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Önkéntes tűzoltó egyletünk ünnepe.
Fennállásának 25-ik évében jubiláló egy

letünk történetét bőven ismertetvén az elnöki 
jelentés, ezúttal csak röviden szólunk az ünnep 
külső keretét képező vendégfogadásról, elősorolva 
vendégeink diszesz sorának tagjait

Megtisztelte látogatásával ünnepünket Horváth 
Béla főispánunk s neje ő méltósága is, kik 
kíséretükkel Szent-Antal felöl érkeztek váro
sunkba.

Az ipolyságiak közül többen, a lévaiak, 
kürmöcziek és salgótarjániak a vasúton érkeztek.

A vasúti állomáson Bernhardt Adolf egyl. 
elnök, Pauer János, Marschalkó Gyula fő- 
parancsnokok, Csányi Ottó és Greguss Antal 
alparancsnokokkal tűzoltóink tisztelegve fogad
ták az érkezőket.

V e n d é g e in k .

Horváth Béla főispán s neje Rózsika lányuk
kal, Laky Károly cs. és kir. kamarás és neje, 
Schiller Antal kir. tanácsos, kir. közjegyző, 
Sántha Béla, megyei főjegyző, főparancsnok, 
Dr. llaydin Károly ügyvéd, két leányával s 
Mariska bugával, Pongráez Elemér a hontraegyei 
történelmi kiállítás rendezője, Héderváry Lajos 
árvaszéki elnök helyettes, Totovics Kálmán 
megyei főszámvevö s tb. főjegyző, Dr. Soltész 
István főispáni titkár, Jakabfy István közp. 
szolgabiró, Placliy Gyula korponai polgármester, 
Nikora László joghallgató, Halinay László kor
ponai főszolgabíró. Léváról: Pazar Károly tűz
oltó főparancsnok, Turpinszky .József tüzőrségi 
parancsnok, lllboki Lajos főkürtös, Pulpites 
Emil, Ábrahám Ignácz, Vén Ferencz, Sebő 
József, Balázs János, Zachar István, Jakab 
István, Kosztolányi Pál, Koller Károly, Szakács 
József, Ilaics István. Körmöczről: Mohapel 
Antal, Ihring György, Schwartz Alajos Schafarik 
József, Groszmann Győző, Rakovszky Imre, 
Klobusitzky Ede. Veszprémből: Blázy Imre

T A  R  C Z A .

Emlékezés Gitára.
.............. rem eu iber w ell
W h at I have sa id  lo You. 

Az utczán mikor leselkedtem még 
A kis bakflseh leány után,
S hogy mért feszül a szív idegje 
Magam sem értém, tudhatám,
De akkor a bolondos ábránd,
Mely most oly ritkán látogat,
Boldoggá lett . . . Édes Gituska 
Elkísérném, ha Ián szabad.

Rövid kis kék ruhába járkált,
Melyben nefelejts volt nekem;
És azt hittem e szép virágot 
Kies kertembe ültetem.
Ott majd a ragyogó mosolyban,
E napnál pompázón ragyog,
S föléje szazszinü szivárványt 
Csengő dalokból fonhatok.

Csak ő volt egyedül eszembe,
Mint egy mosolygó kikelet.
A piczi nő a nagy komolylyal 
De könnyen is incselkedett.
Ha úgy akarta voln’, biz isten 
Bolondja leltem volnu Ián,

tanár, a vcszprémmegyei tűzoltó szövetség fő
jegyzője s tűzrendészed felügyelő.

Vendégeink a Városi Vigadó termében s 
kertjében tartották meg az ismerkedést, melyet 
esti 8 és fél órakor egy igen kedves mozzanat : 
a fáklyásmenet szakított meg.

Tűzoltóink díszes sorban vonultak a 
Pachertárótól zeneszóval a főispáni lak elé, a 
hol a nagyszámú érdeklődő közönséggel egye
temben elhelyezkedve a fáklya fényével, zené
vel, dallal s szónoklattal adtak kifejezést fő
ispánunk iránt érzett ragaszkodásuknak s tisz
teletüknek.

A bányászzenekar zenéjét a polgári dalkör 
üdvözlő dala követte, mire Pauer János fő
parancsnok hosszabb beszédben tolmácsolta a 
tűzoltó-egylet tagjainak szeretetét s tiszteletét, 
ecsetelve főispánunk kiváló egyéni tulajdonait 
melyek e szeretet, tisztelet keltői valának. A 
lelkesen elmondott üdvözlő szavakat szűnni nem 
akaró éljenzések követték, mire főispánunk 
szintén hosszabban szólott, tartalmas beszéde 
fonalán üdvözölve az elnök, a fő- és alparancs- 
nokokat, a tisztségeket viselőket és az összes 
működő tagokat. Szavaira újból felharsantak az 
éljenzések, szólt a zene és dal, köszöntve, 
üdvözölve az ünnepeltet úgy is mint vendé
günket, úgy is mint e város nagy családjához 
tartozó kiváló családtagot, kit a mienknek 
is tartunk.

A zeneszónál s fáklyafényénél szétoszló 
közönség egyrésze ismét a fehérasztalnál talál
kozott és pedig főispánunk s kísérete polgár
mesterünk vendégszerető házánál, a nagyobb 
rész pedig a városi Vigadóban.

Másnap a riadó szavára talpra állottak 
ismét tűzoltóink s a gyülekezés után a Nagy- 
Boldogasszony templomba vonultak nagy misére, 
melynek tartama alatt Podhragyai Pál prépost- 
plébánosunk nagyobb segédlettel celebrált.

Cziczka Sándor karnagy vezetése mellett 
működő műkedvelő énekeseink s zenészeink

S vezethetett voln' száz alakban 
Szeszélye tarka fonalán.

Ha egy futó pillantatából 
Kedvét, kegyét kileshetém,
Akkor nálam e szép világon 
Dehogy volt boldogabb legény !
Barátaim nem foghaták meg 
Fel, feltörő nagy kedvemet:
Hogy a kit csak előtalálok,
Mindenkit sorra ölelek.

De a mama, vagy ö, vagy a sors,
Vagy a jó isten tudja mi,
A kis leányt nem engedte szóval 
Részemre meghódítani.
Manapság a szív nem divatezikk,
S ki olyast együgyün keres,
Nem is lehel más, mint poéta,
Fakó, érzelgö énekes.

De hogyha mégis visszatérek 
Szerelmem bájos helyire,
Szemem a kék ruhás leánykát 
Kutatja közel messzire.
Az utczán önfeledve szólok:
Elkísérném, ha tán szabad . . .
Az utczán indulok keresni 
Letűnt szép ifjúságomat.

Zlvuska Jenő.

közül Sehuszter Lajosné úrnő, Puky László 
tanársegéd és Laun Károly dohánygyári tiszt 
urak énekét illetve zenéjét általános elismerés
sel jutalmazta az isteni tisztelet végeztével.

Tűzoltóinkat Csányi Ottó alparanesnok ve
zényelte a templomba, kik három zászlóval je
lentek meg ott.

A templomból a közgyűlésbe s onnan tűz
oltóink a városháztérre vonultak a diszgyakor- 
latra. A teret vendégeink mellett nagy számú 
közönség lepte el, a szomszédos házak ablaká
ból hölgyek néztek ki. az érdeklődés általános 
volt s tűzoltóink derekasan feleltek meg a vára
kozásnak.

