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osztály iránt, ha szóba áll vele. A lateiner 
felesége lenézi a kereskedő nejét, ez inog 
az iparost, a ki viszont talál egy nálánál 
még alacsonyabban álló népréteget, ntely- 
lyel fölényét éreztesse.

Ez a létra aztán máskép alakul, a mint 
vallási és felekezeti szempont, vagy va- j 
gyoni állapot képezik a hágcsó fokozatait, I 
a melyen az emberek kapaszkodnak, vagy 
lebzselnek. Mert nem okvetlenül szükséges, ' 
hogy valaki maga szerezze a vagyont ahhoz, 
hogy kisebb vagyonú polgártársait lenézze, 
s nem okvetlenül szükséges, hogy valaki 
abban a hitben szülessék, amelyben él, 
azért az egyik vallásfelekezet nyilvánosan 
lesajnálja a másikat s meggunyolja lelki 
meggyőződéseit.

Ezekből a nyilvánvaló ferdcségekböl 
származik minden nyomorúságunk, minden 
társadalmi veszedelmünk.

A mig nem lesz egyöntetű, erőteljes j 
nemzeti irányú magyar társadalom ; a mig 
az osztályok egymással csak ujjhegygyei 
érintkeznek s üres léhaságok képezik a 
a boldogulásnak egyetlen alkatelemét, addig 
nem fog eloszlani az a sivárság, mely most ; 
a társadalmi cselekvést törpévé bénitja s 
valósággal a porba sajtja a haladas iránt 
való vágyat.

Ha a karriérhez manapság elégséges , 
egy czimerrel hímzett zsebkendő, vagy

aranyszegélyű ezvikker, akkor minek cso
dálkozunk az igazi erőteljes tehetség, az 
amhicíió és önérzet háttérbe szorulásán. 
A hatalmas tudós, akit a nemzeti géniusz 
nemzedékek átalakítására predesztinál, félre 
fog állani a tudós szerénységével, mihelyt 
a köztéren egy ozifra, üres és léha uracsénál 
kell összeütköznie.

A tehetség, az erő sohasem állhat az 
akarnokság mellé, mert kerüli az össze
hasonlítást, mely úgy lehet, külsőleg a hátrá
nyára üthet ki. Egy ur, akit tetőtől talpig 
a borbély, a szabó meg a suszter jó ízlése 
állított a terem közepére, a föliiletoseu 
szemlélő előtt valóságos remeke az ember
nek ahhoz a zseniális emberhez képest, a 
ki nem fordított elég gondot a nyakkendő
jére és frizurájára.

De a társaság azért mégis a jó frizu
rát és az ügyesen kötött nyakkendőt tün
teti ki. azaz szerelmescbb az ügyes bor
bélyba, mint az emberi képességekbe s az 
ember értékét képező tehetségekbe.

Ezért, van aztán, hogy ha a nemzeti 
társadalomhoz, az erős, egységes, hatalmas 
nemzeti társasághoz szólunk, hát nem jelent
kezik senki, üres pusztába kiáltunk, mert 
a nemzetet éppen azok nem képezik, nem 
képviselik erőteljesen, a kik azt hiszik, 
hogy csakis ők és egyedül ők képezik a 
nemzeti erőt.

Társadalmunk.
A fejlődés korát éli a magyar nemzet. 

Fő, forrong benne az őserő, s a nemzeti 
lényeg alakulása még nem bevégzett tény, 
hanem csak a vegyi folyamat egy átmenő 
állapota. A szerves és szervetlen anyagok 
még erős különválásban vannak ; az egyik 
leülepszik a fenekére, a másik csomósodva 
úszkál a folyadékban, a harmadik réteg a 
felszínre csap föl s ebből is habzó, tajtékzó 
fehér anyag válik külön, mely ki-kicsap 
az üst szélein s mint gőz keresi a távol
ságokat . . .

Ez a kép erősen szimbolizálja a ma
gyar társadalmi állapotokat mostanában

Sehol a világon nincs olyan tagolt 
állapotban a nemzettest, sehol a világon 
annyi balfelfogás, annyi előítélet, annyi 
türelmetlenség nem nyilatkozik meg a tár
sadalomban, mint mutálunk.

Majdnem olyan szilié van a dolognak 
nálunk, mintha visszafelé haladnánk a kö
zépkor századaiba; mintha nem is hallot
tunk volna még az egyenlőség, a testvériség 
mártíroktól szentté avatott tanairól.

Az ősnemcs csak lóhátról beszél a 
köznemesscl, ez meg csak kis ujját nyújtja 
az újonnan nemesitett polgárnak. Emez 
pedig kiemelkedni érzi magát a polgári 
osztályból és kegyelmet gyakorol az értelmi

k  „SELMECZBÁNYAI HIRÁDÖ" TÁRCZÁJA.
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A d . . . i gyalogezred tiszli kaszinójában 
tanácskozást folytatott több tiszt. Ugyanis Ö fel
sége kilátásba helyezte lálogatását s minél fé
nyesebb fogadlalásról kellett gondoskodni.

A tisztek megbeszélték a fogadás részleteit 
s szóba kertül a hölgybizottság is, melybe már 
kiszemelték a város legszebb hölgyeit.

l)e melyik hölgy fogja 0  felségének az arany 
serlegei áinyujlnni, — kérdő Doiln főhadnagy.

Természetesen a legszebb, -  mormogta 
Ilegyesy százados.

— Hm, ez épen a bökkenő! Nos, Eperjcssy 
hadnagy ur, ön nagyon találékony ember, hogyan 
válasszuk ki n legszebb hölgyei, anélkül, hogy a 
többiek sértve ne érezzék magúkat ? — keidé 
Dodo főhadnagy a mellette ölő ifjú hadnagyhoz 
fordulva.

Azt hiszem legjobb volna valami szépség- 
versenyt rendezni.

— Ugyan, hadnagy ur, 11-baii szépség- 
verseny ! Nem vagyunk Spauban - ellenkezett 
az ezredes.

— Nos nem is úgy képzelem, hanem e 
héten lesz. a kaszinóból, s akkor a legünnepeltebb 
bálkirálynőre bízzuk ezt a megtisztelő feladatot. 
Az érdekelt hölgyeket aztán bizalmasan érlesil- 
hetjük erről a határozatról.

— Nem is olyan rossz terv — szólt Ilo- 
gyesy százados -  fogadjuk el Úgy is lett, 
Eperjcssy hadnagy ajánlatához az összes lisztek 
hozzájárullak.

Néhány nappal később a város egyik elegáns 
ezukrászdájában több fialni leány lagylnltozott, 
élénken tárgyalva a nap eseményeit. Természe
tesen legtöbb szú a kaszinóbálról meg a vele 
kapcsolatos szépségversenyről esett.

— Bizonyára Kunváry Ida lesz az est 
királynője, szólt az egyik szépség.

— Ezl nem merném állítani. Eperjcssy Lola 
is vetélkedik Idával — ugy-o Ella P

— Ugyan hova gondolsz! Az ő tisztában 
arczbőrével szóba se jöhet, -  veié ellen a kér

dezel!, aki nem nagyon rokonszenvezel! a kér
dezeti liölgygyel.

— Hiszen ha ez nem volna, akkor kétség
kívül ö volna a legszebb . . . .

— Pedig ezen könnyen segíthet! Hiszen 
legerősebb udvarlója Johnsen dr. a patikus — 
jegyző meg csípősen Ella.

— Ez nem való Eperjcssy Lóiéhoz, a ki 
ködömben sem viszonozza érzelmeit.

így tereferéltek a hrtlgyecskék s persze 
mindegyik maga szeletelt volna a „legszebb 
lenni. - -

Délután Eperjcssy hadnagy, szokása szerint 
Johnsen doktorhoz, testi-lelki jóimról jálioz ment, 
hogy egy kissé beszélgessen vele. A hadnagy, 
aki nem törődött annyit nemesi rangjával, mint 
büszke nővére, nagyon szerette volna, hogy ba
rátja egykor nővére férje tegyen. A két jóbarát 
melegen üdvözölve egymást, beszélgetni kezdett 
s csakhamar a magas látogatás meg a kaszinóból 
került szóba. Johnsen dr. búr nem volt jogosítva 
a megjelenésre, nagyon érdeklődött a bál s kü
lönösen ,1 szépségverseny iránt.
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Elmek pedig meg kell változnia rövid
időn.

Azt hisszük, liogyaz a vegyi folyamat, | 
mely az üstben most folyik, a közel jövő
ben fog elérkezni ahhoz az időponthoz, 
mely a benne forrongó folyadékot egyönte
tűvé, egyforma vegyUletté főzi s kidobja 
magából a salakot, a felszínen úszó s csak 
üres buborékokból álló habot.

