuk meg, ha a mos
tani elsőt lasitjuk, vagyis hogy a reggel 9’30-kor induló 
vonat indulna a jövőben reggel 7 óra előtt. Vonat- 
szaporitásra semmi kilátásunk sem lehet, mert — 
nincs elég személykocsi, mely a háromszori járatást 
megbirná, több személykocsi beszerzése pedig a jelen 
viszonyok közt nem lenne indokolt, miután a hont- 
megyei b.-érdekű vasútnak kiépülnie kell vagy Zólyo
mig, vagy Selmcczbányán keresztül Garam-Berzenczéig 
s igy esetleg a mostani kávémasinának akkor majd 
értéke mi sem lesz. Ezen irányban folynak az elő
munkálatok — inkább az érdekeltség kezdeménye
zéséből, mely azonban a ministerium előtt is bizonyára 
túdva van. Jövő augusztus hóban már eldől a dolog 
s akkor aztán megtudjuk, hogy belejutunk-e újból az 
érdekeltségbe, vagy pedig ismételten kiesünk belőle. 
Ezt tudtuk előre, már régen hangsúlyoztuk, hogy ha 
városunk félhet is azon esettől, ha a vasút Zólyomig 
épül ki, de a hontmegyei érdekeltségnek jól felfogott 
érdeke parancsolja, hogy Selmeczbányától ne távo-

göz, por eltakarja a napot, addig itt veröfényben 
úszik minden, a levegő üde, tiszta, mindenütt az az 
élénk zöld szin, mily csodás ellentét a síkság óriási 
iparával szemben ! Ehhez hasonló érdekes képet kül
földi utamban se láttam sehol. Valóságos kis tenger
öböl. Különösen e két ipartelep a Szövetség akna el
rejtve a sziklák, erdők mélyébe, s vele szemben a 
Haladás telep gyönyörű parkjával, a melyből mily 
részegítő illat áramlik ide fel, a hol egyesül a 
fenyők . . .

Az öreg Felsőhegyi mintha kígyóra lépett volna 
oly idegesen rándult meg s oly ijedten szakította félbe 
fia áradozó szavait.

— Szerencsétlen rajongó! Hát téged elábrándit s 
gyermekké lesz egy szebb tavaszi reggel? Ne feledd 
hogy már a XX-ik században tartunk s a XlX-ik szá
zad költői hangulatai már idejőket múlták. Ma fiam 
már nem lelkesedünk az ilyeneken, ma küzdelem fo
lyik az ember jogai iránt, ma a szép vidékről nem 
következtetünk a lakók boldogságára, de ma a nép
nél kezdjük s úgy megyünk át a lakóhely szépségére, 
ha ugyan erre jut idő és nem maradunk csak oda 
lenn az élet bajainál. Ne ismételd e szavakat előttem, 
mert nem ilyen nyilatkozatokat várok a fiamtól. Ezek
kel kétségbe ejtesz.

— De atyám, hát mi kétségbe esni való van azon> 
ha valaki szereti a természetet, a mely annyi szépet, 
annyi titokzatosat rejt magában ? Hiszen ebből merí
tettünk mindent, az élő lények létezésöket, az ember 
tudományát, a költő eszméit, ez vezette az embert 
küzdelmein keresztül végig, a mai felvilágosult korig. 
S a ki látja a természet szépségeit, ott a humánus 
eszmék iránt is meg van e fogékonyság

(Folyt, kőv.)
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lodjék el, mert forgalmának financzialis szempontból 
egyenesen kárára lenne, lia egy ilyen jelentékeny fo
gyasztó várost kiejt.

