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SELVl ECZ-B ÉLABÁN Y A SZ, KIR. VAROS-, A F, M. K. E. SELMECZBÁNYAI VÁLASZTMÁNYA- ES A MAGYAR TURISTA-EGYESÜLET
SZITNYA-OSZTÁLYÁNAK HIVATALOS LAPJA,
ELŐFIZETÉSI ÁRAK :
Egy évre 8 korona. Félévre -1 korona Negyedévre 2 korona’
E g y e s s z á m á r a 2 0 fillér.
HIRDETÉSI D IJA K :
Hirdetések megállapodás szerint számíttatnak.
N y itttér díja s o r o n k é n t 2 0 fillér.

Az expedíciót s hirdetéseket illető reklamációk a lapkezelő
Felelős szerkesztő és laptulajdonos:

M e g j e 1e n m i n d e n

Farbaky beszámolója.
Kedves Szerkesztő Barátom!
Kiforsziroztad tékát Farbaky ur első cs
azt hiszem nálunk utolsó beszámolóját.
Őszintén megvallva: éu nem voltam rá oly
kivánesi mint te. No de lia már megszülemlett nagynehezen, llát kritizáljuk meg
érdeme szerint minél többen.
A beszámoló bevezető és történeti ré
szében nincs gondolat.
Az mindenesetre elismerésre méltó,
hogy képviselőnk részt vett a már oly sok
szakbizottság által előkészített bányatürvényjavaslat utolsó tárgyalásaiban, lvár, hogy
a közreműködése irányát jelző vezérelveket
elhallgatta.
A beszámolónak azon része van a leg
nagyobb hatásra szánva, hol bányászatunk
ról beszél. Persze itt sikert vagy legalább
eredményeket kellett volna felmutatni. De
llát ez nehéz dolog. Nehéz tnég az egye
düli bányász képviselőnek is. Neki megy
tehát bátran az általa felállított azon hamis
vádnak hogy; „nem egyszer olvastuk és
hallottuk azt a panaszt és vádat, hogy
Selmec városa mostoha gyermeke a kor

A JELM E C B Á N Y A I H í K h LÜ;í TAKCAJA.
Az ellenreformáció kora.
A Nagy Képes Világtörténet YIIJ. kötete.)
— A „Selmecbányái Híradó* eredeti tárcája. —
Irta : dr. Margzali Hcn ik.

Régi metszelek, régi írások közt lapozgatva,|
mogmeglegyint a múlt szellője. A sárga ilolios lapok"
hol az emberiség egész történelmének kísérlete
száll felénk. Kezünkben reszket a lap, melyen
hosszú itiflíi, tollas báréin, drága palástjukban
egészen eh oszd vézna aggok, egvenes kanlu, erős
fejedelmek képmása tekint reánk, S a mint el
nézzük a bársonylengernen elvesző parányi női
kezekéi, a lehetetlen frizurákat, a csodálatos, min
den formál eltakaró öltözeteket, ezekről a knriratos kis kerek kénekről, a Crispin Vnndns.se
idomlalan metszeteiről, a Janet homályos festmé
nyeiről felénk tekintő szemekből tigy szeretnénk
kiolvasni a múltnak egész történőiéi. — Kezünk
ben megreszkel a lap, sulmgása az évszázadok
suhanását csendíti fülünkbe, s az elforgatott la
pok közölt meg-megsimiljn a lelkünket egy-egy
bársonyos szem, szentünkbe ölük egy-egy gazdag,
szép liajkorona és oly sokai szerelnénk kiolvasni
ezekből a merev szemekből, élezni véljük a ruhák

Joerges Á gost özvegye és fia

I d 'T I IS T V Á N .

céghez intézendők, hova az összes pénzktlldemények is küldendők.

vasárnap.

mánynak. mert ez érette semmit sem tesz.“
E s viaskodik ezen nálunk solia sem létezett
ellenséggel Don Quixote módjára; a midőn
az hösködve küzd a szélmalommal. Ezen
küzdelemben azután azonosítja a maga dol
gát és érdekeit pénzügyi kormányunknak
soha senki által nem tagadott, sót mind
nyájunk által készségesen méltatott áldozatkészségével. E s mert rá van utalva a hely
beli m. kir. bányaigazgatóság támogatására,
azt hiszi, hogy pénzügyi kormányunknak
is szüksége van az ő védő karjára Selmec
bányán. E mellett nagyon alkalom-szerűnek
találja most a választás küszöbén a választó
polgárság fejéhez vágni azt. a 4 milliót,
mit beszámolója szerint pénzügyi kormányunk
évente nálunk forgalomba hoz. Miért ne
tenné? Tudják meg azok a selmeci polgá
rok és ahhoz tartsák magukat, hogy azokat
a milliókat neki, az ő képviselőségének és
protekciójának köszönik!
Hasonló módon bizony nem vagyok
hajlandó pénzügyi kormányunk azon jó in
dulatát, nielylye! a bányamunkások iránt vi
seltetik, képviselői érdemei közé sorolni.
Noha elismerem azon érdemét, hogy a bánya
munkások küldöttségét ö vezette a minisz

terhez. Mert a midőn azt látom, hogy a
munkás kérdés minden kultur államban elő
térben található, hogy azzal már törvényhozásunk is foglalkozik, akkor valóban feltehetem, hogy a képviselő ur közreműkö
dése nélkül is sorra került volna kormá
nyunk azon törekvése, hogy a bányamun
kások helyzete is künnyittessék a lehetőség
szerint.
Erről a munkás kérdésről egyébként
is más a nézetem mint a képviselő űré.
Én is elismerem a pénzügyi kormány jó
indulatát és tudom méltányolni annak sú
lyát. Mégis azt tartom, hogy a bányamun
kások helyzetének javítása iránti törekvés
senkinek sem kegye, de egyaránt köteles
sége minden hivatott tényezőnek.
Ezért véleményem szerint nem volt
joga ezzel a munkás kérdéssel beszámoló
jában kokettirozni. És elitélem, hogy a mun
kások ezen nagy kérdésével és érdekével a
Farbaky-párt kortes tüntetést rendezett. Még
jobban elitélem, hogy ezen tüntetés rendezésénél
a m, kir. bányaigazgatóság hivatali ereje fel
használtatott.
Bámulatos merészség!
Van e rrő l a kormánynak tudomása?

) suhogásál, pillantani látjuk a szemeket, mozdulni
az ajakul és lelkünket körülveszi, elbűvöli, elme
nti a miilt időknek titokzatossága, légy érezzük,
hogy végtelenül kevés az, a mit róluk tudunk,
egy pár sornyi fekete betű, nem kétségtelenül
hiteles adatokból, ‘alalomra összeróva, a melyek
kétes valószínűségét nem tudni, melyik pillanat
ban dönti halomra egy néniéi magántanár valami
hatalma* Bei (raggal. Úgy eposzt a vágy megtudni
valamit ezeknek a ruhákba temetett, bársonyba
fubaszloU embereknek a mindennapi életéből,
mert öntudatlanul is. akaratlanul is érezzük, hogy
utánuk több maradt az egy sornyi fekete betűnél
és annál a gyenge képnél, melynek h kintelo oly
semmitmondó rejtélye ss< ggel pihen meg rajiunk.
Hagylak ők maguk után mélyebb nyomokat is,
í'eüralhinul és lerajzolni!,múl, szót. melyet elnyel
l a levegő, de a mely bennünk még most is rezeg,
! eszméi, a meiy már történelemé leli, de n melyi nek visszhangja századok
óla
telkünkbe
: cseng észrevétlenül, titkosan, melegen, őrökké.
Csodálattal és rokonszenvvcl tekintünk rájuk, a
kik csontkezűket összekulcsolva pihennek temp
lomok padkája alatt, nézve az örökké nyitó ró
zsát a kripta üvegablakán, vagy vérpadok tövében,
vagy jeltelen sírokban és az ö szemükből egy-egy
egész kor tekint reánk, mert hisz hiába hal meg

