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J O E R G B S Á G O S T fi /. v . é s F i a
A lapot illető szellemi közlemény a szerkesztőre, az anyagi rész
pedig a kiadókra czimzendő.

Egyes szám ára 10 krajczár.

Sclmcezhán v;i. okt. 21.

Itt vannak már színészeink. Miért jöttek?
Mi a czéljuk ? Biznak-e abban, hogy szakjuk
iránt az érdeklődést, melyet az utóbbi társulat
hosszas itt időzése majdnem kiirtott közönsé
günkből, fel bírják újból kelteni?
Bizonyára vérmes reményekkel, a színész
és bányász ez éltető elemével — léptek váro
sunk területére ; mert hát a magyar színészek
előtt jó hírben állunk évek óta, különösen azon
idő óta, midőn Bogyó színtársulata egykor telt
házat tudott teremteni s hónapokon át fentartani.
Nagyon szer.etnők, ha csalódás ne érné őket.
Kérjük is színház látogató közönségünket, hogy
a jó ajánlattal érkező társulatot támogassa, hogy
igy lehetővé váljék neki jó előadások ren
dezése.
Oly sokszor hangoztatjuk az egyes színtár
sulatokkal s pártolókkal együtt a támogatást,
a nélkül azonban, hogy ezt közelebbről megje
löltük volna, s igy némelyek előtt oly nehéznek,
kivihetetlennek, felette nagy áldozatnak tűnik
fél egy-egy színtársulat „kellő tá m o g a tá s a —
Pedig az .sokkal könnyebb mint gondolnék.
Elég a támogatáshoz, ha 25—30 család
arra a rövid időre, mig a társulat itt van, állandó
bérletet tart. Így mintegy 50—60 ülőhely biz
tos napi jövedelem, a többit az esetleges bérle
tek s az álló helyek hozzák be, melyek, tekintve
az akadémiai ifjúság meleg érdeklődését, szintoly
biztosan jövedelmeznek, mint az előre biztosított,
helyek.
No már ez a támogatás nem oly nehezen
adható meg, hisz városunk vagyonosabb csalá-

T Á R CZ A.
Az é jh ez.
Szeretlek én, te titkos néma é j;
Szeretlek én mint jó barátomat,
A ki előtt nem kell elrejtenem,
Ha bús szememből forró könny fakad.
Mi bánt, mi fáj, nyiltan kitárhatom;
Te nem gúnyolsz ki mint az emberek,
lln mellemből a mély sóhaj kitör,
És ajkimon a rejtett kin remeg,
11a kél a nap, s első sugárai
Minden rózsás aranynyal fonnak át:
Kitárja kelyliét a virág, s vigan
Csicsergi a m adár•legszebb dalát.
Én akkor rejtem el szivembe mind
Mi lelkesít és égetőn gyötör,
S arezomra árnyat nem vet fájdalom,
S nem vonz mosolyt a csábitó gyönyör.
Azt hinnék akkor: márványszirt vagyok,
Kémény, íideg, érzésteleu, hideg;
Pedig, hajh! bennem forrón forr a vér,
S viharzik lelkem, mint a förgeteg.
8 a inig érzelmeim luillaiuiiol
Szivem, rezzenve, majdnem megszakad;
Arczorn nyugodt; egy röppenő sóhaj
Sem hagyja cl lezárult ajkiniát.

szerkesztő:

F E R E N C Z.

Selmeczbánya, október 23.
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dainak száma sokkal nagyobb a fent jelzettnél, demiai ifjúság, a mely Önök előtt oly jó hírben
aztán meg látogatják is a színházat. Csakhogy áll támogatás tekintetében, nagyon meg tudja
ismételjük, hogy a színtársulaton csak az segít, becsülni az önmagában szépet, a belértékkel biró
ha előre van a kívánt mennyiségű bérlet bizto müvet — jó előadásban, nem csupán az operettek
sítva. így nem szorul a költséges kölcsönökre, nyerik ám meg tetszését. A családok meg, ma
kiváltásokra, s ezen az alapon kellő időben gától értetődik, több bizalommal jelennek meg
gondoskodhatik társulata kiegészítéséül jó ven- előadásaikon gyermekeikkel a magasabb műfajok
dégszereplőkiől, előre állapíthatja meg programm- szinrehozatala alkalmával, — mint az olyanokon
ját itt működése egész idejére a közönség igé a melyek csakúgy he mzsegnek az arczpiritó szólamok, gondolatoktól.
nyének megfelelően
;
Nem egyszer tapasztaltuk azt, hogy a bérlő
Mint tisztán drámai társulatot, mely nem
1 közönség várakozó álláspontot foglalva el az csak egyesek érdekét tartja szeme előtt, de
! első hetekben, abba a tévedésbe ejtette a vál közép és felső tanodánk nagyszámú ifjúságának,
j tozatos műsorral bejött társulatot, hogy nálunk a frivolt nem szerető közönségünknek érdekét
j csak a könnyebb, a pajkosabb tartalmú müvek is szolgálni van hivatva, szívesen üdvözöljük az
előadásával érhet czélt, s ez átcsapott oly térre, uj színtársulatot, s részére a nagyközönségtől
melyen aztán már igazán érdemeden volt a tá meleg támogatást kérünk, — a társulattól pedig
mogatásra, a mennyiben egyre másra adta elő a mindig jó indulatot tanúsító közönség részére
az oly darabokat, a melyekhez a lélekmüvelés- összevágó, jó előadásokat, műélvezetet várunk.
nek, szellemképzésnek Semmi köze, s melyek
csak a nevető izmokat tartották állandó moz
Uj találmányok és műszaki leírások.
gásban.
E tévedéstől fent jelzett támogatásunkkal K ö z li: BergI Sándor első budapesti szabadalmi irodája VI. Andrássy-út 30. sz.
« megmenthetjük az előttünk még ismeretlen, de
Óv ő sz é r a / e z ü s t t á r g y a k m eg f e k e t e
I jó ajánlattal jövő társulatot. Mentsük meg.
d ó s é e lle n . Tudvalevő dolog, hogy az ezüst, ha kü
Viszont kövessen el a társulat is mindent, lönös óvóintézkedés nélkül tétetik el, rövidebb, vagy
hogy ne csak a papíron hirdessen művészetet, hosszabb idő múlva megfeketedik felületén. Ennek az
de a színpadon is mulassa azt.
oka a csaknem minden légkörnek kénköneny tartalmá
Igaz, nem áll rendelkezésére a trikós ope ban és az ezüstnek azon nagy hajlandóságában kere
retté, a minek mellőzését mi csak helyeseljük, sendő, hogy annak kéntartalmával együtt fekete kén
de nem kellvén vakító díszletek és nagy sze ezüstté egyesüljön. Ha ezüst tárgyakat a megfeketedés| tói megóvni akarunk ajánlatos azokat egy gyönge,
mélyzetre költekeznie, annál jobban adhat drá sziutelen lakkréteggel bevonni, vagy pedig amennyiben
mát, színmüvet s vígjátékot. Nagyon nagy e ezeknél lakkbevonat alkalmazva nem volna, mint kések,
j tekintetben a választék, s higyjék el, az az aka- villák, kanalak stb.-uél, on, ónfehér, vagy még inkább
lliszen mi itt benn szent tüzével ég,
Mért tudja az, ki úgy sem érti meg?!
8 minek panasz, ha senki, senki sincs,
Ki enyhét adna, hogy ha szenvedek!
Csak hallgatok; s e néma hallgatás
Sajgón feszíti minden idegem!
Hiába vágyom én kitárni szűm,
Körüliéin minden, minden idegen!

