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TÁRSADALMI HETILAP.

Kiadó tulajdonos és felelős szerkesztő:

SZENTGYÖRGYI EDE.
Szerkesztőség és kiadóhivatal: Bózsa-uteza 74./III. sz. a. hová 
a lap szellemi közleményei és az anyagi rész is ezimzendő.

Megjelenik minden csütörtökön.
Előfizetési ára :

Egy évre........................................................4 frt.
Fél évre........................................................ 2 „
Negyedévre.................................................... 1 „

Egyes szám ára 10 kr.
Egyes számok kaphatók a kiadóhivatalban és Joerges Á. özv. és fia

könyvkereskedésében.

Hivatalos, magán és nyilt-téri hirdetések megállapított díj

szabásunk szerint számíttatnak és minden általunk közöl 

hirdetésre felvilágosítás ingyen adatik.

Képviselő választási mozgalmak, i
Múlt számunkban megírtuk volt, hogy váró- j 

sunkban is különféle konbinácziókra adott okot 
azon elterjedt hir, hogy Farbaky István jelen
legi orsz. gyűl, képviselőnk fellépni nem fog, 
mert egy magasabb állás betöltésére van kisze
melve.

Őszinte örömmel fogadjuk és közöljük Far
baky István orsz. gyűl, képviselőnknek alanti 
nyilatkozatát, melylyel ezen elterjedt hírrel szem
ben kijelenti, hogy neki semmi ilyen kombíná- 
czióról tudomása nincsen és hogy állása meg
változtatására nem vágyik és ebből természetesen 
azt következtethetjük, hogy városunk mandátu
mát a bekövetkezendő uj választáskor is haj
landó lesz elfogadni.

Annál inkább örvendünk ennek, mert ez 
esetben azon hir is elveszti a valóság alapját, 
a mely szerint Hültl József ministeri tanácsos 
és bányaigazgatónk már ez évi november havá
ban nyugalomba vonulna és az ő helyére lett 
volna mostani képviselőnk kiszemelve.

Nincs városunk egész területén ember, ki 
Hültl József bányaigazgatónk nyugalomba vonu
lását kívánná és azt sajnálattal nem venné. — 
Igaz, hogy ez tisztán csak az ő elhatározásától 
függ és annyi évek fárasztó munkája után nem 
csodálhatnék, ha a nyugalmasabb élet utáni 
vágy benne felébredne, de férfias tettereje egy
előre remény éljük gátat vet e vágy teljesedésé
nek és ő hazánk bányászatától oly hervadha-
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megindult a hajó s a mikor mi felébredtünk, magasan * 
járt már a nap a mosolygó kék égen. Reggelizés 
után a hajó fedélzetére mentünk s kényelmesen szé- | 
kékén foglalván helyet, csendesen szemléltük a nílusi 
tájképet.

A tájkép ugyanaz, de a part mentén egy eddig- 
elé nem látott szép fának a dumpálmának a kedves 
formája is beléilleszkedik ebbe a képbe.

Hajónk postaszolgálat végett megállt pár óráig 
Denderánál. Ezt az időt a denderai Háthor temp
lom megtekintésére használtuk fel.

A fáraók palotái és a nép viskói porból voltak 
porrá lettek, a templomok azonban az örökké valóság 
számára épített szilárdabb anyagból készülvén, ma is 
fenállanak még. Igen sok csoda épen, igen sok meg
rongálva : azokat a finom homok őrizte meg, ezeket 
a kegyeletien ember sebezte meg a legérzékenyebben. 
De mindegyiken látni való, hogy az egyptomi temp
lomok mind egy és ugyanazon alapterv szerint épültek.

Az épités a szentek szentjénél — szekosz —
kezdődött; a mely az egész építmény legbelsőbb mag- í 
vát képezte. Azután építették a föld alatt levő sir- > 
boltokat a szentélyt környező folyósokat és szobákat. I 
Ezekhez csatlakozott előbb két kisebb terem és több 
•sarnok — proszekosz — a melynek a menyezete 

opokon nyugodott s jobbról-balról három-három 
)a nyílt be ; végül építették a nagy oszlopcsarnokot 
íyposztilt — nagyszámú oszlopsoraival. Az oszlop-

tatlan érdemű működését elvonni nem fogja. — 
Különösen városunkra nézve, melynek ezüst 
bányászatát a végveszélylyel fenyegető válsá
gos krízisen, szerzett nagy tapasztalatok ál
tal nyújtott szerencsés kézzel vitte keresztül, 
óriási veszteség volna az ő nyugalomba vonu
lása. — Kérnünk kell tehát, hogy e szándékát 
még jó ideig ne teljesítse.

Farbaky István orsz. gyiil. képviselőnk 
kijelentésével megdől azon kombináczió is, hogy 
fel nem lépése esetén Granzenstein Béla pénz- 
ügyministeri államtitkár fog e kerületben képvi
selőjelöltül — természetesen kormánypárti prog
rammal- fellépni.

E hír különben sem talált városunkban 
hitelre, mert tudomásunk szerint az államtitkár 
urnák máris van egy megválasztását teljesen 
biztositó képviselői kerület kiszemelve.

Hogy azonban mindezek daczára még mit, 
mit nem hozhat a jövő, arról persze most nem 
beszélhetünk.

Országgyűlési képviselőnk kijelentését szó 
szerint itt közöljük:

„Igen tisztelt Szerkesztő úr!
Az ezredéves kiállítás nagy jury-jének 

alakuló gyűléséről hazatérve becses lapjának 
f. hó 6-ki számában személyemre vonatkozólag, 
nagy meglepetéssel a következő megjegyzést 
olvastam: „Mint halljuk, eddigi országgyűlési 
képviselőnk a jövő választásnál mint jelölt nagy 
sajnálatunkra aligha fog fellépni, a mennyiben 
egy magasabb állás betöltésére van kiszemelve." j 

csarnok elé csinálták a nagyterjedésű kövezett elő- 
udvart, a melyet oszlopos folyosók — perisztilek — 
környeztek. Azt a tágas udvart kívülről a kapuzat 
zárta el. A kapuzat két csonka piramisszerű bástya
toronyból — pilóna — áll, a melyek a bejáratot fogják 
közre. A pilónak előtt állanak az obeliszkek s ezek 
előtt a fáraók óriási szobrai. A bejárathoz kő szfinksz 
sor vezet. E közt haladt el a hivő nép, a mely a ka
pun belépve, a tágas udvaron gyülekezett össze s az 
oszlopcsarnokba csak egy-egy csodálkozó pillantást 
vethetett. A szentélyt titokzatos félhomály takarta el 
az ő kiváncsi szeme elöl, mert a templomnak nem 
lévén ablaka, csak az ajtón keresztül hatolhatott be 
valamelyes világosság úgy, hogy a szentélyből a nép 
látni ugyan édes keveset láthatott, de sejteni annál 
többet sejthetett. És hát kétségtelen, hogy ez a ti
tokzatosság a láthatatlan istenek és az ő látható 
fiaik, a szentélybe való belépésre egyedül feljogosított 
fáraók iránt nagyon növelte a tiszteletet és a félelmet.

És ez nem is csoda. Hiszen mi is megilletődve 
; állunk meg a templomok hatalmas méretei, óriás 
i koczkakövei, csodaszép domborművű képei előtt.

A denderai templomban is ezek lepnek meg. A - 
1 szfinkszsor, a pilónak és a periszliles nagy udvar ugyan 
! hiányzik itt, de a templom többi részeit annál jobb 

karban konzerválta a századok védő pora, a mely olyan 
vastagon halmazódott fel az idők folyamában, hogy a 
templomot teljesen eltakarta s most az elkotort tör
melék -halomról 15—20 m. magas lépcsőn kell a temp
lom bejáratához lebocsátkozni. Eszünkbe jut itt Lu- 
czifernek a jövendő dicsőségére kiváncsi fáraóhoz í 
intézett szava:

Nem érzed-é a lanj’ha szelletet, ;
Mely arezodat legyinti s elrepül? j
Vékonyka porréteg marad hol elszáll.