valaki, a lelke ili van homlokunkon, szemünkön
egy mozdulatunkban és szelleme visszakisért az
unokák unokáiban is. Es soha enki nem volt, a
ki hiába éli volna a világon, mert mint Renan
mondj t : „lm mi elveszünk is, élve maradnak
barátaink, a kik ránk gondolnak és ha ök elpusz
tulnak is. még megmaradt Bretagne és a ki el
megy a temetőnk mellett és ki* fakereszljeinkre
piliani. egy pillanatra a leikébe öleli a mi lelke
inket. “ V,- a mint nézzük a régi metszeteket, ime
a mi lelkűnkbe is be.siihannuk lágyan és csende
sen a liliomkaresuságu szép asszonyok, a hadverő
vitézek, a kikről keveset és mégis oly sokat,
mindent tudunk: szerettek és szenvedlek, mint
mi. S a nagy tragédiák, melyek elszálltak fejük
fölött, csak azt mulatják, hogy sohasem nőtt vi
rág, a melyet vész meg nem tépdesett.
Ennek a kornak, a melynek történetéi Marczali oly mesteri módon irta meg. megvannak a
maga nagy tragédiái. Kezdődik a kötet II. Fülöp
korszakával, A lovaglás nagy királynak és fiának
Don Carlosnak viszályával. Nagy és véres tragé
dia ez a hatalmas király és az erélyes fiatal ki
rályfi közi, a ki kezel omol atyjára, hogy meg
gyilkolja. Oly szomorú és meghaló az ő történetük,
nz atyáé, ki utódra vágyott, de fiát szerelni nem
bírta — s a fiáé, a kiben minden jobb tulajdon-
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Azt hiszik talán a rendező mák. hogy
azok a bányamunkások rabszolgák, az o
kenyerükön élnek, kiket hivntalból és tet
szés szerint ide vagy oda vsőditeni, válasz
tási joguk szabad gyakorlatában gátolni
vagy befolyásolni szabad?
Azok a bányamunkások nem rabszol
gák, de önökkel urak egyenjogú állampol
gárok. És helyzetük könnyítése iránt elő
terjesztett kérelmük vagy jogos és jeljesitbetö, vagy nem. 11a igen. akkor tel jesítendő,
minden parádé és kortes célra való felhasz
nálás nélkül. Ha pedig nem volna teljesít
hető, akkor . . . tudják o önök hogy akkor
mit követtek el?
Megemlékezik a beszámoló arról is, hogy
jó eredmény nyel volt alkalma közbenjárni a
helybeli zárda ügyében, a mennyiben si
került volt annak idején a pénzügyminisz
ter úrtól az építési költségekhez az u. n.
liszt alapból 4000 koronát kieszközölni. No
bizony, ezzel a kieszközléssel ugyan nem
nagyon erőltette meg magát a képviselő
ur. Mert hiszen azt a segélyt bizonyára
kieszközlése nélkül is megkaptuk volna,
minthogy azt városi közgyűlésünk is kér
vényezte, még pedig egy áldososan működő
oly intézet javára, mely a hányakincstár
kötelességét teljesíti akkor, a midiin a kii.
bányamunkásuk gyermekeit is tanítja rs
neveli. De lia megcuilékszik erről a kiesz
közlésről, akkor legyen szabad nekem is
iHCgCUilékizneiu annak módjáról:
Néhány nappal a múlt képviselő vá
lasztás előtt (már akkor is szorult a kapca)
egy Budapestről érkezett sürgöny alapján
nagy gaual hirdetve lett plakátokkal város
szerte, hogy Farbaky 4000 korona ajándékot
eszközölt ki az apáca zárda részére. Nagy
volt az öröm. de nem tartott, soká, mert ki
tudódott persze már a választás után) hogy
ez a 4000 korona azonos azzal a 4000 koro
nával, mely a liszt alapból már hónapok
előtt kérelmeztetek és megígértetek.
súg hihetetlen szertelenséggel párosulva jeleni
meg. A kil szerelek, atyia vei le el, a trónon, a
melyre vágyók, .Ovin ült és atyja érezte, hogy fia
a (Telénibei is Imnkövelclö. Szegei,\ szép ki
rályfi, a kil elsorvasztok az izzó caslilliai nyár,
a ki elzárva elnyelte gyűrűjének gyéinánljál. mert
halálhozónak bi l i é.
A legendák, melyek halála illán kea-lki-ztek,
sóiét színben rajzolták FűlOp királyt.
Az ö Ir.ige,bájuk mellek itt a mási k is. a
nemzetek nagy lusája, mely két női lelkel va,,óz
tok színhelyéül, .4 hideg Erzsébet és a gyönyö
rűséges, szép Sillert Maim államik üt szemben,
jelentve kel vallást és kel nemzet kiizdelmél. kel
charaktert is. A egyik kiválva nemzetének, férfias
és erős, logikus halárusok, de relteneles. A
másik, a milyen balalmas, olyan gyönge, szép es
cdv nagyon asszony, Skoluk szemei n, szép király
nője, reszket kezűnkben a lap, ti melytől kép
másod tekint felénk, a szép alak, melyei hideg
várakba zárlak, a szép szem, mely bóráméból
lekintek távol országa leié. a ieánvos szép lej,
mely legördült a vérpadon. A hóhér még feltárta
□ tejel, mely csak második csapásra Imiit le és
elkiáltá: .Isten tari.-a meg Erzséhel királynál,*
s a pap linzznlidle : így veszszen minden ellensége*.

HÍRADÓ

Visszatérve a beszámolóra, jelesül an
nak a bányászattal foglalkozó részére, ugyan
mit találunk benne, ha eltekintünk azoktól,
mik nem Farbakynak. de pénzügyi kormá
nyunknak tényei és érdemei? Semmit.

