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A selmeczi kaszinó és olvasó
társulat.

Plalzer Ferencz t. munkatársunklúl ez ügyben 
kedves sorokat kaptunk, melyektől nem állíthatjuk 
ugyan, hogy azokkal minden sorban egyetértünk, de 
azért szívesen közöljük, a mini hogy bármikor kellő 
formába öltöztetett ellnnvéleményeknek a legnagyobb 
készséggel nyilunk téri, ha közérdekű ügyre vonatkoz
nak .

Közöljük azon hő kívánattal, hogy a selmeczi 
társadalom és intclligenlia Plalzer Ferencznek adjon 
igazai és siessen megvédeni és fenlarlani az olvasó 
társulat könyvtárát!

Igen tisztelt Szerkesztő Ur!
Soha sem hittem volna, hogy az én, az 

itteni magyar olvasó egyesület érdekében kö
zölt felhívásom önöknek egy olyan mély tudo
mányit czikk Írására szolgáltasson alkalmat mint 
a minő e lap aug. hó 25-iki számában megje
lent, mely czikk úgy tüntet föl bennünket, mint 
a kik nem értve a kor szellemét, mely már 
nem Széchenyieket, de Andrássyakat nevelve 
áldozni tanít, de úgy, hogy se anyagi se pénz
beli veszteségünk ne legyen; mi még is Isten 
tudja minő áldozatot követelünk a közönségtől 
(zárjel között legyen mondva többesben azért 
beszélek, mert az egyesületnek van még több 
tagja, a kik nézetét tolmácsoltam.)

Ezen kitérés után legyen szabad kifejte
nem, hogy eszünk ágában sincs áldozatot köve
telni valakitől, vagy áldozat-e az ha valaki 
3, mond három forintért évenkint megszerzi 
magának azt az élvezetet, hogy úgy az uj mint 
a régi legnagyobb részt ugyan szép irodalmi, 
de történelmi és filozófiai munkákat is olvas
hatja; vegyük, hogy minden tag csak egy órán 
át olvas naponta, ez az élvezet 1 , , fillérjébe 
kerül!

Hát még ez is áldozat? !
Hát városunkban csakugyan nem lehetne 

összetoborzani teszem azt csak 60—70 egyént, 
kinek szükségletei közé tartozik a szellemi él
vezet, melyet semmiféle más módon meg nem 
szerezhet oly könnyen, mint az egyesületi tag
ság által. Lehetőnek kell lenni, hiszen 1888-ban 
még 85 tag volt, pedig már akkor meg volt 
állapítva az a bizonyos Andrássyakat nevelő 
korszellem és higyjék el, hogy akkor annak a 
negyedik ezer kötetnek a beszerzése nem fog
oly lehetetlennek föltűnni.

Természetesen sokkal könnyebben fogna 
ez menni, ha teszem a liiradó oly lelkesülten 
pártolná az egyesületet, minthogy annak a föl
oszlásáért kardoskodik.

Igaz ugyan, hogy a könytár megmaradását 
az által kívánja biztosítani és fejleszteni, hogy 
azt a kaszinónak fölajánljuk. Csakhogy c vé
gett helytelenül apostrofálnak engem, most az 
egyesületnek más az elnöke s ez is csak a 
közgyűlés megbízásából tehetne olyan ajánlatot, 
föltéve, hogy az alapszabályok megengedik az 
olyan ajánlat megtételét.

De ezzel még nem volna elintézve a dolog, 
ahhoz a kaszinó-egyesület közgyűlésének bele

egyezése szükséges, a mit hogy megnyerni le
hessen nagyon kétséges, mert a kaszinónak 
mostani jövedelméből alig telik a saját szük
ségleteinek a fedezése, s igy a könyvtár gya
rapítására csak akkor lehetne gondolni, ha a 
tagsági dijat fölemelnék, erre pedig a tagok 
többsége nem lesz hajlandó, a mi annál biz
tosabb, mert az ajánlat már többször meg
történt.

Azután a kaszinó zárt társulat, a neki jut
tatandó könyvtár tagjaié volna s nem a nagy 
közönségé s nagyon kétes, váljon czélszerü 
vagy lehetséges volna-e, hogy a kaszinó külön 
olvasó tagokat befogadhasson e csekélyebb fize
tés mellett, hisz erre a czélra még az alap
szabályokat is módosítani kellene.

De vegyük bár hogy a magyar olvasó
egyesület beszüntetése az itteni társadalomnak 
nem válna javára s kétségtelen, hogy hanyat
lásának okait elhárítva, újra virágzóvá tehetjük. 
Mert el is fogadva, hogy az a csekély évi (lij 
áldozat (bár kifejtettem, hogy nem az) azt még 
az igen tisztelt szerkesztő sem hiszi cl, hogy 
most már a lelkesfiltség határa addig terjed a 
hol az áldozat kezdődik, mert hisz akkor hogy 
volna lehetséges, hogy nálunk többféle nőegylet, 
gyermekvédő-egylet, közművelődési fiók-egylet 
stb. létezik, ezek pedig semmit sem adnak a 
tagoknak kárpótlásul. A hány. és koh. egye
sületnek hány alapitó tagja van városunkban, 
hát a villákat építő társulat hány tagja hiszi, 
hogy nem hozott áldozatot részvények vételével, 
még is megtette. Nem akarom ugyan állítani, 
hogy ezen mindenféle áldozatot igénylő egye
sületnek a lelkesültséghez sok köze volna, de 
az a mi ezeket fonta ríj a föntarthatja olvasó- 
egyletünket is, annál inkább, mert itt az érdek 
is megvan és én csak arra kérném a t. Szer
kesztő urat, hagyja magát a közönséget, hogy 
felhozott érveinket mérlegelje s ne bánja ha az 
netalán nekem adna igazat, a mit ha tenni 
fogna, saját érdekét óvná meg, sőt előmozdítaná 
a magyarság érdekét, mert sajnos, legkevésbbé 
sem áll az, hogy a magyarságot tekintve egy 
oltár az, melyen áldozunk és pedig nem áll 
annak ellenére is, hogy követelmény, hogy 
minden magyar állampolgár magát magyarnak 
érezze pardon a czikk szerint, hogy „magyar 
is legyentt s ha talán nincs is a magyarnak 
vagy csak csekély számú ellensége, de van akár
hány indiffereii8 s van akárhány lanyha, melyek 
érzelmeit felkelteni s ébreszteni egy olvasó
egyesület által nagyon is lehet.