A k ö z g y ű lé s .
Az isteni tisztelet után a díszközgyűlés tartatott 

meg a vigadó kerti helyiségében, melyen a tűzoltókon 
kívül a vendégeknek nagyobb része jelent meg. Ott 
láttuk főispánunkat, Ocsovszky Vilmosáé zászlóanyát, 
a polgármesteri, Farbaky István orsz. gyűl. képviselőt 
Svehla Gyula föbányatanácsost, Sántha Béla Hont- 
megyei főjegyzőt, Dr. Soltész István főispáni titkárt stb. 
A közgyűlés előtt Szilnyai József polgármester szép 
beszédben a vendégeket s a tűzoltó egyletet üdvözölte, 
lelkesen kiemelve, hogy ez egylet a városi közönségnek 
gyermeke, a közérdekből alakult, s immár 25 éves 
múltjára büszke önérzettel tekinthet vissza ; s felkérte 
Bernhardt Adolf elnököt, hogy a közgyűlést nyissa 
meg. Az elnök megnyitván a közgyűlést kijelentette, 
hogy az egylet jegyzője, Ács József, városi pénztáros, 
szabadságon van, s felkérte Altmann Imre levéltárost 
a jegyzőkönyv vezetésére, ki is az elnök felkérésének 
készséggel telt eleget. Ezután az elnök felolvasta az egy
let 25 éves működéséről szóló jelentését, melyet a köz
gyűlés több helyütt helyesléssel szakított meg s melyet 
egész terjedelmében közlünk,

Igen tisztelt közgyűlés!
Midőn az utolsó három évtizedben -  Gróf 

Széchényi Ödön áldásos kezdeményezése folytán — 
hazánkban a tűzoltó intézmény, mint a 19-ik század 
egyik leghumánosabb eszméjének ismerete terjedni 
kezdett, belátták polgártársaink, hogy a tűzoltásnál 
nem a nyers erő a főtényezö, hanem egy begyakor
lott és kellőleg felszerelt csapat ősszhangzó és terv
szerű működése, — hogy nem elégséges a közbizton
ságra, hogy a mai kitűnő tűzoltó gépek csak meg 
legyenek, hanem hogy az illető kezelők ezeknek szer
kezetét és hatását ismerjék és tanulmányozzák is, — 
nem különben, hogy ezen gépek folytonosan gondozva 
és tisztán tartva, minden perezben használatra ké
szen álljanak; — továbbá, hogy az előforduló tűz 
eseteknél nem csak arra kell törekedni hogy a pusz
tító elem terjedése meggátoltassék, hanem az lehetőleg 
kelctkeztében elfojtassék, — ennek azonban kérlelhe
tetlen követelménye a leggyorsabb megjelenés, mely 
csak ott érhető el, hol rendszeres ügyelő őrség léte
zik ; — végre a múlt idők tapasztalata megtanított 
mindenkit, ki figyelemmel tekintett körül az elhamvadt 
tűz üszkei közölt, hogy a mit megkíméltek a lángok, 
azt elbontá, szétrombold a vak tudatlanság és gyak
ran elorzá a zűrzavar közepeit a loglelketlcnebb go
noszság.

Ily lények és körülményekkel szemben a czivi- 
lizalió utalt a felebaráti szereteten, az önzetlen és 
önleláldozó polgári erényen alapuló önkéntes tűzoltó 
egyletekre.

Megértette, fölismerte azt városunk több lelkes 
polgára, és számba véve a kor követelményeit, továbbá 
helybeli tűzoltó szereinek hasznavehetetlenségét és 
rozzant állapotál, nem különben a tűzoltásnál mutat
kozni kezdő részvétlenségei, — bízva a hatósági kép
viselet és polgárság áldozatkészségében, továbbá a 
fiatalabb nemzedék lelkesedésében, valamint a czél és 
az ügy szentségében félretéve minden habozást é9
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aggodalmat — az 1873. évi június hó 11-én megtar
tott alakuló közgyűlésen a Selmeczi önkéntes tűzoltó 
egyletet megalkotó, a kidolgozott alapszabályok elfo
gadása mellett elhatározta hogy ezek megerősítés vé
gett a Nngyméít. in. kir. Belűgy minisztériumhoz ter
jesztessenek lel.

Leérkezvén a jóváhagyott alapszabályok, -  az 
1873. július hó 6-án tartott közgyűlés egy 19 tagú 
szervező bizottságot alakitolt, mely megkezdvén műkö
dését, kiválóan az alapitó, pártoló és működő tagok 
gyűjtésével foglalkozott; — mely buzgó munkálkodása' 
azt eredményezte, hogy a Selmeczi önkéntes tűzoltó 
egylet 1873. évi julius végével 11 alapiló 84 működő 
és 119 pártoló tagból állott: örömmel constalálom, 
hogy a 84 működő tagból még 8 tag híven s jó kedvvel 
fáradozik önként elvállalt kötelezettségének teljesítésében!; 
miért is ezen 8 működő tagtársnak ez alkalommal is 
teljes elismerésemet s hálás köszönetéinél fejezem ki.

A szervezési munkálatoknak a szertár és őrszoba 
helyiségeire, valamint a felszerelésre vonatkozó része 
nehezebben folyt le, mivel a város nem rendelkezett 
a czélnak megfelelő alkalmas és kész épülettel, vala
mint kellő tűzoltó szerekkel: azonban városunk Tek. 
hatósága és képviselő testületé nem maradhatván 
ez irányban közönyös s belátva az intézmény kor
szerűségét és nemes czélját, valamint meggyőződést 
szerezve, hogy a helyiségek másutt, mint a „magas 
ház“-ban czélszerüen el nem helyezhetők, elrendelte, 
hogy szertár és őrszobának a város költségén a „magas 
ház“-ban levő helyiségek alakíttassanak ál, a kellő 
szereknek és eszközöknek a város költségén leendő meg
vételét pedig megszavazta.

Ezen korszerű intézkedés állal a Tek. hatóság és 
a képviselő testület nem csak fényes lanujelét adta 
azon buzgalmának, melylyel a polgárság vagyonbizton
sága fölött őrködik, — hanem egyszersmind maradandó 
emlékkel koszoruzta müvét, mely nem csak a jelen, de 
a jövő időben is tiszteletet és kőzbecsülést biztosit 
számára.

Hasonlóan mély és őszinte köszönet illeti Coburg 
Fülőp Herczeg ő királyi Fenségét, valamint boldogult 
főmagasságu Simor Jánosi Magyarország herczegprimá- 
sát, kik jelentékeny adományaikkal lehetővé tették a 
szükséges szerek és eszközök kiegészítését.

Nem kevesebb tisztelet és köszönet illeti a város 
törvényhatóságát, és számos polgárait, kik nagylelkű 
áldozataikkal önzetlen hazafíságuknak adták lanujelét.

Ezen áldozatkészségben osztozkodtak működő 
tagjaink is, kik eltekintve attól, hogy az egylet terheinek 
nem csekély részét viselik, a szent ügynek meghozták 
azon áldozatot is, hogy ruházatukat saját költségükön 
szerezték be és ez által önfeláldozásuknak legszebb és 
oly tanujelét adták, mely nem csak a jelen, — de az 
utókor elölt is min* kiváló polgári erény fog tündö
kölni.

Ezek szerint meg lévén az egylet alapítva, fejlő
désnek indult s az 1873. évi julius hó 6-án megtartott 
1-ső rendes közgyűlésén az alapszabályok 15-ik §-ában 
felsorolt összes tiszti karát és a 12 tagból álló választ
mányt megválasztotta, — az első diszgyakorlatát pe
dig 1873. évi aug. hó 25-én tartotta meg fényes siker
rel, — mely utóbbiért őszinte elismerés s köszönet 
legyen az egylet első gyakorló mesterének, ki a a tűz
oltóság kiképzése körfii fáradozván elérte azt, hogy 
működése felett a város közönsége teljes megelégedését 
nyilvánította.

Az első tisztikar még ugyanazon évben változást 
szenvedett a mennyiben 1873. évi október havában 
Bernhardt Adolf föparancsnoki állásáról lemondván 
Marschalkú Gyula választatott főparancsnokká.