A hegyi patakocska körül sürgő csoportok kép! ződtek: néhányan pisztrángra vártak vizbe vetett hor
gaikkal ; feljebb, hol sekélyebb volt a viz, rákázott
: egy kedves társaság.
Az erdőszéli gyepszönyegeu heverészet egy férfi| csoport, nagy forgalommal kergetvén a XXI.-et, néhanéha elóvouták a bokorba rejtett palaczkot és egy-egy
szép játékra ősi szokás szerint áldomást ivának.

Most mikor elmúlt a nyár, jól esik visszaemlékez
nem az elmúl lm.
A rét — hová az erdő patakká uőtt, csevegő
esermelyje lefut, — már dísztelen ; a virágokból csak
a gyönyörű őszi kikerics maradt meg, a sziupompa,
mely elkáprázlatta egykor a szemet — már eltűnt . . .
Mellem zililái, szemembe köuy szökell,
s maholnap elmondhatjuk hogy „tartott már ligetünk."
Szivem verése tomboló, szilaj ;
A pompás kikerics szálak, melyek az egyhangú
Vérem hulláma láng, a mely emészt,
j zöld szőnyeget tarkázzák . . . ritkák . . . csak itt-ott
8 jajjal szakad fel a megtört sóhaj.
! díszeleg egy-egy száll, mintha a teljes elmúlás Képét
Talán csak egyszer — s ez vigasztalóm —
akarná elfeledtetni a .szemlélővel.
Legyőz e tenger érzés, fájdalom.
A szomszéd réten megszólal a gulya koloinpja,
Es nem soká pihenni térhetek,
melynek egyhangú, tompa akkordjai pillanatra sem
zökkentenek ki abból a szomorú, méla ábrándból,
8 örökre nyugton, némán alkatom.
Almi Ottó.
melybe a múlandóság érzete ringatott.
|
Ősz van !
A fecske is elköltözött, s át engedte lakát a
a minket soha el nem hagyó verébnek.
(Tárcza október-hó elejéről.)
Az Ősz csak egyben hasonlít a nyárhoz, hogy hó
1.
napok teltek el azóta, hogy a szomjas föld még min
Most mikor sárgult falevél takarja azokat az el dig várja az esőt. Szárazság van minden felé, csak
hagyott utakat hová csak nemrég forró nyári napsugár hogy a nyár forró szárazságát a hűvös Őszi napok vet
ték át.
elöl menekültünk . . .
A hegyoldalon, hol egykor vig csoportok rnulatAz erdő akkor visszhangzott zajunktól, mely a
I tak legelész a nyáj, s a pásztor szomorú nótát fuj
csevegő csermely locsogását is el nyelte.
De ha az éj borul a földre le,
S nem les reám kiváncsi vizsgó szem:
Kitör belőlem, mint a szabadult
Rab, a forrongó lázas érzelem.

Őszi hangulat.

170

SELMECZBANYAI

HÍRADÓ.