P 1 a t z e r F e r e n c z.

KÜLÖNFÉLÉK.
— Személyi hirek. B á r d o s s y  A n t a l  kir. 

bányatanácsos 3 licli szabadságidejét Fogy vernekon 
tölti, F e k e t e  D e z s ő  postafőnökünk két heti szabad
ságát megkezdte s ez idő alatt Herkely Imre ellenőr 
fogja helyettesiteni. Fekete Dezső városunkban és 
környékén marad silt üdül.— S e b e n  t e  n R u d o l f  
dr. a clauslháli akadémia tanára hétfő óta városunk

ban időzik s a szaktudománya a fémkohászat körébe 
tartozó dolgok tanulmányozásával foglalkozik.

— Névmagyarosítás. A m. kir. belügyminiszter 
f. é. aug. 26-án 89202. sz. a. kelt rendeletével meg
engedte, hogy Teluch István és gyermekei vezeték
nevüket „Lugosi“-ra átváltoztathassák. — Éljenek.

A steffultói uj postam ester. Az uj steffultói 
postamesternő Bellusits Mariska óvónő lett. Kineve
zését csütörtökön vette kézhez s az uj postahivatal 
működését már nemsokára megkezdi.

— Bányászati államvizsgák. A bányászat 
államvizsgák e hó 13-áu kezdődnek. Azok közül, kik 
2—4 év elölt végeztek akadémiánkon többen jelent
keztek és jelenlek meg már is városunkban, hogy a 
határidőig is bővítsék tanulmányaikat.

A hontmegyei és selmeczbányai orvosok 
e hó 1-én majdnem teljes számban vettek részt a 
városunk tanácstermében Kovács Sebestyén Endre 
hontmegyei tiszti főorvos elnöklete alatt tartott fiók- 
egyleti közgyűlésen, melynek főbb tárgya az orvosi 
ügyrend megállapítása s a tisztujitás volt. Kiváló intézke
désnek tartjuk a tuberkulózis elleni védekezésre nézve 
hozott határozatát a közgyűlésnek, melyből folyólag 
dr. Tóth Imre főorvosunk bízatott meg egy ily irányú 
kisebb keretű mü megírására, ki annak nemcsak meg
írását, de kiadását is magára vállalta. A tisztujitás 
eredménye a következő. Elnök lett: Dr. Kovács Sebes
tyén Endre, alelnök: Dr. Stuller Gyula, jegyzők: Dr. 
Ilimler Ede és Dr. Tandlich Ignácz, pénztárnok: Dr. 
Reiner, választmányi tagok: Dr. Rosenfeld, Dr. Bűben, 
Dr. Czukrasz, Dr. Tóth Imre, Dr. Kapp Jakab. (Jövő 
számunkban a hozott határozatok méltatásával bőveb
ben foglalkozunk.)

— Bányászati kongressus. Az e hó 9-én Pécset 
megtartandó bányászati és kohászati kongressuson 
városunkból szokás szerint számosán vesznek részt, a 
jelentkezők száma meghaladja a százat, az innen elu
tazók kisebb nagyobb csoportokban összeverődve indul
tak el e héten, Scholcz Vilmos ügyvivő alelnök már a 
mull héten odautazott. Városunkból jelentkeztek: 
Arkossy Béla, Bárdossy Antal, Cseh Lajos, Gsia 
Ignácz, Farbaky István, Gretzmacher Gyula, Kamrák 
Ferencz, Jáko Gyula, Krutkovszky Károly, Litschauer 
Lajos. Martinyi István, Pelachy Ferencz, Platzer Ferencz, 
Puky László, Soltz Vilmos, Svehla Gyula, Szitnyai 
József, és dr. Tóth Imre.

— Titkos jóltevések. Szeptember elsejével meg
indul a legüdvősebb mozgalom, benépesedik városunk, 
többszáz diák s ezeknek szülői sürögnek iskoláink 
körül folynak a beiratkozások s egy-két szülő szomorúan 
látja, hogy nincs anyagi ereje, hogy gyermekének bár 
csak könyveket vehessen. Százával állítja ki tanácsunk 
a szegénységi bizonyítványokat ezzel legfeljebb csak 
azt érik cl, hogy tandíjmentességet nyernek, de hányán 
vannak olyanok kiknek ennél több, több kell a megél
hetéshez, a könyvek beszerzésére. Mit csinálnak az 
ilyen szülök, felkeresik jó szivü polgármesterünket, ki 
megindítja az adakozást s lelkes felhívást bocsát ki a 
városi tisztviselőkhöz, gyorsan gyűl össze a pénz s a 
gyermek és szülője örömmel távozik a városházáról, 
hova bizalommal fordult. Ez évben is több ilyen eset 
volt, megérdemlik a nemes szivü tisztviselők, hogy jó 
teltükről legalább igy általánosságban emlékezzünk 
meg.

