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V E G Y E S  T A K T A L I U  H E T I L A P .
SELMECZ-BÉLABÁNYA SZ. KIR. VÁROS-, A F. M. K, E, SELMECZBÁNYAl VÁLASZTMÁNYA- ÉS A MAGYAR TURISTA-EGYESÜLET

SZ1TNYA-OSZTÁLYÁMAK HIVATALOS LAPJA,

ELŐFIZETÉSI ÁRAK:
Egy évre 8 kor. Félévre 4 kor. Negyedévre 2 kor.

Egyes szám á ra  20  fillér. i

Felelős szerkesztő:
K  U  T  l I S T V Á N .

J O E R G E S  Á G O S T .

HIRDETÉSI DIJAK:
Hirdetések megállapodás szerint számíttatnak. 

Nyilttér dija soronként 20 fit. BL-lvegdij minden hirdetésért GO fit.

M eg j e l e n  m i n d e n  c s ü t ö r t ö k ö n .

Szitnyai József 1844-ben Szent-Antalon | 
született. Az elemi s középtanodákba Selmee- \ 
bányán, Váozott és Nagyszombatban járt, 
egyetemi tanulmányait Becsben és Buda
pesten végezte s 1872-ben ügyvédi ok
levelet nyert.

Úgy az elemi, mint a középtanodákban 
mindig az eminensek sorában látjuk öt. Ki
tartása, szorgalma az egyetemi években sem 
lankadt s ezt hozta át kiváló lelki és szel
lemi tehetségeivel együtt 1870-ben városunk 
szolgálatába is, hol kezdetben mint városi 
törvényszéki jegyző, majd 1872-ik év óta 
mint törv.-hat. főjegyző, oly bámulatos te
vékenységet fejtett ki hivatalos teendőiben, 
hogy joggal mondják róla már régóta, hogy 
ő a városi tanácsnak, hivatalnak a lelke.

Hivataloskodásának negyedszázadot fel
ölelő ideje alatt sok csapás érte anyagi gon
dok és betegségek alakjában, a félreértések
ben s csalódásokban is bőven kijutott osztály
része; mindezen bajokat azonban elismerésre 
méltó béketiiréssel viselte el.s mindinkább 
növekvő befolyását soha sem használta a 
szenvedett bántalmak megtorlására.

Szoros értelemben vett hivatalos teendői 
mellett mindig juttatott idejéből és szelle
méből a társadalmi élet fejlesztésére s így 
már 1875-ben a polgári kaszinó élén látjuk

őt, majd a népbanknak aligazgatója, később 
igazgatója lett, 29 éven át szolgálta ez 
intézetet. A Polgári dal- és zenekör, a M. 
T. E. Szitnya-osztálya szintén elnökét tisz
teli benne, nemkülönben az újabban, 1893- 
ban alakult Polgári társaskör is s F. M. 
K. E. selmeczbányai választmánya elnökét.

E tisztségek nem csekély időt és mun
kát igényelnek s e mellett is kiváló tevé
kenységet fejtett ki a helyi régészet s iro
dalom terén; rendezetlen városi levéltárunk 
mohos aktáit éveken át csodás türelemmel, 
szakavatottsággal tanulmányozva, adatokat 
gyűjtve a város történelméhez, ezeket fel
dolgozta, hogy aztán kiapadhatatlan forrásul 
szolgáljanak kéziratai mindazoknak, akik a 
város homályfüdte történelmét tanulmányaik 
tárgyává tették. Sokan felhasználták e bő 
forrást, de magától a gyűjtőtől is jelentek 
meg a helyi történelem egyes kiemelkedőbb 
mozzanatait ismertető közlemények, így a 
helyi „Selmccz” (187G-ban), az 1882-ben 
megindított „Selmeczbányai Hiradó“-ban, a 
„Felvidéki lliradó“-ban, valamint számos tár
sadalmi tanulmány, továbbá a „Századod
ban s egyes fővárosi lapban, Irt a „Bányá
szati és Kohászati Lapok “-ha a selmeczi 
kincstári bányabirtok és a Verlag történe
téről. Előadása a Cheque és clearing-ről

Szitnyai József.
Megharagszik valószínűleg az uj királyi 

tanácsos, hogy e czikkünk elejére az ő nevét 
tettük, de hát úgy sem láttuk még hara
gudni, valószínűleg nem ér rá erre a munká
tól. Ne haragudjék azonban, megnyugtatjuk, 
nem dicsőíteni akarjuk, nem akarjuk meg
sérteni, csak annak az őszinte örömnek óhaj
tunk kifejezést adni, amelyet az egész város 
közönsége érzett — úgy hisszük — kivétel 
nélkül, mikor hírül vette, hogy ő Felsége 
királyi tanácsossá nevezte ki a közpályán 
szerzett érdemei elismerésein.

Plissziik, tudjuk, hogy ő nem vágyott 
e kitüntetésre, de tudjuk azt is, hogy nagyon, 
nagyon kiérdemelte azt. Aki 30 évig szol
gál a közpályán és szolgál úgy mint ő; aki 
büszke önérzettel mondhatta és mondhatja 
el magáról, hogy köztisztviselői szereplése min
denkor nyitott könyv volt, melybe még a tegei- 
fogultabb b irá ia t sem jegyezheti fei, hogy meg 
nem felelt kötelességének; akiben az önérzet 
ekkora és méltán lehet akkora: az a köz
tisztviselő megérdemli az elismerést, a leg
felsőbbet is, amilyet most ő kapott.

Hogy mivel érdemelte ki e kitüntetést, 
hadd ne mondjuk mi el, hadd mondja el 
rövid életrajza:

a TselmecYbányái HÍRADÓ" tárczája.
A rózsás arezszin titka.
Irta: Dr. Somorjcii Pál.

Kedves olvasónőim érdeklődve fogják e 
sorokat olvasni, mert ki ne szeretné üde, rózsás 
arezszinét megtartani, vagy pedig, amint Petőfi 
mondja, a „tejben úszó rózsákat" az arezokra 
varázsolni. Figyeljenek tehát ide, én elárulom a 
nagy titkot és aki követi e tanácsokat, már rövid 
idő múlva tapasztalni fogja, hogy a női szépség 
e főtényezőjét nem is olyan nehéz megszerezni, 
mint sokan hiszik. Hisz azoknál is, a kik termé
szettől fogva barna arezszinüek, illetőleg bronzsziu 
árnyalatú vagy olajbarna arezbőrük van, az az 
áttetsző pir, mely a barnaságon áttör, bárha az 
sötétebb is, olyan bájt kölcsönöz az arcznak, 
mely — hisz tudják jól a kis hamis leányok — 
ellenállhatatlan. Meri a legcsalhatatlanabb bizo
nyítéka az egészségnek és tiszta véralkotásnak.

Némely lányka amaz óhaja, hogy halovány 
azaz érdekes legyen — biz a’ mondjuk ki ma
gyarán — nagy botorság. Btinszámba megy az a 
rossz szokás, hogy eczetet isznak, erősen fűzik 
magukat, kávészemet rágcsálnak, csakhogy halo
vány legyen az arezuk.

Az arcz bíbora és a tiszta arezbőr, nemcsak 
hogy egészséges vérre mutat, de elárulja azt is, 
hogy czélszerü életmódot folytatunk és ép ezen 
fordul meg a dolog. Mert igy mindenkinek meg 
van a mód, hogy tőle telhetőleg szép legyen 
mert a czélszerü életmódban rejlik az egészséges 
vér és az üde arezszin titka.

Mi tulajdonképen az az egészséges váraikat? 
Az orvosi tudomány manapság már olyan nép
szerű lett, hogy már a laikus is könnyen meg
válaszolhatja e kérdést.

Mi röviden a következőkben foglaljuk össg 
mondandónkat. Mértékletesség, tisztaság és a friss 
levegő a három főkelléke az egészséges vér
alkatnak.

A mértékletes élet alatt azt értjük, hogy a 
rendes étkezési időben tápláló eledeleket eszünk. 
Közbe nem nyalánkodunk mindenféle csemegéből 
és nem tömjük tele a gyomrunkat kedvencz 
ételeinkkel — mondjuk például gesztenye-metélttel, 
a mi tejszínhabbal ugyan igen tápláló,, de egy 
cseppel több belőle, hetekre elrontja a gyomrocs- 
kát. Nem eszünk nagyon fűszerezett ételeket, sem 
nagyon sós dolgokat. Nem forraljuk fel vérünket 
szeszesz italokkal és nem ülünk órák hosszáig a 
szobában, minek következtekép a táplálék alkat
részei helytelen arányban oszlanak el a testben.

Nem szabad a félmunkához szokott tüdőnket 
megterhelni azzal, hogy egyedül az végezze a vér- 
tisztitás fontos munkáját, hanem az egész test
felület pórusait, azaz apró likacsait gyakori für
déssel nyitva tartjuk és friss, hideg forrásvíz, vagy 
vízvezetéki viz ivása által fokozottabb működésre 
kényszerítjük a testet: a viz elpárolgása által — 
a mi a pórusokon át távozik a testből.