ólomfehér papírba burkolni. E papiros legczélszerübben rüló ruhát nagyon megtámadja, hogy uj mosóeljárá*t
úgy készíthető, ha onport, oufeberet, \agy olouifeherei tata.lak fel, mely *» bajon hivatva van segíteni; és mely
keményítő csiriz segélyével közönséges papír felületére cím. i\ következtében mind nagyobb kedveltségben ré
erősítünk, vagy ezen anyagokat a papirha uiar annak szesül. Ezen eljárás a következő: Mintegy 2 font szap
készítésekor belefoglaljuk. Ilyen papírok és mindenek punt fel kell oldani körülbelül io liter meleg vízben
fölött az ólouifebér papír még nagyobb rokonságban mely lúgba egy evő kanaluyi terpentin cs bárom evővannak a kcukóneny kénjével, mint a femeztist s felold kanálnyi szalmiákszeszt, vagy ammóniák cseppet öntünk.
ják azt. még mielőtt az az ezüstárához hatolhatna Meg K jól megkeverendő vegy lilékben a ruhát két-három
jegyzendő, hogy fóleg az óloinfeln r. kevésbé az ónfehér, óráig áztatjuk, mely idő alatt az üst, vagy edény
mérgesek, amiért is e papírok használatánál kelló óva lehetőleg légmentesen elzárandó Ezután a ruhát a szótosság fejtendő ki. Megfeketedett ezüst tárgyaknak is köti módon kell mosni és öblögetni. A lúg a körtllmómét fényessé tétele czéljából ajánlatos azokat szállniuk a vekhez képest többször is használható, mely esetben
szeszbe tenni, vagy kefével, vagy törlóbörrel, melyek mindig egy kis terpentint (V* tbeá^ kanállal) és egy kis
szalunak szeszszel vannak meguedvesitve, megtisztogatni. szalmiákszeszt 1 evő kanállal) kell hozzáadni.J Ezen uj
A szalmiákszesz feloldja a fekete kénezüstöt, anélkül mosó eljárással sok időt, munkát cs tüzelőanyagot lehet
azonban, hogy a femes ezüstöt megtámadná, ami az megtakarítani. A ruha a legkevésbbé sem romlik,
minthogy a szalmiákszesz s terpentin semmiféle káros
eddig használt eljárások fölött nagy előnyt biztosit.
hatással nincsenek a ruhára, ezenkívül a ruhát egészen
A fegyverrészek keményítősére a rulilai „Wattén
sebmid" a következő tanácsokat adja: A vasrészeket fölösleges dörzsölni. A szalmiákszesz mindjárt a mosáslegjobb durva, porrá tört szénnel telt bádog szekrénybe uál és öblögetésnél elillan, inig a terpentin szaga a ru
csomagolni, miközben a bádogszekrényt a vizedény fö haszáradásnál tűnik el teljesen.
lött megfordítjuk, hogy a vasrészekhez levegő ne jus
son. Mihely a szükséges hőfok el van érve, a keményítő
szer szénenynyel látja el a vasat és igy aezélburkolatot
képez, mely a lehűlés után megkeményedik és egyide
— téli; mm ju b ileu m a. Közöltük, hogy Fábián
jűleg szép szürkén és kékesen márványozott szint mutat. A kemény felület azonban csak csekély mértékben ha Ferencz, tópataki plébános oki. il-án tópataki lelkipász
tol be a vasrészekbe, minthogy <p ama szint kívánjuk torkodásának 'ib éves örömUnnepet Ilié tueg. E közle
megtartani, a mely magasabb hevítésnél szürkés fekete ményünket utólagosan még avval egészítjük ki, hogy
színbe megy át, mely esetben a széneny okvetlenül me e napot a község s az iskolás gyermekek részvéte való
lyebben hatol be, de viszont a vas is merevebbé lesz. ban örömünneppé, lélekemelővé tette, bizonyságául azon
Ismételt berakásnál a széneny behatolása a jó puha szeretetnek, melylyel a község apraja, nagyja lelki
vasnál mind lassabban megy végbe, úgy hogy a belső pásztora iránt viseltetik s elismeréséül annak, hogy
mag mindig puha marad. Igen jó a betétei lehűtését az erdemes plébános a plébánia mostoha körülményei
hűtött vízben eszközölni Ezáltal képesek vagyunk a között is híveinek igazi atyja s szeretetteljes gondo
betétnek a szükséghez képest nagyobb vagy kisebb zója. Különösen pedig ki kell emelnünk Kmety Aud
keménységű burkolatot adni. Ellenben az agy csavar- rns. tópataki tanító dicséretes buzgalmát, ki az ünlyukai könnyen túlkeményednek, minthogy az valamivel nép rendezési nek fő tényezője volt, s a Balázsv József,
jobban felmelegittctik i-s a vas tömegében aránylag selmeczbányai segédlelkész által elmondott sz. mise s
gyöngébb lesz, mint a test a vizedényben. Kcményedési egyházi beszed után maga köré gyűjtő az iskolás gyer
repedések csak akkor következnek be, lm a külső ré mekeket, kik is a plébános elé járulván, nevökben Zorteg a lehűtésnél gyorsabban k< nytelén ősszel) űződ ni, vnn János nevű iskolás fiúcska, majd Sí monyik Zsu
amint azt a belső meleg fest megengedi. Ismételt ke zsanna nevű leányka köszöntötték fel egy csokor átadása
ményítősnél azonban veszedelmessé válhatnék a vas mellett folyékony s bútor előadással, s mi fő, ni agyarul
belső kötelékének meglazulása, vagy ha a vizedény a szeretett lelki pásztort. Majd a tanító lépett elő, a tankemény aczélmaradványbeli vasból, vagy ro*zul szénte- iigy s a Község nevében a plébánost a következő beszéd
lenitett öntvényből készült. Ez esetben az anyaga ál del üdvözölte: Fótisztelendó Plébános úr és ünneplő kö
meg át Uvegkeménynyé cs ezért könnyen törekenynvé ! zönség: Tópatak község öröinüunepet Ul ma, oly örömlesz. Tökéletlen vas már keményítős nélkül is veszedel Unnepct, mely az életben gyakran nem ismétlődik,
mes. Hektografanyag előállítása. Kitűnő hektográfanya- ugyanis 25. éve annak, hogy Főtisztelendő plébános
got kapunk, ha 100 gr. gelatint, luO gr. dexlrint, urunk és szeretett lel kipásztorunk — e községbejött, —
1000 cm5 glycerint és sO gr. bariumsulfatot, vagy 100 , ez örömünknek oka, ez teszi ünnepélyessé e napot; ez ho
gr. gelatint, 400 cm* vizel, 12U) cm *glycerint és 100 gr. ! zott bennünket is össze, hogy szeretett Plébános urunkat
bariumsulfaiü keverünk össze. Az első mód szerint koszi- | részint üdvözöljük, részint, hogy részt vegyülik örömében.
tett hektografanyag anyag könnyen tisztítható; mig a Kettős kötelesség háramlik rám e napon, ki szómat első sor
második szerint előállítóit olcsó és tartós. Igen jó bek j ban a tanügy, másodsorban a község nevében emelem fel.
tograf tintát kapunk 10 gr- párizsi violett, 10 cm3 | A mikor ezt teszem, nem szándékom szeretett Főtiszte
alkohol is 70 cm3 viz keverékéből.
lendő Plébános urunknak a tan ügy és e közsé g érdekéU j e l j á r á s v á s z o n ne m 11e k m o s á s á r a. ben 25 év óta tanúsított érdemeit elöszámlálnom, — de
Tudvalevő dolog, hogy az erős szódalúg a mosásba ke- meg vagyok róla győződve, hogy a tisztelt Ünneplő közönség szivereelmcivel találkozom akkor, a mikor Főtisz
tilinkóján melynek szövege, ha nem csalódom, igy kez te lendó Plébános úrnak a vallás a népnevelés, e köz
dődik :
ség és igy a haza jólétének előmozdítására irányúit 2b
