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A jö v ő .
A minden vonalon minden áron újítani
karókkal szemben szívesen állok azok
órába, a kik a régi jó szokásoknak fenartása mellett kardoskodnak, mint, hogy
obbet ne mondjak: az újévi testületi üdvöz
lés mellett, a mikor az együvé tartozók
mintegy találkozóra gyűlnek egybe, liogy
amit hivatali teendőik közben megbeszél
niük nem lehetett, ez alkalommal kifeje
zésre juttassák.
E jó szokásnak hódolt ezúttal is vá
rosunk tisztikara, a midőn teljes számban,
sőt a r. katli. lelkészt karral s törvény
hatósági bizottsági tagokkal kiegészítődre
a városház tanácskozási termét megtöltötte.
A nagy számban egybegyűltek egy
közös érzésben, közös gondolatban egye
sültek ismét: az összetartozandóság érzésé
ben, gondolatában.
Ezt az érzést a köztisztviselőnek külö
nöseit kell ápolnia, miként a kir. tanácsos
polgármesterhez intézett üdvözletében a szó
nok kiemelte, — mert -— úgymond — ép
pen ő jut a leggyakrabban oly viszonyok
közé, hogy száz meg száz külön nézet,

külön bírálat alá esik tette, eljárása s ilyen
kor jó azt tudnia, hogy vannak társai, akik
leikébe látnak s törvényes eljárásának in
dító okait, becsületes szándékát ismerik.
Ez összetartozandóság révén először
is tiszteletüknek, ragaszkodásuknak kivánt
kifejezést adni a szónok Szitnyai József
kir. tanácsos polgármester iránt azért a jó
indulatért, melylyel irántuk minden alka
lommal viseltetik s azon nemes példaadás
ért, melylyel állandóan előttük jár a tet
tek mezején kitartó munkával, fáradhatat
lanul, teljes odaadással. Majd visszatekint
a múltba, uem a távol múltba, hanem csak
abba, melyhez az élők emlékezetének rö
vid fonala elér s hűen ecseteli ama viharos
időket, a mikor olyan egyén állott e város
közigazgatásának élén, a kinek a béke volt
a fővágya s e célja érdekében önmegta
gadó lett s meghajolni is tudott, miáltal
sok bajt hárított el akkoriban a várostól,
a mikor a viszonyok úgy szólván naponkint
változtak.
Ha e korszakot a megalkuvás kor
szakának mondjuk, nem illeti megrovás a
boldogult elődöt. Tisztelet nevének, kegye
j let emlékének.

Jött aztán a második korszak, a mi
kor egy hajlithatlaii jellemű férfin állott a
köztigyek élén.
Sokkal közelebb áll ez idő, mintsem
hogy arról határozott véleményt adhatnánk,
de talán nem térünk el messze a valóság
tól, ha azt állítjuk, hogy az ő neve az
erőgyűjtés, az alapvető korszakhoz fűződik.
Tisztelet nevének, kegyelet emlékének .
Majd a kibontakozás korát éltük meg
Szitnyai József kir. tanácsos polgármester
ségé vei s mielőtt a szónok Vörös Ferenc
tb. főjegyző e kérdésre válaszolna, a közigazgatási életből vett hasonlattal világítja
meg a helyzetet s annak a meggyőzödésésének ad kifejezést, hogy az njnbb korszak
a művelődés korszaka, mely állítását azzal
támogatja, hogy Szitnyai József polgármesterségének már első éveiben palotákat
emel a lelkes közönség a népnevelésnek
s a közérzületben mindinkább gyökeret
ver az árva- és szeretetház létesítésének a
vágya s nyilvánossági jelleggel gyarapodott
az ősi időkből a jelennek tulajdonába át
szállóit pol gári kórház. E közművelődési
és emberbaráti téren elért haladás adja meg
e korszaknak jellegét.

A „SELM ECBÁNYÁI HÍRADÓ" TÁ R C A Já.

Hogy ezt meglehessük, ahhoz csak vallás, hit
szükséges; de- nem racionálistikus értelemben.

ber vigasztaló szavai lehetnek egészen őszinték
s enyhítik is némileg a mi fájdalmunkat, a kinek
fájdalma egyenlő, vagy még nagyobb a miénknél.

Vigasztalás.
Levél a szerkesztőhöz.
Az életnek vannak néha komor és zivata
ros részletei, a midőn a lestet vagy a lelket,
; vagy pedig mindkettőt a bubánat, a szenvedés
nyomja le, s a midőn körültekintünk vigasztalás
és megnyugtatás után.
Kötelessége tehát az okos embernek, hogy
minden fájdalmas érzelemnél, minden csapásnál,
melyet a kegyetlen sors egy emberéletre esetleg
mért, ezen érzelmeknek olyan lelki erőt állítson
ellen, a mely hevességüket mérsékelheti s a
vigasztalás és megnyugtatás gyógyító balzsamát,
az oly mélyen megsebzett, vérző szfrvbe csepeg
tetheti.
De hol keressük ezt ?
Seneca, a földi létezésnek, nyomorúságnak
és hiúságnak megfigyelésében s a fölötti elmél
kedésében keresi.
De minek is bölcsclkednénk ? mondjuk csak
egyszerű szavakkal azt, a mi igaz: miszerint a
vigasztalás abban áll, hogy lelkünk a földi nyomo
rúság és hiúság fölé fölemelkedjék.

Es ha ezen szilárd alaphoz hozzájárul még
az a meggyőződésünk, hogy van egy magasabb
világrend, hogy létezik minden dolgok mindenható
kormányzója, és hogy e múlandó földi éleinek
összes viszontagságaival együtt, csak igen csekély
jelentőséggel s értékkel bir az ember örökké
tartó szellemének magasztos rendeltetéséhez ké
pest: akkor a gondolkodó ember ezen elmélke
désekből, ezen megfontolásokból bizonyosan nyer
a szenvedés elviselésére szükséges lelki erőt,
és meríteni fogja belőlük a megnyugtatást, a vigasz
talást.
Főleg ha még arról sem feledkezik meg,
hogy a mit már megtörténtté lenni nem lehel ;
hogy mindennek a világ.m van biztos és szükségszerű oka és hogy mindezek mellett az ember
erős támaszt talál az erkölcsileg tiszta öntudatában.
Rechtfertigt didi dein innerer Richter,
Die Hülfte deines Unglückes fühlst du nur.
Nem akarok én itten szólni azon kisértések és tisz
tulások szempontjából, melyeknek még a jobb embe
rek is ki vannak téve; sem azon különféle útmuta
tásokról, melyek követését ajánlják nekünk, ha gyász
és bánat meglepett; nem, én csak egyre akarok
reá mutatni: a világ történelemre. Csak azon em