Az egyöntetű, az együttérző, az össze- j 
tartó, igazán magyar társadalom fogja át
venni a nemzeti missziót, mely még bel öl
tésre vár, hogy szilárdan ellentálló bástyáit 
építse meg a magyar nemzet jövőjének.

Csak ne keressük azokat a liajszálvona- I 
lakat, a melyek elválasztanak bennünket, 
hanem lássuk meg azokat a nagy érdeke
ket, a melyek követelik azt, hogy össze
tartsunk.

Akkor lesz magyar nemzeti társadalom.

VÁROS I  ÜGYEK.
Közgyűlés.

Csekély érdeklődés mutatkozott a tör
vényhatósági bizottság e havi közgyűlése 
iránt. A bizottsági tagok kevesen jelentek 
meg, a minek oka különben az is lehet, 
hogy sokan nincsenek a városon. A tárgy- 
sorozatban és póttárgysorozatban sok tárgy 
volt felvéve, ezeket azonban hamarosan le
tárgyalta a közgyűlés s legtöbb időt szen
telt a polgármesteri jelentésnek. Olyan is 
volt különben e jelentés, hogy még kész
akarva sem lehetett volna átsiklani rajta, mert 
nagyon érdekes és nagyon fontos ügyekkel 
foglalkozott, mint pl. Vihnye fürdő ügye, 
a vízvezeték kérdése, egy téglagyár léte
sítésének kérdése, a Petőfi ünnep stb.

Szitnyai József polgármester a múlt 
hónapot szabadságon töltötte. Ez a jelentés 
azonban amit előterjesztett, a mellett bizo
nyít, hogy ő ezt a szabadságot is munká
val töltötte és pedig olyan munkával, a 
milyet végezni szívesen látjuk őt.

Azt szeretnék ugyanis, hogy a polgár- 
mester nagy munkaerejét és tudását ne fe-

— És mit gondolsz, kié lesz a győzelem
— kérdő a hadnagy.

—• Legnagyobb kilálása az ezredes leányá
nak, Kunváry Idának van, mert először is a pa
rancsnok leánya, s aztán szépség dolgában senki j 
sem vetélkedik vele.

— A társadalmi állás egészen mellékes, ff, 
a szépség!

— Lola nővéred kiállaná a versenyt az j 
ezredes leányával, ha . . .

— Igen, ha nem volna az a kellemetlen 
börbaja, akkor bizonyára fi volna a legszebb a 
bálon! De már ezen nem segíthetünk !

— Hátha?! — szólt Johnson dr. mosolyogva.
— Ha tudnál egy szert és meggyógyítanád 

Lolát, hidd el, inkább meghódítanád az ó büszke 
szivét, — szólt Eperjessy, aki ismerte nővére \ 
hiúságát.

— 0, hisz tudnék egy csalhatatlan szert, 
de az csak nem járja, hogy én ajánljam föl neki!

-— Nem is szükséges ! Ha tudsz egy szert
— amiben különben kételkedem — akkor nem 
nehéz azt diszkréten toilette-asztalára csempészni. 
De mondom, nem adok semmit e szerekre:

_2___________

csereije olyan munkára, amit más is elvé
gezhet helyette s amit nem is kell neki 
végeznie, s ilyen a tenger sok irodai és 
fogalmazási munka, a melyet bámulatot 
keltő kitartással maga végez, hanem igenis 
óvná meg erejét és szentelné olyan mun
kának, mint a milyet most is végzett. Vé
gezzen csak szellemi, vezető munkát, irányt 
adjon csak, tervet és progrnmiuot a város 
elhanyagolt ügyeinek vezetéséhez s a ke
resztül vitelt s az ezzel járó kisebb 
munkát bízza másra.

Ha igy fog tenni, valóban javára tesz 
a városnak, amely annyit vár az ő vezeté
sétől, és hisszük, hogy igy fog tenni, mert 
már csak he kell látnia, hogy erejét kímél
nie kell és felesleges munkára épen a köz
ügy érdekében nem szabad fecsérelnie.

Ennyit tartunk szükségesnek és idő
szerűnek elmondani a polgásmester jelen
tésére, melyet alább részletesen ismertetünk.

Volt a közgyűlésnek még egy érdekes 
tárgya is, amiről azonban nincs okunk 
örömmel megemlékezni. Ugyanis mikor a 
polgármester azt indítványozta, hogy a ma
gyar o rv o s o k a t hívjuk meg, hogy 1901. 
évi kongresszusukat tartsák meg városunk
ban, ez indítványt két felszólalás után szó
többséggel elvetette a törvényhatósági bi
zottság. Azt hisszük, hogy ennél elhamar
kodottal)!) határozatot még nem hozott a 
közgyűlés s igazán nem tudjuk, hogy minek 
lehet tulajdonítani azt, hogy ilyen határo
zatot tuilott hozni a város törvényhatósági 
bizottsága.

Részletes tudósításunk a közgyűlés le
folyásáról :

* **
Elnök : Szitnyai József kir. tanácsos, polgár- 

mester.
Jegyző: Vőröss Ferencz tb. főjegyző.
Elnök 9 órakor elfoglalván az elnöki székel 

bejelenti, hogy Horváth Béla főispán nem jöhetett 
el u közgyűlésre s ezután a gyűlést megnyitja.

Felolvastatik a polgármesteri jelentés. Esze
rint a közigazgatás és háztartás menete a mull 
hóban teljesen kifogástalan volt. A közgazdaság 
napirendre került ügyei közöli érdekes a németi- |

Lola már annyit próbált, bogy azt hiszem nem 
segít rajta semmi.

— Biztos vagyok benne, bogy ez a szer 
beválik. Bocsáss meg, rögtön ill leszek. A gyógy
szerész távozol! s pár perez múlva néhány kel- 
Icmes illatú kartonnal tért vissza. Íme, ez a ki- 
liinö toilell szappan, melyet számtalanszor oly 
pom Pás eredménnyel használlak.

— Nos igazán kiváncsi vagyok, meg lesz-e 
a kívánt eredménye r

♦ **
A kaszinóterein tündéries fényben úszott. 

A ragyogó egyenruhák, sok szép hölgy, gyönyörű 
öltözékek, drága ékszerek elragadó látványt nyúj
tottak.

Hallod pajlás, ugyancsak nehéz felada
tunk lesz nekünk, pályabiráknak — szólt Ilegycsy 
százados Dodó főhadnagyhoz.

— Ahogy veszszük ! — válaszolt emez. 
Látod én már tudom, kinek Ítélem oda Paris 
almáját.

— Nos ? kérdi' kíváncsian a százados.
— Nem akarok indiszk)ét lenni, remélem 

megegyezik majd a bajlársak ízlése az enyémmel.

selmeczbáuyai vasút ügye, amely végkép kátyúba 
jutott, a mennyiben a kormány Horschitz Frigyes
sel minden összeköttetést és érintkezést meg
szakított. Így tehát, hogy ez a vasút létesüljön, 
más vállalkozónak kell jönnie.

A vihnyei fürdőre, annak fejlesztésére, jövő
ben való kezelésére egész tervezetet tartalmaz a 
jelentés, melyet őrömmel vett tudomásul a köz
gyűlés.

A vízvezeték ügyével is foglalkozik a jelen
tés. A füldmivelésügyi minisztérium egészségügyi 
osztályából két mérnök a múlt egész hónapban 
méréseket eszközölt, melyeknek alapján a minisz
térium fogja megcsináltatni a vízvezeték terveit 
és költségvetését.

Megemlékezik a jelentés a Petöfi-ünnepről 
is és köszönet kifejezését javasolja Vőröss Ferencz- 
nek és a rendező bizottságnak.

A jelentést örvendetes tudomásul velle a 
közgyűlés s csak Stuller Gyula és Heincz Hugó 
szólallak föl, türelmei lenkedve, hogy a vizvczelék 
rég vajúdó kérdése még mindig nem jut dűlőre, 
Krepuska Lajos mérnök felvilágosítására azonban 
megnyugodtak. Gyorsan letárgyalt ezután a köz
gyűlés egy pár kisebb jelentőségű ügyet. A ma
gyar orvosok és természettudósok ez idei gyűlé
sére Dr. Kapp Jakab t. főorvost küldték ki s 
midőn ezzel kapcsolalban a polgármester indít
ványozta, bogy 1901-re hívja meg a város az 
orvosokat, Heincz Hugó és Stuller Gyula felszó
lalása után szótöbbséggel kimondta a közgyűlés, 
bogy nem fogadja cl az indítványt.

A felső-rónai vízvezeték kiépítése szavazás
sal Majoros József itteni vállalkozóra bízatott.

