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SELMECZ- ÉS BÉLABÁNYA SZAB. KIR. •  VÁROS HIVATALOS KÖZLÖNYE.
K l í i I U t 'k ’ Ni é r t i k :

Egész évre 4  frt. — Fél évre 2 Irt. -  Negyed évre 1 frt.
Egyes szám  ára  10 krajczár.

Az egyes szám ok kaphatók  Joerges Á. özv. és Fia könyvkereskedésében, 
to v á b b á  a  D eák P e io n e z -u tc / io a n  Stark Miksa dohánytőzsdéjében , az 
K züst-u lezábun  Tuscltl Gusztáv czu k rásza tában , a  K ő-téren Ochtendung 
Ignác/ dohánytőzsdéjében , a  S zen t-három ság -tó ren  Gutfreund Samu 

dohánytőzsdéjében .
U gyanezen  e lá ru sító  he lyeken  la p u n k  részére  h irde téseke t is fe l

vesznek szabo tt árszabásunk  szerint.

Főszerkesztő: V Ö R Ö S  I' E R E N C Z  

Felelős szprkosztö: S Z T A X C S A Y  MI KLÓS.
A lapo t illető  szellem i közlem ény  a  szerkesztőség, az an y ag i rész  a 

k ia d ó h iv a ta lra  ozimzendő.

e g j e l e n i k  m i n d e n  c s ü t ö r t ö k ö n

I f i i a t u l o N  l i i r d c té H e k  d i j a :
1ÜO szóig 2  fr t, ezen tú l m inden  m egkezdett IDD szónál 1 ír tta l  több. 

M a g á n l i i r d e t é N e k  h i r d e t ő * !  « l l | a :
Kgy 3-sz.or hasábozott ga rm ondso r vagy ennok  té rm érték éért 5 k r ; 
m ásodszori h irdv tésnél 10 #/0. harm adszo ri h irde tésné l ‘2 U °/#, tö b b 

szöri h ird e té sn é l 80  “/* árkedvezm ény .
Nyilttér soronként 15 kr. Bélyegéi] minden hirdetés után 30 kr.

H irdetések  a  k ia dóh iva ta lhoz  ezim zendők. H irdetés és n y íltté r i d i
ja k  előre (izotendők K é z i r a t o k  n e m  a d a t n a k  v i s s z a .  —

Selmecz egy kulturális intéz
ményének hanyatlása.

Úgy látszik városunkban nem igen sokan 
tudják, hogy létezik itten egy olvasó társulat, 
melynek könyvtára ezer kötetet számlál, mert 
különben nem volna lehetséges, hogy tagjainak 
száma 26 mond huszonhatra olvadjon le.

Ha tekintjük, hogy tiz év előtt még 85 
1892-ben még 53, 1896-ban még 47 sőt, még 
97-ben is 45 volt a tagok létszáma, okvetlenül 
kell hogy kérdezzük, minek tulajdonítandó ez 
a hanyatlás, sajnos a felelet erre nagyon el
szomorító, miután a legfőbb oka a hanyatlásnak 
a tagok részvétlensége. A részvétlenség okozta, 
hogy egy-egy közgyűlés inár évek óta nem 
jöhetett létre, a mi bénitólag hatott a veze
tőkre is.

Egyes tagok lelketlensége még abban nyil
vánult, hogy könyveket a könyvtárból szedve 
azokat nem tagoknak elkölcsönözték, vagy pedig 
egyébkint. elhányták, vissza nem adták, minek 
következtében épen a legolvasottabb könyvek 
elveszvén, ezen körülmény a tagság értékét, 
s igy a tagok számát apasztotta. Felületes szá
mítással 130 kötetnél több kallódott el oly 
formán.

Ha visszagondolok a 4ü-es évek elején 
legnagyobb részt a magyar akadémiai hallgatók 
által föntartott virágzó olvasó társulatra, melynél 
a tagsági dij egy pengő húszast vagyis 35 krt 
tett ki üónaponkint, holott a jelenleginél az csak 
25 kr., vagyis 1-40 °/0-al kevesebb, el kell hogy 
boruljon a lelkem, ez a társulat csak is az

ifjak áldozatkészségével, miután a polgárság- 
közül alig- volt 8 tagnál többje az ó társulatnak 
összehoz egy pár ezernyi könyvtárt, mely jelen
leg a lyceumi könyvtárnak úgyszólván alapját 
képezi; s a jelenlegi társadalom, melynek értel
misége legalább 4-szer oly számú, mint az akkori 
magyar hallgatók száma elhagyja veszni, az 
oly jelentékeny mivelődési eszközt!! Merthogy 
el fog veszni, az iránt semmi kétség sem lehet.