— Vasutunk. Hontvármcgye és városunk közön
sége is hőn óhajtja, hogy a hontmegyei h. é. vasút váro
sunkon át építtessék ki Gr.-Bcrzcnczére. A vállalatnak 
financiális érdeke követeli ezt, mert a másodrendű 
vasút oly jelentékeny fogyasztó pontot mint városunk 
nem nélkülözhet s a viszonyok könnyen megérthetővó 
teszik, hogy az egy Korpona kivételével a többiekre 
előnyösebb a csatlakozás Gr.-Berzenczével, mint Zólyom
mal. Szitnyai József polgármesterünk megindította az 
érdekeltségi tárgyalásokat s egyelőre az alispánt híva-



2
1898. szeptember 8.

tálhoz irt át, hogy a hangulatról s a remélhető érde
keltségi hozzájárulások összegéről értesítse. A későbbi 
mozgalom bizonyára be fogja vonni a m. kir. banya- 
kincstárt is. a mennyiben ennek is elvilázhatlan érdeke 
követeli a keskenyvágányu vasútnak rcndesvágányu 
vasuttá leendő kiépítését.

—- Minősithetlen eljárás. Augusztus hó 31-én 
szerdán este V, 8 órakor történt, hogy Krepuska Lajos 
városi mérnök házmestere az lábán-léle kertben egy 
beszélgetést hallgatott ki, melyet kél alacsony úri 
ember m a g y a r u l  folytatott, a házmester az illető 
urakat föl nem ismerhette, mert sötét volt s miután 
sugdosva beszéltek, a hangjuk sem árulta cl kilétüket, 
igy hát mi is csak általában nevezhetjük az egyikei 
A-nak, a másodikat B-nek. Beszélgettek az útnak azon 
helyén, hol a Baumann kert és Fizély-féle kert össze
érnek s beszélgettek rövid ideig, inig a czirkuszba sietők 
meg nem háborították; beszélgetésük és sugdosásuk 
pedig a következő értelmű volt: A: .Mégiscsak vala
hogyan meg kellene bosszulni Krepuskál, hogy az 
akadémiai vízvezeték munkálatait miért adta idegennek !“ 
B : „Én mar gondoskodtam róla, van nekem egy 
emberem, kinek 10 frtot adtam, hogy a csöveket el
dugaszolja.* A házmester ezen véletlenül kihallgatott 
beszéd értelmét tudtára adta másnap délután Krepuska 
Lajos városi mérnöknek, ki rövid idő múlva csakugyan 
szomorúan tapasztalhatta, hogy az újonnan lerakott 
csöveken a viz nem folyik, az Ertl-féle ház előtt a 
lakók külön kérésére beállított ideiglenes kút vizet nem 
ad s az akadémiát építtető vállalkozó állítása szerint 
kénytelen volt a munkát egy negyed napra (éjjel-nappal 
dolgoznak!) beszüntetni a vízhiány miatt. Három napig 
folyton keresték a helyet éjjel-nappali munkával, a 
lerakott részeket felbontottak, kerestek a bajt, inig 
végre vasárnap éjjel 12 órakor egy egész hosszú cső 
széttörése után előkerült a corpus delicti egy 5—G 
drb. kőből kóczczal összekötött dugasz, mely a cső 
belsejébe erősen volt beverve: ez a corpus delicti a 
rendőrségnél van, bárki megnézheti. A két ur beszél
getése tehát nem volt hallucináció s a két ur komolyan 
beszélgetett. Ennek az ismeretlen két urnák az eljárása 
oly természetű, hogy azt csakugyan minősíteni nem 
lehet, oknélküli, privát bosszúból megkárosítják a 
vállalkozót, talán megkárosítani akarták a várost, ha 
kedvük telik benne, addig inig a korsó el nem törik, 
ám folytassák s ébredjen fel bennük az a megvetés, 
a melyet ily eljárás érdemel.

— Telephon építés. A város által újonnan meg
rendelt telephon állomások berendezési munkálatai 
vett értesülés szerint a mai napon indulnak meg. Az 
építést Sclmszter János építész fogja vezetni s a mun
kálatokra 7 napi munkaidő állapíttatott meg. Figyel
meztetjük mindazokat, különösen kereskedőinket, kik
nek a vasúti állomással sokszor lesz alkalmuk érint
kezni, hogy gyorsan határozzanak s jelentkezzenek a 
a h. postafőnökségné), mert különben csak jövő évben 
lennének bekapcsolhatók.

Bélabánya testvér városunk polgársága és 
tűzoltó-egylete múlt vasárnap fáklyás zenével tisztelte 
meg uj plébánosát, Hídvégi Árpádot. Ballon r.-bizlos 
és Gazsó kántortaniló szép beszédben fejezték ki a 
közönség érzelmeit. Az ünnepeltnek jól esett, hogy sel- 
nieczi barátjai is megemlékeztek róla, emelvén az 
ünnepélyt szépen előadott énekükkel.

— Az ország-g-yülési képviselőválasztók név
jegyzéke. A központi választmány hétfőn délután 
Szitnyai József elnöklése alatt ülést tartott, melyben 
miután az ideiglenes névjegyzék ellen törvényszabla 
időben felszólalással senki sem élt, megállapította a 
v é g l e g e s  á l l a  n d ó névjegyzékei, 1899-ben tehát 
városunk területén 772 képviselővel asztó lesz és pedig 
Selmeczbányáti 539. Bélabányán 41, Hodrusbányán 70> 
Steffultón 72, Felső-Rónán 27 és Bankán 23. Régi 
jogon már csak 3 választónk van, ezek is Selmecz- 
bányaiak és pedig Goldbrunner Sándor (92 éves) 
Nagy István (89 éves) és id. Pischl János (81 éves).