Később Berks Lolhár lovag nyugalmazott alezre
des a „Geramb János József féle bányaegyesület“- 
képviselője is lemondván elnöki állásáról, helyébe 1875, 
évben Bernhardt Adolf választatott elnökül, ki is min
den megszakítás nélkül, mint olyan mai napig mű
ködik.

Ez időtől fogva a tiszti karban a következő ne
vezetesebb változások történtek: és pedig Marschalkú 
Gyula főparancsnoki állásáról lemondván, helyébe 
1896. évben Dauer János főparancsnokul, 1897. évben 
pedig Greguss Antal is lemondván alparancsnoki álla
sáról, helyébe 1897 évben julius havában Gsányi Ottó 
választatott alparancsnokul.

Az őrségi szolgálat 1873. évi julius hó 15-én 
vette kezdetét s tartott 1875. évi szept. végéig, ez 
időtől kezdve pedig fizetett örök, illetve egyleti szolgák 
teljesitik az éjjeli őrséget.

A selmeczi önkéntes tűzoltó egylet 1874. évben 
belépeti a magyar országos tűzoltó szövetségbe, — 
minek folytán mint olyan, kiküldöttjei állal részt vett 
a következő országos tűzoltó közgyűléseken: és pedig 

1874. évben Sopronban
1876. , Aradon
1878. , Iglón
1880. „ Pozsonyban

1884. évben Selmeczbányán 
1886. ,  Fiúméban
1889. „ Székes-Fehérvárott
1891. , Sopronban)
1895. . Kolozsvárott
1896. „ Budapesten

Ezen országos ünnepélyeken kívül részt vett az 
egylet:

1876. évben nemzetünk nagy halottja, Deák 
Feroycz temetésén Budapesten 5 tag által képviselve; 
ezálldl leróva kegyelete adóját és kifejezve mély bánatát 
a nagy veszteség fölött.

1876. évben, Körmöczbányán és Léván
1877. „ pedig Losonczon az önkéntes tűz

oltó egyletek zászló szentelésén. — 1877. évi október 
havában pedig megtartotta saját zászlószentelési ünne
pélyét, mely alkalommal 8 társ egylet szerencséltette az 
egyletet szives látogatásával; a zászlóanya Ocsovszky 
Markovits Mária Ő nagysága pedig a szegbeverést azon 
jeligével kezdte meg „Az egyetértés erő és diadal;* 
— továbbá részt vett az egylet 1878. évben a béla- 
bányai társvárosban alakult, s egyletünkbe mint fiók 
egylet beolvadt tűzoltó egylet beavatási ünnepélyén;

1879. évi aprít hó 24-én Ó cs. és Apóst. kir. 
Felségeik házasságának 25 éves jubileuma alkalmából 
a város közönsége által rendezett nagy ünnepélyen; 
1883. évi ápril hó 22-én tartott közgyűlés alkalmából 
hozott határozata szerint egyletünk 10 éves fennállásának 
jubileáns ünnepélye ugyan azon év aug. hó 12-én és 13-án 
lévén megtartva, ebbéli működésünk kőzelismeréssel 
fogadtatott s meggyőződésem az, hogy az ünnepély 
lefolyása egyletünk jó hírnevét emelte ; örvendetes tény
ként kell felhoznom, hogy az 1883. évben Marschalkó Gy. 
volt főparancsnok részére a közjó körül szerzett számos 
érdemeinek elismeréséül Ö cs. és Apóst. kir. Felsége 
által adományozott arany-koronás érdemkereszt fel- 
lüzése az 1883. évi február hó 13-án tarlóit Ihbizolt- 
sági közgyűlésen ünnepélyesen lévén megejtve, ez al
kalomból a tűzoltóság is ünnepelte főparancsnokát, 
azon kívánaténak adva kifejezést, hogy a Mindenható 
Isten öt kedves családjának s egyletünknek javára s 
őrömére sokáig tartsa meg.

1884. évben egyletünk meghívót intézett az or
szágos tűzoltó szövetség VII.-ik közgyűlésének körünk
ben leendő megtartására, — át lévén hatva annak 
tudatától, hogy a haza távolabb fekvő vidékének érint
kezése nem csak a tűzoltói intézményre, de magára a 
helyi kőzérzületre is jótékony befolyást gyakorol.

S ime a feladat, mely ez alkalomból — úgy a 
városi közönségnek, mint a helybeli tűzoltó egyesület
nek osztályrészül jutott, a legfényesebben sikerültnek 
mondható, elannyira, hogy egyesületünk önhittségnél
küli büszkeséggel tekinthet vissza azon napokra, me
lyek neki alkalmid szolgáltak az ország külömbőző 
vidékéről ősszeseregletl s a 150-et meghaladó vendég 
szeretetteljes fogadására s annak le igazolására, hogy 
a nagy czélok eléréséhez nagy áldozatok szükségesek ; 
de arra is kész, hogy amannak kedvéért, emezt is 
meghozza.

S valóban kiváló szerencsémnek ismerem és tar
tom, hogy egyesületünk ezen emlékezetes működése 
és szereplése — elnökségem idejében folyt le : — s ép 
azért örömmel és büszkeséggel kell constatálnom azt, 
hogy az ezen országos ünnepély alkalmából elért ered
mény s a lefolyt ünnepélyek nemcsak az egyesületnek 
magának, de a városnak is díszére váltak, s olyanoknak 
országszerte is elismertetvén s 150 vendégünk részé
ről a legmelegebb elismerésre méltattatván, mindvégig 
egyik kiváló fénypontját képezik egyesületi életünknek.

Miért is kedves kötelességet teljesítek, a midőn 
köszönetét mondok mindazoknak, jelesül úgy az egylet 
tagjainak, mint a város azon lelkes polgárainak, kik 
e dicső siker kivívásához áldozatkészséggel hozzá
járullak.

Egyletünk 1885. évi éleiének és szereplésének 
egyik kimagasló tényeül azon körülményt is bejelen- 
tendönek tartom, mely szerint egyleti tagjaink jelen
tékeny száma részt vett azon diszgyakorlaton, melyet 
a fővárosi tűzoltóság a múlt országos kiállítás alkal
mával rendezett.

Egyesületünk az 1886. évben Fűimében tartott 
VIII, szövetségi közgyűlésen részt véve újból azon 
megtiszteltetés érte egyletünket, hogy volt főparancs
nokunk Marschalkó Gyula központi választmányi taggá 
választatott meg ; valamint az emlilett közgyűlés al
kalmából egyletünk részéről a Fiume városnak adott 
ajándék, C'.iotla János, akkori podesta átirata szerint, 
a város közgyűlése által köszönettel lett elfogadva 
azon kijelentéssel: hogy az ajándékot úgy őrzi meg, 
mint becses emlékét a városban lezajlott ünnepélynek 
s azon kedves vendégeknek, kiket akkor körében tisz
telhetni szerencsés volt.

IMII. évben (.) méltósága dr. báró Roszner Ervin 
volt városi főispán ur az egylet alapitó tagjai közzé 
belépett, — mi által egyletünk iránt nagybecsű rokon-

szenvének adott kifejezést. Hálás köszönet legyen 
ezért mondva Ö méltóságának.

1892. évben szomorú eset érte egyletünket a 
midőn is márczius hó 16-án tagtársaink sorából egy 
érdemdús alapitó tag, id. Kachelmann Károly elhalá
lozott ; légyen könnyű neki a föld, mely porait födi.

Ugyanabban az évben a pozsonyi ónk. tűzoltó 
egylet fennállásának 25-ik évi örőmünnepélyén egyle
tünk 8 tag által képviselve részt vett.

1896. évben Kolozsvárott tartott országos tűzoltó 
szövetség közgyűlésén egyletünk 3 tag által volt kép
viselve. Egyben sajnálattal jelentem, hogy ó  méltó
sága Péch Antal minist éri tanácsos egyletünk buzgó 
és jótevő tagja az 1895. év folyamán meghalt.