„Adj uram, teretntóui egy kis csendes esőt. .. stb." évi faradságáért ezen község, a taniigy és a tisztelt
Mondják a jó pásztor érzi azt legjobban, ha nyája ünneplő közönség nevében köszönetét mondok. 8 a mi
nem talál elég füvet a legelésbez.
kor a kerületi Fölisztelendő papságnak is a község ne
—- Tovább haladtam!
vében köszön etemet nyilvánítanám azért, hogy megje
A nap már búcsúzott a vidékről, de a hegytetőről lenésükkel e napot ünnepélyesebbe tenni szívesek vol
még visszatekintett, mintha erezne, hogy ismét köze tak , kérem a Mindenhatót, hogy szeretett Főtisz
lebb vau a kialváshoz, pedig egy nap a miinlenségbeu telendő Plébános és Lelkipásztor urunkat árassza el
elenyésző csekélység.
kegyelmével; adjon neki testi-lelki erőt, megelégedést,
Még bolyongok tovább !
boldogságot és mindég ily vidám kedélyt; engedje vé
A nap tört sugarai még megvilágítják az erdőt, de gül a jó Isten, hogy még két 25 éves jubileumot él
a napot magát már nem látni. A szellő meg-meglebbeuti hessen. Isten éltesse !u Végül még a község nevében egy
a fák leveleit, s egy-egy elsárgult levél lehull a földre fiatal gazda szólott tótál általános elismerés mellett. A
. . . oda tapad althoz a gyökérhez, melynek rövid éle jubiláns ebéden Oszvald Kichard, lengei plébános s egy
tét köszönheti és bála fejében tápot nyújt, unnak a ház kerületi jegyző üdvözölte a házi gazdát, szépen
hol termett.
ecsetelve, hogy a pap, ki magasztos hivatását pontosan
Végre ködös est száll a földre, a gulya, a nyáj teljesiti, ki híveinek erkölcséről s lelki üdvéről híven
HT lFázaTelü tart. 8 az egyhangú tartott föld, a kopa gondoskodik, joggal jubilálhat, s annál nagyobb öröm
szodó fák szemlélésével már betelt szemem.
mel, minél több küzdelmekbe ütközik a fontos állás hü
I’n is hazafelé tartok, hova kis falum harangja betöltésének nehéz feladata. Az örömünnepen részt vett
hí csengő szavával.
Podhragyai Pál selmcczbányai prépost-plébános is két
ifi
$
segéd lelkészszel, Vilmon József, szcut-antali plébános,
továbbá Czibulya László, korponai főszolgabíró, NedeczA mint haza értem, önkénytelcnül oda ülök zon
ky Árpád, szolgabiró, Lángé Pál, járási főerdész, s a
gorámhoz és nem tudom mért . . . nem tudom hogy
rokonságon kiVUl a plébánosnak több selmcczbányai s
egy bús nótára kezdek, melyet önkénytelcnül kisérek
IIontmegyci tisztelője.
dúdolva :
— A lövöldéről. A folyó évi október-hó 2-án
„Lehullott a rezgő nyárfa
tartott lövészet eredménye röviden a következő: esett
Ezüst szélű levele
74'J lövés 640 köregységgel. Lövetett 1 szög és h; da
Hogy lehullott el is vitte
Az ősznek hideg szele . . .“
rab négyes kör, Az első 3 frtos dijat nyerte Széezi Zsiga,
a Il-dikat Seidel Ágost, és a lll-dik dijat Fridiért Fe
lliijl%ov*zky t.n s z tá v .
rencz. Négyest lőttek ezenkívül: Krausz Géza 3-at,
Langauer József 1-et, Fricbert Ferencz l-el, Szűcsi Zsiga
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4-et és Seidel Ágost 5-öt. Október-hó 9-én Krausz W.
(í. által rendezett lövészeten 530 lövés esett 479 kör| egységgel. Lövetett 1 szög és II négyes kör. Az első
j dijat nyerte Seidel Ágost, a II. dijat Krausz Géza és
: a 111. dijat Szécsi Zsiga. A dijakat az alkalommal az
j egylet tisztviselői nyerték kizárólagosan. X< ir\ ♦ öltek
| még: Fiedler Gyula 1-et, Seidel Ágost l et. Ki u<z W.
I G. l et, Liszt Gusztáv 1-et, Friebert Ferencz I n , Lm:
f gauer József 1-et, Krausz Géza 3-at. Október hó lő-au
1 a lövészetet az egylet pártoló tagjai rendezték a lövé
I szek tiszteletére, a mikor is tekintettel a mar rövid na
j pokra, a lövészet délelőtt kezdődött. Esett 679 lövés
. 624 körcgységgel, a mi igen szép eredménynek mond
| ható. Mely lövésekben sem volt hiány, a mennyiben 1
I szög és 22 négyeskor esett. Az első 10 frankos arany
I dijat nyerte Friebert Ferencz, a li-dikat beidül Ágost,
a 111 dikat Szécsi Zsiga és a IV. dijat Krausz Géza.
| Négyest lőttek még: Friebert Ferencz l et, Seidel Ágos
i ton 4-et, Szécsi Zsigmond 7-ct, és Krausz Géza 7-ct.
Eltekintvén a szép dijaktól a lövészpártolók ez alkalom
mal is kitettek magokért, mert a napot még kedélye
sebbé tették bókszüeii osztott jó ozsonnájokkal és nagy
számú megjelenésük biztos jele annak, hogy nemcsak
az uzsonna csalta őket oda, hanem, hogy érdeklődnek
a nemes lövészet iránt is. Különben ez alkalommal is,
úgy mint már évek bosszú során át ezen kedélyes nap
leginkább Bernhard Adolf egyleti pártoló tagnak kö
szönhető, a ki fáradságot nem kiméivé az egészet igen
pompásan rendezte most is. Fogadja érte a lövészek
szívélyes köszönetét.
— A löfcgyv «r tulajdonotok figyelmébe.
Az 1891. XXXIV. i. ezik s ennek értelmében kiadott
ministeri rendeletek értelmében tájékozás és mihez tin
tás végett közhírré tételnek a követ kezők : A magyar
korona területén készült minden lőfegyver kaliber és
nagyságra való tekintet nélkül forgalomba hozatal ékíti
| ellenállási képességének kipróbálása végett a f. évi
27290. keresk. m. kir. min. rendeletben kijelölt buda
pesti fegyvervizsgáló próba állomáson megvizsgálandó
és ezen vizsgálat megtörténte a fegyverre alkalmazott
próbajelzéssel igazolandó. Hasonlóan vizsgálat alá boesátandók a magyar korona területére behozott kézi lőfegy
verek is az esetben, ha az 50893 VJ. K. M r ndelet
alapján a budapesti próbaálloraás bélyegeivel egyenlő
érvényességűnek elismert ferlachi, prágai, weiperti és
bécsi továbbá a 60186/VI. 1892. K. M. rendelet értel
mében a Iflttielii vizsgáló állomások bélyegein ! ellátva
nem lennének. Ha valamely kézi lőfegyver kalibere
megváltoztaltatik a kézi lőfegyver ujabbi megvizsgálás
alá bocsátandó még akkor is, ha a jelzett módosítás
előtt már meg lett volna vizsgálva. A kézi lőfegyverek
kötelező megvizsgálásáról szóló 1891. XXXIV, t. ez.
8. jj-ának rendelkezéséhez képest a fegyverkészitók
vagy kereskedők készletében levő lőfegyverek a meny
nyiben ezek érvényesnek elismert külföldi bélyeggel
ellátva nem lennének 1ö93. évi márczius lió 18-ig
hivatalos
vizsgálat és bélyegzés alá adandók.
| A budaposti próbaállomás
vezetésével megbízott
| központi m. kir. mértékhitelesítő bizottság közhírré fogja
| tenni az időt és helyet midőn és a hol a kézi lőfegy
verek megvizsgálása legczélszerűbben megtartható lesz.
A jelzett törvény intézkedései elleni kihágások a rendőr
kapitányi hivatal mint I. fokú iparh. által 10—306 írtig
terjedhető pénzbüntetéssel büntetendőit. Selmecz, lo92.
október hó 14-én. A reudőrkapitányi hivatal mint l fokú
iparhatóság. Sztaucsay Miklós. Ii. alk.
— Ism erkedési e s tf ’v Az akad. ifjúság e hó
