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Vasutunk ügye.
Selmeczbányára nézve a szélesvágányu 

vasút Ugye mindaddig aktuális, a inig maga 
vasút nem lesz meg. Mindazonáltal mostan 
nem foglalkoznánk újólag e tárgygyal, ha 
a vasutat létesíteni akaró helyi érdekli 
vasúti részvénytársaságnak egy a város 
k é p v i s e l ő t e s t ü l e t é h e z  intézett kérése 
nem kerülne legközelebb a törvényhatósági 
közgyűlés elé. így helyén valónak tartjuk 
hozzászólani e kéréshez és ezzel kapcso
latban a vasút ügyéhez.

Mint többször kifejtettük már e helyen 
mi Selmeczbánya városának érdekében fel
tétlenül szükségesnek tartjuk azt, hogy a 
város szélesvágányu vasúttal legyen össze
kötve a világforgalommal; kifejtettük, hogy 
mennyi és minő reális haszna lesz ez 
összeköttetésből a város közönségének: 
egy szóval határozott hivei voltunk és va
gyunk meggyőződésből a széles vágánya 
vasnt létesítésének, mert hiszen manap már 
csak középkori sötét felfogással lehet azt 
mondani, hogy vasút, nélkül is meglehetünk 
a mint eddig megvoltunk.

Örömmel kísértük tehát figyelemmel 
a mozgalmat, a melynek czélja az, hogy

városunk az Ipolyság—Németi helyiérdekű 
vasúti vonal meghosszabbításával széles 
vágánya vasutat kapjon s örömmel láttuk, 
hogy ez a terv már-már a megvalósulás 
stádiumában van, mert hiszen a múlt hóban 
meg volt a vasút közigazgatási bejárása is 
s ezt megelőzőleg a város közönsége 
100000 frt erejéig törzsrészvények jegy
zését határozta el. Méltán hihettük tehát, 
hogy ha a helyi érdekű vasúti részvény- 
társaság a létesítendő vasút közigazgatási 
bejárását megtartja — mintán értesülve 
volt arról, hogy a város 100000, a sel- 
meozi takarékpénztár 10000 forinttal, a nép
bank 5000 írttal járul hozzá az uj vonal kiépi- 
téséhez — az egész vonal financzirozásá- 
val is tisztában van. Ámde ugylátszik nem 
úgy van, mert, mint értesülünk, a részvény- 
társaság a város részé.’ml újabban legalább 
is 170000 frtnyi hozzájárulást kivan, mert 
különben állítólag nem tudja létesíteni a 
tervezett vonalat.

E kérés, mint említettük a jövő hó 
tizenegyedikén tartandó közgyűlésen a tör
vényhatósági bizottság elé terjesztetik s 
annak áll hatáskörében határozni arról, 
hogy előbbi határozatának megváltoztatá
sával hajlandó-e 100000 írtnál többel, eset

leg jóval többel járulni hozzá a tervezett 
; vasút kiépítéséhez.

Nincsen szándékunkban befolyásolni 
a törvényhatósági bizottságot hozandó hatá
rozatára nézve, de a legszigorúbb tárgyi
lagossággal vizsgálva a vasút kérdését ab
ban a stádiumban, a melyben az ma áll, 
ki kell jelentenünk, hogy részünkről nem 
tartjuk indokoltnak azt, hogy a város a 
már megszavazott 100000 írtnál többel já
ruljon hozzá a vasút építéséhez. Nem tart
juk indokoltnak pedig azért, mert a rész
vénytársaság s illetőleg a vállalkozó még 
semmiféle komoly, számítás alapját képez
hető tervet és költségvetést nem mutatott 
be, hanem egyszerűen csak egy tekintélyes 
summát kér egy vasútra, a melyről eddig 
még csak annyit tudunk, hogy végállomása 
tőlünk, a várostól meglehetős távol, a fém- 
kohó mellett lesz azért, mert a vállalkozó 
szerint állítólag technikai akadályok miatt 
nem lehet közelebb hozni. De ettől el is 
tekintve, mi abban a meggyőződésben va
gyunk. hogy a Németi—Selmeczbányai vas
úti vonal kiépítése nemcsak egyedül és ki
zárólag Selmeczbánya városának érdeke, 
de igenis nagy érdeke a hontvármegyei 
helyi érdekli vasút részvénytársaságnak is,

A „SELMECZBÁNYAI HIRADŰ“ TÁRCZÁJA.
Mit olvassunk?

Parisban most sokat beszélnek egy kis 
könyvről, melynek szerzője Antoine Albalat, ezime 
pedig kissé szemfényvesztő: „Hogy lehet valaki 
iróvú busz leczkeóra alatt?"

Nos hogy ?
A szerző ezen a kérdésen sokkal kevesebbet 

törte a fejét, mint a mennyire most Önök tűnőd
nek rajta.

Első sorban persze az olvasmányt ajánlja. 
Egyik utasítása például igv szól: „Ha Ön Írni j 
akar és röviden óhajtja magát kifejezni, tanulja 
ezt meg Michelettől; ha a hosszabb körmonda
tokat szereti, Bossuettöl; a színes és mégis 
klasszikus frázisokat ellesheti Chateaubriandtól és 
Flauberttől; az események csoportosítását ügyelje 
meg Goncourtnál; ha az ellentétek szembeállítá
sára van kedve, gyakorolja magát ebben Rousseau 
segítségével; ha végül a stil összhangjára és föl- 
séges nyugalmára törekszik, úgy olvassa BoíTont" 
stb. stb.

Mit feleljünk erre a kis könyvecske szerző
jének ?

Velem együtt Önök mindnyájan tapasztal
hatták, hogy mentői többet olvasunk, benyomá
saink annál könnyebben összezavarodnak, sőt j

száz eset közül kilenczvenkilenczben el is illannak. 
Esztendők olvasmányai mennek igy veszendőbe.

Mi következik most ebből?
Az. hogy olvasmányaink tömegét nem sza

porítani, hanem leszállítani kell, azaz hogy a 
könyvből merített gondolatot és benyomást 
mélyebbé kell lennünk, jobban magunkhoz kell 
kötnünk. De ennek ismét módját kell találnunk. 
Mi azt hisszük, hogy első sorban nem Flauberlet, 
Rousseaut stb. stb. kell olvasnunk, hanem vissza 
kell mennünk odáig, ahonnan ezek az irók maguk 
mentetlek, ahonnan ők maguk megtanulták ismerni 
az emberi lelket és az élet minden szinjátékát.

Müveit embert ma már nem szükséges az 
iránt fölvilágosítanunk, hogy ez az ősforrás, 
ahonnan a legnagyobb Írótól kezdve, le egy 
zsurozó társaság kellemes csevegőjéig mindenki 
a Icgbizlosabban meríti a gondolkozás és tár
salgás anyagát: a világtörténelem.

Ez az egyetlen könyv, amely százakra menő 
köteleket pótol, amely fölöslegessé teszi, hogy 
minden írót külön elolvassunk, amely megóv 
attól, hogy a sok tarka-barka olvasmánytól egyik 
gondolat elnyomja a másikat, mint ahogy nem 
emlékszünk semmire, ha egy képtárban huszonöt 
termen végig szaladtunk.

Ismételjük, az irodalom ma egy dúsan meg
terhelt asztal és mégis néha úgy érezzük, hogy 
bár sok fogásban volt részünk, éhesen kelünk lel

az asztal mellől. Es ismételjük, a világtörténelem 
az egyetlen szellemi táplálék, mely átmegy a 
vérbe, a melytől izmosodik és megnő a lélek és 
a gondolat.