Rudnay Béla volt városi főispán ur ó  méltósága 
ez évben az alapitó tagok sorába lépett.

Továbbá jelentem, hogy az 1896. millenáris év
ben tartott országos tűzoltói szövetségi közgyűlésen 
és diszfelvonuláson egyletünk 10 tag által volt képvi
selve.

Egyletünk megkezdett működése óta városunk
ban és a közelfekvő vidéken 158 tüzeset fordult elő
és pedig:

t e t ő t ü z ..................... 66
k ém ény tűz ................43
szoba-, pincze- és raktártüz 32
p a j t a é g é s ............  7
e r d ő tű z .................. 3
kazaltüz .................. 4
vak tű z je lz é s .......  3

összesen: 158
mely alkalmakkor a tűzoltóság szereivel kivonult és 
működése üdvös volt. Ezenkívül az 1878. évi árvíz 
alkalmával egyletünk működő tagjai kivonultak a ve
szélyeztetett légszeszgyárnak helyben és Bélabánya 
lársváros lakóinak segélyt nyújtandók.

Egyletünk megalakulása óta, vagyis 1873. évtől
1897. év végéig tartott 26 rendes, 18 rendkívüli, 226 
választmányi és század ülés valamint egy becsület- 
bírósági ülést, összesen 270-et.

A működő tagok által tartott gyakorlatok a kő
vetkezők és pedig:

a tűzoltó szerekkel való gyakorlat . 498
mászó gyakorla t...........................................53
fő g y a k o r la t ..........................................  7
disz gyakorlat................................................ 11
k iv o n u lá s .....................................................60

összesen: 629
A működő tagok tökelelesb kiképeztetése végett 

az egylet 1876. évben a városi tornakertben mászó
házat épített, melynek költségei elsősorban a városi 
hatóság, másodsorban önkéntes adakozások, s végre 
az egylet áldozatkészsége által fedeztettek. A mászó
házat az egylet 1876. évi szeptember havában vette 
át az elnök azon mondása kíséretében: „Egy az összesért 
és az összes — az egyértu.

Egyletünk alapitó-, pártoló- és működő, vala
mint disztagjainak száma 1873. év elején volt és 
pedig:

alapitó tag . . 11
pártoló „ . . 119
működő . . .  84
disz „ . . —

összesen: 214 
az 1897. év végén pedig:

alapitó tag . . 18
pártoló „ . . 117
működő. . .  88
disz „ . . 10

Összesen: 233
s igy az 1873. év elején volt 214 tag számával szem
ben mutatkozik az 1897-ik év végével szaporodás 
19 tag.

Örömmel, s hálás elismeréssel jelentem, hogy a 
tűzoltók számának emelése s igy a pusztító elem gyor
sabb s biztosabb legyőzése czéljából az 1883. év fo
lyamán egy bányász tűzoltó csapat alakult a helybeli 
in. kir. bányaigazgatóság bölcs intézkedése folytán, 
mely csapat volt buzgó gyakorló mesterünktől oktatást 
nyerve, polgártársaink megnyugtatására vészesetekben 
közreműködik tűzoltóinkkal

Nem kevésbé örömmel jelentem, hogy az egylet 
tűzjelző távírdája a m. kir. bányaigazgatóság intéz
kedése folytán az egyes bányatelepeket összekötő 
lávirda hálózattal bővítve lett; — a f. évben pedig a 
város hatósága telefont létesített a város költségén, 
miért is kötelességemnek ismerem, az utóbbi intézke
désért a város hatóságának az egylet nevében hálás 
köszöntet nyilvánítani.

Eddig az egyletünk 25 éves életében előfordult 
főmozzanatokat és munkálkodásának főrészét a tisz
telt közgyűlés elé hozván — áttérek annak anyagi 
állapotára, melyről a kővetkező számbeli adatok szol
gáljanak. és pedig:
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Az egylet pénztárának 25 évi bevételi voltak: 
297G7 frt 92 kr. Kiadásai pedig voltak: 29759 frl 
85 kr. s igy mutatkozik az 1897. év végével pénz- 
maradvány 8 frt 07 kr.

Az összforgalom pedig:
bevétel . . . 297G7 frt 92 kr. 
kiadás . . . 29758 „ 85 „

Összesen : 59527 frt 77 kr.
Az egylet vagyoni állapota pedig az 1897. év 

végével:
pénzmaradvány . . . .  8 frt 07 kr.
a takarékpénztárnál, mint 

forgalmi tőke elhelyezve 
a 25 év alatt megszerzett

838 ,. 77 .

szerek s eszközök értéke 
10% használati százalék 
leszámítása után lesz . 7809 ,. 21 .

s igy az egyleti vagyon
összege tesz . . . . 865G ,. 57 „

Visszatekintve most az előadottakra, állíthatom, 
hogy egyletünk 25 évi fennállása után biztos jövőnek 
néz elébe, mert részint a tagok buzgó hozzájárulása 
tekintetéből a kitűzött czél elérésére, s az egyletnek 
jövő fejlődésére elegendő biztosíték van, minek zálo
gául szolgáljanak a törv. hat. bizottság által a f. év
ben újból alkotott tűzrendészed szabályrendelet intéz
kedései, melyek a tűzoltó intézmény további fejlődését 
lehetővé teszik s virágzását előmozdítják.

Végül felkérem az egylet tisztelt tagjait, hogy 
mindenkor legyen mindenki helyén, valamint köszőne- 
temet nyilvánítom a tisztelt tagoknak részint azon 
vészeseteknél, nem különben egyébb szolgálataikban 
tanúsított összetartásukért, illetve öntudatos feláldozá
sukért s áldozatkészségükért, — részint pedig azon 
bizalomért, melyei a tisztelt tagok 25 év alatt az 
elnökséget és parancsnokságot megtisztelték, illetve, 
egyletünk fennállásának érdekében támogatni szíves
kedtek.

Adja az ég, hogy kívánságaink teljesüljenek be 
a közérdek javára, mely közérdeket mindenkinek fő
képpen pedig a meglevő s a jövőben alakulandó tiszti
karnak szivén kell viselnie, mert a tisztikar lesz hi
vatva a jövőben is egyletünk humanistikus czélját 
minden irányban előmozdítani.

Tiszta szivemből kivánoni, hogy úgy legyen!
Selmeczbányán, 1898. évi julius 25-én.

Bernhardt Adolf, 
elnök.

A lelkesen fogadott felolvasás után Farbaky István 
orsz. gyűl. képviselő köszönetét nyilvánított az elnök
nek a jelentés elöterjesztéseért, valamint az elnökkel 
egyetemben az egész tiszti karnak a közjó érdekében 
kifejtett működéséért, s indítványozta, hogy úgy a 
jelentés egész terjedelmében, valamint a köszönet
nyilvánítás a jegyzőkönyvbe felvétessék, melyet u köz
gyűlés is helyeselvén, azt egyhangúlag elfogadta. A 
közgyűlés 2-dik tárgysorozataképen a szolgálati érmek 
kiosztása következett, midőn is az elnök felemlítette, 
hogy az alapszabályok azon része, mely a szolgálati 
érmek kiosztásáról rendelkezik, a Selmeczbányán tartott 
országos tűzoltói közgyűléskor lett megállapítva; s 
ezután felolvasta az érmekre jogosult tűzoltók neveit. 
E szerint 15 évi szolgálat után érmet kaptak; 
Varinszky Károly, Jáhn Vilmos, Gresits József, Neumann 
József, Suhaj Péter. Az érmeket az elnök e jelige 
kíséretében szolgáltatta á t: „Ha dúl a bősz elem, e 
hármat ne feled, erős kar, bátor szív, testvéri szere
tet, s jutalmad az legyen: betőltéd tisztedet." 10 évi 
szolgálat után az elnök ezen jeligéjének kíséretében : 
„tűz esetén bátran előre", érmet nyertek Kis^Frigyes, 
Hasch Antal, Duda János, Friebert Ferencz. Végre 5 
évi szolgálat után az elnök ezen jelige melleit. „Tűzre 
fel, fel ha kell," érmet kaptak Takáts Miklós Oszwald 
Gusztáv Maruska József, Hoffmann János, Greipel 
Róbert Kozák Lajos, Neimann Hermán, Gverk Károly, 
Gverk Mihály. Az érmek kiosztása után az elnök fel
kérte a vendégeket, hogy neveiket az emlékkönyvbe 
írják be, mi megtörténvén, a közgyűlés berekesztetelt.

