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

Fürdőink, fürdőnk.
A naptári nyár megérkezett, a fürdő

zés nyaralás megkezdődött. A városi közön
ség a füstös, poros, miazmás légkörből el
menekül az üde, tiszta levegőjű fürdőkbe, 
nyaraló helyekre.

így van ez már jó ideje s hova to
vább úgy látszik mindig nagyobb lesz 
azoknak a száma, a kik a nyári meleg 
hónapokat üdülésre szánják. Jele lehet ez 
annak, hogy a városi közönség anyagilag 
megbirja a fürdőzés költségeit, vagy jele 
lehet annak, hogy a közönség, a városok 
közönsége, hovatovább inkább rászorul a 
pár hónapi üdülésre, a fürdők forrásainak 
gyógyító erejére s ezért aztán, ha kevésbé 
bírja is mégis fürdőzik, mert az egészség 
az első, s ezért muszáj áldozatokat hozni. 
Akárhogyan van, az elvitázhatatlan tény, 
hogy a fíirdőzők száma nálunk Magyar- 
országon is egyre szaporodik s a mi ma
gyar fürdőinket is egyre nagyobb szám
ban keresi fel a magyar fiirdőző közönség. 
Ez örvendetes dolog s még örvendetesebb 
volna akkor, ha azt mondhatnék, hogy a 
magyar közönség túlnyomó nagy része a 
magyar fürdőket látogatja, sajnos azonban

ezt ma még nem mondhatjuk, mert bizony 
elég nagy még azoknak a száma, a kik 
külföldi fürdőkön töltik el a nyarat és köl
tik el pénzüket és még sajnosabb, hogy 
épen a vagyonosabb osztály az, a mely 
jobbnak tartja és pénzével gyarapítja az 
oszrrák és cseh fürdőket.

Azt, hogy a vagyonosabb osztály szí
vesebben jár ki a külföldre, mi nem akar
juk hazafiatlanságnak nevezni, bár senki 
sem vádolhatna sovinisztasággal, ha annak 
is neveznők és inkább elfogadjuk az okot, 
melyet a külföldre tóduló magyar közönség 
felhoz, tudniillik, hogy külföldön ha drága 
is a fürdőzés és nyaralás, az a kiadott 
pénz arányában kényelmes is, olyan ké
nyelmes, mit hazai fürdőinkben nagy, jóval 
nagyobb kiadással, vagy épen nem kap
hatni meg.

Hát ez az ok oknak vagy inkább 
ürügynek elfogadható volt régebben, mert 
sajnos tényleg nem tagadhatjuk, hogy tiz 
évvel, ezelőtt nagyon kevés fürdőhelyünk 
volt, a mely a kényesebb, nagyobb igényli 
fürdőzö közönséget kielégíthette volna. Ma 
azonban örömmel konstatálhatjuk, hogy ez 
állapot megszűnt, mert akárhány magyar 
fürdőnk van, mely berendezésének kényel

mét s a közönség szórakoztatására való 
eszközöket tekintve, bátran felveheti a ver
senyt azokkal az osztrák fürdőkkel, a 
melyeket a hazai fürdők rovására ma is 
nagyban favorizál a magyar közönség. Nem 
is említjük aztán a mi fürdőink vizeinek 
gyógyerejét, melyekről régen meg van ál
lapítva, hogy akárhány nagyon fölkapott 
külföldi fürdő vize még nyomába sem léphet.

Mindazonáltal a fürdőzö közönségnek 
is igaza van részben, mert azt sem tagad
hatjuk, hogy fürdőink igen tekintélyes ré
szében bizony nagyon kevés kényelmet 
talál a közönség s ezért a kevés kénye
lemért is nemcsak aránylag, de tényleg 
sokat kell fizetnie. Áll ez különösen azok
ról a fürdőinkről, a melyek bérben vannak)—• 
már pedig a magyar fürdőhelyeknek nem 
egy kis része nyög a bérleti rendszer 
alatt — a hol a bérlő csupán csak azt 
tartja szem előtt, hogy mentői kevesebb 
áldozattal mentői nagyobb hasznot tehes
sen zsebre.

Nem kell messze mennünk, itt van 
közelünkben Vilmye fürdő, a mely nem
csak közelünkben vau, plc minket nagyon 
is közelről érdekel, lévén Vilmye fürdő 
Selmeczbánya város tulajdona.

á „SELMECZBÁNYAI HIRADÚ" TÁRCZÁJA.
Elvesztett fogadás,

Igaz történet a meseszert! olcsóságról. — 
Irta: ifj. Ábrányi Kornél.

Ez egyszer a fogadás nem lóra ment, sem 
nőre. Arra történt, liogy ha egy nagyon szerény 
fizetést vagy jövedelmet húzó hivatalnoknak, ta
nítónak vagy kisiparosnak családjában olyan 
betegség fészkeli be magát, mely néhány heti 
pormentes alpesi levegő szívásával, s megfelelő 
táplálkozás mellett elmúlik, de ezeknek lójával 
biztosan sorvasztóvá s halálossá válik : - -  könyör
telenül ki van-e szolgáltatva az ilyen megtámadott 
szegény család a végromlásnak ? — avagy a mi 
hazai fürdő- és társadalmi viszonyaink közt is 
vau-e mód és alkalom arra, hogy az ilyen kis 
exisztonczia koldulás és megalázkodás nélkül, a 
maga becsületéből segítsen magán?

Én, ismerve a magyar fürdőviszonyokat, 
különösen azokat, amelyek ktimatikusoknak ne
veztetnek,— a pesszimisták közé tartoztam. S 
velem mindazok, akik már végig élvezték az ily 
klimatikus tartózkodási helyek nedves szobáit, 
bezárhatatlan ablakait és megjavithatatlan rossz 
ágyait; akik tapasztalásból tudják, hogy minálunk 
minden ilyen vállalkozás csak a vagyonosabb 
vendégekre spekulál, s egész évi befektetéséi 
néhány hél alatt akarja gyümölcsözővé tenni. S 
ilyformán a mi viszonyaink közt (fájdalom) nem
csak az drága a mi jó, hanem az is, ami rossz. 
Ezért halad a balneológiái társulat üdvös türek-

| vese oly lassan előre. Sem gyógyvizekben, sem 
! klimatikus tartózkodási helyekben nincs párja 
; Magyarországnak egész Európában : de azért, aki 

leheti, mindenki külföldre menekül. Mert úgy 
látszik, nálunk még a gyógyhelyek reorganizá
lását is az államnak kell a kezébe ven
nie, hogy a komforthoz hozzájulhassona gaz
dag, az áldáshoz pedig hozzájuthasson a 
szegény ember is. Addig azonban, mig ez. el nem 
jő, még a gazdag ember is legtöbbször csak 
bosszankodik üdülés helyett, a szegény ember 
pedig rá sem gondolhat arra, hogy megtámadott 
egészségét olcsóit szerezhesse vissza. Egy család
nak négy-öt heti tartózkodása, az ismert klima
tikus helyek legszerényebbjén is legalább annyiba 
kerül, mint egy szegény sorsu család fejének 
egész vagv félévi fizetése. Az például, hogy egy 
négy tagból álló család 130 vagy 150 forintból 
700—800 inélcr magasságban, vürősfenyő-erdők 
pormentes és balzsamos levegőjét szívhassa he
teken át, kényelmesen, sót komforttal lakjék, jól 
táplálkozzék s naponkint fürödhessen is, — csak 
a költői képzelődések világában ölthet alakot, de 
nem a valóságban. Ezért voltunk többségben 
velem együtt, mi mind a tapasztalt pesszimisták. 
S mégis elvesztettük a fogadást. Es pedig nagyon.