A fennállott városi bányalapot terhelő tar
tozások elszámolása és kiegyenlítése tárgyában 
elfogadtatott a tanács javaslata.

Kis Frigyes rendőrfogalmazónak a katona
ügyek mintaszerű vezetéséért, valamint két hodrus- 
bányai tanítónak 30—30 frt jutalom szavaz
tatott meg.

Elrendelte a közgyűlés a külön sírhelyek 
rendezéséről s az azokért befolyt pénzek keze
séről szóló szabályrendelet módosítását.

Bérbe adta Lostyánszky Józsefnek az Eri 1- 
féle földbirtokon a szénagyüjlés után időbeni 
való legeltetést öl évre évi 40 írtért. Tudomásul 
velle szénásfalvi birtok bérbeadását.

Elrendeli eteti, hogy Sopron megyének a 
borhamisítás meggátlása tárgyában a képviselő- 
házhoz intézett felirata támogaltnssék.

Az országos erdészeti egyesület ez évi Po
zsonyban tartandó közgyűlésére a polgármester, 
az erdőmester és egy erdővéd küldetett ki.

Hasonló beszélgetés folyt a terem többi 
sarkában ; általában az a nézet kerekedett felül, 
hogy vagy Kunváry vagy Eperjessy kisasszonyé 
lesz a győzelem.

Az utóbbit alig győzték csodálni. Különösen 
a hölgyek ámultak, s nem tud Iák felfogni, hogyan 
tehetett hirtelen szert ilyen fehér, üde arezbőrre. 
Kitünően, feszielonül mulatott mindenki, csak 
Kunváry Ida nem, ki fájdalmasan tapasztalta, hogy 
Eperjessy Lolában hatalmas velélytársra akadt.

Időközben tanácskozásra üllek össze a 
kijelölt tisztek.

— Azt hiszem, hogy mivel több bajfárs 
rokonságban áll a pályázó hölgyekkel, s különben 
is kissé kényes a dolog, legjobb, ha lilkos szava
zással döntünk - szólt az egyik bíráló.

Az ajánlatot egyhangúlag elfogadták, s 
csakhamar megtelt egy csákó szavazólapokkal, a 
melyeket a parancsnok feszült várakozás közt 
felolvasott. Azután kihirdette, bogy Eperjessy 
Lola kisasszonyra cselt a legtöbb szavazat.

Az ifjn hölgy csak úgy sugárzott a boldog
ságtól, mikor másnap megtudta fivérétől az ered
ményt.
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Tudomásul vótelclt, Coburg Eülflp bcrczeg 
központi igazgatósága által a númcti-sclmca.- 
bány.ai vasút ügyében adott értesítése, mely sze
rint az uradalom 30,000 forinttal járul a vasút 
létesítéséhez.

A gyűlés fél tizénket ómkor ért véget az 
elnök éltetésével.

A mi közlekedésünk.
(Folytatás.-)

Azon reményben, hogy talán találkozik, a ki 
a váios érdekét szem előtt tartván kész egy so
kai ártó és sok pénzbe kerülő bajnak elhárítását 
ezélzó s biztos sikert Ígérő intézkedés iránti esz
mémet magáévá tenni, újból közlőm eszmémet.

Miután a hó torlat csak ott képződik, a hol 
a nagy szél rohama megtörik, természetesnek fog 
látszani, ha ez ellen úgy védekezőnk, hogy egy 
ut vonalán nem törünk ilyen szélmentcs helyei; 
ha pedig ez nem lehetséges, akkor gátat emelünk 
keresztben a veszedelmes szélirányhoz, mely gát 
mögött halmozódik föl azután az a hó tömeg, 
mely máskép az útra jutandott.

Ezen gát lehet erdő, lehet sűrű sövény, le
het kőfal vagy palánk, de hogy ezen eszközök 
mind nem minden esetben biztos ellenszerek s 
ugyszólva csak is akkor azok, ha a szél reájuk 
való keresztirányban fúj, könnyen elképzelhetjük. 
Mert mely vidék biztos abban, hogy a szél csakis 
a veszedelmesnek fölvett irányból fog tújni. S ha 
ennek tetszik nem csak az ellentelt, de némi ér
tékig oldalt is fúni, a hó torlat annál nagyobb 
lesz, mentői magasabb a természetes tetejébe épí
tett mesterséges gát.

De olyan utón, melynek minden pontját sza
badon éri a szél, soha sem fog torlat képződni.

Nem egyszer volt alkalmam ez iránt meg
figyelést tenni a Kassa közelében levő Abauj- 
Széplakot a pesti országútiéi összekötő utón.

Ezen ut keresztirányban szeli át a Hernad 
völgyéi, melyben örökös a léghuzam. Az ut egy 
alig 1—1*2 m. magasságú töltés. Hó esés alkal
mával az ut mind a két oldalán látjuk össze
torlódva a havat, az utón pedig nagy ritkán ma
rad annyi, hogy szánon járható legyen.

Ezen módon volna keresztül viendő a vörös- 
kuli ut végső szakasza akként, hogy az utat azon 
ponttól kezdve, hol az óvárosi hegy talpallik s 
mely egyszersmind kezdő pontja a vöröskuli végső 
hágó előtti egyenességnek, jobb oldalra tennénk 
át a földekre s megfelelő lejtlel fölvinnénk a

— Üli mindezt csak neked köszönhetem, 
mert asztalomra letted azt. a megbecsülhetetlen 
kozmetikumot.

— Nem tagadom, de magát, a szert nem 
nekem, hanem annak köszönheted, aki megérdemli, 
hogy több figyelemben részesítsd. Hagyj fel az 
élőit élet ekkei, s ne feledd, milyen dicsőséget 
köszönhetsz neki.

— Tudom, hogy kiről beszélsz, s megfogadom 
a jó tanácsol. Csak azt csodálom, hogy erről 
a szerről eddig nem hallottam ; hogy is hívják ?

— Ez a szappan a Byrolin-szappan, dr. 
Gráftól, melyei a dr. Gráf és Társa bécsi vegyé
szeti gyárában a hírneves Byrolinbúl készítenek. 
A Byrolinl a legelső orvosok mint kitűnő bőrápoló 
és szépítő szert ajánlják s nemcsak télen, hanem 
különösen nyáron minden jobb háztartásban 
nélkülözhetetlenné vált.

— És van még más toilettc czikk is Byrolin 
néven ?

— Ó igen. Johnson dr. a napokban az 
említőit Byrolinon és Byrolin-szappanon kívül még 
több Byrolin-készitményl is mutatót,!, de csak a 
Victoria-Bvrolinra emlékszem, mely kitűnő snját-

vöröskuli tóig, vagy a mi talán olcsóbban volna 
keresztül vihető, ha a fönteinlilctt talppont és a ! 
tó között egy uj töltést csinálnánk, elosztva a 
hágást az egész vonalra, eltéréssel baloldal felé 
olykép, hogy az ut felülete oly mélyedés állal 
legyen határolva mind a két oldalon, melynek 
szélessége legalább is a ' utót megütné, Egyszóval 
az ul mellett közvetlenül nem szabiul egy sarok
nak lenni s minél magasabb az ut szintje a szom
szédos talaj fölött, az eredmény annál biztosabb.

Sok-sok, olykor talán több száz forintot 
lehelne megtakarítani évenkinl ezen intézkedés 
állal és pedig minden jövőben való költség nélkül, 
az út főn tartás csak a régi maradván, holott ha 
bármely anyagból gátat rakunk, mindég lesz főn- 
tartási költségűnk és mint előbb kifejtéin, nem 
mindig biztos eredmény. Bcerdősités csak akkor j 
Ígér sikert, ha az ut mindkét oldala befásittalik, j 
de eredmény csak vagy 20 év múlva várható, a i 
mikor a jelen nemzedék nagy része nem fogja j 
használni. Miután a közlekedés könnyítése nem ! 
csak a városból való ki-, de az abba való beju
tás tekintetében is nagyon fontos, nem mulaszt
hatom el lóltünletni a közlekedés egy rendkívüli 
akadályát Vihnyéről Selmecz felé. A ki csak va
laha járt ezen völgyben akár gyalog akár kocsin, 
tudja, -minő meredek egyrészt a Roszgrundi tó 
alatti, másrészt az ennek végétől a vöröskut felé 
vezető kapaszkodó, melyek szelidilése fontosságát 
nem fogjuk tagadhatni, tekintetbe véve, hogy ezen 
utón fekszik egy városrész, az úgynevezett Banka 
külutcza, fekszik a vihnyei fürdő. Hogy ezen ut 
egy fő közlekedési vonalunk. Szénásfalu, Géléinek. 
Bukovina, s egyáltalán a Garam felé, hogy innét 
jő az élelmiszerek egy része, hogy ezen utón 
kapja a város épület és tűzifa szükségletének nagy 
részét, az égetett nieszet slb.