11)01. augusztus 18,

VÁROSI ÜGYEK.
Közgyűlése

A kánikulai nagy meleg dacára elég
népes volt múlt kedden a városház közgyű
lési tenne. Sok érdekes tárgy volt a tárgy
Akadémiánkra vonatkozólag maga be sorozaton, minden nagyobb vita nélkül le
ismeri a beszámoló képviselő, „hogy 1892- folyt azonban a gyűlés, csak a bélabányai
ben képviselővé választatván, megszűnt vízvezeték ügyénél volt egy nehány felszó
igazgató lenni és az akadémiai építkezések lalás. melyek közül Hidvéghy Áipádnak a
további fejlesztésének ügye utódainak jutott bélabányaiak érdekében mondott beszédjei
o s z tá ly ré s z ü lH á t jutott bizony. De nem általános tetszést keltettek.
csuk az építkezésnek, hanem magának az
A gyűlésen Szitnyai József kir. taná
intézetnek tovább fejlesztése is. Nem igaz? csos polgármester elnökölt, mivel Lits Gyula
Kérdeztessenek meg a tanár urak.
főispán akadályozva volt az idejövetelben.
Jelen coliak a következő törvényhatósági
Mik voltak érdemei az akadémiánál
képviselővé lett megválasztása előtt? Ez biz. tagok ;
Ács József, Állmaim Imre, Arthold Géza
talán nem tartozik a beszámolóhoz. Mégis
Csányi Ottó, Csiba István, Faltér Károly, Fizély
előhozza azokat az érdemeket. Még pedig Károly, Goldfusz Mihály, Greguss Antal, Hejgel
oly mértékben, hogy az ember csodálkozik Albert, Heine Hugó, Hemnaim Emii. Hidvéghy
azon, hogyan történhetett meg, hogy azok Árpád. Krepuska Lajos, Kmlkovszky Emil,
ról a bokros érdemekről megfelejtkezett Lestyánszky Józset, LiUchauer Lajos, Marschalkó
azon igazgatói beszéd, mely a bányászati Gyula, Mond! Frigyes, Muszka József, NyUrai
palota felszentelésének ünnepe alkalmával László, Oszvald Gusztáv. Panek Ödön, Paulovlch
József, Richter Ede, Rosenfeld József, Sobó Jenő,
apróra elmondta az akadémia történetét.
Székely Vilmos, Slnncsay Miklós, Sztankay Ferenc,
Vasúti összeköttetésünk fontos kérdé
sében azt mondja a képviselő ur, hogy
„financiális okokból kizártnak tekinti, hogy
belátható időben a mi vasutuukból széles
vágánya vasút legyen1-. No ez nála kivé
telesen, de nagyon kivételesen legalább
határozott vélemény. De milyen félénk,
milyen gyászos, bizalmunktól, jogos remé
nyünktől és a bolgár fejedelem ismert vé
leményétől milyen messzire eső nézet!
Azt is olvastam a beszámolóban, hogy
a képviselő ur lelke önzetlenül egybeforrott
városunk lakosságával. így már könnyen
megérthető szívós ragaszkodása a mandá
tumhoz, noha tény, hogy elvesztette a pol
gárok többségének bizalmát.
Selmecbánya, 1901. ang. 14-én
barátod

Heincz Hugó.

| Uschlbelz Mihály. Vörös Ferenc, Walmraih Nán
dor, WankoviU Lajos, Záhn Ágoston.
Szitnyai József kir. tanácsos, polgármester
; (J órakor megnyitván az ülést, mivel interpelláció
és indítvány nem történi megkezdődött a láiyvi sorozat tárgyalása a polgármesteri jelentést.ek
' felolvasásával.
A jelenlés elismeréssel emlékszik meg a vá
rosi múzeumnak fejlődéséről, mely rövid idő
, alatt egyik legvonzóbb nevezetességévé lelt a
’ városnak s a melyről az idejövő idegenek a Irg; nagyobb elismeréssel és dicsérettel emlékez. nek meg.
Örvendetes tudomásul vette a közgyűlés a
Herrrmann Emil törvényhatósági bizottsági tagnak
a vaskorona renddel való kitüntetéséi s elhatá
rozta. hogy a kitüntetett érdemes féríiut átiratban
; fogja üdvözölni.
Ugyancsak a jeleni és során elhatározta, hogy
| a derék bélabányai önkéntes tűzoltók részére,
tűzoltó szerek kifizetésére 121 koronát adományoz.
Megelégedéssel vette tudomásul a közgyűlés
j a polgármesternek azt a jelentését h. hogy a

A halál mindent kiegyenlít, tetemei ina Bocskay István felkelése, a bécsi béke. a Habsböki n nyugszanak a Westminster abbeyben, j burg-házban kitör! testvér-harc, az ltíOS-iki törI vények, Báthory Gábor élete, mind egész világí
Er-séhel telemeim k szomszédságában.
tásban jelennek meg az olvasó elolt.
ti ancian;szag türlénc'ii emelkedési mulat
Marcali lörténetirói érdemeit nem szükség
e borban, IV, H mik erős malma al.ilt iVlIc-miül c lielyen kiemelnünk. Bizonyos, hogy itt a legaz ország, Medici Mária mlvatábnii viií.m 1 1 a jobbat nyújtotta mindabból, a mit csak nyújtha
francia nemesség, Richtüíou palotájában nö a t ó i t ; kil unó gonddal választotta ösrze az illustfrancia politika m minden várja, hogy megjelen ratiokal, nemkülönben a Jelképeket. A színes
jék o. a Napkirály. Egy nemzetnek fejlődő jelleme, képek közül meg kell emlileni XIV. Lajos pom
ponipaszerelele, hiúságit, elméssége, egész lénye pás kepét s Turonne arcképét. A térképek közül
lüki ozödik azon n szép színes képen, mely azt a különösen kiválik a „Magvar- és Erdélyorszag
jeleni 11 : ahiazi(ka, mikor XIV. Lajos arányúval Bethlen Gábor halála évében" ciiini. A ió képek
hiinzetl selyem díszruhák közi, rengd íidltt leii- nek azonban se szeri, se száma. Vannak itt okle
dacliin alatt, lel i - udvari pompává! fogadja Cliigi velek. mauifesztumok, közlök Gusztáv Adolfé
bibornokol. — Egy másik képről Cronitvell szo- német Flugbhitlok, számtalan arc- és éremkép;
moiii-aica tekint nank, vasba Öltözve; a politi egész kfiiön gazdag gyűjteményi tesznek ki a
kus minden vonás in látszik, hogy egy m-mzel ; harmincéves bábomra vonatkozó képek, közlük
ujj.isz.iTVe/ése: e -ilildelt. Melieltn .Milton sz.elirl
Caliot, Janet nagyhírű me.szelei. Az egész kötet
arcával, fii éves korában a milyen volt.
mind tartalomra, mind művészi gondra és kialliA magyar tőiténeleinnek nagy hely jut a lásbcd ízlésességre egyik elsőrangú terméke
könyvben. A líálli rynk erdélyi urálinál, a hosszú i irodalmunknak.
háborúi, i3asla e- ézékely Alnzes iöi t é ne t e l mondja
el benne Marcali, számos képpel iiluslrálva ellreszéléseil. a melyek közűi a legtöbb i!t jelenik
meg elő-zűr. Az ország belső állapotait külúnfejezelben tárgyalja nagy szakavatollsággal.