Mert olyan az emberi lélek, hogy csak az a
vigasztalás hat reá üditőleg, a mely oly embertől
ered, kinek lelke még nagyobb gyászba borult,
mint a mi lelkünk.
Ne vigasztaljuk a gyászolót; ne vigasztaljuk
őt, a szerencsétlent, legalább addig, mig előtte fek
szik az ö kedves halottja; hagyjuk őt csendben
könyezni; törekedjünk csak őszintén, baráti érzü
lettel megnyugtatóiul s enyhitőleg hatni a beteg
kedélyre, őszinte részvétet tanúsítani iránta.
Trősle nur den, dér Güter vcrlor, den Erwar[tungen tüuschten;
Aber entweihe durch Trosí,
Gram um Verstorbene nie.
Ismerek én is igazi komoly férfiakat, kiket
csak gyöngébekké lesznek a vigasztaló szavak;
ilyen férfiak egyedüli vigasza: becsületük és köte
lességérzetük.
Vannak ugyanis oly fájdalmak, oly szenve
dések is, melyek nem is tűrnek idegen vigaszta
lást, melyeken nem segit az okos beszéd sem, s
a melyeknek egyedüli gyógyszere, egyedüli orvosa
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Százhat magyar város,
Szerencsésnek mondja a szónok a pol
Lapunk előliül tojva a vidéki váiosok a
gármestert, a miért, ez irányban sikerrel
működhet, mert jól tudja róla, hogy min ,-zek küzdi l elsősorban Selmecbánya város érde
dig az ethikai elvek felé hajlott, ezeket keinek előmozdítását munkálja. A város anyagi
I ős kulturális haladásáért régebben is, do különö
ápolta lelkében az Urbén-féle elemi s a sen az utóbbi időben szálloltunk sikra, amikor
HidassyMéle magasabb nevelés egyaránt. Széli Kálmán miniszterelnök kijelentette, hogy
A kultúra és humanitás jelszavával, célja hatalmas, virágzó vidéki városokat teremteni.
Nem régiben fejtettük ki azt, hogy alig van
zászlajával nagyon szépen fog az újkor
városa az országnak, mely annyira küzdene a
árjába beevezni e város közéletének ha | léttel mint Selmecbánya s egyúttal, hogy kevés
jója : az eszményibb érzés és felfogás van olyan, amely dacára nyomasztó anyagi viszo
áramlatába,
nyainak, annyit áldozna kulturális célokért mint
A szónok részéröl hangoztatott elve Selmecbánya.
Hogy ez állilásunk nem légből kapott volt
ket készségei vallotta magáéinak Podhraés nem voll túlzott, bizonyítja az alábbi statisz
gyai Pál prépost-plébánosunk is, a ki mél tikai táblázat, melyet Éhen Gyula, a vidéki váro
tatva Szitnyai József polgármester műkö sok egyik legjelentősebb s legvirágzóbb városának,
dését a kir. kegy folytán nyert kitüntetésre Szombathelynek polgármestere állított össze.
A táblázatban levő adatok pontosak, mert
hivatkozva s egyúttal egy idegen rendjelére
és évei számára czélozva még számos ke az egyes városok ez évi költségvetéséből vannak
resztet kíván neki, hogy még sok időn át véve s kililnik e táblázatból hogy a felsorolt
százhal magyar város mennyit költ adminisztrafolytathassa hasznos tevékenységét városa cionális költségre, mennyit áldoz kulturális cé
és családja javára.
lokra és mennyi! a szegényekre.
Magyarország 132 városa körül csak Buda
A tetszéssel kísért üdvözlésekre Szit
nyai József polgármester vonatkozásokban pestnek, Aradnak, Kolozsvárnak, Szegednek, Fiú
ménak, Besztercebányának és Szombathelynek
bővelkedő beszéddel válaszolt s meghatott van csatornázása.
sággal mondva köszönetét a méltató sza
Vízvezeték van Budapesten, Aradon, Gyűrött,
vakért, mintegy lelkét öntötte ki meleg Kolozsváron, Nagyváradon, Pécseit, Pozsonyban,
szavaiban s határozottan jelölte meg azt az Sopronban Fiúméban,Besztercebányán, Brassóban,
irányt, melyet követni fog ezentúl is hiva Breznóbányán, Eperjesen, Gölnicbányán, Gyulafehérváron, Igáin, Késmárkon, Körmöcbányán,
tása terén s ez irány nem más, miut a Lőcsén, Nagybányán, Nagy-Szebenben, Pápán,
közművelődési és emberbaráti célok után Sepsi-Szl.-Györgyön, Szombathelyt, Újbányán és
törekvés.
Veszprémben.
Közhasználatú artézi kút van a városokban
Mindnyájunknak jól esett ez elvek
összesen 210: — fúrt kút pedig részint közhangoztatása; tájékoztatónk lesz az itt fel
tulnyomó részben azonban magánhasználatban
hangzott szó ismét egy bosszú időre s mert i van 582. Ezen intézmények pedig a közegészségszép és igaz e szó, hát készséggel követ ügy rendezésének étsőrendő tényezői.
Az utcák burkolását illetőleg már nagyobb
jük annak hivó hangját, a közügynek ja 
fejlődést mutatnak a városok. Mily nagy anyagi
vára s lelkűnknek vágyából.
áldozatokat követel azonban a csatornázás és a
Hisszük, hogy városunk jövője ez esz vízvezeték létesítése, ha majdan ezek hálózatát a
méknek megfelelően nyer alakulatot.
szilárd burkolat felszaggalásával kell a városok
nak elhelyeznie.
— s.
* Hidassy Cornél püspököt nagyszombati tanárt ki
válóan tisztelte mint növendéke.

az idő, de löleg a szilárd hit. Gégén dér Erdő
Leid gibt es keinen Trost, als dón Herrenhiminel!
A mi már megtörtént, meg nem történtté
tenni nem lehet: a mull nem tér vissza többé; oly
sebek azonban, a melyek nem halálosan találtak
minket, azok gyógyíthatók. Ilyen esetekben azt
mondhatjuk vigasztalásul az illetőknek: ne essetek
kétségbe, nincsen oly hosszú éjszaka, hogy utána
nap ne következzék s gyakran a komoly viszonyok
őss/.ebonyolitásában rejlik már a kedvező fordu
latnak s a kielégítő pótlásnak csirája.
A hldnek összes kincsei nem oly becsesek,
min! az a vigasz, melyet a veszélyben forgó férfi
a nő önfeláldozó tiszta szeretetéböl meríthet,
ha csak közeledik otthonához : érzi az áldást, a
boldogságot, mely ót elárasztja, mint a szende
ibolyának illata.
És ha a mindenható idő esetleg attól fosz
totta meg öt, a ki leykedvesebb volt elölte: vigasz
talást nyújt neki az a ludat, hogy az elvesztett
drága kedvesét meglátja olt, a honnan az soha
el nem távozhalik: saját szivében.

Cielkó József.

a szegényügy rendezésének csak szórványo
san látjuk nyomát. Pedig sok oldalú vonatkozá
sában ez is egyik legfontosabb feladatát képezi
városai oknak.
Ha most mar felvetjük a kérdést, hogy mi
lehet oka e feltűnő mozdulatlanságnak, a felele
tet tudjuk előre: a pénz, a fedezet hiánya!
Ebből azonban még távolról sem "követke
zik, mintha Magyarország városai oly szerfelett
szegények volnának, hogy korlátolt anyagi hely
zetük még a legszükségesebb intézmények létesí
tését sem engedné meg.
Elöltünk feküsznek Magyarország összes
városainak 1901. évi költségvetései s. Budapest
székesfővárost nem véve számításba, a városok
jövő évi kiadásai 50000 korona és 2 millió
korona közt váltakoznak. Egész vagyon tehát
azon fedezet, mely a városok háztartásában
szerepel.
Nézzük most már, hogy az előirányzott
kiadásokból mily összeg lesz személyi kiadásokra
fordítva, mily összeget vesz igénybe az iskolák
fenntartása és mennyit forditnak egyes városok
a szegények ellátására /
1901. éri Személyi Iskolai Szegé
kiadá nyek
7árosot nevei
tiaiákiaiasot
sokra
sokra ellátása
%
korona
%
%
Arad
2,205,660.-31-8
187
53
Baja
459,069.-28 41
13.61
1-01
Bártfa
115,728.— 34-—
18.9
06
Beszterce
661,093.-11 15
3.6
0-7
—
—
Beszterceb.
339,444-2025 69

Brcznóbánya
Cegléd
Debrecen
Deés
Eger
Eperjes
Erzsébet város
Esztergom
F. templom
Felsőbánya
Fiume
Gőlnicbánya
Gyöngyös
Győr
Gyula
Gy.-fehérvár
H.-Böszörmény
H.-Szoboszló
Hátszeg
H .-vásárhely
Igló
Jászberény
Jolsva
Karánsebes
Karcag
Kassa
Késmárk
Kismárton
Kis*Szeben
Kis-Uj szál lás
Kolozsvár
Komárom
Korpona
Körmöcbánya
Kőszeg
K. félegyháza
Léva
Lőcse
Losonc
Makó
Márm. sziget
Megyes
Mezőlur
Miskolc
Modor
Munkács
Nagybánya
N.-becskerek
Nagy-Enyed
Nagy-Kan izsa
Nagy-Károly
Nagy-Körös
Nagy Rőce
Nagy-Szeben
Nagy-Szombat
Nagy-Várad
Nyíregyháza
Nyílra
Pápa
Pancsova
Pécs
Poprád
Pozsony
Rimaszombat
Rozsnyó
Ruszt
Sát-Ujhely
Segesvár