Végre szükséges, hogy a tüdő éjjel-nappal 
szénsavmentes levegőt kapjon és hogy mély léleg
zetvétellel kényszeritsük mintegy a rossz levegő 
kilchclésére. Ezért szükséges oly nagyon, hogy a 
szabad levegőn mozogjunk, az évszakhoz mérten. 
De ezt is mértékkel kell hogy tegyük. Fel kell 
e mozgás verje a vérünket, de nem szabad nagyon 
áthevülnünk. Azután az izzadságot, ezt a ragadós, 
savanyu és sós bőrkiszivárgást sem szabad hogy 
a bőrre száradni engedjük, hanem oly gyakran, 
ahogy csak lehet, le kell, hogy mossuk.

Az arezot naponként kétszer-háromszor friss 
vízzel kell lemosnunk, ami a legjobb és legolcsóbb 
szépítő szer. Még csak különös szappan sem kell 
hozzá, a házi szappan is jó, csak ne legyen nagy 
lugtartalma.

Pörzsenéseket nem szabad kenőcsökkel vagy 
tapaszokkal kuruzsolni. Kis éles késsel felszurjuk
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ennek éjetbeléptetese előtt külön tünetben 
jelent meg. Az ipartörvény magyarázata 
könyv alakban jelent meg. Utolsó müve az 
Alsómagyarországi kémlőegyesület 50 évi 
fennállásának története, vaskos könyv s 
úttörő munka.

1895. évi július hó 22-én páratlan lelke
sedéssel egyhangúlag polgármesterré válasz- , 
tóttá a város közönsége, 't udjuk, hogy e 
nagy, fontos és nehéz állást hogyan tölti 
be, ugv hogy annyit dolgozik, amennyit 
csak ő tud dolgozni, úgy, hogy többet tesz, j 
mint a mennyire hivatalos esküje kötelezi, 
annyit, amennyit az ő saját nagyméretű 
polgári kötelességérzete szab eléje.

Hogy mostani jó egészsége s ezzel 
munkaereje megmaradjon, hogy sokáig élvez
hesse a legfelsőbb kegy legújabb bizonyi- j 
tékát, azt őszintén kívánjuk neki és kivált- j 
juk a városnak is, amelynek oly nagy 
szüksége van r e á !

Szitnyai József ünneplése.
Lapunk előfizetőivel s a nagy közönséggel j 

külön kiadásban közöltük a hirt e hó 7-én. hogy ! 
Szitnyai József polgármestert a király kegye j 
királyi tanácsosi ezimmel tüntette ki. A hirt 
örömmel vettük mi is és örömmel vette külön 
kiadásunk utján a nagyközönség is s a kitüntetettet 
a hir vétele után ugyszólva elhalmozzák az őszintén 
őrvendők üdvözlései, gralulatiöi, jó kivánatai

Milyen jól eshetik, a köz őrömnek, a köz
szeretetnek ilyen megnyilatkozását élveznie Szitnyai 
Józsefnek; milyen megnyugtató, milyen fölemelő, 
hogy egy város ügyeinek vezetése olyan ember 
kezében van, akinek kitüntetése ilyen közös örömet, 
ilyen közös megelégedést szül az egész város j 
közönségében.

Elsőkül azok üdvözölték a kitüntetettet, akik 
legközelebb állanak hozzá, a város tisztikara. 
Szombaton délelőtt a város egész tisztikara meg
jelent a városi tanácsteremben s őszinte kitörő 
éljennel fogadta a szeretett és tisztelt főnök meg
jelenését, kit Sztancsay Miklós főjegyző üdvö
zölt a következő magas szárnyalásu és magvas 
beszéddel:

és felforralt vízben — mibe pár csepp creolint csö- 
pőgtetünk — kimossuk azokat. A kis seb gyorsan 
fog begyógyulni és.nem marad a sebhelynek semmi 
nyoma. Fontos dolog természetesen a rendes 
anyagcsere. A túlságos meleg vagy hideg nagy 
ellensége az arezbőrnek. Kerüljük azokat, vagy 
legalább a gyors álmenetet egyikből a másikba.

A kendőző szerek és az arezpor hébe-hóba 
nem nagyon ártanak, ha használat után aztán 
rövid időközben lo is mossuk az arczunkról. Pety
hüdt, beteges arezbőrre azonban, abból a czélból, 
hogy azt rózsássá tegyük, rosszabb, mint a méreg. 
A művésznők, ha mérsékelten élnek vele, üde 
arezbőrüket késő korukig megtarthatják, bár nekik 
a kételkedő emberek természetes rózsás arezszinük 
valódiságát nehezen hiszik el. Hiába, ilyen a világ. 
Pedig éppen az ö arezszinük természetes üdesé- 
gének titka a helyes ápolásban keresendő.

Azt, amit ők hivatásuk folytán tesznek, ked
ves olvasónőim, ne hanyagolják el meguk sem: 
ápolják arezbőrüket a mondott módon és bizo
nyosra vesszük, hogy nekünk — amiben eddig se 
kételkedtünk — ha e tanácsokat megfogadják, 
csupa szép előfizetőink lesznek, amivel más lap. 
mely nem közöl ilyen hasznos, megszívlelendő taná
csokat, nem igen fog dicsekedhetni. A mi lapunk 
előfizetőnői lesznek a leghatalmasabb gárda a 
világon : a szépek gardája — és ilyen gárdával 
vállalkozunk meghódítani az egész világot.

Szerétéit Mesterünk,
Nagyságos Királyi Tanácsos Ur!

A legőszintébb öröm gyűjtőit bennünket i 
össze esz. kir. városnak kicsi, de együttérzésben, j 
együttmunkálkodásban erős tisztikarát, hogy az . 
együttérzésben, együttmunkálkodásban és Kivált- I 
képpen a testvéri szeretet gyakorlásában lég- i 
erősebb vezérünket üdvözöljük azon immáron : 
megszokott kedves alkalomból, midőn a királyi 
kegy, a legfelsőbb elismerés egy-egy polczczal ! 
magasabbra emel.

Megszokott az alkalom Nagyságos Uram, j 
hogy téged a szeretet környékez, az elismerés koszo- ; 
inja is gyakran övezte homlokodat, nincs senki szíV ! 
keid) és nagvobb családodban, ki kitüntetésedben S 
ne látná az igaz érdem méltó jutalmazását és ! 
ne látta volna ezt mindannyiszor, valahányszor 
nemes lelked, tiszla jellemed, gyakran embererÖ- 
feletli munkád és legtöbbször az óhajtott czél 
sikerének fénye és tündöklése magadra irányította 
a legmagasabb királyi kegyet, s kikényszeritette 
a kormányzásban és vezetésben elöljáróid el
ismerését és összes mindnyájunknak tisztelő sze- 
retetét.

Megszokott az alkalom Nagyságos Uram s 
minket mégis nem a szokás toborzott köröd, 
hanem az a hajnali csillag, mely közéletünk egén : 
dereng, s melynek első csillogása te reád is j 
hozott fényi. Ki van bontva a te zászlód — jog, j 
törvény, igazság és közös jelszavunk a békés j 
haladás zászlója, városunkban te vagy a zászló
tartó — uj erőt kaptál a vezérlő munkához, a 
vezérlő munkához, a királyi kegy újból megerő
sített, adja az ég, hogy hosszantartó legyen 
az erő.

Szükségünk van a te erődre, szüksége van 
arra e szerény tisztikarnak, melynek munkásságát 
a legodaadóbb példával vezeted, szüksége van 
arra c városnak, mely kibontott zászlódat, hiven 
s egyelértőleg követi s szüksége van arra kedves 
családodnak, melynek minden tagja a félj s az 
apa iránt tartozó szeretettel környékez.

Szükségünk van a te erődre s ép azért ez 
ünnepélyes alkalomból tiszta, önzetlen szívvel 
kérünk, kíméld erődet, a vezérnek nem az a hiva
tása, hogy közlegény helyett harczoljon, de hogy 
vezessen, megjelölje az irányt, melyben serege 
követni tartozik; a vezér nem épit utat, csak 
megnyithatja s megépítteti azt. Emeljen ki téged 
is a legújabb királyi kegy a közharezosok sorából, 
maradj azon a polezon, melyet betölteni kivatva 
vagy, ne légy jövőre egyszerű napszámos, munkása 
a tisztikarnak és városnak, de légy vezetője, 
vezére, mely parancsol, vezet s mi ígérjük, hogy 
zászlód mellett erősen fogunk kitartani. Számolj 
kérünk azzal, hogy kívülünk egy szükebbkörü igaz 
család is benned reménykedik s jól tudod, hogy 
a phisikai erő is kopik — túlságos használat el
veszi rugékonyságát s a ki erejét túlfeszíti, nem 
a czélnak tör, de a czéltól távolodik s ha jogunk 
volna hozzá, mi a sereg, mely zászlódhoz esküdött 

| a vezért a távolodástól eltiltanók, mert köz- 
: harezosunk sok van, de vezérünk csak egy.

Szükségünk van a le erődre, melyet a 
1 királyi kegy újból megerősített, adja az ég, hogy 
j hosszantartó legyen az erő. Igaz szívből kívánjuk ezt 
I neked kedves Mesterünk, Nagyságos Tanácsosunk.

Szitnyai József meghatva köszönte meg a 
| tisztviselői karnak ragaszkodását és az ö kitün- 
; letésc fölött való örömének igen jól eső módon 

való kifejezését. Örvend ő is — mondá — a ki
tüntetésnek, de ő e kitüntetésben inkább a munkát 

| látja mcgjulalmazottnak, melyet 30 év óta végez, 
j s a mely mint látja, nem volt meddő munka. 