15-én tartotta meg isnierkr.;-si eltélyét a városi vigadó
nagy termében. Az akad. tanári kart Sóltz Vilmos
akad. igazgató, bányatanácsos és Cséti Ottó bányata
nácsos képviselték ; a városi polgárok köréből sajnos
csak dr. Tóth Imre b. főorvos volt jeleu. A törvényha
tóság is képviselve volt Krausz Kálmán főkapitány
által. Örömmel Írhatjuk, hogy ez estélycu az akad.
; ifjúság között múlt évben uralkodott pártoskodó ide
genkedésnek még nyomát sem lehetett többé észrevenni;
eggyekké váltak eggyekké lettek, mint voltak annak
előtte s ezen az utón már szívesen kisérjük s
! támogatjuk
az akad.
fiatalságot
nemes törek
vésőiben
s mint az
ifjuság barátja kötelesség
szerüleg is
figyelemmel
fogjuk kisérni minden
léptét a nyilvánosság szempontjából, mert kívánjuk
s óhajtjuk hogy az akad. ifjuság mint ilyen társadal
munkban a megillető helyet mindig hivatott képességgel
töltse be. Neuhercz Béla ifj. elnöknek az első évesekhez
intézett buzdító s szépen kidolgozott beszéde után a
tanári kart köszöntette fel Jaucso biz. tag. mire Sóltz
akad. igazgató mondott oktató fel köszöntőt az egész
fiatalságra. A meg-megujuló éljenzések jelezték, hogy
a helyen való fel köszöntés az ifjúságban is viszhangot
miált. Krausz Kálmán rendőrfőkapitány a város kö
! zönségé nevében üdvözölte kellemesen ható beszéddel
a fiatalságot. Számos pobárköszőntó volt még, mely
emelte a különben is emelkedett hangulatot s különös
I tetszésben részesült Enyedy Géza versbe szedett pohár-
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köszöntője n zászlóanyára A/. iKnicrkod s jó későn ért
vé^rei minek csak örvendünk, meri r. indullak lehet,
hogy a I a p ó s voll.
— Ilc la h ú m n rő l M-ttiik i* korokul A múlt
vasárnap egy ritka és nagyszerű ümiepdy volt 13 labá
uyáu. Fotisztelendő Oldinger Antal plébános úr, szeret
tei, az az édes anyja 8 két nővéré sírjaira igen szép
kápolnát építtetett, melyben maga részére is elkészíttette
nyugvó helyét; a kápolnát, mint isteni szolgálatra szánt
helyet, mindennel, mondhatom hogy fényesen felszerelte ;
ennek a kápolnának a szentelése folyt le az említettem
napon, a kápolna s az ünnepély méltóságának megfe
lelően. Az ünnepélyt a nagy templomban tartott szt.
mise előzte meg, melynek végeztével, ünnepélyes körmenetben ment a nép az uj, színlelendő kápolnához,
melyet a Fótdő. plébános úr vezetett, öt kerülmheli lel
kész úr segédlete mellett ; a szentelést egyházliatósúgi
engedélylyel Fótdő Oldinger Antal plébános úr végezte,
melynek végeztével Főtdő. Oszvald Kichard lengei ple
bános úr, mondott egy az ünnep fenségéhez illő beszé
det, a holtak iránti szeretetről, minőt még aligha hallott
a bélabányai nép. Ez után, fényes segédlet mellett,
Fötdó. Oldinger Antal úr olvasott kis misét, szerettei
hamvai felett, mely után ismét körraenetlel ment a nép
a nagy templomba, hol az ünnep véget éri. A'/l mon
dottam előbb, hogy Fótdő. Oldinger Antal plébános úr,
a kápolnát fényesen felszerelte, hogy erről némi képet
adjak, csak azt említem meg, hog\ a kápolnán van
három ablak és egy, az ajtó felett félkörben ; a kápolna
végén levő ablak, remek Uvegfestészetben ábrázolja szt.
Erzsébetet, igy hittak a Főtdő plébános úr édes anyját,
az szolgál oltárképül is, a jobb oldalon levő ablakok
egyike szt. lluzaliat, másika szt. Juliannát ábrázolja,
igy liitták nővéreit, az ablak fölötti félkör ablakban
pedig paduai szt. Antal van, mint a Főtdő. plébános úr
\ ádszentje Az ablakok Kratzmann, híres Uvcgf. slő ké
szítmény ei, de igen szépek is, a többi felszerelés is oly
szép és ízletes, hogy megérdemli a meeszemlélésre for
dított fáradságot s dicséri Fótdő. Oldinger Antal plé
bános úr jó egyházi ízlését, s szerettei iránt mutatott
fejedelmi bőkezűségét. — Egy jelen volt.
— Itülekbal. A már 2 éven által közbejött ese
mények folytán elmaradt balekbál, mint hallottuk az
ideu meg lesz tartva s bizonyára városunk közönsége
is örömmel fogja venni e bírt, mert. az őszi mulatságok
szokásszerint e legelseje jókedv s sikerülés tekintetében
is az elsők közé szokott tartozni, A elsőévesek ez idén
bnzgolkodnak a balekbál létesítésén s buzgóságát bizo
nyára jutalmazva fogja látni majd . . . majd a boán az
édes pillanatban, mikor a selmeczi bálon legelőször lesz
bemutatva egy angyali szempár hóditó tulajdonosának
és . . . de nem áruljuk el, hadd győződjék meg min
den balek, hogy mi az a balekhál!
~ „lyóuyxzei-tár v izsg álat E lm 20-án ejtet
ték meg dr. Máltás Károly t. főorvos, Krausz Kálmán
v. főkapitány és Sztankay Ferencz gyógyszer sz mes
ter Hodrusbányán dr. Krcsméry János és Budai Mór
házi gyógyszertáraiban a y’szgálatokat, mindent a lég
nagyobb rendben találtak.
— feolnioczhniiynik eddig bárki foglalkozhatott a
hordáraiig (akadetmee: hordóság) kereseti mesterségével
s bizony-bizony nem jól volt ez így. lia az ember egy
az utczán ácsorgó kétes cxisientiáju emberhez fordult
nem volt eléggé biztosítva, hogy váljon e „hordó" úr
kezére bízott dolgok nem kezeltetnek e el olyan helyre
a hova vihetni a megbízó éppen nem óhajtotta s az
idegen ember legtöbbször nem is igazolhatta hogy kire
bízta holmiját. Ezután már nem így lesz; a hordár
ipar a mint azt különben az ipartörvény is előírta csak
a rendőrkapitányi hivataltól nyert engedély után lesz
vehető, kaució letétele fog kivántntui; s a hordárok
épp úgy mint más nagy varosban, számozva lesznek,
de csak lesznek; a rendszabályozást most as arja a reu
dőrkapilányi hivatal keresztül vinni. Eleve értesítjük
a liordúrkodüi szándékozókul, hogy a knuezio-pénzröl
gondoskodjanak.
— Bérkocsi szuItályziif. Az e törvény hatóság
tel ti leiére meghozott bérkocsi szabályzat végre végre
is lett hajtva. Ezentúl már a bérkocsik számmal fognak
diszleni s talán nem sokára már rendes állomáshely
hez is lesznek kötve. Minden erre vonatkozólag meg
tett intézkedés bizonyara a nagy közönség érdekében
történt s meg lesz óva mindenki egyes bérkocsisok túl
követeléseitől, mert a viteldijak is rendőrileg szabá
lyozva lettek.
Lopó*. E héten egy szegény búinaniunkás
majori lakása melletti rétről a jó szoinsz d«*k valamelyike
10 juhot és egy kecskét lopott e l; daczára a legerélye
sebb nyomozásoknak s a talált nyomoknak, a tettes
mindez ideig még nem került kézre.
— U rhl-Oeber. Ez ellen a lövészeink körében
nagyon használatos szó ellen ujubbuu több oldalról hal
lottunk kifogást épen lövészünk lészeróJ, különösen, az
óta, hogy egy lövészestélyen F . . . polgártársunk a
sokszor hangoztatott „éljen a Best-Geberu kifejezésre