Ezzel szemben és mindennemű félreértés 
kikerülése végett kérem annak kijelentésére, 
hogy nekem semmi ilyen kombináczióról tudo
másom nincsen, — állásom megváltoztatására, 
amire pedig már lett volna alkalmam, nem vá
gyakozom s igy azon közleménynek személyemre 
vonatkozó része nem felel meg a valóságnak. 

Kiváló tisztelettel
Selmeczbánya, 1896. augusztus 8-án 

Farbaky István.

A törv. hat. bizottság augusztus 
havi rendes közgyűléséről.

Tegnapelőtt kedden tartotta meg törv. hat. bi
zottságunk augusztus havi rendes közgyűlését Horváth 
Béla főispán elnöklete alatt. Elnök, mielőtt a közgyű
lés tárgysorozatára térne, szomorú kötelességet teljesít 
akkor, a midőn Heyder Antal Selmecz-Bélabánya vá
ros volt utolsó főbírája és selmeczi kir. jbiró elhunytáról 
emlékezik meg. Meleg szavakkal emeli ki a főispán, a 
boldogult nagy érdemeit és indítványozza, hogy a törv. 
hat. bizottság részvétének jegyzőkönyvileg és az öz
vegyhez intézendő átiratban adjon kifejezést, valamint 
hogy a Zsigmondy-utczában a járásbírósággal szemben 
lévő czementirozott kutat, melyet a boldogult gon
dozott, Heyder kútjának nevezze el. Ezen indít
vány általános helyesléssel elfogadtatott. Ezután 
felolvastatott a polgármester jelentése a közigaz
gatás julius havi állapotáról. E jelentésből két mo
mentumot emelünk ki; az egyik azon javaslat, hogy 
a bélabányai városi korcsma épület korházzá, esetleg 
járványkorházzá, a másik a jelentésnek a vízvezetékre 
vonatkozó része. A bélabányai kórház kérdésénél fel
szólalt Oldinger Antal és furcsának találja, hogy orvos

Egy évben e por csak nehány vonalnyi, 
Egy század évben már nehány könyök, 
Pár ezred év gúláidat elássa, 
Homoktorlaszba temeti neved . . .

A bejárai kőrészei tekék darázsméh sejtekkel. A 
nagy előcsarnokban három sorban hatosával elhelye
zett 24 kolosszális oszlop irányítja 18 méter magas, 
karcsú kőtestére csodálkozó tekintetünket. Az oszlop 
főket négy-négy ünőfüles, parókás női arcz — Háthor 
istennő feje — ékesíti; az oszlopderekát, a nagy elő
csarnok falait, mennyezetét pedig .'magába az épület 
kő anyagába bele vésett dombormű képek boritják a 
képmagyarázó hieroglifekkel együtt. Ezekből a felira
tokból olvasták le a hozzáértők, hogy e templonyosz- 
lopcsarnokát a „nagy égi teremnek” nevezik.

Valóban a mennyezeten még ma is látni az egyp
tomi eget a felkelő Nappal, a Hold fényváltozásaival 
s a millió csillaggal. Ott látjuk Háthor hosszúra nyúlt, 
óriási alakját: benne ölelkezik az ég és a föld.

Az oldalfalakon a Háthornak áldozó római csá
szárok domborművű képei illeszkednek egymás mellé 
mintha rámákba foglalt csupa egyméretű négyzetes 
falikép helyeztetnék egymás mellé.

Selmeczbánya történetéből. 
(Történelmi vázlat egy német nyelvű, múlt századbeli 

kézirat felhasználásával.)
X.

Említettük, hogy a bányászzavargások lecsillapí
tására ide küldött királyi biztosok a lázongások fő- 
okául az uj vallást tüntették föl. Szembeötlő az, hogy 
ez urak a bányászok nyughatatlankodásait igen kezük 
ügyére eső űrügyül használták fel, hogy a reformatio- 
nak itt lehetőleg gátat vessenek. Jelentésükben egye
nesen lázitóknak és csábítóknak nevezik az uj vallás
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nélkül Bélabányán kórház létesittessék. De igenis szükség 
van hullakamarára, hogy ne fordulhassanak elő oly 
botrányos esetek, mint e napokban történt, hogy egy 
hulla törvényszéki bonczolás bevárása miatt öt napig 
feküdt a lakáson s nemcsak a házat, de környékét is 
hulla bűzzel megfertőzte. Hültl József, mint tervezetet 
elfogadja a polgármesteri indítványt, mert úgy is tudja, 
hogy nem lesz belőle semmi. Különben ő is Oldinger 
véleményén van, mert orvos nélkül ő sem képzelhet 
el egy kórházat. A vízvezetékre nézve kijelenti, hogy 
nagyon helyes, hogy 20—30-szori bizottsági tárgyalás 
után a vízvezetéki tervezet ismét a bizottság elé kerül í 
hiszen csak 50000 frtnvi költséggel van ez felvéve. 
Mindkét polgármesteri indítvány tehát mint tervezet 
a jelentés többi pontjaival együtt tudomásul vétetett. 
— Marschalko Gyula biz. tag azon ajánlatára, hogy a 
város minden telhető erővel oda törekedjék, hogy egy 
harmadik személyvonat is közlekedjék Selmecz és a 
főváros között, nemcsak — úgymond — az utasok 
kényelme, de a kereskedők és iparosok üzleti érdekében 
is, elhatározta a közgyűlés, hogy minden lépés meg
tétessék orsz, gyűl, képviselőnk és polgármesterünk 
által is, e czél elérésére, melyre Hültl József, kiemelve 
a levélközlekedési mizériákat is, elnöklő főispánunkat 
szép szavakkal felkérte. Marschalko még kiemelte, hogy 
ha Besztercebánya—Budapest között négy, mért nem 
közlekedhetnék Selmecz—Budapest között három 
személyvonat. Az árvaszék képiseletében Arthold Géza 
tanácsos lett a közigazgatási bizottság tagjául megválaszt
va. Felolvastatott a városi erdőmester és mérnök julius 
havi jelentése. Huber József tornatanitó ismert nyugdíja
zási ügyében meglehetős élénk vita után, melyben 
Hültl, Pauer, Heincz és Szitnyai szólaltak fel, elnöklő 
főispánunk az ügyre vonatkozó kijelentései folytán a köz
gyűlés utasította a városi tanácsot, hogy a pályázat 
iránti előleges intézkedéseket megtegye és az ügy érdem
leges tárgyalását a szeptemberi közgyűlés elé hozza. Az 
1895. évi árvatári zárszámadásoknál elnök kéri a város 
közgyámját utasítani, hogy jövőben ezen számadást a 
rnárczius, legkésőbb ápril havi közgyűléshez mutassa 
be. — A Vihnyére leendő csendőrkirendeltség tárgyá
ban Hültl József nem tartja elegendőnek, hogy az csak 
a nyári hónapokon legyen ott, hanem igenis télen- 
nyáron át ottan működjék. Elnök már azt is előme
netelnek tartja, ha csak nyáron át lesz Vihnyén 
csendőrség és később könnyebben érhetjük el, hogy 
az a téli hónapokra is kiterjesztetik. Egyben kijelenti, 
hogy a csendőrkirendeltség költségeit Barsmegye volna 
köteles fedezni, melynek területen Vihnye fekszik és 
igy kérni kellene a belügyminiszter az iránti intézke
dését, hogy a költséget Barsmegye viselje, mely eset
ben egy teherrel könnyebbülnénK. Polgármesterünk ki
jelenti, hogy ez ügyben a tanács már két sürgős átiratot 
intézett Barsmegye törvényhatóságához, a nélkül, hogy 
választ kapott volna. Miután még Krausz V. Gy. biz. 
tag erélyes hangon szólalt fel ez ügyben, elhatározta
tott, hogy a ministeriumnál a kellő lépések újból meg

követőit, kikre, ha megszöknének, a hűtlenség bűne 
kimondassák, s jószágaik elkoboztassanak.