Erősítőnek, buzditónak veszi e magas kitüntetést, 
mely neki erőt ad továbbra is munkálni a haza 
és c város érdekeiért. A városi tisztikar üdvöz
lése után a kath. lelkészség is az iskolák összes 

' tanítói valamint az apácza zárda küldöttsége 
kereste lel a polgármestert, kiknek nevében 
Podhragyay Pál prépost-plébános üdvözölte a 
kitüntetett polgármestert oly szivhez szóló és 
nemes hangú beszéddel, a milyet nem hallottunk 
még a városház tanácstermében.

Meghatva, a jól eső örömtől szinte küny- 
| nyezve köszönte meg az ünnepelt az üdvözletét,
| az üdvözlő főpap szavai szívtől szivhez szóllottak 

s valóban ünnepélyessé, meghatóan széppé tették 
úgy az ünnepeltre, mint az ünneplőkre nézve a 
gratulátió máskor s más körülmények között szinte 

i sablonos módját.

Ezután még a kővetkező egyesületek, testüle
tek üdvözölték küldöttségek által Szitnyai Józsefet: 
a F. M. K. E. selmeczbányai választmánya; a M. 
T. E. Szitnya Osztálya; az akadémia tanári tes
tületé; a Kereskedelmi társulat; a gymnasium, a 
polgári társaskör; a Lövész-egyesület; u mészá
rosok ipar társulata; a bányászok küldöttsége. 
Mely küldöttségek egytől-egyig őszinte örömük
nek adtak kifejezést a megérdemelt kitüntetés 
fölött.

Azt hogy levélben és sürgönyileg hányán 
és kik gratulálták meg az uj királyi tanácsost nem 
soroljuk fel, mert az igen bosszú névsor volna.

Szerdán este a város polgársága fáklyás 
zenével tisztelte meg a polgármestert a mikor 
Altmann Imre tartotta az üdvözlő beszédet és 
azután a városi vigadóban bankettet rendezett 
a kitüntetés örömére, a melyen annyian vettek 
részt, a hányán csak befértek.

És a munka emberének e kitüntetés is csak 
munkát hozott, a szokatlan nagy ünnepeltetéssel 
járó nagy és nehéz munkát, a melyet azonban 
megbir ő, hisz harmincz évi gyakorlata van a 
munkabírásban.

V Á R O S I  Ü G Y E K .
Törvényhatósági közgyűlés.

Tegnap tartotta meg a törv.-hat. bizottság a 
április havi közgyűlését, melyen a tagok, daczára 
csúf áprilisi időnek, szép számmal jelentek meg. 
A közgyűlés öváczióval kezdődött, a belépő kir. 
tanácsos, polgármestert éljen-riadal fogadta s 
Heincz Hugó t. ügyész üdvözlő beszéde és indít
ványa után nagy lelkesedéssel mondta ki a köz
gyűlés, hogy jegyzőkönyvileg fejezi ki örömét azon, 
hogy a polgármestert kir. tanácsosi ezimmel tün
tette ki a király kegye.

Megéljenezték még Széli Kálmán köszönő 
leiratát s nem éljenezték meg a Hegedűs Sándor 
kereskedelmi miniszter leiratát, melyben kurtán- 
furcsán elutasilja a város deputácziós vasúti kérvé
nyét. (Hát biz’ ez a kérdés elhegedültetelt. Szedő.) 
Sebaj, ha nem volt jó a d e p u t á c z i ó ,  majd 
csak segít tán a d i s z - d e p u t á c z i ó .

A gázgyár ügye a Damokles kardjának sor
sára jutott — lebeg.

Az alorvosi állás szervezése elhatároztatott.
A közgyűlésen részt vettek az uj városatyák 

is és Örömmel láttuk, hogy nemcsak vendégszere
pelni jöttek oda, hanem végig ülték az ülést, bár 
példát vennének tőlük a régibb várospapák is.

*
Részletes tudósításunk a következő:
Elnök; S z i t n y a i  J ó z s e f  kir. tanácsos, 

polgármester.
Jegyző: S z t a n c s a y  Mi k l ó s  főjegyző.
A polgármesteri jelentés tárgyalása során a 

tanácsi előterjesztéshez képest jóváhagyó tudo
másul vette a közgyűlés, hogy Vihnye fürdőben 
a régi fürdőház fedélszékét még nem kell teljesen 
kicserélni, mert a fedélszék kisebb tatározásokkal 
egynéhány évig még fentartható s a jelenlegi 
bérletidő lejártával úgy is az egész régi fürdő
házat alapjából át kell épiteni, minek folytán 
haszontalan kiadás lenne a 4000 frt, mibe az uj 
fedélszék építése kerülne.

A miniszterelnök, a főispán köszönő le
iratainak felolvasása után kellemetlenül hatott 
a kereskedelemügyi miniszter rendelete, melyben 
e város közönségét mind három kérésével el
utasítja, nem építtetheti ki az állam költségén a 
Garam-Berzencze—selmeczbányai vasutat rendes 
vágányuvá, nem engedélyezi a harmadik vonatot 
és nem szállítja le a tariffát.

E tárgyhoz a főjegyzőn kívül liozzászóloltak 
F a r b a  ky I s t vá n ,  Dr. S t u l l e r  G y u l a  és 
S z é k e l y  Vi l mos .  Jól esett hallanunk kép
viselőnk! öl, hogy még ő maga is tulszigorúnák 
tartja a miniszter merev álláspontját, nem bízik 
ugyan a rendes vágányu vasút kiépítésében, mert 
két millióról lenne szó, melyet nem lehet finan- 
czirozni, de a másik két kérés jogos s mindaddig 
kérelmezni kell. mig teljesítik kérelmünket.
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A közgyűlés Dr. S t u 11 e r Gy u l a  hozzá- j 
szólása után ki a gyakori visszautasítás után is ! 
a gyakoribb kérvényezést ajánlja azt határozta, 
hogy újból felír e miniszterhez s a kérvényt a 
vasút ügyhez kiküldött szőkébb körű bizottság 
által küldöttségileg rendelte cl feljutattni.

A városi közjégverem használatáról a tanács 
által megállapított szolgálati utasítást észrevétel 
nélkül vette tudomásul a közgyűlés és megengedte ! 
hogy a régi vizvezető ács helyébe 300 írt évi 
javadalmazással (eddigi 288 frt) hozott vízveze
téki felügyelőt alkalmazzon a polgármester.

Hosszú vita indult meg a kórházi szabály
zat megállapítása és az alorvosi állás szervezése 
tárgyában kidolgozott szabályrendelet tárgyalásá
nál, Dr. Stuller Gyula, Farbaky István, és Heincz 
Hugó a bélabányaiak ismert jogos kívánságait is 
szerették volna a szabályrendelet keretébe for
málni, Szitnyai József és Sztancsay Miklós azon
ban kiemelték, hogy a jogos érdekek biztosítása 
tárgyalás alatt áll, de első sorban a szabályzatot 
kell megállapítani, mert ettől függ, hogy a kórház 
megnyerheti-e a nyilvános jelleget — ez főbb köz 
és anyági érdek, azért az ügy elhalasztása a mint 
inditványoztatolt — ártalmára volna a főbb ér
dekeknek.

A tanácsi előterjesztés aztán elnökileg elfo
gadottnak jelentetett ki.

A járvány kórház és a tűzi faraktár helyéül 
legalkalmasabbnak találtatván a bélabányai kapun 
túli alapítványi kert — a tanács utasitatott, hogy 
ennek megvétele tárgyában tárgyaljon.

A légszeszgyár eladása ügyénél hosszabb vita 
fejlődött ki. Farbaky István, Sobó Jenü és Heincz 
Hugó szólották hozzá a tárgyhoz. A vita vége az 
lett, hogy utaslttatott a tanács, hogy a tárgya
lásokat a vállalkozó czéggel, ha ez hajlandó újból 
vegye fel s úgy oldja meg a kérdési, hogy a vilá
gítási jog kérdése teljesen tiszláztassék.

A járvány kórház részére elvben elhatároz
tatott a r. kath. plébánia tulajdonát képező kert 
megvétetele, hova, a városi faraktár is elfog he
lyeztetni.

A jelenlegi tűzi faraktár helye átengc-dtetik 
a gymnasiumnak tornacsarnok létesítése czéljára 
azzal a kikötéssel azonban, hogy a létesítendő 
tornacsarnokát az összes iskolák növendékei hasz
nálhassák.

A gazdasági tanácsos márczius havi jelen
tésének felolvasása után Pauer János kifejezte 
azt az óhaját, hogy szeretné ismerni a múlt év 
gazdasági forgalmát, a gazdasági tanácsos kije
lentette, hogy biz a múlt évben a gazdaság vesz
teséggel járt, de a jövőre talán nem fog azzal 
járni. Elrendelte a közgyűlés a részletes kimuta
tásnak a jövő közgyűlés elé való terjesztését.

A többi ügyekben elfogadták a tanács javas
latait.

EGYESÜLETI ÉLET.
A polgári társaskör közgyűlése.

A polgári társaskör folyó hó 9-én délután 5 
órakor tartotta meg évi közgyűlését Szitnyai József 
elnöklése és a számos tag részvevése mellett.

A tárgyalás megkezdése előtt Greguss Antal 
alelnök indítványára örömét fejezte ki a közgyű
lés, hogy a kör elnökét Szitnyai Józsefet Ö Felsége 
a kir. tanácsosi czimmel tüntette ki.

