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A két nem hareza.
A tizenkilenczedik század végén az 

életösvény uj ágára tért át a nő. Eleddig 
a házi tűzhely s a család nyújtott neki 
kizárólagos foglalkozást és általános volt a 
vélemény, hogy ez a legnemesehb női hiva
tás a földön. A villamosság korában pedig 
— azaz jelenleg — egy csapásra megdőli 
ez a régi rendszer s ime most azon a pon
ton állunk, hogy a nők túlnyomó többsége 
nem akar megférni a neki osztályrészül 
jutott szőkébb keretben, hanem kitör és a 
férfiakkal egyazon módon, egyazon utón 
keres megélhetést. A munkaerőnek ez a 
váratlan megkétszereződése bizonyosan sok 
bajnak lesz a kutforrása és nem kell cso
dálkoznunk, ha majdan ez okból élet-lialál- 
harcz keletkezik a két nem között . . .  a 
kenyérért.

A mig csak a külföldről hallottunk 
egyetmást a nőemancipáció aránytalan ter
jedését illetőleg, mindaddig csak az érde
kesség szempontjából foglalkoztunk e hírek
kel. De miután újabban hazánkban is 
hasonlóképpen kezd megváltozni a nő tár
sadalmi helyzete, fontos kötelességünkben

A „SELMECZBÁNYAI HÍRADÓ" TÁRÜZÁjT
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Emlékezésül.
Néhány rövid sor, mint az életed, de tiszta 

részvéttel teli, mint a milyen fájdalmas volt a 
halálod. Hiszen ilyet érdemelsz, ki csak jó voltál 
s kit elvitt a kifürkészhetetlen Gondviselés, hogy 
csak jó maradj. Raptus est, ne maliba mutaret 
sensum illius.

Lám, milyen fájdalmas, ha egy ifjú élet fo
nala szakad meg. Tört oszlop, hiányzik koronája: 
a munkás élet érdeme. Mit ér az ifjúnak lelkes 
buzgósága, önfeláldozó szive, ha közel a czélhoz 
letörik, meghal ? Mit ér minden e világon ?

Nehéz gondolái. Kimegyek a temetőbe. Az 
ezernyi sírok fölött megrendítő magasztosságuk
ban lebegnek az Ur szavai : ember meg fogsz 
halni. És löbb semmi.

Eszembe jut a kesergő Jób mondása : tudom* 
él az én Megváltóm s ama napon körülvétetem 
testemmmel s itjra meglátom Istenemet.

Az elvetett mag kikéi a főidből. Főitámadunk.
isién enyhítsen jó barát, béke és szerető 

emlékezet lengjen sirod íölőtl !
L u v o i s .

áll közelebbről meghányni-vetni e nagy 
horderejű fordulatot.

A théma onnan jut eszünkbe, hogy az 
idén az ország felsőbb leányiskolái özöné
vel ontották ki a nyilt küzdőtérre a sok
féle pályára képesített nőket, a kik most 
elszántan akarják a versenyt fölvenni a 
férfiakkal. Továbbá arról is értesülünk az 
igazgatói jelentésekből, hogy a jövő hóban 
megkezdődő tanévre annyi sokan jelentkez
tek már, hogy ezek száma háromszorosa a 
most levizsgázottalcnak.

Legtöbbje könyvelőnek, gépirónak, 
banktisztviselőnek készül, eltekintve az ál
lami állásoktól, mint pl. a postai, távirdai 
és vasúti alkalmazás. Még szerencse, hogy 
a magasabb képzettséget kivánó tudományos 
pályákra a nők közül csak egy csekély 
töredék iparkodik jutni, máskülönben néhány 
év múlva annyira megszaporodna az ügy
védek, orvosok és tanerőknek amúgy is 
nagy száma, hogy igazán sok volna a fölösleg.

Ez a női invázió kétség kívül nagy 
és szerintünk veszedelmes változásoknak 
lesz a szillőoka s lm a jövőben a nőeman- 
cipáció elkényszeredett hívei ugyancsak 
ebben az arányban fognak terjedni, akkor

Apai tanácsok,
Édes fiam!

Két esztendős leltél a mai napon Istennek 
végtelen kegyelméből, s bár okos vagy mint egy 
akadémikus (a tehetségesebb akadémikusok kö
zül), még se érted meg azokat, a mik éppen 
mostan eszembe jutottak és itten következnek. 
De azért leirom őket ide, ebbe a kis könyvbe — 
a melyet egyéb ingóságaimmal egyetemben örö
kölni fogsz tőlem, — leírom abban a föltevésben, 
hogy tizenöt év múlva elolvashatod és megérted 
azokat. A minő talentumosnak látszol, tán előbb is.

De ezt nem kivánom. Sőt óhajtom : ne légy 
csodagyerek, s a világ dolgát meg az élet rejté
lyeit ne értsd meg időd előtt. No vesztegettesd 
meg magad adói a mondástól, hogy a ki min
dent megért, az megbocsájt mindent. Mert mit 
ér az, ha sok megbocsájtanivalód van, s neked 
nem bocsájtják meg, hogy megértesz mindent ? 
Bizony, édes fiam, nem szeretik a tehetséges 
embereket. Légy tehát korlátolt egy kicsit, a mi 
különben se fogja gátolni az előmeneteledet, s 
olvasd — és a szerint cselekedjél — a mint kö* 
vetkezik:

* * *
Higyjél az Istenben, de ne a boszuáiló Isten

ben, ne is a büntető Istenben, ne a jutalmazó

az uj század elején a társadalomnak s a 
családnak képe lassankint teljesen átfor
málódik.

Aggódva várjuk a további fejleménye
ket. Aggodalmunk alapos, miután biztosra 
vehető, hogy ilyen auspiciumok mellett a 
nő többé nem lesz ideál, a családi tűzhelyt 
nem tekinthetjük többé szentélynek, hanem 
az élet tökéletesen megridegül, miután a 
megélhetés nehézségei egyaránt kérget von
nak a férfi és a nő szivén.

Mi ok szülte ezt az állapotot? . . . .  
A nőnek jelenleg is csak annyi kilátása 
van a férjhezmenésre, mint volt annakelőtte. 
Továbbá számban sem szaporodtak meg 
annyira, hogy nagy részük már e miatt is 
kénytelen legyen — nőiségét álezázva — 
a kenyérért küzdeni . . .  Itt valami nagy 
hibának kellett esnie, mely ezt a változást 
előidézte. E hiba kétségkívül magukat a 
nőket terheli, hisz a legádázabb férfigyülölő 
asszony sem állíthatja, hogy az erősebb 
nem viselkedése terelte volna ily ferde 
irányba a társadalmat.

Uraim! Nincs többé egyszerűség.
Az őrülten előre száguldó kor kívá

nalmai szerint ma már a szegény leány is

Istenben és ne a kegyelmes Istenben, hanem az 
Istenben istenigazában, a kit úgy hívnak : Igazság.

*
Szeresd az embereket, és meglásd: ők is 

szeretni fognak téged.
*

Tiszteljed apádat és anyádat. Ez által ugyan 
nem leszel hosszabb életű e földön, de olyan 
kötelességet teljesítesz, a melyet csak értelem 
hiányában mulasztanak el az állatok.

*
Kölcsönt ne adj, de ne is kérj. Akkor nem 

fog rád haragudni senki, s — a mi még fonto
sabb és még kellemesebb — te se fogsz senkire 
haragudni.

*
Úgy az erkölcsi, mint a illemtőrvényeket 

tartsd be a legnagyobb szigorúsággal, de légy 
elnéző azokkal szemben, a kik egy kissé eltérnek 
tőlük.

*
Semmi se rontja annyira a jellemet — még 

a politika se ! — mint a kártyázás. Tehát ne 
játszszál 1 S ha egyszer lesz annyi a pénzed, hogy 
elutazhatol a Riviérára, úgy bámuld meg a mo- 
nakói szikláról a világ egyik legszebb panorámáját,
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doktor-férjet, otszobás lakást, cselédséget, 
fogatot óhajt. S ha mindezt el nem érheti, 
inkább nem megy férjhez holmi szerényebb 
iparoshoz vagy kereskedőhöz, hanem ki
tanul valamely szakiskolát és önállósítja 
magát, abban a hiszemben, hogy majd meg
valósítja saját maga — a keze munkája 
révén — nagyratürö álmait.

ügy van! . . . nincs többé egyszerű
ség. Senki sem akarja immár beérni a ke
véssel, senki sem tud beletörődni sorsába: 
a nő irtózik a gyermekneveléstől, a főző
kanáltól, az otthonülőstől s ezek helyett 
kocsin vagy legalább is bicziklin akar dél
utánonként helyet foglalni, vendéglőben kí
ván ebédelni, kávéházban trécselni és cse
lédek által óhajtja a legcsekélyebb házi 
munkát végeztetni stb. . .