azt a kérdést vetette föl, vájjon nem lehetne ezt a jó
, kívánságunkat ebben a baráti körben, melyben magya
rul társalgónk, s magyar ember vendégszeretetét élvez
zük. tisztán magyarul adni kifejezést jó kívánságunk
nak? \ fölvetett kérdés élénk eszmecserére adott alkal
— Eredt-ti regény egy kötetben. —
Ina tln liiá r (■.villa.
(2)
mat több összejövetelnél s bennünket is felhívtak a
(Folytatás |
„Best gebeu" kifejezés magyarázására s az ennek meg
— Bizony bevallom,
felelte a hadnagy, —
; felelő magyar kifejezés megjelölésére. Mi úgy tudjuk,
hogy a németben az „Etwas zum Besteu gébén annyi hogy az első pillanatban melyen elpirultam és resteltem
mint „es Preis gébén, damit es \*m andern versdimau- a dolgot, aztán uralkodva magamon nehogy észre ve
set \verde“, sót általánosan azt jelenti, hogy valamit gyenek valamit, a legnagyobb nonchaleuee szál emlí
für Preis gébén-. E szerint a magyarban „dijat adni" tettem fel előttük a csekélységei; felnyitottam a tár
volna a megfelelő kifejezés, s a Best-Gebcr — dijadé cám at és ropogós ötszáz forintot számláltam le az
lenne. A szómagyarázó német könyvek azonban ezt a igazgató kezeibe az árvák részére készítendő ezipók
es lábbelik kiadásának fedezésére. A deputáezió egé
kifejezést „uiedrige lledens Art“-nak mondja, s való
bán csak is igy fordul az eló, mint például: Jemandeii szen meghatottál! távozott el tólem, inig én mérgelődve
maradtam magamra, bosszúságomra, nem tudva mit tegyek
zum Bestén babén — valakit tVlimetui stb. Megenged
jlik, hogy magyar vidéken más kifejezés lehet haszná Aztán amint gondolkoztam arra a meggyőződésre jutottam,
hogy a szép özvegy bizouyez úttal alaposan lefőzött. Persze
latban, de szerintünk a „dijadás" megfelel a ..Best
a hírlapok legott Írnak majd róla és én a melleit,
Gébén"-nek s igy a „dijadó" a .. Bestgeber" nek,
hogy
akaratom ellenére lettem ily adakozó, restellem
— >l»itynnu>zág iparo*. inak é* k e i i s k e d ó
illek legújabb (‘x im tára egy több mint 300 nagy a dolgot a nő előtt; az igaz, hogy az öregem, meg
nyomtatott ivre terjedő kel es háromnegyed kilo súlyú hallva az érdekes hirt, igen meg fog Örülni hogy a
díszes kötésit óriási munka folyo évi október 20-án Ha immár magához tért mert a helyett, hogy elverné
jelenik meg a Magyar kereskedők Lapja kiadásában a pénzt, hát jótékony czélra fordítja, mi a szemében
(Budapest kerepesi út 32.) E ezimtár teljes mértéiben nagy előny lesz és busásan kárpótolni fog a kidobott
bírja az ily műnek három fökcllékét, t. i. adatai újak, összegért. Nos. mit szóltok hozzá? . . . Mit legyek a
teljesen és megbízhatók, mert a népszámláláskor begyüli jelen esetben V
A huszártisztek jót nevettek a Náuerl mulatsá
hiteles adatok alapján az oészág összes ipari és keres
kedelmi vállalatait, nevük, szakuk es lakhelyük szerint gos esetén.
Ezúttal Kiki hadnagy is megszóllak es csak anyfeltüntetve foglalja magában. A nagy ezimtár használ
nyit mondott:
hatóságát tartva szem előtt abba nemcsak a szoros érte
Derék egy hölgy volt, rá birt téged arra,
lembe vett ipar- es kereskedelmi vállalatok vétettek fel
hanem egyébb oly intézetek és vállalatok pénzintézetek hogy jól tégy akaratod ellenére; az út mármott ki
bányavállalatok stb) a melyeknek felvétele szükséges jelölve áll előtted, igyekezzél, hogy méltó tanítványa
volt. Hogy e nagy ezimtár minél szélesebb körben el légy a me8ternődnek, kit ezek után nagyon tisztelni
terjedhessen
és külföldön is használható legyen, tanultam!
— Ili kinek igaza van, — jegyző meg S/.épfalúdi
a magyar szövegen kívül német, honát és franezia nyelvű felírások is alkalmaztattak. A mi az báró; — nem marad más hátra, mint kézcsókkal
köszönni meg a szives tanítást. Köszönd meg Szomanyag részletes beosztását illeti, a munka két. főrész
bői áll, úgymint a szorosabb értelemben vett a) bathyné Ő nagyságának a példaadást legközclébb
szól a kapitány
Magyarország és h) Fiume, valamint Hornit Szlavón- Nánerl. — 1 De mondd csak ltiki,
a fiatal hadnagyhoz fordulva, — nem ismered te a
ország kereskedőinek és iparosainak czim- és lakjegy
zekéből. A munka végén magyar, német, horvát és szép özvegyet? . . . Ezen válóban csodálkozom . . . .
— Valóban nem ismerem, — felelte Ili ki egy
franczia betűsoron tárgymutató alkalmaztatott. Az egyes
kereskedők és iparosok névszeriut, betűrendben s váro szerűen, — de azon segíteni igen könnyű, ha bemu
sokban az uteza és házszámuak valamint a megye és a tattok neki, én szívesen veszem . . . De aztán meg
legközelebbi posta és távírda állomás neve feltüntetésé érdemli c a fáradságot?
— Meghiszem a z t! — visszouozta Nánerl kisaszvel közöltéinek. Gyárak és egyébb iparvállalatok, a
— Olyan mint egy
melyek több mim húsz segédszemélyi alkalmaznak, szouy nyelvével cseltintve
megkülönböztetés végett vastagabb betűkkel nyomattak. angyal, ki csak azért szállott alá a földre,r hogy
A nagy ezimtár boltiára, nagy terjedelme (3000 oldal) bennünket térdeinéi lásson, hódolva szépségének cso
kemény \ ászonkijtesben tizenöt írtban van megállapítva dás fényében tündökölve, ltiki, annyit mondhatok,
A „Magyar kereskedők Lapja" kiadóhivatala (Budapest hogy mi elvagyunk általa ragadtatva é> fülig szerelkerepesi út 32) azonban abban a helyzetben van, hogy nn sek vagyunk belé, még a kapitányt sem kivéve, ki
leginkább hódol meg előtte. No ne tagadd, — jegyzi
a nála megrendelt példányokat tizenöt frt bolti ár he
meg a kapitány tagadó fejmozdulatát észrevéve, lyett tiz forintért, szállíthatja a megrendelőknek. Meg
agglegénységi fogadalmad daczára is szívesen elven
rendelések kö/,\ellenül a „Magyar Pénzügy vagy a „Ke
reskedók Lapja" kiadóhivatalához (Budapest kerepesi néd, csak oly un könnyen reá adná magát az újból
út 32 ) ezimzendők. A munka a folyó évi október való férjhez menésre. De roppant konok, makacs, mint
egy fin la I leány; jóllehet még csak húsz éves, már is
20 ától kezdve fog szélktiidetni a megrendelőknek.
— A •. i i i!■* k ö n y v tá r * pályázatai : Kevés iro özvegy asszony szegény, nem élvezhette sokáig beteges
dalmi vállalat lett oly hirtelen népszerűvé, mint a Her férje társaságát, ki korán elhalt sorvadásban, özvegyen
gel1 Miksa M.-Sziget könyvkereskedő kiadásában
hagyva hátra ezt az imádni való, kívánatos aszonyt.
es Benedek Elek szerkesztésében megjelenő „Kis Olyan, mint a kifestett rózsabirabó, hanem aztán éles is,
Könyvtár.“ Ez a hetenként megjelenő könyvtár legje mint a tövisei.
lesebb ifjúsági Íróinktól közöl a ti —14 éves gyerme
— Szavamra, kiváncsivá tész lelkes szavaiddal
kekuek való olvasmányokat s az eddig megjelent fü
zetekről a szak közlönyök is a legmelegebb elismerés — kiáltá kissé élénkültél! lliki hadnagy. - Aztán ha
hangján Írnak. A „Kis Könyvtár -hói már egy egész szép, collá mérite la fatique mindenha!
csomó füzet jelent meg és a munkatársak közt találjuk
— Holló lliki pajtás! — jegyzi meg a kapitány
Jókai Mór, Gaál Mózes, Bársony István, Abonyi Árpád,
láebesztha Károly, Gárdonyi Géza, Kőrössy László, kissé bosszúsan. — Csak nem kell olyan közönyösen
Márkus Miksa, Somogyi Béla, Földes Géza stb. neveit venni a dolgot, mert ic is úgy járhatsz, mint a lepke,
s maga a szerkesztő is minden hónapban ir egy elbe mely a lámpa körül repdesve, világosságot keres, aztán
szélést. 8 hogy a szegényebb sorsú gyermekek is jó szárnyait elégeti a tűznél, halálát leli. Nánerl nem
könyvekhez jussanak, egy-egy 3—5 íves füzet ára túlzott, mikor angyalnak festé le előtted a bájos aszmindössze 12 ki\, kötve 20 krban van megszabva. A
„Kis Könyvtár" kiadója, hogy az Írókban meg jobban szanykát; megnyerő módom, kecses alakja mindenkit
fölkeltse a gyermek irodalom iránt való kedvet, négy lebilincsel, a férfi világ rajong érte és valljuk meg az
pályadijat tűz ki most. Még pedig 300 koronát egy igazat, te Hem lősz kivétel a többiek közül.
elbeszélésre, melynek tárgya vehető a történelemből,
^
A szőke hadnagy mosolyog, aztán idegesen podri
vagy a mai gyermek élet köréből, ti— 14 éves gyermekek meg puha selyem bajuszát.
szamára. Szintén 300 korona, egy 8 14 éves gyerme
— Nő előtt nem könnyen olvadokjmeg; mint tud
kek fölfogásához méri, világos, könnyen érthető nyelven
irt földrajzi vagy néprajzi tárgyú ismeretterjesztő könyvet. játok meg van az a szerencsés jó természetem, hogy
Mindkét kérdésre egy második 100— 100 koronás j»á- eddig még nem szerettem komolyan és nem is fogok
lyadij is tűzetik ki. A pályaművek terjedelme 3 -5 talán soha sem szerelni. Mint ideálista olyan szerelmet
nyomtatott iv a ..Kis Könyvtár" formájában. A tisztán kergettek e földiekén, milyent talán csak a túlvilág
leirt és jeligés levéllel ellátott pályamunkák ez évi decz. ban fogok fellelhetni. No előttem csak nő és angyal
31-éig BENEDEK Elek szerkesztőhöz (Budapest, Erzsé
bet.-körút 12. sz.) küldendők. A bíráló-bizottság, mely- j meglehetősen tág fogalom, látszik előttetek,
Fogadni merek, hogy a mily szenvtelen közö
nek tagjai a szerkesztőn kívül 8ebesztha Károly Zólyommegyei tanfelügyelő és Kőrössy László budapesti tanár, \ nyösséget tettet ez u lliki pajtás, olyan szerelmes lesz
kik 1893. jan. 31.-én hirdetik ki a pályázat eredményét a szép Szombatliyuéba, mint a pinty!
kiáltá Nánerl
s a pályadijak, melyek azonban csak abszolút becsű 1 vidáman.
miinek Ítéltetnek oda, a szerkesztőnél mindjárt a kihir
— Bizony az könnyen megeshetik vele is éppen,
detés után fölvehetők. A pályadij nyertes munkák a ,
jegyző meg Hideg
k'adó tulajdonába mennek ál. A közölhető munkákat mint más becsületes emberrel,
szintén átveszi a kiadó, rendes tiszteletdij mellett.
Bálint főhadnagy, ki szintén ismerte a csinos özvegyet.
(Folyt, köv.)