Az elnöki jelentést, melyet Altmann Imre 
készített és adott elő, s melyet az alábbiaftian 
közlünk, nagy tetszéssel fogadta. Az elnöki jelen
tés a következő:

Igen tisztelt Közgyűlés.
A társulás ösztöne vele született tulajdon

sága az embernek, miért is természeténél fogva 
az ember polgári társaságra van rendelve. A 
magány elnyomja a lelket, megzsibasztja a szellemi 
erők működését, a társaság felemel, a tökélet
lenből tökéletest létesít. Csak a társaságban van 
fejlődés, csak itt lehet az ember gazdaggá test
ben és lélekben, csak itt vergödhetik a meg
nyugvás s a boldogság fokára. A társadalom 
nélkül nem virágozhatik a tudomány és a művé
szet, a társadalmi életnek köszönhetjük a müipar 
s kereskedelem gyarapodását, a szivet nemesitő 
s humánus intézetek létesítését, s mindent, mi 
az ember jobb részének, a szellemnek fejlődését 
eredményezi; mert helyesen mondja egy Írónk, 
hogy miként a gyémántot csak gyémánttal lehet 
simítani, úgy az ember is csupán magához hasonló

h-nyek társaságában művelődhetik. Zárd ki az 
embert a társas életből é> alábbvaló lesz az 
oktalan állatoknál; mert valamint kiművelve a 
legfeiségesebb teremtvény, úgy müveletlenségében 
ö a legvadabb és legiszonyatosabb.

A társadalmi életnek előnyei lebegtek a leg
nagyobb magyarnak, gr. Széchényi Istvánnak,szemei 
előtt midőn Bpcsten a nemzeti kaszinót megalapító, 
mert jól tudta, hogy a nemzetet, melynek üdvéért i 
hangosan dobogott nemes szive, melyért munkás
ságát, vagyonát, életét áldozá, csak az együttértő, 
együttérző társulás, a közös érdek előmozdítá
sára irányuló együttes munkálkodás teheti nagygyá, 
szabaddá, boldoggá. íme a kaszinó czélja, iránya. 
Az embernek, mint szellemi, társadalmi lénynek 
társaival való egyesülése, hogy a szellemi erők ! 
fejlesztése, a szívnek, kedélynek nemesbülése, a i 
tökélyesbülés, művelődés, a közös jó külőmbözö 
kívánalmainak kielégítése, s az. embernek boldog
ságra törekvő végczélja, rendeltetése biztosittassék. ,

E magasztos feladatok lelkesítek azokat is, 
kik négy év előtt városunkban a polgári társas
kört megalapiták. A szorosabb értelemben vett 
polgári elem a társulás ösztönétől hajtva otthont 
kereseti, hogy emberi feladatának annál jobban 
megfelelhessen. S midőn ez otthont a polgári 
társaskörben megalapitá, s midőn e kör múlt évi 
működéséről szóló jelentését az elnökség köte- 
lességszerüen beterjeszti, önkényt előtérbe tolul 
a kérdés, mennyiben felelt meg a kör kitűzött 
nemes feladatának. S ha e kérdésre őszintén 
válaszolni akarunk, mit sem habozva ki kell jelen
tenünk, hogy a szép vezéresz-mék megtestesülése 
tekintetéből még nagyon sok a kívánni való; a 
polgári társaskör mindeddig még nem lett azzá, 
minek hivatásánál fogva lennie kell, egy közhely, 
hol inig egyrészt az élet gondjai s küzdelmei 
közt kifáradt, társaságra vágyó ember üdülést, 
szórakozást, másrészt minden nemesebb, a közös 
boldogulást előmozdító eszme hálás talajt talál, 
hol megérve a társadalom minden rétegére árassza 
áldástosztó sugarát.

Nagy a feladat, tisztelt közgyűlés, s cl kell 
ismernünk, hogy ha az kellően be nem töltetett, 
annak oka leginkább a mindennapi gondok által 
sanyargatott élet körülményeiben rejlik; de mind
emellett nem szabad el csüggednünk, előre kell 
törnünk, mert bátraké a diadal! Hiszen csak az
erőknek nagyobb tömörülése s a közügyok iránti 
nagyobb érdeklődés kell, és a polgári társaskör 
megfelel hivatásának. Hány városi, ipar, kereske
delmi, kőzmivelődési, gazdasági ügyet lehetne itt 
megbeszélni, minek az egész társadalomra csak 
üdvös hatása lehetne. S hogy ez elérhető, kivi
láglik onnan is, hogy — miként ezt ismét meg
nyugvásunkra mondhatjuk, a polgári társaskör 
működése eddig sem volt teljesen meddő, s a mi 
fő, haladásnak örvend. A társas szellem polgá
raink között élénkebb, mi ismét a közügyek iránti 
nagyobb érdeklődést kelti fel, a kölcsönös tiszte
let s szeretet Összhangját szüli s az egymást tá
mogató haladásnak útját egyengeti s az össze- 
tartókat a boldogilás révébe vezeti. Ennélfogva 
ha a polgári társaskör minden feladatának eddig 
nem is felelt meg, de az ut meg van törve, leg
főbb kívánságunk csak az lehet, hogy azon folyton 
előre haladva a közös jó érdekében folyton virá
gozzék. S ez pedig csak a tagok összetartó ereje 
által érhető el.

Áttérve a múlt évi ügyvezetésre, az elnök
ség jelenti, hogy a választmány a múlt évben 
négy gyűlést tartott. Az egyesületet érintő fonto
sabb határozatok közül telemlitendők az összes 
lermek újonnan való befestése s jobb beren
dezése, a légszesz bevezetése, mi áltál helyiségeink 
barátságosabb képet nyertek, az itteni tartózko
dás kellemesebbé lett.

A múlt évi közgyűlési határozatból kifolyólag 
fel kell említenünk, hogy körünknek a kasinóval 
való egyesülése czéljából kiküldött bizottság több 
Ízben ülésezett, de a két egyesületnek kívánatos 
egyesülése a szükséges pénz hiányában nem jö
hetett létre.

A körnek a múlt évben 144 tagja volt, ezek 
közül többen ki-, mások ismét beléptek, jelenleg 
a tagok összes száma 154 tehát a múlt évihez 
képest szaporodás 10 tag. E helyütt feli kell emlí
tenünk, hogy több tagunk jelentékeny tagsági 
díjjal van hátralékban, miként ez ügybuzgó pénz
tárosunk jelentéséből is kiderül, s kívánatos 
volna, hogy a hátralékok mikénti behajtása ügyé
ben a t. közgyűlés határozatot hozzon.

Egyebekben az ügymenet rendes volt, a 
tisztviselők rájok bízott kötelmeiknek dicséretesen 
meg feleltek; adja az ég, hogy fáradozásaikat 
siker koronázza, hogy e kör folytonosan erösbülve

a legnagyobb magyar, dicső Széchenyi Istvánunk 
szelleméből! előre haladva, hivatásának minél 
jobban feleljen meg a haza, «. város s a társada
lom javára.

Megadta ezután a közgyűlés a felmentvényt 
a tisztikarnak > megállapította a jövő év budget- 
jét 1271 irtot irányozván elő. Elhatároztatott, hogy 
a hátralékos tagdíjak behajtását esetleg per utján 
is eszközölje a választmány, felemeltetett a kártya
játék dija s a Nemzet és Pester Journál helyett a 
Budapesti Napló járatását rendelte el a közgyűlés.
A kaszinó helyiségeinek Ízléses és kényelmes 
berendezéséért köszönd szavaztatott a választ
mánynak s ezután megejtetett a választás melynek 
során Papp György, Dobó Sándor, Piczin Lajos, 
Baker Alajos és Bánik Lajos tagok választattak 
be a választmányba.

A közgyűlés után a tagok sokáig elmulattak a 
kaszinó valóban otthonos és csinos helyiségiben.

H Í R E K .
Szomorú hir.

Krausz Kálmán főkapitányt és családját súlyos, 
nehéz csapás érte. A család első gyermeke, büszke
sége a kis Géza f. hó 11-én meghalt. Meghalt a 7 
éves kis fiú, mikor még alig éli és sötél gyászba 
borította halálával azokat, akik annyi reményt, 
annyi örömet tesznek el vele a földbe.

Szomorúság, sötét szomorúság ütőit tanyát 
a csendes boldogság kis fészkében, a hol az 
istenfélés és jótékonyság volt otthon, mert az 
ajtón, melyen annyi szegény kopogott, belopódzott 
a hivatlan fekete vendég, melynek árnyéka a gyász 
és a sötétség.

Nagy a te hatalmad, hideg halál, hogy nem 
tud legyőzni még a szülői szeretet melegsége sem ; 
de nagy a te hatalmad is Mindenhaló Isten, aki 
egyedül tudsz vigasztalást adni ott, ahol kétségbe
esve, gondolat nélkül áll meg az ember s tépe- 
lődve kérdi; miért, miért történt ez?! Te vetted 
magadhoz angyalaid közé őt, aki itt is angyal volt 
még, te adj tehát vigasztalást azoknak, akik oly 
nehezen tudnak megnyugodni beláthatatlan vég
zésedben.