Selmec- és Bólab.
Somorja
Sopron
Szabadka
Szamos-Újvár
Sz.-Németi
Szászrégen
Szászsebes
Szászváros
Szeged
Szent-Endre
Szentes

309.734-16 21 1G6.17 o 96
358,030 69 26 55 6 06 3 «
2’400,396 69 30 — G'88 H ;
144,505-76 43 88 3 6 4Qf
400,827 6827 32 12 4 049
318,178 65 32 13 1-73 2 0
99,64303 38-17 11 04 —
442,926-80 27 '44 1531 0-98
134,366-6025-43O lt 3-97
72.803 77 21-53 — 273
1,846,602 78 23-42 16-07 487
371,454-— 15 26 9-93 0-64
2S1.10G 89 3275 21-08 215
1,080,804 97 21-42 8-72 lg"
234,880-29 33-17 9-41 378
58,735-02 64-31 544 —
184.8G8-29 32 03 2-32 —
96.971 9440 13 1-94 7 51
43.915 78 48-45 4 66 —
1,082,729 29 26.16 8-40 375
318,030-83 13-01 t i . 940 94
321,6586026-25 11-86 901
94,159 75 27.58 — 031
85,854-— 40 — ] -09 0 35
166,583-74 48-63 7 13 4 2
1,760,874.22 1305 1028 0 86
175,452-31 25-558-23 —
100,788-71 17-53 10031-32
93,61064 22-61 10-------137,460-— 45 — 5 53 2-18
1,809,15079 20-158-34 1-55
340,681-53 33-18 28-73 2-43
140,425-39 21 88 3 37 0 40
410,609-20 20-60 11-44 1 80
195,344 04 24 02 9-19 384
430,042 16 34 48 29 79 110,980 34 34-34 33-15 0-45
277,918 90 24-45 5-950 606
192.914 95 2789 6-04 —
361.34C 38 31 08 25 08 3.13
336.225 98 19-— 431 4 22
186,64570 29-04 10'— 2-57
236,013 51 34-3013 87 2 42
701,298-31 31 645 64 313140,041 82 27.72 3-70 2 03
265,596-65 19 948-38 184
406.313-35 24-54 27-46 0 21
492.924-1031-23 10-2 2 29
111,138 7341-907-35290
489.32L67 21-702026 286
221 345 63 30 24 13-703 —
261,775 98 32 29 16 08 40
64,459.— 20-23 17 46 491,949.59 29-12 6'54 —
361.7J5.98 20 33 11-31 2 93
1,548,042.04 24-24 11'95 L43
692,639.22 25-75 4'26 1-06
282,834.73 26-16 8 05 2-U3
234,457.06 28 32 1641 523
491,651.06 19 85 6 0 207
1,638,377.-22-42 1204 1806
3G,485.88 — — ------1,988,687. — 24.97 2'05 498
163 458. ..445-— 17-50 027
66,693.47 47 64 101 059
32,362. 40 4.07 3 01 —
212,246. 65 48 14 7-902 1-103
260,010. 18 43 20 7803 4061
367,829‘28 4P407 8‘60 0 53
86,834.08 26.81 13 33 P38
1,492,263.30 24 93 8 63 4 9G
1,613,716— 24-58 1393 1 59
84,356.41 34-47 19 68 I-24
700,031 60 3-755 11 18 6 83
159,380 02 29-52 11 59 2-12
87,579.48 5012 7 50 2 49
163,007.35 36 90 3 99 u 89
3,441,682.29 16 80 11-34 I 34
111,828.09 18-80 0-66 2 12
538,501.50 29-73 1207 3 66

1901- január 6.
Sz.-Fehérvár
Sz.-Gyöi'gy
Szep.-Szoinbal
Szepsi-Szl.-Gyílrgy
Szepes-OlRsni
Szepesváralja
gí.-Somlyő
Szolnok
Szombathely
Temesvár
Torba
Turkeve
Újbánya
Újvidék
Vác
Versec
Veszprém
Z»la-Egerszeg
Zenla
Zilah
Zólyom
Zombor
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771,296.79 25 '52 17.55213
77,224.16 26-95 15.06 2-33
13,711.10 24- 64 1896 9 43
125,807.05 33-63 G.C7 —
64,093.13 27 085 8.37 —
48,534.42 34 4015.50 —
67,339.34 40-19 5.54 - 373,753 32 27-13 17.07 1 21
612,689.06 20-51 9.07 363
1,785.910.-19-84 13.01 0.66
170.027 44-12 2-510 53
136,430.32 27-48 1-742.32
69,907,83 38-56 5 40 —
586,114,22 31-84 14.51 5 07
320,279.67 27 11 8 87 0 94
782,169 — 21-72 15 102 85
223,632.23 33-25 0.G2 5,54
203,222.21 21-72 15 102-85
544,683,78 2826 27 15 2 45
140,459.0439 09 5 42 2 08
220,621.4216-72 2‘4402G
560,140.47 32-23 1981 4.73