De idáig hiába tudtuk volna mindezt, még 
sem mentünk volna vele semmire: egyszerűen 
azért, mert a magyar kőnyvpiaczról hiányzott 
egy olyan hatalmas munka, amely ezen a téren 
a legnagyobb igényeknek is meg tudott volna 
felelni. Egy korszakos műnek, a „Nagy Képes 
Világlörlénel“-nek (kiadják a Révai Testvérek és 
a Franklin-társulat.) kellett megoldania a kérdést. 
Mikor ez a munka tavaly megindult, mindenki 
elismerte, hogy a magyar szellemi életre nézve 
páratlan jelentősége van. Első kötete már ott 
díszeleg hónapok óla minden müveit ember 
könyvtárában, most nemrégiben a második kötet 

szintén maga egy monumentális alkotás 
hagyta el a sajtót. Ez a második kötet, körul- 
bolfil 700 oldalon hozza „A görögök történeté"-t. 
írója Gyomlav Gyula bámulatos művészettel cso
portosította ezt az óriás anyagot, tudományos 
szeme rendkívül éles és mélyrclátó, előadása egy 
perezre sem laposodik cl, mindig friss, érdek- 
feszitő, néha — sőt nagyon gyakran — jólesően 
izgató. Amint gyönyörködve hallgatjuk, figyelmünk 
csak akkor szakad meg, ha szemünk ott jár egy- 
egy képen, színes mümelléklelen és mivel a



mert a meglevő vonal Selmaczbánya város 
forgalma nélkül, bizony csak inkább luxus 
számba megy s nem kilenczven, de száz- 
nyolczvan év alatt sem igen fizeti ki ma
gát. Igen méltányosnak gondoljuk tehát, 
hogy ha Selmeezbánya város a maga érde
kében elég tekintélyes és anyagi helyze
téhez mérten igenis tekintélyes összeggel 
járul hozzá a vasút építéséhez, járuljon 
hozzá ahoz a részvénytársaság s illetőleg 
a vállalkozó is a maga érdeke arányában.

Lehet különben, hogy a törvényható
sági bizottság máskép fogja tel a dolgot s 
teljesíti az érdekelt részvénytársaság ké
rését és csak hogy a széles vágánya vasút 
már egyszer meglegyen, nem fogja saj
nálni a pénzt: ámde ez esetben legalább 
is azt szeretnők, ha kiköttetnék, hogy a 
vasúti állomást ne az eddig tervezett helyen 
a fémkohóval szemben, de a városhoz va
lamivel — legalább egy kilométerrel — 
közelebb hozza föl a vállalkozó.

Ez, a nagyobb áldozat után jogos kí
vánsága lehet a városnak és nem hisszük, 
hogy technikailag kivihetetlen volna.

—Ö.
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TAN ÜGY.
— Iskolai értesítők. A múlt héten három 

iskola küldötte meg a múlt tanévről szóló értesí
tőjét s ezek között első helyen emlékezünk meg 
a szatmári irgalmas nővérek vezetése alatt álló 
„Kolos" leányuevelő intézet értesítőjéről, melyet 
az intézet elöljárósága állított össze áttekinthetően 
és részletesen tájékozva az érdeklődőt az intézet
nek múlt tanévéről. Az intézetben négy osztályú 
polgári leányiskola és négy osztályú elemi leány
iskola van, az előbbinek igazgatója Szárlorisz 
Ferencz gymnasiumi rendes tanár, az utóbbinak 
Podhragyai Pál prépost-plébános. A polgári leány
iskolában tiz tanár — négy feli, hat irgalmas 
nővér — tanított összesen 103 tanulót; az elemi 
iskolában öt tanítónő 231 növendéket.

Ha végig nézzük a tanulók névsorát és az 
érdemjegyek kimutatását, lehetetlen nem elisme
réssel adóznunk az iskolák vezetőinek s külőnő-

kötetben ebből is rengeteg van, a .Nagy Képes 
Világtörténet állandóan leköti minden érzékünket.

Ha ezt a második kötetet szemügyre vesszük, 
nem lesz nehéz megérteni azt, amit e czikkbea 
bevezetőleg mondottunk. Csak lapozgassunk b o n n i  . 

Itt a görög istenek szépséges legendáit olvassuk, 
tehát nem kell többé egy külön mythologia olva
sásával megterhelnünk agyunkat; ott Ph Ionról 
és Sapphoról van szó, tehát ismét sutb; dob
hatunk egy csomó bölcselet- és irodalomtörté
netet, mert itt a régi filozófia és költészet sokkal 
elevenebben all előttünk, úgy, amint az kinőtt a 
saját korának melegágyából, szóval, ebben a 
munkában minden fejezet olyan tárgyakat ölel 
fel, a melyeket, ha úgy akarnánk megismerni, 
hogy külön-külön elolvasnók a rájuk vonatkozó 
szakirodalmat, ez egy teljes emberöltőt és egész 
vagyont kívánna. Holott a .Nagy Képes Világ
történet*-bői egy kötet nyolez forint és az egész 
munkaóriás tizenkét kötetre van tervezve. Tehát 
kilenczvenhat forintért vesszük szellemi bir
tokunkba azt a töméntelen anyagot, amely itt 
írásban és képben föl van halmozva.

Mi a magyar olvasóközönség szellemének 
egy rendkívüli uj megtermékenyítését várjuk ettől 
a műtől. Vegyünk fontolóra például egy időszerű 
tárgyal. Csak a napokban olvashattuk minden
felé, hogy épen száz éve, hogy Balzac született 
és hogy Beaumarchais meghalt.

Már most azt kérdjük, megértheti-e valaki 
a Balzac hőseit, a kik mindent a pénz kedvéért 
csinálnak, ha nem ismerjük Frnncziaországnak 
azt a korszakát, a melyben Balzac élt és a mely

sen az irgalmas nővéreknek, a kik valóban szép 
eredményt tudtak felmutatni képzelhetőleg nem 
csekély fáradozás után, mert a névsor azt mu
tatja, hogy különösen az elemi osztályokba járó 
tanulók nagy része tót ajkú, akik az iskolában 
már az első második osztályban kifogástalanul 
beszélnek, tanulnak magyarul, a mint erről, a 
szép sikerű vizsgákon is örvendetes alkalmunk 
volt meggyőződni.

Az iskolai jutalmak sorában csak a dr. Tóth 
1 Imre, a Csányi Ottó és a Vojtás Mátyás neveit 
: látjuk. Dr. Tóth Imre nagyobb alapítványából két 

tanúló, a Csányi Ottó és- Vojtás Mátyás 2—2 ko
ronás ajándékát két magyarul jól beszélő tót 
leányka kapla.

Megjegyezzük végül, hogy a jövő tanévre a 
beiratások szeptember 1-től G-ig tartanak s a 
később jelentkezők csak okadatolás mellett vé- 

i tetnek fel.
A róm. kath. elemi fiúiskola értesítője 

i csak egyszerű névsor, a melyből azt vesszük k i; 
hogy öt tanító 345 tanulót tanitott négy s illető- 
tőleg első osztály kettő lévén, üt osztályban. Fel
tűnő az, hogy a tanulók közül sokan kimardtak 
az év folyamán, de hogy miért, azt nem mondja 
meg a névsor, valószínűleg azért, mert ipari pá
lyára mentek a kimaradtak. Jövőre szeretnénk 
részletesebben beszámolni az iskola életéről, ezt 
azonban csak úgy tehetjük, ha nemcsak névsort 
kapunk.