Nincs többé egyszerűség. Inkább le
mond a mai nők nagy része a családi élet 
boldogságáról, inkább dolgozik napestig, 
csakkogy a külszínt megóvja, csakhogy 
többféle ruhát ülthessen magára heteukint, 
a mi persze másrészről nélkülözést igényel, 
de ezt a világ úgy sem látja, erről a világ- 
mit sem tud.

Az a fő pedig, hogy a világot ámít
suk. Áldozatul ezért önönmagunkat is ké
szek vagyunk odadobni s azt hisszük, hogy 
ennek igy kell lenni s hogy ezt a haladás 
kora föltétlenül megkívánja tőlünk.

Dehogy! A kort mi csináljuk, nem a 
kor bennünket. Épen azért a nőnek vissza 
kéne térni a régi évezredes egyszerűség
hez, hevülnie kéne a családért, a házi fog
lalkozásért, eredeti rendeltetéséért, — tel
jesen a férfiúra bízván a veritékes munkát, 
a kenyérkeresetet.

Hanem ez a megtérés aligha fog végbe 
menni. A lavina megindult és nőttön-nő. 
Jogunkban áll nekünk férfiaknak aggódva 
kérdezni: mi lesz még ebből?

Megnyugtató választ azonban sehonnan 
sem nyerünk.

de ne légy kiváncsi arra, hogy a rouge et noir- 
nál a vörös szin jön-e ki vagy fekele. Egyik ok- 
vetetlenül kijön.

*
A mi tudásod van, azt tartsd gondosan titok

ban azok előtt, a kiknek kevesebb a tudományuk, 
nehogy magadra böszitsd az embereket.

*
Szolgálatkész légy mindenkor és mindenkivel 

szemben, tanácsot csak annak adj, a ki kér.

Ha még a te idődben is divatos lesz az a 
szamárság, a melynek neve: párbaj, akkor tanulj 
meg ugv vivni, mint egy vivómester. Akkor aztán 
bátran kérhetsz bocsánatot, ha megsértettek.

*
Gazdálkodjál a pénzzel meg az idővel. És 

pediglen az idővel jobban mint a pénzzel, mert 
az idő naprúl-napra drágább, a pénz pedig évről- 
évre olcsóbb.

Arra ügyelj, hogy a barátaid okos s az el
lenségeid tisztességes emberek legyenek. Akkor 
nem kell félned sem a barátaidtól, sem az ellen
ségeidtől.

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

A mi közlekedésünk.
(Folytatás es vége.)

Mert hiába, a vasút bármily olcsó legyen, 
mégis csak pénzbe kerül, s annak járása szoros 
időhöz s hányszor nem alkalmas időhöz van 
kötve; azonkívül a paraszt, kinek saját alkalma
tossága van, ha az áruját oly városba viszi, hol 
oly anyagokkal és szerekkel elláthatja magát, me
lyeket otthon vagy éppen nem, vagy csak sokkal 
drágábban kaphat, sokkal jobban jár, ha saját 
alkalmatosságát és nem a vasutat használja, ez 
pedig nagy mértékben áll Melzenzéfnél, hol min
dennemű fenyö-fürészáru és vasáru a legjutányo- 
sabban beszerezhető ; és én meg vagyok győződve, 
hogy ha városunknak volna fűrészáru raktára és 
olyan fűrésze, melynél nemcsak léczet, deszkát, 
hanem épületfái lehetne megrendelni tetszés sze
rinti méretekben, kereskedelmi forgalmunk nagy
ban emelkednék.

De hiába, mi csak a bányászat fejlesztését 
óhajtjuk, azaz a sült galambokat; mindenféle 
iparnak, még olyannak is, melyhez az anyag meg 
volna, a létesítését lehetetlennek állítjuk és saját , 
részünkről semmit sem nyújtva akarjuk, hogy az ' 
egész vidék a pénzét ide hordja, a mely czélra 
vasutakat építünk ugyszólva utolsó Filléreinkkel. 
És miért ? hogy megtartsuk Berencsfalva, Kor- 
mosó, Szebeléb lakosságát mint vevőt keres Ne
dűinknek !

Hisz ezek. ha ki nem épül a vasút, bizto
sabb vevőink, mint azután; és váljon hiszi-e valaki, 
hogy ezen községek lakói Selmeczre, teszem azt, 
csak 50000 forintot hozzanak, pedig ennyit kel
lene hozmok, hogy a 100000 forint után járó 
kamat. 10% tiszta hasznot föltételezve, kikerüljön.* 
Attól pedig soha se féltsük piaczunkat, hogy azt 
ezentúl a mi régi szállítóink elhagynák, vagy 
érezzük-e. hogy a korponaiak nem jönnének, mert 
vasutjuk van Ipolyság felé, mely utóbbi városnak 
lakói maguk is ellátogatnak hozzánk s ellátogat 
minden termelő, ki biztos piaczot keres. Mennyire 
fontos egy piacz biztossága annak az eladók ré
széről való látogatottsága tekintetében, mutalja 
a szélaknai heti vásár, mely akár a selmeczivel

* Németit s azon alól levő községeket azért nem szá
mítom, mert ezek könnyebben juthatnak Ipolyságra még 
akkor is, ha hozzánk kiépülne a vasút. S azonkívül majd 
mind jelentéktelen paraszt községek lévén, nem igen szorul
nak kereskedőkre a szatócson kiviil, mint a minő minden 
községben találkozik, ruházati czikkeiket pedig a vásárokon 
szerzik be.

Iparkodjál önismeretre tenni szert s akkor j 
az erényeidet éppen úgy fogod fékezni, mint a ! 
hibáidat.

*
Bátorságodat ne azzal bizonyítsd, hogy az 

embereket félelembe ejted, hanem azzal, hogy nem 
félsz tőlük.

*
Vigyázz, hogy ne legyen mindig igazad s 

veszíts el néha egy-egy fogadást olyan dologban, 
a melylyel tisztában kellett volna lenned.

*
Ha észreveszed, hogy farkasok közt vagy, 

akkor ordíts. Nem lesz bántodásod.

Ha látod, hogy üldöz a sors: fordulj meg 
s állj vele szembe. Ha futsz előle, utolér; ha 
elébe állsz, talán kifoghatsz rajta.

*
Ha megtetszik neked egy asszony, úgy ott 

maradhatsz a közelében. De ha te tetszel meg 
neki. akk or fuss tőle ezer mértfőldnyire.

*
Csak jó könyveket olvass és csak jó társa

ságba járj, mert a rossz könyvek és a rossz 
í emberek többet ronthatnak, mint a mennyit a

vetekedett, holott most alig kerül más oda, mint 
egy-két bakabányai asszony zöldséggel, minek oka 
az úri osztálynak is, de kivált a népségnek apadása.

Az ugyan nem szenved kétséget, hogy a 
közlekedés könnyítése folytán igen sok élelmiczikk 
könnyen utat találván azon piaczok leié, hol a 
kereslet s igy az ár nagyobb volt mint itt, meg
drágult, de ezen segíteni nem lehet még avval 
sem, ha a vasút Ipolyságtól Garamberzenczéig a 
város közepén át vezetne.

Hiába, ha egyebet nem tudunk nyújtani, a 
mennyire lehet több pénzzel kell édesgetnünk az 
eladókat. Óhajtandó volna egyébként, hogy vol
nának vállalkozóink, kik inig több czikket hoz
nának be mint eddig, a mi csak közeli és távoli 
piaczi árak ösmerete mellett volna lehetséges, 
mert akkor meglehet, ha hogy Kassa vidékén
30—40 kr. egy csirke pár, Selmeczen nem volna 
70—80 kr. Ezen elmélkedés és habár tárgyunk
tól idegennek látszik, talán még sem egészen az.

Mert az lévén a czélunk, kimutatni: hogy 
bajaink ellen a gyógyitószer nem az, hogy minden
áron igyekezzünk a távollal mentői több irányban 
vasúti összeköttetést létesíteni, miután ez nem 
biztosítja se kereskedelmünknek az á l d o z a t t a l  
a r á n y o s fejlődését, sem pedig életünk olcsóvá 
tételét; az imént közlőit fejtegetés e czéitól nem 
idegen.