Huszonhat tag után a bevétel 78 frt a 
könyvkiadónak dija 48 frt, a tagdíj beszedőjé 
12 frt, marad 18 frt.

Kétségkívül mind a két tétel, miután már 
a tagok számával s igy a munkával nem áll 
arányban leszállítható, de ha vesszük, hogy 
leszoríthatjuk 30 forintra, még akkor is csak 
48 marad rendelkezésre, amely összeg- még
nem használható föl, mind könyvek beszerzésére 
miután kötésre és kötés javításra is egy pár 
forint rámegy s ha az itteni takarékpénztár 
nem volna oly kegyes évi 30 írttal segélyezni 
a társulatot, már alig lehetne egy pár müvet 
beszerezni.

De talán sikerűiéiül még egyszer életre 
kelteni a haldoklót, hiszen az áldozat oly csekély 
(25 kr. havonkint) hogy még a mostani mostoha 
viszonyok között is lehetetlen, liog-y ne talál
koznék vag-y 100 ember, ki ne akarná azt meg
hozni annál inkább, minthogy majd mindenki 
talál a könyvtárban neki való olvasmányt.

Kétségkívül a társulat tagjai megkívánhatják, 
liog-y a társulati könyvtár és pénztár kezelésé
nél rend legyen, erre nézve kötelességünknek 
fogjuk tartani, oly rendszert ajánlani, mely

eA Fekete-völgy.
(Regény)

Irta : H o f f m a n n Géza.

(a) ii-
Ennek előtte egyik explosió, a másik után tör

tént, irtózatos sok emberáldozat árán jutottunk oda, 
hogy most a törvény szerint is, az ilyen napokon, a 
bányák mind szünetelnek. Nos hál oda megyünk. Te 
képzett bányász vagy geológus, a ki országokat, vilá
got bejártál, képesítésed a legfényesebb — tanulmá
nyozd tehál ezt a természeti sajátságot, ezt a mi 
állandó rémünket, tanulmányozd úgy, a mint én ezt 
néked elmondom, mert meg kell tudnod, hogy ki vagy 
te és milyen szerep várakozik read.

Egy órai kapaszkodás lilán, a melyben a fiatal 
Felsőliegyinok bő alkalma nyílott gyönyörködni a leg
érdekesebb természeti képekben, elérték azt a magaslatot 
Az üregen alig látszott meg, hogy erősen fárasztó utal 
tettek, sziklákon, árkokon, kidőlt fatörzseken keresztül, 
folytonos meredeknek tartva. Szokva volt ő ehhez, 
az egész éleiét a föld alatt töltötte nehéz munkával, 
ahol bizony a testi erői ugyancsak igénybe kell venni. 
A bányász kitartó, szívós munkás, nehezen lankad.

E magaslatról valóban csodálalos kép tárul 
elénk. A költők, a festők képzelő ereje alkot ilyet. S 
nem csoda, ha az oly fogékony kedély, mint a fiatal 
Felsőhegyié lelkesülten merült e remek vidék szemlé
letébe. Délre a Fekete-völgy terjedelmes iksága, a

melyen a legélénkebb élei pezseg, egy óriási gyár- 
városhoz hasonló a melynek szélső halárait belátni 
nem lehet. A hegy lábánál a Mintatelep, mint valami 
színpadi decoratio, oly idyllikus, ebben a nagyon is 
reális keretben. Északra és nyugatra azután a havasi 
világ rengetegei, liegytömbjei sorakoznak egymás mellé. 
Hegycsúcsok, a melyeknek lel teste a fenyvesek haragos 
zöld színébe öltözve, felső részeikün, meg a hó fehér 
tükrében ragyogva verődnek vissza a nap sugarai.

Az öreg mégis engedett annyit, hogy jó ideig 
hagyta fiát, hadd gyönyörködjék e bűvös képben. 
Hadd búcsúzzék el tőle s vele ideálisélet nézeteitől 
is, rövid fél óra múlva úgyis megtudja kicsoda és 
milyen szerep várakozik reá, s akkor vége mindennek, 
akkor egyszerre megöregszik s kijózanul minden költői 
hajlamából.