0 s a r n o k.

Szerelve mindvégig!
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N yilt-tér.*)
lláli m lvrin*ztii'-tckft méteren kint 55 Űrtől
1* írt 85 kri^r mintegy 300 különböző árnyalat ős
sziliben szállít, im-gmnlelt egyes öltönyökre, vagy
végekben is póstaluris vámmentes lleniirlM-i u <«.
»•> kii udvari szállító -i K cm uynnt Zürichben.
Minták póstatordulóvul küldetnek. Svájciba ezimzett
levelekre 10 kros bélyeg ragasztandó.
3
*) K rovat alatt koílotioknek sem latialiuaért sem alakjáért
nem felelős a
Szerk.

11 i r (I e 1 t; s e k.
2392. szám
1802. évi.

Anyagszállítási hirdetmény.
A szélaknai m. kir. bányaliivatal (u. i>. Hegy bánya
Hontuiegye) alá tartozó üzemeknek szüksége van az
1893. év folyamán alább nevezett anyagokra, melyeket
ajánlati utón beszerezni kivált és pedig:
1. k ő o l a j b ó l ......................................................... 110 q.
2. robb papír s z ü r k e .................................... 10000 iv.
3. faggyú kétszer o lv a sz to tt................................. 50 q.
4. gépolaj tinóm . . . . . . .
110 „
5. l e n o l a j .........................................................
10 „
(3. sznppankenócs
........................................
0 r
7. e a r b o lin e n tn ...............................................
10 „
8. port la nd c e m e n t.......................................... 200 „
9. zsindely (fenyófábóP.
. . . . 50D.OQO db.
10. m a r a la p á t........................................................ 400 „
11. szén lapát . . .
löü
12. b á n y a k a p a ..............................................
1.000 „
13. bánya vasúti sin sz e g ........................................... 40 q.
14. közöns. padlószegek.........................
120.000 db.
15. közép
.. •
............................... 70.000 „
Hl. kettős
r
................................ 40.000 „
17. közöns. lé c zsz eg e k ............................... 80.000 db.
18. kettős
r
............................... 60.000 „
19. zsindely s z e g e k ................................... 800.000 „
20. különféle csavarszegek.......................... 200.000 ,.
21. g y a n t a ........................................................30
q.
22. szűrposztó f e h é r ......................................... 300 m.
23. lemez teknő préselt . .
. . . .
2.000 db.
24. finom és közöns. k e n d e r ..........................
10 q.
25. hajtószíjak különféle szélességekben . . 1400 ni.
20. ökörből- 111. szoros 20 kg...........................50 db.
27. kautsebuk szelep (gőz és vízhez) . . . .
2 q.
„
lemez 1—5 mm. igóz és vízhez)
2 „
„
zároló gyűrű (gőz és vízhez) . . 2 „
„
zsinór gömbölyű (gőz és vízhez)
2 „
28. borkő t i s z t a .......................................................4 „
29. jegeczitett tiszta b o r a x ......................................... 4 „
30. nátron s a lé tr o m .................................................. 2 „
A 28- 3<>tételekreniegjegyezlelik. hogy csak egy
nemű tiszta anyag fogadlatik el, miért is az a vegyecmzó hivatal által időközönként megvizsgáltatik.
31. vas és folytvas sodrony szállitókötclekhez
2—31. sz. csak a legjobb minőségben a leg
jobb stíriai vagy angol anyagból hordképessége 60—65 klgr. mm*
...............................100 q.
32. Szabadalm. tégely öntött aczél sodrony
csak a legjobb minőségben 120 130 klgr.
mm2 liordképességgel és megfelelő szivósággal 4—25 sz........................................................ 150 q.
33. horgonyozott sodrony vas és aezélból fen
tebb említett hordképességekkel 2 - 3 1 sz
. 50 q.