A korponai államilag: segélyezett község:! 
felső népiskolának értesítőjét, melyet Matunák 
Mihály igazgató a neves történész állított össze, 
élvezettel olvastuk, egyrészt mert egy valóban 
értékes történeti munkáját találjuk benne az igaz
gatónak „az 1599-iki bányavidéki tatárjárás" 
czirnen, s másrészt meg mert részletes és átte
kinthető képet nyújt az iskola múlt évi tevékeny- 

; ségéröl, nevezetesen megismertet a felső népis- 
Í kóla tanértékéve1, az iskola alapítóival és fenn- 
' tartóival, felügyeletével tantestületével, részletesen 
j ismerteti a tananyagot s végű szakszerű statisz- 
I tikal táblázatot nyújt a tanulóiról.

Az iskolában négy rendes tanár és négy 
j rendkívüli tanító tanított összesen három osztály- 
| bán 44 tanulót. A tanulók r agy része, mint az 
i érdemsorozatból kitűnik, szép eredményt tanu- 
! si ott, a mi a tanerők fáradozása mellett bizonyít.

Fejlődést kívánunk ez iskolának és kitartást de- 
! rék tanárainak.

S E L M E C Z BA NY AI  H Í R A D Ó

ben a pénzkirályok kezdtek uralkodni és csak a 
történelem magyarázhatja meg nekünk azt is. 
hogy a Beaumarchais Figaró-ja, ez a kedves, 
vidám történet, a maga korában egy forradalmi 
darab veit.

Minden műveltségünk tehát hiányos és ha
szontalan, ha elvesztettük a szálakat, a melyek 
az események forrásaival összekötnek.

A „Nagy Képes Világtörténet* tehát egy 
megbecsülhetetlen lökést adó t adott a magyar 
szellemi elemek. Alig hogy elolvastuk az első 
kötetét, amely a legrégibb ókor fölséges szezé- 
neriáit tárta föl, már is újra szétlebbent egy 
ködfátyol és ime előttünk pompázik a regi Görög
ország.

Es közben a kiadók már illeszthetik, rakos- 
í gatják az uj díszleteket és a függöny mögött már 

készül egy uj látványosság: Róma! Ez lesz a 
I Világtörténet harmadik kötete.

Aki o könyvekben nem merül el, az izgat- 
I hatja magát Zolával, de idegein soha sem fognak 

végigreszketni a legnagyobb izgalmak ; az Bourget 
! vagy Turgenjev segítségével próbálhatja elemezni 

az emberi lelket, de soha sem fogja felfogni 
ennek teljes nagyságát és ezer vergődését; az 
magába szívhatja a szerelmes költők verseit, 
de soha sem fog elkábulni a legnagyobb gyönyö
röktől, a melyek a történelem férfiát és asszonyát 
mámorba ejtették és amelyeket, ha a messze 
múltban kalandozunk, egy perezre újra meg
álmodunk ! az soha sem fog visszaittasulni az 
emberiség tavaszába és soha sem fog belátni az 
élet színfalai közé.

KÖZGAZDASÁG.
Állami kedvezmények az iparnak,
Az iparnak nyújtandó állami kedvezmények

ről szóló 1890. XIII. t.-cz. tudvalévőén ez év vé
gén lejár s helyébe Hegedűs Sándor kereskedelem
ügyi minisler uj törvényt akar készíttetni. A mi- 
nister felszólítása következtében a budapesti Ke
reskedelmi és Iparkamara fülterjesztette vélemé
nyadását ez ügyről. A véleményadás főbb pontjai 
ezek :

A törvény szélesebb alapra fektetendő, s 
különösen olyan uj gyári vállalatok részesitendők 
nagy állami kedvezményekben, melyek a mai 
technika színvonalának megfelelően rendeztetnek 
be s a mennyiben oly czikkeket gyártanak, melye
ket az országban egyáltalán nem, vagy nem kellő 
mennyiségben állítottak elő. Az eddigi kedvez
mények tovább is fentartandók, sőt még hatáso
sabbakká teendők, de különösen ajánlatos volna 
a kedvezményeket egyes esetekben 15 évre en
gedélyezni. A gyárak építéséhez szükséges anya
gok, főleg a berendezéshez szükséges gépek és 
géprészek az önköltségi áron alul szállitandók, a 
külföldről importált munkagépek teljesen menle- 
sitendők a behozatali vám alól. Ajánlatos volna 
továbbá a hazai gyáripart a kőzszállitásoknál 
minden körülmények közt előnyben részesíteni, 
még hogy ha egyes esetekben néhány százalékkal 
magasabb árt is kellene engedélyezni. A hazai 
gyáripar fejlesztésének további eszköze volna a 
bőségesebb anyagi támogatás és esetleg egy ön
álló s függetlenül szervezett intézmény létesítése 
melynek meg volna a szükséges anyagi és szel
lemi ereje, valamin! az üzleti összeköttetése 
hozzá, hogy a vállalatoknak elég belföldi és kül
földi tókét szerezzen.

Elfogadjuk a budapesti kereskedelmi és ipar
kamara felterjesztését, hiányosnak látjuk azonban 
azt, mert a kisiparról teljesen megfeledkezik, már 
pedig a gyáriparnak túlságos kedvezményeket 
nyújtani a kisipar támogatásának teljes mellőzé
sével, nem tartjuk sem igazságosnak, sem nem
zetgazdaságilag üdvösnek.

Azt hisszük, hogy a miniszter a vidéki ka
marákat is felhívta véleménynyilvánításra s ezek 
nem feledkeztek meg a kisiparról, valamim hogy 
a miniszt.ej sem fog megfeledkezni a mostoha 
viszonyok közt levő kisipar támogatásáról, föl
lendüléséről.

A huszadik félév elején.
A huszadik félévbe fordul be lapunk 

a jövő hó elején. Hogy ekkora kort meg
érhetett, a szerény vidéki lap, bizonysága 
annak, hogy kitűzött czélját becsülettel s 
tán némi eredménynyel is munkálta, hogy 
a közérdeket tartva mindig szem előtt, be
csületes, tárgyilagos szószólója volt annak.

Megvan a megnyugvásunk, hogy így 
van ez, mert különben, nem pártolta volna 
a nagy közönség kilencz és fél éven át 
lapunkat, s nem támogatta volna, ha nem 
erezné szükségét.

Mikor a huszadik félév elején azzal 
a bizalomteljes kéréssel fordulunk a nagy 
közönséghez, hogy lapunkat továbbra is 
pártolni és támogatni szíveskedjék: nagy
hangú Ígéreteket nem teszünk, de azt Ígérjük, 
hogy erőnktől kitelhetöleg folytatni fogjuk 
a munkát, a miut már hossza időn át foly
tatjuk, maradunk a régiek továbbra is s 
czélunk csak az lesz, ami volt, a nagy 
közönség érdekeinek s a közérdeknek hű
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szolgálata, ami nekünk nem áldozat, de 
kötelesség.

Hogy e kötelességet továbbra is tel
jesíthessük, erre kérjük mi a tisztelt olvasó
inknak és a nagy közönségnek sokra be
csült pártolását és támogatását.

Selmeczbányán, 1899. évi június hó
29-én.

A Selmeezbányai Híradó 
szerkesztősége és kiadóhivatala.

H Í R E K ,
— Kérésünk. Lapunknak tisztelt elő

fizetőit tisztelettel felkérjük, hogy az uj 
év negyed elején szíveskedjenek előfizető- i 
seiket idejében megújítani, nehogy a lap 
küldésében fennakadás legyen. Azoknak a
t. előfizetőinknek, kiknek előfizetése az 
évnegyed végével lejárt chequet melléke- ! 
lünk, melylyel minden költség nélkül be
küldhető az előfizetési dij.