Hogy a reakczió ilyetén nyilvánulása nem egyet 
megfélemlített, igen érthető, annál is inkább, mert több 
oldalról zaklatásoknak is voltak kitéve. Kék Simon is. 
valószínűleg a föléje tornyosuló veszélytől tartva, jó
nak látta biztos menedéket keresni, s ez okból Te- 
scbenbe ment, honnét nem is jött többé vissza.

Mindezek daczára, mondhatjuk, a reformatio itt 
nemcsak alapos gyökeret vert, de kétségtelen diadalt 
aratott. Kitűnik az abból is, hogy még dominikánus 
szerzetesek is felvették az uj vallást. Igaz, hogy Kék 
Simon távozása leverőleg hatott a kedélyekre; de 
Staudacher Zsigmond lelkes szavai nem engedték 
csüggedni a hívőket. Ezek Kék Simon távozásával 
Staudachert. választották főlelkészül, de nem nagyon 
soká épülhettek ennek beszédéin, mert ez, ki tudja, 
mily körülményektől indíttatva, nejével együtt Witten- 
bergbe ment, s ennek környékén, Luther közbenjárása 
folytán, papi állomást nyert.

Mily közkedveltségnek örvendhetett Selmeczen 
Staudacher, kitűnik abból is, hogy a városi tanács 
1534-ben február 19-én kelt levelében Staudachert 
visszahívja, mely hívásnak, kútforrásunk szerint, az en
gedett is, s újra el foglalta, még az évben, tehát 1534- 
ben a főlelkészi állást Selmeczen.

Megemlítve most előlegesen azt, mire később 
részletesebben is visszatérünk, t. i, hogy az 1524-26 
évekre esik körülbelül itt Selmeczen a latin iskolák 
alapítása is, nem lesz talán érdektelen Staudachertől 
kezdve 1807-ig az ev. pastori germanici és slavici 
névsorát közölnünk, melyben nem egy ismerősebb ne
vet is találunk. Most is vannak még Selmeczen, kik
nek elődeik akkoriban selmeczi polgárok voltak, és 
segítettek a városnak anyagilag és erkölcsileg szilárd 
alapot adni.

fognak tétetni. — A húsfogyasztási adóról a múlt szá
munkban hozott czikkre vonatkoztatva felszólalt Sztan- 
kay Ferencz biz. tag. E felszólalás folytán polgármes
terünk erélyes hangon utasított vissza minden.gyanúsítást 
és kijelentette, hogy e pótadó bérletéért az elmúlt 3 
évi turnusz alatt évenként 720 frt fizettetett, melyet 
most a bérlő 750 írtra emelt fel. A tanács a legkor- 
rektebbül járt el, nyíltan a közgyűlés elé tárva az 
ügyet és semmit suttyomban nem tett. Kijelenti egy
szersmind, hogy csak örvendeni fog annak, ha a kellő 
időben egy 1200 frtos ajánlat érkezik be. Következett 
a közgyűlés legérdekesebb és legfontosabb tárgya: a 
városi tisztviselők fizetésének felemelésére kiküldött 
bizottság javaslata. E javaslatot Pauer János mint e 
bizottság előadója, magvas és szabatos előadással ter
jesztette a közgyűlés elé. Maga a javaslat rendkívüli 
gonddal, nagy fáradtságot okozott munkával van ki
dolgozva és valóban megérdemelte e bizottság érde
mekben gazdag elnöke Hültl József ministeri tanácsos, 
előadója Pauer János akad, titkár és minden egyes 
tagja azon meleg hangú köszönetét, melyet nekik 
elnöklő főispánunk a maga és a törv. hat. bizottság 
nevében, Heincz Hugó tiszti ügyész pedig — különö
sen kiemelve Hültl Józsefnek nagy érdemeit a város 
érdekei körül is — az egész város közönsége nevében 
szavazott. E bizottsági javaslat ugyan adott elég élénk 
vitára okot, mely különösen a tiszti főorvos fizetése, s 
a rendőrfőkapitány 200 frtos évi pótléka és a külutczai 
biztosok lakpénze körül folyt és mely vitában többszö
rösen vettek részt Sztankay, Oldinger, Hültl, Kachelman 
Farkas, Pauer János, ki különösen a javaslat objekti
vitását védelmezte meg derekasan és alaposan, de 
mégis szavazat többséggel elfogadtatott.

E szerint a polgármester fizetése 2000 frt, lakpénze 300 frt. 
fajárandósága 80 köbméter; a rendőrfőkapitány fiz. 1400 frt, évi 
pótlék 200 frt. lakp. 250 frt. faj. 60; a főjegyző, tanácsosok és vá
rosi mérnök fizetése 1400 frt, lakp. 250 frt faj. 60, a mérnöknél 
a lakpénz és fajárandóság elesik ; erdőmester fiz. 1400 frt, lakp. 
250 frt faj. 60 kb. utazási 250 frt és lóátalány 500 frt; tiszti ügyész 
fiz. 800, lakp. 250, faj. 60; tiszti főorvos fiz. 1000, lakp. 250, faj 
60; számvevő fiz. 1300 lakp 200 frt faj. 50 ; pénztáros fiz. 1200, lakp. 
200. faj. 50; aljegyző, alkapítány, pénztári ellenőr és levéltárnok 
fiz. 1000, lakp. 175, faj. 40; állatorvos fiz 800, lakp. 175, és faj. 
30,- 180 frt. általány; közgyám fiz. 800 frt.lakp. 175, faj, 30 lesz:

Ily arányban lettek a számtisztek és Írnokok fi
zetései s illetve lakpénzei, valamint a rendőrbiztosok 
lakpénzei szervezve és a városi tanítók fizetései is meg
állapítva. — Különben e nagyfontosságu tárgygyal a 
jövő számunkban fogunk foglalkozni. A közgyűlés több 
v. tisztviselő, rendőrbiztos és erdővédnek az ezredéves 
országos kiállítás megtekintésére 20—25 frtnyi segélyt 
szavazott meg. A lövészegylet kérelme, hogy a 40 
frtnyi városi segély 80 írtra felemeltessék, elutasittatott. 

| Gserny József szabómester a város kötelékébe felvéte
tett. Ezzel a közgyűlést elnöklő főispánunk éljenzések 
közt berekesztette.

Mint igen érdekes adatot megemlítjük itt. hogy 
Luther Márton testvére több bányászszal Eislebenből 
ide Magyarországba költözött, s Libetoányán letelepe
dett hol mainapig is élnek utódai; midőn e sorokat 
írjuk Selmeczen is él még egy nő, ki a Luther család 
sarjadéka.

Mielőtt az 1524—1526 években tehát a refor
matio itteni meggyökerezésének idejében itt alapított 
latin iskolákról szólnánk felsoroljuk az elébb említett 
névsort. Standachert 1536-ban követte Kolb vagy 
Panicula János, 1541-ben Kresling János magister 
1549-ben Ampfer Farkas 1552-ben Cubicularius, vagy 
Kammerknecht Ulrich 1574-ben Everhard Mátyás, 
1562-ben Starenberg Frigyes ugyan ez évben Dr, Senger 
György 1589-ben Schubhertz János, 1590-ben Vörninger 
András, 1596-ban Fischér Boldizsár, 1597-ben Lentius 
Pál magister, 1620-ban Pampovius Valentin magister, 
1624-ben Móltzer Móricz. 1627-ben Rullich Valentin 
1657-ben Windisch János.