Vizsgálva azt, mily módon lehelne ezen ka
paszkodók hágását mérsékelni, azt az által vélném 
legkönnyebben elérhetőnek és pedig a vöröskut 
alatti kapaszkodónál, hogy a vöröskut ós meleg 
patak közötti hodrusi útrészt közös útnak hasz
nálnék föl és a rnclogpataktól elágaztatnánk a 
völgy déli oldalán a vihnyei utat olykép, hogy az 
a melegpataktól a roszgrundi tógáiig egyenletes ; 
eséssel vezetve legyen.

Tekintve, hogy az általam proponált ut két
szer oly hosszú volna, mint a kapaszkodó, mely 
most a tógát és vöröskut közti emelkedést egye
dül közvetíti, igy a hágás fölényL volna a mosta
nihoz képest; beláthatjuk, mennyire könnyítené 
ezen intézkedés a közlekedést.

b) A tógát alatti kapaszkodó vagy az által 
volna enyhítendő, hogy az illat a gáttól a déli 
hegyoldalon kígyózva vezetnénk le, vagy pedig

sagánál fogva különösen alkalmas arra, hogy a 
különféle crémeket kiszorítsa.

— Ó mától fogva csakis Byrolint használok, 
s ugyancsak megrakom vele toilette-asztalomat,
— kiáltott vig.ui Lola, megölelve fivérét.

De magad hozod el a szereket Johnson dr.-tól.
Lola pajkosan intett igent s eltűnt.

* *
*

Most pedig rövid leszek. A legfelsőbb láto
gatás örömére a váró- ünnepi díszt öltött s 0 
felsége teljes megelégedésének adóit kifejezést a 
valóban impozáns fogadtatás lölölt.

A legboldogabbak közé tartozott az a pár, 
amely az esti homályban szorosan egymáshoz 
simulva haladt végig az ulczán. E két boldog 
nem volt más, mint a nap királynője, Eperjessy 
Lola és Johnsen dr. gyógyszerész.

— Ó, milyen híres kis menyasszonyom van,
— suttogta a fiatal ember gyengéden.

— És én kinek köszönhetem ezt a szerencsét?
— kérdé Lola- vőlegényére pillantva. Csak neked !

— Nem, édesem, — ellenkezett a gyógy
szerész — nem nekem, hanem a felülmúlhatatlan 
B y r o I i n- nak ! Indiscrét.

a tógáthoz Hlesztemlő töltés által vezelnők az 
utat a völgy északi oldalára, mi által szinte meg
kétszereződnék a tógát és a kapaszkodó kezdő 
pontja közli távolság s okkóp szinte felényire 
szállna le a vis onylagos emelk<*dés.

(Folyt, köv.)

Bernhardl Adolf
1827 -1899.

Az üreg vasembert, akit nem tudott 
megbénítani betegség, testi gyengeség, azt 
az erős, szép szál Üveg embert, akire a fia
talabbak irigykedve néztek, — irigyelve a 
deli tartását, a jó férfias kedélyét, — a jó 
üreg Bernhardt báesit e hó nyolezadikáu 
legyőzte a halál. Orvul támadta meg, hir
telen, váratlan, mintha félt volna, hogy ez 
az erős akarata, vas öreg ember legyőzi 
őt, ha rendes rendszere szerint betegségét 
küld rá. De azt a kivételt mégis megtette 
vele, hogy ottan győzte le, almi az öreg 
utolsó perczig kitartott, a hivatalban, a kttzd- 
téren, a csatamezőn. Valamint kedvenoz 
költőjét, akinek emlékét ezelőtt pár nappal 
lelkesen, szivvel Ünnepelte meg, ngy öt is 
bántotta az egy  g o n d o la t. Nem is halt 
meg párnák között, nem is hervadt el las
san, hanem megtört, hamar, hirtelen, miként 
a villámsnjtott cser.

Szép élet, szép halál!
Boldog lehet az, aki annyit és úgy 

élhet, miképpen ő és boldog az, aki ott és 
úgy fejezheti he életét, miképpen ő.

Élete a szigorú kötélessógtudás, a 
rendes, lelkiismeretes hivatalnok élete volt, 
halála a harezosé, aki ott leheli ki lelkét, 
a hol életének javarészét — majdnem negy
ven évet — töltötte el, a hivatalos szobá
jában.

Bizony szebb életet nem kívánhat senki 
halandó; szebb véget nem érhet, kinek órája 
Ütött.

*

Hetvenegy évet élt. Vállait azonban 
nem nyomta le e nagy kor terhe, S1 ezüst
színű haján és gonddal ápolt, hosszú sza- 
kállán kívül semmi sem mutatta, hogy kor
ban annyira előrehaladott. Ereje, munka
bírása és munkaszeretete meg volt élete 
végső perezéig.

Hetvenegy évet élt, s e nagy kornak 
nagy részét, leszámítva tán a kora gyermek
kor éveit, munkával töltötte el, s élete 
java részét szeretett szülővárosa, Selmecz- 
bánya szolgálatának — liíí és kötelesség
tudó szolgálat volt az — szentelte. Ezelőtt 
hanninczkilencz évvel, mikor polgártársai 
a hivatalos hatalommal ellentétbe helyez
kedve megválasztották őt városi könyvelővé, 
nem csalódtak benne, buzgóbb, szorgal
masabb köztisztviselőt nem találhattak 
mint ö. És a milyen volt kezdetben, olyan 
maradt végig. Harminezkilcncz éven át 
szolgálta a várost, szolgálta hiven, becsü
lettel, soha nem lankadó kitartással. A köz
ügyek terén sok éven át szerzett érdemei
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legmagasabb helyen is elismerést nyertek 
s a múlt év deczemberében a Ferencz . 
József rend lovagkeresztjével tüntette ki a 
város öreg tanácsosát a királyi kegy. ke
vés ideig élvezhette nagyon az igazán 
megérdemelt kitüntetést, s annál nagyobb 
a részvét polgártársai részéről, kik igazán 
becsülték és szerették a városnak legrégibb j 
tisztviselőjét, akinek emléke bizonyára so
káig fenn fog maradni mindnyájunknál, 
őszinte részvét és kegyelet kiséri örök 
nyugvó helyére, igaz fájdalommal gyá
szoljuk öt és jóra s nemesre buzdító pél
dája soká fog még megmaradni a mi szi
veinkben.

* **
Életrajzi adatai röviden előadhatók. Született 

Selmeczbányán 1827. október 15-én. Iskoláit 
ugyanitt végezte el s már fiatal korában maga j 
volt a megtestesült pontosság és lelkiismeretesség. 
Ezernyolczszáznegyvennyolczban beállott a Be- 
niczky csapatába, a szabadságharczot végig küz
dötte, tizenkét csatában vett részt s különösen 
mint futár szerzett érdemet magának a Bem tá
borába vitt fontos rendelet sikeres eljuttatásával, 
amiért hadnagyi rangot is kapóit. A szabadság- 
harcz után fogságba került, majd besoroztatott j 
egy olaszországi osztrák ezredbe. Innen szabad- j 
ságoltatván hazajött és a bányaigazgatóságnál , 
kapott alkalmazást s innen vitte el a polgárok 
bizalma a városházára, a hol könyvelő, majd 
tanácsos lett. Köztisztviselői működése alatt élénk 
részt vett a város kulturális és társadalmi életé
ben is. Ő volt az aki megalakította az önkéntes 
tűzoltó egyesületet s ennek elnöke is volt a múlt 
hó közepéig, mikor agg korára való hivatkozás
sal lemondott a sokáig becsülettel viselt állásról. 
Tagja volt ezenkívül minden hazafias és kultu
rális egyesületnek. A millenniumi bandériumban 
részt vett, ö vitte a város ős lobogóját s általá
nos feltűnést keltett az agg lovas deli tartásával, j 
fiatalos, erejével. ♦ *

*

Jó hivatalnok volt, pontos, rendes és a vá- 
ros érdekeit mindig szemelőtt tartó. Ha a köz- ' 
ügyről volt szó, egy krajezárért is képes volt 
vitatkozni. A halál is hivatalos helyiségében ért« 
el. E hó 8-án részt vett a városi közgyűlésen s 
ez után alig ment szobájába, rosszul lett és hiá- i 
bán való volt a hirtelen orvosi segély, délután I 
hat órára örökre pihent már.