Te pedig, aki elmentél, édes kis fiú, a menny
országba ahoz, akihez most tanultál imádkozni, 
imádkozz, hogy azt a mosolyt, amelyet elvittél, 
adja vissza az, akihez most olyan közel vagy. 
Eszközölj ki vigasztalást azoknak, akik téged úgy 
szerettek s akiket te úgy szerettél; eszközöld ki 
azt a megnyugvást, hogy nem haltál te meg, csak 
átmentéi abba a szebb életbe, ahol nem hervad 
el a virág, himesebb a lepke, csengőbb a kaczaj, 
igazabb a boldogság. Legyél most már őrző- 
angyala azoknak, akiké voltál rövid földi életedben 
s őrizd meg őket a további szomorúságtól.

— Április 11. Városunkban megünnepeltük 
a 4-8-as idők törvényeinek szentesítésének évfor
dulóját, a melyet a törvény is nemzeti ünneppé 
tett. Reggel a róm. kath. nagy templomban majd 
az ág. h. evangélikus templomban volt ünnepé
lyes isteni tisztelet, melyeken részlvettek az összes 
hivatalok. A lyceum növendékei iskolai ünnepélyt 
is tartottak, melyen Király Ernő, a történelem 
tanára ismertette az 1848-iki törvényeket. Azzal 
kapcsolatban, hogy a lyceum ifjúsága márczius 
15-ikét is meg szokta ünnepelni, igen tanulságo
san fejtegette az ezen nap és április 11-ike kö
zötti kölömbséget. Kiterjeszkedett azután az 50 
év előtt történetekre, jellemezve az 1S49. márcz. 
4-én kiadott császári államszervezeteket, s evvel

| szembe állítva az április 14-iki trón vcsztettségi 
| határozatot, melynek az leli a következménye, 
i hogy az európai államok elejtették hazánk ön- 
| állóságának ügyét. Az ünnepélyt az ifjúság a 

Hymnus-szal kezdte és a Szózattal végezte.
— Halálozás. Cseh Lajos bányatanácsos 

1 családját súlyos csapás érte. Érti Jenő vasúti mér
nök, ki csak a múlt évben nősült s vette el Cseh 
Kornéliát Cseh Lajos bányatanácsos leányát, mint
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értesülünk, e hő 10-én Teschonben elhunyt. A 
férfikora virágában elhunyt halálát nemcsak korán 
özvegyen maradt neje, de kiterjedt rokonság is 
gyászolja.

— A g'ymnasium kiegészítése. Mint múlt 
számunkban jeleztük, e hó 8-ára gyűlést hivott 
össze Lihn Antal kir. járásbiró a hatosztályu gym- 
nasium nyolcz osztályúvá való kiegészítése tárgyá
ban. A gyűlésen, melyen Lilla Antal kir. járásbiró 
elnökölt, száznál többen vettek részt s ott láttuk 
társadalmi életünk összes kitűnőségeit. A gyűlés 
nagy őrömmel vette tudomásul azt a kijelentést, 
hogy kilátás van a kultur-missziót teljesítő gym- 
nasium kiegészítésére s az elnökség előterjesztését, 
hogy a c; '! mielőbbi elérése végett küldöttséget 
meneszszeiu k a kultuszminiszte: hez és a herczeg- 
primáshoz, egyhangúlag elfogad a a gyűlés. Podh- 
ragyay Pál prépost-plébános indítványára elhatá
rozta azt is, hogy a város közönsége kéressék 
fel, hogy csatlakozzék a mozgalomhoz. Aláírták 
azután a jelenlevők a memorandumokat, melye
ket több tagú küldöttség fog a kultuszminiszterhez 
és herczegprimáshoz elvinni. — Tekintettel arra, 
hogy a kultuszminiszter csak a napokban megtar
tott budget-beszédje alkalmával azt a fontos ki
jelentést tette, hogy a gymnasiumok fejlesztését 
felette szükségesnek tartja, hisszük, hogy a mozga
lom mielőbb eredményhez vezet, annál is inkább, 
mert városunk a tót-tengerben egy szigetet, védő 
bástyát képez, melyet bizony országos érdek minél 
jobban megerősíteni.

— ,,Ideálista“ czimen uj lapot indít meg 
Vö r ö s  F e r e n c z, a Selmeczbányai Híradónak 
volt szerkesztője. A mai sivár materiális kor után 
kővetkező ideális jobb kornak lesz ez az újság a 
hirdetője, mely kornak okvetlen be kell követ
keznie az . I d e á l i s t a "  szerkesztősége szerint. 
Őszintén kívánjuk, hogy következzék be e kor és 
boldoguljon az .Ideálista" és boldoguljanak az 
i d e á 1 i s t á k.

— Vasút megnyitás. Az Ipolyság—Németi 
közti h. é. vasutat e hó hatodikén nyitották meg 
ünnepélyesen. A fellobogozott vonatot minden 
állomáson sűrű éljenzés fogadta, meglátszott, hogy 
örömet hozott Ilontvármegye közönségének. Váro
sunk Szitnyai József kir. tanácsos polgármester 
vezetése alatt hét tagú küldöttséggel volt kép
viselve a vasút megnyitási ünnepélyeken.

— Valeta. Megindult a valetálás, vigadva 
búsuló harmadéveseink megkezdték a szokásos 
bucsuzást, ezt a régi hagyományos szép szokást, 
melynek busulás az eleje — vigasság a vége és 
legtöbbször a megígért „édes" viszontlátás a 
következménye.

— Selmeczi regalitas. Hirt adtunk már 
arról, hogy a dobányjövedéki igazgatóság elren
delte, hogy finomabb fajtájú regalilás és trabuccos 
szivarokat a mi dohánygyárunkban is készítsenek. 
E szivarok gyártása már meg is kezdődött s mint 
alkalmunk volt látni, az uj szivarok nagyon jól 
festenek s remélhető, hogy a szivási próba vizs
gán eminenter esnek át, amiből nekünk nem csak 
dicsőségünk de az a hasznunk is lesz. hngy a 
dohánygyárat bővíteni fogják s igy több munkást 
alkalmaznak.

— Meteorologiai állomás Bátban. A m.
kir. országos meteorologiai s földmágnességi in
tézet igazgatósága Bálban meteorologiai állomást 
állított fel, mely a jövő hóban megkezdi műkö
dését. Az intézet vezetője Sztankay Aha dr. báti 
gyógyszerész. Ez állomás a második Hontmegyó- 
ben, eddig ugyanis csak városunkban volt.

A lövészegylet választmányi ülése. 
A selmeczbányai lővészegylet választmánya e hó 
10-én délután választmányi ülést tartott S t u 11 e r 
G y u 1 a dr. főlövészmester elnöklése mellett. Az 
ülésen a közgyűlés elé viendő tárgyakat vitatták 
meg s elhatározták, hogy a lövöldét május hó
7-én nyitják meg. A közgyűlés napjául juiius hó 
7-ik napját tűzték ki. Tudásul vette a választ

mány Fiedler Gyula másodlővészmesternek egész
ségi okból való lemondását s az ő teendőinek 
ideiglenes ellátására Liha Antal járásbirót kérte 
föl. Elhatároztatott továbbá, hogy jövőre úgy a 
pisztoly, mint a puska lövészek diját 6 forintban 
ajánlja a választmány a közgyűlésnek megálla
pítani.

— Gyújtogatás. Folyó hó 10-én ese 8 óra
kor tüzet jeleztek Sleffultóról. A tűzoltóság hamar 
készen volt s az eteő tüzjel után végig rohantak 
a nehéz kocsik a Deák Fereno.z-utczán, ki Stef- 
fultó felé. Egy magányosan álló kincstári bányász
lakás égett, melyet, mivel viz egyáltalán nem volt, 
szétszedtek a tűzoltók. A rendőrség nyomozván 
a Itiz keletkezésének okát, megállapította, hogy 
azt gyújtogatás okozta. Másnap megkeritette a 
gyújtogató* is, aki nem más, mint a házban lakó 
Greschner János, aki lakótársa iránt táplált bosz- 
szuból gyújtotta föl a házat. Átkisérték a bíró
sághoz. A tűz által okozott kár nem nagy, mivel 
a háznak csak fedele égett le.

— Kémény tűz. Folyó hó 10-én este 7 
órakor tűzi lárma verte fel a város közönségét. 
A plébánia melleti levő Welwardt-féle házban 
kéménytűz ütött ki, melyet gyorsan eloltottak, 
úgy, hogy semmi kár nem történt. A kémény 
kigyulását az okozta, hogy a kályha füstcsőve 
nem volt eléggé kitisztítva s a nagy tüzeléstől 
tüzet fogott az abban levő korom s igy kigvuladt 
a kémény. Ajánlatos volna a tüzrendészeli sza
bályrendeletet úgy módosítani, hogy ne csak a 
•kémények, de a füstcsövek takarítását is a kémény
seprő legyen köleles elvégezni, mert a gyakori 
kémény gyulásoknak oka, többnyire a füstcsövek 
felületes tisztítása, s bár eddig nem történt még 
nagyobb szerencsétlenség a kéménygyulásokból, 
egyszer megtörténhetik a mi még nem volt s 
ebben a mi emeleles fedelű, zsindely tetejű váro
sunkban akkora tűz lesz, hogy az egész város 
leéghet. Addig segítsünk tehát magunkon, amíg 
nem késő. Ez alkalomból felhívjak nagyközönség 
figyelmét arra is, hogy a tüzrendészeli szabály- 
rendelet értelmében a házak padlásaira a kellő 
mennyiségű vizet mindenki hordássá fel.