Tizenkettedik év.
A Selmecbányái Híradó az uj évszáz elején
tizenkettedik életévét kezdi meg. Kicsiny
idő ez, még a rövidéletli emberi életben is,
gyermekkor, de sok idő egy vidéki újság
életében, olyan sok liogy nagyon kevés
vidéki hírlap tud ennyit megérni. A Selmec
bányái Híradó megérte e kort, bizonyítékául
annak, hogy megindulása óta állandóan be
töltötte azt a hivatását, melyet egy komoly
hírlapnak betöltenie kell.
Nem büszkeséggel, de önérzettel te
kintünk vissza a lap eltöltött tizenegy évérc,
önérzettel, mert jó és balsors között, nagy
kitartással is fokozódó eredménynyel telje
sítette hivatását.
Programmunk marad jövőre is az, ami
volt a m últban: Selmecbánya városnak és
vidékének érdekeit előmozdítani, a magyar
ság, a magyar nyelv, a magyar érzés erő
sítése. Ezt akartuk és munkáltuk kedvvel
és kitartással a múltban, ezt akarjuk és
munkáljuk fokozódott erővel a jövőben.
Véleményünk eddig is független és
szabad volt., személyi tekintetek nem korlá
toztak soha, ha a közérdekről volt szó, —
igy lesz ezután is. Lapunk eddig is kész
séggel adott helyet a társadalmi és köziigyek megvitatására, ezután sem zárjuk el,
sem az egyik sem a másik féltől, de fönn
tartjuk azt, hogy saját véleményünket, mely
mindig az igazi közérdeket nézi, szabadon
nyilváníthassuk.
Hirt adunk mindarról, ami Selmec
bányán és vidékén történik, s egyebekről
is. ami olvasóinkat közelebbről érdekeli.
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A kiadóhivatal kérése:
, árusítására Jocrges Ágost és Márkus Zsigmond
Tisztelettel k érjük előfizetőinket, hogy ! urakat kérte fel.
— Az orleansi herceg: s a selmeci bányászaz előfizetés m egújítása iránt lehetőleg g y o r akadém ikusok tréfái. Mint t. olvasóink tudják,
san szíveskedjenek intézkedni, nehogy a lap József főhercegünk veje az orleansi herceg a múlt
napokban a marmarosi hegyek között vadászott.
szétküldése fönnakadást szenvedjen.
Ez alkalommal, mint a M. N. tudósitója Írja Tomcsányi Gusztáv erdőigazgató és Láncy vidámkedélyü főerdész is, ki József Ágost főhercegnek
i ■állandó vadásztársa s megbízottja, sokféle tarka
H Í R E K .
ságot, vidámabbnál vidámabb történeteket beszél
— Királyunk m últ évi kegyadom ányai. tek el a selmeci bányász és erdész akadémikus
életből, mikor minden akadémikusnak csufneve
A mi szereleit királyunk az elmúlt 1900. oszlen- volt. Láncy aztán elbeszélte, hogy őt „agúr‘-nak
clfiben összesen 9(i segélyt kérő selmeeinek 3650 nevezték el, mert nálánál gyorsabban futni senki
korona kegyadomúnyt jullatoit magán pénztárá sem tudott. A herceg jót nevetett az élményekén,
ból; még pedig 57 egyénnek 20 koronái, 20-nak tréfákon. Hogy a mi akadémikusaink élményeiből
30 koronái, 12-nek 40 koronát, egynek 50 koro nagyon sok mulattatót mondhatnak el az ifjúsági
testület volt tagjai, azt természetesnek találjuk
nát, 5-nek 60 koronái, és egynek 80 koronát. mi, a kik jól ismerjük vigkedélyü, ifjainkat, de
A király kabinet irodájából érkezed eme kegy- kívánatos volna, hogy ily kínálkozó alkalommal,
adományok a város polgármestere által leltek az minő a fenti is, a tanulságosak vinnék a fősze
illetőknek átadva, Az iiy szép számban segélye repet, mert ilyeneket bőven nyújt e művelt ifjú
zettek és velük városunk egész közönsége jóságos ság itteni élete. Vájjon annak a virágbokrétának
a történetét elbeszélte-e a .vigkedélyü főerdész,“
királyunk e legkegyesebb jótőleményeit annál melyet bárom akadémikus egykor az uralkodó
bensőbb hálás és hódolalteljes érzelmekkel fogadja, ház egyik fenséges tagjának Stefánia trónörökös
mivel városunkban valóban nagy a legfelsőbb nének Selmecről távozásakor átnyújtott ? A trón
örökösné fogata a botanikus kert mellett haladt
segélyre szorultak száma
éppen, mikor a három ifjú különböző irányból
— A F. M. K. E. selmeci választmánya illő lisztelettol feléje közeledik s egyikők szép
dec. 28-án tartott gyűlést a városház tanácster virágbokrétát nyújt át nagy restclkedéssel, nem
mében. A szép számmal megjelent tagok Farbaky is sejtvén ez eljárása indító okát. Ó felsége leereszkedőleg fogadta az ifjak tisztelgését s midőn
István országgyűlési képviselő elnöklete mellett fogata tuvább haladt, e szavakkal fordult udvar
két órán át teljes odaadással tárgyalták a napi hölgyéhez: Tiens, le docteur avait raison. Igen a
rend fontos megbeszélendőit, melyek közül báró a doktornak igaza volt, mikor azt Ígérte napok
Luzsenszky Félix illeni felolvasásáról már múlt előtt ő Fenségének Sz.-Antalba, hogy az ifjak
számunkban megemlékeztünk. A tárgysorozat bokrétával fognak tisztelegni, a nélkül, hogy e
leltüknek okát tudnák. Az ifjak a tisztelgés után
egyik nevezetes pontja volt még a hodrusbányai clr. Tóth Imre bányákéi*, főorvoshoz látogatlak el,
régi óvoda-épület ügye. Arról volt ugyanis sző, s olt tudták meg, liogy ö.k suggestio hatása alatt
hogy most, midőn a város jóvoltából hodrusi cselekedtek. Pár hét múlva díszes emléktárgy
óvodánk az uj iskolaépületben nyert helyet, a érkezett Becsből a három suggerált ifjú részére,
kincstár a régi óvoda-épületet az egyesület és melyen művészi kivitelű monogramm jelezte a
fenséges küldő kilétét.
közte kötött szerződés értelmében teljesen ép
— Városi közgyűlés. Az uj cvszazban
állapotban követeli vissza. Minthogy a ház hely
jövő hét keddjén délelőtt tartja Selmecbánya vá
rehozásának költségeit a választmány pénztára
ros törvényhatósági bizottsága első közgyűlését,
sehogysem birná meg, a gyűlés nagy hálával
melyen Horváth Béla főispán fog elnökölni. A
fogadta az elnök azon jelentését, hogy terjedel
közgyűlésnek érdekes tárgysorozatát mai számunk
mes feliralban kérte a magas kormányt, hogy
hivatalos részében hozzuk.
követelésétől álljon el, és hogy alapos reményünk
A szegény iskolás gyerm ekek részére
lehet,1 hogy óhajunk teljesülni fog. A gyűlés egyéb
az elmúlt héten a rendőrfőkapitányhoz a követ
határozatai közül megemlítjük még a következő
kező adományok küldettek : u. m. jánoshegyi
ket. Krbek Ottokár, Fekete Dezső, Hornyacsek
Wankovits Lajos Budapestről 10 korona és özv.
István és Strausz Sándor uraknak köszönet sza
Lacziak Emilnú 0. db. ruhanemű, 3 pár cipő és
vaztatott a^dohátiygyárban és a postán elhelye
3 pár harisnya.
zeti uj gyüjlőperzselyek beszerzéséért. Sámliik
Uj évi gyűjtés. Az uj évi üdvözletek
József távozása folytán megüresedvén a stefl'nltói
megváltása címén az idén is igen szép összeg
óvoda felügyelőbizottság elnöksége, a gyűlés ezen
gyűlt be úgy a belvárosban mint Bélabányán és
tisztség elvállalására Hojszik Imre steffultóiadminis
a kölu teákban. A gyűjtés eredménye 317 korona
trátortj"kérte fel. Örvendetes tudomásul szolgál1,
60 Fillért tesz ki, mely adomány a szegények
hogy a budafoki Unió Magyar^Általános Gyufa
ínséges állapotának enyhítésére fog fordittatni.
gyár" ;Részvénytársaság már forgalomba hozla a
A midőn a városi tanács minden egyes ado
„F. M. K. E. gyújtókat*. Minthogy az ezeknek
mányozónak ez utón fejezi köszönetét egyben
darusításából folyó tiszta jövedelem 5%-a az
kötelességének tartja az adokozók névsorát és
egyesületnek jut, e helyen is ajánljuk kereske
az adományozott összegeket ilt közölni.
dőinknek azoknak beszerzését és polgártársaink
Adakoztak a belvárosban:
nak azoknak. vételét, mi által a F. M. K. E.-nek
Gyűjtő: a m. kir. bányakincstár:
hazafias céljait fogják előmozdítani.
M. kir. Bányakincstár tisztviselői gyűjtése Selmecbánya
— Hímen hir.’Ujév napján jegyezte el ifj.
Havass János pelrozsényi uradalmi főerdész, id.
Havass János nagy-oroszi uradalmi főerdész fia
Krausz Mariskát'Kra.isz Géza városunk erdómesícrének leányán. — Őszintén gratulálunk!

Mint a m últban többet n y ú jtottunk min
dig, m int a m ennyit Ígértünk, — igyekezünk,
hogy la jövőben is kielégítsük előfizetőink,
olvasóink igényeit, amely igények, tudjuk a
— Báró Luzsenszky Félix a F. M. K. E.
roham os fejlődés korában, hova-tovább sza javára ilt rendezendő felolvasását a búr bábom
porodnak.
ról elhalasztotta január 21-éröl január 22-ére,
Kérjük eddigi előfizetőinket s a nagy keddre. Eddig az volt a terve, hogy 20-án Ipoly
közönséget, hogy lapunktól, lapjuktól ezutánra ságon, 21-én nálunk, 22 én pedig Koiponán
se vonja m eg tám o g atását, hogy tovább ha tartja meg felolvasását; most a két utóbbi helyet
ladhassunk a m egkezdett utón, fejlődhessünk, felcserélte, hogy ne kelljen olyan sokat kor-izma
haladhassunk .mi is tovább az általános fej vagy szánkáznia, a mi az igazi téli idő beköszön
lődés, haladás korában.
tél tekintve bizony méllánylandó törekvés. A
A „SELMECBÁNYÁI HÍRADÓ -plakátokat és jegyeket az egyesület közponlja
szerkesztősége.
küldi a helybeli rendezőbizottságnak, mely ajegyek |

területén 38 K 40 f:

Gyűjtő: m. kir. dohánygyár :
Krbek Ottokár "1 K 54- f, Általános kezelés 1 K ü f,
Szertár (5*2 f, Előkészítés 2 K 71 f, Szivargyártás 15 K ti7 f
és Csomagolás 1 K 40 f összesen 24 Kor;

Gyűjtő : Androvits Béla :
Koreák, és hitelintézet 5 K, Singcr Samu 3 K, Sztankay Ferenc, Takáts Miklós és Heine Jolán 2 —2 K, Márkus
Zsígmoltd 1 K, Hamlet Vilmos 4 K, Tóth Imre 3 K, Margótsy János 2 K, Mákonyi Pál és Borhegyi István 1—1 K,
Kötőgyár 2 K. Alrnann D., Fekete István, Jiihn ' Vilmos és
Pleva Béla 1 —1 K, Nyitray László, Krause József és Platzer
Ferenc 2 —2 K. Dr. Schwartz Ottó 4 K, Selicllo Róbert 2 K
Liba Antal 1 K, Dr. Fodor László és Gregus Antalné 2—2 K
Vnutskó Feroncné 1 K, Faltér Károly 2 K, Fodor József
Ács Ferenc, Fekete Dezső és Makos Jenő 1—1 K, Pósta*
és távírda tisztikar 4 K, Stanga Béla, Renner Gyula, Dr.
Tandlich Ignác, Becker Nándor, Bock Márk, VVeiner Lipót,
Bálimértb Lajos. Dr. Tuzson János és Engel Zsigmond 1 —1

4 ______________________________________
K, Fiiély Károly 2 K. Bieruiann Salamon fi K. Geigor Márk
és Pischer Wilmos 1—1 K, Goldner Adolf 2 K, Rosenfeld
Jó iitf 1 K. Szendrei Ignác 30 i, Oohtendug Károly 4« f.
Broziek János 1 K 20 f. Gonda Jozefm 60 f, Bartli Antalnó
1 K 20 f, Baehwan Nándor SO f. Immerblum Ignác- 1 K
Vlkolinszky Károly 20 f, Gverk Károly 70 f, Králik V. 40 f,
Strkula Józsefné 30 f. Zachar Károly GO f. W'eisz István,
Chrien Károly és .Muranesan Antal 40—40 f, Megyeri Vil
mosáé 50 f, Teszák András 40 f, Sípos Ferenc 2 K, Longauer Anna GO f, Torger Kinil 3 K. Müller N.. Wagner
Káluian ó* Riesz Aladár 1 1 K. N. N. 20 f. Lestyánszky
József 1 K, Grescho Mihály 40 f, Stafil Lipót 1 K, Kozák
Lajos és Ciuira János 40—40 f összesen 104 30 f.

Gyűjtő : Erdély János :
Seliueci takarékpénztár 8 K, selmeci népl-ank 10 K.
Szitnyai József 2 K, Wankovits Lajos 4 K, Joerges Ágost 2 ,
K, Steiner Bernát, Marsehalkó Gyula, Dukász Gyula, Frivioky Rezső, Weisz Samu és Goldner Adolf 1—1 K. lieil
Jakab 2 K, Lichter Adolf. Weisz Simon. Heim Antal, Bukovits István, Kabina Ede, Tőig N . Gretzinacher Gyula, Till
Dénesnó, Csiba István, Klement Gyuláné, Oszvaldt Gusztáv,
Kaldrovits N. és Tuka Antal 1 1 K, Cséti Ottóné és Hornyáceek István 2 - 2 K. .Krausz V. Gy., Yelics György és
Soltz Vilmos 1— 1 K, Ilerrmann Miksáné, Sobó Jenúné Bér
JS. 2—2 K, Winterstein Bernát és Hírsehel Jakabné 1—1 K,
ózv. Révay Józsefné (50 f, Podliragyay Pál 2 K, Hlavathy
József, Halkó István, Rozinni Károly, Novák József 1—1 K,
N. N. 60 f, Weigel János, Szóld Jeanet és Farbaky Piroska
1—1 K, Kachelmann Gáspár és H. B 40—40 f, I)r. Goldstücker 1 K, Polorecky N. 2 K, Fekete Lajos, Vadas Jenóné
és Schinidt Ferenc 1—1 K, Bence Gergelyné 2 K, Weisz N.
60 f, Heine Auguszta 1 K, N. N. 2 K összesen 84 K 60 f.

SELMECBÁNYA!

dőkben szinte elszoktunk már a téli hidegtől,
annyira gyönge volt télapónak az ő ereje, az idén
azonban, mintha az ujszáz elején ő is megfiata
lodott volna, a legerélyesebben rendezi munkáját
s .ehér lepellel vonja be a tájakat, befagyasztja a
tavakat, s pirosokká festi a még oly sáppadt ar
cokat is. A télnek hidege ellen különben azoknak,
akiknek meleg szobájuk van, nincs okuk panasz
kodni, mert egészséges, felfrissítő a jó száraz hi
deg s nálunk Selmecbányán a vörheny bacillusokat elpusztította, amiért sok aggódó szülő hálás
az uj év erélyes tele iráni.
— A cipészm ester tanfolyam a. E tanfo
lyam iránt érdeklődő iparkamarai tagokat s a
cipészmeslereket, valamintáltalában a minden újabb
vívmányt, haladást méltatókai lapunk utján is
meghívja Vörös Ferenc tb. főjegyző a városi elemi
iskola rajztermébe, a hol ma vasárnap d. u. 4
órakor kezdődőleg Latzina Herman>zabász-lanitó
bemutató előadást tart. Nevezett tanító szívesen
látja az érdeklődőket ez alkalommal s mi is szí
vesen ajánljuk t. olvasóinknak figyelmébe az elő
adást, mely érdekesnek s tanulságosnak Ígér
kezik.