— Személyi hírek. S z t a n c s a y  Miklós 
városi főjegyző, tartalékos hadnagy, folyó hó 28-án 
huszonnyolcz napi fegyvergyakorlatra Nagy-Sze- 
bunbe utazott. Távolléte alalt Vörös Ferencz tb. 
főjegyző fogja helyettesíteni. — F e k e t e  Lajos, 
Va d a s  Jenő, C s i b y Lőrincz, S c h e 11 e Róbert 
akadémiai tanárok két heti távoliét után e hó 
25-én visszaérkeztek.

— Erzsébet emlék. Örökre feledhetetlen 
nagy királynénk emlékét az egész ország lakos
sága sietett megörökíteni s mi selmeczbányaiak 
sem maradtunk hátra, a hol már az ötödik em
léket állították és szentelték fel ez évben a sze
retett királyné emlékére. Hodrusbánya lakossága 
ugyanis közős gyűjtés utján egy szép feszületet 
állított föl, melyet vasárnap szentelt föl Paulovics 
Jószef plébános az egész lakosság jelenlétében. 
A plébános szép, hazafias és szívre ható beszéd
jében erkölcsösségre és józanságra intette a népet 
s megvetéssel emlékezett meg azokról, akik nem 
régiben a fiatal fák kiirtásában találták vad ked
vüket. Őszintén üdvözöljük Paulovics József plébá
nos urat, mint népének igaz lelki pásztorát, aki 
azt nemesíteni, s jobb útra téríteni minden alkal
mat felhasznál. Lássa jutalmát abban, hogy népe 
igazán halgasson rá és az ö útmutatása szerint 
változzék meg.

— A miniszter gyásza. Nagy szomorúság 
érte Hegedűs Sándor kereskedelemügyi minisztert. 
Édesanyja, kin fiúi szivének egész melegével 
csüggött jobblétrc szenderült. Ami szabad időt 
Hegedűs Sándornak az állam ügyei meghagylak, 
azt édes anyjának szentelte. Még akkor is, mikor 
a politika viharai a legveszedelmesebben felkor
bácsoltak a kedélyeket és a szenvedélyeket, 
Hegedűs Sándor kiragadta magát az idegölő mun
kából és fölkereste szenvedő édesanyját. Az agg 
úrnő, ki régóta szenved, boldog lélekkel látta, 
hogy az ő szeretett fiát a király bizalma a nem
zet fiainak legeiére állította s az anyai léleknek 
tán túlságos nagy volt a boldogságnak ez a 
mértéke s az Öröm volt az talán, ami az anya 
szivét megtörte. A kolozsvári társaságnak e min
denkitől tisztelt.és szeretett alakja nem tudta sok 
idővel túlélni fiának dicsőségét, megtért férjéhez, 
aki már csak felülről nézte fiának dicsőségét. 
Őszintén osztozunk Hegedűs Sándor gyászában 
és vele együtt érez a nemzet is, meiy a bizalomnak 
és a reménységnek olyan felfokozott mértékével 
tekint Hegedűs Sándornak működésére.

— Doktorrá avatás. Mint örömmel értesü- 
,ünk múlt hét szombatján promóyiálta doktorra 
a kolozsvári egyetem mennyiségtani- es természet
tudományi kara T u z s o n  J á n o í. m. kir. erdészt, 
a városunkban levő központi erdészeti kísérleti 
állomás adjunktusát. Gratulálunk!

— Kinevezés. A földmivelésügyi m. kir. 
miniszter Spe  11 in an n  J á n o s  és S v o b o da 
Zénó  akad. tanársegédeket erdészjelöllekke ne
vezte ki.
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Orvosok Vihnyén. Az országos orvos 
egyesület barsmegyci tagjai ez évi gyűlésüket 
folyó hó 29-én, Péter és Pál napján tartják meg 
Vihnye fürdőben.

Idegen diákok. A psibrami bányászaka- 
démia kilenc/, tanulója Ziegelhoin Gustúv tanár, 
Kirschner Lajos segédlanár és Broz Viktor tanár
segéd vezetése mellett e hó 28-án városunkba 
érkezett s e hó 30-ig marad itt Megtekintik 
a bánva és kohó üzemel és az akadémia beren
dezését. Innen pénteken délután Hodrusbányára 
mennek.

— Erdészeti államvizsgák. A folyó év- 
őszén erdészeti államvizsgát tenni szándékozók 
figyelmeztetnek, hogy a vizsga letétel engedélyezé
séért a fennálló szabályzat értelmében beadandó 
folyamodványaikat a £ 'nbályszerüleg szükséges a 
okmányokkal és szakbeli 1 urassal felszerelve, leg
később folyó évi juliushó végéig az erdészeti 
államvizsgáló bizottság elnökéhez (Budapest,] föld 
nevelésügyi minisztérium, erdészeti főosztály) bér
mentesen küldjék be.

Agyonnyomta a gyermekét. Jarabek 
Alajosné steffultói lakósnő folyó hó 24-én éjjel 
maga mellé tevén kis három hónapos gyermekét, 
azt mély álomban agyon nyomta. A kicsi hullát 
e hó 27-én bonczolták föl s megállapították, hogy 
halálát fulladás okozta. A gondatlan anya ellen 
megindították a vizsgálatot.

— Iparkamarai segédtitkár. A besztereze- 
bányai kereskedelmi és iparkamara folyó hó 20-án 
megtartott közgyűlésén a lemondás folytán meg
ürült segédtitkári állásra Dienes Emil dr. besz- 
terczebányai ügyvédjelöltet választotta meg.

Pártoljuk a magyar ipart. Nem rég 
hoztunk hirt arról, hogy egy temesvári gyufa-gyár 
jövedelmének 2%-át az E. M. K. E. czóljaira aján
lotta fel, csakhogy a magyar közönség magyar 
gyufát fogyasszon. Most Pálfi Lipót és veje szegedi 
gyufagyára szintén hasonló jótékony czélra — a 
vidéki hírlapírók országos nyugdíj egyesülete ré
szére — szintén 2°/o"°t ajánl fel. Minthogy alig 
hisszük, hogy a külföldi s különösen az osztrák 
gyártású gyufák jobbak lennének a magyar gyárak 
gyufáinál, s minthogy a magyar közönség már 
hazafiságból is pártolja a honi ipart, fölkérjük 
kereskedőinket, hogy a mindenféle svéd és oszt
rák gyártású gyufák helyett, hozasson E. M. K. 
E. vagy H í r l a p i  ró gyufát hadd pártolhassa a 
magyar a honi ipart.

— A sertésvész, daczára a szigorú óvintéz- 
| kedéseknek terjed a városban, úgy, hogy e héten

már a sertésvásárok beszüntetését kellett elren- 
1 (lelnie a hatóságnak. Ez ideig hét udvarban 12 
| sertés betegedett meg s 2 el is hullott. Figyel- 
; meztetjük ez utón is a sertéstartó közönséget,
| hogy a mennyiben sertésein valami betegséget 

látna, azonnal jelentse he a rendörkapilányi hiva- 
í tálnál.

— Italmérők figyelmébe. A belügy minisz- 
ler azon rendeleté, hogy a vendéglősök, kávésok, 
korcsmárosok szóval az italmérők ezután csak 
olyan üvegekben adhatják a bort vendégeiknek, 
melyek a koronás bélyegző jegygyei vannak 
ellátva, július hó elsején lép életbe. Felhívjuk e 
körülményre az italmérők figyelmét, mert ez ideig 
a helybeli hitelesítő hivatalnál megfelelő üvegeiket 
elláthatják e jegygyei, ami mindenesetre czél- 
szerübb lesz, mint a jegyleien üvegeket egy 
esetleges vizsgálat alkalmával összetóretni és a 
kiszabandó büntetést elszenvedni.