Selmeczbánya tőszomszédságában 800 méter 
agasságban fekszik a Felső-Róna. Rónának 
agv népies dialektusban: rovnának) nevezik e 
■,]yot azért, mert a hegytetőn terül el a róna, 
azon egy nagy fenyves erdőség, csupa szalas, 
ilalmas veresfenyőböl. Ide nem hatol föl semmi-

félő por; valamint hogy a hegy lábánál elterülő 
Selmeczbánya városa maga is olyan, mint a leg
szebb nyaralóhely. Magát a Felsö-Itónát csupa 

: erdős és nálánál magasabb hcgyláncz veszi körül,
! s oda látni tiszta időben a Tátra havas csúcsait 

is. E hcgyláncz és erdőség védi e helyet az erős 
! szelektől, s táplálja állandóan üde légjárással. S 
í amilyen egészséges e hely, oly festői szép onnan, 
í bármerre tekintve, a panoráma. Déli irányban 
i dominál a Szitnya hegység, hullámos gerinczével 

s merészen felnyúló ormával, melyen a középkori 
j lovagvár helyén, a Koburg herczcg által emelt 
: vadászlak áll, mely a kiránduló turistáknak éjjeli 
I szállással s ellátással szolgál. Lent a völgyben, 
j északkeleti irányban áll Szent-Antalon a régi 

Koháry-kastóly, mely a Koháry örökséggel együtt 
| a Koburgokra szállt. Most is az övék. Ámbár a 
i Koháry nevet nem viselik többé. Ebben a kastély

ban szoktak összegyűlni nyaranta a Koburgok, 
(csak Lujza herczegnő nem fog idejönni soha 
többé,) s itt szokta a családi tanács vélekedéseit 
meghallgatni Ferdinánd is, a bolgár fejedelem. 
A kastélytól távolabb, kőröskörül a völgyben 
füstölögnek a Koburg uradalom gazdasági gyárai
nak kéményei, — de ez a füst nem hat föl a 
Felső-Hónára. Ellenben a bányászati akadémia 

1 erdeiből, egy hegyoldalon oda látszik egy óriási 
E betű, melyet a betű vonalai szerint kivágott 
fák helyének szinjátéka idéz elő. Erről az E be
tűről mindenki kitalálja, hogy Erzsébet királyné 

j emléke akar lenni. S a most üresen fehérlő 
helyet az E betű vonalain belül mind csupa 

í fenyüvej fogják beültetni, mely zöldebb, mint az



Aármilyen jó hirll is e fUrdő vizeinek 
gyógyító hatását tekintve, s bármily fáradt
ságot is fejt ki a flirdö országos hirll or
vosa Boleman István dr. a kitönö balneo- 
logus, hogy a fürdőt virágzóvá tegye: meg
akasztja őt czéljának elérésében és a fürdőt 
fejlődésében a bérleti rendszer és kulönil- 
sen a bérlő, akinek halvány ideája sincsen 
arról, hogy mint kell egy fürdőhelyet ve
zetni, gondozni, hogy szívesen keresse azt 
fel a közönség, sőt általános a panasz, 
hogy a legnagyobb találékonyságot fejti 
ki abban, bogy az egyszer abban járt fürdő- 
vendég többé ne térjen oda vissza. Nem 
túlozunk, ha szipolyozási rendszernek mond
juk azt a rendszert, a melyben bérben levő 
fürdőinkben a fürdőző közönség találkozik; 
nagyon természetesnek találjuk tehat, hogj 
a fürdőző közönség drága pénzéért olyan 
helyeket keres fel szívesebben, a hol ha 
fizet, van miért fizessen.

A magyar fürdőknek e sarkalatos hi
báján feltétlenül segíteni kell, ha azt akar
juk, hogy fürdőink haladjanak, fejlődjenek ; 
ha azt akarjuk, hogy a magyar fürdő kö
zönség s idővel tán a külföldi is szít esen 
látogassa a magyar fürdőhelyeket.

Ami pedig Vihnyét illeti, a város jól 
felfogott érdekében feltétlenül szükséges
nek tartjuk, hogy fürdőjét vagy házilag 
kezelje, vagy pedig olyan bérlőnek adja 
bérletbe, akt ért egy fürdőnek szakszerű 
kezeléséhez 8 nemcsak a saját zsebei meg
töltésében tud kifejteni bámulatraméltó 
tevékenységet. —B.

T A N Ü G Y.
A selmeczbányai kir. kath. nagygymná- 

sium tanévéről számol be P a n e k  Ödön  gym- 
násiumi igazgató. Nagyon szerelnök, ha e valóban 
kimerítő és kiváló ügyszeretettel és szakértelem
mel összeállított értesítőből jót olvashatnánk ki, 
azt a jót tudniillik, hogy ez a régi, híres gymná- 
sium, melynek annyi nagy hirü jeles emberünk 
tanítványa volt, halad a maga magasztos czélu 
kulturális utján, azonban sajnos ezt nem mond- 
hatjk el. Sietünk azonban kijelenteni, hogy e 
hibának nem az intézet tanerői az okai, mert hi
szen ők a rendeletileg megállapított tanterv sze
rint mindent elkövetnek, s kötelességükül a kel
leténél tán nagyobb szorgalommal végzik, azon
ban az intézet' mai szervezete az oka, a mely

2_____  _________  ____

erdőség többi faja. S ha ezek a fényük meg 
fognak nőni, akkor az E betű örök friss zöld 
színével olt fog pompázni télen-nyáron. Nyáron 
kizőldülve a világosabb erdős lombok közül; 
télen pedig, mikor a többi lombok lehullanak, 
még zöldebben a hótakart fehér hegyoldalon.*

*  * *
A Felső-Rónáról kiindulva, s mindenütt 800 

méter magasságban járva, az Eötvös Lóránt-utón 
meg lehet kerülni az egész völgyet, melyben Sel- 
meczbánya fekszik. (Eötvös Lóránt nevére nem 
nem akkor keresztelték ezt az utat, mikor Eötvös 
Lóránt miniszter volt, hanem akkor, mikor mint 
a turista egylet elnöke járt ott s nem tudott 
hova lenni az elragadtatástól.) Erről a magas 
útról szemlélve ezt az ősi bányavárost, a bájos 
idill balzsamos levegőjét sajálszcrücn éleszti e 
város fölött a históriai levegő is. Ha nem is 
évezredek, mint a piramisok tetejéről) de legalább 
is évszázadok néznek föl e völgyből, s azok a 
históriai lapok, melyek ebből tükröződnek vissza, 
igazán meg vannak aranyozva. Mert hisz e ma
gas hegyek gyomra kőröskörül mind aranyat 
termel. S ezért sápadt e gyönyörű és egészséges 
vidék bányász-népe, mert az arany megsápasztja 
azokat, akik keresik. Akár a föld felett, akár a 
föld alatt. Nem kell a ruha után Ítélni, mert az 
első tekintetre mindjárt föl lehet ismerni, ki a 
bányász, ki nem ? Elárulja ezt a piros és a 
sápadt arezok ellentéte De vájjon ezek a sápadt 
arczu emberek is, akik mindig csak a harmadik 
napon látnak napot, élhetnének-c oly magas kort 
mint a selmeczi bányászok, ha a nagy bánya
mélységek fullasztó levegője után az erdők bal
zsama kárpótlást nem adna ? De csak a termé-

szerint a gyinuasium csak hat osztályú, s igy hogy 
úgy mondjuk csak fél munkát végez. Ez az oka 
annak is, bogy a gymnasinm tanári karúban a 
mull tanévben is egész tanárvándorlas volt. Uj 
tanárok jöttek, nem régen jöttek mentek, ezek 
megint áthelyeztettek s helyükbe megint újak jöt
tek. Hat ez általánosságban nincs az intézet 
javára.

Nem czélunk hosszasan foglalkozni ez alka- j 
lommal azokkal a hátrányokkal, amelyek az inté
zet csonkasáüának a következményei, megtennék, 
ha bizonyítani kellene, ám de az fölösleges, mert 
hiszen épen az igazgatója és tanári kara volt az, 
mely a gymnasiumnak nyolez osztályúvá való ki- > 
egészitéséro irányuló mozgalmat a legmelegebben ! 
pártolta. Hisszük is, hogy az a mozgalom ered- j 
ményre vezet.

Az értesítő szerint a gymnasium hat osztá
lyában a múlt tanévben öt rendes és négy he
lyettes tanár tanított összesen 105 tanulót, az 
érdemsorozat szerint fáradtságra s utánjárásra 
valló szép credménynycl. A teljes áttekintést 
nyújtó statisztikai táblázatokból örömmel látjuk 
a tanári karnak azt a valóban dicséretre méltó 
és követendő szándékát, hogy már az alsóbb 
osztályokból elakarja távolítani azokat, akik nem 
képesek a középiskola végzésére. Fontos ez na
gyon és a tanári kar komolysága mellett bizonyít.
Á felsőbb osztályokban elbuktatott tanulóból 
szerencsétlen proletár lesz, inig az alsóbb osztá
lyokban elbuktatott tanuló, az ipari pályán sze
rencsés és hasznos polgára lehet a hazának.