1673-tól 1678, tehát 5 éven át nyilvános isteni 
tisztelet nem lett tartva; mely körülményt talán az 
akkori háborgós állapotoknak lehet tulajdonítani, 
melyekre különben visszatérünk, mint Selmeczbányát 
is közelebbről érdeklőkre. . 1678-ban, legjobb bizony
ságául Tökölyi Imre itt jártának az ev. lelkészi hi
vatalt itt Tököly Imre udvari lelkésze, Hóhér Mátyás 
foglalta el. 1682-ben Agustini Éliás senior. 1685-ben 
Pilarik István magister, 1692-ben Quetony Sámuel 
1701-ben Zabler Jakab, 1711-ben Unbehauer Milhály 
1716-ban Woigt Kristóf, 1732-ben Simonides János, 
1741-ben Polli Mihály, 1749-ben Demjan János, 1770- 
ben Csernanszky János, superitendens, 1784-ben Ha- 
maliar Márton, superin tendens. ki alatt az uj templom 
is épült. 1804-ben Ambrosi Sámuel, 1806-ban Kostra 
János, 1807-ben Winterlich János.

(Folyt, köv.)

Újdonságok.
— Személyi hírek. Horváth Béla főispán múlt 

hétfőn városunkba érkezett és a kedden tartott törv. 
hat. bizottság közgyűlésén, valamint a közigazgatási 
bizottság ülésén elnökölt. Főispánunk tegnap hagyta 
el városunkat s visszautazott alsó-ipolynyéki birtokára, 
hol a nyarat tölti. — Farbaby István orsz. képvi
selőnk múlt hétfőn Budapestre utazott. — Schenek 
István, Dr, nyug, főbányatanácsos a magy. tud. akad, 
tagja városunkban időzik. — S eh el le Róbert kir. 
bányatanácsos, akad, tanár vegyelemzések eszközlése 
czéljából néhány napra Zágrábba utazott. — Vitális 
István munkatársunk, lyc. tanár fiatal nejével váro
sunkba érkezett. Részünkről is melegen üdvözöljük a 
fiatal párt. — Lene só János lyc. tanár nyári tartóz
kodási helyéről visszaérkezett.

— Kitüntetés. Platzer Jenő nyug. kir. számta
nácsos és számvevőségi főnök érdemeinek elismeréséül 
a Ferencz-József rend lovagkeresztjével lett felséges 
királyunk által kitüntetve.

— Eljegyzés. Fényes Sándor Dezső budapesti 
bankhivatalnok jegyet váltott Priviczky Emma Antónia 
kisasszonnyal, Priviczky Rezső kereskedő és háztulaj
donos kedves leányával.

— Fényes esküvők. Azon kellemes helyzetben 
vagyunk, hogy egyszerre két fényes esküvőről hozha
tunk hirt, mely esküvők egyike e ' hó 8-én tartatott 
meg, a mikor is Simonfy Ákos nagykörösi erdőtiszt 
lépett házasságra Moesz Hermin kisasszonnyal, Moesz 
Géza ev. lyc. tanár és neje szeretetre méltó leányával. 
A lakadalrni menet d. u. 5 órakor indult el 14 hintón 
a mennyasszony szülői házából az anyakönyvvezetői 
hivatal elé. Az anyakönyvvezető hivatalban, mely dél- 

i szaki növényekkel és virágcsokrokkal igen szépen volt 
díszítve, Krausz Kálmán rendőrfőkapitány mint anya
könyvvezető adta egybe a polgári házasság formái 
szerint a fiatal párt. A formaságok befejezése után 
magyar díszbe öltözött főkapitányunk szokott komoly- 

; Sággal és elegancziával tartott rövid beszédben üdvö- 
i zölte a fiatal házaspárt és tartós boldogságot kívánt 
í annak. Innét a lakadalrni menet gyalog a tőszomszé

dos ág. evang. templomba vonult, hol Hrentsik Károly 
; evang. lelkész, kerületi esperes adta a fiatal párra az 
j egyház áldását. Hogy a szebbnél szebb, elegáns toilet- 
i tekben megjelent násznépet és e között a mennyasszonyt 
í hófehér és bájos nővérét rózsaszínű ruháikban, valamint 
i a mennyasszonyi uszály hordó két kis fiút és egy apró 
! leánykát pompás öltözékében és a tarkálló egyenruhák- 
‘ bán megjelenteket is, a nagyszámban cgybegyült kiván- 
j esi, különösen hölgyközönség nagy érdeklődéssel 
* nézte, azt tán felesleges is megemlítenünk. A polgári és 
j egyházi szertartást a mennyasszony szüleinek házában 
I gazdag lakoma követte, melyré a rokonokon kívül 
i Hrentsik K. ev. lelkész, Krausz K. főkapitány és az 
í itt levő lyc. tanárok és nejeik is hivatalosak voltak, 
j A vendégszerető ház csakhamar viszhangzott a jókedv- 
! tői, a komoly és vig toastoktól, a rokoni és baráti 
i szeretet sok nyilvánulásától, melynek tárgyai főképen a 
' fiatal pár és az őrömszülők voltak. A társaság fiata- 
! labb része azután tánezra perdült, melynek csak a haj- 
! nali órák vetettek véget.

A másik nem kevésbé fényes esküvő tegnap d. 
; e. tartatott meg, a midőn Remenyik Károly dreukovai 
I bányamérnök kelt egybe Herrmann Melanie kisasz- 
í szonynyal, Herrmann Emil akadémiánk tudós tanárá- 
' nak, m. kir. főbányatanácsosnak szellemdús leányával, 
j Ezen lakadalrni menet is hosszú kocsisorokban vonult 
I fel először az anyakönyvi hivatal elé, melyben Krausz 
! Kálmán magyar díszruhában végezte anyakönyvvezetői 
í tisztjét. A formaságok befejezése után az anyakönyv- 
i vezető szép szavakkal kívánt tartós boldogságot ezen 
í fiatal párnak is. Az anyakönyvi hivatal ez alkalomból 

is ízlésesen volt feldíszítve délszaki növényekkel és virág 
girlandokkal. A megkötött polgári házasságot követte az 
egyház áldása. Azután az örömapa Herrmann Emil há
zában fényes lakodalmi dejeuner volt, melynél igen sike
rült felköszöntők mondattak és a fiatal pár számos 
oldalról űdvözöltetett. A fiatal mátkapár a tegnap 
délutáni gyorsvonattal nászútra utazott.

— Egy akadémiai ifjú halála. Lukovits Dezső 
! Il-od éves vaskohász a múlt héten Likéren meghalt 

A szép reményekre feljogosító ifjú, ki a Volny-féle. 
ösztöndijt is bírta már, május havában hagyta el be- 

í tegen városunkat, hogy Likéren övéinek szeretettel 
ápoló karjai között gyógyulást keressen, de e helyett 

: a kérlelhetlen halál fiatal életének véget vetett.
I

— Örvendetes akadémiai hir. Mint hitelt ér
demlő helyről halljuk, a m. kir. pénzűgyministeriüm 
engedélyezni fogja egy uj akadémiai épület felépítését 
mely különösen az elektro-technikai berendezések 
gyűjtemények és tantermek befogadására fog szolgálni 
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E czélra — mint halljuk — már a jövő évi budgetbe 
100000 írt lesz előirányozva.

— Hulla bonczolás. Gregor János bélabányai 
kohómunkás a múlt héten meghalt. Eltemetése előtti 
napon özvegye beállított Ballon István bélabányai 
rendőrbiztoshoz azzal, hogy férjét nem régiben meg
verték és hogy ez okozta halálát. A rendőrbiztos 
nyomban jelentést tett a helybeli kapitányi hivatalnál, 
mely ismét az itteni kir. járásbíróságot értesítette. Erre 
sürgönyileg lett, értesítve az ipolysági kir. ügyész és a 
kir. törvényszéki orvos,, kik már másnap ide is ér
keztek. A Bélabányán eszközölt bonczolásnál kitűnt: 
— Gregor Jánost dr. Kapp Jakab három hónapon át 
kezelte nagy mérvű tüdősorvadás ellen — hogy a hullán 
a külerőszak nyomai sem észlelhetők. Mindazonáltal a 
bonczolás megejtetett, melyet dr. Tandlich Ignácz 
végzett és mely minden kétséget kizáró módon beiga
zolta azt, hogy a bonczolt valóban tüdősorvadásban halt 
meg. Az özvegy által tett feljelentésre állítólag az adott 
okot, hogy férjét nehány hét előtt arczul ütötték. Ez 
esetnél megbotránkoztató volt az, hogy a kiásott hulla 
5 napon át feküdt a házban, miután Bélabányán hulla
kamara nincs. A hullából eredő bűz nemcsak a köz
vetlen szomszédság, de az egész környék levegőjét 
rontotta meg. Bélabányán, ha már nem is egy kórház, 
de legalább egy hullakamra felállítása elodázhatlan 
szükség, hogy többé hasonló, megbotránkoztató esetek, 
mint a fennebbi, elő ne forduljanak.