1901. augusztus 18.
mull klóban Krausz Kálmán ronclőrfókapitánynyal |
időző bolgár fejcxtelemnól lisztolgctl, aki meleg érdeklődési tanúsított Selmecbánya
városa iránt s a várost meg is látogatta.
Örömmel hallotta a közgyűlés a bejelenli'Sl, moly szerint az uj erdőmester Zólyomi Imre
elfoglalta állását.
Zólyomi lnne erdőmesler lendülettel elő
a d o t t szép beszédben köszönte meg a törvényhatósági bizottságnak megválasztását s Ígérte,
hogy hivvel, lélekkel, minden tudásával igyekezni
fug megfelelni az előlegezett bizalomnak.
Több miniszteri leirat és rendelet tudomá
sul vétele után elvileg elhatározta a közgyűlés
hogy Slcffultón a rendőrbiztos lakásául és a biz
tosi meg anyakönyvi hivatal elhelyezése céljából
megveszi az Oszvaldl Károly házát 4800 koronáért.
Tudomásul vette a közgyűlés a báz.ipénzlár,
gyámpénztár és alapítványi pénztároknak a múlt
hóban történt megrovancsolásáról és megvizsgá
lásáról szóló jelentést.
A bélabányai vízvezeték kérdésénél a tanács
előterjesztése szerint a vízvezeték 29,000 koronánál
többe kerülne. A tervek a kivitel elölt felküldendők a
belügyminisztérium egészségügyi mérnöki osztá
lyához felülvizsgálat végett. A tanácsi javaslat sze
rint a bélabányaiak régi óhajának teljesítése, —
a vízvezeték kiépítése újólag hasszsbb időre cl
lenne odázva.
Heine Hugó szólalt fel először a bélabányaiak
érdekében s azt mondotta, hogy inkább kevesebb
költségei létesítsék meg mielőbb a bélabányai víz
vezetéket, mert az előterjesztett nagyszabású terv
szerint való kivitel valószínűleg nem lesz meg
mar a város köztudomású szerény anyagi viszonyai
mialt sem.
Sobó Jenő műszaki szempontból nagyon
drágának tartja a költségvetést, s véleményét
fönntartja a műszaki leírás felolvasása után is.
Hidvéghy Árpád hosszabb beszédben foglal
kozik az iigygyel. Ecseteli a bélabányaiak nyomo
rúságát, amelyet növel az, hogy még vizük sincsen.
Évek óta tervezik már n vízvezeték kiépítéséi,
kő'gyűlési határozat is van már arra, a kivitel
azonban mindig késik. A jelenlegi drága tervezel
megint csak az ügy elodázását jelenti, kéri, hogy
kisebb, olcsóbb Icrv szerint, de lehetőleg még az
idén építsék ki a vízvezetékei, mert a helyzet
Bélabányán mér-már tarthatatlan.
Zahn Ágoston bélabányai törvényhatósági
bizottsági tag szintén ily értelemben szólott
mire ulasiltutott a tanács, hogy a vízvezetéki
szakbizottság elé vive az ügyel a jövü közgyű
lés elé oly tervezetei terjesszen elő, a mely lehe
tővé leszi a vízvezetéknek mielőbbi kiépítését.
Vihnye-fürdő ügyénél elfogadta a közgyűlés
a tanács határozatát. Az ügy kellőképen elő volt
készítve s így nem is szólott ahoz senki s egyhan
gúlag határozattá vált, hogy a fürdőt a javaslat
szerint újólag bérbe adja a város, még pedig
hosszabb időre, úgy hogy a bérlő köteles tesz be
fektetéseket is tenni.
A városi tiszliügyósz, gazdasági tanácsnok,
főmérnök és erdőmesler jelentései tudomásul
vétőitek.
A jövedéki hivatal jelentése szerint a fogyasz
tási aduk és adópótlékok a mull hóban valami
vel több jövedelmet hoztak.
Urb;\n Karolin volt bélabányai óvónőnek
kegydiját ez évre 40 koronával fölemelte közgyűlés.
Elvileg elhatározta a közgyűlés, hogy az
úgynevezett városi pincét eladja Gomeiner Bornátnak 8000 koronáért.
Elfogadhatóit ezután a tanács javaslata, hogy
a Kálvária 150 éves jubileumára ideérkező Bollizár
püspökül, Selmecbányának volt plébánosát és
országgyűlési képviselőjét ünnepélyesen fogadja
a város.
S z ö u l- Antalban
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Medvecky Gábor okleveles gyógyszerész okleve
lének kihirdetése után tárgysorozaton kivül letár
gyalhatott Itozenfold József kérvénye, melyben a
városi fogyasztási adók volt bérlője azt kérte, hogy
383 K 05 fillér késedelmi kamatot engedjen el a
közgyűlés.
Heine Hugó t. ügyész ellene van a kérés
teljesítésének s csodálkozását fejezi ki azon, hogy
az aki társával együtt nem átállottu beperelni a
város közönségét, mikor a bérletet elvesztették
most ilyen kéréssel járul a beperelt közönséghez.
A közgyűlés felháborodással velte tudásul a
felvilágosítást és a kérést uniszónó elutasította.
A közgyűlés ezután fél tizenkét órakor ért
véget.

A vidéki kultúra.

3

radványokkal. Meg vagyok győződve, hogy egyegy régi városunk lomtárából egész kis gyűjtemény
kerülhetne ki.
Természetrajzi gyűjteményt is könnyen és
olcsó szerrel teremthetnének a vidéki városok.
Há rendszeresen összeállítanák a környék termé
szeti világát, egyúttal közelebb hoznák a nép lei
kéhez a természatrajzot. Az ilyen gyűjtemények
ből megtanulná a vidék lakossága, hogy minden
füszálacska, minden bogárka része a természet
végtelen rendszerének; a világegyetemnek. Hisz a
műveltség épen abban nyilatkozik meg leginkább,
hogy az ember minden dolgot, amely környezi,
amiben él, ért és felfog, hogy a világ dolgain
tud gondolkozni s a dolgokat nem a véletlen
szüleményének tartja, hanem egy nagy rendszer
alkatrészeinek.
Ezt az igazi műveltséget elhatná he a vidék
lakosságába az ilyen kulturinlézet. Ilyen művelt
felfogásra nevelne a kulturinlézet s módot nyúj
tana a vidék lakosságának az ismerésre. Lég
alább megirányitaná az ilyen ismeret felé u vidé
ket s már maga oz az irányítás is nagy haladás
volna a mai állapotokhoz képest, mikor a vidé
ken nincs semmi, ami irányítani tudná a vidék
lakosságát és buzgalmat keltene benne a kulturá
lis haladásra.
Természetesen a kultúrpalotákban képgyűj
temények is helyet foglalnának.
Nem sürgethetjük tehát eléggé, hogy teremt
senek a vidéken kultúrpalotákat. Ez emelné a
vidék életét művelődési intézményekben is európai
nívóra.