— A népbanki könyvelői és pénztárosi 
állásra, a mely Tirts Rezső nyugalomba vonulá
sával ürül meg, tizenkilencz pályázó van. Az 
állást a jövő havi 17-iki rendkívüli közgyűlésen 
töltik be.

— Kertészeti tanfolyamot nyit meg a város 
a jövő hó 3-án, a mely tanfolyamban nagyok és 
kicsinyek ángyén nyernek szakszerű oktalást a 
gyümölcsfa kertészeiből. A tanfolyam elméi ti és 
gyakorlati tanításból fog dllani s ezt az okleveles 
városi kertész fogja végezni. A tanfolyamba való

I felvételre jelentkezéseket a polgármester fogad el.

s E L  M E G Z  B  Á  N Y  A  I H Í R A D Ó

A párisi világkiállításon a hegy bányai 
gyermekjáték készítő iskola is részt fog venni és 
pedig be fogja mutatni a gyermekjátéK készítés 
tanmeneiél, az ipari foglalkozásokat jelképező 
játékokat és különböző gyermekjátékot s állatokat.

Városi közg-yülés. A törvényhatósági 
; bizottság jövő havi közgyűlését július hó 11-dik 

napjának d. «■. 9 órájára, a közigazgatási bizotl- 
i ság ülését ugyanaznap d. u. 3 órára tűzte ki 
j Horváth Béla főispán. Mindkettőn a főispán fog 
I elnökölni.

— Trachoma vizsg-álat Hogrusbányán a 
í mull esztendőben Ifibb Irachomás szembeteget

1 alált i huló.-.ig. kiknek állandó gyógykezelését Dr. 
Sós Antal odavaló orvos vállalta el. A gyógyke
zelés alatt álló betegek egy része, a múlt héten 
megtartott tolüIvizsgálat szerint, javulni is kezdett 
s egy némelyike egészen is meggyógyult, azonban 
némelyek állapota, daczára a gondos kezelésnek, 
rosszabodolt, sőt a betegség tovább is terjedőit. 
Kapp Jakab t. főorvos tehát, hogy a veszélyes 
hidegség tovább te-; -dósét megakadályozza, úgy 
intézkedett, hogy ,iar agályozó stádiumban levő 
betegek a kórház- i - .állítassanak. — Jó lesz bi
zony erélyesen fogni a betegség terjedésének 
megakadályozásához, mert pár év alatt az az egész 
községben elterjedhet a veszélyes baj s akkor 
már szinte lehetetlen lesz azt kiirtani onnan.

Mulatság- Korponán. A korponai Szóche- 
nyi-lársuskör 1899. év julius hó 2-án a ,Teplicske“ 
mulatóhelyen saját könyvtára javára tánczczal 
egybekötött nyári mulatságot rendez. A mulatság 
délután 4 órakor kezdődik s az ügyes rendezőség 
különféle szórakoztató dolgokról gondolkozik, 
mint halászbárka, konfetli, szerpentin, este fényes 
kivilágítás. Kedvezőtlen időjárás esetén a mulatság 
július 9-én lesz megtartva.

— Házvásárlás. A néhai Goldbrunner Sán
dor hagyatékához tartozó házat ós kertet Ileincz 
Agosta vette meg. Az uj háztulajdonos személye 
biztosi lék ara nézve, hogy a város díszét képező 
ház és kert ezután is oly karban lesz tartva, 
hogy továbbra is dísze lesz a városnak.

— A vörheny, mely ebben az évben annyi 
drága áldozatot követelt, még mindég nem szűnt 
meg egészen. Bélabányán e hó 24-én egy családban 
három gyermek betegedett meg vőrhenyben. 
Nagyon jó lesz tehát sietni a járványkórház épí
tésével, mert innen-onnan a nyár közepén vagyunk 
az építésre alkalmas ülő gyorsan eltelik. Nem lenne 
jó, sem tanácsos újból járványkórház nélkül neki 
menni az ősznek, mert nem akarunk rosszat 
jövendölni, de könnyen megtörténhetik, hogy a 
járványos betegségekben nem fogunk szűkölködni 
az ősszel sem.

Figyelemre méltó dr. Bókay Árpád egyet, 
tanárnak előadása, hogy melyik ásványvíznek kel
lene dominálni bel- és külföldön egyárant: „A lúgos 
savanyú- és lúgos bieai bonal-vizek közül az erőseb
bek, illetve melyek nagyobb szénsavas alkáli tar
talmúak. s melyek ép azért azemésztő tractus, s a  
tebb hurutjainál, alhasi plethóránál, légző utak idül 
köszvénynél, diabetes, cholelithiasis eseteiben, azu
tán mindenütt olt, hol az anyagforgalmat fokoznunk 
kell, oly kitünően válnak be,hazánknak különösen 
bőven állanak rendelkezésre, nemcsak a divalos 
külföldiekhez hasonlóak, hanem azoknál sokkal 

.hatalmasabbak is: azonban mindenek felett álla 
már inkább ismeri, de eléggé még meg nem be
csült szolyvai ásványvíz, s a még alig ismert polenai. 
A szolyvai forrás vizének kettedszénsavas nátri
umtartalma kétszer oiy nagy, mint a (preblaui, 
blini és radeini) külföldi vizeké; szabad szénsava 
is sokkalta nagyobb. Ezen víznek kellene domi
nálni bel- és külföldnek egy aránt. A szolyvainak 
vetélytársa csak a hozzá közeli polenai (Beregmo- 
gye) ásványvíz lehetne. Ha Beregvármegye ásvány- 
vizkincsekben gazdag szolyvai vidéke külföldön 
volna, p. o. az annyira industriózus Csehországban 

; egymás hátán emelkednének ott a fürdőhelyek, 
sanatoriumok, vagyonosság uralkodnék ott hegyen- 

1 völgyön!*
— Nagyot hallók figyelmébe. Egy dus-

í  gazdag nő, akii dr. Nicholson művész füldobjával 
a nagyot hallástól és fülzugástól megmentett, 
Nicholson intézetének 20000 márka ajándékot 
adott, oly czélzattal. hogy az olyan süket és 
nehezen halló szegények, akik nem képesek e 
mii füldobokat megszerezni, ingyen kaphassanak 
segítséget kellemetlen betegségük ellen. Az ez 

! iránti megkeresések a következő ezimre küldendők: 
Nicholson G. 1). Z. intézete. „Longott." Gunners- 

I búig, London, \Y. Anglia.
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HIVATAL O S R ÉSZ.
3361. SZ./1899.

Hirdetmény.
Mely szerint hözhirré tétetik, hogy a 

folyó évi legeltetési dij kivetési lajstromuk 
a városi adóhivatalnál f. é. julius hó 3-tol 
f. é. julius hó 11-ig terjedő nyolcz napi 
közszemlére kitétetnek azon figyelmezte
téssel, hogy az adókötelesek netáni fel
szólamlásaikat és pedig:

a) azon adózók, kik a fentérintett ki
vetési lajstromban tárgyalt adónemmel már 
a múlt évben voltak megróva, a lajstrom 
kitételének napját.

b) azon adózók, kik a kivetési lajst
romban megállapított adóval a kivetés évé
ben első Ízben rovattak meg, adó tar
tozásuknak az adókönyvecskébe történt 
bejegyzését követő tizenöt nap alatt 
közvetlenül a városi tanácshoz annál is 
inkább nyújtsák be, mert ezen határidőn 
túl oda beérkezett felszólamlásaik mint 
figyelembe nem vehetők egyszerűen vissza- 
utasittatnak.