Halála általános megdöbbenést és részvétel I 
kellett. Alig terjedt híre a gyászos esetnek, a i 
résztvevők és ismerősök ellepték a gyás/.házat.
A halálesetről a család és a város tiszti kara | 
adott ki gyászjelentőt. A város tanácsa rendkívüli 
ülésben jegyzőkönyvileg fejezte ki részvétét és 
mély fájdalmát a városi tisztikar nestorának hir
telen elhunyta fölött.

Temetése ma délután négy órakor lesz és 
az alsó evangélikus temetőben levő családi sir- 
kertbe teszik örök pihenőre.

* *
*

A család a következő gyászjelentést adta ki :
Bernhardl Schullz Anna úgy saját, mint az 1 

összes rokonság nevében fájdalomtól megtöri ! 
szívvel jelenti, hogy felejthetetlen férje Bernhardl j 
Adolf ur a Ferencz József rend lovagja, 1848 - 40. 
évi honvédföhadnagy, sz. kir. Solinccz-Bélabánya 
város tanácsnoka, a selmcczi ág. hitv. ovang. egy
ház másodfelügyelője, az önkéntes tűzoltó-egylet 
tiszleletbcti elnöke és több egylet bizottsági tagja 
folyó évi augusztus hó 8-án délután G órakor, 
életének 72-ik évében, rövid szenvedés után jobb 
létre szenderült. A boldogul! hült tetemei folyó 
hó 10-en délután 4 órakor az alsó ev. temető
ben fognak örök nyugalomra lélelni. Selmecz- 
banya, 1809. év uug. 8-án. Nyugodjék békében! |

H Í R E K .
— Személyi hirek. S z i t n y a i  József kir. 

tanácsos, polgármester e hó 7-én, bár szabadsága 
tovább tartott volna, visszaérkezett, s szabadságai 
továbbra nem veszi igénybe. S z 1 a n c s a y 
Miklós, városi főjegyző, a hadgyakorlatról vissza
tért s hivatalát elfoglalta. — Mu s z k a  József, 
városi kőzgyám, f. hó 10-én négy heti szabad
ságra Nyíregyházára utazik. Távolléte alatt Kal
már István fogja helyettesíteni.

-  F. M. K. E. gyűlés. A F. M. K E. 
garain-szent-kereszti járási választmánya gyűlést 
tartott t* hó c» áii Vihnye fürdőben Finka Sándor 
főszolgabíró, választmányi elnök elnöklése mellett. 
A választmány elfogadta a múlt évi számadásokat 
és a felmentvényt megadta. A múlt évben 702 
frtot fordított a választmány kulturális czélokra. 
Alclnökké az eltávozott C.sipkay János helyett 
Kocsi János zsarnóczai erdőinoster választatott 
meg. A gyűlés után az egyesület javára jól sike
rült lánczeslély volt, melyen a vidékről és a fürdő 
közönség közül számosán vettek részt.

Katonaság1 Selmeczbányán. E hó 23-án 
egy ezred katona érkezik városunkba. A besz- 
terczebányai 16. honvéd gyalogezred az őszi gya
korlatokra való menetele közben városunkon is 
átmegy és egy éjjelt itten tölt. E hó 23-án reggel 
indul az ezred Garam-Berzenczéről s körülbelül 
J1 órakor ütközik meg a bélabányai hegyen egy 
Ivorpona felől érkező zászlóaljjal. Az ütkpzet után 
az egész ezred bevonul a városba. Másnap korán 
reggel indul Honi usbányára s útközben megint 
lesz egy ütközet és pedig valószínűleg ugyanazon 
a helyen, a hol 1840-ben volt. Az ezred Hodrus- 
bányán is tölt egy éjjelt s onnan 25-én reggel 
megyen Zsarnóczára, hol két napot fog tölteni. 
Az ezred elszállásolásának és élelmezésének meg
beszélése ügyében a múlt héten járt itt Baranyai 
Imre ezredes segédtisztjével Pokorny Gusztáv fö- 
hadnagygyal s a szükséges intézkedéseket a ha- j 
tósággal együtt megtelték.

Dr. Szeberényi János, cs. kir. egyet, 
tanár cs. és kir. evang. tábori superintendens, 
igen szép, meleghangú levelet intézett hozzánk, 
melyben nyilvánosan mond köszönetéi dr. Tóth 
Imre és dr. Sluller Gyula orvos uraknak, kik súlyos 
betegségében igazi odaadással, jóindulattal, figye
lemmel és mély tudományossággal sikeresen 
gyógykezelték. Azután igy folytatja: „Mennyire 
boldog egy vidék, egy város, melynek oly kitűnő 
humánus, nagyszivü orvosai vannak! A mi a 
papot, a városi, az állami hivatalnokot, az orvosi, 
nagy gyű, nemessé leszi, nem a tudomány, hanem 
a bonsöség, a humanizmus." A méltán megérde
mel! ny ilvanos hálakü.-zönelhez mi is igaz örömmel 
adunk hasonló nagyrabecsülésünknek kifejezést.

— Tűz. F. hó G-án délután 4 órakor Palka 
József Szt. Antal fölött levő 7 épületből álló 
majorsága kigyulladt. A tűzjelzésre tűzoltóink azon
nal a helyszínére sietlek, menteni azonban már 
nem igen lehetett a szalmafödél alatt lévő szénával 
telt faépületeket. A k ár mintegy 25000 frt moly
ból csak 2500 írt. van biztosítva. Elégett egy 
sertés, tizenkét malac/, egy üsző és mintegy 60 
drb. baromfi. Tűzoltóinkat ez alkalommal baleset 
is érte. A robogó szerkocsi egyik kereke összetöri 
a k1 • <‘si a raji a levő 18 tűzoltóval felfordult s 
többen megsérültek köztük Pauer János főparancs
nok is súlyosabb zuzódásokat szenvedett. A meg
ejtett vizsgálat szerint a tüzeset gyújtogatás követ
kezménye, a rendőrség a tettes nyomozást folytatja.

Az ebzárlat még csak e hó 10-ig tart. 
ürömmel veszik c hírünket bizonyára az eb- 
tulajdonosok s örvendeni lógnak a rég nélkü
lözött szabadságnak a kutyák is faj és rangkü- 
lömbség nélkül.

— Haladunk, ürömmel vettünk hit t Wag
ner Kálmán állomási főnök és Fekete Dezső posta- 
főnök buzgólkodásáról, melylyel a közönség érde-

S E L M E C Z B Á NT A I H Í R ADÓ

j keil ápolni igyekeznek; ugyanis úgy az állomáson 
: mint a postahivatalban átalakítások folynak. A 
! vasúti állomáson a régi bútorokat ujjakkal cserélik 

ki, a postahivatal is uj modern berendezést nyer, 
parkettel és gázvilágitással. A mozgalmat üdvö
zöljük.

— Hőség: — eső. Több heti rekkenő hőség 
után tegnapelőtt este megindult az eső. Általános 
örömet kellett az minden körben, mert nemcsak 
a levegőt hülőtte az le, de a vízhiány megszün
tetésének reményével is kecsegtet. Most csak az 
a kívánni való, hogy Falb jóslata be ne teljesed
jék, hogy a nagy szárazságot most állandó nedves 
időjárás fogja felváltani.

— Panaszok. Több helyről véltük azon 
panaszt, hogy a klinger-tárói tavon a férfi uszoda 
pusztuló félben van. Az uszodának egyik oldalá
ról a korlát egészen eltűnt, a Ilid oly rozoga álla
potban ván, hogy egyik deszkája a minap be
szakadt. Igen ajánlatos volna a hiányokon még 
most segít eni, mig lehet, mert igy rövid idő alatt 
tönkre megy. Ugyancsak hallottuk azt is, hogy a 
vasúti állomásra vezető gyalogút mellett levő 
mély árok már rég idő óta korlát nélkül van, a 
mi tekintve a keskeny útnak jelentékeny forgal
mát, életveszélylyel fenyeget.

— Vásár Szent-Antalban. Sz.-Anlal köz
ségének elöljárósága arról értesít, hogy e hó 10-én 
ott nagy vásár fog tartatni.

— Eltűnt elmeháborodott. Králik Vilmos 
polgártársunk szerencsétlen János nevű őcscse mull 
hó 23-ának éjjelén megszökött, A nyomok a 
Szittnya felé vezetlek, de daczára a rendőrség 
nyomozásának, eddig nem sikerült feltalálni.

— Selmeczbánya — gyárváros. A régi 
ábrándkép megvalósulásához közéig. Most ismét 
egy uj gyár alakulásáról értesülünk. A brünni 
hírneves Merőid József-féle ezég, mely hazánkban 
sok helyen bir gyártelepekkel, Selmeczbányán 
egy gyapjú, gyapot-lengyárat szándékozik alapí
tani. A mint halljuk, a város halósága örömmel 
adja meg a vállalatnak a megadható kedvez
ményeket.