Örömmel látjuk az értesítőből, hogy az in
tézetnek szép ifjúsági könyvtára és jól fölszerelt 
szertárai vannak, melyeknek gyarapítására a nnilt 
tanévben is gond fordittatott. Segélyző egyesülete 
is van a gymnasiumnak, melynek jó voltából a 
mull tanévben 25 szegény tanuló teljes élelmi 
ellátásban részesült.

Az egész értesítőből különben az az összbe
nyomásunk, hogy az intézet felette érdemes a 
fejlesztésre, a nyolez osztályúvá való kibővítésre.

H Í R E K .
— Orvosok Vihnyén. A barsmegyei orvos- 

gyógyszerész egyesület és az országos orvos szö
vetség barsmegyei fiókja múlt hó 28-án tartották 
meg Vihnye fürdőben közgyűlésüket. A két egye
sületnek tagjai szép számban jelentek meg a 
gyűléseken. Az orvos-gyógyszerész egyesület gyű
lésén Dr. Benkö, kir. tanácsos, barsmegyei főor
vos elnökölt, kinek bokros érdemei vannak Vihnye 
fürdő felvirágoztatása körül. Az orvosszövetség 
gyűlésén a gyöngélkedő Boleman István dr. elnök 
helyett Frommer dr. alelnök elnökölt. Megütkő- 

i zéssel értesülünk arról, hogy a fürdő bérlője Hell

szét nyájas és igazságos irántuk: kevésbé azok. 
akiknek dolgoznak. Nemzedékről-nemzedékre száll 
itt a bányászmesterség. Nemcsak a kenyérkereset, 
hanem az érzelem és a szokás által is ide van
nak ők gyökerezve. És tehát nemcsak munká
jukért, hanem érzelmeikért is többet érdemel
nének a kincstártól, mint amennyit kapnak. Mert 

j habár nemcsak munkásnép, hanem értelmes is, 
mégis mindig ellentállt az álruhába bujtatott 
idegen izgatók csábításainak. Ez a bányásznép, 
éppen olyan véd vár a szocialisták betörései ellen, 
mint amilyen véd vára maga a város polgársága 
a magyarságnak é< az állameszmének. Abban az 
evangélikus főiskolában, melynek egykor Petőfi 
Sándor volt a növendéke, kereste néhány év 

! ebit a barczterel a felvidéki pánszláv propaganda. 
De a város hazafias szelleme fölfedezte és ki
dobta a mételyt. (Annál sajátszerübb, sőt ért
hetetlenebb, hogy a lóbbségben levő katholi- 
kusoknak még most sincs Selmeczbányán fő- 
gymnasiumuk.) /innál nagyobb érdeme ez a 
szolid hazafiság úgy a selmeczi bányásznépnek, 
mint a polgárságnak, mert ha bármiféle baj ütne 
ki a munkások közt, messziről kellene hozni a 
katonai erőt. Minthogy Selmeczbányán minden
féle középület van, csak kaszárnya nincs. A 
katonai erőnek ez a hiánya okozza talán, hogy 
Selmeczbányának nemcsak párját ritkiló rendőr- 
kapitánya van, hanem rendőrsége is. Nem alkal
maznak olt rendőrnek mást, csak kiszolgált csend
őrt. S a rendőri statútumok igazságos szigora 
egyesíti a testület tekintélyét a lakosság bizal
mával. Meglehet, sőt valószínű, bogy a Felső-Rónán 
az a meseszerűen olcsó és kényelmes nyaraló
telep sem létesülhetett volna, ha nem ez a száz-
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Jakab még a fülét sem mozdította meg, nem hogy 
érdeklődőit volna a gyűlések és a két egyesület 
tagjai iránt. Hát persze az orvosok nem snapsz 
kupezek, mert ezeket bizonyára érdemesnek tar
totta volna a bérlő fogadni. Hiba történt külön
ben a rendezők részéről is, hogy nem tudósítot
ták Selmeczbánya várost, mint fürdőtulajdonosl 
a gyűlések megtartásának idejéről. Biztosan tud
juk, hogy a tulajdonos város mindent elkövetett 
volna, bogy jól érezzék magukat fürdőjében az 
orvosok, kiknek Vihnye igen sokat köszönhet.

— A vasúti bizottság gyűlése. Múlt szá
munkban emlékeztünk meg arról, hogy a houti 
vasúti érdekeltség 170.000 forintot kér Selmecz- 
bányától a Németi—Selmeczbánya—kohói vasút 
kiépítésére. A város vasúti bizottsága e hó 3-án 
délután tárgyalta a kérést és alapos megvitatás 
után a kővetkezőkben állapodott meg: ajánlja a 
törvényhatósági bizottságnak, hogy utasítsa a pol
gármestert, bogy az érdekeltekkel nevezetesen 
Goburg Fülőp herczegge), a takarékpénztárral és a 
népbankkal lépjen érintkezésbe és jogerős nyilat
kozatokat eszközöljön ki a részvételre nézve. A 
várostól kért 170.000 frt részvételre nézve azt 
ajánlja a bizottság, hogy kérjen be a közgyűlés 
a vállalkozótól s illetőleg az érdekeltségtől rész
letes költségvetést csak ennek felülvizsgálata után 
bocsátkozzék a kérés érdemleges tárgyalásába. E 
javaslatok fölött a keddi közgyűlés fog határozni.

— Anyakönyvi hivatalok vizsgálata. 
Horváth Lajos anyakönyvi felügyelő, miniszteri 
biztos e hó 4-én városunkba érkezett a városi 
anyakönyvi hivatalok megvizsgálása végeit. A 
vizsgálat eredménye kedvező, mert a polgármester 
előtt megelégedését fejezte ki az anyakönyvveze
tők példás, rendes működése főlőtt.

— A bányaaszály. Dr. Kaiser Károly a 
m. kir. belügyministerium bacteriologai osztályá
nak vezetője pár nap óla városunkban időzik, 
hol a bányaaszály megszüntetésének módjait 
tanulmányozza. Tudnivaló ugyanis, hogy nálunk 
a bányászok e veszélyes betegsége 1882. óta a 
dr. Tóth Imre bányakerületi főorvos tudományos 
és erélyes intézkedései következtében megszűnt. 
l)r. Kaiser itten tett tapasztalatairól az orvosok 
és természettudósok ez évi angusztus 2G-án Sza
badkán tartandó vándorgyűlésén fog beszámolni, 
amikor dr. Tóth Imre egy másik veszélyes beteg
ség az ólommérgezés megszüntetéséről fog érte-

! kezni.

kezű rendőrkapitány (Krausz Kálmán) áll a ke
letkezés és a végrehajtás élén. Az ő ambíciójának, 
vagy jobban mondva humánus kötelességórzeté- 
nek gyümölcse az a sfker, mely elüt a modern 
vállalkozások önző és hivalkodó szellemétől. Mert 
innék czélja nem az, hogy: adj keveset és nyerj 

I sokat; — hanem az, hogy: nyerj keveset és adj 
, sokat. Mily messze vagyunk még attól, hogy a 
1 nagy tőkéi is ez a szellem hassa át minálu.nk ! 

— De annál szebb, ha valaki a kis tőkék szö
vetkezését tudja megnyerni erre.

*
Kőröskőrül tehát minden gyönyörű s föl- 

! üdítő. A séták, melyek e festői szépségeket nyujt- 
i ják, órákig tartsanak bár, sohasem fárasztanak. 

Mert minden megállóhelyen oly szép pontokon 
pihenhet a szem, hogy e pihenéstől elfelejti a 
testi fáradtságot a lélek. Az uj bányászati aka
démiának (mely monumentális épület) oly sze
rencsésen van megválasztva a helye, hogy elragadó 
képet nyújt, amint nemcsak a várost, hanem az 
egész környéket dominálja. Még festőibb s le- 
bilincselőbb a Kálvária-hegy, melynek ormán oly 
könnyedén s merészen áll a templom, mint egy 
magas piedesztálon álló szobor. A középkori 
sötét előítéletek és az azzal ellentétben állott 
felvilágosodoltság harczának emléke gyaiánt áll 
a város közepén a Leányvár, ugyanaz, melyről 
„A leányvári boszorkány" czimével gról Zichy 
Géza költői regényt irt. Rössel Márta e regény 
hősnője, aki azért emeltette e várszerü tornyot, 
mert azon a helyen állt a vesztőhely, s mivel az 
ő palotájának ablakai éppen oda néztek, nőm 
akarta látni a kivégzéseket. E torony ina a tűz
oltóké; azok tartják ott éjjelente őrszemléiket.