— A két kaszinó egyesítése érdekében tanács
kozásra hívta egybe városunk polgármestere e hó 6-ára 
a két kaszinó megbízottait. Minthogy azonban az érte- 
kezleti tagok nagyobb része a városból távol van, az 
értekezletet az elnökló polgármester máskorra hasz- 
tolta .

— Közgyűlés. Főispánunk ő méltósága a szep
tember havi közgyűlést e hó 13-ára tűzte ki. ugyan
azon nap délután tartja ülését a közigazgatási bízol t- 
ság, az erdei másodfokú kihágási bíróság és a fegyelmi 
választmány. Főispánunk bizonyára személyesen fog 
elnökölni ez üléseken, annál is inkább, mert polgár
mesterünk valószínűleg még akkor sem fog vissza
érkezhetni a bányászok congressusáról.

— Uj iparvállalat Selmeczbányán. Azon ipar
ágak közül, melyeknek czikkcit a külföld szolgáltatja, 
első sorban a tcmplombercndezési ipart kell fölemlí
tenünk, mint olyat, mely hazánkban alig számbavehetö 
mennyiségű ezikkeket állit elő. A legtöbb hazai templom

S E L M E C Z B Á N Y  A I H Í R A D Ó

bútora Tirolban készül s igy mi magyarok ezen a 
réven tetemes adóval gyarapítjuk a külföld vagyonát. 
Ezen a tapasztalaton okulva egy polgártársunk a 
teniplomberendezésre berendezett iparvállalatát oly 
mérvben terjeszti ki, hogy abban évenként egyelőre 5 
tanoncz nyerjen kiképeztetést alkalmas munkavezetők 
felügyelete mellett. Ezzel azt szándékozik a mi polgár
társunk, Krause József vállalkozó elérni, hogy rövid 
idő alatt nemcsak városunk s környéke templomait 
lesz képes bebutorozni, de messzebb vidékről jövő 
megrendeléseknek is eleget fog tehetni. A magas 
kormány, illetve a kereskedelmi minister méltányolta 
igyekező iparosunk eme szándékát s évi 2000 frtnyi 
segélyt engedélyezett az uj iparvállalat támogatására. 
Hisszük, hogy eme áldozat meghozza a kívánt ered
ményi, mert Krause Józsefet szorgalmas, hozzáértő 
iparosnak ismerjük, aki lelkiismeretesen fog megfelelni 
e magas bizalomnak s uj hazájának, melynek csak nem 
rég esküdött hűséget, hasznára lesz c vállalkozásával.

Uj főkönyvelő. A kereskedelmi és hitel
intézel igazgatósága f. hó 5-én tartott ülésében az 
intézetnél üresedésben levő főkönyvelői állásra K á r o l y  
Zs i  g m o n d  várpalotai takarékpénztári könyvelőt 
választotta meg.

— Közös sertésól. Szabályrendeleteink szépen 
előírják, h gy Selmeczbánya belvárosban sertéseket 
tartani tilos, előírják azt is, hogy közfogyasztásra szánt 
állatokat s igy a sertéseket is csakis a városi köz
vágóhídon szabad leszúrni, ezen rendelkezéseket eddig 
végrehajtani nem lehetett, mert vágóhidunk sertés- 
szúrásra berendezve nincs és nincs oly helyünk, hol 
henteseink sertéseket tarthatnak, különben is magok 
henteseink voltak azok, kik leginkább tiltakoztak az 
ellen, hogy a vágóhídon kénytelenittessenek sertéseiket 
leszúrni. Négy óv óta tartanak a mindenféle bizottsági 
tárgyalások, ezekben mindenféle érdek megvitatva lett 
s végre a városi tanács pénteken tartott ülésében 
abban állapodott meg, hogy a legfőbb érdeket a köz- 
egészségügyet fogja szem előtt tartani s a szabály
rendeleti intézkedéseket a legszigorúbban végrehajtja. 
Ezt készíti elő azon rendelkezése, hogy közös sertés
ólat építtet a vágóhíd mellett s a vágóhídnak azt a 
részét, melyen jelenleg í iuhvágó hely van, serlésszu- 
rásra fogja berendeztetni, ' juhvágó helyet pedig a 
vágóhíd mögötti kis udvaioa helyezi át. A tervvel és 
költségveiéssel mérnökünk még e hó folyamán elkészül 
s igy már jövő hóban a törvényhatósági bizottság tár
gyalása elé fog kerülni az ügy. Arra elvagyunk készüve, 
hogy henteseink monstre kérvénynyel fognak újólag 
a közgyűlés elé járulni, de mi azt hisszük, hogy csak 
a kezdet lesz nehéz s ezért a köztisztaság és köz- 
egészségügy főbb szempontjait háttérbe szorítani nem 
szabad.

— Lövészet. A szept. 4-én megtartott lövészet 
alkalmából esett 510 lövés; ezek között volt 44G 
köregység 11 négyessel. Az első dijai Fribert Fcrencz, 
a 2-at Sóidéi Ágoston, a 3-at Liba Antal nyerte el. 
Négyest lőttek: Seidel Ágoston 5 - öt, dr. Slullcr 
Gyula 3-at, Liba Antal 1-t, Friebert Fcrencz 1-t, és 
Malzán Fcrencz 1-t.

Hirek Hodrusbányáról. Nagy ülök tanúja 
Fischer Karolj 48-as honvéd hunyt el vasárnap Ilod- 
rusbányán, temetése tegnapelőtt ment végbe nagy rész
vét mellett. A hazafias hodrusiak úgy mint eddig is 
gyűjtést rendeztek a nagy idők tanújának eltemetteté
sére s az összes olt lakó katona emberek kivonultak. 
— Csendélet: Hclyreállolt Ilodruson is a régi csend, 
melyei nyaranta az idegen nyaralók vidám serege lóri 
meg. A nyaralók egytől egyik oda hagyták a kies 
vidéket, hogy majd jövő évre ismét összetalálkozzanak
ugyanott.