Hoífmann Sándor földbirtokos, oki. gyógysze
rész, nyug. postamester megye bizottsági tagnak e hó 
16-án történt elhunytéval egy eredményekben gazdag, 
tevékeny élet záródott be. A 80 éves férfin háza úgy 
az általános kulturális törekvéseknek, mint a magya
rosításnak és a társadalmi életnek Köpalak vidékén 
mintegy központja, ő maga készséges elősegitője, támo
gatója volt hosszú évtizetek során. Jó gazda, kitűnő 
vadász, kedves vendéglátó, humánus gondolkozása 
ember s a magyarság érdekeinek már akkor lett nagy 
szolgálatokat, a mikor még ily irányban tett minden 
lépés, egy-egy elejtett szó is vélek számba ment 
bizonyos körök előtt. Hogy egyebet ne említsek, ö 
magyarosította meg Slcinbach község nevét Kőpatakra 
és pedig oly okos módon, hogy az ezért történ fele- 
lősségrevonás alkalmával sehogy sem bírlak a „gut- 
gesiunlek** belé kötni. Hasztalan tiltották el a magyar 
név használatát; Slcinbach nevet most már csak egy 
zeneművész „Erinncrung“-ja őrzi, de a valóságban 
mindig Kőpalak volt az. Hasznos tevékenységét nagyon 
megakasztotta egy Ízben szenvedett anyagi vesztesége, 
mely abból eredt, hogy egy barátjáért jótállva, majdnem 
összes ingatlanait elvesztette. De az erős jellemű férfi 
e csapást is elviselte s újabb remény nyel, csűggedést 
nem ismerve vette fel az élet harczát s azt dicsőséggel, 
községének, Hontmegye közügyeinek hasznos szolgá
latokat téve ezentúl, mint különböző bizottságoknak 
úgy politikai, mint iskolai ügyekben elnöke, lelke. 
Solmeczbányára is évtizedek óla bejárt mint adókivető 
bizottság elnöke s a hosszú üléseket ép oly kitartással 
vezette, mint a mily kitartással, bámulatos szívóssággal 
győzte le a hozzá oly gyakran kirándult vadásztársait 
a vadászattal egybekötött fáradalmak elviselésében. 
Nagyszámú családnak volt a Nestova, számos család
tag gyászolja a jó apát, nagy és népapái, mely gyász
ban őszintén osztozunk mi is számosán, ismerősei, 
barátjai. Béke lengjen porain s legyen tartós, tevékeny, 
hasznos életének emléke!

Tűzoltó-egyleti közgyűlés. A tűzoltó-egylet 
évi rendes közgyűlését f. hó 17-én tartotta meg a 
városház tanácstermében. Bernhardt Adolf elnök hi
vatkozván arra, hogy a f. hó 25-én tartandó díszköz
gyűlésen amúgy is beszámol az egylet 25 évi műkö
déséről, a múlt évről szóló jelentésében csak a sző
kébb adatok elsorolására szorítkozik. Ehhez képest 
előadta, hogy az egyleti tagok száma az 1897. év 
végével 233, az 1896. év végével 231 volt, tehát az 
egylet a mull évben 2 taggal szaporodott. Tüzeset 5 
volt, é. p. letölüz 2, kéménylüz 1, bolti tűz 1, pincze- 
égés 1. A múlt évben tartatott I rendes, 1 rendkívüli 
közgyűlés, 7 választmányi és 2 század ülés. A működő 
tagok kiképzésére 7 gyakorlat tartatott, továbbá volt 
2 diszfelvonulás, 1 tánczmulalság. Az egylet pénztári 
forgalmát az elnök a következőkben adja e lő: bevétel 
1333 frl 38 kr., kiadás 1325 fit 31 kr., maradvány 
8 frl 7 kr. Az egylet vagyon állapota pedig a követ
kező: pénzmaradvány az 1897. év végével 8 Irt 7 kr. 
a takarékpénztárnál elhelyezett alapitó és forgalmi 
töke : 838 frt 77 kr., leltárilag kimutatott szerek és 
eszközök értéke 7809 frt 21 kr., összes vagyon 8656 frt 
5 kr. Egybevetve pedig az 1896. év végével kimuta
tott átlaggal: 8461 frl 57 k r.; mutatkozik vagyon- 
szaporodás: 194 frt 48 kr. Végül beterjesztette az 
elnök az 1898. évi költségelőirányzatot s kérte a köz
gyűlést, hegy a pénztárosnak, a számvizsgálóknak, 
valamint a választmánynak a szabályszerű felment- 
vényt adja meg. A közgyűlés a jelentést helyeslőleg 
tudomásul vette, az. előterjesztéshez képest a pénz
tárosnak, számvizsgálóknak, valamint az egylet egész 
tisztikarának a közjó érdekében kifejlett működésükért 
elismerést s jegyzőkönyvi köszönetét szavazott. Ezután 
a szolgálati érmek kiosztása következett volna, ezt azon
ban a közgyűlés a díszközgyűlés alkalmára elhalasztotta. 
Végül pedig az elnök úgy a maga, mint az egész 
tisztikar s a választmány nevében bejelentvén a le
mondást, a közgyűlés megejtette a választást, illetőleg 
az egylet eddigi tisztikarát újonnan megválasztotta. 
Bernhardt Adolf elnök ugyan kétszer is megköszönte 
a kitüntetést előrehaladott korára hivatkozással, s 
kérte, hogy helyét fiatalabb erő foglalja el, de Szilnyai 
József és Pauer János felszólalásara egyhangú lelkese
déssel mondta ki a közgyűlés, hogy a 25 éves jubi
leum a 25 éves elnök nélkül nem lenne öröműnnopély; 
erre az érvre még Bernhardtnak kell elnöknek lennie, 
hogy azután a jövő években más lesz-e? arra majd 
csak egy év múlva fog a sor kerülni. így aztán az 
igazi lelkesedés szavát Bernhardt Adolf aggastyán 
elnök lemondó szava nem tudta elnémítani s az ősz 
elnök fiatal erővel fogja ez évben is vezetni a tűz
oltók ügyeit, hogy majd egy év múlva — bizton 
hisszük — újból lemondjon és újból megválaszszák.