K özeb ó d .
A közebéd rendezői — úgy látszik — 

nagyon jó barátságban állnak a meteorologiai 
intézet vezetőségével vagy talán Fali) doktorral 
is, mert olyan időre tűzték ki annak befolyását, 
a mikor egy bárányfelhő sem fenyegette a 
lakomázőkat.

A Városi Vigadó kertjében d. u. 1 és fél 
órakor gyűlt egybe a vendégek és tűzoltóknak 
mintegy 200 tagból álló csoportja, elfoglalva a 
fehér terítékű hosszú asztalok mellett helyét. 
Főispánunk s kíséretének érkeztekor Laczi zene
kara rázendítette alkalmi üdvözlőt s csakhamar 
élénk társalgás fejlett ki a bemutatkozások 
után. Majd az ebéd vette kezdetét s a pecse
nyénél a tósztok sora. Legelsőnek a mi legelső 
vendégünk Horváth Béla szeretet főispánunk a 
legelső magyar emberre mondott hatalmas fel
köszöntőt, mit ősi szokás szerint ugyan, de 
nem csak szokásból, hanem igazi rajongó tisz
teletből állva hallgatott s lelkesen éljenzett meg

a társaság. Pauer János tűzoltó főparancsnok a 
tűzoltót József főherczeget éltette élénk helyes
lések között, mire Krnusz Kálmán r.-főkapitány 
indítványához képest távirat menesztését hatá
rozta el a társaság, melynek szövegét azonnal 
fel is olvasta az indítványozó. Bernhardt Adolf 
tűzoltó egyleti elnök Horváth Béla főispánunkra, 
Dr. Hajdyn Károly budapesti ügyvéd szintén 
főispánunkra s közönségünkre, Altman Imre 
v. levéltáros a bányászati s erdészeti akadémia 
tanári karára s ifjúságára, Sántha Béla hont- 
megyei főjegyző a jubiláló egyletre, Fekete 
Lajos akad. igazgató a tűzoltó egyletre, Szitnyai 
József polgármester a hölgyekre emelte poharát. 
Ocsovszky Vilmosné úrnő zászlóanya a tűzoltó 
egylethez szólott. Dr. Stuller Gyula tb. tiszti 
főorvos a polgármesterre, a bányaigazgatóságra, 
kiemelve a mostani bányaigazgatót Svehla 
Gyula főbányatanácsost, a közhatóságokra, Vörös 
Ferencz tb. főjegyző Farbaky István orsz. gyűl. 
képviselőnkre, Hajdyn Károly Krausz Kálmán 
főkapitányra, Csányi Ottó polgármesterünkre, 
Farbaky István orsz. gyűl. képviselőnk a tűz
oltó egyletre emelte poharát.

Asszony beszédje, de nem asszony! beszéd.
Többek sürgető felkérésére közöljük itt egész 

terjedelmében önk. tűzoltó-egyesületünk zászlóanyjá
nak Özv. Ocsovszky Vilmosné úrnőnek e hó 25-iki 
közekédnél mondott szavait, melyeket a tósztok során 
a vendégekhez s az egyesülethez intézett: „IIusz év 
zajlott már le azóta, hogy a selmeczbányai tűzoltó- 
egyesület zászlójának felszentelésekor engem, az akkori 
polgármester nejét zászlóanyának megválasztani 
szives volt. Hogy minő örömmel, hogy minő lelkese
déssel vállaltam el akkoriban e tisztséget tudni fogják, 
azok, kik akkor jelen voltak. Örömmel lelkesedéssel 
válaltam azt el, mert már akkor is tudtam azt kellően 
méltányolni: hogy mit tesz az, az ily kiválóan fenkőlt, 
emberszeretettel biró önzetlenül fáradozó egyesület 
tagjává lehetni. Akkor önök felkerestek ép úgy mint 
ma, de akkor egy életteljes nőt találtak bennem, a ki 
férje oldalán osztozott ez ürömben. Ma, 20 év múltán 
megint felkerestek, de mit találnak az életteljes nő 
helyett? — egy gyászbaborult özvegyet, kinek hajzatát 
ezüstszálak fonják át, kinek oldala mellett nem áll 
többé férje, mert a kérlelhetlen halál őt sorainkból 
kiragadta. De azért ma is örömkönnyekkel fogadom 
önöket, a kik jönnek, hogy engem megtiszteljenek — 
hiszen helyesen teszik ezt, — mert ezzel tulajdonkép 
őnünmagukat tisztelik — (mert rósz gyermek lenne 
az, a ki anyját csak jó körülmények között ismeri és 
szereti — de a gyásznapokban, elhagyná). Örömköny 
ragyog ma is szememben — de keserű érzet is ve
gyül örömömbe, ha meggondolom első sorban azt, 
hogy kidült azon törzs, melyre én jogosan támaszkod
tam, de sokan azok közül is elmentek oda pihenni, 
ahol már nem fáj semmi. De végre is nyugodjunk 
bele, hiszen ez a természet törvénye, mely a testet 
enyészetnek szánta. De hisz a lélek halhatatlan és ép 
ez a lélek az, a mely mindnyájunkban, a lelkesedést, 
a fenkölt gondolkozást, a hagyományok iránti tiszte
letet fenlartja. Mert tiszteletreméltó az a nemzet, a 
a mely tiszteli az elődök nemes szokásait, törekvéseit 
az elődök nyomdokain halad, ezen alapon épit tovább. 
Úgy önök is uraim lelkesedve tekinthetnek azokra, a 
kik önök előtt itt 25 évvel Selmeczbányán úttörői 
valának az önkéntes tűzoltóságnak, kik nem kíméltek 
fáradságot megküzdeni a kezdeményezés fáradalmai
val, kik nem néztek hátra, hanem csak előre. „Tűzre 
fel, fel ha kell l “ De ne csak az elemi csapások tüzet 
oltsák Uraim, — hanem tekintsenek a zászlószalagjára, 
melyre boldogult férjem felíratta: „Áldás városunkra". 
Oltsák Önök az egyenetlenség lüzét, oltsák el a nem
telen szándék tüzét is. — Oltsanak el mindent, a mi 
kedves szülővárosunk kárára ég, — legyenek azon, 
hogy egyetértés, kölcsönös szeretet tisztelet tüze 
lángoljon minden polgár szivében, — oltsák el az ár
mányosság tüzét. Hát égjen csak a hazaszeretet lángja, 
akkor lesz áldás városunkon ha mindenki, mint önök 
a közjóért fáradozik. S most búcsú szóul újra mon
dom, a mit 20 év előtt mondottam önöknek. Fogad
ják köszönotemet e kiváló megtiszteltetésért, örök em
lékül tartandom meg azt — s csak annyit mondha
tok önöknek: Ha dúl a bősz elem, e hármat ne feledd: 
Erős kar, bátor szív, testvéri szeretet. — Jutalmad 
az légyen: betőltéd tisztedet!