A megszökött halicsi tó. A halicsi tó záró- 
készüléke elromlott s a tóban volt halak igen nagy 
része kiszabadult a mezőkre és az árkokba úgy hogy 
gazdag terítékéül szolgáltak mindazoknak, kik a halak 
kirándulásának tudói. Városunkból is. de különösen 
Bélabányárúl nem egy halpaprikás kompánia dúskált 
a szárazra került halakból.

Uj telephon állomás. Réges régen mikor 
telephon ügyünk megindult azt ajánlottuk voll, hogy 
miután az M. Á. V. nem akarja itteni állomására a 
távbeszélőt bevezettetni, inért a berendezési költséget 
sokolja ezt kereskedőink és iparosaink vállalják mapokra 
s kérjék a M. Á. V.-lól a dupla előfizetési dijt a mint 
ezt városi távbeszélőknél fizeti (itt ugyanis 30 frt, 
nálunk csak 15. III.) Közgazdasági bizottságunk erős 
érvekkel sürgőik* ismételtlen is, hogy a h. vasúti állomás 
távbeszélő állomás is legyen ; a válasz mindig csak az 
volt, hogy a M. A. V. nem fizet löbbet mint más he
lyen. A tanács aztán megkezdte igy  a tárgyalásokat 
= \egi i \-daliára létrejött az egyezség, a város kiépítteti 
2,5 fl1: kő!I.séggel fizeti, a M. .Á V. helyett az évi 15 
“ L dijat s a M. Á. V. fizet a városnak évenként 30 
íttot. Ebből az összegből a város amortizálja szépen 
a költségeket, később még haszna is lesz belőle s te

lephon állomás a vasúti állomáson mégis csak lesz 
még ebben a hónapban, ha a közönség is elfogadja a 
egyezséget.

— Uj kézbesítő. Derék póstafőnökünk a gyor
sabb kézbesítések érd .-kében kivitte, hogy ma már 
négy kézbesítő kézbesít városunkban, ez is haladás 
s ezt is őrömmel emeljük ki.

Rendőri hirek. L ö v ö l d ö z ő  t e l l e ne s .
F. hó 4-én este Prókai István, özv. Lestyánszkyné 
tehenese, a vőrőskuti utczában revolverrel lövöldözött 
az ott lakó Schindler Gyula szatócs bátran neki ment 
a lövöldöző tehenesnek és sikerült tóle a revolvert 
elvennie; mire azonban rendőrért küldtek, illetve ez 
megérkezett, a tehenes kereket oldott és mai napig 
sem került még meg. — G a r á z d a  m u n k á s o k  
F. hó 5-én héttőn korán reggel két bepálinkázott 
munkás jött be a Felső-Rózsa-utczában levő Fridlánder 
Pál boltjába és ott italt kértek; a szatócs látván, hogy 
részegek, az ital kiadását megtagadta, mire a két 
részeg munkás összetörte a bolt ajtaját és ablakait.
Az odahívott rendőr igazolásra hivta fel a két munkást 
ezek azonban neki támadtak a rendőrnek és tettleg 
bántalmazták -őt is, a gyorsan érkező nagyobb karhata
lomnak végre sikerült a két dühőngöt a rendőrségre 
kisérni, ahol azután kitűnt, hogy a két munkás az 
akadémiánál dolgozott, onnan azonban elbocsátották 
és most munka nélkül csavarognak. Büntetésük kiállása 
után illetőségi helyükre tolonczoltatnak.

— A táneztan itásnak  sok, nagyon sok hiányáról 
lehetne szólanunk, mint ahogy c művészetnek szak
közlönyei általában szólanak, fájlalva első sorban azl, 
hogy a jóizlés, a finomult érzés, mely Terpsichore 
múzsájában ezelőtt megvolt, most nincs meg. E hiány
ból származik a többi, a mi azlan a tánezot a művé
szetet, mondjuk inkább, a félmüvészet fokáról olyan 
mélyre szállítja le, hogy nem csodálkozhatunk többé rajta, 
ha egyes osztályok, sőt nemzetek előtt a megvetés tárgyává 
lett az. A táneztanitók arra való része, a jobbak mindent 
elkövetnek a régi jó hírnévnek visszaszerzésére, de ne
mes törekvésük csak szórványosan já r óhajtott ered
ménynyel, E jobbak közé soroljuk Szóllősinket is, a 
kinek most a kornak tisztultabb felfogása jön a segít
ségére, a midőn most már a nagy közönség is többet 
vár a táncztanitástól a J ó  módjára" ugrálásnál s 
„káposzta taposásnál". ízlést kivan a közönség is, a 
szépnek nyilvánítását atánezban is. Ki Szőllösink tan
folyamának végeztével a vizsgálaton eddig jelen volt, 
az ebben a szépben, Ízlésben mindig gyönyörködhe
tett ; miért is nem mulaszthatjuk el most, a beiratkozások 
idején a szülőket az ő tanfolyamára figyelmeztetni.