Selmeczbányáu, 1899. jnn. 22-én.
Városi adóhivatal.

5054./1899. sz.

Hirdetmény.
Közhírré tétetik, hogy Selmecz-Bél ibánya 

sz. kir. város területén 1899. évi jul. he 1-től 
kezdve a bor és husíogyasztási adó, nemkülön
ben a f. évi 150. közgy. sz. határozattal megálla
pított városi bor,- hús-, illetve szeszfogyasztási 
adópótlékok beszedési joga a törvényhatósági 
bzottságnak f. é. 178. közgy. sz. határozata érlel 
raében Geiger Márk és neje szül. Engel Mária 
bérlőknek kiadatott,, minek folytán 1899. évi julius 
hó 1-ótől kezdődőié# csakis megnevezett albér
lők lesznek jogosítva a felsorolt adókat illetve 
adópótlékokat kivetni és beszedni a vonatkozó 
törvények, végrehajtási rendelelek illetve a hivat
kozott városi szabályrendeletek értelmében és az 
azokban megállapított mérvben. A bérlők hiva
talos helyisége: a városházi I. sz. bolthelyiség:.

A leltározás mellé szabályszerű átadás f. 
évi julius hó l Tén fog megtörténni hatóságilag 
kirendelt közegek részvétele mellett; hatósági 
közegekül kirendelteltek: Kolosi János, Murányi 
Károly, Marosi Miklós, Littassy Béla, Érti Vilmos 
és Rédly Antal.

Az 1899. évi julius hó 1-én készletben levő 
adóköteles tárgyak után a birtokos a kivetendő 
fogyasztási odókat illetve adópótlékokat már az 
nj bérlőknek köteles fizetni, az illető czikkek 
után esetleg előzőleg lefizetett fogyasztási adók 
(hús után a husfogyasztási városi adópótlék is) 
az adószedésre eddig jogosított Krausz Vilmos 
György és Rosenfeld József kezelők illetve bérlők 
által vissza fog téríttetni, miért is mindazok, kik 
a készletben találandó adóköteles tárgyak után a 
fogyasztási adókat (adópótlékokat) előzőleg lefi
zették a leltározás alkalmával ezen körülményt 
saját érdekükben az eljáró hatósági közegnek 
bejelentsék és igazolják valamint jegyzőkönyvileg 
igazoltassák.

A városi bor-, hús- és szeszfogyasztási adó- 
pótlékok továbbá az állami borital- és husfogyasz
tási adók árszabása a következő :
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K A tárg y ak  m egnevezése JA

é j ,

j :

S
j2

•©

é - s l
í l 'jL

•s>H * kor. |űi. kor. fii. kor. tii.

1 B o r ............................... 1 beit 54 8  '70 9 24
2 B orm ust os szö lőezefre  . > 40 ti 52 6 92
3 G y ü m ö l c s b o r ................ » -  24 3 2 0 3 44
4 Vágó- és kisebb m arhák  

u. in. ökrök, b ik ák  teh e 
nek és egy éven  fölüli 
borjuk ....................... drb. 1 26 5 04 6 30

5 E gy  éven a lu li  borjuk  . » -  |21 -  184 1 iOö
Ü Ju h o k , kosok, kecskék, 

kecskobükok, ü riik  és 
b irk ák  ....................... - 08 -  Í34 -  '42

7 B árányok  14 k ilog rm .-ig  
gödölyék  és m alaczok. , -  ^05 -  22 - 127

8 Süldők, azaz se rté sek  6 
k ilogram m tól 20  k ilo 
g ra m m ig  .................... -  16 -  |(34

j
-  '80

9 S ertések  20  kg r.-o n  felül 
k ü lönbség  n é lkü l . . . > ~  j81 r 1 |2Ü

I
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Selmeczbanya. 1899 jun . 24-éni
Szitnyai József

kir. tanácsos, po lgárm ester.

Pályázati hirdetmény.
Sehnecz- és Bélabánya sz* kir. város törvény

hatósága vízvezetékek létesítését határozta el 
és pedig :

1. a rónai nyaralótelepre és egyúttal Felső- 
Róna külső városrészbe,

2. Bélabánya társvárosba.
3 Selineczbánya városában utóbbit a csa

tornázás modern helyroállihisát és kibővíté
sét is.

A Rónára kiépítendő vízvezeték költség- 
vetés szerint 5GO0 frttal még a f. évi julius hó
ban lesz kiépítendő, Bélabán/c társvárosban költ
ségvetés szerint 8000 frt a kidolgozott tervek 
kormányhatósági jóváhagyása után esetleg még 
a f. 1899. évben legkésőbb azonban a jövő 1900. 
é'^ben, Selmeczbanya belváros Dán megközelitőieg 
60—70000 frttal a vízvezeték és a csatornázás a 
jövő 1900-il: évben legkésőbb augusztus haváig 
lesz kiépitei.dő, de az utóbbi egyrendszerű áha- 
lános vízvezetékhez feltárt források és viztáiók 
vizének foglalása még a folyó évi julius hóban 
legkésőbb augusztus hó 20-ig befejezendő lesz.

A rónai és bélabányai vízvezetékre vonat
kozó tervek és műszaki leírások a v. mérnöki 
hivatalban tekinthetők be s az előbbire pályázati 
határidő f. 1899. évi julius hó 7-ike bezárólag, 
a bélabányai vízvezetékre pedig f. évi szeptember 
hó 30-ika.

A sclmeczbánjai vízvezetékre vonatkozólag 
a Walser-féle ezég által kidolgozott tervek szin
tén a v. mérnöki hivatalban tekinthetők ugyan 
be, minthogy azonban c vízvezeték létesítése a 
folyó évben nagyobbára csak tanulmány tárgyát 
képezi s első sorban a feltárt források vizbősége 
állapítandó meg a vizszegény évszakban (augusz
tus november) a folyó évben legkésőbb augusz
tus hó 20-ig a feltart mintegy 12 forrás fogla
lási munkálataira iralik ki a pályázat f. évi 
julius hó 14-ere kilüzött határidővel, de pályázni 
óhajtók figyelme külön is felhiválik, hogy pályá
zók esetleg a \\ alser-féle illetőleg a közegészség- 
ügyi mérnöki szolgálat által kidolgoztatni meg
ígért tervektől független, önálló tervezésekkel is 
pályázhatnak nemcsak az egyrendszerű általános 
vízvezeték kiépítésére, de ajánlatokat terjeszt
hetnek he a vízvezeték kiépítése és egyúttal 
jövőben amortizáció mellett leendő vállalatba 
vételére.

Ily ajánlatok f. 1899. évi november hó 
30-ig fogadtatnak el. A selmoczi vízvezeték ügyé

ben kidolgozott és az önálló tervezésekhez szük
séges adatokat tartalmazó tanulmány és jelentés 
kívánatra megküldetik a v. tanács által.

Pályadij kitűzve nincs és a pályázatban 
nyertes pályázó is csak e kormányhatósági jóvá
hagyás esetén bizatik meg a kivitellel.

Selmeczbanya, 1899. junius 24-én.
Szitnyai József,

kir. tanácsos, polgármester.

Az anyakönyvi hivatalok bejegyzései.
1899. junius 21-től junius 27-ig.

Halálozás.