— Ki a gazdája? Folyó hó 5-én egy szép, 
fiatal borzeb cssllakozotl Schuszler M. selmecz- 
bányai lakoshoz Zsarnóczán. Tulajdonosa ke
resi étik.

— Az uj ötkoronásak. Az uj koronás 
bankjegyekkel egyidejűleg hozzák majd forgalomba 
az uj ezüst ölkoronásakat. Ezek is — a forintosok
hoz hasonlóan — 0.000 finomságnak, de valamivel 
nagyobbak lesznek, mint a forintosok; az ötfrankos 
nagyságái ellenben nem érik el. Egy kilogramm 
ezüst öl vényből 41-/3 darab ilyen egyenkint 24 
gramm súlyú ölkoronásat fognak verni. Az üt- 
koronás 2PG gramm szinezüslöt fog tartalmazni, 
mig öt darab cgyk oronás összesen csak 20.875 
gramm szinezüslöt tartalmaz. Tehát egy ölkoro
násban 0‘725 grammal több a szinezüst, mint 
öt egykoronásban; szóval az ölkoronás érem min
den koronájának külön-külön mintegy 3.48 fillérrel 
nagyobb lesz a belértéke, mint amekkora az 
egykoronás belérléke. Magán forgalomban minden
ki köteles 250 korona össegeig elfogadni az 
ölkoronásokat. Egyelőre G4 millió forint értékben 
hozzák forgalomba ez uj váltópénzt, még pedig 
esik ebből az összegből 20.2 millió Magyarországra 
és 44.8 millió Ausztriára.

— Nagyot hallók figyelmébe. Egy dús
gazdag nő, akit dr. Nicliolson mesteri füldobjával 
a nagyot hallástól és fülzugáslól megmentett 
Nicliolson intézetének 20000 márka ajándékot 
adott, oly czélzattal, hogy az olyan süket és 
nehezen halló szegények, akik nem képesek c 
mü füldobokat megszerezni, ingyen kaphassanak 
segítséget kellemetlen betegségük ellen. Az ez 
iránti megkeresések a következő czimre küldendők: 
Nicliolson G. 1). Z. inlézole. „Longolt." Cunncrs- 
burg, London, W. Anglia.
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HIVATALOS RÉSZ.
Selmecz-Bólabánya sz. kir. város építé

szeti szabályrendelete.

I. Á l t a l á n o s  h a t á r o z a t o k

1. §•
Minden uj épölet létesítéséhez, meglevő épüle

teknél minden czélba volt átalakításhoz, az épü
letek belsejében és azok tartozékain tervezett 
azon teljesítményekhez, melyek egészségügyi, löz- 
bizlonsági vagy cgyébb rendőri intézkedések 
betartásának szükségességéi feltételezik, a városi 
rendőrfőkapitány előzetes engedélye szükséges; 
ellenben a rendőrfőkapitánynál egyszerű bejelen
tésnek van helye, ha

1. a háznak újjá vakolása vagy színezése,
2. újból való fedése terveztetik, mely azon

ban a födélszék átalakításával nem jár.
3. ha takarék tűzhely kályha, ablakkeret, 

padló vagy menyezet ujjácseréltetik ki (utóbbi 
esetben a gerendákat kéményre falazni nem

szabad).
4. ha ablakból ajtó vagy megfordítva készí

tendő.
Ha a bejelentéstől számítva 8 nap alatt a 

munka végrehajtása nem kifogásoltatik, az végre
hajtó.

2. §.
Az építési engedélyért a folyamodás a ter

vezett építkezés, átalakítás vagy javítás megkez
dése előtt a rendőrfőkapitánynál nyújtandó be 
és a folyamodáshoz csatolandó : 

az építés vagy átalakítás tervrajza, melyből a 
méretek és az építési anyag határozottan kive
hető, két példányban csatolandó. Az építkezési 
terveken a pincze, földszint és minden emelet 
alaprajza, továbbá a metszetek és homlokrajzok 
1 : 100 léptékben rajzolandó.

Az újonnan építendő rész vörös, a fennálló 
fekete és a lebontandó sárgaszinnol festendő be.

3- §.
A tervrajzon vagy a leírásban a szomszé

dos épületek távolsága a méret feltüntetésével 
pontosan megállapítandó és a szomszédok meg- 
nevezcndők.

4. §.
Csekélyebb mérvű átalakítások vagy kisebb 

csak egy szoba, konyha és kamrából álló építke
zés vagy kisebb melléképületek, tervek csatolása 
nélkül csak Írásban vagy szóbelileg az építkezés 
ismertetésével bejelenlendők. Ezen bejelentésben 
kilünlelendök a helyiségek méretei, az építéshez 
használni kívánt anyagok, valamint a telő héja- 
zatának minősége és a szomszédok nevei. Szóbeli 
kérelemnél köteles a rendőrfőkapitány jegyző
könyvet felvenni, melybe az építkezés ismertetése 
bevezetendő.

5. §.
A rendőrfőkapitány az építési engedély 

megadása előtt a beadás napjától számítva két 
héten belül helyszíni szemlét és tárgyalást tart, 
melyhez az építészeti bizottság elnökét vagy he
lyettesét, a tiszti főorvost, a tűzoltó főparancsnokot, 
a városi mérnököt, az építési engedélyért folya
modót, valamint a szomszédokat és érdekelt fele
ket legalább 24 órával a kitűzött tárgyalási nap 
elölt meghívja. A meghívottak bármelyikének 
távolmaradása sem a szemlét sem a tárgyalás 
megtartását nem gátolja.

G. §.
Jogában áll a rendőrfőkapitánynak a hely

színi szemlét és tárgyalást megelőzőleg az 5.-ban 
megemlített bizottságot együttes tárgyalásra meg
hívni, ezen bizottságoknak a terveket bemutatni 
és ezekre a véleményt előzetesen is bekivánni.

Az 5. §-ban jelzett helyszíni szemlén és tár- 
i gyaláson az ott nevezetteknek napi-dijuk és fuvai- 

bériik megtérítésére igényük van, a váro-d tanács- 
nokok napi-dija nagyságában.8. § .

A rendőrfőkapitány a kérvény tárgyát a 
bemutatott terv alapján megvizsgálja , mindenek- 
elölt jegyzőkönyvbe veszi a szemlére meghívott 
bizottság észrevételeit, hogy amennyiben vélemé
nyüket írásban nyújtanák be, ezen véleményt a 
jegyzőkönyvhez csatolja; meghallgatja és jegyző
könyvbe veszi a szomszédok és más érdekelt felek 
észrevételeit vagy kifogásait és a kinyomozott 
tényállás alapján az építési engedélyt megadja 
vagy megtagadja; esetleg megjelöli a feltételeket 
melyeknek teljesítése esetén az engedély kiadható 
leend.

3. §,
A határozat a helyszíni tárgyalás után azon

nal szóval kihirdetendő s a netalán szükséges 
változtatások a két példányban beterjesztett tervre 
rávezetendök ; ezen tervek egyike a rendőrfőka- 
pitányi hivatalnál marad, inig a másik példány 
az engedélyezési záradékkal ellálva a kihirdetéstől 
számitól! 24 óra alatt a kérvényezőnek kiadatik. 
A határozat mindenkor okadatolandó; ellene 
felebbezésnek van helye, mely a kézbesítéstől 
számítandó 8 nap alatt szóval bejelentendő vagy 
írásban is beadható. Az engedély beadása esetén 
kőztekintotekből folebbezési jog illeti meg a tiszti 
főorvost, az építészeti bizottság elnökét és a tűz
oltó főparancsnokot, kiknek mindegyike a jogot 
külön is gyakorolhatja.

10. §.
A rendőrfőkapitány határozata ellen beadott 

felebbezés elbírálására a városi tanács, ennek ha
tározata ellen intézett felebbezés eldöntésére a 
közigazgatási bizottság illetékes.

a .  §.
A felebbezésnek halasztó hatálya van s a 

közigazgatási bizottság határozata ellen további 
felebbezésnek helye nincs.

12. § .

A rendőrfőkapitány a jogérvényesen elhatá
rozott építkezésekről nyilvántartást vezet.

13. §.
A tervezeti építkezés vagy átalakítás az en

gedély elnyerésére előtt meg nem kezdhető Az 
kézbesítéstől számítandó egy évig érvényes; ha az 
engedélyezett építés vagy átalakítás egy éven 
belül nem foganatosíttatott, uj engedélyezési eljá
rásnak van helye.