Elitéit tolvaj banda. A múlt évben 
több tolvajlás történt Hodrusbányán és Vihnyén, 
melyeknek tetteseit hosszas nyomozás után sike
rült kideríteni. Az elfogott tolvajok és orgazdák 
fölött folyó hó 11-én Ítélkezett az aranyos-maróthi 
törvényszék, amely Klincsay Mihályt 2 évi, Farbják 
Mártont félévi, Farbják Mártonnét 14 napi, Farbják 
jánost 3 hónapi börtönre Ítélte el.

— Talált tehén. Folyó hó 10-én egy fekete 
tarka, hat éves tehenet talált Péntek György sel
meczbányai lakos. Bejelentette a rendőrkapitányi 
hivatalnál, hol tulajdonosa kellő igazolás után 
átveheti.

— Mautner-féle virág1 mag’vak, kaphatók 
Csiba István vaskereskedésében, ahol minden féle 
kerti eszközök is raktáron vannak.

^ I r o d a l o m , zen e7 ~
— „Hasznos Tanácsadó**. Kinek ne volna 

arra szüksége ? Hát még, amikor évenkinli potom 
2 forintért szert tehet egy ilyen hü tanácsadó és 
szórakoztató jó barátra, mint a milyen a „Hasz
nos Tanácsadó" czimü képes családi lap, mely 
husvét vasárnapján jelent meg Gerő Attilla, ösmert 
költő és műfordító szerkesztésében és a „Hasznos 
Tanácsadó" betéti társasága kiadásában. A lap 
mindenkinek, aki egész évre előfizet, ajándékul 
adja Benedek Elek: „Magyar Népköltés gyöngyei" 
czimü gyönyörű és diszkölésü müvét, melynek 
bolti ára három forint azaz egy forinttal több 
mint az előfizetési összeg. Tehát a .Hasznos 
Tanácsadó" egy forintot fizet rá mindenkinek a 
ki járatja lapját. Ezen kívül száz meg száz olyan

I tanácsot közöl, a mezőgazdaság és háztartás 
köréből, mely maga egy vagyonnal felér. A ki e 
laptól mutatványszámot kér, és arra elő is fizet, 
hü marad mindig hozzá. Az első szám tartalma

a kővetkező: Szabolcska Mihály : Idehaza járok. 
Vers. Jakab Ödön : A „Hasznos Tanácsadódról. 
Heltai Jenő: Dal. Vers. Ágai Adolf: Az első 
gyermek. (Képpel.) Benedek Elek : A vér. Muzslai 
János: Márczius hó. Vers. Gyalui Tibor: Az iró 
asztal. (Képekkel.) Varsányi Gyula: Csak beszéld 
e l . . .  Vers. Dr. Somorjai P á l: a  rózsás arezszin 
titka. (Képpel) A Hasznos Tanácsadó ajándéka. 
Budapesti Életképek. Hoffman Ottó; Népszerű 
tudomány. (Képpel.) Irodalom és Művészet. — 
Mezőgazdaság és Kertészet. Konyha. — Háztartás. 
— Egészség és Szépség ápolása. Ruházat és Fehér
nemű. — Házi Vegyszerek. Házi Ipar. — Hirde
tések A lap szerkesztősége Erzsébet-körut 41. sz.
а. van és bárkinek szívesen ad levélbeli tanácsot 
is, ha rászorul, kiadóhivatala meg Ferencziek-tere
б. sz. a. van, hová az előfizetési pénzek külden
dők. A megjelent első számból mutatványt hozunk 
tárczarovalunkban.

— A „Budapest** elterjedósénak a titka.
Köztudomású, hogy a „Budapest" képes politikai 
napilap a legtorjedtebb újságja az országnak. 
Naponként 50 -60 ezer példányban, nagyobb ese
mények alkalmával pedig 80—90 ezer példányban 
jelenik meg. Sokan találgatják : mi ennek a titka. 
Megmondjuk. A „Budapest" nem ereszt hosszú 
lére semmit, hanem rövid tömörséggel beszéli 
el a napi eseményeket. E miatt aztán az olyanok 
is, akiknek nincs sok idejük az olvasásra, szíve
sen a kezükbe veszik, s anélkül hogy idejüket 
fecsérelnék, csakhamar értesülnek belőle minden
ről. Épp azért, főleg most a nyári időszak beköszön
tésekor gazdáknak, iparosoknak, szóval azoknak, 
kiknek teendőjük megszaporodott, a legaján
latosabb újság : a „Budapest". Tárczarovata élénk 
és változatos; hírei frissek, illuszlrácziói a napi
eseményekre vonatkozók. Egy szóval, egy oly jó 
■újság, amely méltán számot tarthat a közkedvelt
ségre. — Előfizetési ára egy hónapra 1 forint 
negyedévre 3 frt, félévre 6 írt, s egész évre 12 
forint. — Mutatványszámokat kívánatra bárki 
ingyen kap. Az előfizetések a „Budapest" kiadó- 
hivatalához, (Budapest, IV., Sarkantyus-utcza 3, 
sz. a.) küldendők.

— Uj zeneművek. Bár véget ért Carneval 
herczeg uralma, azért még mindig halotnszámra 
vesszük az idei farsangi mulatságoknak favorizált 
tánezdarabjait. Ezeknek a kiadásában is jó pél
dával jár elöl a Rózsavölgyi és Társa ezég s 
tényleg ő tőlük kapjuk a legpompásabb talp alá 
valókat, a legszebbeket, a legmelodikusabbakat. 
Ezúttal Radics Béla „Turista csárdásáról" kell 
első sorban megemlékeznünk mert ezt húzták czi- 
ganyaink a legszorgalmasabban. Ritka szép csár
dás telistele tüzes melódiákkal1 tánezra ingerlő 
szenvedélylyel. Ilyent Rácz Pali óta alig Írtak s 
a mellett nagyon olcsó is. Ára 2 korona. A ki a 
kellemesen behízelgő szivet és elmét gyönyörköd
hető keringőzenét szereti, az megtalálja élvezetét 
a Kutschera Alajos „Frauen angerl" czimü uj 
szerzeményében. Már a bevezetésnek lassú és 
gyorsabb tempóban váltakozó zenéje is megra
gadja figyelmünket. Hát még a három részből 
álló keringőnek édesen hullámzó muzsikája? 
rnit mondjunk erről? Nem tulzunk ha azt 
állítjuk, hogy ez a keringő, melódia és finomság 
dolgában felülmúlja az idén megjelent összes 
tánezszerzeményeket. Ára szintén két korona. Hogy 
Kutscherától szó esett egy kalap alatt felemlítjük 
a népszerű konponistának egy originális uj kup- 
léját is a melyei a Rózsavölgyi ezég ezen czim 
alatt adott k i: „Was Hans’chen mai gewühnt isi’, 
dass lásst dér Hans gar nie* Mint. Kutschera 
minden hasonló szerzeményében, itt is kelleme
sen tűnik fel a szerző gazdag invencziója és az 
könnyed tónus, amely az ő eddig alkotásaitt is 
hihetetlen népszerűségre emelte. Az uj kupiét 
már a mulattató humoristikus szövegénél fogva is 
melegen ajánljuk a könnyű zene híveinek. Ára 
1 korona 50 fillér.
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Körrendelet
valamennyi törvényhatóságnak.
Szakközegeim, valamint az állandó gazdasági 

tudósítók jelentéseiből sajnálattal értesültem, hogy 
a virágzásnak indult gyümölcstermelés egyik ágát, 
az almatermelést, a vértetünek nevezett rovar a 
legnagyobb mértékben veszélyezteti és azok a 
szabályrendeletek, a melyek ezen kártékony rovar 
irtása végett egyes törvényhatóságok által meg
alkottattak, a kívánt czél elérése és a fenyegető 
veszély elhárítására elégtelenek: ez oknál fogva 
tehát, midőn egyrészt a vértetü irtására vonat
kozó érvényben levő törvényhatósági szabály
rendeleteket hatályon kívül helyezem, egyúttal a 
többször említett kártékony rovar kötelező irtá
sára nézve az 1894. évi XII. t.-cz. 58. §-ában 
foglalt felhatalmazás alapján a következőket ren
delem :

!• §•
Minden birtokos köteles birtoka egész terü

letén, minden mező, (hegy,) őr az őrizetére bízott 
egész területén az almafákat és almafacsemetéket 
folytonos figyelemmel kisérni és ha azok törzsé
nek vagy ágainak kérgén kisebb-nagyobb, a vér
tetü jelenlétét feltüntető fehér gyapjas foltokat 
észlel, erről az elöljáróságnak azonnal jelentést 
tenni.

2 . § .

Törvényhatósági városok tanácsának, rende
zett tanácsú városok polgármestereinek és a köz
ségi elöljáróságoknak meghagyom, hogy a birto
kosokat. a mező, (hegy,) örökét az 1. §-ban 
körülirt kötelességük pontos teljesítésében szigo
rúan ellenőrizzék, a város, illetve község hatá
rában lévő almafákat, városokban a kiküldött 
tisztviselővel, nagy és kisközségekben az elöljá
róság egy tagjával és a községi faiskola szakértő 
kezelőjével, vagy ha a városban, illetőleg köz
ségben f'aiskolakezelő nem volna, más alkalmas 
egyén közbejöttével, az ezen körrendelettel egy
idejűleg kiadott Útmutatás segélyével, a birto
kosok, mező, vagy hegyőrök jelentése folytán 
esetről-esetre azonnal, a folyó évben pedig hiva
talból — tehát jelentés nélkül is a város vagy 
község egész területén — legkésőbb marczius hó 
31-ig megvizsgálják.