— Az ev. lyeeumot kormányzó kerületi iskolai 
tanács Farbaky István felügyelő ur elnöklete alatt 
múlt szombaton tartott gyűlésén az újonnan szerve
zendő második mathematika-phy.sikai tanári állásra a 
két pályázó közül Zalányi Jánost, eddig aszódi algym- 
nasiumi igazgatót ajánlotta a vallás és közoktatásügyi 
ministernek kinevezésre.

— Borzasztó vihar pusztított tegnap dél után 2 
órakor városunkban. Midőn e sorokat írjuk, 
csak annyit tudhattunk meg, hogy a viz által 
okozott pusztítások főoka a rósz, szakavatatlan módon 
készült kanalizálás. A rengeteg mennyiségben összegyűlt 
viz rendes lefolyást nem nyerhetvén, először is a fő
ispán laka sarkán óriási gödröt ásott de ez 
nem segített, tovább hömpölygőit, mindent, mit út
jában talált, magával sodorva. így a rigói hidakat 
mind szélszakitotta és az Ochtendung házhoz érve, ott 
a hátulsó szobákba és a bolt helyiségbe hatolt be és 
majdnem két méternyi magasságba áradt fel. Tennen- 
baum ruhakereskedőkét kis gyermekét Matzan Ferencz 
asztalos mester mentette ki. Mindenki eszeveszetten 
rohant ki a házból, melynek szomszéd házába, özv. 
Mihálkáné házába is behatolt a piszkos és iszapos viz 
rettenetes ijedelmet okozva. E házban a földszinten lévő 
és Bernhardt kerületi segélypénztári pénztárnok által la
kott szobába 2 lábnyi magasságra nőtt a piszok viz elron
gálva nemcsak a padlót, hanem a bútorok egy részét 
is. Az alsó óvodai helyiségekbe is behatolt az ár és 
méternyi magasságban áll olt még most is, midőn c 
sorokat Írjuk, a viz. Szerencse, hogy szünidő volt és 
a gyermek ott nem voltak. A kamaraház előtti rigói hidakat 
magával sodorta. Sok házba hatolt be és lett roppant 
károkat, melyekről csak jövő számunkban számolha
tunk be. A vihar majdnem egy óra hosszat tar
tott, de ilyen pusztítást és veszélyt nem okoz ha 
jó kanalizálásunk van. Az Ochtendung házban 
okozott óriási kár és veszedelem nem törté t volna, 
ha a főkanálist özv. Mihálkáné házától is tovább ve
zették volna, de az volt éppen a baj, hogy innét tovább 
vezetve nem volt; a viz összegyűlt és ellenállhatlan 
erővel rontott be a szobákba rombolva mindkét ház
ban. — Nem érdektelen látványt nyújtott az sem, a 
mint a viz a Rózsa-utczába, sőt a város főutczáira is 
sodorta a szebbnél szebb ruha, mente, dolmány, vikler, 
és a diszes különféle dús választékú csizma, fél és 
egész czipő, talp, bőr és még sok mindenféle fosz
lány maradványokat. Végül megjegyezzük, hogy rend
őrségünk és derék tűzoltóink nyomban megjelentek a 
vész helyén és a szivatyuzási munkálatokat foganato
síttatták. Nagy veszedelmet okozott a viz a Feiencz-akna 
alatt, Szent-Antal felé fekvő házaknál, melyek mind 
viz alá kerültek, olt a bánya és kohó munkások siettek 
segítségre.

— Az ezredéves kiállítás munka kiállításánál 
városunkból is két iparos tanoncz és két iparos segéd 
lett kitüntetve. Még pedig a tanonezok közül második 
dijat (egy aranyat) Haláth Dániel és Kiszela Sándor, 
—• a segédek közül ugyancsak második dijat (két 
aranyat) Schramek Lajos és Schalmok János nyert. 
A derék fiataloknak a nyert dijak ünnepélyesen fog
nak átadatni.

Különfélék.
— Emléklövészet volt f. hó 9-én, még pedig 

■nufScjiarf Nándor, volt főlövészmester e czélra szánt 
apitfányából. A tűzoltói közgyűlés és a steffültói 
sztekézés miatt csak kevés résztvevő volt jelen, mi
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azonban nem lankasztotta a jó hangulatot, 679 lövéssel 
758 köregység éretett el, e között 17 négyes, melyből 
Belházy Gyula 4-et, Bencze Gergely 2-őt, Dessewffy 
Aurél 3-at, Friebert Ferencz 3-at, Krausz Géza 2-őt 
és Seidei Ágoston 3-at lőft. Az első dijat Friebert 
Ferencz, a másodikat Krausz Géza és a harmadikat 
Dessewffy Aurél nyerte el.

— Millenniumi dijtekezés Steífultón. Folyó hó 
9-én tartotta rendes évi dijtekezését a steffültói tekéző- 
egyesület. A dijtekezés nagy számú közönség jelenlé
tében a következőleg folyt le: négy órakor az elnök, 
Érti Vilmos, közszeretetben álló polgártársunk, megnyitó 
beszédet tartott, a melylyel buzdította az egyesület 
minden egyes tagját, hogy törekedjék a babért meg
nyerni. Öt dij volt kitűzve: az elsőt Knezovits A., a 
másodikat Dobó S., a harmadikat Faller dr., a negye
diket Melts A., az ötödiket Vándor I. nyerte meg. A 
tekézésnek vége '/28 órakor lett, a mikor ismét az 
elnök felemelkedett helyéről és záró beszédet mondott 
a jelenlevőkhöz. Igazán szép és megható volt a je
lenet, a mikor ahhoz ért, a hol dicsőségesen uralkodó 
Királyunkról és szeretett magyar hazánkról szólt! Végül 
az elnök felkérte a jelenlevőket, hogy az ezen ünnep
napot hozza kapcsolatba az ezredéves országos ünne
péllyel és azt jegyzőkönyvbe foglalja be. Az ünnepély 
a derék elnök éltetésével 4 órakor fejeztetett be.

— A helybeli önkéntes tűzoltó egylet 23-ik 
rendes évi közgyűlését f. é. aug. 9-én a városi 
tanácsteremben 45 tag jelenlétében Bernhardt Adolf 
elnöklete mellett tartotta meg. A költségelőirány
zat tárgyalásánál a választmánynak azon ajánlata, 
hogy az egylet költségén téli tűzoltó kabátok sze
reztessenek be, újabb megfontolás végett a választ
mányhoz vissza utasittatott, mire Pauer főparancsnok 
annak helyébe azon czélszerű ajánlatot javasolta, hogy 
a város mellékutczáiban az őrszobával egybekapcsolt 
tűzjelző állomások állíttassanak fel, hogy tűz esetén a 
vész egyszerre minden irányban azonnal jelezve legyen 
mi által a távolabb lakó tűzoltók előbb értesülnek a 
tűzről. Uj tagok gyűjtésére kiküldetett egy három 
tagú bizottság. A Budapesten tartandó tűzoltói con- 
gresszushoz kiküldetett Pauer fő és Greguss alparancs- 
nok kikhez még vagy 20 tag csatlakozik. A tisztuji- 
tásnál egyhangúlag újból a régi tisztviselők válasz
tattak meg a választmányba ; mélt. Péch Antal helyébe 
Fizély Károly választatott meg. Az elnök elhunyt Péch 
Antalról is emlékezett meg jelentésében kiben az egylet 
legnagyobb jóltevöjét vesztette el.