— Beiratkozások a helybeli tanintézetekbe.
A helybeli ág. hitv. ev. lyceumba, a mennyire sikerült 
megtudnunk, ez évben 381 tanuló iratkozott be. 371 
gymn. 10 tanítóképzős. A tanulók osztályonként körül
belül a következőképen oszlanak fel. I. oszt. 49, II.
56, III. 42, IV. 42, V. 5G, VI. 49, VII. 39, VII. 38. 
Tanítóképzősök I. évfolyam 3, II. 3, III. IV. 4.
Más intézetekből jött tanulók száma ez évben 10-el 
múlja felül a tavalyiakéi, a mi minden bizonnyal egyik 
jele a derék intézet haladásának. — A h. apaezák 
vezetése alatt álló leányiskolába beiratkoztak az 
óvodában 81, az elemi osztályokba 257, a polgári 
iskolába 89. — A rom. katli. elemi iskolákba I-ső 
osztály 118, Il-ik osztály 74, Ill-ik 53, IV-ikbe 67 
összesen 311. — A városi óvókba eddig csak 30-an, 
de itt a beiratkozások nagyobbára csak október hóban 
vannak.

Elkeseredett. V. F. szabósegéd elkeseredett 
s elkeseredésében mi telhetett tőle, bele nézett mélyen 
az üveg fenekére, ebből aztán az lett, hogy lelővéssel 
fenyegette pajtásait meg magát is, mindkettőt komolyan 
adta s a rendőrség az elkeseredett érdekében is szük- 
ségésnek látta letartóztatását.

,,A tüdővésztől való óvakodásról** czimü 
népies nyelven megirt füzetet adott ki a ni. kir. belügy- 
ministeriuin és pedig az országban divó összes nyel
veken. A rendkívül könnyen érthető módon szerkesz
tett könyvecske a tüdövész elleni védekezést tárgyalja.
E város tanácsához is 300 db. ilyen könyvecske érke
zett és pedig 200 db. tót és 100 magyar nyelvű |  
melyeket most a rendőrkapitányi hivatal a rendőr
biztosok utján terjeszt a nép között, a minek itt e 
városban, ahol bizony a tüdővész nagyon pusztít, nagy 
jelentősége van.

— Elégedetlen m unkások. Az uj akadémia építé
sénél alkalmazott munkások már kezdettől fogva elége
detlenkedtek és ennek folytán folyton változtak. F. hó
3-án a bérfizetésnél formális lázongás volt már úgy, 
hogy a rendőrségnek is erélyesen közbe kellett lépni. 
Állítólag egy pallér izgatta a munkásokat annyira, 
hogy ezek azonnal abba hagyták a munkát és el
utazni akartak a városból; a rendőrség közbenjárására 
azonban sikerült a felizgatott kedélyeket egyelőre 
megnyugtatni. Az izgató pallér hatósági utasításra 
már eltávozott a városból.
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— Ebtartók figyelmébe. Figyelmeztetjük azokat, 
akik ebadójukat még ke nem fizették, illetve a kutya- 
bárczát még ki nem váltották, siessenek ezen kötelezett
ségüknek eleget tenni, mert mai naptól kezdve a 
kutyapeezér elfog minden kutyát, melyen az előirt 
bárcza nincs és ezenkívül a tulajdonos is büntetve 
lesz. A be nem jelentett kutyákra nézve a szabály- 
rendelet úgy intézkedik, hogy a peezérnek joga van a 
házba is bemenni és a be nem jelenteit kutyát ott is 
elfoghatja.

— Az iparos tanoncziskolában tegnap vette 
kezdetét a tanítás. Ez uj tanévvel három uj erő lép a 
tanítók sorába: a második osztály tanítását Bachraly 
József r. kath. elemi tanító, a r. kalh. tanulóknak a 
vallástan oktatását Hlavaty József s. lelkész, az evan
gélikusokét valószínűleg Herbst János ev. tanító fogja 
ez évben végezni. A 2 ik  osztálynak a 3-iktól történt 
különválasztásával u fennálló bajok egyike elenyészik 
s az egyes osztályok tanulói számáben a kellő arány 
helyre áll.

— Mérési adatok , 1898. szept. hó 6-án:
Mátyás f o r r á s .....................07 m3
Paradicsom-hegyi felső . . 20G „
Szt. János-forrás . . . . 4-1*10 „
Uj forrás a Vörös kúton . 5‘08 „
Felső sobói forrás . . . 14-4 „
Sobó tárói v i z .....................101'G „

— Toilettező czigányok. Vasárnap reggel pompás 
jelenetben gyönyörködtek a Deák-Ferencz-ulczában sétá
lók, vagy 20 czigány vett alsó ruhát Grünvald ódondásznál 
és a boltból kijővén, azonnal toilcttet csináltak az utczán : 
neki vetkőztek valamennyien és ott váltottak alsó 
ruhát és a levetett rongyokat ott akarták hagyni, az 
utcza nagyobb díszéül; azonban ebben már meg
akadályozta őket a rendőrség; be lett kisérve a „fekete 
sereg" és a hűvösön gondolkoztak azután azon, hogy 
tulajdonképen miért is vannak ők büntetve? ! — Ugyan
csak vasárnap reggel rendezett csinos versenybirkozást 
a Ilonvéd-utczában egy czigány házaspár szintén 
toileltcsinálás közben, a férj inget váltott és ekközben 
észrevette, hogy az ingen nincs gomb; ezért azután 
életepárját gyöngéden nyakonlegyinlette, ez azonban 
nem vevőn tréfára a dolgot, kedves urának kamatos
tól adta vissza a kölcsönt. Ebből támadt azután a 
verekedés; a félmeztelen férj megragadta az asszonyt 
és fejét addig ütögette oda a Belházy-ház falához, a 
mig az oda hivott rendőr mindkettőt be nem kísérte 
a kapitányságra, ahol azután a hűvösön kipihenték 
egész heti fáradalmaikat.