1899. julius 6.
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— Kérésünk. Lapunknak tisztelt elő

fizetőit tisztelettel felkérjük, hogy az uj 
évnegyed elején szíveskedjenek előfizeté
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 előfizetés.

Egyházmegyei közgyűlés. A bont me
gyei ág hitv. evang. egyházmegye ma közgyűlé
sét tartja városunkban a városház közgyűlési ta
nácstermében. A gyűlésen Laszkáry Pál esperes
e i  felügyelő elnököl. A gyűlés lefolyásáról jövő 
számunkban fogunk számolni.

— Lövészet. A jnlius 2-án megtartott 
lövészet eredménye következő: Esett összesen 
004 lövés 489 köregységgol, melyek között volt 
1 szöglövés és 13 négyes. Az első dijat Bencze 
Gergely szőglövésre, másodikat Liba Antal s a 
harmadikat Seidel Ágoston egy-egy négyesre 
nyerte cl. Azonkívül négyest lőttek még: Bencze 
Gergely G-ot, Liba Antal 2-őt, Seidel Ágoston
2-őt, Fekete Dezső 1-et. Emelte a jó hangulatot, 
hogy Seidel Ágoston első allövcszmester G heti 
távoliét után ismét visszaérkezett. Jövő vasárnap 
azaz julius 9-én d. u. 4 órakor a lövő helyisé
gében az egylet évi közgyűlését tartja meg s kí
vánatos volna, ha azon minél több egyesületi tag 
jelennék meg.

— Hideg nyár. Falb drt. szeretik kigu- 
nyolni az ő jövendölésével, pedig úgy látszik az 
e nyárra nézve tett prófécziája betúröl-betüre 
betelik, mert tényleg még rosszabb, zordabb idő
járásunk van, mint a milyennel ő fenyegetett. 
Mi szívesen kijelentjük, hogy feltétlenül hinni 
fogunk az ő jós tudományában, kérjük azonban, 
hogy kegyeskedjék már egy kis jó időt is jósolni,

— Vizsgák az akadémián. Iskoláink mind
egyikében befejeztettek már az évzáró vizsgála
tok s a kis diákok már rég pihenik a fáradal
makat, csak az akadémiai ifjúság vizsgái folynak 
még és pedig e hó 1-től egész a hó végéig. Az 
idő határozottan kedvez az ifjúságnak, mert a 
vizsgálattal járó belső meleget nagyon is ellen
súlyozza a külső hideg időjárás, Azt hisszük azon
ban, hogy nemcsak e körülménynek lesz köszön
hető, ha a vizsgák jó eredménynyel folynak le, 
hanem inkább az ifjúság komoly felfogásának, 
a melyet évről-évre növekedni örömmel látunk.

•— Városi közgyűlés folyó hó 11-én dél
előtt lesz Horváth Béla főispán elnöklete alatt a 
törvényhatósági bizottság közgyűlése. A közgyűlés 
tárgysorozatát lapunk hivatalos részében hozzuk.

— Számtiszti állás betöltése. A városi 
számvevőségnél a Richter Gyurka korai halálával 
megüresedett számtiszti állás a jövő keddi köz
gyűlésén fog belőhetni. Az állás választás utján 
tültetik be s mint értesülünk eddig legtöbb kilá
tása van az állás elnyerésére Littasy Béla ny. 
honvédfőhadnagynak kinek qualifikácziója is meg
van s aki az állással járó tisztet most is elöljárói 
teljes megelégedésére tölti be.

A h. czipőgyár alkalmazottai f. hó
2-án a Felső-Rónán nyári mulatságot rendeztek, ; 
a mely mulatság a legjobban sikerültnek mond
ható. Valóban ritkán látni munkás embereket 
oly szépen, kedélyesen minden csend és rend
zavarás nélkül mulatni, mint a vasárnapi mulató | 
közönséget. A mulatság a kedvezőtlen időjárás ; 
daczára is éjfelig tartott. Dicséretet érdemel ; 
Murár Mihály vendéglős is a ki ismét bebizonyí
totta, hogy e szakmára rátermett ember.

— Szégyelje m agáti Az Erzsébet kápolnát 
nagy költséggel ezelőtt egy pár évvel renoválták, I 
az építő vállalkozó azonban olyan semmire való, 
slendrián munkát végzett, hogy a különben iga
zán csinos alakú kápolnára ma már megint szo
morúság rá nézni. Szégyelje hát magát az az 
iparos, aki ilyen rongy munkáért elfogadta a pénzt. 
Gondunk lesz rá, hogy máskor ne csaphassa igy 
be a közönséget, a mint becsapta a kápolna 
alapot.

— Nyári mulatság. A hodrusbányai temet
kezési és segélyző egylet 20 éves fennállásának 
emlékére 1899-iki julius hó 9-én a Kohutován 
saját pénztára javára nyári mulatságot rendez. 
Belépti-dij : Tetszés szerint. A mulatság kezdete 
d. u. 2 órakor van, kedvezőtlen időjárás esetén 
julius hó 16-ára halasztatik.

— A gyümölcstenyésztésről előadást tart 
e hó 10-étől kezdőleg a városi kortésztanitó. Az 
előadások naponkint reggel 9 órakor veszik kez
detüket s azokra az érdeklődő közönség ezennel 
meghivatik.

— Orvosszövetségi közgyűlés. A hont-
megyoi és selmeczbányai orvosszövelség múlt hő
26-án tartotta meg évi rendes közgyűlését Szán
ton, hol a közgyűlés tagjai Konkoly Thege Sán
dor orsz. gyűlési képviselő vendégei voltak. A 
közgyűlés elfogadta dr. Tóth Imre főorvosnak a

S mindennél költöibb hangulatokat kelt, ha a 
magasban sétálóhoz fölhallatszik a klopacska, a 
bányászharang. Egy torony erkélyén vízszintesen 
elhelyezett kemény fadeszka ez, melyen, mint a 
dobverővel, ritmikus hangjeleket vernek abányász- 
kalapácscsal. Ez c bányászharang csak éjfél után 
két órakor szólal meg, s akkor azt jelenti: bá
nyászok, ébredjetek ! — Aztán hajnali 4 órakór 
szólal inog, s azt jelenti: bányászok, szabjátok le 
a föld gyomrába! Napközben csak akkor szólal 
meg a bányászharang, ha bányászokat temetnek. 
S akkor azl jelenti: bányászok, aludjatok jó l!

** +
S most térjünk vissza a Fölső-Rónára s 

képzeljünk ol egy szegény hivatalnok, vagy iparos 
családot, melynek mindössze 120, vagy legfőlebb 
150 forint van a zsebében s ebből kell neki a 
négy, vagy öt heti .klimatikus" tartózkodás költ
ségeit fedezni, — mit csinál az olt, mit kap és 
mit élvezhet az ott ilyen kevés pénzzel ? Hát 
nem kövesebbet kap s nem kevesebbet elvez, 
mint más divatosabb helyen húszszor annyi 
pénzen a gazdag mágnás, vagy a még gazdagabb 
kereskedő, vagy bankár. A selmeczbányai 
nyaralókat építő részvénytársaság egy nagyobb

szállodát építtetett a vörösfenyő-erdőség szélére, 
— ez a : .Róza szálló" {Horváth Béla főispán 
nejének nevére keresztelték, mert a főispán neje 
buzgón támogatta e vállalatot). Ebben a szállóban 
többnyire nagyok a szobák, melyekben nagy és 
széles ágyak vannak, s mindenikben rugony van ; 
aztán faragott szekrények, asztal és székek. Nagy 
ablakok, melyek perfokt záródnak. S minden 
bútor és felszerelés a lelsőmagyarországi ipar 
terméke. Egy ilyen szoba egy napra 40 vagy 
80 kr. Mondd : negyven, vagy nyolezvan krajezár. 
Egy hónapra 10, vagy 20 forint. Mondd : tiz, vagy 
busz forint. Az ellátás: reggeli, ebéd és vacsora 
(reggeli ; kávé, vagy lej, vagy thea egy kiflivel, 
ebéd: bárom tál ótel étlap szeriül, vacsora: egy 
iái étel, hús vagy tészta étlap szerint) egy hónapra 
30, mondd: harmincz forint. Az adagok oly 
nagyok, hogy ahol bárom ember rendel, a 
negyedik is jóllakhatik belőle. A szállodának 
nagy ebédlője s fedett verandája az emeleten 
esős időben társalgóul szolgál; sétahelyül 
pedig ott áll a szálloda mellett álló nyitott, 
de fedett óriási tánezterem. Elhagyatottságrói 
még a legrosszabb időben sem lehet panaszkodni, 
meri bármire is lenne szükség, rögtön kéznél

j tuberkulosis terjedésinek megakadályozására vo
natkozó tanulmányát s elismerését és köszönetét 

j fejezte ki a fáradtságos és nagy tudománynyal 
szerkesztett és saját költségén kinyomatott tanul
mányáért. A választás során elnök lett Kovács 
Sebestyén Endre dr. hontmegyei főorvos, aleluük : 
Stuller Gyula dr., pénztáros: Rajnor Géza dr., 
jegyzők: Mimmler Sándor dr. és Tandlich Ignácz 
dr. A választmányba: Rosenfeld Zsigmond dr.,

| Bűben László dr., Czukrász Gyula dr., Tóth Imre 
i dr., és Kapp Jakab dr. választattak be. A szö- 
í vétség tiszteletbeli tagjául ajánlja a közgyűlés 

Horváth Béla főispánt, Czibulya László hont- 
| megyei alispánt, Szitnyai József Selmeczbánya 

polgármesterét és Konkoly Thege Sándor orsz. 
képviselőt. A szövetség jövő évi közgyűlését 
Korpönán fogja megtartani.