Legfőbb bajunk lévén, hogy .-úját testünk 
részeivel, a külutezák egy részéve! s a legköze
lebbi helységekkel csak nagy bajjal közlekedhe
tünk, ezen bajok eltüntetése a legelső feladat; 
teremtenünk kell valamit- a mi vonzza a szom
szédokat ; nyújtanunk oly árukat, melyek máshol 
oly jutányosán nem kaphatók, akkor forgalmunk 
bizonyára szaporodni fog. A szomszédos közle
kedés megjavittatván, városunk látogatottságának 
emelkedésére is talán számíthatnánk, a hol pó
tolva kell fölemlítenem, hogy a hodrusi útnál a 
rabensteini kapaszkodó, melynek létesítését a 
hodrusi utat tervezők kimutatott tudás és helyes 
gondolkodásánál fogva alig lehet fölfogni, szinte 
el volna tüntetendő vagy mérséklendö, mert hiába 
szelíd lejtüaz utRabensteinről föl a meleg patakig, 
ha oly meredek lejt előzi meg.

Hátra volna még a dél felé való közlekedés 
megvilágítása, de ez szorosan összefüggvén a belső 
közlekedéssel, ezt a másik részben szándékom 
volna tárgyalni.

Platzer Ferenez.

jó müvek s a tisztességes emberek javíthatnak 
rajtad.

*
Légy büszke, de úgy, hogy a büszkeséged 

szerénységnek lássák. Légy szerény, a nélkül, hogy 
megalázkodnál. Légy nyájas, a nélkül, hogy hí
zelkednél. S légy becsvágyó, de a nélkül, hogy 
a büszkeségedből egy fikareznyit áldoznál föl.

*
A kik fiatalabbak nálad, azokkal úgy beszélj, 

mintha egykorú volnál velük, az öregekkel pedig 
| úgy, mintha a kortársaid lennének, s mindannyian 
! szeretni fognak.

*

Ne végy mindent készpénznek, a mit hallasz, 
de arra törekedjék, hogy minden készpénznek 
vétessék, a mit mondasz.

*
Szokd meg korán, hogy ne csodálkozzál 

'semmin és ne ijedj meg semmitől. Mert mentői 
ostobább az ember, annál többet csodálkozik, és 
annál többször ijed meg.

*

Szokd meg az egyedüllétet, de ne annyira, 
hogy a magányt jobban szeresd a társaságnál,
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Vihnye,
Barsmegye legszebb részéi képezi a regényes 

Garam völgy.
A magyar mesevilág legszebb tündérregéinek I 

szálai ebhez a bájos vidékhez, virágaiból vannak j 
szőve.

Tele van ez a föld jóltevö lündérekkel a 
nép képzeletében, csoda forrásokkal. S mintha j 
valóság lenne a nép ragyogó képzelnie: úgy * * 
fakadnak ill a földből a gyógyforrások, úgy 
kínálja balzsamos levegőjét a sötét erdő, a feny
ves, mert különösen a nőknek, vérszegénységben, 
idegbelegségekben csodával határos áldásos ered
ménye van e fürdő használatának.

Évszázadok óta hirdetik messze földön az 
itt meggyógyult betegek, hogy minő nagy áldása 
Vihnye fürdő a szenvedő emberriségnek. ’Ezeren 
és ezeren keresik fel a szép és nagy fürdőt, 
a melyei Sclmeczbánya város újabb időben 
nagyszerűen, pazar bőkezűséggel és oly ízléssel 
alakított át és bővített ki, hogy ma már a legelső 
hazai fürdők közt áll, a nők pedig, mint csoda- 
hatású gyógyfürdőt megbccsülhetetlenek állítják.

Hát büszke is lehet reá Barsmegye, még 
inkább Sehneczbánya városa, hogy a legrégibb 
magyar fürdőnek ő a tulajdonosa s ezt ma már 
a legmodernebb formában restaurálta.

De eltekintve vasas vizétől és hidegvizgyógy- 
fürdöjétől, mint klimatikus gyógyhely is egyike a 
legszebbnek és a legalkalmasabbnak. Mert védett 
fekvése a nagy erdők közelsége s messze nyúló 
erdei sétautjai páratlanná teszik a fürdőtelepet, 
mint klimatikus gyógyhelyi.

Aztán meg az is érdekes, hogy itt a leg
demokratikusabb egyszerűség uralkodik annak 
daczára, hogy itt a legtisztább magyar értelmiség 
ad találkozót egymásnak.

Soha sincs meg a más fürdőkben tapasztal
ható elzárkózottság, kasztszerü csoportosulás. Itt 
mindenki egyenlő, Itt mindenki ur a saját pén
zéért és nem kell féltenünk attól a kellemetlen 
megszólásoktól, a melyek más fürdőkön az idege
neket első pillanattól fogva léplen-ny omon kisérik, 
hogy egy pillanatnyira se legyenek megkímélve a 
kotnyeles Pry Pál-féle emberek kíváncsiságától.

Vihnye fürdő e tekintetben magasan fölötte 
áll a többi hazai fürdőknek. El lehet mondani, 
hogy ha keresni akarnák a legkedvesebb úri tár
saságot, a legelőkelőbb egyszerűséget és a leg
nagyszerűbb sikerű mulatozásokat, jókedvet: úgy 
lámpással sem találhatnánk hozzáfogható fürdőt.

— s kedveld a társaságot, de ne annyira, hogy 
nélküle meg ne tudnál lenni.

Ne félj a haláltól, és sokáig fogsz élni.
* * *

Ezeket irtani a kis fiam születésnapjára a 
jegyzőkönyvembe, azzal a czélzattal, hogy ha 
tizenhét éves lesz, a hasznukat lássa. De ha van 
valami okos ezekben a tanácsokban, mért ne 
olvasná azokat más is? Most is vannak fiatal 
emberek, a kik tanácsra szorulnak, mikor az 
éleibe kilépnek. Ezeknek a kedvéért másoltam 
le e jegyzeteket, abban a tudatban, hogy a kicsi 
fiú, a ki csak tizenöt év múlva leszen „ifjú", nem 
haragszik meg, ha a számára irt tanácsokat má
sok olvassák előbb, ő  talán nem is fogja már a 
hasznukat vehetni. Mert másfél évtized alatt na
gyot fordulhat a világ, s még nagyobbat változ
hat a divatos morál. A világ ugyanis meg a mo
rál folyton változik, s éppen a kis fiuk azok, a 
kik megváltoztatják, a mikor megnőnek. A nagy 
forradalmárok s a nagy bölcselők valaha mind 
kis fiuk voltak.

Igen régi, de nagyon igaz példabeszéd csak
ugyan, hogy a ki beteg és szive fáj, Vihnyére 
jöjjön, itt mulatva meggyógyul.

*
Az „Előkelő Világbólw-ból, ebből az igazán 

előkelő lapból veszszük át a fenti ismertetést, j 
melyhez csak annyit fűzünk hozzá, hogy Vihnye j 
akkor lesz olyan, a milyennek az „Előkelő Világ8 ! 
leírja, ha a város veszi kezelés alá, a mi — re
méljük — legközelebb be is fog következni.

A honvédszobor.
A városunkban felállítandó honvédszoborra 

a városi pénztárba eddig a kővetkező adományok 
folytak be. 4. sz. gyüjtőiven: Ganz és társa ché- 
miai laboratóriuma 1 frl. 10. sz. gyüjtőiven: 
Vnutsko Ferencz in. kir. bányakapitány 1 frl; — 
13. sz. gy. i . : Guekler Győző m. kir. bányakapi- 
•lány 1 frt; — 25. sz. gy. i,: Radig Lajos m 
mérnök 1 frl; — 49. sz. gy. i.: Ran Gotlob ke- 
resk. igazgató 1 frt; — 54. sz. gy. i . : Adda Kál
mán m. kir. geológus, Böck János igazgató, 
Szontágh Tamás, Róth Lajos főgeologus 50—50 
kr, P. T., Pálfy Gyula, Trutz Péter 30—30 K. S. 
T. I., N. N., B. I., 20—20 kr. — 55. sz. gy. i.: 
Felső magyarországi bánya és kohómü r.-t. 1 írt, 
Veres József igazgató 1 frt; — 57. sz. gy. i.: 
Eszakmagyarországi egyesült kőszénbánya és ipar- 
vállalat r.-t. 1 frt; — G4. sz. gy. i . : Albert Fe
rencz m. kir. bányabiztos, Dr. Hajdú Lajos bá
nyaesküdi, Alanyi m. bányakap. tiszt 50—50 kr, 
Mihaelisz Miklós 15 kr; — 65. sz. gy. i . : Kauf- 
mann Gamillo m. kir. bányakapitány 1 frt; — 
66. sz. gy. i . : Salgó-tarjáni köszénbánya r.-t. 1 
frt; — 71. sz. gy. i . : Pelhö Gyula dr. m. kir. 
főgeologus 2 frt; — 77. sz. gy. i.: Magyar aczél- 
árugyár r.-t. 1 frl; 88. sz. gy. i . : Hernádvölgyi 
magyar vasipar r.-t. 1 frt; — 108. sz. gy. i . : 
Rejthő Sándor műegyetemi tanár 1 frt; — 124. 
sz. gy. i . : Varga József b. igazgató Recsken 1 
Irt; — 171. sz. gy. i . : Jvloidorfer Ferencz hánya- 
főgondnok 5 frt, Wiesner Rájmund b. igazgató 
20 frt, Sztraka Ferencz b. felügyelő B. Szabolcs, 
Badig Károly üzletvezető 2—2 frl, Naudwerk Fe
rencz b. gondnok, Neubnuver Ént 1 — 1 f r t ; — 
184. sz. gy. i . : Jex Simon főmérnök 1 frt; Klini
kád Emil 50 kr, Uzoni Albert 20 kr, N. N. 10 
kr; — 201. sz. gy. i.: Sziklay Átfőzné 30 kr, 
Sziklay Alfonz 30 kr, Sziklay Dezső 20 kr, Sziklay 
Ferencz 20 kr; 204. sz. gy. i.: Jakobs Oltó mér
nök Kassa hámor 3 frt. Összesén: 58 írt 15 kr.