T á v i r a to k .
Kellemesen lepte meg n magyar asztal- 

társaságot lovag llerks Lotliár kormánytanácsos 
Boszniából jlitt magyar nyelvil Üdvözlő távirata, 
valamint a többi távirat is, u. m. lovag lierks 
Róbert csász. és kir. kamarásé Karlsbádból, 
Hllltl József nyug. ministefi tanácsosé Buda
pestről, Székely Géza tűzoltó főparancsnoké 
Zsarnóczáról, Rudnay Béla székes fővárosi rendőr
főkapitányé.

A tó s z to k  s o r á t
Marsaiké Gyula nyitotta meg újból, éltetve 

és bemutatva az egylet legrégibb tagjait, kik 
2ö év óta állandóan tagjai az Ünneplő tUzoltó- 
egylctnck, u. m. Bernhardt Adolf, elnököt, Érti 
Vilmos, Marék Antal, Ochtendung Ignácz, Parvy 
Károly, Picéin Alajos, Tandler Gyula, Telinek 
István, Waigl János tűzoltókat (Sciniszter Rezső

is a régiek közzé tartozik) végül önmagát is 
bemutatván, mire lelkes éljenzésbe tört ki a 
mulató közönség.

Szitnyai József polgármesterünk a vendé
geket éltetette.

Az éljenek csillapultával főispánunk s ked
ves neje ő méltósága, kíséretével együtt meg- 
megujuló éljenzések között búcsút vett a tár
saságtól, mely még tovább cgyUtt maradt. 

T á n c z m u la ts á g .
A főispáni pár kísérete, valamint a bál

anya a „Rákóczy1' hangjai melleit elfoglalván 
a részükre fentartott helyet, a táncz azonnal 
kezdetét vette s kitűnő hangulatban folyt to
vább eloszlatva a tánezolni óhajtó hölgyek amaz 
aggodalmát, hogy nem lesz elég tánczosuk/Volt biz 
elég, kik kitartóan rakták a táuczot éjfélig s 
azontúl ismét hajnalig. Vendégeink kedves em
léket hagytak s hisszük, vittek is magukkal, 
úgy erről a bálról, mint egész ittlétükről.

KÜLÖNFÉLÉK.
— Kedves vendégjeink. Szeretett főispánunk 

kíséretében volt kedves vendégeink a jubiláris ünnep
ségek lefolyta után a város természeti szépségeiben 
gyönyörködtek. Hétfőn délután rövid kirándulást tettek 
a Klingertóra és a Leányvárra, kedden pedig Hodrus- 
bányára és Vihnyére. A hodrusbányai szép ut mint 
minden látogatónkat kedves vendégeinket is elragadta 
és meghatottságukat csak fokozták a Schőpfertárnában 
és az ezüstáru-gyárban látottak. Lovag Berks Róbertné 
szül. Draskoczy Ztuparich Paula és Rerks Leopoldina 
ő méltóságáék a leggondosabb figyelemmel készítették 
elő a legszivélyesebb fogadtatást — Schöpfertárón 
felvont lobogó üdvözölte a látogatókat — s készen 
várta a gözkocsi, mely a villamos szállító helyig ro
bogott be a vendégekkel útközben az érdekesebb látni 
valóknál meg-megállva. Az idő rövidsége szűkre szo
rította a látogatást s a bányában a gnóm csoportozat 
megszemlésével ért véget. Ez a meseszerü látványosság 
természetesen igen kedves hatást és bámulatot szült 
s az önkéntelen elragadtatas hangjait csalta ki épp 
úgy mint azt a bolgár fejedelem asszony lálogalásakor 
leírtuk. A bányában Hűin Ferencz bánya mérnök 
kalauzolt. Az ezüstáru-gyár megszemlélése szintén a 
kellemes újság ingerével halott s vendégeink tetszését 
minden tekintetben megnyerte s az érdeklődést fokozta 
annyira, hogy jóformán mindannyian egy-egy emlék
tárgyat vásárollak. A látogatások befejeztével az egész 
társaság L. Berks Róberlné ő méltósága gazdag ven
dégszeretet élvezte. A dúsan felteritett asztalokhoz 
hivatalosak voltak : szeretet főispánnénk, Laky Károlyné 
cs. és kir. kamarás neje, Berks Leopoldina, Horváth 
Bózsika Haydin Ella és örzsike, Rötzel Mariska, Horváth 
Béla főispán, Laky Károly kamarás, Farbaky István 
orsz. gyűl. képviselőnk, Szilnyai József v. polgármester, 
Haydin Károly (Bpest.) Schiller Antal, Sántha Béla, 
Pongrác/. Elemér, Héderváry Lajos, Halmay László' 
Totovics Kálmán, Soltész István, Jakabffy István, Nicora 
László, (Ipolyságról) Krausz Kálmán, Sztancsay Miklós 
és Lindmáyer János. Ebéd után az egész társaság 
Vihnyére rándult át honnan rövid ott időzés után egy 
kellemes kirándulás maradandó emlékeivel tértek vissza 
városunkba. Este a vendégek még Svehla Gyula bá
nyaigazgatónk estebédjéhez voltak meghiva. fölösleges 
talán kiemelnük, hogy a régi magyar szokáshoz híven 
a pohárkőszöntőkböl a keddi napon is bőven kijutott.

— Magos látogató. Hitelt érdemlő forrásból 
értesülünk, hogy gróf T e l e k y  Géza ,  ki egykoron a 
legmelegebben érdeklődött nyaraló ügyünk iránt és a 
magas kormány támogatásának kinyerése érdekében is 
buzgón közreműködött — legközelebb városunkba ér
kezik a szélaknai szünidei gyermektelepet meglátogatni.

— Kinevezés. Főispánunk Csányi Ottó számvevőt 
tb. főszámvevővé nevezte ki. Csányi Oltó az esküt 
polgármesterünk kezébe már le is telte.

— Lezuhant fal. A régi „Schmelz haiis" falait 
bontják, tetőzelét már régen leszedtek, falai is hol- 
nap-holnapután el fognak tűnni a föld színéről. Tegnap 
este szerencsétlenséget okozott a ledöntött fal-ellemetelt 
egy szegény munkást L u p tá  k J á n o s t  ki legott ször
nyet hall. Az esetben úgy látszik gondatlanság és van 
s a rendőrség meginditotla a vizsgálaton.

— 48-as honvéd halála. Hodrusbányán e hó
17-én elhalt Bulla István 48-as honvéd, temetésén e 
hó 19-én nagy számú közönség volt jelen, s a buda
pesti nyaralók kivélel nélkül mindnyájan. A koporsóra 
Szánló Ella k. a. szép virágkoszorut helyezett, melyet 
élővirágokból maga főni. A vivők közt láttuk Matuschek 
Pál és Fischer Károly agg honvédeket. A hodrusi 
katonák háromszor sortüzet adtak a sírnál. Lélek
emelő volt a temetése a nagy idők e szerény tanú
jának. Lindmáyer rendörbiztos koszorúra gyűjtést ren-
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dvzvtt. Hodrusbányán már csalt két 48-as honvéd él, 
Eljtnvk soká! Elhunyt társuk porait meg a béke 
angyala lengje kórül!

— KótfeJU sas a múzeumban 1 Városi tanácsunk 
buzgón látott hozzá, hogy Selmecbányán megalkossa 
a múzeumot s abba minden odavaló tárgyat őssze- 
gyüjtessen. Ezen tárgyak közé tartoznak kapuinkon 
diszlö márványtáblák is, a város czimerével, a magyar 
koronával s a múlt századok közjogi tévedésével: a 
kétfejű sassél. A szélaknai kapu táblájával két napon 
keresztül 11 ember birkózott meg, mig végre lekerült 
az onnan s bekerült egyelőre a legszebb helyre, az 
óvárba, mely maga is gazdag múzeumi tárgyakban. 
Ide gyűlnek össze nemsokára a többiek is.