14. §.
Az építkezés megkezdése, beszüntetése, újból 

felvétele, annak befejezése a városi mérnöknek 
bejelentendő, aki az építést ennek folyama alatt 
időnkint megszemléli és ekként az építési enge
délyben foglalt követelmények betartását ellen
őrzi vagy ellenőrizteti.

lő. §.
Az építés folyama alatt eszközöltetni kívánt 

eltérések csak a főkapitány engedélye alapján 
foganatosíthatók.

16. §.
Az építés befejezését az engedélyes köteles 

a rendőrfőkapitánynál bejelenteni, ki a bejelen
téstől számítva 14 nap alatt az 5. jj.-ban einlifett 
bizottságnak meghívása mellett a befejezett épít
kezési. felülvizsgálja. A főkapitány az építési enge
délynek meg nem felelő épületrész lebontását 
rendeli el, vagy az épilkezést ulúlng helyben

hagyja s egyszersmind a fölött is határoz, váljon 
az eltérés által elkövetett szabálytalanságért vagy 
mulasztásokért az engedélyes vagy az építés veze
tője mennyiben büntetendő.

17. §.
Újonnan épített, vagy lényeges javitás alá 

veit lakóhelyiségeknél azok lakhatósága megálla
pítandó, a lakhatóság) engedélyt az 5. §.-bán jelzett 
bizottság véleménye alapján a főkapitány adja 
meg, a főkapitány határozata ellen a G. és 10. 
§§.-okban megjelölt jogorvoslati eljárásnak van 
helye, azonban a lakhalósági engedély jogérvényes 
elnyerése előtt a lakásokba beköltözni nem 
szabad.

(folyt, kör)

Az anyakönyvi hivatalok bejegyzései,
1899. augusztus 2-töl 8-ig.

Halálozás,

I Az elhunyt neve. § A listát okn :
1 Csornák Maliid

1
5 h. heveny bélh.

2 Maruska Anna 12 h. kanyaró
3 Povinszky Paula 2 é. agyhárlyalob
4 Özv. Hanuska F.-né G8 »*. aggkór
5 Hrnesjár Aloj/.ia 6 h. gyermekasz.
G Longauer József 2 é. kanyaró
7 Skladan Anna 21) ó. jgyermekágyi 1.
8 t ischor Vilmos 15 h. (görcsök

Születés.

1
A szülők neve.

A 
gy

er


me
k n

em
e

Lakóhely.

1
Rácskor Hermin fiú

2 Sofranik Gyula
Moieska Ilona leány Selmeczbánya

3 Missák Pál
Műnk Janka fiú

4 Pinder Antal
Kral Mária leány

5 Nagy József
Bari linóé Mária

fi Viliik Antal
Ilnli Julin

7 I*uesek János
Tél Mária Stefiül tó

8 —

Jókká Éva fill Bólabánya
«.) Buslal Mihály

Kmet ^uZsi Ilodrusbánya
10 Molnár Lajos

Csornák Anna ■ n

Kihirdetések.

£ A kihirdettek nevel. Lakóholyo.

1 Szpiska János 
Kolpaszky Mária

Selmeczbánya
Folső-Atrak

Házasság.

£ Az egybekeltek nevei Lakhelye

t Hvizdák Márton 
Usubecz Zsuzsanna

2 Forgács István
Szászik Jozefa

3 Weisz Foroncz
! Friendt Gabriella

Rultka
Selmeczbánya
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I R O D A L O M .
Uj zenemüvek. Benne vagyunk az uborka

szezonban. Szélcsend, nyugalom honol minden 
vonalon s az általános stagnáczióba belekerült a 
muzsika is. Zenekiadóink nyári pihenőre leitek, 
őszre tartogatván a zenei meglepetéseket. Am a 
Rózsavölgyi ezéget még a legtürhetellenebb káni
kula sem riasztja el attól, hogy a kulturális fel
adatának az augusztusi melegben is pontosan 
megfeleljen. Most is egy csomó zenemű újdon
ságot küldött piaczra. Kedves, dallamos dolgokat 
mind megannyi a fednek kellemesen hangzók. Ez
úttal is a Kutschera Alajos munkája jár elöl. 
Népszerű komponistánk két uj zenészéizemény- 
nyel kedveskedik tisztelőinek. Az egyik : „Allé nur 
wegen dér Trau", dallamosságával, pajzán tónu
sával, felelte mulattató szövegével, a másik : „Die 
Bestimmung8 szívhez szóló szövegében megkapó 
hangjával válik ki. Ez utóbbinak óriási népszerű
séget jósolunk. Méltó pendantja a „Nuatlcrl“-nek 
de tán még ennél is szebb, dallamosabb, meg- 
hatóbb. — Kövesdy Károly Ferenc/, a kinek gyö
nyörű menuett-je ma már közkézen forog, egy 
uj indulóval lép most a közönség elé. „Toujours 
l'arniée" a czime, mely eléggé aktuális. Az induló 
maga avatott kézzel van megírva. Lendület, tűz, 
elevenség nyilatkozik meg benne s különösen al
kalmas trió az, a mely élénken hat. — Kun Lász
lótól a zseneális dalküllötöl is kaptunk uj szer
zeményt. Bájos szép magyar dal az, a melyet a 
vígszínházban előadott uj darabban: az „Arany 
Kakasában énekeltek meg sikerrel. A Gál Gyula 
szövegére irt hangulatleljes dal czime „Ha rózsád
nak nem tudsz mit mondani8 és ára 1 korona 
50 fillér.

A sárkányok országából. Életképek és úti
rajzok Klímából. Irta: Cholnoky Jenő. Ebben a 
munkában Cholnoky Jenő másfél évig tarló vi
szontagságos utazásának tapasztalataiból és be
nyomásaiból bocsát a Müveit Közönség dó ngy 
sorozatot. Minden ajánlás helyett szabad legyen 
itt közre bocsátanunk azt a levelet, amelylyel 
Cholnoky űr szerény ezégünket felkereste : „Igen 
Tisztelt Uraim! Bizonyosan hallották már önök 
a hírét annak, hogy én ezelőtt két évvel kinn 
jarlam a ezopfos polgártársak országában. Sok 
kellemes és kellemetlen emlék fűződik ehhez az 
utánihoz, szeretném azokat elmondani ismerő
seimnek, jó barátaimnak s mindazoknak, akik 
szeretik a derült, könnyed tudományt. Nem aka
rok kathedráról beszélni, fontos arczczal, fekete 
nyakkendővel elreczitálni olyan dolgokat amiket 
egy csésze tbca mellett úgy is el lehet mondani, 
hogy amellett mulatnak is rajta. Abba a hibába 
se akarón esni, amibe a vadász urak szoktak, 
hogy a hosszú, méla lesben elgondolt „de jóvolna !“ 
történeteket mint megtörténteket adják elő. Már 
egy fél esztendeje vagyok ismét szép hazámban, 
de ismerőseim még mindig azzal ölnek, hogy me
séljek Khinából: egyet-mást, már úgy tudok, 
hogy akár álmomban is elmondom. Ebből a sok 
kérdezősködésből aztán megtudtam, hogy mik 
azok a fogalmak, amelyek különösen meggyük

bengáliai királytigris bujkál a bozótban; aztán a 
közép-ázsiai puszták, a lovas mongolok végtelen 
birodalma; majd a rizstermelő alföldre, aztan 
miig a búzatermő rónákra fogom vezetni olva- 
sói mai, megismertetem a délvidékek nyüzsgő éle
téi, a hatalmas Jangcze-kiang folyót, meg a rette- 
neles Sárga folyamot, amely egy-egy árvizével 
százezerék életét söpri el. Azután a magyar 
olvasóközönség még a khinaiak művészetéről, 
tudományáról, erkölcseiről is keveset olvasott, hisz 
irodalmunk a külfölddel ugyan mostohán foglal
kozik ! Azt szeretném, ha könyvemben elmélyed
hetne a serdülő ifjúság is, hogy belőle magasabb 
látókört merítsen, hogy szűk hazánk keretén kívül 
megismerkedjék egy olyan különös világgal, ami 
megtanítja rá, hogy nem mindennek kell úgy 
lenni, amint van, de épen Khina sokezeréves tör
ténete azt fogja kézzelfoghatóan bizonyítani, hogy 
minden ország talpköve a tiszta erkölcs! Donom 
tartom elégnek csak a holt betűt. Képeket is kell 
a szöveg mellé adni, még pedig kizárólag olya
nokai, amelyek teljesen biztosak, helyesek és nem 
terjesztenek annyi ferdeséget, mint az eddigi áb
rázolások. Minap láttam pl. az operában a Baba
tündér balettet. Ebben khinai babák is szerepel
nek, de milyen toalettben; A khinai kinevetne 
bennünket, hogy ilyen csodabogaraknak képzeljük 
az ö nőiket. A legtöbb rajzoló pedig a khinaiakat 
nem szokta megkülönböztetni a japániaklól. A 
közlendő képek legnagyobb része eredeti fénykép- 
felvételeim és rajzaim után készül, úgy hogy a 
magyar olvasónak olyan újdonság lesz a kezében, 
amely teljességgel liü és igaz fogalmakat nyújtaná 
a klímáinkról." Előfizetési ára: fűzve 4 frt, kötve 
5 frt 50 kr. lesz. Az összegei legczélszerübb posta- 
utalványon az alanti könyvkiadóbivatalba küldeni, 
mely esetben a könyvel teljesen bérmentve adjuk 
kézhez. A mü ez év november havában jelenik 
meg! Az aláírásokat kérjük legkésőbb junius hó 
végéig ezégünkhöz juttatni, hogy a nyomatandó 
példányok száma felől tájékozást nyerhessünk! 
Veszprémben, 1800. április hó. Hazafias üdvöz
lettel Köves és Boros könyvkiadóhivalala.