H Í R E K .
— Augusztus 18 és 20. A két nemzeti 

ünnepet : ö Felsége az agg király születésnapját 
és első szent királyunk emlékünnepét, nagy lel
kesedéssel ülte meg a város közönsége. Az ünne
pélyes istentiszteleten mindkét napon részt veitek 
a hatóságok testületileg, részt vetlek az egyes 
bányatelepeknek zászló alatt kivonult munkásai 
is. Impozáns látványt nyújtott a menet, melyben 
a díszbe öltözött bányászok a Szent-Háromság- 
télre vonullak fel, a hol a bányász zenekar két- 
kél darabot játszott 11.

A. F. M. K. E. közgyűlése. A „Felvi
déki Magyar Közművelődési Egyesület8 1899. évi 
augusztus hó 29-én délelőtt 10 órakor, Trencsén 
városban tartja meg XVII. évi rendes közgyűlését. 
Tárgysorozat: 1. Elnöki megnyitó beszéd. Tartja: 
Thuróczy Vilmos elnök. 2. Dr. Janils Imre, orsz. 
képviselő, ügyvivő alclnök beszéde. 3. Az ügy
vezetőség évi jelentése. 4. Az alapszabályok 
módosítása. 5. Az egyesületi titkár lemondása 
és a titkári állásnak választás utján való betöltése
6. A jövő évi közgyűlés helyének meghatározása. 
A közgyűlést megelőzőleg 1899. évi augusztus
28-án délután 6 órakor a központi igazgató

választmány tart ülést, a közgyűlési tárgyak elő
zetes tárgyalása végett. Mindazon egyesületi tagok, 
kik az elszállásolásra és a kedvezményes vasúti 
utazásra jogosító igazolványra igényt tartanak, 
szíveskedjenek e végből a F. M. K. E. zólyommegyei 
választmányának titkárához, Ralovich Lajos főgym. 
tanárhoz fordulni.

A F. M. K. E. uj titkára. Nyitráról 
írják, hogy a Felvidéki Magyar Közművelődési 
Egyesület, a tanfelügyelővé kinevezett Lőrinczy 
György helyébe uj titkárt készül választani s a 
nyitrai választmány ebben a dologban már érte
kezletet tartott. Az értekezlet, amelyen az egye
sület vezérférfiai közül Thuróczy főispán, Markhot 
alispán, Janits és Szulovszky képviselők, Rudnay 
Sándor polgármester s még többen vettek részt, 
Gyürky Géza megyei főügyész indítványára a 
titkári állásra Glair Vilmos budapesti hírlapírót, a 
Telefon Hírmondó szerkesztőjét jelölte s egyhan
gúlag elhatározta, hogy az augusztus 29-iki köz
gyűlésen ilyen értelemben fognak indítványt tenni. 
Glair Vilmos a fővárosi ujságirodalomnak rend
kívül rokonszenves tagja, akinek tehetségétől és 
munkaképességétől a Felvidéki Küzmivelődési 
Egyesület sok sikeres munkát várhat.

— Katonáink. Mikor e sorok napvilágot 
látnak, mozgalmas élet folyik folyik városunkban, 
az utczákon piros és kék egyenruhás tömegek 
hullámzanak fel és alá. Vigadnak a katonák, a 
kik éppen harcz után vannak, fárasztó gyakor
latról tértek vissza. A nyári hónapokban kihalt
nak látszó város egyszerre megélénkült. Mint már 
többször hirt adtunk arról, a beszlerczebányai
m. kir. 16. honvéd gyalogezred a nagy hadgya
korlatokra való vonulásában városunkban érke
zett. A kerületi honvédparancsnok, felsö-eőri 
Benedek Andor tábornok tegnap este érkezett 
városunkba Baranyay Imre ezredessel, a kiket 
az állomáson Kuli István rendőrkapitány foga
dott. Az ezreddel 77 tiszt jött, a kik egyes pri 
házaknál vannak elszállásolva, mig a legénység 
az óvárón, az iskolákban és a nagy láncztermek- 
ben. A major kertjében már napok óta elkészült 
a tábori konyha, a melyen a legénység számára 
sütnek-főznok. A katonaság holnap reggel megy 
Ilodrusra, onnan holnapután tovább vonul Zsar- 
nóczára, hol két napig időzni.

Tanóv kezdete a lyceumban. A hely
beli ág. hil v. evang. lyceum kormányzásával meg
bízott iskolai tanácsnak f. hó 19-én tartott ülésben 
hozott határozata él-leimében értesítem a t. ez. 
közönségei, hogy a lyceumi épület átalakítása 
miatt a jövő 1899/1900-ik tanévet f. évi szeptem
ber hó 15-én nyitjuk meg. Szeptember 15., 16 és 
17-én lesznek a beiralások, 18-án kezdjük a tanítást. 
A javító-, magán- és pótlóvizsgálatokat azon ta
nulókkal, kik más intézetben folytalják tanulmá
nyaikat, szeptember 1. és 2-án fogjuk megtartani; 
az illetők jelentkezzenek azon napokon az igazga
tóságnál. A kik lyceumunk növendékei maradnak, 
javító vizsgálatokat szept. 15-. és 16-án lehetik. 
Selmecbányán, 1899-ik évi augusztus hó 20-án. 
Jezsovics Károly, lyceumi igazgató.

— Esküvő. Tomasovszky Imre akadémiai 
tanársegéd, lapunknak munkatársa e hó huszon
kettedikén kötött házasságot Tóth Imre dr. bánya
kerületi főorvos kedves szép leányával Tóth 
Mariskával. A fényes násznép délután öt órakor 
az anyakönyvi hivatalban jelent meg, honnan a 
polgári házasságkötés után a Boldogasszony 
templomba ment, a hol Podhragyay Pál prépost
plébános áldotta meg az uj házaspár frigyét. 
Este gazdag vacsora és kedélyes mulatság volt 
a mennyasszony szülei házánál. Őszintén kívánunk 
boldogságot a fiatal párnak.

Mensa Academica Egyesület. A segélye
zésre vonatkozólag az egyesület elnöksége a 
következő pályázati hirdetményt adta k i: A Mensa 
Academica Egyesületnél az 1899/1900 tanév I. 
felére a következő pályázatot hirdetem. 1. Az
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egyesület választmánya által betöltendő mintegy 
száz ingyenes, illetve féldijas ebédsegélyre (az 
elnökséghez czimzendö.) 2. Móltóságos bojári gróf 
Vigyázó Sándor cs. és kir. kamarás ur által be
töltendő 4 ingyenes ebéd- és vacsorasegélyre. E 
kérvények a gróf ur nevére czimzendők, s be- 
adandók az egyesület hivatalos helyiségében. E 
4 helyre csak keresztény, tudomány egyetemi hall
gatók pályázhatnak. 3. Budapest székes főváros, 
Szabadka, Szatmár-Németi, Pozsony városok: 
Trencsén, Torontói, Ung- és Háromszék várme
gyék polgármestere, ill. alispánja által betöltendő 
hat, illetve egy-egy ingyenes ebéd- és vacsora- 
segélyre. E kérvények az illető törvényhatósághoz 
czimezve, az illetékesség világos megjelölésével 
az egyesülethez adandók be. Ez alapítványi he
lyekre első sorban csak az ott illetékesek tart
hatnak igényt. Mindezen bélyegtelen kérvényekhez 
melléklendő első éveseknél az érettségi bizonyít
vány, a többieknél az index, vagy index- máso
lat és a részletekre is kiterjedő szegénységi bi
zonyítvány. Az 1., 2. alatti kérvények beadási 
határideje szeptember 12-ike. Beadandók a főtit
kár, segélyügyi előadó, hivatalos órai alatt. Mihez
tartás végett közlöm, hogy a 150 írton felüli 
ösztöndíjat élvezők az alapszabályok értelmében 
segély!)en nem részesülhetnek.