— Az ország* legolcsóbb folyóirata. A
Magyar Néprajzi Társaság dr. gróf Künn Géza,
gróf Zichy Jenő, Szalay Imre, Vámbéry Ármin, dr.
Bélabányai gyűjtő: Ballon István:
Hidvéghy Árpád 2 K, ílazsó Mihály 60 f, Siberberg
Munkácsi Bernát, György Aladár, dr. Sebestyén
Samu és Zakn Ágost 2—2 K, Szpiska János 60 f, Mendel
Gyula, dr. Jankó János, dr. Herrmann Antal stb.
Frigyes Schmidt M., Wankovits Klára,-.Szametz Samu, Goldaláírásával egy előfizetési felhívást küldött be hoz
fusz Mihály és Ballon István 1 —1 K összesen 13 K.
zánk, a melyben tudatják, hogy folyóiratuk az
Stoffultói gyűjtő : Manner Lajos:
Elhnographia 1900-tól fogva évi liz terjedelmes,
Hojszik Imre 2 K, Dr Sebő Béla 1 K, Krutkovszky
mülapokkal, rajzokkal, fényképfölvételekkel hang
K. 2 K, Platzer Sándor, Hamrák Ferenc, Baliga Aurél és
Bernhard Arnold 1—1 K, Immerblum Károly 2 K, Bcllusner jegyekkel és egy állandó múzeumi melléklettel
M. 1 K, Adler Gyula 40 f, Cigor Vilmos, Weinstein Adolf
ellátott füzetben jelenik meg. A díszesen kiállított
éa Manner Lajos 1—1 K összesen 15 K 40 f.
havi folyóirat évi előfizetési ára ennek dacára to
Hodrusbányai gyűjtő : Metzky János:
vábbra is csak G, azaz hat korona marad. E pél
Hein Ferenc 4- K, Spitzer Ede 1 K, Bukovics György 20
dátlan olcsósággal a több minisztérium és tudo
f, Urbán Jolán, l'schlbetz Mihály és Richter Géza 1 —1 K,
mányos intézet támogatását élvező társaság azt
Balázsy János 40 f, Hirclier János 40 f, Titnkó Pál 50 f,
óhajtja elérni, hogy az ország minden irodalomMájerszky Mihály 50 f összesen 10 K.
barátját tagjának s folyóirata munkatársának meg
Rovnai gyűjtő: Istvánok Mihály:
nyerje. Az Ethnographia ugyanis főként népköltési
Istvánik Mária 60 f. Walter Mária 40 f, Dr, Pallér
gyűjtéssel foglalkozik s készséggel teret nyújt an
Gusztávné és Brosman Jenő 1—1 K, Locusclnnidt Gyula 40
f, Hunyadi Gusztáv 50 f, Bozer Károly 1 K, Sehol 1 József
nak, hogy a társaság vidéki tagjai benne népda
50 f, Ország Arthur GO f, Holyák Antal 40 f, Debnár í
lokul s esetleg dallamokat, népmeséket, népmon
Jozefa 30 f, Szokol Mária és Falek Anna 20—20 f, Eicneh !
dákat, Krisztus-mondákat, betlehemes, vizkereszli,
József 1 K, Hornicky Magdolna és Szloboda Lajos 10—10 f, !
balázsnapi és gergelynapi játékokat, regős-éneke
Gallusz Anna és Sebek Ferenc 20- 20 1, Kral Rezső 10 f.
Beinvardl Ferenc és Kalisehek X. 20—20 f, Neubtuier
ket, lucanapi szokásokat, újévi köszöntőket, szüle
József 40 f, Oacskó Jozefa 20 f, Warinszky Ilona 60 f.
tési, lakodalmi, névnapi és temetkezési szokásokat,
Murgács Éva és H. M. 20—20 f, Ovavetz József 10 f.
az év különböző napjaira és különböző alkalmakra
Szlerják János 20 f, Boroska Katalin és N. X. 40—40 f, J
szóló,babonákul, kuruzsló szokásokul, igézésekel,
Kniebügl Teréz 30 f, Widó János és Krsziny Róza 10—10 .
f, Révay József és Sós Lajos 40—40 f, Szép Mária 1 K. j ráolvasásokat, játékdalokat, kiolvasó versikékot,
találós meséket, alkalmi rigmusi kát, közmondáso
Üanás József és Zaekay Anna 10—10 f, Kriszta János 30
f, Schoucsik Antónia, Kriszta Teréz, Makovinszky Mihály,
kat stb. közzétehessenek. A társaság e gyűjtések
Mikuska Anna, Szánsel Adám, Mikuika Gabriela, Schonesik
nyomatott iveit 32—GO koronával dijuzza. A gyűj
Mária, Schonesik Sándor. Schonesik Antónia. Zachay János.
tök közleménye és a tagságot jelentő levelező-la
Polóny Adam és Matedes Mária 20—20 f, Tonliauser Róza
pok egyszerűen a M, Néprajzi Társaság czimére
40 f, Krsják Mária 20 f. Májerszky Mihály 60 f. Wilmonn
(Budapest, M. Nemzeti Muzeum) küldendők. A jel
Amália 20 f, Bonicsh Teréz 10 f, Stubnya Anna 40 f,
Paeztjerik János 60 f, Moravcsik Emmo, N. N. és N. N.
zett társaság törekvéseit, mivel népünk költésze
20—20 f, Dankó József 60 f, Marosy Károly 40 f, Mako
tének légi emlékeit a modern kultúra végenyészet
vinszky Katarin 20 f, Ulbrich János 60 f, Matusik János,
tel fenyegeti, melegen ajánljuk olvasóink szives
Száméi Alajos, Májerszky Máriá, Zarazsil Alajos, Száméi
figyelmébe.
Gyula, Schmidt János, Marosi Antal, Wilmon Alajos, Suták
..lajos, Makovinszky József ób Schmidt József 20—20 f,
Schmidt Ferenc 10 f, Makovinszky Alajos és Wekolinszky
Mihály 20—20 f Összesen 24 K és 70 fillér.

Bankai gyűjtő: a bankai r. biztos:
N. N. 20 f, Floró József 10 f. Haladok N 20 f. Socsik Éva
40 f, Jeszenszky Mihály 10 f, Trustik Pál 40 f, Orosz
János 10 f, Várady János és Stakl Hermán 40—40 f, Gotola
Ignótz és Strenger János 20—20 f, Bevelagva József és
Adómos János 5 —6 f, llesz János 10 f, N. N 20 f őszízesen 3 K és 20 fillér.

— A farsang Korponán. A korponai
Széchenyi társaskör ma vasárnap a nagyvendéglő
dísztermében saját könyvtára javára zártkörű
táncmulatságot rendez.
— Nagy a hideg. Az uj évszáz első esz
tendeje nagyon erélyesen köszöntött be. Évek óta
nem voltak olyan csípős hidegek, mint a minő
ben ez év elejétől van részünk. A mull esz len-
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A „M agyar Szó“ előfizetési felhívása
A „Magyar Szó" újévkor lép második évfolyamába.
Tizenegy hónapos élete beigazolta, hogy a haza
ellenségeinek a „Magyar Szó* a legveszedelmesebb
ellensége. A „Magyar Szó" semmiféle politikai
pártnak, semmmiféle társadalmi érdekcsoportnak
nem áll szolgálatában. Ez a teljes függetlenség
biztositolta a „Magyar Szó"-nak azt a nagy ha
tást, melyet a közéletre gyakorolt. A .Magyar
Szóu-ról úgy beszélnek, úgy fogják fel, mint az
egyetlen ellenzéki újságot, melynek van bátorsága
mindent megmondani, mit a közjó javára szüksé
gesnek talál megmondani. Tárca- és hírrovata
máris a legjobbak közé tartozik az egész magyar
zsurnalisztikában s maga a lap élénkebben van
szerkesztve, mint minden más újság. Mindezeknél
legmelegebben ajánljhatjuk olvasóinknak, hogy
fizessenek elő a „Magyar Szó*-ra. Az előfizetési
árak a kővetkezők: Egész évre 28 K. fél évre 14
K, negyed évre 7 K, egy hónapra 2 K 40 f.

Köszönet a részvétért.
Aki annyiszor, mindig^ részvéttel igtaitam
be a szomorkodók köszönetnyilvánítását lapom e
részébe, most a'niagam köszönetét teszem* ide
Őszinte köszönettel s hálával vagyok azok
iránt, a jók iránt, akik életemnek mindenha legszomorubb karácsonyakor oly váratlanul elhunyt
jó felesegem halála által ért megmérhetetlen nagy
csapásban részvétükkel vigasztalni s erősíteni szí
vesek voltak. Köszönöm jótékony szívességüket
különösen tisztviselőtársaimnak és a .Selmecbá
nyái Híradó" munkatársainak.
Selmecbánya, 1901. januárius.

Kuti István.

NYILT-TÉR.
(E rovat alatt közlőitekért nem felelős a Szóik.)

Köszönet nyilvánítás.
Fogadják mindazok, kik. felejthetetlen nőm
s illetve édes jó anyám elhunyténak gyászos al
kalmából részvétükkel enyhíteni törekedlek mély
fájdalmunkat, különösen pedig a városi tisztikar
őszinte kűszönelünket.
Kalmár István

és leánya.

Az anyakönyvi hivatalok bejegyzései.
1900. évi december 28-tól 1901. évi január 4-ig.

Születés.
a
o
cn
1
2
3

fc |
A szülők neve.
Moravcsik Mihály
Vörös Mária
Pucherna József
Adainetz Teréz

M

|

Lakóhelye.

|

fin ■Selmecbánya
leány 1

„

fin j

Rovna

—

Neumann Anna
Halálozás.
s I
s
“ 1

Az elhunyt neve.

1 Cimra Antal
2 Krisch Ferencné
3 Ruffav Józsefné

d
g 1A halál oka
* 1
42 é.ütérbellob
G1 é. bélelzáródás
44 é. gümőkór

Meghívó.
Selmec-Bélabánya sz. kir. bányaváros tör
vényhatósági bizottságának !'. évi december havi
rendes közgyűlését ugyanazon hó 8-ára d. e. 9 órá
jára meghirdetvén, ahoz a l. c. bizottsági tagokat
ezennel meghívom.
Ipoly-Nyék, 1900. évi december 20-ik napján.
H orváth Béla,
főispán.