Művész estély. M. Báeskay Julcsa a bpesli 
nép ziuház művésznője, Tomory Melissa a magyar 
színház művésznője, Szentmiklóssi Béla a magyar 
színház tagja és Mátray Kálmán a szegedi színház 
tagja, továbbá Donálli Lajos a magyar színház kar
nagya művészestélyt rendezlek a Sembery-teremben 
szombat és vasárnap este. A müvészoslélyről termé
szetesen csak a legnagyobb elismeréssel Írhatnánk, az 
erők mindegyike kikényszeritelte a sok megérdemelt 
tapsot, az énekesnők bravour éneke, Szentmiklóssi 
szép bariton hangja s Mátray kitűnő komikuma meg
érdemelték volna, hogy zsúfolt ház hallgassa a művész- 
estélyt ; sajnos azonban, hogy közönségünk mindkét 
estén tüntetett lávollélével a mint azt már régen meg
szoktuk. Ha igazi művészek jönnek, kiknek játékában, 
énekében igazi műélvezetet találhatnánk, a terem üres, 
de ha közönséges dalszínház trupp vetődik ide, az 
dúskál a jövedelemben. Szerencsénk, hogy művészeink 
az élvezetes kirándulásokkal kárpótolták az előre tudott 
deficitet s igy ha a közönségtől nem is, de a vidéktől 
kellemes emlékekkel távoztak.

A hontmegyei történelmi kiállítás rende
zőségének solmeczbányai bizottsága e hó 20-án ülést 
tartott s elvégezte a közgyűlési határozat szerint reá 
hárult teendőket. Intézkedett nevezetesen a kiállítandó 
tárgyak kiválasztása, ezek befogadására alkalmas tárló 
(szekrény) megszerzése ügyében, s hogy tárgyaink a 
kellő időben Ipolyságon legyenek.

Lövészet. A vasárnap megtartott lövészet 
eredményeképpen felhozzuk, hogy az első dijat csak
nem egy centrális szöglövésre Belházy Gyula, a 2-at 
Seidel Ágoston, a 3-at Liha Antal szintén egy-egy 
szüglővesre nyerte el. Ezen megjutalmazott mélylövé
seken kívül négyest lőttek : Belházy Gyula 4-et, Seidel 
Ágoston 5-öt, Liha Antal 3-at, dr. Stullcr Gyula 2-öt, 
Eriobert Ferencz 4-et, Havas János 6-ot, Fiedler 
Gyula 5-öt és Hlnvalhy József 1-et, azaz összesen 30 
négyes lett találva. Ez oly eredmény, melyet a lövész- 
egylet 400 évi fennállása óta soha el nem ért, a mint 
ez, a múlt időben, midőn a ezéllövö fegyverek még 
nem voltak oly tökéletesek, mint jelenleg, nem is volt 
lehetséges; de az ujabbi időben, a hátultöltő fegyverek 
korában sem volt feltüntethető ily eredmény, mert 
most csaknem ki van zárva, hogy lövész-egyletünknél 
a szöglövésen kivid más lövésre dijat lehetne nyerni, 
mint ezt a jul. 10-én megtartott lövészet is mutatja, 
a mikor szintén, úgy mint múlt vasárnap, mind a 3 
jutalmat a szöglövések nyerték el. Örvendetes jele ez 
annak, több uj lövésznek belépése élénkebb, pezsgőbb 
életet hozott az egyletbe, mely — miként ezt már mull 
számunkban is jeleztük, — a régi lövész tagokat is 
felvillanyozza, s nagyobb kedve, éberebb figyelemre 
serkenti. Társadalmi életünk egészséges lüktetése s 
régi lővészegylelünk foljődése szempontjából csak kí
vánatos, hogy ez újabban észlelhető pezsgő elevenség 
s derűs kedv állandóan fennmaradjon. Meg kell még 
említenünk, hogy az egyleti alapszabályok 7 §-ábnn 
előirt főlövészet f. évi aug. 8-án tartatik meg, s a 
nemes versenyzés iránti tekintetből kedvezőnek Ígér
kezik. Ugyanekkor lesz megtartva az egylet tekepályá
ján a dij tekézés is.