— Uj egyesület. A magyarországi munká
sok rokkant és nvugdij-egyletének 35. selmecz- 
bányai fiókja alakult meg e hó 13-án. A gyűlést 
melyen 120 selmeczbányai munkás vett részt 
Blanár központi kiküldött vezette megmagyaráz
ván szép szavakban ezen egyesület czélját s egy
általában annak szervezetét. Ezek után megkérdezte 
a jelenlévőket, ohajlják-e a fiók megalakítását, a 
jelenvoltak erre egyhangúlag a fiók létesítését 
elhatározták, a mire a rendes alakuló közgyűlés 
vette kezdetét. Ezen közgyűlésen elnökül Ghvala 
Adolf, alelnőkül Oht Antal, pénztárnokul Csornák 
György, jegyzőül Ghvala Lajos és 20 választmányi 
tag választatott meg. A fiók-egyesület létesítése 
közül legtöbbet fáradozott Chvála Adolf s neki 
köszönhető ezen egyesület létesítése. Üdvözöljük 
ezen valóban jótékony, a rokkant és agg mun
kások jövőjét biztosiló egyesületet s felhívjuk a 
selmeczbányai iparosokat és munkásokat ne saj
nálják azt a heti 10—15 kr befizetést, mert ez 
által jövőjüket biztosítják. Örvendetes dolog, hogy 
az egyesületnek már most is 136 tagja van, mely
nek sorában több önálló iparost is találunk már. 
A hatóságot a gyűlésen Kis Frigyes tb. rfogalmazó 
képviselte, a ki a gyűlés végén szép szavakkal 
megköszönte a jelenvoltak rendszeretö s ügybuzgó 
magatartását. Sok szerencsét kivánuk az uj egye
sületnek.

— Ötvös ipari szakiskola Selmeczbányán.
A kamara kerületének közgazdasági állapotáról 
szóló 1897. évi jelentésében a kamara javaslatot 
tett oly irányban, hogy Selmeczbányán ötvös ipari 
szakiskola létesít tessék. Erre vonatkozolag a kér. 
magy. kir. minister ur a következőkről értesíti a 
kamarát: .Teljesen méltányolom ugyan azokat az 
érdekeket, melyek a hanyatló ezüst bányászat 
következtében alakult kedvezőtlen közgazdasági 
helyzetből folynak, mindazonáltal nem tarthatom 
czélra vezetőnek, hogy ennek érdekében egy ötvös 
ipari szakiskola létesittessék, el is tekintve attól, 
hogy ily iparművészeti irányú szakiskolának csak 
ott lehet talaja, a hol élénkebb a miiipari élet, 
és az iskola magára a müiparra támaszkodhatik. 
a mi prosperálásának első feltétele. De eltekintve 
még ettől is, egyelőre nem tartom még szüksé
gesnek, egy újabb ily iskola létesítését, a mennyi
ben a m. kir. iparművészeti iskola őtvösipari 
szakosztálya kielégíthetné az igényeket, mely irány
ban már előzőleg tárgyalásokat kezdeményeztem 
a vallás- és közoktatásügyi minister úrral, kérve 
egyúttal arra is, hogy nevezett iskolával kapcso
latosan ötvös ipari tanonc/.ok s segédek számára 
tovább képző tanfolyamot létesítsen, melynek

I szüksége erősen érezhető. Ily körülmények között
i nem vagyok abban a helyzetben, hogy a kamara 

említett javaslatának megvalósítását a közelebbi 
időre kilátásba helyezhessem.8 Szomorúan vesz- 
szük tudomásul a kereskedelmi miniszternek 
válaszát, s kívánjuk, hogy az a bizonyos helyzet 
mielőbb megváltozók.

— A honvédszoborra újabban Mendl Frigyes 
gyüjtőivén a következők adakoztak : Gindl István, 
bányaintéző, Mihálytárna 1 frt. Kovácsik aknames
ter, Bélabánya 50 kr. Grusz János, irodasegéd 
Bélabánya 50 kr Mendl József, tanító, Párkány, 
30 kr. Kruivecz Pál, Poroszország 50 kr. Fogad
ják a hazafias adakozók a végrehajtó — bizott
ságnak ez utón kifejezett köszönetét!

— A szegedi kiállítást szeptember hó
3-án d. e. 10 órakor nyitja meg József főherczeg, 
a kiállítás védnöke. A rendezőbizottság ez utón 
is felkéri úgy a kiállítókat, mint a nagy közön
séget, hogy a szeptember harmadiki megnyitáson 
résztvenni szíveskedjenek. Társulatok testületek, 
körük képviseletét a rendezőség őrömmel fogadja.

— A't budapesti m. kir. állami felső 
ipariskolánál. (VIII. Népszínház utcza 8. szám) 
az 1899-900. iskolai évre a beiratások f. évi 
szeptember hó 1-től 5-ig tartatnak.

— Kacsatolvajok. Csunderlik Ferencz és 
Kasjar Márton csavargók igen eredeti módon ül
ték meg czimborájuk Besina István névnapját. 
A szombatról vasárnapra virradó éjjel egy óra 
tájban ellopták a Baumann-féle kertből Knap 
Júlia két kacsáját, azután felvonultak a Kálvária 
hegyre, ott a kél kacsát megsütötték és megették. 
Örömük azonban nem sokáig tartott, mert a rend
őrség már kora hajnalban tudomást véve a do
logról, még az nap délelőtt letartóztatta és átki- 
sértette a kir. járásbírósághoz.

— Perselyfeltörés. Már több számunkban 
megemlékeztünk azon elvetemültségről, a mely- 
lyel ismeretlen tettesek a könyöradományok per
selyeit feltörték. így kirabolták a róm. kath. plébá
nia templom kis kápolnáját, a Kálvária több 
perselyéi, s a rendőrség minden kutatás daczára 
nem akadt nyomra. A mint értesülünk, a plébá
nia templomi kis kápolna perselyét péntekről 
szombatra virradó éjjel újra feltörték. A rend
őrség a legnagyobb apparátussal fogott a nyomo
záshoz, már nyomon van, s valószínű, hogy tettese
ket rövid idő alatt kézre keríti.

—  U ji t á s  a  t á v í r d á k n á l .  A  tá v ird a  hálózaton k í
v ü l eső he lye kre  szóló táv ira tok  kézbesítéséért edd ig  a fe l
adó 40 k r. k iildö ncz  d ija t tartozott fize tn i, a m i a távo lságok
ka l nem v o lt a rányban, m ert a 1G kilom é te r távo lságra  
kézbesített tá v ira té rt is e n n y it k e lle tt f iz e tn i ép ú g y , m in t a 
közelebb lakó felekhez intézett tá v ira toké rt. Most azon ú jítá s t 
hozzák be, hogy a küldönccel kézbesítendő tá v ira to k  fe ladó i, 
úgy m in t az a kü lfö ldön  be van rendezve, a fo lyó  év. 
szeptember hó 1-tól kezdve kü ldönc d ij fejében a n n y it fizes
senek, a m enyibe a tá v ira t kézbesítése tény leg  k o rü l. Az 
esetben, ha a tá v ira t fe ladója k ivá n ja  a kü ldö nezd ija t fiz e tn i, 
a tá v ira t fe ladása a lka lm ával m érsékelt összeget fog letétbe 
he lye zn i s a tény leg  k if iz e tt kü ld ö n czd ijró l, ha csak tá v ira t i 
értesítést nem k iva n , posta u tján díjm entesen fo g  értesítést 
kapn i, m e lynek a lap ján a feladó h iv a ta l vele le  fog 
szám olni. Azon esetben, ha a czim zett érdekében tö rté n ik  
a táviratozás, intézkedés tétetett, hogy a k iild ö n cz  d ija t  a 
a feladó kívánságára a czimzett fizethesse meg.