— Elvesztett fogadás. Lapunk mai tárczá- 
ját ifj. Ábrányi Kornél irta a Budapesti Napló
nak s mi abból vettük át, hogy azok az olvasóink 
is elolvashassák akik nem olvassák, vagy ol
vashatják a Budapesti Napló-1, átvettük pedig e 
czikket, mert nem olvastunk meg fővárosi lapban 
olyan czikket, mely olyan szépen emlékeznék 
meg városunkból mint az .Elvesztett fogadás.* 
Azt hisszük jó szolgálatot teljesítünk hát a szép 
czikk reprodukálásával, melyet örömmel olvas el 
városunk minden lakossá. Azok kedvéért azon
ban akik nem ismerősek városunk viszonyaival, 
kötelességünknek tartjuk megjegyezni, hogy a 
czikkben levő az az állítás, hogy lyceumunkban 
kereste a harezteret a pánszlávizmus, úgy értendő, 
hogy ezelőtt pár évvel pár éretlen diákocska 
pánszláv iratokat olvasgatott, ezeket azonban, 
mihelyt tudomást vett titkos ÜzelmeikrÓl az igaz
gatóság, azonnal kicsapták az iskolából. Lyceumunk- 
nnk hire különben nem olyan, hogy nagyon rá
szorulna a védelemre, ozl azonban mégis szük
ségesnek tartoltuk elmondani, nehogy félreérthessék 
az itj. Ábrányi Kornél czikket, a melyet bizonyára 
ö sem ugv értett, hogy tényleg fészke lett volna 
itt nálunk a pánszlávizmusnak.

— Nagyot hallók figyelmébe. Egy dús
gazdag nő, akit 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 
mü füldobokat megszerezni, ingyen kaphassanak 
segítséget kellemetlen betegségük ellen. Az ez 
iránti megkeresések a következő czimre küldendők: 
Nicholson G. D. Z. intézete. „Longott.u Gunners-

| búig, London, W. Anglia.

van, minlhogy a szálloda telefonösszeköttetésben 
áll a várossal. Bármiféle zsarolás vagy vissza
élés ki van zárva. Ami a melegebb napokut 
illeti (mert tikkasztó napokról ily magaslaton 
szó sem lehet), azokon nemcsak vidám, hanem 
mozgalmas 'élet is van a Felső-Rónán. Mert ez 
a hely a selmeczi intelligens polgárságnak ked- 
vencz kiránduló helye. Itt gyűlnek össze az aka
démiai és a gymnasiumi tanárok, a kincstárt 
hivatalnokok, az iparosok és a kereskedők, s 
velük (míg r szünidő el nem jő) a tanulóifjúság 
is. S mindazok a vendégek, akik a „Róza szállód
ban lakást már nem kaphatnának, ellátást ugyan
ezen a mesés olcsó áron nyerhetnek ott. Persze, 
mindez a mesébe való olcsóság, szépség és ké
nyelem, mely a szegény családokat egészségesekké 
és boldogokká teheti, iamerotlon a távolabb vi
dékeken lakók előtt. Mert a kis tőkének, mely 
itt ily módon szövetkezve tesz jót, nincs pértze 
a drága hirdetésekre, s még drágább reklámokra. 
Én is talán, ha elvesztőit fogadásom nem köte
lezne reá, mm irtain volna mog e vázlatos 
ismertetést, l edig ki tudja, hány szegény beteg 
családnak letlem jó szolgálatot vele!
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HIVATALOS RÉSZ.
Meghívó.

Selmecz-Bélabánya sz. kir. bányaváros tőrv.- 
fiat. bizottságának f. évi julius havi közgyűlését 
ezen hó 11 -ik napjának d. e. 9 órájára kezdő- 
dóleg meghirdetvén, ahhoz a t. ez. bizottsági 
tagokat ezennel meghívom.

Ipoly-Nyék, 1899. évi jun. 18.
Horváth Béla, 

főispán.
Tárgysorozat:

1. — A polgármester jelentése a közigaz
gatás és háztartás 1899. évi junius havi állapo
táról.

2. 5328. A nagyméltóságu m. kir. Belügy- 
ministerium f. é. 69104. sz. rendelete a gyám
pénztári könyvkötői munkák fedezésére előirány
zott 100 frt engedélyezése iránt.

3. 5255. A nagyméltóságu főldmivelésügyi 
m. kir. minisztérium f. é. 6366. sz. rendelete a 
a mezőgazdasági munkások segélyalapjáról alkotott 
szabályrendelet jóvhagyása tárgyában.

4. 5048. A honti helyi érdekű vasút rész
vénytársaság megkeresése a németi selmeczbányai 
h. é. vasút kiépítéséhez megszavazott 100,000 frt 
törzsrészvény felemelése iránt a vasúti bizottság 
s a tanács erre vonatkozó előterjesztése.

5. 5193. Tanácsi előterjesztés a Hodrus- 
bányán létesítendő két iskola és óvó kiépítésére 
megszavazott 24,468 frt 85 kr. miképeni fede
zése iránt.

6. 4976. Tanácsi előterjesztés a közős ser
tésól építésére megtartott árlejtés eredményének 
bejelentése a beadott ajánlatok elbírálása c/.él- 
jából.

6. 4814. Tanácsi előterjesztés a Longauer 
Mária tulajdonát képező erdei belzetnck 250 frt 
árban való megvétele iránt elvileges elhatározás 
czéljából.

8. 4583. A megüresedett számtiszti állásra 
beérkezett kérvények előterjesztése.

9. 5007. Tanácsi előterjesztés a néh. Richter 
György volt városi számtiszt 50 frt előlegének 
törlése iránt.

10. 5281. A gazdasági tanácsnok, az erdő- 
mester s a mérnök jelentése f. é. junius és julius 
hóra terjedóleg.

11. 5192. A tanács előterjesztése azon tar
tozások miképeni kiegyenlítése iránt, melylyel a 
fennállott városi bányaalap a kórházi, a volt erdé
szeti és a házi pénztárnak adósa maradt.

12. 5008. A tanács előterjesztése a vízveze
ték ügyében szerkesztett emlékirat s szabályren
deletért járó munka s tiszteletdij megállapítása 
iránt.

13. 3626. A városi tanítók kérése a beira- 
tási dijak megváltása iránt a népnevelési bizottság 
s a tanács ez ügyre vonatkozó előterjesztésével.

14. Tanácsi előterjesztés a városház I. sz. 
bolti heliségének bérbe adása iránt Geiger Márk 
részére.

15. — Nyitray László kérvénye a városi 
téglavezetőhöz tartozó földek haszonbére iránt 
fennálló, szerződésnek további 3 évre való meg
hosszabbítása ügyében.

16. 5189. Tanácsi előterjesztés a Scheimer- 
féle birtok folyó évre terjedő bérbe adása iránt.

17. 4855. Gsanád vármegye megkeresése a 
tartalékos katonák nyári időben való behívásá
nak szabályozása tárgyában a honvédelmi minis- 
teriumhoz intézett feliratának pártolása iránt.

Selmeczbányán, 1899. évi julius hó 3-án 
Szitnyai József

k ir. tanácsos, polgárm ester.