Tárgysorozat:
1. — A polgármester jelentése a közigazga
tás és háztartás folyó évi december havi állapo
táról.
2. 12439. A m. kir. belügyminisztérium 1900.
évi 113990. sz. rendelnie a belvárosi elemi isko
lák álépilésénél felmerült költségek miképeni fe
dezése iránt a tanács javaslatával.
3. 13081. Ugyanannak 1900. évi 113743. sz.
rendelete s a tanács javaslata a pénztárnak for
galmi lökével való ellátásáról alkotandó tartaléka
lap szabályozása iránt.
4. 13119. Ugyanannak 1900. évi 13500. sz.
rendelete a magánorvoslás díjazása legkisebb mér
tékének megallapitására vonatkozó szabályzat élet
beléptetése iránt.
ő. 13692, A főldmivelésügyi m. kir. minisz
térium 1900. évi 96657. sz. rendelete azon felhí
vással, hogy a város közönsége a gazdasági
munkás- és cselédsegély pénztárba alapitó tagul
lépjen.
6.
12349. Ugyancsak 1900. évi 95000.
rendelete az állatorvosi közszolgálat államosításá
ról szóló 1900. évi XVII. l.-c. életbeléptetése tár
gyában .
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7. 13042. A m. kir. pénzügyminisztérium
1800. évi 98321. sz. rendelnie az olasz bor vám
felemelése és a hazai boiiíal adó leszállítása
iránt.
8. 13170. A kereskedelemügyi m. kir. mi
nisztérium 1900. évi 73359. sz. rendelete a város
útfentarlás 1901. és 1902. évi költségvetésének
megállapítása iránt.
9. 12713. A kereskedelemügyi m. kit. mi
nisztérium 1900. évi 84607. sz. közlése Kőreor i
Effendi Zimonyba kinevezett török császári consul
működésének támogatása iránt.
10. 13169. A tanács előterjesztése a köz
igazgatási bizottság őt tagjának megválasztása
iránt.
11. 13159. A tanács előterjesztése a városi
letéti pénztár 1899. évi zárszámadásának felül
vizsgálásáról.
12. 11788. Tanácsi előterjesztés a gyám* j
pénztár 1901. évi pénzkészletének a helybeli inté
zeteknél mily arányban való elhelyezése iránt.
1
13. 13075. Tanácsi előterjesztés a gyámoltak
s gondnokoltak tőkéi után 1901. évben fizetendő
kamatláb megállapítása iránt.
14 — A gazdasági előadó tanácsnoknak, az
erdőmesternek és a főmérnöknek havi jelentése.
15. 12010. Tanácsi előterjesztés a Leulhaus
termeinek a szövő-kötögyár részére bérletbe való
adása iránt.
IC. 129338. Tanácsi előterjesztés Kassiar
Jó.séf részére 15□ -ö l terület átengedése iránt
Ill-ad ízben való tárgyalás céljából.
17. 12739. Tanácsi előterjesztés Pacs Mátyás
részére 2 0 □ -ö l terület átengedése iránt Ill-ad
Ízben való tárgyalás céljából.
18. 12740. Tanácsi előterjesztés a bánya
kincstár állal birtokolt várusi s a város által bir
tokolt kincstári telek kicserélése iránt Il-od Ízben
való tárgyalás céljából.
19. 13232. A városi rendőrkapitányi hivatal
1900. évi 10495. sz. jelentése az utolsó évnegyed
ben megtett egészségügyi vizsgálatról.
20. 12741. Tanácsi előterjesztés a Kriszta
Teréz és gyermekeinek tulajdonát képező ingat
lannak csere utján való megszerzése iránt I-ső
ízben való tárgyalás céljából.
21. 12742. Tanácsi előterjesztés a város tu
lajdonát képező szénásfalvi belteleknek Kasza
József és Balázs Mártonná részére való á'engedése iránt I-ső Ízben való tárgyalás céljából.
22. 12743. Tanácsi előterjesztés Holvay Ká
roly részére 51 Q -m éler tér átengedése iránt I-ső
ízben való tárgyalás céljából,
23. 11780. Tanácsi előterjesztés Winterstein
Bernát kérvényére bérleti biztosítékai! ak leszállí
tása iránt.
Selmecbányán, 1900. december 28 nn.
Szitnyai József
kir. tan. v. polgármester

6 79i.T z.

szvTTm

.

rendőrbiztosnál 1901, évi január hú 1-től január
hó 31-ig személyesen, vagy pedig Írásban jelent
sék be annál is inkább, mivel a nem jelentkezők
terhére o tűzoltói dij minden körülmények között
kivetlelik.
Selmecbányán, 1900. évi december 22-én.

Városi adóhivatal.

ki a valódi jó tartós használati ruhára (Strapazklóid) súlyt fektéi forduljon a közvetlen
vételfoppáshoz.

A gTáci daróc (Lódén) világhírű

^ I Í 3 r < d . e t é s e I l s : .

mivel ez csak valódi, tiszta természeti gyapjúból
készül.

Van szerencsém a mélyen tisz
teli hölgyközönség szives tudo
mására hozni, hogy a farsangi
idény alkalmával előfordulandó
alkalmi, — u. m. báli, lakodalmi
és jelmez (frieurákat) fésüléseket
— a legmodernebb divat szerint,
jutányosán eszkűzlök
Cim:
tisztelettel

„ S ty rla '1 durva fonalu, minden színben 120 cm.
széles. Méierje 95 kr.
„Schöckel" finom fonalu, minden sz.inben 120
cm. széles Méterje 1 Irt, 48 kr.

N e lm c c h ítiu n
Fötér-tér 104. sz.
(Zibl-féle ház.

Cégünk különlegessége:
S /.á lli tlÍNÍ o s z t á ly :

Erstes Lrazer Kaufhaus
Graz. Jaklminiplatz 13.

P o llii D eu iié
fodrásznó.

Minták ingyen és bérmentve,
küldemények melyek a 10 forintot túlhaladják
bérmentve küldetnek.

A B r a d y-f é 1 e

Máiméin
gyomorcsöppek
Jfchutim-.ir kiválóan hasznosak
gy o m ó r b a jo k e lle n ;

általánosan ismert, nélkülözhetetlen
háziszer
é t v á g y ti» l a n s á g , g y o m o r g y e n g e s é g ,
k e l l e m e t l e n s / a g r i l e l i e l l e t , f e l f 'i i v t f d d s ,
s a v a n .n l b ü f ö g ő é li, k o lik a , g y o m o r
é g é s , l i í l s i l t o s s l e i u i k é p z ő d é s , w d rg a s a g , é m e l y g é s és h á n y á s , g y o n i o r ^ d r c s
és s z o r u l á s ellen.
F ő í 'á j á s , a g y o m o r n a k étellel és itallal való
m e g t e r h e l é s e , b é l f é r g e k , m á j b a j o k és
a r a n y é r é n h d n t n l m a k eseteiben is kipróbált
hatású gyógyító szer. Az említett betegségekben a
Brady-féle M á r i a e z e l l i g y o m o r e s e p p e k
kiválóan hasznosnak találtattak, mit sok elismerő levél
bizonyít. Vásárlásnál határozottan Brady-féle Máriaczelli gyomorcsöppeket kell kérni és a fenti védjegyre
és aláírásra ügyelni és hogy a r é g i I l i r e * v a l ó d i
Brady-féle Máriacelli gyomorcsöppek üvegje 40 krba,
a kettős üv<g 70 krba kerül, inig a nem valódi, után
zóit és csekély értékűeket olcsóbb árban, leginkább
35 krért árulják, Főelárusitó hely:
p 0 y, 1 ü m o r í xt Apotheke zum„Kön ig von Üngaru“
\J<Xi 1 D l a U j
W i e n . 1. Fleischmarkt 1.
K a p h a tó m in d e n g y ó g y s z e r t á r b a n .
Főraktár:

Török József

gyógyszertára
B u d a p e s t , VI. Király-utca 12.

schneid.r.

páfrány-tokocskák, (G
,land6
elhajtó.)