— Kongresszusok. A gyülekezés, a bizott
ságolás, a kongresszusok korát éljük. E hóban 
számtalan sok kongresszus volt és lesz szanaszét 
az országban, ezek között ogypár olyan is, mely 
minket közelebbről érdekel. Nem régen volt Bras
sóban a lüz.üllók kongresszusa, melyen a mi tűz
oltóinkat két parancsnokuk, Pauer János és Gsányi 
Ottó képviselték, s a mint mondják, igen sok érde
kes és tanulságos dolgot láttak, a mik közül 
néhányat életbe fognak itt is léptelni. E hó 27-én 
lesz a bányászoknak kongresszusa Iglón, a melyre 
városunkból számosán utaznak el szakembereink 
közül. A „F. M. K. E.8 közgyűlése is e hónapban 
lesz Trencsénben, mint az híreink közt látható, s 
dr. Goldstücker Márk, tiszti ügyész fog minket 
képviselni. E hó 29-én lesz a Szabadkán a ma
gyar orvosok és természettudósok nagygyűlése, a 
melyen városunkból dr. Tóth Imre, bányakerüleli
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főorvos, és dr. Kapp Jakab liszti főorvos, vesz
nek részt. Dr. Tóth Imre nagyértékü felolvasást 
is fog tartani a bányaszály megszűnteiéséről. 
Ugyancsak e hó 29-én lesz Pozsonyban az erdé
szek kongresszusa, e melyen Selmeczbánya váro
sát Szilnyai József polgármester és Krausz Géza 
erdőmester, fogják képviselni, s a melyen termé
szetesen ott lesznek erdészeti akadémiánk jeles 
tanárai is. Utoljára hagytuk a tanítók kongresz- 
szusát, mely szintén e hónapban lesz Budapesten, 
melyre azonban tudtunkkal senki sem fog elmenni 
városunk tanítói közül. Eléggé sajnálatos dolog 
ez, azért, mert éppen a tanítók vannak legjobban 
ráutalva arra, hogy közős megbeszéléssel, közős 
erővel igyekezzenek szorult helyzetükön segíteni. 
Van még ezeken kívül egy kongresszus, az mely 
Hágában a világbéke megállapításán fáradozik, 
s a mely minket ma különösen azért érdekel 
közelről, mert éppen ma fogadjuk nagy őrömmel 
azokat, a kik a világbékének őrei, — katonáin
kat. Ajánljuk pedig ezek után a magyar naptár- 
csinálóknak, hogy augusztus hónapját nevezzék 
el k o n g r e s s z u s o k  h a v á n a k .  Ez a név ta
lálóbb és megfelelőbb is lesz, mert bizony az 
idei augusztus éppen nem volt „ a u g u s t u s i

— A rónai vízvezeték végre valahára léte
sül. Krepuska Lajos, városi mérnök, vette kezébe 
az ügyet, s a múlt héten már megkezdette a 
munkálatokat, s azok valószínűleg már e hó vé
gén befejezést is nyernek. Bizony jó lett volna, 
ha már julius havában Írhattuk volna ezt, de hát 
hiába, nem volt az meg, a mi a mai világban a 
legkevesebb — a pénz.

— Vadászat közben. Mind nagyobb ará
nyokat ölt azon szerencsétlenségek száma, a 
melyek vadászat közben — még a gyakorlott 
vadászt is — érik. Egy következményeiben sziv- 
renditő esetről veszünk most Zeniáról hirt. Rezsny 
Aurél, a város közszeretetben álló rendőrkapitá
nya, a kit élete virágában szakította ki hitvese 
karjai közül és apró gyermekei mellől a halál, 
szintén vadászat közben esett áldozatául egy 
szerencsétlen véletlennek. Kocsiról leszálltában 
akadt meg töltött fegyvere és a sorétek testébe 
fúródván, néhány órai kínok után halálát okozták. 
A „Nemzeti8 Balesetbiztosítási Részvénytársaság, 
a mely intézetnél csak hetek elölt biztosította 
magát Rezsny 40.000 koronára, a kárjelentés 
vétele után rögtön kifizette a szomorúságba ej
tett családnak a teljes biztosítási összeget. Most, 
a midőn annyi idegen elem furakodik minden 
téren országunkba, szinte jóleső érzéssel konslál- 
juk, hogy a „Ncmzeli8 az az intézet, a mely 
előzékeny eljárásával a közönség bizalmát maga 
felé vonzza. Csak a közelmúltban volt alkalmunk 
Szentmiklósi Kálmán miskolezi árvaszéki ülnök
nek és Vauveri Nils lordai czelluloso-gyárigazgató- 
nak a Rezsny esetéhez csaknem teljesen hasonló 
szerencsétlenségénél (a mely esetekben a „Nem
zeti8 36.900 koronát fizetet ki) meggyőződnünk, 
hogy a „Nemzeti8 mint elsőrangu magyar intézet 
fényesen igazolja a belé helyezett bizalmat.

— Url emberek. Mai számunk tárczáját 
Milkó Izidor „Úri emberek8 czimü müvéből kö
zöljük mutatványul. Milkó jelen müve a mai tár
sadalmi élettel foglalkozik igen érdekesen és tanul
ságosan a mint az a p a i  t a n á c s o k  is bizo
nyítják.

— 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 betegségünk ellen. Az ez 
iránti megkeresések a kővetkező cziinre küldendők : 
Nicholson G. D. Z. intézete. „Longotl,8 Guners- 
burg, London, W. Anglia.
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H IV AT A LO S RÉSZ.
Selmeez-Bélabánya sz. kir. város épí

tészeti szabályrendelete.
(Folytatás.)

27. g.
Uj épületeknél a háztető befejezésére csak i 

födélcserép vagy más tüzbizios fedés és hófogók 1 
alkalmazandók. A padlás burkolata vagy 10 ezen- í 
timéter vastagságú agyagból vagy téglából készí
tendő ; a födém gerendái a fődésnek faszerkeze
tétől tüzmentesen elkülönitendők.

Ajtók és ablakok a szomszéd felé tekintő 
tűzfalon a szomszéd beleegyezésével sem alkalmaz
hatók. A födélszéknek utcza felé cső része tüz- 
mentes ereszaljjal látandó el.

Nyeregtetővel épült ház mellé hasonmagas- 
ságu nyeregtető oly közel, hogy köztük a határ
vonalat csak a közös csurgó vagy eresz képezze 
— nem engedélyezhető. Lépcsők csak tüzmentes 
agyagból vagy keményfából engedhetők meg.

Az épület belsejéből a padlásra vezető ajtó 
tüzmentes anyagba illesztve, vasból legyen.

A középületeknél szabadon függő lépcsőt 
alkalmazni tilos.

Azon falak, melyekben vagy melyek mellett I 
a tüzelés történik, tűzálló anyagból készítendők. '

Minden épületnek saját önálló fő- és tűzfa
lakkal kell bírnia; ehhez képest ha két vagy több 
épület közvetlenül egymáshoz építtetik, közös fal 
alkalmazása meg nem engedhető. A tűzfal a tető 
síkja felett 20 czentiméterrel kiemelendő.

28. §.
Épületek, akármily anyagból legyenek azok 

emelve, megfelelő szilárd és jó minőségű alapra 
fektetendők.

A földszinti épületek azon falai, melyek a , 
menyezetek hordására szolgálnak, égetett téglából | 
vakolás nélkül 45. cm. (1 x/2 tégla) vastagságban, j 
vegyes anyagú kő és tégla falaknál pedig 50 cm. 
vastágságban építendők. Emeletes épületeknél a | 
fő- és középfalak mindig csak égetett téglából 
épülhetnek és a legfelső emelet fő- és középfalai ; 
45 cm. (1 V2 tégla) vastagságban készítendők. Ha 
az emeletek közt vastartók közötti menyezet vagy 1 
borított gerenda födém alkalmaztunk, két egymás j 
fölötti emelet főfalai egyenlő vastagságban épithe- i 
tők, ha ellenben csapos gerenda födémek hasz
náltatnának, az illető falak minden emeleten 
lefelé 15 cmélerrel (’/2 téglával) erősbitendők.

Ha a szobák mélysége a 6'5 mtrt megha
ladja, a legfelső emelet főfalai GO cm. (2 tégla) 
vastagra építendők.

Minden épületnél az alapfalak, és ha az 
épület alatt pincze van, a pinczefalak is mindig 
15 cmterrel (x/s téglával) vastagabbra építendők 
a földszinti falaknál. A pinezék beboltozandók.

Oly házaknál, melyek pinezék nélkül létesit- 
tetnek, a szobapadolat színvonala, hol a helyi I 
viszonyok megengedik, legalább is 50 cméterrel 
a természetes talaj színe fölé helyezendő.

Lakott helyiségeknél (szobák, konyhák) a 
padozat és mennyezet közötti tiszta magasság 
legalább 2’5 méter legyen s ezek legalább egy i 
ablakkal látandók el. Lakóházakon csakis nyílható 
ablakok alkalmazhatók.

Az ajtók minimális méterei 2 m. magasság
ban és 60 cm. szélességben állapitandók meg.