Nos hát kipihented magad ? Úgy jer ide — 
látod ide lenn ezt a kis tavat, felelte azt a villát ott 
mélyen az erdőben . . .  ne rajong, elhiszem, hogy 
szép, sőt még azl is megengedem, hogy költői gon
dolatnak nevezd, azt arra a bazalt sziklára építeni, a 
a ló felé, erdőbe és a sétányokat a fenyvesek közé 
rejteni. Tekintsünk tovább . . . túl a bazalt sziklán, 
abban a czukorsliveg alakú kúpban, oll van a barlang 
szája, még hozzá férkőzni is veszedelmes, hát még 
ott tartózkodni! Most meg fordulj erre az oldalra. Itt 
a lábunk alatt fekszik a Haladás-telep, Szcntmihályi 
kastély és park, amott szerényen egy zugban a Szö
vetség-telep. Kicsiny az egész és szegény, mig körülötte 
mindenütt fény, pompa, kényelem. Ez a kiterjedt te
rület, a maga millióival mind a grófoké, bankokéi 
részvénytársulatoké, tehát olyanoké, akiknek a haszon 
a tó, de a munka semmi. Ezt az egész visszás helyzetet 
megváltoztatni a te hivatásod.

lehetőleg elejét venni a mostani rendetlenségnek, 
úgy a könyv kiadás s megtartás, mint a pénz 
beszedés tekintetében.

Csakis kérlelhetetlen szigor segíthet a 
czélhoz, a rendszerető embernek nem esik ne
hezére ennek magát alávetni. Aki nem az, kevés 
vagy semmi hasznára sincs bármely társu
latnak.

Fia netalán ezen soraim tisztelt polgár
társaim egyikét vagy másikát a társulatba való 
belépésre indítanák, azoknak szolgáljon tudo
másul, hogy aziránt Joerges Ágost urnái jelent
kezhetnek. A belépő dij egyszer mindenkorra 
1 fit s 25 kr. havi dij.

Selmecz, 1898. júliusban.
P 1 a t z e r  F e r e n c z ,  

mint a magyar olvasó egyesület 
könyv- és pénztárnoka.

Hivatalos rész.
4822. szám. rkp. 898.

Hirdetmény.
Az eblarlásról szóló szabályrendelett 3. §- alap

ján értesítem az ebtulajdonosokat, hogy az 189 8/» évi 
ebadó kivetési kimutatás hivatalomnál f. évi augusztus 
hó 4 -löl kezdve 3 napon á t közszemlére van kitéve, 
mely idő alatt az ebadókivetést az érdekellek megte
kinthetik és az ellen íelebbezóssel élhetnek; a 3 nap 
leteltével pedig a kimutatás a netán beérkező felebbezé- 
sekkel együtt megerősítés végeit a városi tanácshoz fog 
beterjesztetni.

Selmeczbányán, 1898. évi augusztus hó 2-án.
Krausz Kálmán,

ren dő rfőkap itány .

- Nem untatlak hosszasan, tudod, hogy a mun
kásosztály a tőkével, a vagyonnal és a most uralkodó 
osztálylyal elkeseredett hazezot folytat. E tiarcz még 
a múlt században tört ki, de eredményre nem veze
tett. Hiábavaló a mi küzdelmünk, mert a nyers erő 
győzni nem tud. Aki okosabb azé a vezetés, de mi 
ide nem tudunk felemelkedni, mert a mint a jólét 
határát átlépte közülünk valaki, — az már az ural
kodó rend tagja lelt — az már polgár. A szegény
séget mindenki restell, a szegény ember, a mig nincs 
betevő falatja, szidja az urat, tehát socialista. A tanu
latlan, aki elölt a világ zárva, akinek szűk a látkőre; 
csak a meglevőket látja, de azoknak czélját, létokát 
megmagyarázni nem bírja nehéz sorvasztó munkára 
van utalva, szidja tehát azt, akinek alkalom jutott 
időközben kényelmesen leheveredni, bőségben árnyék 
alá, hidegben a kályha mellé húzódni. Ez is socialista. 
Kinek pedig módjában, tehetségében áll, az mind szí
vesen ur, a kényelmet senki sem veti meg. Nekünk 
tehát oly vezetőkre van szükségünk, akiknek igen is 
módjukban állana a könnyyü élet. akik urak lehetnének 
minden tekintetben, de nem kívánnak azok lenni, a 
kikel nem a szükség, nem a korlátolt észbeli tehetség 
csatol ide, de az elv, a meggyőződés, a küzdelem el
szántsága. hogy ezt a régi elvet meggyőződésre vezesse 
s ezt a régi, korhadt társadalmat megingassa. S 
egyike ezeknek te is vagy, Téged a születésed ide 
csatolt, te nem szállhatsz a harezba apád ellen, bár 
képességed, ismereteid, kiváló tehetséged fényes jövőt 
igémé is, talán hirt, vagyont, kényelmet s még sem 
térsz a más útra, mert te a mit szereztél, a mely erre 
a más czélunkra van szánva, tehát a melynek kamatait 
ügyünk előmozdítására kell hogy fordítsd.