H ir d e t m é n y .
Selmecz-Bélabánya törvényhatósági jogú 

sz. kir. varos központi választmánya az ezen 
városok országgyűlési képviselő választó kerüle
tében az 1900. évre szavazattal biró választók 
ideiglenes névjegyzékét az 1874. XXXIII. t.-cz.
41 §-a értelmében összeállítván, a városrészen
ként betűrendben összeállított névjegyzékek f. évi 
julius hó 5-ikétől kezdve közszemlére kitétel
nek és pedig:

1. a választó kerület összes választóinak 
ideiglenes névjegyzéke Selmeczbányán a városi 
főjegyző hivatalos helyiségében (Városház II. em 
10. ajtó).

2. a bélabányai, hodrusbányai, steffultói 
rovnai (felső l'uchslochi) és bankai választók

ideiglenes névjegyzéke pedig az illető külső város
részek lendorbiztosainak hivatalos helyiségében.

E névjegyzékeket valamint a beadott fel
szólalásoka! a kitűzött napokon reggeli 8 óráid1 
déli 12 óláig a tanács egy tagjának jelenlétében 
mindenki megtekintheti és i élutáni 2 órától 6 
óráig lemásolhatja (1874. XXXIII. t.-cz. 43. §-a).

A névjegyzék ellen saját személyét illető
leg: bárki felszólalhat.

Ezenkívül mindenkinek jogában áll azon 
választó kerületben, melyhez tartozó valamely 
község névjegyzékébe felvétetett, bármely jogtalan 
felvétel, vagy kihagyás miatt a névjegyzék ellen 
felszólalni.

A felszólalások Írásban adandók be és egy 
beadványhoz több egyénre vonatkozó felszólalás 
is foglalható.

A felszólalónak kívánságára beadványáról 
térit vény adandó.

Ezen felszólalások beadásának határideje 
a névjegyzék nyilvános kitételét követő 10 nap 
(1874. XXXIII t.-cz. 41. §-a).

A felszólalásokot mindenki megtekintheti s 
azokra a névjegyzék kitételének napját követő 
20 nap alalt mindenki, ki a törvény 44. §-o sze
rint felszólalni jogosítva van, Írásban észrevéte
leket nyújthat be. (1874. XXXIII. t,-cz. 45. §.)

A felszólalások és az azokra tett észrevé
telek a központi választmányhoz intézendök és a 
szükséges okiratokkal felszerelve a városi polgár- 
mesterhez nyújtandók be. (1874. XXXIII. t.-cz. 
46. §-a).

A központi választmánynak a felszólalásokra 
vonatkozó határozatai f. évi szeptember hó 20-tól 
szeptember 30-ig fognak közszemlére kitétetni.

Minden határozat
a) mellyel valamely felszólalás elutasittatottt,

vagy
b) valamely név kitörlése elrendeltetett, vagy
c) a mely oly felszólalás mellett hozatott, 

melyre észrevétel adatott be, annak fog kézbe- 
sittetni, kinek választói jogára a határozat vonat
kozik. (1874. XXXIII. t.-cz. 49. §-a).

Azok, kiknek felszólalása vagy észrevétele 
felett a központi választmány határozatot hozott 
annak közszemlére történt kitételét kővető 10 
nap alatt, — azok pedig, kiknek a 49. §-ban 
elősorolt határozatok kézbesítettek, a kézbesítés
től számított 10 nap alatt a kir. curiához inté
zett felebbezésükot a központi választmány elnö
kéhez benyújthatják. A felebbezés Írásban nyúj
tandó be s ahhoz uj bizonyítékok is melléklendők. 
(1884. XXXIII. t.-cz. 50. §.)

Fentiek értelmében ismételten is figyelmez
tetnek a választók, hogy a törvény idézett sza
kaszai és az 53. §. a következő határidőket 
rendeli betartani:

A névjegyzék kiigazítása iránti kérvények 
minden évben julius hó 5-től 15-ig adhatók be, 
az ezekre tett észrevételek pedig julius hó 16-tói 
2o-ig fogadtatnak e l; a felszólalások és észre
vételek felett hozott központi választmányi hatá
rozatok szeptember hó 20-tól 30-ig tétetnek ki 
közszemlére, az ezek ellen irányuló felebbezések 
benyújtásának határideje pedig október hó 1-től 
10-ig terjedő 10 nap.

Selmeczbányán, 1899. junius hó 16-án. 
Szitnyai József Sztancsay Miklós
közp vál. elnök. közp. vál. jegyző.

4528. rkp. 1899. sz.
R e n d e l e t .

, . Selmeczbánya belváros területén f. é. junius 
ho “o-an egy veszetségben gyanús kutyatőbb más 
kutyát megmart; ezen kutya felbonczoltatván a 
veszettség hatóságilag megállapittatott. Ennek foly- 
an elrendelem, hogy Selmeczbánya belváros terű

iden a mai naptól kezdve valamennyi kutya 
40 napig- megkötve tartandó vagy harapás 
ellen biztos szájkosárral ellátva pórázon ve- 
zetendo. Egyúttal figyelmeztetem ° közönséget 
hogy a k, kutyáján betegedéül vesz észre, ezt ná- 
lama zonnal bejelenteni köteles.
k„tvní0za" , ren,de!elem ollenére szabadon járó 
tárlAá»hk i,n,ak’ kurlalnak> a rendeletet be nem siló eb-tulejdonosok pedig az 1888. évi VI] t -ez
02 I s  10! SS8S’’ "lc!vc.az l879- évi XL. t.-cz.. . bs .*• Sí?‘ai alapjan 300 írtig terjedhető 

pénzbüntetéssel lesznek büntetve.
Selmeczbányán, 1899. évi junius hő 30-án.

Krausz Kálmán, r.-főkapitány.

Az anyakönyvi hivatalok bejegyzései.
1899. junius 28-IÓ1 julius 4-ig. 

Halálozás.

Az elhunyt neve.

1 özv. Pekarik Gy.-né 
2j Szlávik Júlia 
3: Bozalka Márton 
4] Hornik János 
51 Beloviczky János 
6; Friedlánder Mária
7 Rernen N.
8 Rovnan Ignácz
9 Özv. Tandler A.-né 

10' Gajdos József
llj Gcrgelics Mihályné
12 Stefanecz Andrásné
13 lhring Mária
14 özv. Hcits Jacabné
15 Ridl Katalin
16 Haverla Mária
17 Zachar József

70 é.
,3 é. 
156 é. 
isi h,
54 é. 
3 n.

51 é.
55 é.
3 h. 
40 é.
,04 é. 
|58 é. 
|78 é. 
66 é.
4 é. 
;48 é.

A halál oka

vizkór
angolkór
tfldögümókór
tüdőgyulladás
vizkór
velesz. gyen.
halva születeti
sorvadás
hovenymájlol
bélhurut
tüdügiimfikór
vesegyulladás
híishárlyalob
aggkór
vizkór
nehézkor
Igyomor hurut

Születés.

a•c«
E
CB

A szülők neve.
i £ |

*l 1
Lakóhely.

íj Kozinszky Mihály
Kartyik Erzsébet fiú

2 Friedlánder Pál
Stáhl Ida leány

3 Friedlánder Pál
Stáhl Ida leány

4 Pintér János ”
Hatoda Berta leány

5 Baumerth István *
Knotz Etel fiú

6 Pollák Dezső
Mandl Janka fiú7 Krizs János "
Kacha Jozefa fiú8 Romén János
Bizik Antónia leány9 Danko János ’
Lupcsok Alojzia fiú Banka

10 Venczl György
Knopcsik Zsuzsa oány Béla hánya

11 Zacharecz József
Szklienka Zsuzsa eány

12 Bordányi József
Pukács Mária cánv

13 Pojatrik János
Beranek Zsuzsa eány Stefliilió

Kihirdetések.

A kihirdettek nevei.

Schedibok István 
Luplak Mária 
Pruner Mátyás 
özv. Ribos Furenczné 
Sebian Mihály 
Simko Katalin

Lakóhelye.

Selmeczbánya
»

Hodrusbánya

Steffulló

Házasság.