So
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Az elhunyt neve.
c«
© A halál oka

.  1
1 Bulla János 25 é. tüdőlob.
2. Csillik Paula 2 é. gümőkór
5 Weisz Mihály 2é. Itüdölob
4 Kübinszky Anna 18 h. jtüdőgümőkór
5 Pfecher Emília 9 é. {tüdőgyulladás
6 Tinesz Mihályné 48 é. Itüdügümőkór
7 Jarabek N. 3 h. agyon nyomás
8 özv. Ihraczky Anna 80 ó. 1 aggkór
9 Magyar József 15 h. {gyomor hurut

10 Pinta Mátyásné 56 é. jagygula

Születés.

•1gSCj
A szülflk neve. s íbe 0 M

< 1
Lakóhely.

I
í 1 Niki Jánas

Teluch Irma leány Selmeczbanya
1 2 Reich Izidor

König Ilona leánv ,
3 Baraa Tamás

j Tornán Anna leány „
4 Geist Jakab

Szóld Szerafin leány „
5 Veresik József

Bacskor Teréz fill „
6 Gáspár János

Petykó Mária fiú Banka
7 Komenda Antal

Helebrandt Franciska fiú Hodrusbánya
8 Valló István

Grécs Emília leány
9 Soucsik Márton

Hlavács Erzsébet leány Selmoczbánya

Kihirdetések.

a ■ *
A kihirdettek nevei. L akóhelye.

C/J

1 Hvizdák Márton RlllUiil
Usubocz Zsuzsanna Sclmcczbáiiy

Házasság.

a

ca
Az eg-ybekeltek nevei Lakhelye

1 Steiner Samu Ragály
Gemeiner Anna Selmeczbanya

2 Tuharszky János
Jány Teréz Illés

3 Heindl Géza Pécs
Konrád Gizella Selmeczbánya

4 Máj érsz ky József 9
Jurcsu Erzsébet

5 Péli Albert Hodrusbánya
üzv. Sipniczky I.-né ■

6 Chrien Gusztáv Dcvicse
Uschlbecz Etnilia Hodrusbánya



1899. június 29.

I R O D A L O M .
— Politikai és Közgazdasági Évkönyv.

A „Politikai hetiszemleu kiadásában és Székely 
Sámuel szerkesztésében ez év október havában 
„Politikai és Közgazdasági Évkönyv" ezimii munka 
jelenik meg. Az érdekesnek Ígérkező Évkönyv 
Magyarország politikai, közgazdasági és kuli orális 
helyzetét, valamint fejlődését fogja évről-évre 
nemzetközi keretben bemutatni. A komoly irányú 
évkönyv a legújabb statisztikai és hivatalos ada
tok felhasználásával készül. Nemcsak a hazánkat, 
hanem a külföldet illető minden olyan adat, 
melynek ismeretére szüksége van a műveltebb 
közönségnek, benne lesz ebben a magyar nyelvű 
évkönyvben, ami a jövőre nézve teljesen fölösle
gessé teszi a Whitaker’s Almanach, a Stalesman's 
Jear-book, a gotliai Hofkalender s ehhez hasonló 
külföldi munkák használatát. Az 500—600 oldalra 
terjedő Évkönyv előfizetésifára diszes angol kötés
ben 4 fit. Az összegett legczélszerübb postautalvá
nyon a következő czimre küldeni: Politikai heti
szemle kiadóhivatala, Budapest, Vili., Sándor- 
utcza 19.

Hirdetések.
818. SZ./1899. llkv.

Árverési hirdetményi kivonat.
A selmeczbányai kir. jbiróság mint telekkönyvi 

hatóság közhírré teszi, hogy a selmeczi népbank 
végrehajtatónak őzv. Glezlné Bezsnik Mária végre
hajtást szenvedő elleni 250 frt tőkekövetelés és 
jár. iránti végrehajtási ügyében a selmeczbányai 
kir. járásbíróság területén lévő özv. Glezlné 
Bezsnik Mária tulajdonául bejegyzett a selmecz
bányai 314. tjkvb. a -f- 496. hrsz. 117/11. népössz. 
sz. hevérház és kertre a Pelcer ufezában az 
árverést 1027 frt ezennel megállapított kikiál
tási árban elrendelte, és hogy a fennebb meg

jelölt ingatlanok az 1899. évi julius hó 17-ik 
napján délelőtti 10 órakor ezen kir. jbiróság 
tlkvi irodájában megtartandó nyilvános árveré
sen a megállapított kikiáltási áron alól is el
adatni fognak.

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

Kelt Selmeczbányán, 1899. évi május hó 
20-ik napján.

A selmeczbányai kir. járásbíróság mint telek
könyvi halóság.

Liha Antal, kir. jbiró.

1051/99. sz. tik.

Árverési hirdetményi kivonat.
A selmeczbányai kir. járásbíróság mint tjkvi 

hatóság közhírré teszi, hogy Herlinger Lipót végre
hajtatónak Buzalka János végrehajtást szenvedő 
elleni 43 frt 87 kr. tőkekövetelés és jár. iránti 
végrehajlási ügyében a selmeczbányai kir. járás- 
bíróság területén lévő, a szcnt-antali GG. tljkben 
Filuszné Buzalka Antónia, Buzalka János és kk.

Minka Antal tulajdonául bejegyzett I. 1—2.4 G. 
sorsz. a. 71. sz. ház, kertek, s/ánló és legelőből 
álló urb. zsellérségre 432 frt valamint az. ehhez 
tartozó a 160, Itjkbcn az I. 1—8. sors/., a. közös 
eidöböli jutalékból B. 113. bejegyzés szerint 
Buzalka Jánosi ■/, részb. illető jutalékra 5 fit
ezennel ...................... gállapilott kikiáltási árban
az urveiesl elrendelie, es hogy .i fennebb meg
jelöli ingatlanok az 1S99. évi augusztus hó 22-ik 
napján délelőtti 10 órakor a szent untali köz
ségi bíró hazainál megtartandó nyilvános árverésen 
eladatni fognak.

Árverezni szándékozók tartoznak az. ingat
lanok becsárának 10 %-nt készpénzben, vagy az 
1881: LX. t.-cz. 42. §-ában jelzett árfolyammal 
számított és az 1881. évi november hó 1-én 3333. 
sz. a. kelt igazságügyininisteri rendelet 8. jj-áhan 
kijelölt óvadékképes értékpapírban a kiküldőit 
kezéhez letenni, avagy az 1881: L.Y t.-cz.. 170. 
§-a értelmében a bánatpénznek a bíróságnál elü- 
ieges elhelyezéséről kiállított szabályszerű elis
mervényt átszolgáltatni.

Kelt Selmeczbányán, 1899. június bú 13-ik 
napján.

A selmeczbányai kir. járásbíróság mint telek- ! 
könyvi hatóság. Liha Antal, kir. jbiró.

S E L M E CZ B A N Y AJ n i  R a d ó

XXXXXXXXXXXXXXXXX
Állásfák, padlók, londénák és
építkezésekhez szükséges külön
féle anyagok a bányászati aka
démia építkezésénél kaphatók.

x x W x ^ x x x x x x x x x x

Három gymn. osztályt vég
zett liatal ember

tanulóul felvétetik
Priviezky Rezső

fűszer és bőr kereskedésében 
Selmeczbányán.

G róf Schönborn Buchbeim Ervin beregmegyei uradalmából,SZOLYVAI GYÓGYFORRÁS
Dr. KÉTLI, Dr. BÓKÁI, Dr. WIEDERHOFFER tanár urak és számos orvosi tekintélyek el
ismerő nyilatkozatai alapján kitűnő sikerrel ajánltatik : köszvény, hólyag és vizeleti 
szervek bajainál; ezukorbetegség, hugyhomok, epekő; a torok és tüdőszervek bántal- 

mainál, étvágytalanság és gyomorbetegségeknél. 
jgCjf* 8(k i i ü ín íi s j  it i t a !. i »• tj ü ti i 4 «> v í z .  ‘'“EJS

(jjomorbajnk elleni speciflcnm,
A LUHl ERZSEBET GYÓGYFORRÁS.