A munkások pénzén tanultál, a mit tehát sze-
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5180. sz. 1898.

Hirdetmény.
Selnu.cz Bélabánya város tanácsa részéi öl közzé 

tétetik, hogy a varos tulajdonát képező
1. városi pincze épület
2. városházi II. számú bolt
3. magasházi felső bolt
4. .Dolinái* korcsma épület
5. kórházi nagykert
6. kóbázi épületben levő pincze
7. óvári jégverem
8. korcsolyatér
9. Patronszteuo nevű földbirtok

10. mészégelési kemenczég
11. újvári legelő, 1898. évi november l-lől 

illetve 1899. évi januar hó 1-tól kezitve 3 esetleg ti 
évre — Írásbeli ajánlatok tárgyalásával egybe kólóit 
f. óvt augusztus hó 19-ik napján d. e. 10 órakoi 
a városi tanácsterem ben tartandó nyilvános árverés 
utján bérbe fognak adatni. — Miről árverezni szán
dékozók azon hozzáadással értesitettoek, hogy az ár
verési feltételek hivatalos órákban a városi gazdasági 
előadó tanácsnoknál betekinlhetók.

Selmeczbányán, 1898. évi augusztus hó 1-én 
Szitnyai József,

po lgá rm es te r.

A városi anyakönyvvezetök hivatalos 
közlései.

I. kér. Selmeczbánya, Banka, Rovna.
1898. jul. 20-tól aug. 3-ig.

Halálozás.

2 Az elhunyt neve 2 lul“  ol“'
0O W

162 Bránszky Jenő h. tudőgyuladás
163 Puszkajter Anna 21 n. görcsök
164 Trauer Gyuláné 38 é. hashártyalob
165 ózv. Bogya Mihályné 62 ó.: végelgyengülés
166 Lupták János 30 é. agvonzuzás
167 Pílanzl Johanna 13 h. bélliurut
168 Neuschl Janka, Paula 1 h. gy.-bélhurut
169 Veisz Mihály 52 é. tüdővész
170 Szaszik Emília 7 é. angolkór

Született 6 gyermek; házasság köttetett 2.

KÜLÖNFÉLÉK.
— Személyi hir. Dr. K re p u s k a  Géza fül

gyógyász, egyetemi m. tanár múlt héten több napot 
töltött városunkban, miközben sógorával Benkó Béla 
fővárosi épitészszel a Szitnya-hegyre is felrándult és 
pedig a Krizsnáig velocipéden. Vasárnap tért vissza 
Budapestre velocipéden ugyancsak sógorával. Családja 
itt nyaral öcscsénél Krepuska Lajos v. mérnökünknél. 
Mint értesülünk jeles speciálisiánknak annyira meg
tetszett városunk s vidéke s hogy e hó 14-én ismét

ellátogat hozzánk, hogy városunk s vidéke szépségeit 
megtekinthesse.

— Kinevezés. Emőky Adolf akad. tanársegédet, 
az államvasutak igazgatósága a miskolczi üzletvezető- 
séghez mérnökké nevezte ki. Az államvasutak igazga
tósága ügybuzgú és jeles szakerőt nyer az újonnan 
kinevezett mérnökben.

Akadémiánkról. Vj igazgató. Múlt csütörtökön 
volt az igazgató választás akadémiánkon, az uj igaz
gató Dr. Schwartz Olló főbányalanácsos lelt, aligazgató 
Fekete Lajos eddigi igazgató. Fölövészét. Az aka
démiai tanári főlövészet, a szokásos évzáró lövészet 
Kisiblyén hétfőn.folyt le élénk részvétel mellett. Az 
összejövetelt mindeddig is fűszerezte a kedélyes ebéd s 
az ezen elmondott szellemes tósztok. Vendégek is voltak 
bárha kevesebben mint az előző években. Az igaz
gatói luk uj lakúja. A Zsigmondy-ulczai akadémiai ház, 
mely annakelőtto rendesen az igazgató természetbeni 
lakása volt s melyben legutóbb Winkler Benő főbánya
tanácsos lakott, jövőre Grelzmacher Gyula főbánya
lanácsos lakásául engedtetett át.

Kinevezés. Belházy Gyula akad. tanársegéd 
az apatini kir. erdőhivatalhoz lett áthelyezve s a 
doroszlói kir. erdőgondnokság vezetésével lelt meg
bízva. — Gratulálunk a megérdemelt biztos elő
léptetéshez.