Akik képkiállilásokknl, felolvasásokkal, hang
versenyekkel és hasonló eszközökkel akarják a
vidéken a kultúrát és a kultúra iránt való érzéket
gyarapítani, azok nem mélyednek el a baj gyö
keréig. Ideig-óráig tarló érdeklődést ezek az esz
közök is tudnak kelteni egyes mivelődési kérdések
iránt, de nem lehetnek állandó hatással, mert
azl csak állandó eszközökkel lehet elérni. Sajnos,
ilyen állandó eszközökkel nálunk csakis a székesfőváros rendelkezik. Vidéki város, amely számot
tevő nyilvános kulturális intézettel büszkélkedhet
nék alig van. Jóleső kivétel e tekintetben Szeged,
melynek van kultúrpalotája s e palotában elég
gazdag tárlata.
Örvendetes tényként keli konstatálnunk, hogy
most erős mozgalom indul! meg, hogy más váro
sokban is létesüljenek hasonló intézetek. E moz
galmat nem kell félreérteni. Nem arról van szó,
A konkurrencia.
hogy vidéki városok számára világra szóló gyűj
„Mily szép volna az élet, ha nem léteznék
teményeket létesítsünk, csak arról, hogy minden konkurrencia'. Ez sokaknak, különösen kereske
nagyobb vidéki várost a maga arányainak meg dőknek be nem vallott, de némán táplált kíván
felelő nyilvános gyűjteménnyel lássunk el. Főleg sága. Mily jelentékenyek volnának a bevételek,
pedig oda kell törekedni, hogy minden vidék a mily csekély a munka, ha minden versenyzés
maga speciális anyagát hordja össze ilyen nyil hiánya arra kényszerítené a fogyasztói, hogy
vános gyűjteménybe.
mindennel meg legyen elégedve, a mih neki a
Ezeket a gyűjteményekéi természetesen egy kereskedő nyújt, ha feljebbvalónak a főnöknek
díszesebb helyiségbe kell összehordani. Nem kell minden munkával megelégedve kellene lenni, ha
a kultúrpalotának túlságos nagy méretűnek lenni, nem volna itt senki, a ki a munkát jobban ké
de ajánlatos, hogy a külseje is feltüntesse köz szítené, mint magunk; az élet paradicsom volna
épület voltát.
ha mindenki, a ki valamit dolgozik vagy ajánl,
Az ilyen kultúrpalotába a tudomány és mű konkurreucia nélkül állana.
vészet különféle ágait egyesíteni lehel. Berende
Persze mindazok, a kik titkon úgy véleked
zésére minidül szolgálhat ;i szegedi kullurpatolu. nek, hogy minő szép volna, ha nem volna kon
Legyen benne nyilvános könyviár is, megfelelő kurrencia, hangosan hirdetik; „Kell, hogy kon
olvasó teremmel.
kurrencia legyen !“ A legtöbb azonban e mellett
Fontos alkatrésze lehel a kulturpalolának csak arra a konkurenciára gondol, amely javukra
a néprajzi gyűjtemény. BŐI ez lehelne mindenütt szolgál s nem arra, a melylyol lépést kell tarta
a leggazdagabb és legjellegzetesebb tállal. Nép- niuk és kényszerűi őke!, hogy működésüket ja 
rajza minden vidéknek van, egyes vidékeken iga vítsák, munkásságukat szaporítsák, — főleg pedig
zán gazdag és változatos, A néprajzi anyagól hogy eszközüket megerőltessék, hogy ezzel a vorminden vidék olcsón és gazdagon összehordhatja, senynyel lépési tarthassanak.
Fontos, hogy ezeket az elveket megint egy
Természetes, hogy a néprajz keretében a speci
ális linzi ipar is helyei foglalhat, így a kultúr szer hangoztassák olyan időben, a mikor mind
palota egyúttal a nép iparának az éidekeit is azon erőltetések, melyeknek célja a kereskedőknek
szolgálhatja. Könnyen nyílnék mód a néprajzi használni, arra irányulnak, hogy logtöbbi.yjro
történet számára gyűjteményt szerezni; minden meglehetősen félremngyarázhatlan módon távol
vidék népénél találhatók régi népviselet, régibb tartsák maguktól a konkurenciát. Vállvetve küz
népszokásoknak maradványai és ezek összesítve, dünk a küzdőkkel, amennyiben arról van szó,
gazdag anyagot szó Igállntnnk az etnográfia mű hogy a tisztességtelen verseny kiküszöböltessék s
olyan konkurrencia tartassák féken, mely kíván
velői számára.
Ily etnográfiái gyűjtemények európai hintve ságokkal bir, minőkkel a kereskedő nem rendel
is lehelnek egy-egyvidéki tárlalol és semmi kétség, kezik.
I)o mégis azt hisszük, hogy más oldalról is
hogy számos külföldi érdeklődő felkeresne némely
vidéki városi csak azért, hogy a magyar népnek s kellene megindítani a magyar kereskedelem hely
a magyarországi nemzetiségnek etnograflájál meg zetének javítására irányuló törekvésekéi. Igyekezni
ismerje. A szegedi kultúrpalotában ez a nagy kell a népesség vélelercjól fokozni, a mit nagy
vállalatok, építkezések s ezzel kapcsolatosan oz
hiány érezhető.
Művelődés Iértene li adatokat is kell gyűjteni ipar emelése, a vélelalkalom és vétolkedv elöa vidéki kultúrpalotában. Ebben is lehel speciali mozditása, a forgatom egyszerűsítése, a korlátoló
zálni. Majd minden régibb eredetű vidéki váro törvények és rendszabályok megszüld elése, a köz
sunknak van speciális kullurlörléne. Kassa, Lőcse, igazgatási erők szabad fejlődése; az idegenforga
Késmárk, Kolozsvár, Brassó, Székesfehérvár, Sop lom emelése, a legszükségesebb árucikk javítása
ron slb. mind rendelkeznek kultúrtörténeti ma és olcsöbbálélclc utján lehet elérni.
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Ily célok elérése kellene irányulni azok líirekvesének, akik a magyar kereskedelmen segíteni
akarnak, azt hisszük, hogy a segítség ilyen mód
jait sokkal inkább érdemlik meg, hogy a közvé
lemény érőtök bővüljön, mint a konkurenciának
gyakran úgyis hasztalan leküzdése; a kereskedelem
ily e lén emelésére akarjuk felhívni a kereskedők
érdeklődését. Minden egyes kereskedő igyekezzék
saját erejét növelni, eszét, fniveltségét a létért és
a konkurrencia ellen való küzdelmekben edzeni.
Aki mindig többet és jobbat iparkodik nyújtani,
annak lesz a legnagyobb sikere, nem kell várnia
arra. míg a konkurenczia eltávolitlalik, mert —
ez sohasem fog megtörténni.
Tisztelt Szerkesztősé'/ l

I I I HADO

moruságL.s állapotot amelyben anyagilag és er
kölcsileg van, unyngilng a nagyon csekély fizetés
miatt, erkölcsileg a szolgálati proginalika hiánya
miatt.
A napi sajtó utján tudjuk, hogy nincs az
országnak egyelleii várusa, altul a mozgalom ne
talall volna tetszésre, nincs község, falu, ahol
valami állami hivatal van, hogy ne csatlakozóit
volna az országba mozgalomhoz.
Pár héttel ezelőtt, amint megemlítettük
Selmecbányán is voll egy tisztviselői gyűlés és
értekezlet, amely kimondotta az illeni állami liszlviselők csatlakozását az országos mozgalomhoz,
ez értekezlet határozata azonban úgy tudjuk
csendben lefúvatott a pénzügyminiszternek ország
szerte visszatetszést szült körmöd beszédje után s
most jóformán az egész országban csak a Selmec
bányái állami tisztviselők azok, akik azt mondják,
hogy helyzetűkkel meg vaunak elégedve s igy
elleniéibe helyezkednek az ország összes állatni
tisztviselőivel.
Minthogy azonban ez valójában nincsen igy
s minthogy szégyen lenne állami tisztviselőinkre
nézve kimaradni teljesen indokolatlanul azok
sorából, akik országos érdekért küzdenek: öröm
mel latjuk, hogy a csatlakozás közérdekű ügyé
ben ma délutánra újabb értekezlet van összehívó s
hisszük, hogy ezen minden párt és eszme különb
ség nélkül egyhanguan kifogják mondani a tiszt
viselők, hogy az országos mozgalomhoz ők is
csatlakoznak. Az ügy vezetését elvállalt több
; lukintélycs állású tisztviselő a kővetkező felhívást
bocsátotta ki a gyűlés megtartására :

A Selmecbányái Híradó augusztus 11-cdiki
számának „Az akaratlan elmaradás* cimü cikké
ben egy levélről van szó, melyben a cikkirója
felkéretett a cikk tárgyát képező elmaradás ki
mentésére.
A cikk egyik részében az az állítás foglal
tatik, hogy én, mint az uj akadémiai palota épí
tésére felügyelő bizottság alelnöke hason levelet
kaptam; tehát a kimentés elmulasztása miatti
szemrehányás engem még inkább illethetne.
Erre nézve, nehogy valaki oly mulasztással
vádoljon, a melyet el nem követtem, ki kell je
lentenem, hogy *.
1. én a felügyelő ' bizottságnak alelnöke nem
voltam, és a felavatási ünnepélyen az elnököl
félhivatalos felszólítás folytán csak helyettesileltem;
2. oly levelet, melyben a kimentésről szó lett
volna, nem kaptam.
Ha a fennt idézőit cikkben nevem vil ígosan
kitéve nem lett volna, e felszólalásom tán elma
radna, de igy kénytelen vagyok kérni a tekintetes
Szerkesztő urat, hogy a nevemhez fűződő félre
értések eloszlatása végett, e nyilatkozatomat lapja
legközelebbi számában közzétenni szíveskedjék.
Tisztelt k a rtársa k!
Kiváló tisztelettel
A magyar állami tisztviselők anyagi
Selmecbánya, 1901. augusztus 15
úgy mint morális helyzete már oly nyomasztó,
Fekete Lajos,