Zelenka Ottó 
Jezsovics Emma 
Vén Ferencz 
Frindt Gabriella 
Zemancsok Ferencz 
Lovnyánszky Mária 
Laczko János 
Cziglun Mária 
Zajacz I.ajos 
Hankus Viktória

Gyula
Selmeczbánya

Rovna
Hegybánya

Rovna
illés

Hodrusbánya
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KÖZGAZDASÁG.
Állami kedvezmények az iparnak,
Múlt számunkban fenti czim alatt megem

lékeztünk a budapesti kereskedelmi és iparkamara 
nak a kereskedelemügyi miniszterhez feli erjesztett 
véleményéről s kifejezést adtunk annak a véle
ményűnknek, hogy a budapesti kamarának javas
lata egyoldalú és hiányos kifejezést adtunk annak 
a meggyőződésűnknek, hogy a vidéki kereske
delmi és iparkamarák javaslataikban bizonyára 
nem felejtkeztek meg a kisiparról sem és az ipar
nak nyújtandó állami kedvezményekről szóló uj 
törvény alkotásánál figyelmébe ajánlották a mi
niszternek a kisipart is. Örömmel látjuk, hogy 
feltevésünk nem volt alaptalan, mert a besztercze- 
bányai kereskedelmi és iparkamara, melyhez 
Selmeczbánya is tartozik, teljesen a mi intentió- 
inknak megfelelő felterjesztést tett e tárgyban a 
miniszterhez, s minthogy valószinü az, hogy a 
többi vidéki kamarák javaslata is többé kevésbbé 
megegyezik a mi kamaránk javaslatával: valószí
nűnek tartjuk azt, hogy Hegedűs Sándor a ki 
piogrammbeszédében nagyon méltánylólag és 
sokat igéröleg nyilatkozott meg a kisiparról, te
kintetbe veszi e javaslatokat az uj törvény kodi
fikálásánál s a kisipar nehéz helyzetének megja
vítására már nemsokára megteszi az első lé
péseket.

A beszterczebányai kamara javaslatában 
különösen a házi ipari vállalatokat és a kis ipart 
ajánlja olyanokul, a melyeket kedvezményekkel 
kellene istápolni. A házi ipari vállalatokra nézve 
azt javasolja, hogy e vállalatok a gyárakhoz ha
sonló kedvezményekben részesüljenek, a kisiparra 
nézve pedig szerintünk is igen helyesen, azt 
ajánlja, hogy a kisiparosoknak is adassék adó- 
kedvezmény annyiban, hogy a kezdő iparos leg
alább egy évig ne legyen köteles adót fizetni.

Építő minták.
Egészen uj vállalat hazánkban, a mely nagy 

hiányt pótol, mert hisszük, hogy nagyon hamar 
általánosan ismert és nélkülözhetetlen lesz min
den építéssel foglalkozónak, különösen pedig a 
törekvő és tanulni vágyó magyar építő iparosnak. 
Eddig ugyanis a magyar építő iparos, ha köny
vet s illetőleg mintát kívánt beszerezni, amelyből 
eszméket merítsen, a külföldhöz kellett fordulnia | 
a külföldi efajta müveket azonban csak nagy rit- j 
kán használhatta, mert az más viszonyokhoz lé- j 
vén mérve, a mi épittetőink kívánságának nem j 
felelt meg

E hiányon van hivatva segiteni az É p í t ő  
Minták,  mely B e r n o v i c s  Gusztáv építész j 
szerkesztésében és K u n s t á d te  r Vilmos kiadá
sában jelen meg Budapesten havonkinl kétszer 
füzetes alakban. Minden füzet hat rajzolt lapot 
és négy Írott oldalt tartalmaz. Különös gyakoi- 
lati értékét képezi az uj vállalatnak, hogy a ma
gyar közönség igényeinek megfelelő tervrajzokat, j 
építő mintákat hoz; igy községi és városi nyil
vános épületekről, kisebb magán és bérházakról, 
hidakról, stb. teljes leírással és költségvetéssel, j

Használhatja tehát úgy az építtető, mint ; 
az építő. A miinek aránylag csekély az ára, mert j 
az egy év alatt mngjclenő 26 füzetnek, melyek 
körülbelül 182 rajzolt lapot és 104 oldal szöve
get tartalmaznak, 28 frt 80 kr az ára.

rübb alkotása az emberi tevékenységnek. Remek 
dór oszlopai több darabból vannak összeróva, 
de oly simán, hogy észre sem lehetett venni a 
toldásokat. Ma, mióta a törökök lőporraktárnak 
használták, felrobbant a csarnok, oszlopai egy 
része darabokban hever szorte-szél, de a még 
álló oszlopok összerovása oly pontos, hogy találko
zásuk vonalába a legfinomabb angol tü hegye sem 
hatolhat be. Állítólag vízzel csiszolták ily simára 
össze. — Az építő művészet legnagyobb diadalát 
aratta e miiben, de a legnagyobb számítások árán 
jutott hozzá. Oly meggondoltan, a művészeti 
hatás annyi fogásával építették, mint eddig egy j 
épületet sem. Lépcsői hossztengelyük irányában j 
domboruak, annyira hogy ha valaki a hosszú j 
lépcső egyik végén áll, a másik végétől csak tér- j 
dig látszik meg. Miért ? - Mert a hosszú sik
vonal homorúnak tetszik; azért a görögök 
domborunak faragták a lépcsőket, hogy épen 
egyenesnek lássanak. Az épület pompás képei a 
„Nagy Képes Világtörténet--ben jelentek meg, 
melynek 31-ik füzete e héten látott napvilágot. A 
12 kötetre tervezett nagy munkát Marczali Henrik 
egyet, tanár szerkeszti, s a legkiválóbb magyar 
szakemberek Írják. A II. kötet, mely a görögök 
történetéről szól, Gyomlay Gyula nevét viseli 
homlokán. Egy kötet ára 8 frt. Egy füzeté 30 
kr. Kapható a kiadóknál (Révai Testvérek Bpest, 
Vili., Üllői-ut 18.) és bár mely hazai könyvkeres
kedésben.

— Uj zenemüvek. Már regen túl vagyunk 
a zeneidényen, de ezért a Rózsavölgyi ezég még 
mindig szorgalmasan küldözgeti be nekünk a 
kiadásában megjelent uj zenemüveket. A mai 
póstával is három szép szerzeményt vettünk. A 
legbecsesebb ezek között, a „Soirées de' famille- 
gyűjtő név alatt megjelent 3 csinos kis darab, 
melyeknek szerzője Jules Egg hard a szalon j 
zenének régtől fogva ismert jeles művelője Tendre 
fleur La graciuuse és La gaieté a czime a károm 
apróságnak, a melyeknek mindegyike nemcsak 
melodikus, hanem körrnyen játszható voltánál 
fogva is hálás zongora-piecé-nek ajánlható. Akik 
egy-két é\ óta játszanak minden nehézség nélkül 
megtanulhatják ezeket a bájos nippel-eket. A fü
zet ára 81 kr. Radics Bélától az ismert czigány- 
primástöl csinos keringő jelent meg, „Claudine 
Valse“ czimmel. Az ebben előforduló három kis 
théma olyan egyszerű és átlátszó, hogy azokat 
első hallás után is megtartjuk emlékezetünkben. 
Ilyennek kell lenni egy tánezdarabnak, hogy nép
szerű és kedvelt lehessen. Radics ezt a kis 
keringőt élvezhelö harmóniákkal látta el, a ki
adók pedig 1 kor. 50 fillérrel árusítják azt. A 
harmadik zenemű a mely megjelent gyöngéd 
kezek müve. Baka-Baitz Irma, örvendeztette meg 
azzal tisztelőit, akik bizonyára nagyon sokan 
vannak. De a fiatal szerzőnő meg is érdemli azt 
a köztiszteletet, a melyre zenei tehetségével rá
szolgált. Uj kompozicziója a „Havasi rózsa- 
czimü polka inazur is kedves fülbemászó szer
zemény a milyent tőle még sokat kívánunk. Ára 
1 kor. 50 fillér.

105/1II. népösz. sz. hever házra, szinte a felső 
Rózsa-utczában 750 frt ezennel adószerűit meg
állapított kikiáltási árban az árverést elren
delte, és hogy a feunebb megjelölt ingatlanok 
az 1899. évi augusztus hó 11-ik napján dél
előtti 10 órakor ezen kir. jbiróság tlkvi irodá
jában megtartandó nyilvános árverésen eladatni 
fognak.

Árverezni szándékozók tartoznak az ingat
lanok becsárának 10 %-át készpénzben, vagy az 
1881 : LA. t.-cz. 42. Jj-ában jelzett árfolyammal 
számított és az 1881. évi november hó 1-én 3333. 
sz. a. kelt iga/.<ágügyministcri 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. június hó l-;Ső 
napján.

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

IRODALOM, ZENE.
-  Az Akropolisról, az építőművészét legna

gyobb remekeinek színhelyéről készült legújabb 
felvételek birtokába jutott most a magyar közönség.