A gyomor rendetlen működésénél, gyomorsav túlságos képződésénél, gyomorégés, 
böfögés, a gyomor elnyálkásodása, a gyomor és bél krónikus hurutja alkalmával ki
tünően beválik; a torok, gége és hörgők idült hurutos állapotában sikerrel alkalmaztatik.POLENAI GYÓGYFORRÁS.
Első rangú diatétikus viz; legüditőbb asztali viz, borral vegyítve kitűnő, tejjel ve

gyítve a legjobb nyáikaoldó szer.

Ezen ásványvizek megrendelhetők:
az uradalmi ásványvizek bérleti kezelőségénél Szolyván (Bereg megye) és minden 

ásvány vizkereskedésben.
P rn sp e k lili*  é s  f ir jt 'f jy z í-k  iu<jy«\!i és  b é r in c i i lv e .



egy im pregná lt zam atos 
gyogyfúkeverék  ez igare tta  

ét p ipadohányhoz 
m mel szíjjá  a-' <*n>*“' r k itűnő 

tu la jdonságai m ialt.

B “g y ú jtv a  bárm ily  dohánynyal 
u tóbbi égető  csípős ize elvés/.

A  legegészségesebb keverek ezi
g a re tta - es p ipadohányhoz, 
okintve azt, hogy M örathon 

a n iko tin  á rta lm a s hatásá t 
a g y o m orra  p a ra lizá lja ,m in 
den dohányzónak  né lkü löz 

hette!).

Hat rész p ip ád o b á n y n y a l, 
vagy 4 rész c z ig a re tta -  
d o b á n y n y a l k ev erte tik  
írvosok á lta l m inden  do

hányzónak  a ján lta tik . 
\T ag y  csom ag ö * ) k r , 
™ kis csom ag 14) kr.. 

kü lön  vágat és cso
m ago lás p ipadohány  
kü lön  es cz ig a re tta -  

d obány  ré szére
P ró b a k ü ld em e n y : 10 kis csom ag b é rm en tv e  1 Irt 26 k r , 

u tánvé t m Tlett.
V iszonteladóknak jövedelm ező.

E gyedü li készítő:
Mörath Tivadar gyógyíükereskedő, Grácz.

Vezérképviselő M agyarország  és a társországok  részére
W eb e r é s  tsírsa ,

beviteli Ügynöksége
BUDAPEST, VII., Erzsébet-körut 19. /

> © • © © ©

ANONCZOK,
akiknek hajlamuk van, 
illetve hivatást érez
nek a rajzoláshoz, fel
vétetnek K R A U S E 
J Ó Z S E F  templom- 
berendezési műtermé
ben és kiképeztetnek 

a fafaragászatban. 
— Közelebbi meg- 

tnbbató nála. —

• • •TUDOMÁSUL!
Van szerencsénk a nagyérdemű közönség becses lurtomdsára hozni, hogy a hely

beli gázgyárat Selmecz város közönségétől megvevén, azt folyó évi június hó 1-én 
saját kezelésűnkbe átvettük és a kezeléssel Torger Emil felügyelő urat megbíztuk. Egyúttal 
tudatjuk azt is, hogy a magánosok állal elhasznált gáznak ára köbmétorenkint az eddigi 
17 65 krnyi árról 16 krra szélt le és hogy a motori czélokra, továbbá főzésre, fűtésre slb. 
szükségelt gázat kmtkint 12 krral szolgáltatjuk.

Végre felhívjuk a nagyérdemű közönség figyelmét arra is, hogy

© •  •  •  © g á z b e r e n d e z é s e k e t  
a legolcsóbb áron létesítünk © © © •  ©
és a világításhoz szükséges alkatrészeket a legméltányosabb árban szolgáltatjuk ki.

Aktién Gesellchaft für Gas-, Wasser- und 
Elektrizitats-Anlagen zu Berlin.

©•©

„Ideál" izzólámpa-vállalat
POLLAK HUGÓ

K £ C $ ,  V I .,  W allgasst*  l l -U
Szabadalom minden kulim- 

államban bejelentve.

Ideál-izzólámpák
petroleum-naftalhoz.

Legegyszerűbb szerkezet, leg- 
könyebb kezelés, hél né.köl ég, 
füst és korom nélkül, zag is 

zajtalan.
Robbanás veszélye teljesen kizárva í * * *  * 

* * * * * * * * * *  Legnagyobb fényhatás!
100 Hefncr-fény 1' < krnyi óránk inti legcsekélyebb 

égőanyag fogyasztásnál.
P o s ta i kü ldé s  a v id é k re  leg g yo rsa b b a n  e s z k ö z ö lte t ik .  

Árjegyzék ingyen és bérmentve.

Q
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s í z a i s -  y  á  r t  m á jb  y  ! o

Lábbal tiporva
lesznek a padlófénymázak, miért is tartósságot igényelnek. Aki nehány 
krajezár megtakarítása végett csekélyebb értékű gyártmányokat szerez be,

m-lVv
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- K - r p é n z é t  a z  a b l a k o n  s z ó r j a  l e i .
Nálam csakis az általánosan jónak elismert

p a  <11 ó i é n  y  m á z a k  kaphatók:

l a k k -  és k e n c z e -  
5= * gyáraiból * *

Győr, Bécs, Sim m ering, m elletti Offenbacli
Schraram Kristof-féle kezesség m elleti tiszta borostyánlakkból készült 

~~~ p a d l ó f é n y m á z a i  tartósság, fényük és
keménységük tekintetében valamennyi versenygyártmányt felülmúlnak. A 

‘ sok értéknélküli utánzások miatt kérem arra ügyelni, hogy minden dobo
zon Schramm Kristóf neve rajta legyen.

Továbbá: mosható zománcz-festékek elegáns szinárnyalatban, 
mindennemű háziszerek, melyet bájki szaktudomány hiányában maga dol- 
gazhat fel. alkalmas mosdó-szekrények, ajtók, ablakok, valamint falak 
bezománezozására konyhákban és fürdőszobákban. — Copal butorlakk, 
Copallakk belső használatra. Damarlakk, Bőrlakk, Száritó-ílrnisz, Puli- 
turlakk, Vaslakk és Brunolin., rr oly utóbbi homályos bútorokhoz hasz- 
náltalik, úgyszintén a többi lakkfélék valamennyi iparágak számára.

KülŐnlegef.ség: kocsigyárosok és kocsifényezők részére Kutsehen- 
lakk, Práparationslakk, Gestellak, Scnleif- és Lazurlakk eredeti 
1 kgrarnrnos dobozokban.

K a p k a té :
Takáts Miklós fűszerkereskedéséhen, Selmecz'bánya,.
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Első cs. és kir. osztrák-magyar kizárólag suab.

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

Bécs, III., Hauptsrasse 120. sz. (saját házában)
A ra i! )  é r m e k k e l  k i t ü n t e t  ve.

Föherczegi 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 (neszben feloldhatók, száraz állapotban, 
poralakban és 40 különböző mintában kilonkint 1G krtól felfele szállittatnak 

és ami a festék szürtisztaságát illeti, azonos az olaj festékkel. 
M m ta k á r ty a , ú g y s z in té n  h a s z n á la t i u ta s ítá s  k ív á n a tra  SJSSJT* in g y e n  és b é r 

m e n tv e  kü ld e tik .

Nyomatott a laptulajdonos Joerges Ágost özv. fia és könyvnyomdájában Selmecbányán, 1899.