— Gyógyszerész járás gyűlés. Mint lapunk 
múlt számában is említettük, a VH-ik gyógysz. járás 
igen érdekes ülést tartott, melyen jelen voltak Margótsy 
János elnök selmeczbányai, Kirchner Dániel aligazgató 
losonczi, Káposztássy Ferencz kékkői, Stech Lajos zó
lyomi. Hrabéczy Kálmán bars-szt-kereszti gyógyszeré
szek és Dr. Sztankay Aba egyleti tag. Az ülésen a le
küldött belűgyministeri tervezet egyes pontjait vitatták 
meg, melyek közül kiemelendők, hogy sem a reál jogú 
gyógy tál-tulajdonosoktól, sem a személy jogú gyógytár- 
tilajdonosoktól szabadságvesztés vagy biróilag való 
elitéltetésők esetén sem legyen megvonható a jog, mert 
ezáltal az illető gyógyszerészek családtagjai lennének 
mint teljesen pártatlanok sújtva, hanem igenis kezelők 
tartására legyenek utalva, vagy pedig záros határidő 
alatt azt eladhassák. Továbbá hogy a belügyminister 
oda hol 2 év óta orvos működik, a törvényhatóság véle
ményezése nélkül önhatalmúlag ne engedélyezhessen 
gyógytárat.

— Pályázat a járásbirói állásra. A Heyder 
Antal elhalálozásával megüresedett selmeczbányai kir. 
járásbirói állásra pályázat hirdettetett ki, mely pályázat 
e hó 20-án jár le.

— Az ebadó bárczák e hó 25-éig vál tandók 
a rendőrkapitányi hivatalnál; kik e határidőt elmu
lasztják, birsággal fognak büntettetni. Az ebtartó kö
zönséget figyelmeztetjük tehát e körülményre.

— Érdekes turista-út. Hétfőn, augusztus 3-án 
Schelle Róbert, Bencze Gergely és Faller Károly akad, 
tanárok esős időben Beszterczebányán át Urvölgyre 
érkeztek, hol a társasághoz csatlakozott Wiezner Ottó 
beszterczebányai rézpöröldei főnök, Pelachy Ferencz 
magurkai banyaművezető és dr. Kolczonay Ernő kincs
tári orvos. Itt megtekintették a bányatelepek külsejét 
különösen egy táróját, mely azért is érdekes, mert 
benne nyáron át is jég található. Innét másnap 4-én 
kora reggel az urvölgyi Stureczen keresztül a Karám 
nevezetű menházhoz értek, hová fél órai várakozás 
után Koritniczáról Jezsovics Károly lyc. igazgató is meg
érkezett és a társaság által nagy ujongással lett fogadva. 
Az említett menházhoz tett útjuk közben nagy élvezetet 
nyújtott a turista társaságnak a gyönyörű Ciclamen 
(havasi virág) messzeterjedő, bájoló illata. Ugyancsak 
e menház körül ebédeltek és pompás kedvvel és hu
morral kneipolgattak a nedves havasi fűben. Ezen 
kneipolás komikusabb részleteit a társaság egyik tagja

I jóízű humorral rögtönzött plajbász rajzokkal meg is
> örökítette. Ebédközben érkezeti meg ide Prohászka 
j József óhegyi főerdész is. Itt a magasban este azután 
i rakettákat bocsátottak és a menedékházban kipihenve 
I és átaludva az eddig tett út fáradalmait, másnap 5-én
> útjukat folytatták és a Sponga, Kecskehát (Közi chrbátj 
’ és Priszlop havasokon — folyton a Prasiva alatti 
| Priszlop nyergen és a Prasiva keleti lejtőjén 1683 mé- 
i ternyi magasságban haladva — Kosariszko magaslatá- 
i hoz érlek, melynek egyik oldaláról gyönyörű kilátás 
j nyílik Liptó, Szepes, Árva, Turócz megyék felé, míg 
I másik oldaláról az egész Garam-völgy látható. Valódi

turista (nem mondjuk farkas) étvágygyai elköltött jó 
ebéd után, Jezsovits Károly kivételével, ki vissza ment 
Koritnyiczára, a társaság többi tagjai a Latiborszka-

I holán át lebocsátkoztak Magurka felé. Útközben meg
tekintették a Joachim és a Rilterstein tárókat és 
Magurkára érve ott egy napot töltöttek Pelachy bánya
művezető vendégszerető házánál. Visszafelé a gyurko- 
vai havason óriási ködben haladva át lefelé a Péteri 
völgybe indultak, hol Kiszla savanyu vizforrás mellett 
Ambrus erdészjelölt a társaságot fogadta és néhány 
órai olt tartózkodás után lefényképezte. A péteri vasúti 

| állomástól azután Beszterczebányán át selmeczi turis- 
I fáink vasúton érkeztek haza. A turisták legnagyobb 
i útja volt a Prizloptól Magurkáig tartó ut, mely 1400— 
■ 1700 méternyi magasságban 6 és fél órai egyhuzam- 
! bán tett gyalogolás után tétetett meg. Turistáink két 
j vezetőt is alkalmaztak és Péteriben Palka erdész által 
j lettek megvendégelve. Az érdekes turistikai kirándulást 
i a resztvettek nem egyhamar fogják elfelejteni.

— Vihnyére kért csendőr kirendeltség1 ügye 
I is napi rendre került a tegnap előtt tartott törv. hat. 
i bizottság közgyűlésén és tudomására lett adva a köz- 
J gyűlésnek, hogy a belügyminister hajlandó a „nyári 
i hónapokra csendőr kirendeltséget oda szervezni, ha 

hogy ennek költségeit városunk fogja fedezni. — Mi 
már a múlt havi közgyűlésünkről szóló tudósításban 
kiemeltük azt, hogy Vihnyén, mint Bars megye terü
letén fekvő községben a közbiztonságról Barsmegye 
köteles kétségkívül gondoskodni és megjegyeztük azt 
is, hogyha erre e megye törvényhatósága nem képes, 
akkor csatolják e községet a mi törvényhatóságunkhoz, 
mely esetben e város, mint az ottani fürdő tulajdo
nosa erről is gondoskodni fog. A felháborodás bizonyos 
nemével fogadta a törv, hat. bizottság polgármesterünk 
azon kijelentését, hogy ez ügyben Barsmegye közön- 

i ségéhez már két ízben tett sürgős átiratát e megye 
; tövényhatósága eddigelé válaszra sem érdemesítette 
I és igy kénytelen volt városunk tanácsa egyenesen 
: a belügyministeriumhoz fordulni. Bizony furcsa állapo- 
; tok ezek !

— Megyei bál Vihnye fürdőben. Holnapután
> szombaton egy igen sikerültnek Ígérkező tánczvigalom 
' fog megtartatni, melyen Barsmegye előkelőségén kívül 
i egész vidékünkről is számosán fognak résztvenni. A zenét 
i Balogh Laczi jól szervezett zenekara fogja játszani.

— A szülők réme, a sarlach-difteritisz, igaz, hogy 
csak sporadikusan, de újból felütötte borzadályos fejét 
városunk területén. E rém áldozata lett Medzky stef- 
fullói rendőrbiztos kis leánykája is és mint megbíz
ható forrásból értesülünk a járvány a budapesti szün
idei gyermektelep egyik tagja által — ki azonban 
felgyógyult — hurczollatott hozzánk. — Most csak az 
a fő, hogy minden óvintézkedés megtétessék, hogy e 
szörnyű gyermekpusztitó járvány már csirájában ártal
matlanná tétessék, mely intézkedést főkapitányunk, 
mint a városi közegészségügyi hatóság feje, dicséretes 
erélylyel meg is tett.