— Fontos közlemény. Megsértések a különféle 
munkáknál minden háztartásban esnek elő és olyan 
esetekben szükséges a sebeket gyuladékonság és tisztát- 
lanság ellen védelmezni. E czélre tanácsos lesz, oly- 
féle szereket választani, melyek a sebekre hűsítő és 
fájdalmat enyhítő, tehát a meggyógyulást előmozdító 
hatással bírnak. A dicséretesen ösmert és majdnem 
minden házigyógyszertárba besorozott „Prágai házi
kenőcs" Fragner B. gyógyszertárából Prágában, épen 
olyan gyógyszer, mely a nevezett minősegekkel bir és 
az itteni gyógyszertárokban is kapható. Lásd a hirdet
ményt.

— Uj keringő. Kvassay Kerpely Lajos városunk
ban is előnyösen ismert zeneszerző „Emlék" czimmel 
csinos keringőt irt, mely a szerzőnek már 7-ik müve. 
Az Emlék keringő Wagner Vilmosné szül. báró Leithner 
Jozefa ö méltóságának van ajánlva. — Megrendelhető 
Joerges A. özv. és fia zenemű-kereskedésében is. Ára 
50 kr.___________________________________________

Hivatalos rész.
A városi anyakönyvvezetök h ivata los 

közlései.
I. kér. Selmeczbánya, Banka, Rovna.

1898. aug. 31-től szept. G-ig.
Halálozás.

a
e Az elhunyt neveo(fi 1

' 2 Halál oka

188 Bernik Ferencz 3 h. 1 heveny bélhurut
189 Tiéfenthalcr Józsefné 57 é. szívbaj
190 Raisinger Mária 23 n. heveny bélhurut

Született 9 gyermek;
Házasság:

Petrus Márton, Haczman Ró. a;
Gsundorlik János, Zsufla Albina.

II. kér. Bélabánya és György-tárna.
III. kér. Hodrusbánya.

Halálozás 1, Született 3; házasság nem köttetett. 
IV. kér. Steffultó.

Született 3 ; Házasság 1; Halálozás nem fordult elő.

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

11. K ÉSZ.

Tanulmányok az általános vízvezeték 
létesítéséhez.

Folytatás.)

A mérnöki szolgálat véleményében foglalkozik 
még a szűrök berendezésével, a medenezék tolózárak 
technikai kérdéseivel, a kőzkulak és tűzcsapok elren
dezésével — ezek azonban tisztán technikai részek) 
melyek, miután a Lőwensloin terve úgyis egészben 
elejtve van különös értékkel ma már nem bírnak 
s igy azok ismertetését mellőzöm, kiemelen azonban, 
hogy a nmélt. ni. kir. Belügyminisztérium éppen ezen 
szakértő jelentés alapján tekintettel a jelzett vélemény
ben a viz mennyiségére és még inkább minőségére 
nézve hangoztatott aggályokra és azon körülményre 
hogy a tervezett vízvezeték daczára nem végleges jelle
gének a városnak aaánytalanul magas költséget okozna 
a kiépitletést non engedélyezte (105419 111. 5. B. M.) 
sőt figyelmébe ajánlotta a közönségnek, hogy habár 
nagyobb pénzálclozattal is — egy az igényeknek min
den tekintetben megfelelő végleges viz.mü létessitésél 
határozza el — miért is a vizmü ügyét tegye ujabbi 
megfontolás tárgyává.

Új abb t anu l mányok  — e llen té tes  h a tá ro za to k .
(A Walsor-czóg munkálatai)

Ujabbi tanulmányozás következett tehát melyre 
a v. mérnök és a már korábból kiküldött vizvezeté- 
kügyi bizottság ulasitlatott, 1894. évi január havától 
azonban e bizottság össze sem ült, mert a sokszor 
átélt kudarcz hova tovább rávezette az intézőket a 
a helyes útra, hogy t. i. vizmvüvek helyes létesítését 
különösen az e tekintetben oly nehéz viszonyok közt 
levő városunkban sokkal czélszerübb speciális szakér
tőkre bízni, kik éppen speciális szakértelmükön kívül 
a megfelelő anyagi biztosítékét is képesek nyújtani 
szóval a kiket minden tekintetben felelősség ter
helhet.

1894. évi julius hó lG-án a budapesti Walser 
Ferencz féle részvénytársaság cég ajánlkozott a váro
sunkban létesítendő vizmü terveinek elkészítésére; e 
czélból hajlandónak nyilatkozott saját költségén ide 
küldeni Gunlz Frigyes főmérnökét, ki a vizmü építések 
terén elismert szaktekintély, csak u tanács megbízását 
várja.

A tanács a megbízást készséggoi adta meg s 
Cuntz Frigyes főmérnök, a vizmü építő osztály főnöke 
1894. évi augusztus hó 2-án megkezdte az elölanul- 
mányozásokat és már négy nap múlva a tanács előtt 
feküdt a Walser-czég ajánlata, melyben kinyilatkoz
tatja, hogy miután a Moor és Sobó (jelentésében ő is 
Ignácz tárónak nevezi) tárók vize nincs a város tulaj
donában s azokkal szabadon nem rendelkezik, csak a 
János forrás és Sattel-táró vizeit vehette figyelembe, 
de e források vízszállító képessége a teljes szükségletet 
fedezni nem lesz képes a miért is szükséges lesz újabb 
források vízszolgáltatását bevonni. Ennek elérésére 
hosszasabb és költségesebb kutatásokat kell teljesiltet- 
nie s ezeket hajlandó is foganatosítani a közönség 
mcgterhelletése nélkül, úgy azonban, hogy a mennyiben 
szakszerű munkálatai és tervei daczára azok benyúj
tásától számított egy év keretén belül a vizmü teljes 
kiépítésével meg nem bízatnának kész, költségeik meg
térítése fejében 1800 frt lesz kiutalandó.