— A selmeczbányai akadémiai kör a köri 
felügyelői állásra pályázatot hirdet. Pályázni kívá
nótól megkivántatik, hogy erkölcsileg kifogástalan s 
óvadékképes (100 frt) egyén legyen, ki magyarul beszél. 
Bővebb felvilágosítással szolgál Acker Vicktor szünidei 
elnök minden kedden esti 7—8 óra közt a köri helyi
ségben. Selmeczbánya, 1898. julius 23-án. Szeöke 
Imre, elnök.

— NŐI kereskedelmi tanfolyam nyílik f. évi 
szeptember hó 1-én a .Debreceni Kereskedelmi Aka
démián, melyre ez idő szerint csak korlátolt létszám
mal (30) vesznek föl hallgatókat. Beiratásidij 3 frt; 
tandíj 50 frt, s a felügyelőbizottság engedélyével elő- 
leges havi részletekben is fizethető. Jeielenlkezéseket 
augusztus hó 15*ig elfogad, és minden irányban köze
lebbi tájékozást nyújt az igazgatóság.

— Lövészet. A folyó hó 24-én megtartott lö
vészet a tűzoltó egylet 25 évi fennállásának öröm- 
ünnepe miatt kisebb részvéttel folyt le, mint egyébkor, 
mindamellett a szokásos vidámság nem hiányzott. 
Fortuna istenasszony szeszélye egy kis változatosságot 
is öntött a lövészetbe, mennyiben ez egyszer szűglővés 
nem volt, csak négyes, é. p. 1G. Esett összesen GI5 
lövés, 550 kőregységgel. Az első dijat megnyerte 
Seidel Ágoston, a 2-at Liba Antal, a 3-at Hlavathy 
Négyest lőttek: Seidel Ágoston 6-ot, Fiedler Gyula 
4-et, Liha Antal 2-ót, Friebert Ferenc 1-et, Matzán 
Ferenc 1-et, Hlavathy József 1-et és Belházy Gyula 1-et.

— Az első ivlámpa Selmeczen. Van már vi.lamos 
világításunk! Nem ugyan az egész városban, de az 
ezüst kohóban, hol a próbavilágitást f. hó 22-én tar
tották meg a kohótiszti kar és több vendég jelenlété
ben. A próba világítás kitünően sikerült s igy f. hó 
23-ától kezdve a kohó már rendesen villamosán van 
megvilágítva. A telepet Farbaky Gyula bányamérnök 
vezetése alatt á Ganz és Társa ezég rendezte be, s a 
szerelést Huber Ferencz monteur végezte Örömmel 
adunk hirt ez első villamos világításról s reméljük, 
hogy nemsokára el fog dőlni a kérdés, lesz e városunk 
is villamosán világítva? Ugyancsak a múlt héten volt 
a sikerült próba az Amália akna villamos szállításával, 
ez is nemsokára rendes üzemben lesz. Tehát haladunk 
s a mai kor jelszava városunkban is tért bódit, hogy 
emelje iparát jólétét! A kiket érdekel ezek kedvéért 
az ezüst kohó villamos berendezésének részletezett 
leírását. A selmeczi kohó 100 darab 1G normál 
gyertyafény izzólámpával és 4 drb 8 Ampé-o iv- 
lámpával van megvilágítva. Ez utóbbiból egy az 
országúton a gépház előtt áll. Az áramot szolgáltatja 
egy 110 Voltos 100 Ampéres munkabírású GOO fordulat
tal járó egyenáramú A 3 (delta 3) dynamo Ganz és 
Társa czégtől. A hajtóerőt egy vízzel hajtott Kachelmann
K. vihnyei gyárából való a vízmennyiség szerint szabá
lyozható Girard-féle turbina szolgáltatja. Nyáron át a 
vizerő azegész telep megvilágítására (a mely körülbelül 
10 lóerőt igényel) elegendő, télen át azonban az áram
fejlesztést gőzerővel is kellett pótolni, miért is még ez 
ősz folyamán a gőzzel hajtott második telep is el fog 
készülni a fúvógépek gépházában. Ide egy De Laval 
gőzturbinával hajtott 20 lóerejü gyorsan járó dynamo 
gép van tervezve. (A milyen eddig Magyarországon 
még nincsen alkalmazásban). A mostani központi 
telep a kohó délkeleti végén van, az uj zuzómü épü
letében (nappal t. i. a turbina a zuzómüvet hajija s 
éjjel látja el a világítást). A központi telep géphá
zában áll a turbinával kikacsolható szijtransmissióval 
összeköttetésben a dynamo gép, s a csinos márvány 
tábla központi csatoló tábla a szükséges kikapcsolók, 
ólómbiztositásokkal és mérő eszközökkel. Ugyanitt van 
a feszültség szabályozására, tehát a lámpák nyugodt 
égését elősegítő Bláthy-féle önműködő szabályozó is. 
A csatoló táblától illetve az e felett lévő toronyból 
indul ki az izzólámpák (három) és az ivlámpák (kettő 
összesen ót) kettős vezetéke; miáltal az ivlámpák, vala
mint az egyes csoportba foglalt izzólámpák (1. a kőr- 
olvasztók 2. a pörkölök és 3. az üzőkádak épületében 
lévők) egyszerre (satolhatók ki már a gépházban. A 
most elkészült vizerőre berendezett telep került turbina 
nélkül, 4000 frtba. A mostani vizerő berendezésnél 
1 hektowatt óra amortizatiót s a lámpák elhasz

nálását is beleszámítva 0-5 krba kerül, tehát egy 16 
gyf. izzólámpa óránként 0 25 krbu. Ha a gőzerővel 
dolgozó telep is be lesz rendezve a két gép áramát 
egyesíteni (u két dynamot parallel csatolni, avagy a 
telepet, avagy annak egyik részét úgy az egyik (vizerő) 
mint a másik gőzerővel hajtott dyuamotól vett árammal 
lesz lehetséges megvilágítani. A jövő évben a fejlesztett 
elektromosság erőátvitelre is fel lesz használva, egy 
fölhúzó gépet e.etleg a zuzómüvet, idővel pedig munka
gépeket is fog hajtani.

— Megleletezhetók-e a csomagokba te tt  leve
lek?  Nem egyszer figyelmeztették egyes lapok a 
közönségünket arra, hogy a csomagokba ne tegyen a 
küldő levelet, mert azt megleletezik s volt is okuk a 
figyelmeztetésre, mert péni-ügyőreink jobb ügyhöz 
méltó buzgósággal végezték az ilyen levelek ellen a 
leletezés! eljárást. A .Pénzügyi Közlöny“ 1895. évi 
30-ik számában 5P180 sz. a. bemutatott pénzügy- 
ministeri rendelet szerint poslai csomagokba igenis 
szabad leveleket illetve közléseket küldeni. Kivételt csak 
oly csomagok képeznek, melyek olcsó szállításban 
részesülnek, mint az áruminták, keresztkőtések, me
lyekbe írásbeli kitételeket nem szabad tenni.

* E  rovat a la tt kö/.Iütlekért nem  felelős a Szóik.

H I R  D E T E 8 E K.

Bérlet!
Coburg herczeg llontiucgyében Selmecz mellett 
fekvő szeiitantali 800 kát. holdból álló birtoka, 
melyből 160 hold szántó, 24<> hold rét, a többi 
legelő stb. lakóház és gazdasági épületekkel 
ellátva, f. évi november hó 1-től 12 évre bérbe 
adandó. — Feltételek a herczegi gazdasági 

hivatalnál Hont-Szent-Antal megtudhatók.