— Napfogyatkozás. Városunkban bizonyára 
kevesen észlelték azon érdekes tünetet, melyet a múlt 
vasárnapon e hó 9-én reggel 6 óra tájban okozott 
egy teljes napfogyatkozás. A beállott sötétséget persze 
sokan a felhős, sűrűn borús időjárásnak tulajdonították. 
A legtöbban azonban édesen átaludták a napnak eme 
fogyatkozását s igy eszükben sem volt ezt megfigyelni. 
A borús időjárás különben sem volt alkalmas arra, 
hogy az érdekes tüneményt kellő megfigyelés alá lehe
tett volna venni.

— A vihar pusztításairól, mely a múlt héten 
országszerte dühöngött, szomorú híreket hoztak a 
napi lapok. Mi csak nagy sajnálattal emlékezünk meg 
azon valóban elementáris csapásról, mely a közel vidé
künkön fekvő Felső- és Alsó-Baka, Felső- és Alsó- 

i Almás és Pecsenyitz községét érte. Ezen községek 
területén lévő szőlők oly busás termést ígértek, a 
milyen már régen nem volt; de mindezt tönkre silá- 
nyitolta a rettenetes orkán, mely múlt héten olt is 
dühöngött s mely a szőlőtőkéket gyökerestől kitépte és 

I kiszámíthatatlan kárt okozott.

Nyilttér.
(Ezen rovat alatt közlőitekért nem felelős a Szerk.) 

K c ö ís <> t ií y i ív A » i iá
Fogadják mindazon tisztelt barátaink és ismerő

seink, kik boldogult édes apánk elhunyta alkalmából, 
szívesek voltak részvétüket irányunkban nyivánitani ez 
utón legbensőbb köszönetünket.

A gyászoló Ernst család.
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KÁVÉHÁZ MEGNYITÁS.
A nagyrabecsült közönségnek tisztelettel 

tudomására hozom, hogy a Szent-Háromság 
téren lévő Schuszter-féle ház első emeletén, 
miután az akad, ifjúsági kör helyiségeit 
máshová tette át — egy általános látoga
tásra szánt, szépen berendezett kávéházat 
nyitottam, melyben két kitűnő billiard, kár
tyaasztalok , különféle lapok, kávéházi és 
vendéglői italok, hideg buffet stb. áll a t. 
közönség rendelkezésére.

A legelőzékenyebb kiszolgálásról gondos
kodva van és főtörekvésem leend látogatóim 
teljes megelégedését kiérdemelhetni.

Kérve a tömeges látogatást maradok tel
jes tisztetettel

Selmeczbányán, 1896. augusztus havában 
Gutfreund Samu vendéglős.

Jó hájból való 
taxxoxioz 

szeptember 1-től felvétetik Csiba István 
vaskereskedésében. Megkivántatik, hogy az 
illető 14 éves, erős testalkatú legyen és be
széljen magyar és tót nyelven. A ki németül 

is tud, előnyben részesül.

Nyomatott Joerges Ágost özv. és Fia könyvnyomdájában, Selmeczbányán 1896.

Eladómajorság nagyszerűen berendezett tejgazdasággal.
Selmeczbányán a vasúti állomás tőszomsédságában eladó egy majorság, 

melyhez tartozik 100 hold Il-od osztályú szántó és legjobb I. osztályú rét; a majorságban úri 
lak is van, 6 szobával, konyha és éléskamrával, cselédlakással, nagy magtárral, tej hűtésre hasz
nálható jéghideg alkalmas pinczével; a majorsághoz tartozik egy nagyjuhakol, egy nagy pajta 60 
drb. szarvasmarhára berendezett vasgerendázatu istálló, külön hat lóra való ló istálló, sertésólok 
vassodronynyal bekerített, tenyésztésre kitünően alkalmas baromfi ólok, a tágas udvar közepén 
forrásvíz; a majorságban vízvezeték van berendezve igen jó ivóvizzel. Ezen felül hozzá tartozik 
egy a legjobb rendben tartott zöldséges és virágos kert, egy nyári lak, melyben hideg és meleg 
márvány fürdő van zuhannyal, a viz melegítésére szükségelt katlanokkal és hozzátartozókkal. 
Ezen kívül egy berendezett szeszégető, egy munkás lakóház is e birtokhoz tartozik.

A majorság Selmeczbánya belvárosától 10 percznyi távolságban fekszik és a tehenészet, 
meg tejgazdaság üzésére kitünően van berendezve és felette alkalmas.

Jelenleg is naponként több mint 200 liter tej adatik el. Literje 8—10 krjával és e tej 
nagyon keresett. Ezen birtok a felsoroltakkal együtt 36000 írtért eladó.

Ugyanitt eladók importált pinczgaui tiszta fajtehenek, üszők, bikák, cséplő és vetőgépek, 
batár hintók, szekerek rosták stb. stb.

A ki a megkívántaié tőkével bir és különösen tejgazdasággal foglalkozni kíván, az gyü
mölcsözőbben pénzét el nem helyezheti, mintha ezen birtokot megveszi, mely a tejgazdasággal 
együtt évenként jó és kellő vezetés mellett legalább 8000 frtot jövedelmez, annál is inkább, mert 
Selmeczbányán a lakosság arányához képest igen kevesen foglalkoznak behatóbban rationális 
tejgazdasággal.

A jelenlegi tulajdonos is ezzel foglalkozik és e czélra e gazdaságot minden megkívánt 
eszközzel felszerelte és azt berendezte, de családi körülményei miatt kívánja eladni.

Teljes, bővebbi értesítést ad e lapok kiadóhivatala.

ÁCS J.
A Hungária szálló bérlője. Gyö
nyörűen berendezett szálloda 20 
vendégszobával; étterem és ká
véház a legmodernebb igények
nek megfelelőleg berendezve. 

Kitűnő ételek, jó természetes borok 
vihnyei aezél- és kőbányaiDreher 
féle sör. Figyelmes kiszolgálás. 
Zóna villásreggelik 6 és 8 krért,

Backer Alajos 
fényképészeti műterme és ásvány 

árudája saját házában.

Bartli Antal
hentes üzlete a takarékpénztár 
tulajdonát képező u. n. Flem- 
ming-féle házban. Kapható min
dig frissen s tisztán készült 
hentesáru, zsir, szalonna, teper- 
tyü, virsli, sertéshús stb. stb. a 
legkitűnőbb minőségben és jutá

nyos árak mellett.

Buumertti Gyula
a Deák-Ferenez utezában, Bau- 
merth-féle házban lévő fűszer

kereskedése.

Bocli Jíinos 
vendéglője Szklenón. Kitűnő éte
lek, természetes jó borok, palaezk- 
és fris hordósör, előzékeny kiszol
gálás. Jutányos arak. A Szklenó 
fürdőbe kirándulóknak különösen 

ajánljuk a vendéglőt.

Bogya Jasiös
a Szt-Háromság téren lévő ét
terme, melyben kitűnő ételek, 
természetes jó borok, valamint 
kőbányai- és vihnyei aezélsör 
szolgáltatnak fel. A helyiség 
szép és tágas és a kiszolgálás 
kifogástalan. A városi előkelő 

közönség gyűlheiye

Bnkovics Istviin
a Murgáes-féle házban lévő ven
déglője és mészáros üzlete, hol 
természetes jó bor és kitűnő 

minőségű hús kapható.

Csiba István
vasáru-kereskedése. Különösen 
agyag-kályha, varrógép, érez- 
koporsó stb. raktára. Álapittatott 

1840-ben.

Csernák György
czipészűzlete a Rózsa-utezába 

vezető lépcsők melletti saját bolti 
helyiségében 228/III. Minden
nemű gyermek-, férfi- és női 
ezipők mérték után divatos és 

tartós kivitelben, jutányos árakon 
készíttetnek. Javítások is elfo

gadtatnak.
Cserny József

a régi városház épületében levő 
szabóüzlete, a legdivatosabb kel
mékkel dúsan felszerelt szövet
raktár. Mindennemű férfi, gyer
mek, disz- és egyenruhák gyorsan 
jutányosán és a legszebb kivi

telben készíttetnek.