M illió e m b e rie k

szer vissza
adta teljes
Kik galandféregben és gyomorbajban szenvednek-

Pantlikaiiliszta fejtéstől,

a páfrány-tokocskák által
fájdalom nélkül jótállás mel
lett. a legrövidebb idő alatt
(6 por.- alatt) teljesen elbajtatik. Ezen kitűnő gyógyszer
fájdalomnélküli gyorses biz
tos eredményéért, jótállás
nyujtatik. Nem árt, ha pánt
likagiliszta féreg nincs is
jelen. — Az életkor megje
lölendő. T d r v é i i . t
V é d v e . Egy eredeti doboz
pontos használati utasítással
a bel- es külföld vészére 4
I r t postai utánvéttel vagy
3.50 elörevaló beküldésével
A p á n tlik a g iliM z ta
tü n e te i a k ö v e tk e 
z ő k : Az arc halvány
sárga, bágyadt tekintet, kék
szemkarikák, le-ovanyodás,
elnyalkásodás, bevont nyelv,
v é d je g y .
emészthetetlenség, étvágy
talanság felváltva mohó étvágygyal. gyakori rosszuílét vagy éppen ájulások s szédülés főleg éhgyomornál,
egy gombolyag felszállása egész a nyakig nyálösszegyülemlés, a test inegdagadása, gyomorsav. gyomorhév,
gyakori felböfögés, bélgörcs, hengergetés hullámszerű
mozgások, szúró, szívó fájdalmak és szúrások a belek
ben, szívdobogás, a vérkeringés rendetlenségei, külö
nösen nőknél; gyakori véletlenül beálló főfájás a búsko
morságra való hajlam, életuntság és a halál óhajtása
K g v e d ü l v a ló d i k a p h a tó :

SCHNEIDER

JÓZSEF

gyógyszerésznél. Reslcán, Fő-utca 22. (Délmagyarország.

M U tzM U ii üti feiülmüMatlai!, hatásaiban ellátatlan

|

Világcikk, kivitel minden országba.
CHIEF-OFFICE 48,__

BRIXTON-EOAD,_________ LONDON, S. W.

A legmegbízhatóbb, legjobb és az egész világon dicsért és legkeresettebb haziszer

Hirdetmény.

Mely szerint kőzhirré tétetik, hogy a tűz
rendészed szabályrendelet 27. §-a értelmében a
városban lakó minden féri) a betöltőtt 20-ik évtől
a belöllőlt 40 évig bezárólag köteles a tűzoltás
rendszeresítéséhez személyes szolgálattétellel, eset
leg ennek megváltása fejében a szabályrendelet
31. §. érleimében fizetendő pénzbeli járulékkal
hozzájárulni.
Továbbá közhírré lételik, hogy a In/rende
l e t i szabályrendelet 40. §-a é leimében köteles
minden fogat tulajdonosa fogaijávnl a lü/nél
közreműködni, esetleg a 41. J-a szerint vállságdijat Szelni.
Ennélfogva felhivalnak mindazok, kik pénz
beli járulékot fizetni nem akarnak, hanem sze
mélyes szolgálatot szándékoznak végezni, ehheli
szándékukat Selmecbánya valósban lakok a városi
adóhivatalnál. Bélabányán, Hodrusbányan, Steffultón, Bankán és Rovnán lakók pedig az illető

HÍ RADÓ

Thierry A. gyógyszerész balzsama
Felülmúlhatatlan minden mell-, tUdö, máj-, gyomor- és minden belső betegségnél.
legmegbízhatóbb

22*

Külsőleg a

sebgyógyszer.

Csakis a minden kultúráltomban bejegyzett „ a p u c i t v ő d j e g . v t 5 j e l “ és a kupakzárba
sajtolt céggel: Alléin echt, valódi. Kimutatható évi gyártási mennyiség 3 millió üveg 12 kis,
vagy 6 kettős üveg postán bérmentve 4 Korona — Egy próbaüveg, leírással és az egész föld
kerekségén levő raktárak jegyzékével 1 Korona 20 fillér. Szétküldés csakis az összeg előlege*
beküldése ellenében.

T h ie rry

A . O e iitif o lia - k e » iö < * ! M » e

(csodakén cs név alatt ismeretes) elérhetetlen húzóerővel és gyógy hatással. Feleslegessé teszi a legtöbb műtétet. Evvel
a kenőcs esel egy 14 éves gyógyíthatatlannak tartott esontszú, sőt újabban egy 22 éves nehéz, rakszerii megbetegedés
gvógyittatott mt-jr! Fertődön itoleg éz gyorsan enyhülést és hiisitést és teljes gyógyulást hozóan hat gyulladásoknál es
mindennemű sebeknél. Gyorsan puhít és oszlat és megszabadít mindenfele inég oíy mélyen behatolt idegen testektől.
Egy tégely csakis az összeg elóleges beküldése ellenében bérmentve 1 Korona 8 0 fillér Nagyobb megrendeléseknél
olcsóbban. — Kimutatható évi gyártási mennyiség 100 ÜUO tégely
Mind a két szer felől egy egész levéltára az eredeti, a föld minden országából származó bizo n yít vány-knak tekinthető
be. Óvakodjunk az utánzatoktól és figyeljünk a minden tégelybe beégetett cégre Apotheke zum Schulzengel des A. Thierry
Ahol raktár nincsen, ne beszéltessük rá magunkat hamisítványoknak vagy állítólagos egyenlő értékű készítményeknek
megvételére, hanem r e n d e l jt k n k k ö z v e t l e n ü l és ezituezziik megrendelésünket:

Thierry A. gyógyszerész gyára Pregrada EülítSCl-SairlirilüIl mellett
(A cs. és kir. Allamvasuti tisztviselők szövetkezetének szállítója.)

(Contracter of The War-OíTice and the Admiralty, London)

J
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Tisztelet tel érlcsilcm a nagy
érdemű közönséget, hogy minden
vasár- és ünnepnap Ízléses és friss

u g

fars a

Kpiegl József dp.

I
MELLBONBONÁII

valódi angol

Jő'védőkenöcse es borax szappana,
ment minden
1 .* teljesen
tiltott és káros anyag

m
indenfcM
iöeéseH
eníszertfelfllm
ninakl

t?

p U K fi közjegyzőileg hitelisilelIJ
^/UrsU bizonyitviinv tanúsítja a }
biztos sikert köhögés, rekedtség,
hurut és elnyálkásodásnál.
Egy csomag’ á ra 20 és 40 üli. j
K a p h a tó :

-i- -v

ál Cli tkh.
kapható, továl bá ajánlom nagy válasz
tékú süteményeimet, torták, dessertek, pozsonyi diós - mákos, bon
bonok, forma fagylalt, parfait, bisquit classe .slb. készítek a legjobb
minőségben s méltányos árban.
A nagyérdemű közönség szives
pártfogását kérve

tól, ;» legjobb kcnócs
uiindenneinü bőr/ *
tisztatalanság ellen. . v > ‘ ’j'A <
Egy tégelykenöos • f -• *:-P
szappannal együtt az ’ , .,r ' N v

s_

.
R e fn re z

*r clStoge bekül-

o e i 'J i 'e - .

A r t© t> .

dcsével

3 Korona 3 0 fillér
C h ie f Off.ycR 4 8 . B rix to n -R o a d London SW.
A megrendelések következő eimre küldendők :

M á r k u s M.

Thiery A, gyógyszerész és balzsam gyár.:

ezukrászatában (Alapittatott 1830.)

l Br o g r a ( l:í, K o liitü C li mellett.

Selmecbánya

Nagyban vevőknek jelentékeny árleengedés.

1

Deák Ferencz-utca !</5. saját ház.)

vagyok kiváló tisztelettel

B o r h e g j i Iwtvíin
cukrász
Ezüst-utcza 1 II.

•>V^C
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Nyomatott a laptulajdonos Joerges Ágost özv. és fin könyvnyomdájában Selmeczbányán, 1901.
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