A törvényhatósági bizottsági közgyűlés 1894. évi 
aug. hó 13-án tartott ülésében hozott 177 közgy. sz. 
határozatában a Walser-czég ajánlatát elfogadta s az 
előmunkálatok vezetésével és a tervezés elkészítésé
vel a kikötött feltételek mellett a Walser-czéget meg
hízta.

(Folyt, köv.)

N Y I L T-T É R.*

Foulárd-selyem 6s knoi
3 frt 35 kiig méterenként — japáni, cliinai stb. legújabb m in tá z a 
tok és színekben, valamint fekete, feliér és színes llo iin eh c rg - 

45 kitol 14 frt (55 kiig méterenként — a legdivatosabb 
szövés, s/in és mintázatban l * r l »n f - l ó g v a * / ,  t i t k u n k  póslabéJ 
és vámmentesen valamint házhoz szállítva i i i i i i t r i k n t  p e d i g  
q r i H t a l b r d i i l t r i v i i l  kőidének, 2Henueberff G. selyeiDffyárai <«. »«<. «») Zürichben

Magyar levelezés. Svájoíba kétszeres levélbélyeg ragasztandó. — 
* K rovat alatt közlőitekért nőni felelős a Szerk.

NINCS TÖBBÉ LÁBFÁJÁS
Ö sem tyúkszem , sem izzadós láb, 

sem börkem ényedés, sem láb
daganat, sem fagyos láb, sem 
lábégés. Rövid idei viselés után 
i i i e g k ö n i iy r l ib U l  a  j á r á s a  
annak, ki ozipőjet Dr. Höeyes-féle 

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

Párja egyszerű GO kr., kettős vastagságú 
1 frt 20 kr. Az Asbest talpbélés kitűnőségét 
legjobban bizonyítja, hogy a es. 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. franco. Fel
világosítások és prospektusok, köszönet nyilvá
nítások ingyen.

Á ltalános A sbestáru-gyár be té ti tá rs a 
ság Budapest, VI., Sziv-utcza 18.
W T  Viszont eladóknak megfelelő árengedmény.

Birtokeladás!
Hontmegyében aSelmeez—Báthi országút mentén 
fekvő K öpatak-puszta, áll egy nagy lakóház
ból 10 lakszobával, istállók, pinezék, a házban 
nagyforgalmu vendéglő és postahivatal, erdő 
közt kies fekvésű, nyaralásra kiválóan alkalmas 
hely, hozzá tartozik 2 7« hold gyümölcsös és 
21 kath. hold kitűnő minőségű szántó és rét 
szabad kézből eladó. — Bővebb felvilágosítás: 

Heincz Hugó ügyvédnél, Selmeczbányán.

A legjobbnak bizonyult HÁZISZER, mely 
az emésztést szabályozza, rendes vérkereke- 
dést eredményezi, a m egrom lott és hibás vér
a lkatrészt eltávolítja (a mi az egészségfőfel- 
feltétele), gyorsan és biztosan megszünteti a 
gyomorbajt, és p. étványtalanságot, savanyu föl- 
böfögést, hányási ingert, gyomor- és hasbántalmat, 
gyomorgörcsöt, a gyomor túlterhelését étellel, 
nyálkásodást, vértolulást, hfimorhoidakat, női bán- 
talmakat, bélbajokat, a már 40 év óta jónak 
bizonyult

ír , Rosa-ték balzsam

Minden gyuladás, seb és kelés gyógyítása
biztos sikerrel jár, a női mell gyuladásánál, tej- 
rokedéses keményedésnél, a gyermek elválasztá
sá ig , tályogok, vérkelések, pokolvar és genyedé- 
seknél, továbbá körötngenyedés az ugyuevezetj 
körömméregnél a kézen és lábujakon, keménye- 
déseknél, daganatoknál, mirigydaganatoknál holt
tetem képződéseknél slb. 50 év óta bevált

Prágai háziksaőcs
FMG-MR B. gyógyszerésztől Prágában 2Ö3-1II.

Ki az emésztése minden munkáját uj életre ser
kenti, egészséges és tiszta vért szerez, különben 
is biztos és messze földön híres, bevált háziszer.

1 üveg 50 kr., kettős üveg 1 frt.
Postán ~Ji» krral drágább. ____________

A gyógyulás fájdalom nélkül halad a kenőcs 
hűsítő hatása alatt.

Dobozban 25 és 35 krjával.
_______________ Postán  6 k rra l drágább .________________F

r;
* * *

a  li<M7,it«»rCI

ÍO '\7 P lv n P 7 tP tP Q  T Mindenki csak az eredeti készítményt kérjo a prágai Fragner B.
• gyógyszertárából és fi gyűljön arra. hogy a Dr. Rosa balzsam 

csomagolás minden részén az itt látható kerek védjegy legyen ; a prágai házi konőcs oso-«J? 
magolásán pedig a jobbról látható háromszögletű védjegy. — A ki egy utánzást találós 

nekem bejelenti, dijat kap ! — Elismerő levelek ezrei rendelkezésre állnak. 
I t a k t á r f i k  l t i i t l a i t e s U ' i i :

Török József, Egger A. Thalmayer és Seitz, Kochmeister utódai
gyógyszertáréban,

A p o llie k e  ..K in n  M clnvar/.cn A tflc r ' 
K é k  «l«*r Spu rn tTRUsM ' ’̂r.B. F R A G N E R

* * = l P I R P P F Í  * * * * * *  W  * * * * * *



Csodálatram éltó a hatása! Megöl m indenfele 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:
I. 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.

Nyomatott a laptuiajdotios Juergcs Ágost, és üzv. fia könyvnyomdájában Sclmeczb&nydn, 1808.