Danbner János
a központi aezélsör forráshoz 
ezimzett vendéglője az apácza- 
zárda melletti Ertl-féle házban. 
Mindig frissen csapolt vihnyei, 
kőbányai sör, természetes jó bor, 

Ízletes ételek, előzékeny kiszolgálás.

Fizély Károly 
műlakatos üzlete saját házában. 
Álapittatott 1842-ben Fizély Má
tyás által. Az üzlet 1873-ban 
ment át a jelenlegi tulajdonos 
birtokába. — Ajánlja ezenfelül 
a kertjében levő télen-nyáron 
igénybe vehető meleg kádfürdőit, 
valamint a nyári idényre sza

bad uszodáját.

Friebert Ferenci;
a főtéren lévő szabóüzlete nagy, 
a legfinomabb és legdivatosabb 
kelmékkel felszerelt raktárral. 
Ezen üzletben díszmagyar ru
hák, férfi- és gyermeköltönyök, 
katonai és más egyenruhák fi
nom, Ízléses kivitelben és leg
újabb fagonban gyorsan és jutá

nyos áron készíttetnek.

Gasparik János 
a takarékpénztár épületében levő 
ezipész-iizlete, melyben női, férfi 
és gyermekczipők raktáron tartva 
dús választékban készen kaphatók.

Greguss Antal 
sütőháza és a főTéren levő bolti 
helyisége, melyben különféle 

sütemények, finom mandolás 
kétszersültek stb. kaphatók.

Gyurkovics András 
a főtéren lévő vendéglője, hol 
Ízletes ételek, természetes, finom, 
ó és uj borok, mindig frissen 
csapolt sör, spiritus, különféle 
szeszes italok, (rozspálinka eog- 
nac, rum, szilvórium, borovicska 

stb. kaphatók.
Gverk testvérek 

az Akadémia utezában, Schosztal- 
féle házban lévő szabó és ezipész- 
üzietük. A t. vevő közönség a 
legpromtabb módon lesz itt el
látva kész és mérték után készült 

szabó és ezipész árukkal.
Joerges Á. özv. és fia 
Könyvkereskedése: ajánlkozik min
den néven nevezhető könyv gyors 
beszerzésére bolti áron. — írószer
kereskedése: el van látva jó minő
ségű írószerrel és papírral olcsó 
árak mellett. — Könyvnyomdája : 
minden a szakba vágó munkát 
gyorsan, pontosan és csínnal 
készít olcsó áron. Újabban buda
pesti aceidenz-szedő alkalma

zásban. — Alkalmi ajándék: Sel- 
meezi album 24 fénynyomat car- 
tonon dobozban; ára í frt 60 kr.

Alapitttatott 1867-ben.

Jáliu Vilmos 
szabóüzlete a főtéren lévő saját 
házában. Dús választékban fel
szerelt szövetraktár. Férfi, gyer
mek és egyenruhák, valamint 
diszmagyar öltönyök gyorsan és 
a legszebb kivitelben készíttetnek.

Kachelmanu-féle 
kitűnő minőségű vihnyei aezél
sör. Minden vendéglőben kapható.
Kackelsraanin Gáspár 

a Szent-Háromságtéren saját há
zában lévő épület és bútor-asz
talos műhelye. Nagy, dús válasz

tékú butorraktára.
Krause Jószef 

templomberendezési műterme.
Álapittatott 1890-ben. Templom
berendezési munkák és templom 
s más festések kivitele vagy fel
újítása minden stylnemben a 
legegyszerűbbtől a legfinomabb 
kiállításig. Szentek szobrai fából 
a legfinomabban festve és ara

nyozva.

Bangauer József 
a terasszon lévő nagy czipő-áru- 
háza, dús választékban felsze
relve mindennemű női, férfi és 
gyermek kész czipő-árukkal. 

Mérték után a legújabb divatu 
ezipők gyorsan, jutányosán és 
tartós kivitelben készíttetnek.

Biptay Bászíó 
a terasszon lévő nagy üveg áru
háza rendkívüli, dús választék
ban felszerelve. Mindennemű 
üveg, porczellán, majolika, ehina • 
ezüst, nippes stb. árúi valóban 

érdemesek a megtekintésre.
Márkus M.

ezukrászata, alapittatottl830. évben 
Marschaíkó Gyula 

a terasszon lévő fűszerkereske
dése és nagy bőr-, norinbergi stb.
áruháza. Álapittatott 1860-ban.

Matz Ferenez 
a főtéren lévő, legmodernebb 
igényeknek megfelelőleg beren

dezett fodrász-terme.
Ocliteíteluiig ígnácz 

a főtéren lévő boltja, melyben 
ásványdarabok és ásványból 

készült különféle emléktárgyak 
stb stb állanak a t. közönség 

rendelkezésére.
Öszvaldt Gusztáv 

Szt-Háromságtéren saját házában 
lévő sütőháza. Álapittatott 1807 
évben (alapitó : Oszvaldt Samu).

Pleva József-féle 
czipész-üzlet a főtéren. Dús vá
lasztékban felszerelt kész ezipő- 
raktár. Női-, férfi- és gyermek- 
czipők mérték szerint gyorsan, 
jutányosán, a legdivatosabb sza
básban, tartós kivitelben készít

tetnek.
Kiítls Bódog 

a Mihalik-féle házban lévő ven
déglője. Különösen ajánlja kitűnő 
konyháját, természetes, finom bo
rait, mindig frissen csapolt sörét, 
kellemes, nyári kerti helyiségét, 
melyben egy tekepálya is áll a 
t. vendégek rendelkezésére. Elő

zékeny kiszolgálat.
SsuSiaj Péter 

a Rózsautczába vezető lépcsők 
melletti üzleti házban lévő szabó
üzlete, dús választékú , szövet
raktára. Készít gyorsan ponto

san és tartósan a legdivatosabb 
fagon szerint mindenféle öltö

nyöket u. m. egyenruhákat is.
Steiner Igssácz 

Hodruson lévő fűszerkereskedése, 
melyben spiritus, különféle sze
szes itelok (rozspálinka, eognac, 
rum, szilvórium, borovicska stb.A 
a legjobb minőségben méretnek ki.

Özv. TíII Dénesné 
a Szőlő szállodával szemben lévő 
vendéglője, melyben kitűnő, jó 
minőségű fehér és veres borok 
méretnek s naponként frissen 

csapolt sör kapható.
Tuselil Gusztáv 

az alsó gyógytár mögötti ezukrász 
üzlete. Kitűnő sütemények, kávé
házi italok, nyáron uiindennap 
frissen készült fagylalt, külön
féle ezukor emléktárgyak stb. 
kaphatók. A t. vendégek részére 
több napi és heti lap áll ren

delkezésre.

J'rgiua Autói 
a terasszon lévő hentes üzlete, 
melyben tiszta, ízletes hentes- 
készitmények, kitűnő minőségű 
zsir, szalonna, tepertyii, sódar, 
mindig fris sertéshús, jó virsli 

stb. kapható.

özvyisnyovszkyDáiiielnó 
sütőüzlete az Oesovszky-utezában 
lévő Chauer-féle házban (ala- 
pittatott 1864. évben). Kapható 
mindennap kétszer friss, kitűnő 
sütemény, kétféle kenyér stb.

Veisz Egnácz 
a Deák-utczában, saját házában 
lévő fűszer, bőr, norinbergi liszt, 

stb kereskedése és áruháza. 
Ugyanitt bármely perezben csinos 

bérkocsik kaphatók.

Velics György 
a Deák Ferencz utezában, saját 
házában lévőmézeskaláesos üzlete.

özv. Vnucskő Ferenczné 
a „Kék Szőllőhöz -ezimzett1' nagy 
szállodája. Száraz, szépen bútoro
rozott szobák, olcsó árak, előzé
keny kiszolgálás, az étteremben 

kitűnő ételek és italok.