III. évfolyam. 43. szám.

H I R A D 0.

1. A szállítani vállalkozók felhivatnak, hogy 50
kros bélyeggel ellátott Írásbeli ajánlataikat anyagmus
traval ellátva lepecsételve ezen felirattal r ajánlat anyag
szállításraM f. é. november 15-ig ezen báuyahivatalnál
nyújtsák be.
2. Világosan kiteendó, hogy az anyag összességére-e
vagy csak egyes és mely anyagokra tétetik ajánlat.
3. Az ajánlott árak, melyek szám és betűkkel
világosan kitllntetendők a selmeczi vasúti állomáson
leadva csomagolással együtt értendők.
4. Csak a legjobb minőségű anyagra teendő az
ajánlat és csak ily anyag fog átvétetni
meg nem
felelő anyag a vállalkozónak rendelkezésre boesáttatik,
ez okból az átvevő az anyag átvételéig semmi nemű
kezességet nem vállal, még azon esetet sem véve ki,
ha az anyag az átvétel közben niegrongáltntnck. Az
anyag végleges átvétele csak a selmeczi kir. szertár
szerkamarájában történhetik.
5. A fenti anyagmennyiségek csak megközelítők
ez okból a szállító esetleg nagyobb vagy kisebb meny*
nyiségek szállítására az általa ajánlott árak mellett leeud
kötelezve.
6. Valamennyi anyag a szükséghez képest, de
minden esetben nagyobb mennyiségben lehetőleg egész
vasúti kocsirakományokban lóg megrendeltetni
7. Az anyagérték megtérítések a rendelt anyag
átvétele után 14 nap alatt a selmeczi m. kir. bányakerületi főpénztárnál 2% Sconto levonással eszközöltetni
l'ognak ; köteles azoubaa a vállalkozó vállalata folytáu |
illembe hozott összegekről kiállított szabályszerű szám
lákon vagy nyugtákon a nyugtabélyeget és jogügyleti
illetékeket a bélyeg szabályok 9 és 101 díjtételei vala
mint az 1881. évi XXVI. t. ez. 6 és 10 §-ai értelmében
viselni és leróni.
8. Az ajánlott árak az egész 1893. évre bírnak
érvénnyel.
9. Ismételten megnem felelő anyagszállítást illető
leg fenntartja magának a kir. bányaliivatal a jogot,
hogy a szállító minden további meghallgatása nélkül
az Ó veszélyére más honnan beszerezhet megfelelő mi
nőségű és mennyiségű anyagot.
10. Ovadékképen tartozik az ajánlattevő a felaján
lott anyag értékének 10% t akár készpénzben akár
pedig óvadékképes értékpajdrokban ajánlatához csatolni.
Ezen óvadék az év végével, ha az ajánlattevő minden
kötelezettségének teljesen megfelelt a selmeczi kir. bányukerületi főpénztárnál az ajánlatlelőnek
kiszol
gál tátik.
11. Az ajánlattevő az ajánlatban határozottan
kijelenteni tartozik, vájjon saját gyárában vagy műhe
lyében fogja • e a czikkeket .előállítani, vagy pedig
azokat másnak gyárából vagy műhelyéből szerzi be.
Ez utóbbi esetben azt is köteles világosan kijelenteni,
vájjon hazai vagy külföldi gyárból szerzi-e be a czik
keket illetve azoknak egyes részeit. Ezen kijelentés az
ajánlattevőre feltétlenül kötelező és a mennyiben ettől
eltérne a szállított, árúk rendelkezésre bocsáttatnak és
a 9-ik pontban foglalt eljárás fog alkalmaztatni.
12. Csak ezen szállítási feltételeknek megfelelő
ajánlat vétetik tekintetbe, miért is az ajánlattevő kije
lenteni tartozik, hogy a pályázati hirdetményben foglalt
feltételeket ismeri és azokat magára nézve kötelezőknek
elfogadja.
- ‘Ar-"':? A

13.
A selmeczi uagytekiutettl ni. k. bányaigaz
tósága fentartja magának azon jőgot, hogy a beérkezett
ajánlatok közül bármelyikét elfogadhassa vagy pedig az
ajánlatok mindegyikét el is utasíthassa.
14 A jelenleg használatban lévő anyagok mustrái
a kir. bányaliivatal helyiségében bármikor nmgt kiüt
hető k.
M. kir. Bányaliivatal.
Szélaknán, 1892. szeptember-hó 19-én.
Sveliln.

M ű v elt k isa sszo n y
magyarul v. németül beszéli* gyermekeknek
czéllioz vezető oktatást óhajt adni a franczia
nyelvben. A tanitás és társalgás intenzivitása
az illetőnek teljes ellátásra valé felvételét teszi
kívánatossá. Fizetés megállapítása később. Le*
vélbeli tudósítások :
„S. G. 1028“ jel alatt poste restante Selmeczbánya.
3-4
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H ir d e tm é n y .
A Selmeczi Eéphank-nál lejárt és
ki nem váltott vagy meg nem hoszS Z a b b í t o t t zálogtárgyak folyO é \ Í
november-hó 7-én és 8-án a délutáni
órákban az intézet helyiségében nyil
vános árverésen fognak eladatni.
Az igazgatóság.
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H ir d e tm é n y .
A Selmeczi Takarékpénztár helyiségében
1892. október-hó 28-án délután 2 órakor több
darab selmeczi takarékpénztári, lévai takarékpénztári, szepesváraljai takarékpénztári, losonczi
takarék és hitelbanki, Eperjes bankegyleti, to
vábbá borsod-miskolezi gőzmalmi és nagysárosi
gőzmalmi részvények fognak a legtöbbet Ígérő
nek készpénzfizetés mellett eladatni.
Felkéretnek mindazok, a kik ilyen rész
vényeket vásárolni akarnak, lingy a mondott
helyen és időben megtartandó árverésen rcsztvenni szíveskedjenek.

LE G R IF F O N
a legolil) szivarka Mielyei.

a leg jo b b szivarkap ap ir
Főraktár a iingytÖKsdében.

A’k

Weisz Simon
__________________ ______ ________________________________
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