Az ablak legkisebb méterei: 90 cm. magas
ság és 60 cm. szélesség.

Az összes tűzhelyek szabályszerű falazott 
kéményekkel hozandók összeköttetésbe, a kémé
nyek falai pedig azon helyeken, hol gerenda 
falakat, menyezeteket vagy födél faszerkezetek 
érintenek, legalább is 15 cmter vastagságban 
készítendők.

Nem szabad a kéményeket gerendákra állí
tani vagy gerendákon elhúzni; a kéményekbe

fából készített füstölő rudakat elhelyezni vagy a 
kéményfalba akármiféle farészt beépíteni.

Ki házát a szomszéd házánál magasabbra 
építteti, köteles szomszédnak a közös határfalon, 
vagy ettől egy méternyi távolságon belül fekvő ké- í 
ményét a saját tűzfalánál 0#5 méterrel magasabbra, ' 
a saját tűzfalába bekötve felemelni. Ha azonban 
a később építkező a szomszéd házánál alacsonyabb 
házat épit, a magasabb szomszédház tulajdonosa 
köteles tűrni, hogy az alacsonyabb ház tulajdonosa ! 
a saját háza kéményeit a magasabb szomszédház : 
határ és tűzfalába bekötve, a szomszédház tüzfa- ; 
Iának csúcsánál legalább 0.5 méterrel magasabbra , 
felhúzhassa. Minden kéményt elég magasra kell i 
készíteni s a hozzá tartozó tűzhelyet úgy bérén- : 
dezni, hogy ne füstölögjön s a füst vagy korom | 
senkinek se okozzon alkalmatlanságot, ellenkező j 
esetben a rendőrfőkapitány felhívására az ilyen 
tüzelőket és kéményeket vagy czélszerüen át kell 
alakítani vagy lebontani. Az utaktól vagy szom- 
szomszédos határtól 3 méterre eső kéményeket 
az utcza kövezetétől vagy a föld színétől számit- 
legalább 12 méter magasra kell rakni, egyes ese
tekben azonban az 5. §.-ban selyett bizottság 
meghallgatása mellett ennél kisebb méret is meg
engedhető. Olyan kéményeket, melyek a szom
szédos ajtó vagy ablak nyílásától csak 5 méternyire 
vannak, a rendőrfőkapitány felhívására a szom
szédos ajtó- és ablaknyilások szemöldökénél egy 
méterrel magasabbra kell építeni, hogy a füst a 
szomszédoknak ne okozzon alkalmatlanságot.
ad 7831899

Pályázat
Selmeez-Bélabánya sz. kir. város tör

vényhatóságánál a gazdásági előadó tanács
noki állás megüresedvén, arra ezennel pá
lyázat hirdettik. Ezen állással a következő j 
illetmények vannak rendszeresítve:

Évi fizetés 1400 frt.
Lakbér átalány 250 frt.
60 km. kemény tűzifa házhoz szál

lítva.
Kiküldetések esetén 4 frt napidij 

egész napra és fuvar.
Nyugdíj képesség.

Felhivatnak mindazok, kik ezen állást 
elnyerni óhatják, hogy szabályszerű okmá
nyokkal felszerelt kérvényüket hozzám f. 
évi szeptember hó 1 0 -ig1 terjesztek he, mert 
a később beérkező kérvények figyelembe 
vehetőle nem lesznek.

Ipolynék 1899. augusztus 15.
Horváth Béla, s. k.

főispán.

polgm 41899. P á ‘y á Z a t
A városházán rendszeresített s elhalá

lozás folytán megüresedett szolga állásra.
Ez állás illetményei: 
évi b é r .................... 250 frt
lakásbér . . . .  - 50
ruhaátalány . . . . 30 r
czizmaátalány . . . 24 „ és
puha tűzifa . . . . 2 0 m3
Pályázni kiváltók kötelesek szabály-

szerüleg felszerelt kérvényüket a polgár- 
mesterhez czimezve legkésőbb a f. é. augusz
tus hó 31-ig beterjeszteni.

Selmeczbányán, 1899. évi augusztus 
hó 17-én.

Szitnyai József
kir. tanácsos, polgármester.

vsz. 1899. Hirdetmény.
Mely szerint közzé tétetlik, hogy a folyó 

évre érvényes összes adónemek előírása befejez
tetvén, ennélfogva minden egyes adózó felliiválik, 
hogy adókönyvecskéjét az 1883. évi 44. t.-cz. 36. 
§-a d) pontja értelmében alulírott hivatalnál f. 
évi augusztus hó 14-től f. évi augusztus hó
31-ig mulassa be, hogy adókönyvecskéjébe az 
adóelőírás bejegyezhető legyen. A ki pedig az 
adókönyvecske bemutatását ezen idő alatt elmu
lasztja, az 1—5 frtig terjedő birságban elmarasz
ta ltad .

Selmeczbányán, 1899 augusztus hó 7-én.
Városi adóhivatal.

Az anyakönyvi hivatalok bejegyzései.
1899. augusztus 16-tól 22-ig. 

Halálozás.

I Az elhunyt neve. l■ UJ A halál oka

1 Csiszár Lóra 50 é. sorvadás
2 Bacskor János 22 é. hashártyalob
3
4

Dobrik Pál 
Jokl N.

45 é. agyszélhüdés 
halva sz. fiú

5 Szvetlik Mária 7 h. gumókor
6 Ivmet Libor 1 é. tüdögümőkór
7 Borgula János 14 h. „

8 Gserchl Istvánná 19 é. ,
9 Goleczka Ignácz 43 é.

10 Gregus Anna ;2S é. hökhurut

Születés.
1 S

ors
zám

 1

A szülők neve. II
< 1

Lakóhely.

1 Török Antal
Frank Etel leány Selmeczbánya0 Blahut Pál
Lehoczky Zsuzsanna fut

3 Majönszky József
Dettvan Mária

4 Schvarcz Vincze
Flautner Mária leány

5 Beloviczky János
Szloboda Katalin

6 Jokl József
Nanácsik Katalin fiú Banka

7" Vrzal István
Árvay Anna leány Selmeczbánya

8 Schvarcz Lajos
Bola Mária Bélabánya

9 Beranek István
Svecz Verőn . Steffultó

Kihirdetések.

So
rs

zá
m

 
I

A kihirdettek nevei. Lakóhelye.

í Niederland Samu 
Plachy Mária

Selmeczbánya

2 Lukovics Vilmos 
Obertas Amália

Hodrusbánya
n

Házasság.

■ S
ors

zá
m 

||

Az egybekeltek nevel Lakhelye

i Neubauer József Rovna
Patsch Anna Körmticzbánya

2 Bobis Géza Hodrusbánya
özv. Vagyura Ignáczné 1

3 Zárján Mátyás ■
Krieger Marin *
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Két hasznos könyv. A társadalom min
den osztályát, de fökép a gyáros, kereskedő és 
iparos világot legközelebbről érdeklő, két gyakor
lati irányú könyv jelent meg a napokban. Az 
egyik a Kereskedelmi Vegyészet czimü, ma már 
országszerte előnyösen használt mii uj, kétszeresen 
bővített és javított kiadása. A tetszetős kiállítású 
könyv 540 fejezetben tanítja meg az olvasót a 
gyakorlati vegyészet hasznos tudományára. A 
kereskedelem, az ipar és a közszükséglet minden 
ágazata által naponta óriási mérvben igényelt, 
összes, gépek segítsége nélkül vegyi utón előál
lítható mindennemű készítmények, áruczikkek 
előállításának hiteles és gyakorlatilag kipróbált 
leírását közli. A vények a legkitűnőbb vegyészeti 
szaktekintélyek eredeti előírásai s nagyrészt olya
nok, melyek eddig a szakkörök és gyárosok féltve 
Őrzött titkát képezték. Hogy e nagyértékü gyűj
temény kozkincscsé válik, a szerző érdeme, kinek 
a vegyészet terén előnyösen ösmert neve a 
szakszerű összeállításért kellő garantiát nyújt. 
A könyvet bárki, minden előképzettség nélkül 
használhatja s megszerzését mindenkinek, de 
különösen kereskedőinknek és iparosainknak 
ajánlhatjuk. Ára 1 frt 50 kr. A másik könyv, 
„Az illat- és szépitőszerek készítése" czimet visel, 
ez főkép a hölgyeket érdekli. Ára GO kr. Mind
két kiadmány megrendelhető a szerzőnél, Bacskay 
M. Tivadarnál (Újpest István-utcza 2. szám,) de 
kapható az ország összes könyvkereskedéseiben 
is. Olvasóinknak ajánljuk, hogy a legközelebbi 
könyves boltban győződjenek meg e könyvek 
hasznosságáról.