3. §.
Ez a vizsgálat teljesítésével megbízottak a 

vértetü jelenlétét megállapították, az illetékes helyi 
hatóság a birtokost vagy megbízottját azonnal 
felhívja, hogy annak irtását az „Útmutatás" sze
rint és a t.-cz. 95. §-ában megszabott büntetés 
súlya alatt, 3 napon belül kezdje meg és ezen 
irtást mindaddig folytassa, a meddig a vértetü 
teljesen elpusztul.

4. §.
Ha a vizsgálattal megbízottak az „Útmutatás" 

segélyével nem volnának képesek megítélni és 
eldönteni, hogy a vértetü jelen van, abban az 
esetben a megvizsgált almafának gyanúsnak talált 
részét (ágat, gallyat, vagy gyökérdarabját) köte
lesek az illetékes helyi hatóságnak beszolgáltatni, 
ez pedig köteles közvetlenül a m. kir. állami 
Rovartani Állomásnak Budapestre beküldeni.

5. §•
Az elöljáróság, illetve a tanács vagy polgár- 

mester által kiküldött tisztviselő kötelessége meg
vizsgálni azt, hogy a 3. §. értelmében elrendelt 
irtást a birtokos vagy helyettessé az „Útmutatás" 
szerint lelkiismeretesen teljesitctle-e ? és ha arról 
győződnék meg, hogy valaki az elrendelt irtást 
a meghatározott időn belül elmulasztotta vagy 
hiányosan foganatosította, azt az 1894. évi XII.

t.-cz. 52 &-ában foglallak értelmében a mulasztó 
: költségére az illetékes helyi hatóság végezteti, 
i egyidejűleg a mezőrendőri hihágási eljárást is 
l megindítja, esetleg nagy és kisközségekben a 
! mennyiben a mulasztás mértéke a 40 koronát 
| meghaladó pénzbüntetés kiszabását indokolná, az 
| eljárás megindítása végett a mulasztót a járás 
1 föszolgabirájának bejelenti.

G. §.
A« utak mentén levő fakon — ha azok nem 

i magánosok tulajdonai — a vértetü-irtás az ut- 
I fentartó költségére foganatosítandó.

7. §■
A vértetüirtás a folyó 1899. évben április 

| hó végéig, a következő években azonban mindig 
j márczius hó 31-ig végrehajtandó.

8. g.
Minthogy a vértetü nagymértékű elterjedé- 

I sének a fertőzött faiskolákban rejlik legfőbb oka, 
a mennyiben az azokból eladott alma vagy körle- 

; faoltvány és csemete vértetüvel fertőzve kerül 
| forgalomba, a községi elöljáróságok (városi tanács) 

figyelmébe ajánlom, hogy a község (város) terü- 
I létén levő valamennyi, tehát a magán és keres- 
! kedelmi faiskolákat is a legszigorúbb felügyelet 
i alatt tartsák s az ezekben netalán szükséges 
j irtómunkálatokat fokozott éberséggel ellenőrizzék.

9. §.
Ha a vértetü jelenléte valamely város vagy 

község területen megállapittatott, erről a szokott 
hivatalos utón hozzám azonnal jelentés teendő.

10. § .

Vármegyékben az alispán, törvényhatósági 
városokban a tanács tartozik folyó évi márczius 
hó 31-ig hozzám jelentést tenni arról, hogy a 
jelen körrendeletét a területén szokott módon a 
legkiterjetebben kihirdette és ennek szigorú vég
rehajtását elrendelte.

Köteles továbbá az alispán, illetőleg a tanács 
minden év október hó végéig hozzám bejelenteni, 
hogy a törvényhatóság területén mely város vagy 
község területén van vértetü? megtőrtént-e az 
irtás s mily eredménynyel, s hány esetben indít
tatott meg a mulasztók ellen a mezőrendőri kihá
gás j eljárás ?

Elvárom a törvényhatóságtól, hogy a fenye
gető veszély nagyságát felismerve, annak elhárí
tására a legodaadóbb buzgalommal közremunkál
nak s az ezen rendeletéin végrehajtásában esetleg 
résztvevő szakközegeimet, valamint rendcletem 
végrehajtását ellenőrző központi tisztviselőimet 
eljárásukban minden irányban támogatják.

Kelt Budapesten, 1899. évi február 14-én.
Darányi s. k.

M. kir. nyitrai 14. honvéd-gyalogezred.
‘ 17G. szám. kb.

Tekintetes rendőrkapitányi hivatalnak
Selmeczbányán.

A m. kir. honvédelmi Miniszter ur ő nagy- 
méltósága folyó évi január hó 24-én kelt 59./ cin.

! számú rendeletével a készletben levő jubileumi 
1 emlék érmek és félselyem szallagok értékesítését 
I engedélyezte

Ebből kifolyólag megkeresem a tekintetes
I czimet, hogy a járása területén tartózkodó m. kir.

24. honvéd-gyalogezredbeli az emlékérem viselé- 
i sére jogosított nem tényleges liszteket és legény- 
í séget megfelelő módon értesíteni szíveskedjék, 

hogy a mennyiben a jubileumi érmet selyem 
■ illetve félselyem szallagot venni óhajtanák, az ér

met 17 kr és a tisztek a selyemszallagot 13B/10, 
a legénység a félselyem szallagot 75/,0 kr ártérités 
mellett ezen parancsnokság ulján megkaphatják.

Kérem az esetleg jelentkezőkről névjegyzé
ket szerkeszteni a legénységnél a sorozási évfo
lyam, anyakönyvi lapszám és rendfokozat is kitün
tetve legyen s azt az esedékes pénzösszeggel 
együtt havonkint 10-ig megküldeni.

Balázs, s. k. 
ezred-parancsnok.

Az anyakönyvi hivatalok bejegyzései.
1899. április 5-től 11-ig.

Halálozás.

So
rsz

ál Az elhunyt neve. US

i ö. Grünvald Károlyné 71 é. aggkór
9 Weisz Józsel 3G e. t üil ögü mő kór
3 Ziegler Katalin 5 h. agyhártyaJob
4 ö. Poljak Józsefné 75 é. vógelgyengül.
5 ö. Rajdanszky P.-né 72 é. aggkór
G ö. Zacharovszky J.-né 74 é. „
7 Thurszky János 30 é. mellhártya izz.
8 Lupták Jozefa 18 n. velesztil Igyon.
9 Neuschl Júlia 7 é. lüdögü mökór

10 Itrba Samu 59 é.
11 Turczer Berla 5 é. tüdővész
12 Dcutsch Nándorné 21 é. tüdőgűmőkór
13 Kositz Margit 9 h.
14 Pelrinecz György 49 é. gutaütés
15 ö. Kirschner Jánosné 72 é. aggkór
16 Pomekacs Mihály 73 é.
17 Ivruzsliak Gyula 10 h. bél hurut
18 Kriszta Ignácz 25 é. tüdőgűmőkór
19 Krausz Géza 7 é. agyhártyalob

Születés.

„ ? i  
A szülök neve. =

<~í
Lakóhely.

1 Paloucsik József
Gyuricza Róza leány Sclmeczbánva

2 Savolt Mihály
Klakovszky Mária fiú Rovna

3 Majovszky Károly
Hók Zsuzsanna fiú Selmeczbánya

4 Zachar Sándor
Palovics Katalin fiú

5 Eisele Károly
Kalmár Emília leány

6 Visnyovszky Dano
Schvarcz Maliid leány „

7 Markó Tivadar
Knezovits Mária fiú

8 Trnka János
Pukacs Mária fiú Bélabánva

9 Ivanics József
Szplnjak Mária fiú *

10 Valent János
Habcin Viktória leány Steffultó

Kihirdetések.

So
rsz

ám
 1

A kihirdettek nevei. Lakóhelye.

1 Gsunderlik János Motvók
Stubnva Anlónia „

2 Keterer Mihály Selmeczbánya
Kiss-Kolint Anna „

3 Daubncr János Rovna
Nemet/. Anna Selmeczbánya

4 Petrinecz György Bélabánya
Zachar Mária Körmöczbánya

Házasság.

3
8 Az egybekeltek nevei Lakhelye
co

1 Vilmon Alajos 
Schmidt Mária

Rovna
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— Fontos közlemény. Nehezen emészthető 
ételek csak mértékletes élvezete is gyakran kü- 
lőnféle gyomorbajokat von maga után, melyek 
— ha Figyelembe nem vétetnek — könnyen 
nehéz betegségekké fajulnak. Ily bajok elliáritá- 
sára a Dr. Ftosa balzsamának kitűnő hatása be 
bizonyult és tanácsos hogy ezen készítmény egy 
háztartásban se hiányozzék. Valódi kapható az 
itteni gyógyszertárakban és Frágner, B. főraktárá
ban, Prága 203—III. Lásd a hirdetményt.

“ n i E i i r d i e t é s e S -
510,99. sz. 1899. tkv.