Sokrates. A görög philosophát ő fektette 
erkölcsi alapra. Komoly, rideg ember volt, ki 
az életben mindig csak a fogyatkozásokat látta, 
s magas elveinek elfajulását. Aliién utczáin szóba 
állott mindenkivel, s mindig lanitolt. Kérdezős
ködött valamiről, s rávezette az embereket, hogy 
rendesen nem is sejtik annak lényegét, a miről 
könnyedén, meggondolás nélkül beszélnek. Be
szélgetése második felében azlán rávezette az 
illetőt a szóban forgó dolog lényegére. Az ö ta
nítványa volt Plató. „Úgy állnak ők egymás mel
lett — írja Banké — mint később Krisztus és 
Keresztelő Szent János.8 Sokrates rideg, magába 
zárkózott, szinte askolikus élete sokban emlé
keztet egy keresztyén remetéére. Valóban van 
benne valami az askezis, s a földöntúli elmélyedés 
szelleméből. Füljegyezték róla, hogy egyszer egész
i.-ven al egy helyben állva, mozdulatlanul gon
dolkodott. Az erkölcs kegyetlen bírája ő, cllia- 
nyagolt külsejű, torzonborz ember, mint Keresztelő

rezeit téves fogalmaink Klímáról s ezért olyan í îinos f izian vásznán. Mellette Platón elmélkedik,
czikkeket válogattam össze, hogy épen ezeket a 
téves fogalmakat egy-egy csaltanós példával, vagy 
történettel kiigazítani segítsek. Munkámnak egyes 
fejezetei között lesznek ilyenek: Miért hoznak a 
laikus világjárók olyan sok ferde fogalmat haza ? 
Miképen gondolkoznak a khinaiak az európaiak
ról ? (Bizony azok jóízűen kinevetnek bennünket!) 
Hogyan élnek? Mik azok a „mandarin“-ok? Mii 
esznek ? (Sok tücsköt bogarat rá fognak a khinai 
konyhára, de én jobbnak találtam, mint az ango
lok vajjal sütött becfsteak-jét!) Azután utazásom 
egyes részleteit közölném, kikeresve mindig azo
kat a részleteket, amelyek vagy fontosságuknál, 
vagy különlegességüknél fogya érdekesek. Milyen 
szépek például: Mandsu ország őserdei, ahol a

szabadon, komolyan, nem a kétségbeesés, hanem 
a remény geniusa lebeg körülié. Gondolatait 
ihlet vezeti. Ajkán a szeretet tana. Nem az 
athéniekhez beszól, hanem a világhoz. Minden 
szavát, minden tettét a szeretet vezeti, művészeti 
felfogását is. „Szeretet az, a mivel a szépet fel
fogjuk.8

Socrates nem a szerelet, hanem a bírálat 
embere. Ezért kelleti meghalnia is, mert az athéni 
demokrata alkotmányra csípős megjegyzéseket 
tett. Meghalt 309-ben Kr. e. Huszonegy század
dal azon esztendő előtt, melyei mi most írunk, 
s mely százados évfordulója a bölcs halálának, 
kinek tanait a világ 2000 esztendő lilán sem fe
ledte el. Eleiét é.s halálát híven leírja a Nagy 

Nyomatott a laptulajdonos Joerges Ágost özv. fia és könyvnyomdájában

Képes Világtörténet most megjelent 33. füzete, 
í A 12 kötetre tervezett nagy munkát Marezali 

Henrik egyel, tanár szerkeszti, s a legkiválóbb 
magyar szakemberek Írják. A II. kötet, mely n 
görögök történetéről szól, Gyonilay Gyula nevét 

! viseli homlokán. Egy kőlet ára 8 fii. Egy füzeté 
30 kr. Kapható a kiadóknál (Révai Testvérek, 
Budapest, Vili., Üllöi-ut 18.) és bármely hazai 
könyvkereskedésben.

Jancsó György házassági joga. Alig kép
zelhető becsesebb jogi nnin ka, mint a Fodor 
Ármin törvényszéki biró szerkesztése alatt ké
szülő „Magyar Magánjog-" A Magyar Magánjog, 
mely túlnyomó részben a szokásjog labilis alap
jára épült, rászorul egy ilyen erős, biztos tá
maszra, mint amilyent ez a gondos munka szol
gáltat a jogászközönség kezébe. Most jelent meg 
az öl kötetre tervezelt mü negyedik kötele, mely
nek czime „Családjog". Az ezer oldalnál többre 
terjedő munka nagy része Jancsó György dr. 
kolozsvári egyetemi tanár tollából ered. A tudós 
kolozvári professzor a házassági jogot és a há
zassági vagyonjogot dolgozta fel. Első rendszeres, 
tádományos elaborátuma ez a magyar házasság
jognak és Jancsó dr. ezzel a müvével, melyben 
jogászi éleselméjűséggel bonczolja, csoportosítja, 
kommentálja és kritizálja a rendelkezésére álló 
tudományos és legális anyagot, becses, mondhatni 
úttörő munkát végzett. Jancsó dr. megvilágításában 
és rendszerében a jogtudomány e fontos ága, 
mely a társadalmi élet legfinomabb elbírálást 
igénylő viszonyait szabályozza, éles körvonalokkal 
biró, könnyen áttekinthető alakot nyer és azért e 
müvet úgyis mint tudományos munkát, úgyis 
mint a jogászközönségre nézve nagy hézagot 
pótló segédeszközt, értékesnek kell neveznünk. 
A házassági vagyonjogot Jancsó dr. hasonló 
czimü nagybecsű monográfiájának alapul vételé
vel dolgozta ki, mely a jog e részének most is 
vezérkönyveként szerepel s már kél kiadásban 
jelent meg, — kiegészítve azt az újabb gyakor
lattal és irodalommal. A „Családjog" többi ré
szét Fodor Ármin dr., Sipőcz László dr. és Gaár 
Vilmos dr. dolgozták ki. A mű a Singer és 
Wolffner ezég Ízléses kiállításában jelent meg. 
Ára díszes kötésben 10 frt 40 krajezár.

1899. évi 1G27. szám.

Versenytárgyalási hirdetmény.
A szélaknai m.kir. bányahivalal a bánya

telepein készletben levő ócska vas és cgyúb
fémeket, még pedig:

ócska sárgarezet ........................ 3275-5 kg-
ócska vörösrezei ......................... 29 n
ócska szitadrólrezct.................... 98 „
ócska horganyt ........................ 87
ócska szállitókülelet . . . . 1S582 „
ócska öntött vasal súlyos aprítást
igénylő darabokban . . . . 95811 n

ócska öntött vasat, kisebb köz-
vetlenfll szállítható darabokban 25410 „

ócska vaslcmezcsövet . . . . 960 „
versenytárgyalás utján fogja eladni.

Az 50 kros bélyeggel ellátóit zárt Írásbeli 
ajánlatok folyó évi augusztus hó 21-ig alulirt 
kir. bánya hivatalhoz „Ajánlat ócska vas és 
ócska fémek megvételére** czimmol nyújtan
dók be.

Az ajánlathoz az eladásra kerülő anyag 
becsárának, azaz 5388 frtnak 5°/o“a bánatpénzül 
készpénzben csatolandó.

Fent kimutatott vas- és fémnemüek az 
egyes telepeken bármikor megtekinthetők. A rész
letes árverési feltételek pedig alulirt kir. bánya
hivatalnál a hivatalos órákban mindenkor meg
tudhatók.

Szélaknán, 1899. évi július hó 31-én.
M. kir. bányahivatal. _

Selmeczbányán, 1899.