— Fürdőélet. Vihnyéröl Írják a N.-tnek, hogy 
az idei saison ottan igen mozgalmas. A 140 csinosan 
berendezett szoba folytonosan majdnem mind el van 
foglalva ; a gyönyörű vidék sétálóhelyein és a rendes 
czigányzenén kívül lawn-tennis, tombolák, hangverse
nyek és egyébymululságok szórakoztatják a minden 
vidékről összesercglctl közönséget, liolnnnn István dr. 
kir. tanácsos, az országszerte ismert nevű balneológus, 
a fürdő orvosa odaadó buzgalommal fáradozik betege
inek meggyógyilásán, és az ő közreműködésének kö
szönhető jórészt, ha a tiszta, ózondus levegő, a régóta 
híres vasas fürdő’ valamint az újabban berendezett 
hidegvizgyógyinlézet segítségével a betegek kellemes 
emlékekkel és legtöbben helyreállított egészséggel tá
voznak. Ucllné a fürdőbérlöjónek neje kedves uriasz- 
s/.ony, a ki szívesen gondoskodik a fürdövondégek 
kényelméről és jólétéről, úgy hogy Vihnye azon ritka 
magyar fürdők közé tartozik, a hol több dicséretei, 
mintsem panaszt lehel hallani. Rászolgál erre, épen 
utolsó sorban, az is, hogy az árak mérsékeltek. Alaki
ban kellemesen élénk itten, jegyzi meg tudósítónk, és 
szinte nehezünkre esik, a mikor arra gondolunk, hogy 
cl is kell hagynunk a természettől annyira megáldott 
ezt a szép helyet.

Ki kertjében biztosan akar virágot tenyész
teni az ültessen ősszel hollandi virághagymát. — Ki 
kertjében fát biztosan akar tenyészteni, az üllcsen már 
késő ősszel fiatal tál. — Ki szalonját a legszebb virá
gokkal akarja diszileni vagy — Ki valamely hölgynek 
legdivatosabb csokrot akar ajándékozni, az rendelje 
mind azt Temesváron „Blumcnmühle“-nél. — Ki dús- 
tartalmú legszebb illusztrált kertészeti árjegyzékei óhajt,

ingyen kapja azt Mühle Vilmos esász. és kir. udvari 
szállítónál Temesváron.

Hivatalos rész.
2637. sz. vsz. 1898.

Hirdetmény.
Mely szerint közzé tétetik, hogy a folyó évre ér

vényes összes adónemek előírása befejezi elvén, ennél
fogva minden egyes adózó másod ízben k Ihivatik, hogy 
adókönyvecskéjét az 1883. évi 44. t.-cz. 36. §-ad) 
pontja értelmében alulírott hivatalnál f. évi julius hó 
21-től f. évi augusztus hó 16-ig mulassa be, hogy 
adókönyvecskéjébe az adóelőírás bejegyezhető legyen. 
A ki pedig a adókönyvecske bemutatását ezen idő 
alatt elmulasztja, az 1—5 frtig terjedő birságban el- 
marasztaltatik.

Selmeczbányán, 1898. julius 20-án.
Városi adóhivatal.

A városi anyakönyvvezetök hivatalos 
közlései.

I. kér. Selmeczbánya, Banka, Rovna.
1898. jul. 14-töl jul. 20-ig. 

Halálozás.

a

1
Az elhunyt neve H alá l oka

161 özv. Stefanka ígnáczné
szül. Pischof Jozefa 70 é. agyszélhüdés

Szüléiéit 6 gyermek; házasság köttetett 1.

II. kér. Bélabánya.

III. kér. Hodrusbánya.
Született 1 ; Halálozás 3, házasság nem fordult elő.

IV. kér. Steffultó.
Halálozás 5; születés és egybekelés nem fordult elő.

IRODALOM.