Árverési hirdetményi kivonat.
A selmeczbányai kir. járásbíróság mint tlkkvi 

hatóság közhírré teszi, hogy Poch Károly örök. 
végrehajtatnak Priekop Mihály végrehajtást szen
vedő elleni 83 frl tőkekövetelés és jár iránti végre
hajtási ügyében a selmeczbányai kir. járásbíróság 
területén lévő a pjergi 92. tljkben Priekop Mihály 
tulajdonául bejegyzett a -j- 502. hrsz. 123. népösz. 
sz. ház és udvar 400 frt és 503. hrsz. a kertre 
7 frt ezennel megállapított kikiáltási árban az 
árverést elrendelte, és hogy a fennebb megjelölt 
ingatlanok az 1899. évi junius hó 5*ik napján 
délelőtti 10 órakor a pjergi községi biró há
zánál megtartandó nyilvános árverésen a meg
állapított kikiáltási áron alól is eladatni fognak.

Árverezni szándékozók tartoznak az ingat
lanok becsárának 10 %-át készpénzben, vagy az 
1881. LX. t.-cz. 42. §-ában jelzett árfolyammal 
számított és az 1881. évi november hó 1-én 3333. 
sz. a. kelt igazságügyminiszteri rendelet 8. §-ában 
kijelölt óvadékképes értékpapírban a kiküldött 
kezéhez letenni, avagy az 1881. LX. t.-cz. 170. 
§-a értelmében a bánatpénznek a bíróságnál elő- 
leges elhelyezéséről kiállított szabályszerű elis
mervényt átszolgáltatni.

Kelt Selmeczbányán, 1899. évi marczius hó 
25-ik napján.

A selmeczbányai kir. jbiróság, mint telek
könyvi hatóság. Liha, kir. járásbiró.

515. sz. 1899. tkv.

Árverési hirdetményi kivonat.
A selmeczbányai kir. jbiróság mint telek

könyvi hatóság közhírré teszi, hogy a selmeczi 
tak. pénztár végrchajtatónak Bielicska Ferencz 
és kk. gyermekei végrehajtást szenvedő elleni 200 
frt tőkekövetelés és járulékai iránti végrehajtási 
ügyében a selmeczbányai kir. járásbíróság terü
letén lévő a bakabányai 2598. tljkb. Novak Kati 
Bielicska Ferencz kk. Bielicska Anna és kk. 
Bielicska Má riatulajdonául bejegyett a -f- 3816/c. 
hrsz. 10. népősz. sz. ház rét 332 frt 45 kr úgy 
az 1GG0. tljkb. Novak Kati, Novak Anna és kk. 
Bielicska Mária tulajdonául bejegyzett a -f- 3938/c. 
hrsz. pap flszlim vrchom nevű szántó 112 frt 
75 kr és a -f- 3938/d. hrsz. medzi bori (Jancsova 
nevű) rétre ezennel utóajánlat szerint 23 frt 10 
krban megállapított kikiáltási árban elrendelte, és 
hogy a fennebb megjelölt ingatlanok az 1899. 
évi május hó '2-ik napján délelőtti 10 órakor 
Bakabánya-Uhliszkon a községi kis biró házánál 
megtartandó nyilvános árverésen a megállapított 
kikiáltási áron alól is eladatni fog.

Árverezni szándékozók tartoznak az ingat
lanok becsárának 10%-át vagyis 16 frt GO kr 
20 kr és 40 kr készpénzben, vagy az 1881 : 
LX. t.-cz. 42. g-ában jelzett árfolyammal szá
mított és az 1881. évi november hó 1-én 3333. 
sz. a. kelt igazságügyministeii rendelet 8. g-ában 
kijelölt óvadékképes t.-rtékpapirban a kiküldött 
kezéhez letenni avagy az 1881 : LX. t.-cz. 170. 
g-a értelmében a bánatpénznek a bíróságnál elö- 
leges elhelyezéséiől kiálitott szabályszerű elismer
vényt átszolgáltatni.

Kelt Selmeczbányán 1899. évi marczius hó
23. napján.

A selmeczbányai kir. járásbíróság mint telek
könyvi halóság. Liha, kir. Jbiró.

tö b b s z ö r ö s e n  k i tü n te tv e ,

a jelenkor

a tisztító-kenőcs! 
M inden k ísé rle te t ok-

valódi « » l  a v é d je g y e i : vetlenÜ'  á lla n dó  hasz- 
Vörös esik a glóbussal. n á /a t vá lt föl.

Dobozok 5,8 és 15 krjával mindenütt kaphatók.

F r i í z  S e h u l z  j un. ,  L e i p z i g
a tisztító-kivonat feltalálója.

A legolcsóbb és legjobb festőolaj és 
f a k ó n s e r v á l ó  s z é n

a 20 év óta kipróbált

CARBOLINEUM
Avenarius szabadalma.

Utánzatoktól óvakodni kell !

Kapható: AVENARIUS R' Carüolineiim-gyáráliaii
Amstettenben (Alsó-Ausztria).

Iroda: Bécs, III1. Hauptstrasse 84.

HIRDETMÉNY,
A Szent-Háromság-téren fekvő Sembery-féle

3 emeletes ház
S S F  e l e ,  <1 ó

mely áll a földszinten: 5 bolthelyiségből, 1 
korcsmahelyiség és 1 pinczéből. I-ső emeleten :
4 szoba, 1 terem és éléskamra és konyhából.
Il-ik emeleten : 5 szoba, éléskamra és konyhá
ból. Ill-ik em eleten: 9 szoba, 2 éléskamra

és 2 konyhából

“  légszesz és vízvezetékkel. —
E la d á s i á ra  2 2 0 0 0  f r t ,  évi jövede lem  1 9 0 0  fr t. 

Bővebb felvilágosítással szolgál:

D I M Á K  J .  E .  kereskedő,
mint SEMBERY IRÉN úrnő meghatalmazottja.

A legjobbnak bizonyult HÁZISZER. mely 
az emésztést szabályozza, rendes vérkerin
gést eredményezi, a megromlott és hibás 
véralkatrészt eltávolítja (ami az egészség 
főfeltétele), gyorsan és biztosan megszünteti 
a gyomorbajt, és p. étvágytalanságot, savanyu 
főiböfögést, hányási ingert, gyomor- és hasbán- 
talmat, gyomorgörcsöt, a gyomor túlterhelését 
étellel, nyálkásodást, vértolulást, hamorhoida- 
kat. női bántalmakat, bélbajokat, a már 40 év 
óta jónak bizonyult

Dr. ítosa* balzsam

Minden gyuladás, seb és kelés gyógyí
tása biztos sikerrel jár, a női mell gyuladá-f 
sánál, tejrekedéses keményedésnél, a gyermeki 
elválasztásánál, tályogok, vérkelések, pokol-j 
var és genyedéseknél, továbbá körőmgenye- 
dés az úgynevezett körömméregnél a kézen 
és lábujakon, keményedéseknél, daganatoknál, p
mirigydaganatoknál holttetem képződéseknél! 
stb. 50 év óta bevált

Prágai Ű z i  kenőcs!#

FBAGEEB B. gyógyszerésztől Prágában 2Q3-1IL
Ki az emésztése minden munkáját uj életre 
serkenti, egészséges és tiszta vért szerez, kü
lönben is biztos és messze földön híres, bevált 
háziszer. 1 üveg 50 kr., kettős üveg 1 frt.

Postán 2 0  k rra l  d rá g áb b .

A gyógyulás fájdalom nélkül halad a kenőcs 
hűsítő hatása alatt.

Dobozban 25 és 35 krjával.
P os tán  6 k r ra l  d rá g á b b .

1 CrVF 1 TT1 P7^PT(PQ I M indenki csak az e re d e ti  kész ítm én y t k é rje  a  p rá g a i Fragner B.
'  g y ó g y sz e rtá ráb ó l és figyeljen  a r r a ,  hogy  a  Dr. Rosa balzsam  

iM iniagolás m inden  részén az itt lá th a tó  k e rek  véd jegy  leg y e n  ; a  prágai házi kenőcs cső- 
m agolásán  p e d ig  a jobb ró l lá th a tó  há rom  szögletéi véd jegy . — A ki e g y  u tá n z á s t ta lá l  "

nekem  be je len ti, d ija t  kap  ! — Elismerő levelek ezrei rendelkezésre állnak, 
l í a k t á r a k  H u d a p eN U m  :

Török József, Egger A. Thalmayer és Seitz, Kochmeister utódai ^
gyógyszertárában,

F ő ia k tá r  
:i li^sxitonCl B FR AílMFR Apoíkeke ,.Xum seliwar/.en A<IEer“ in l»rag,

.  1  ü h U l l I i ü  E c k  d é r  S p o r n e i g a s s e  X r . 2 0 3 .  G

Első cs. és kir. osztrák-magyar kizárólag szab.

om lokzat-festék-gyár
K r o n s t e i n e r  l í á r o l y

Bécs, III., Hauptsrasse 120. sz. (saját házában)
A ran y  é r m e k k e l  k i t ü n t e t v e .

Főherczegi és herczegi uradalmak, cs. és kir. katonai intézőségek, 
vasutak, ipari-, bánya- és gyári társulatok, építési vállalatok, építő

mesterek, úgyszintén gyári és ingatlan tulajdonosok szállítója.
E homlokzat-festékek, melyek mészben feloldhatók, száraz állapotban, 
poralakban és 40 különböző mintában kilonkint 1G krtól felfelé szállíttatnak 

és ami a festék szürtisztaságát illeti, azonos az olaj festékkel. 
Mintakártya, úgyszintén használati utasítás kívánatra ingyen és bér

mentve küldetik.

Nyomatott a laptulajdonos Joerges Ágost. özv. és Fia könyvnyomdájában Selmeczbányán, 1899.