* * *

ni kir. fö ontó tanácsos,
akadémiai tanár

Készséggel teszünk eleget Fekete Lajos m.
kir. főerdőlanáesos, akadémiai tanár urnák a levél
közlésével, az igazság érdekében azonban meg
kell jegyeznünk, hogy maga Farbaky István orsz.
képviselő jelentette ki folyó évi julius hó 28*an
tartott beszámoló beszédjében, hogy; „de értesí
tettem kényszerű elmaradásomról Fekete Lajos
főerdőlanáesos akad. igazgató urat is kérve ől,
hogy a velem levő államtitkár ur megbízásából
az épület átadásánál helyettesítsen."
Egyebekben az „Akaratlan elmaradás" cimü
cikkely oly tiszta, világos, határozott, cáfolat a
Farbaky István támadására, hogy nem szorul bő
vebb magyarázatra, valamint hogy a cikkely írója
sem szorul a mi védelmünkre s ezért csupán azt
a tényt akartuk megállapítani, hogy Szitnyai
József kir. tanácsos, polgármester Farbaky István
orsz. képviselő beszédjéből India és tudja azt,
hogy Fekete Lajos főerdőlanáesos ur is kapott
Farbaky Istvántól „kényszerű elmaradásáról" hirt
adó értesítést.
Á lla m i t is z t v i s e lő k m o z g a lm a .

Megemlékeztünk nem egyszer arról a moz
galomról, a mely a lorilai és szegedi állami tiszt
viselők kezdeményezésére az égés.: országban viszliangra talált s óriási, eddig nem ismert méretek
ben megindult.
Arról van szó, hogy a magyar állam lisztviselíi képtelenek már tovább viselni azt a nyo-

hogy a tordai kartársak kezdeményezésére
kevés kivétellel az egész ország tiszti kara
már megnyilatkozott s kijelentette, hogy a
magas kormánynál helyzete javítását egy
I lélekkel kérelmezi.
Nincsen, mert nem is leltet az ország
ban egy tisztviselő sem, ki helyzetével
megelégedett legyen, lei ne erezné szerve
zetünk hiányosságát, ki ne aggódnék csa
ládjának jövője fölött.
Selmecbányán mint tudjuk történt kez
deményezés ez irányban, de egyszeri össze
jövetelnél egyéb nem történt.
Ezen indokból szükségesnek látjuk
egy újabb értekezlet megtartását, hogy
alkalmunk legyen megnyilatkozni és egy
határozatban megállapodni.
Azon kérdéssel fordulunk tehát Selmec
bányán lakó kartársainkhoz, miszerint ügy link
; megbeszélése céljából folyó év augusztus
hó 18-án azaz Vasárnap délutáni 3 órakor
a városháza tanácstermében minél számo
sabban megjelenni szíveskedjenek.
Kartársi üdvözlettel
Selmecbányán, 1801. évi aug. 13-án.
Több állam i tisztviselő.

H Í R E K .
— A u g u s z tu s 18. Örömünnepe van
ma minden jó magyarnak, aki szereti ha
záját, királyát. Ma tölti be életének hetvenegyedik évét az a nagy ember, akit lég

1901. augusztus 18.

j alkotmányosabb uralkodónak mond az egész
világ, s akit ezért rajongó szeretettel s
tisztelettel övez hű magyar népe. Hetven
egy éves életének utolsó időszakában tenger
csapás, gond és bánat érte királyi szivét,
ma hetvenegyedik születése napján az egész
nemzet hő imával fordul a minden királyok
királyához, hogy tartsa meg ja jó királyt
továbbra is az ő hü népének, tartsa meg és
óvja meg minden sorscsapástól.
— Hercegek látogatása a városi múze
umban. Múlt hétfőn délután látogatásukkal Lisz
tének meg n városi múzeumot Boris bolgár trón
örökös, Cnpitaine Nikolns Koiutokliew nevelő és
Luitpold bajor herceg színién nevelője kíséreté
ben. A hercegeket és kísérőiket Richlcr Kde v.
levdIáros és Vörös Ferenc Ib. főjegyző kalauzol
lak. A muzeum, különösen selmeci speciális része
iben és a régi fegyvergyűjteményben annyira
tetszeti, hogy két leljes órát töltöttek utt és még
a városházi levéltárt és tanácstermet is megtekin
tették. Az uj látogató könyvbe férfias vonások
kal igy Írták be neveiket a hercegek : lioris von
Huhjarien és Tjuitpold hercetj in Bayern. Boris
herceget kedvesen leplek meg atyja terdinand
fejedelem arcképe 10 éves korából és ugyan azon
időből származó sajátkezű levelei. Ezeket el is
olvasta és az arcképet is kezébe véve hosszan
nézte. Mind kél herceg rendkívüli nyájassággal,
kedves érdeklődéssel hallgatták a magyarázato
kat, melyeket azután megköszönve a kalauzotok
tól kézszoritassal veitek búcsút, megígérve, hogy
városunkat Szent-Aniali tartózkodásuk ideje alatt
még megfogják látogatni.
— Szent-István napja. Holnap után, kedvan a magyarok első, nagy királyának Szent Ist
vánnak emlék ünnepe, melyei nemzeti ünneppé
lett hálás nemzete. Az ünnep nem csak hivatalos
ünnep, de igaz ünnepe minden magyarnak,
aki hü ezeréves hazájához. Selmecbányán nagy
diszszel, fénynyel szoktuk megünnepelni első nagy
királyunk emlékünnepét, s kedden az összes hiva
talnokok s a bányamunkások testületileg vonul
nak isteni tiszteletre.
— Zászlószentelés. Meghaló szép ünnepély
folyt le tegnap előtt pénteken ítéletein a SzenlKalalin templomban. A Selmecbányái bányaüzem
nél alkalmazott kőművesek larlolták zászlószcnlolási ünnepélyüket. Délelőtt 1U órakor zeneszó
val vonullak föl az egyenruhás kőművesek s
valamivel 10 óra ulán zsúfolásig meglelt a lomplom érdeklődő s ünneplő közönséggel. Podhrngyay
Pál prépost plébános előbb magyar, majd lét
nyelven fejtette ki az ünnepély fontosságát s ér
dekesen magyarázta azl, hogy miért választották
a kőművesek palrónusuknak Rókusi. Lélekemelő
szép beszédje ulán kezdetét vette a szeg beverés.
Az első szögöt fi maga, a felszentelő főpap, a
másodikat Beindít/ Fermcné a zászlóanya, a har
madikat Pelachy Ferenc a Fercnc-akna üzemve
zető mérnöke verle be a díszes nemzeti színű,
nehéz selyemből való lobogónak rudjába. A szőgbeverés után kezdetét volté az ünnepi mise, me
lyet maga a prépost plébános szolgáltatott lányos
segédlcllcl. A mise alall gyönyörűen játszott a
zenekar és énekelt a vegyes énekkar Cicka Sán
dor karnagy vezetése mellett. Délután az ünneplő
kőművesek a Nics-féle vendéglőben lartottak
lakomát.
— Uj tanársegéd. Szpisák Béla bányngyakoruok a bányászati és erdészeti akadémia fém
kohászati tanszékéhez tanársegéddé neveztetett ki.
— Életmentő főorvos. Mull hétfőn Szél
aknán az egyik mély lóba belesett egy Gáspár Győző
nevű hat éves fiúcska. A tó partján levő gyerme
kek kiabálására odafutott a gyermek anyja, aki a
közelben volt elfoglalva s gyermeke ulán ugrott,