A „M agyar Könyvtár" fennállásának rövid 
ideje alatt, úgy látszik, tökéletesen megoldotta azt a 
nehéz problémát, hogyan lehet egy magyar irodalmi 
vállalatot igazán n é p s z e r ű v é  tenni. Kivált most 
az utazó-időszak beköszőntével tapasztalható ez : va
súton és hajón lépten-nyomon találkozik az ember 
utasokkal, kik elindulás elölt megrakják zsebeiket 
ezekkel a pompás tizenöt krajezáros füzetekkel, me
lyeknek folyószáma immár túl van az ötvennen. Ha 
a „M. K." igy halad, még ez évben kiadhatja századik 
füzetét! A most megjelent 48 52. füzetek ismét 
számos ériékes olvasmányt nyújtanak. A sort egy kis 
olasz regény nyitja meg: „Az erkölcstelen*" melynek 
szerzőjét E. A. B u l l i t ,  épen most kezdik fordítani 
és ünnepelni Párisban is. A rendkívül érdekfeszitő 
meséjü és remekül megirt munkát T ó t h  Béla minta
szerű fordításában veszi a közönség. A következő füzet 
irodalmi csemege számba mehet: Petőfi nejének 
S z e n d r e y  Júliának, abban az időben irt naplóját és 
leveleit tartalmazza, a mikor megismerkedett és jegyzet 
váltott Petőfivel. A kis füzet előtt J ó k a i  előszava, 
végén pedig függelékül, Szendrey Júlia néhány verse 
olvasható. Az 50. füzet a világirodalom egyik legszebb 
és leghíresebb költői elbeszélését, T c n n y s o n „Arden 
KnoclP-ját nyújtja. A nagy angol poéta gyönyörű 
verseit L ö r i n c z i  (Lelír) Zsigmond fordította le, a 
„Lalla Roukh" neves átültetöje, a ki a magyar Shaks- 
pere kiadásban is részt vett. Az elhunyt műfordító 
hagyatékából adta ki ezt a munkát fia, Tolnai Vilmos. 
Az idegen epika e remeke után a magyar drámai 
költészet egy kiváló munkája következik : Mu r a i  Károly 
minden izében magyaros, jóizü vigjáléka a „Huszár- 
szerelem**, mely szinrekerülte óta állandóan megmaradt 
a nemzeti színház műsorán és melyet a vidéki mű
kedvelő színpadokon és egyre előadnak, Végre az 52. 
füzetben a legszebb magyar népballadákat köti bok
rétába M o r v á i  Győző, felhasználni az összes e téren 
eddig megjelent gyűjteményeket és különösen figyelmet 
fordítva az iskolák szükségletére. Tartalmas bevezetést 
is irt a füzet elé, melyet a magyar népköltészet 
minden barátja örrőmmel fog üdvözölni. Mindezek, 
mint az előbb megjelent füzetek, melyek jegyzékével 
minden könyvárus szolgál, egyenként 15 krajezárjávat 
vehetők meg a lampel R. (Woidianer F. és Fia) ezég- 
nél Budapest, Andrássy-ut 21; a könyvkereskedésekben 
és Budapesten a nagyobb dohány tőzsdék ben is.
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N Y I L T-T É R.*

Selyem damaszt 75 krtói
14 í r t  *».'» k rig  m é te renkén t, — valam in t fokéit-. fohi-r é* s/.in«s 

«*li» 4ö k rtói 14 ír t  Gf> k iig  inét. i. nkenl, 
a  legd ivatosabb  szóvés, s í in  é* m in táza t-an . l ’ r h ú M 'o K y a N / . -  
t ő k u i l k  póstabér és vámmentesen valam int házhoz szállítva, 
m i n t á k a t  p e r i i g  p r i h t a t o r r i i i l t i k v u l  kü ldenek, f>

Heieleri G. selyempárai ( « . « i». u.. mim. , Zürichben
M agyar levelezés. Svájezba kétszeres levélbélyeg  ragasztandó.

* fel rovat a la tt közlőitekért nem  felelős a  Szerk.

NINCS TÖBBÉ LÁBFÁJÁS

®sem tyúkszem, sem izzadós láb, 
sem börkeményedós, sem láb
daganat, sem fagyos láb, sem 
lábégés. Rövid idei viselés után 
m eg k ö n n y eb b ü l n já r á s a  
annak, ki ezipöjét Dr. HÖ?yeS-fél6 

az egész világon szabadalmazott A s b e s t  
talpbéléssel lá tja  el.