65 krtó/

n y í l  t -t  e r .*

Menyasszonyruha selyem
14 I r t  (!5 k rig  m é te ren k én t, — v a lam in t fekete, fehér és színes 

I l e n i i e l i e r ^ M ' l j  c i u  45 k rtó l 14 fr t 55 k r ig  m é te ren k én t — 
a legd ivatosabb  szövés, sz in  és m in táza tb an . l* rivAt  föKyaw/.- 
t t f k n a k  póstabér és vámmentesen valamint házhoz szállítva, — 
m i n t á k a t  p e d i í  p d m t a lo r r iú t t á v a i  kü ldenek , tiEenekiri G. sfiljemyárai <«. - a. *. **») ZüriclÉu
- M agyar levelezés. S vájezba kétszeres levélbélyeg  ragasz tandó . —

Nyilatkozat.
A „S elm eczbánya i H etilap"  legu tóbbi szám ában  l ) r .  T ó th  

Im re  főorvos és E rnőky  ta rt. tü z é r  had n ag y  u rak  közt fö lm erü lt 
becsü letbeli ügy b en  közzétett ny ila tkoza t k én y szerit b en n ü n k e t a  
je len  sorok m eg írásá ra .

Jó l tud juk , h ogy  az ügyben  egy  ta rt. h u szá r kad e tt is szű
repe it. k i  e g y ú t t a l  a k a d é m i k u s  t á r s u n k  i s  s kit
I)r. T óth épp  úgy  m egsérte tt m in t Ernőky ta r t. tü z é r h ad n ag y  u rat, 
de a  bocsánat k érésnek  halvány  nyom át sem ta lá lju k  meg e leg 
u tóbb i ny ila tkoza tban .

E nnek  okait k u ta tv a  tudom ásunk ra  ju to tt , az akadém ia  egyik 
ta n á ra  vo lt az, a  ki bessiiletboli ü g y b e n , az akadém ia i h a llg a tó t 
m in t g yereke t, s nem  fiatal em b ert te k in tv e , m indennem ű  bocsána 
kérést feloslogesnek ta lá lt ,  sót mi több , egy m ásik , akadém iai p o lgá rt, 
a  k inek, t a r t .  t i s z t i  r a n g j á n á l  f o g v a ,  köte lessége becsü
le tbe li ü g y b en  egy tisz ttá rsa  m e g b ízásá t o lfogadn i, — ro lc g á lta tn i 
a k a rt , azzal indoko lván , hogy az ille tő  ak ad ém ia i p o lg á r, s ő bár 
m in t p riv á t em ber szerepű i a  becsü lo tb iróeágban . azé rt h i v a t a 
l o s a n  in d ítja  m eg ellene a  fegye lm i e ljárást.

K érdezzük, vájjon  az ille tő  ta n á r  űr, o tt a  bocsiilo tb iróságban  
is m in t t a n á r  a  v a g y  m i n t  b e e s ik l c th ir d  m űködött o ?  
s vájjon an n ak  a ta r t .  lisztnek és akadém iai po lg á rn ak  n inc sen -e  
éppen  o ly a n  joga becsü letbeli ü g y e i t védeni m in t egy m ás pol
g á rn ak  ?

T ovább  nem  akarjuk  az ille tő  ta n á r  u r  szives figyelm ét 
igénybe  v en n i e sorok olvasásával csak k ije len tjük : m isze rin t fiatal 
em bereknek  akadém iai po lgá roknak  s nem  kis g y erm ekeknek  ta rtva  
m agukat, atyáskodó , jo bban  m ondva b n s á s k o d d  ny ila tk o za ta it 
sem m ibe sem véve az t v isszau tasítjuk .

Az adadém ia po lgá rsága .

Teljesen ártalm atlan
A n tisep tikus és b y g ien ikus

Hölgy-óvszer.
T eljesen  biztos ha tássa l, 

h a szn á la tb an  kím életes és 
nem  kellenek  többésem m i- 
nem ü  g y ö n g éd te len  és á r 
ta lm as g u m in i-v ag y  spon- 
g ya-czikkek . 1 doboz (12 
d rb ) 1 frt 50 kr., pontos 
használati u tasítással 1 frt 
75 kr. elóleges beküldése 

után bérmentve. 
K apható  a  fe lta lá ló n á l

LÁSZLÓ J Ó Z S E F
g yógyszerészné l 

Maros-Újvár, (E rd é ly ). 
Budapesti (ö rak tá r : Török 
József gyógyszerész, Kerpel 
Fehérsas gyógyszertár Llpót- 
körút 28 . -  Bárhova diserét 
szétküldés —  Telefon 3617. 

Czélszerü és kíméletes.

m

SíKSEEKBEÍ33iHS33S
A ki befestés által évekre akarja egyszerű 
és biztos módon, a szabadban levő épít
m ényt (kerítés s tb J  rothadás és gom ba
képződéstől megóvni, alkalmazza a több 
mint busz éve bevált

C A R B O L I N E U M
Patent Avenariust

s óvakodjék értéktelen utánzatoktól.
Prospektusok ingyen és bérmentve.

R. AVENARIUS
WIEN,

III., Hauptstrasse 84.
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1212. szám 1898. tik.

Árverési hirdetményi kivonat.
A Selmecbányái kir. jbirósag mint telekönyvi 

hatóság közhírré teszi, hogy selmeczi népbank végre
hajtatnak  Valenlik János végrehajtást szenvedő elleni 
22 frt, tőkekövetelés s jár iránti végrehajtási ügyében 
a selmeczb. kir. járásbíróság) területén lévő Valenlik 
János és neje Bclicska Anna tulajdonául bejegyzett a 
selmeczb. 1737. Iljkb. a +  633/b hrsz. 72/I/b. népösz. 
sz. ház éŝ  udvarra is Pntály-utczában az 1881. évi 
GO. t. ez. I5G. §-ának alkalmazása mellett az árverési 
1140 írtban ezennel megállapított kikiáltási árban 
elrendelte, és hogy a fennebb megjelölt ingatlan az 
1898 évi augusztus hó 29 ik napján délelőtti 9 
órakor ezen kir. jbirósag telekkönyvi hivatalánál 
megtartandó nyilvános árverésen a megállapított kiki
áltási áron alól is eladatni fog.

Árverezni szándékozók tartoznak az ingatlanok 
becsárának 10 "„-át készpénzben vagy az 1881 : LX. 
l; : “ - 4r  §*ában jolüell árfolyammal számítolt és az 
1881. ovi november 1-én 8333. sz. a. kelt igazsáRűtry- 
mmiszton rendelet 8, jj-ában, kijelöli óvadékképen 
értékpapírban a kiküldőit kezéhez letenni avagy az 
1881: I.X l.-cz 170. §-a értelmében a bánatpénznek 
a bíróságnál időleges elhelyezéséről kiállított szabály- 
szeru elismervényt átszolgáltatni.

Kelt selmeczb. 1898 évi június hó 18-nnpján.
A selmeczb. kir. jbirósag mint telekönyvi hatóság.

I.iha Antal.
kir. jb iró .

Nyomatott a laptulajdonus Joerges Ágost és ÖZV. fia könyvnyomdájában Selmeczbányán, 1898.

NINCS TÖBBÉ LÁBFÁJÁS
sem tyúkszem, sem izzadós láb, 
sem börkeményedés, sem láb
daganat, sem fagyos láb, sem 
lábégés. Rövid idei viselés után 
i iK 'K k ö iin y t 'b h ü l  a  j á r á s a  
annak, ki czipőjét Dr. Hösyes-féle 

az egész világon szabadalmazott A s b e s t  
talpbéléssel lá tja  el.

Párja egyszerű GO kr., kettős vastagságú 
1 frt 20 kr. Az Asbest talpbélés kitűnőségét 
legjobban bizonyltja, liogy a es. és kir. közüs- 
badseregnek és a m. kir. honvédségnek eddig
2,2500 pár szállitatott.

Szétküldés csakis utánvétellel, vagy a pénz 
elóleges beküldése és külön 10 kr. franco. Fel
világosítások és prospektusok, köszönet nyilvá
nítások ingyen.

Általános Asbestáru-gyár betéti társa
ság Budapest, VI., Sziv-utcza 18.

Viszont eladóknak megfelelő árengedmény.