H ifii, augusztus 18.
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minthogy azonban nem ludoil úszni fuldokló Ipoly-Szécsénke, Oeschger Adél, polg. i-k, igaz vány.) b) a részletekre is kiterjedő szegénységi
fiacskája ól is elmerhette. A 10 pariján íul- gatónő, Eperjes, Sctirvai z Julianna kereskedő neje bizonyítvány. A Kérvények (az alapit ványos helyekre
knsó, kiabáló gyermekek lármájára aztán Faltér és Finnek Gyula, Zólyom, Majer Julianna, Bpest, is) az egyesület hivatalos helyiségében (IV., Molnar-ulca 11. sz.) adandók be. A 2. és 3. alatti
Kárul// bányaföorvos is a lóhoz sióiéit s megért
Basch Bezsi. Bpest, Kallny Etelka m. á. v, hiv.-né, kérvények beadási határideje szept. 12, az 1.
vén, hogy egy nö s egy gyermek mar a viz alatt Cegléd, özw C.'ik Pélernó ref. lelkész neje, Komá alattiaké szept. 20.
vannak, ruhástul beugrott a mély tóba s a ful rom, Kohn Józsefbe és leánya Mariska. Losonc,
— Vadászkutyák kerestetnek. E hő 12-én
doklókkal váló hosszas küzdés után sikerült ökot Kohn Luizn, Lekül1, Singcr Miksáné kereskedő Hegybányán elveszett Wagner László dr. ügyvéd
a partra kihúznia a hol azlán jó idó múlva esz neje, Selmecbánya, Winler lein Bemálné vendég nek egy barnán tarkózott fehér vizslája és egy
fekete tacskó kutyája, megtalálójának liz korona
méletre lóritette niindkctlöjükel. Az életmentő lős neje, Selmecmecbánya, Diviacky Györgyné és jutalmad
ad a tulajdon os.
főorvos derék, férfias tette, úgy hisszük nem sző Rezső, BpcsL özv. Morilz Gyuláné. Bpesl, Ur.
— llim z é a ld á ltitá H és in g y e n e s t a n 
Félegyházi
Ágost
főtitkár
és
fia
László.
Bpesl,
ni! dicséretre.
f o l y a m a d ie a to s m ü h im x é s b e n « A Singer
— A városi múzeumról. A városi múze Oberl Kálmánná, Palást, Zukrnmn Fáni és Laura. tó varrógép részi', társ. városunkban egy himzésumnak a mull héten ajándékozlak : Konslokhev Bpest, Brunuer Imre Lipól kereskedő, neje és 3 kiállítással egybekötött V2 napra terjedő ingyenes
tanfolyamat rendev.etl divatos mühimzéshal. Hasonló
Miklós kapitány egy ezüst bolgár érmet; Kelhár gyermeke, Bpesl, Raáb Karoly ev. esperes, neje tanfolyam már több városban megtartatott és min
Mihály egy régi olajfestményt és három könyvel; és leánya, Körmöcbánya, Szöls Pál országgy. kép denütt számos résztvevőre talált. Vgy a hiiméskiálliVeilrik N. lé bt) drb. régi érmei; Heine Hugó 20 viselő és neje, Bpest, Ficbeer II ermanné gazda tás mint n tanfolyam a Zsembery teremben tartatik
Hídvégi))' Árpád 2 és N. N. 2 koronái; leiéibe tiszt neje, Magyar-Só, Újhelyi Szerén N., Szellő?, meg. A tanfolyam magában foglalja az összes tarhelyzeti Knobloch Erna urnó kél érdekes ereklye- Zugrocky Jolán, Kassa, Márkus Ju/.sel újságíró és kahimzés, monogramul, —- ssinorhiimés. a jonr
szegély, áttört munkát sfb. A mi a kiállítást illeti
tartó relilképet. A muzeum vezetősége ez ulrni neje, Bpest, Krimit Jakabné kereskedő neje és volt alkalmunk a hímzéseket megtekinteni s azokról
s köszönetét mond az adományozóknak. — A leánya, Abauj-Szepsi, Girulnik Berta, Nyílra, Jenei vsak a teljes elismeréssel nyilatkozhatunk mert való
magát megnevezni nem akaró, bőkezű ur igazán Berlalanné, Léva, Selilesinger Jakabné, Dömém!, ban bámulatra méltók a különféle hímzések, melyek
kizárólag a Sinyer varrógépen készülnek s meglepők
becses ajándéka, Szén I- István királytól szeretett MáríTy Béláné és kél leánya, Heiicse.
— Lövészet. A folyó lió 11-én meglnrlolt különösen a finom tüllapHealiok, smyrna szőnyeg,
királyunk uralkodásáig tartó magyar éremgyüjtea jonr és áttört munkák, monogramm hímzések. —
mény is már rendezve van és ki lelt állitva a lövészeten eseti 302 lövés 29(5. kőregységgel. Az ; perza a jonr, felrakás, lyukacsos szegély sth. mun
I.
dijat
Síddel
Ágoston
a
II.
Sugár
Gyula
cgytorony alatti úgy nevezett páncél szobában. Ez
kák. Ajánlhatjuk hölgyeinknek, hogy e kiállítást
alkalomból felkérjük a folyton gyarapodó múzeu egy négyesre nyerte el. Négyest lőtt még Seidcl nem csak megtekintsék hanem ezen tanfolyamnál, a
melyen ezen szép művészidet elsajátítani lehet. —
munk iránt érdeklődő I. közönséget, hogy egy Ágoston 3.
— Halál a bányában. A Geramb J. Józsel- risztmini el ne; mulasszák.
00 koronába keiüló ritka szép és a bányaváro
sokra vonatkozó gyűjtemény megszerzésére pénz féle lere intőt cárói bányában mull héllön délután
HIVATALOS RÉSZ.
adományok állal segítségünkre lenni szíveskedjék. Butik József bányanapszámost egy leszakadó nagy
Bár mily csekély adományokat is e célra ellogad: darab kő agyonsujlotla. A szerencsétlen ember , 2805. szám
Hirdetm ény!
lapunk szerkesztősége, Szilnyai József kir. taná ! lehajolva dolgozott, a kő hátára eseti s azonnali Asz. 1901.
csos polgármester és Riehter Ede v. levéltáros. ; halálát idézte elő A vizsgálat nem derített ki
Melv szerint közhírré lólelik, hogy a folyó
Az adományok lapunkban nyugtázva lesznek. : semmi büntetendő cselekményt, vétkes mulasztást.
— Selmeci lány sikere. Újra egy selmeci mivel a kövek leszakadása a teljesen sziláidnak ■évi nyilvános számadásra kötelezeti egyletek ki
lány szép sikeréről van alkalmunk megemlékezni, \ látszó kőzet-fal:öl egyáltalán nem volt előre vetési lajstromok az ipolysági m, kir. pénzügyigaz
gatóságnak érvényesítési záradékával ellátva a
a mit mindig örömmel leszünk. Moesz Géza tyceumi látható.
— Szabad a vadászat. Augusztus 15-én városi adóhivatalnál f. é. aug. hó 14-től f. é. augusz
tanár leányát, Bellát, ki júniusban végezte el ki
tus hó 22-ig terjedő nyolc napi közszemlére ki
tűnő credtiiéiiynyv! Budapesten a polgárban! ónö- ! véget ért a vadászati tilalom s ezért a Nimródok