Görög műemlékek feltámasztása. — Az
archaikus görög művészetnek legszebb emléke 
a „Krithias és Nesiothes„-féle szoborcsoport. A 
műalkotásnak történeti a tárgya. Zsarnokok ural
kodtak Athénben. A tyrannus ifjabb fia Hippar- 
chos, megsértette Harmodiost, Aristogeiton barát
ját. Ezek ketten összeesküdtek a tyrannus egész 
családja ellen s 514-ben le is szúrták Hipparchosl 
a panathenaia ünnepélyen. Tettök következménye 
később a zsarnokság intézményének bukása volt. 
Az athéni nép hálával őrizte hősi tettük emléke
zetét. A városban érez szobor állott, a fejlődő 
görög művészet egyik legősibb emléke, melynek 
másolata legalább töredékekben ránk jutott. A 
két hős magasra emeli kardját, hogy leszúrják 
a zsarnok Hippicast. Drámai hatású jelenet ez. 
A márvány kezelése még antik módot mutat, de 
az egészen a fejlődő művészet géniuszának ereje 
látszik. A könnyű köpeny redöinek, a hátra feszí
tett láb izmainak kidolgozása mesteri kézre vall. 
Kár, hogy az egyik alaknak a feje letört s később 
lisipposi fejjel pótolták. A hősök emlékét házi 
szereiken is őrizték képekben az atheneiek. Egy 
antik edény rajza (a Würtzburgi egyetem tulaj
donában) Ilipparchos megölését ábrázolja. A 
költők is az ö dicsőségüket zengték. Maga Arany 
János fordított le egy görög költeményt, mely az j 
ő tettöket dicsőitettc. (Kallimachos után.)

...Myrtus lom bja közó fonom  be szablyám,
M in t egy H arm odios s A ris to ge iton ,
M ik o r a zsarnok H ip p a rcko t megölék
S  egyenjoguvá A thén la ko s it tevék."

A zsarnok ülők szobra, s a würzburgi edényrajz 
hű reprodukezióban jelent meg a Nagy Képes 
Világtörténet 3-1—ik füzetében. A tizenkét kötetes 
nagy munka szerkesztője Marczali Henrik, egyet, 
tanár, a görögökről szóló kötet szerzője dr. 
Gyomlai Gyula akadémikus. Egy kötet ára díszes 
félbőrkötésben 8 frt: füzetenként is kapható 30 
krjával. Megjeleli minden héten egy füzet. Kap
ható a kiadóknál (Révai Testvérek, írod Int. 
Rt. Budapest, Vili Üllői-ut 18.) s minden hazai 
könyvkereskedés utján.

NYILT-TÉR.*
A „ S e l m e c z b á n y a i  He t i l a p "  f. é. 

I augusztus hó 6-án 32. szám alatt „Mál na  sze- 
I dés" czimen a különfélék közt egy czikket közölt, 
í a melyre kijelentem a kővetkezőket:

1- ör Valótlan azon állítás, mintha a városi 
| erdőben a málnaszedés bárkinek és bármikor is

tiltva lett volna.
2- or Valótlan azon állítás is, hogy a málna

szedésért bárminő illeték is szedetnék avagy sze
detett volna.

3- or Tény azonban az, hogy a nép csupa rosz- 
akaratból több kárt tesz az erdőben, mint a 
mennyi haszna neki a málnaszedésből van, s ezen 
okból én a jövőben a málnaszedésének betiltását 
fogom javasolni.

Selmeczbánya 1899. aug. hó 19-én.
Krausz Géza,
v. erdőmester.

Nyilatkozat.
Boldogult férjem, néhai pacséri Rezsny Aurél, 

Zenta város rendőrkapitánya, ki 1899. márczius 
28-án a „Nemzeti" baleset biztositó részvénytár
saságnál baleset ellen biztosította magát, 1899. 
aug. hó 3-án vadászat közben a fegyver véletlen 
elsülése folytán elhalálozván, a nevezett társaság 
a teljes biztosított összeget, azaz 40.000 koronát 
(negyvenezer koronát) nekem a kárjelentés vétele 
után rögtön kifizette.

A „Nemzeti Baleset Biztosiló Részvénytár
saságnak" ezen gyors és méltányos eljárása foly
tán indíttatva érzem magamat hálás kőszönetemet 
nyilvánítani.

Zenta, 1899. augusztus hó 11-én.
özv. pacséri Rozsny Aurélné

szül. Kunszabó B erta .
Dr. Hajdú Dezső,

ügyvéd.
Heiszler Ferencz,

gyógyszerész,
mint tanuk.

*  Az e rova tban kö z lő ite ké rt nem felelős a —  Szerk.Hirdetések.
ki gáz- vízmunkákban jártas, 
jó dijazás mellett azonnal vagy 
későbben állást illetve munkát 
nyerhet hosszabb időre. Német 
nyelvet biró előnyben részesül.

A selm eczbányai gáz
gyár intézó'sége.

11G5. SZ./1899. tlkvi

Árverési hirdetményi kivonat.
A selmeczbányai kir. járásbíróság mint te- j 

lekkönyvi hatóság közhírré teszi, hogy Vágner ; 
Lajos végrehajtatnak Burcso Pál illetve jog
utódai végrehajtást szenvedő elleni 21 frt 45 kr

tőkekövetelés és járulékai iránti végrehajtási ügyé
ben a selmeczbányai kir. járásbíróság területén 
lévő Burcso Márton és Burcso György tulajdonául 
bejegyzett a pocsuvadlói 17. tljkb. az X 2. 4—5 
sorsz. a. rétek és kertből álló birtokra 11G frt a 
19 tljkben az -f- 22 hrsz. 15 népösz. sz. ház 
udvar és kertre 1G5 frt a 98 tljkb. az -+- 433—434 
hrsz. beniadov nevű rétre 39 frt, továbbá Brnák 
Gecovicz Mária Burcso Márton és Burcso György 
tulajdonául bejegyzett a 108 tljkb. a -{- 9 hrsz. 
a kertre 16 frt, végre a G3 tljkb. a +  1—62 
sorsz. a. közös erdő és legelőből egy urb. zsel- 
lérség után B. 90 a. Burcso Pált és B. 164. 165. 
a. Burcso Márton és Burcso Györgyöt 5/1G urb. 
telek után járó iletőség felére 72 frt ezennel 
megállapított kikiáltási árban az árverést elren
delte, és hogy a fentebb megjelölt ingatlan az 
1899. évi szeptember hó 11-ik napján délelőtti 
10 órakor pocsuvadlói községi biró házánál meg
tartandó nyilvános árverésen a megállapított kiki
áltási áron alól is eladatni fognak.

Árverezni szándékozók tartoznak az ingat
lanok becsárának 10 %-át készpénzben, vagy az 
1881. LX. t.-cz. 42. §-ában jelzett árfolyammal 
számított és az 1881. évi november hó 1-én 
3333. sz. a. kelt igazságügyminiszteri rendelet 8. 
§-ában kijelölt óvadékkópes értékpapírban a ki
küldött kezéhez letenni, avagy az 1881. LX. t.- 
cz. 170. §-a értelmében a bánatpénznek a bíró
ságnál előleges elhelyezéséről kiállított szabály- 
szerű elismervényt átszolgáltatni.

Kelt Selmeczbányán, 1S99. évi junius hó 
25-ik napján.

A selmeczbányai kir. járásbíróság mint te
lekkönyvi hatóság.

Liha,
kir. járásbiró.

Van szerencsénk 
adni, hogy

b. tudomásáraMÓT0RHAJTÁ8Ű
K Ö N Y V IY O M D Á IK Á T  f

sí S  z im «t  - M  áá i* o 111»iá $5 - 1  £ r  e is a 
37,III. számú házba helyeztük át. 

Intézetünkben, mely kitűnő s

n a g y

és tetemes mennyiségű i»s «  i E <> s* is 
ü> <■-1 i i  a  ii y  a  g  «; a  ! van ellátva, 
úgymint, eddig is minden a szakba 
tartozó m unkát végzünk a legolcsóbb 
árak  mellett, lehetőleg kifogástalan 
kiállításban.

Számos és kiváló munkaerő, va
lamint k iterjedt

papirraktárak
által azon helyzetben vagyunk, hogy 
igen nagy m egrendeléseket is nagyon 
rövid idő alatt képesek vagyunk el
intézni.

K érve eddigi szives jóakaratát 
irányunkban továbbra is fentartaui, 
vagyunk

kitűnő tisztelettel

Joerges A. özv. és fia.

Nyomaton a laptulajdonos Joerges Ágost özv. és fia könyvnyomdájában Selmeczbányán, 1899.