Párja egyszeril 60 ki\, kettős vastagságú 
1 frt 20 kr. Az Asbest talpbélés kitűnőségét 
legjobban bizonyítja, hogy a cs. és kir. közös
hadseregnek és a m. kir. honvédségnek eddig
2,2500 pár szállitatott.

Szétküldés csakis utánvétellel, vagy a pénz 
előleges beküldése és külön 10 kr. franeo. Fel
világosítások és prospektusok, köszönet nyilvá
nítások ingyen.

Általános Asbestáru-gyár betéti társa
ság Budapest, VI., Sziv-utcza 18.
D ef Viszont eladóknak megfelelő árengedmény.

Teljesen ártalmatlan
\iit ise p tik u s  es hyg ien ikua

Hölgy-óTszer.
Toljesi-n biztos hatással, 
h asználatban  kím életes és 
nem kellenek  többé sem m i
nem ű gyöngédtelen  és á r 
ta lm as gun iin i-vagy  spon- 
gya-ozikkek. 1 doboz (12 
d rb ) 1 frt 50 kr.. pontos 
használati utasítással 1 frt 
75 kr. előleges bekáldéso 

után bérmrntve 
K apható a  feltalálónál

LÁSZLÓ J ÓZ S E F
gyógyszerésznél 

Maros-Újvár. iK rdely . 
Budapesti főraktár : Török 
József gyógyszerész. Kcrpel 
Fehérsas gyógyszertárLipót- 
körut28. -  Bárhova diserét 
szétküldés Telefon 3617. 

CzélszerU és kíméletes.

Bérlet! • • • • • •
Coburg herczeg Hontmegyében Selmecz mellett 

fekvő szén tan tál i 800 kát. holdból álló birtoka, 

melyből 150 hold szántó, 240 hold rét, a többi 

legelő stb. lakóház és gazdasági épületekkel 

ellátva, f. évi november hó 1-től 12 évre bérbe 

adandó. — Feltételek a herczegi gazdasági 

hivatalnál llont-Szent-Antal megtudhatók.

Kiadó lakás
Selmeczbányán a Ró/.sa-ulczában ti Vörös féle házban 
egy ö szobából álló lakás, konyhával, éléskamrával slb. 

október 1-től kiadó.

H H U U U U H K * * * * * * * * * * *

Győr sz. kir. város 
felső kereskedelmi iskolája.

A Győr szab. kir. város által fenntartott 
felső kereskedelmi iskola igazgatósága az 
1898/99. iskolai évre jelentkező tanulókat f. évi 
julius és szeptember három első napján
veszi fel, de előjegyzéseket időközben is el
fogad.

A tandíjmentességre igényt formáló tanulók 
kérvényeiket aug. 20-ig tartoznak beadni.

A győri felső kereskedelmi iskola, mely 
végzett növendékeinek az egyévi önkéntes
ség kedvezményét biztosítja, teljesen egyen
rangú a volt s a ministeri rendelet által 
egyöntetűen „felső keresk. iskolákénak 
elnevezett „kereskedelmi akadémiák“-kal 
és azonos a külföldi keresk. akadémiákkal is.

A tanulóknak tisztességes családoknál, mér
sékelt dijazás mellett való elhelyezésében szí
vesen kezére jár a szülőknek, és bővebb fel
világosítást is készséggel ad.

Győr, 1898. június 10-én.
Matavovszky Béla,

igazgató.

m m & m m I K g X S W H K g W g K K X X K K X K »  XXXXX XXXXXXXXXXXXXX
Különlogosség poloska, bolha, 

sváb, moly háziállatok élösdie 
slb. ellen.

Csodálatram éltó a hatása! M egöl m indenféle rovart.
Meglepő biztossággal és kiirtja a sok férget biztosan és 
gyorsan úgy, hogy semmi nyoma sem marad. - Azért 
dicsérik is az egész világon. — Milliók és milliók veszik is.

Ismertető jele:
1. lepecsételt üveg: 2., „Zacherl" név. 2-

K a p h a t ó :
Selmeczbányán, Takács Miklós, Eichel Sándor, özv.

Marschalkó Gyula, Engel Zsigmond, 
Krausz V. G. Ernst Zsigmond, 

Weisz Ignácz uraknál.

K a p h a t ó :
Hodrusbányán, Kukucska József urnái. 
Uj-Bánya, Heinrich Ede urnái. 
Zniováralja, Schánaich Victor.

Nyomatolt a lapTulajdonos Joerges Ágost, és uzv. lia könyvnyomdájában Sdnieczbányán, 1898.