képzőt, megválasztotta Hajdn-Böszörményben az ; elölt e na ) mindenha várva vár*, amelyet min léteinek azon figyelmeztetéssel hogy az adóköte
ottani evang. reformált egyház a felsötleányiskolá- den vidék vadászai elengedhetetlen kötelességnek lesek netáni felszólamlásaikat, s pedig:
a) azon adózók, kik a fentérinletl kivetési
jáiioz rendes tanítónővé, mely bizalom kinyitva* tartanak megünnepelni. Selmecbányán a vadász
lajstromban
tárgyalt adónemmel már a múlt évegylet
tagjai
mintegy
tizenöten
a
Dricnovai
vadász
nitásához annál is inkább gratulálhatunk e rlerék
1 ben voltak megróva, a lajstrom kitételének napjai,
ifjú tanerőnknek, mert a választás egyhangúlag területen tőitől lék a nagy napot vudászóssal és
b) azon adózók, kik a kivetési lajstromban
történt, noha voltak olt helybeli ellenjelöltek is. ! ezt követő vidám lakmározással. A vadászatnak
; eredménye ugyan csak egy sovány nyulacska megállapított adóval a kivetés évében első ízben
— Bányászok ünnepe. Hodrusbányán a
volt, ez azonban nem rontotta a vadászok jó rovattak meg, adótartozásuknak az adókönyvecs
teremlőlárói bányamunkások c hó 20-án, Szentkedvét, mert arról igazán nem lehelne k, hogy kébe történt bejegyzéséi követő 15 nap alatt köz
István napján tartják meg szokásos áldozati ünne
vetlenül az ipolysági m. kir. pénzügyigazgalöságvidékünkön olyan kevés a nyúl.
pükéi, mely az idén a szokottnál is ünnepélyesebb
— Pályázat. A „szőlőszeli és borászati lap hoz annál is inkább nyújtsák be, mert ezen halárlesz. Az ünnepre Selmecbányáról is sokankészülnek. naptára- a jövő évre úgyis dús tartalmát szépiro | időn túl oda beérkezett felszólamlásaik az 1883— Orvosok gyűlése. A Selmecbányái orvos dalmi rovattal fogja megbövileni. E célból rövid, évi XLIV. l.-c. 5. §-a értelmében mint figyelembe
szövetség tagjai holnap délután tartják meg ren lárcanlaku cikkekre pályázatot hirdet. A tárgy nem vehetők egyszerűen visszaulasiltatnak
' szabadon választható, de kívánatos, hogy benne
des havi összejövetelüket,
Selmecbányán, 1901 augusztus 10-én
a szölőazelrc vagy a borászatra vonatkozás legyen.
— „Róna induló" a cinre egy kellemes ! tehát szaktárca és irodalmi szivonalon álljon. Első
Városi adóhivatal.
daliamul, pompás összharigu zenedarabnak, melyet ! dij 25 korona, a második dij 10 korona. Határ
a mull heti zászlószeulelés alkalmával a bányász- idő I'. évi szeptember 15. A bírálatot s ive-égböl 3805. szám
Hirdetmény!
zenekar játszott. A darabot ilj. Marting István, í elfogadták: dr. Horváth Adóm or.sz. képviselő es sav. 1901.
Vajda Viktor főreáliskolai tanár. A jeligés pályá
Mely széliül közhírré teletik, hogy a folyó
Mart iny István bányaiaivalali főnők lehetséges fia zatok a „szőlészeti és borászati lap** szerkesztő
évi III. osztályú kereseti adó kivetési lajstromok
komponálta s a zongorára alkalmazva is kapha'ö ségéhez (Kecskemét) küldendők.
Jóérzés Ágost könyvkereskedésében. Ára 1 K.
Mensa akade nika egyesület. A buda az ipolysági in. kir pénzügyigazgatóságnak érvé
pesti „Mensa akademika egyesület** nv. 1901 —1902. nyesítési záradékával riiaíva a városi adóhivatal
■ Hány elmebeteg' van Selmecbányán ? tanév
I. felére r következő pályázatot hirdeti: nál I. é. augusztus hó 14-től közszemlére kilétét
Minisleri rendűiéire öss-eiraLtak újból és pontosan, 1. Az egyesület választmánya által betöltendő
hogy városunkban hány elmebeteg, idióta vagy mintegy 120 ingyenes, illetve féldijas ebédsegély re. nek azon figyelmeztetéssel hogy az adókötelesek
erei in van. A pont os kimutatások szomorú képet L helyekre csak tudomány-egyetemi hallgatók iie'áni felszólamlásaikat, s pedig:
u) azon adózók, kik a fenlérinlett kivetési
nyújtanak, melyei az alábbi számok imilalnnk pályázhatnak. A kérvény az elnökséghez cimzendő.
2 Bojári gróf Vigyázó Sándor cs. és kir. kama lajstromban tárgyalt adónemmel már a múlt év
elmebeteg Jdiótft
világosan:
rás ur ö Méltósága által betöltendő négy ingye- ben voltak megróva, a lajstrom kilé: elének napját,
v. erotin
! nes ebéd- es vacsorasegélyre. A kérvények az
20
lő
Selmecbányán . . . .
b) azon adózok, kik a kivetési lajstromban
i alapilványozólioz rimzrndők. E helyekre csak
30
Bélabá nyán , . . . .
22
keresztény, tudomány-egyetemi hallgatók pályáz megállapított adóval a kivetés évében első ízben
13
Hodrusbányán . . . .
5
hatnak. 3. Háromszék, Toronlál, Trencsén és rovatlak meg, adótartozásuknak az adókönyvecs
I Ung vármegyék, — Pozsony, Szabadka. Szál már- kébe történi bejegyzését követő 15 nap alatt
17
2
F.-Róna . . . . . .
Németi és Temesvár sz. kir. városok alispánja közvetlenül az ipolysági m. kir. pénzngyigazgató5
i
Bonka . . . . . . .
: i!l. polgármestere állal beiöltendó így-egy ingye*
13
3
SleíTulló . . . . . .
! nes ebéd- es vacsorasogélyre. E kérvények az sághoz annál is inkább nyújtsak be, mert ezen
—
v. kórház .
. . . .
3
: illető törvényhatósághoz cimzendők. az ilh-iékes- határidőn lul oda beérkezett felszólamlásaik az
: ség világos feltűntél ésével, a mennyiben ezen ala 1883. évi XLIV. l.-c. 5. §-a értelmében min1
98
összesen: 51
pítványi helyekre első sorban csak az oda illelé— Vihnye fürdőn a vendégek szánra au ke^'k tat thalnak igényt. E helyekie ludomány- figyelembe nem vehetők egyszerűen yisszaufasilgusztus hó 3-ig meghaladta az ezeret. Az utolsó i és műegyetemi hallgatók pályázhatnak. Mindezen tútnak
Selmecbányán. 1901. augusztus 10-én.
héten a kővetkező vendégek érkeztek : Kralik 1 bélyegleien kérvényekhez melléklendő: a) index
Városi adóhivatal.
Lajosné birtokos neje és unokalmga Húgén Edith, v, indexmás dat (első éveseknél érettségi bizonyít
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