Hirdetések.
981/99. sz. tik.Árverési hirdetményi kivonat.

A selmeczbányai kir. járásbíróság mint Ijkvi 
hatóság közhírré leszi, hogy Friedlender Pál végre
hajtónak Urbau Antal és neje végrehajtást szen
vedő elleni 14 frt 25 kr. kölrsúgkövetelés cs 

ránti végrehajtási ügyében (a selmeczbányai

A nagy krach.
New-York és Londonban nem  k ím élte  m eg az ouró- 
pai szára/, földet sem  és a zé rt  egy n agy  ezüstáru  
g y á r in d ítta tv a  érezte  m agát, hogy az egész kétz- 

i  letét csak a ^ u n k a e r ő  egy kis kárpó tlása  ollenében  
|  e ladja. — É n  felvagyok hatalm azva ezen m eg- 
'  b ízást tcljé8Ítoni, m ié rt is csupán 6 frt 60 Icrárt 

küldöm  a kővetkező tá rg y a k a t:
6 d a rab  finom abb asztali kést valódi ango l 

pengével,
0  d a rab  am erikai szab. ezüst-villá t egy darabból, 

evőkanalat, 
kávéskanalat, 
levesm erőt, 
tejm órőt, 
to jasserleget,

ü „ angol V ieto ria -tá lcá t,
2 „ igen hatásos g y e rg y atartó t,
1 „ teaszürót,
1 „ finom ezukorszórót,

44 d a rab  összesen csak O f r t  60  k r .
Ezen 44  tá rg y  előbb 40 ír tb a  k e rü lt és most 

csak 6  frt 60 kr m inim ális á ro n  kaphatók . T isztitó 
por hozzá 10 kr. Az am erikai szabad ezüst egy 
kivül-bolül fehér fém, m ely ezüst sz ínét 26 esz
tendeig  is m eg tartja , a  m ié rt kezeskedem . A nnak  
bizonyságául, hogy  ezen h irdetés

n e m
kötelezem  m agam at, b á rk in ek , k inek  az á ru  nem  
teszik, a pénzt visszaküldeni. Sonki se m ulassza 
ezt a  kedvuző alkalm at, hogy ezen díszes g a r
n itú rá t m egszerezze, m ely gyönyörű

nász- és alkalmi ajándék
továbbá m inden jobb ház ta rtá sban  k iválóan alkalm as. 

Egyes egyedül kaphatóHIRSCHBERG A.-nál
az egy. am erik . szab. ezüstgyárak  kiviteli á ru házában . 

Becs, II. Rembrandstrasse 19/VII. Telefon 7114.
Szétküldés u tánvéttel, vagy az összeg előleges be

küldése ellenében .
V a lád i  c s u k  a/, o l d a l t  l á t h a t á  vádjeRKyol

(egészségi fém)
K ivonat az elism erő lovolek ezre ibő l: .

M egkaptam  a kü ldem ényt és m eg vagyok J v  ^  
elégedve, kérek újból egy kü ldem ényt 6 frt  ̂ ?
60 k ié rt . , ^  £  A.

Kolozsvár, Bánffy barónó.
A küldom ényt m egkap tam , n agyon  m egfelel.

( iaad , 185)8, szeptem ber 1. Chotek Gudonus C. grófnő. 
A készletet m egkap tam , igen  m eg vagyok elégedve, 

kérek nagyobb  kü ldem ényt, — H udapest I I . h ö -u teza  7.
Dr. Paikerl Alois, cs. és k ir. katonaorvos, stb. stb.

Három templomot, épittetett itt Perikies, a Parthc- j jár- ^területén levő Úrban Antal és
nont, minden épületek közt a legtökéletesebbet, 
'hely valaha a föld hátán állott, az Erechtheiont 
és a várba vezető Propiláiákal. A Parlhenon felsé
ges csarnoka ma rom, deromjaiban is a legnagysze-

Karácson) Kati tulajdonául bejegyzett a selmecz
bányai 469. tjkvb. a +  312/a. f
utczábau lévő kertre 38 frt; úgy a +  310. hrsz.

A legolcsóbb és legjobb festőolaj és 
f f t k o n s e p v ó l ó  s x e i *

a 20 év óta kipróbált

CARBOLINEÜM
Avenarius szabadalma.

U tá n z a to k tó l óvakodn i k e l l  !

Kapható: AVENARIOS R' Carholineum-eyárátian
Amstettenben (Alsó-Ausztria)

Iroda : Bécs, III1. Hauptstrasse 84.
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pipadohányhoz
nruuuioi «■*» » líw#itu lajdonságai m iatt.

R ágyú jtva  bármily «l»li;i»:yny:il_a/ 
u tóbbi égető csípős ize elve8/

» Iffiftr- >. sói.'*‘s i l 'b  k.-u-rók <•/-»- 
Ü  i U. ua- y-ii’.M-i' íi '.uybü/.

m okilUV,  ,\l»l atlioil
1 a nikotin unalmas hatasat 

■4 gyom orra  pa ra lizá lja ,m in 
den dohányzónak  nélkülöz* 

belien .

Ha t rész p ipadohány  nyal, 
vagy 4 rész ez iga re lta - 
d ouánynyal kevertetik

Orvosok által minden do
hányzónak ajáultatik.

I I a g y  Csomag HÜ  kr .
Dl k is csom ag 1 0  kr.. 

külön v á g at és cso
m agolás p ipadohány  
külön és e z ig a re tta -

dobány  részér®
10 kis csom ag bérinen tve  1 f r t  2ü k r. 

u tánvé t m ellett.
V iszonteladóknak jövedelmező.

E g y eJü li  készítő:

Mörath Tivadar gyógyfűkereskedő, Grácz.
V ezérkópviselő M agyarország  és a  társországok részére

WVItor i s  tá r sa ,
beviteli ügynöksége

BUDAPEST, VII., Erzsébet-körut 19. /

l 'ró b a k ü ld e u ié n y :

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

tudható nála. —

© 11 ii /. ii i tj y a  r t  ni á  n y  !

„Ideál11 izzólámpa-vállalat
POLLAK HUGÓ

V W a l lg a s M *  & i .
Szabadalom minden kultur

áltamban bejelentve.

Ideál-izzólámpák
petroleum-naftalhoz.

Legegyszerűbb szerkezet, leg- 
, ... . . kőnycbb kezelés, bél nélkül ég,
\& S  füst és korom nélkül, szag és

zajtalan.
Robbanás veszélye teljesen kizárva I * * * * 
* * * * * * * * * *  Legnagyobb fényhatás! 

100 Hefncr-fény 1' * krnyi óránkinti legcsekélyebb 
égőanya g fogy asz tásn á 1.

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.

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

p é n z é t  í i .x  a l i l a l í o i i  s z ó r j a  K i .
Nálam csakis az általánosan jónak elismert 

p a d l ó l t ' í l i y n i á z a l í  kaphatók:

l a k k -  és k e n e z e -

Lábbal tiporva

I S
W

faM t

Győr, Be c s ,
* * gyáraiból* *

Sim m ering, ™tl.Óffenbach

m

o

m
t i
á s
H P
m m
m

Schramm KPÍStof‘fálc kezesség mellett tiszta borostyánlakkból készült 
—...— —sss— 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 színárnyalatban, 
mindennemű háziszerek, melyet bárki 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-flrnisz, Puli- 
turlakk, Vaslakk és Brunolin, mely utóbbi homályos bútorokhoz hasz
náltunk, úgyszintén a többi lakkfélék valamennyi iparágak számára.

Különlegesség: kocsigyárosok és kocsifényezők részére Kutschen- 
lakk, Práparationslakk, Gestellak, Schleif- és Lazurlakk eredeti 
1 kgrammos dobozokban.

Kapható:
Takáts Miklós fűszerkereskedésé'ben, Selmeczbánya.
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Alapittatott 1873. évben.

II a 7. a g y á r  t  ni  á  it y  ! m

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

|omlokzat-festék-gyár
K r o n s t e i i i e i *  K á r o l y

Bécs, III., Hauptsrasse 120. sz. (saját házában)
Aranyérmekkel kitünteti 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 16 krtól felfelé szállíttatnak 

és ami a festék szürlisztaságát illeti, azonos az olaj festékkel. 
M in 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  in g y e n  és b é r 

m e n tv e  k ü ld e tik .

Nyomatott a laptulajdonos Joerges Ágost üzv. fia és könyvnyomdájában Selmeczbányán, 1899.