Közgyűlés. Horváth Béla főispánunk az 
augusztus havi közgyűlést e hó 9-ére a jövő keddre 
tűzte ki, ugyanaznap délután tartja ülését a v. köz
igazgatási bizottság is.

Vasutunk. Különféle combinatiok és sürge
tések hangzottak el legutóbb keskenyvágányu v asiunk 
nak rendes vágányuvá leendő kiépítése tárgyában, 
laptársunk ennek bekövetkeztétől, mint a magas 
kormány részéről megindított mozgalomról számol be 
egy legilletékesebb helyről kapott levélbeli értesítés 
alapján — Kívánjuk, hogy neki legyen igaza. Eddigi 
értesüléseink szintén illetékes helyekről mást mondanak, 
söl tudomásunk van egy legújabb fordulatról is, mely
ről egy hó múlva részletesebben is szólhatunk. Addig 
az eredmény érdekéből kötve vagyunk. A jegyzőség a 
memorandumokkal, az ötödik már ez ügyben elkészült, 
s csak a deputació elindítását várja ; a deputáttióra 
azonban szükség valószínűleg nem lesz s most éppen 
nem időszerű, miután a legérdekeltebb minisler sza
badságidőn van.

Fürdő életünk. Vihnyén a fürdőzők száma 
már meghal adtaa 900-ut, Sklenón is élénkebb a fürdő
élet mint annakelölle, a kellemesebb időjárással mindkét 
helyen nagyobb számban gyűlnek össze a fürdő ven
dégek s ez évben a fő saison talán augusztusra fog 
esni. A vasúti összeköttetés a kívánt eredményt hozta 
meg, különösen vasárnaponként a napi vendégek sűrűn 
látogatnak el fürdőinkbe a közelebbi városokból. Vibnye 
fürdő korszerű fejlesztésére 3 év előtt világpályázat 
volt kiírva eredménytelenül, ha pályázat be is érkezett 
volna, talán még akkor is sikertelen lett volna a 
kisérlel, mert hiszen a város azt a sok kiadást nem 
győzte volna meg, különösen a jelen időkben, mikor 
évenként apadnak jövedelmei; Dr. Bolemann István

reztél, azt nékik szerezted s igy teljesen úgy a mint 
vagy, a miénk vagy. S ha mégis ur akarnál lenni 
jusson eszedbe, hogy az az éhező munkás utolsó 
alatjáft osztotta meg véled s csak azért, hogy te oda 
vezest, a hova eddig vérének árán se tudott bejutni.

Most már tudod, hogy mi vagy.
Mi a feladatod? Hogy könnyítsék a helyzeteden, 

egy eszmét adok. Lelkesültél az imént, ezért a szép 
parkért, azért a kedves palotáéi t, azért a nyári lakért, 
pedig azt el kell pusztila nunk, mert ez a mi vesze
delmünk, csakis ennek az árán tudunk sikereket fel
mutatni. A legnagyobb ellenfeled Szentmihályi. Ö a mi 
jelszavainkkal ver vissza. Ha éhező munkásokról pa
naszkodunk, ő kenyeret hoz. lm ruházatlanokrúl 
van szó, ő felruházza őket, ha iskola kell, ő beáll 
tanítónak . . .

Mit akartok tehát? Kiált közbe kétségbe esetten 
az ifjú. Hát ez bűn, a mely miatt el kell pusztítani, 
azt a ki ilyeneket tesz. Mi a bajotok, ezt akarom látni ?

— Mit akarunk ? Az öreg szemei e kérdésre 
vérben dorogiak, ez a kérdés kizökkentette, erre nem 
volt elkészülve. — Rombolni, pusztítani akarunk.

— Ez az igaz. Sajnos!
— L’gy . . . tehát igy gondolkozol. Majd másként 

is látod ezeket, csak törje fel a munka a le kezedet 
is. Majd akkor tudni fogod, hogy igen is bűn az, mert 
ezek miatt ez a vidék, azzal az óriási kémény erdővel 
nem egyéb, mint rabszolga telep. Igenis azt el kell 
pusziilani, attól a bazalt sziklán épült nyári laktól 
kezdve, le addid a nyári palotáig, föld felett és föld 
alatt mindent. Bár ifjú korodtól elvártam volna 
a legáldozatra az készebb lelkesedést ügyünk iránt, de 
látom elszédültél, te is az élet csillogó oldalát nézted, 
majd észre térsz közöttünk s majd meg tudod te is, 
mi az elnyomottnak lenni.

Te a Szövetség-telep alkalmazottja vagy s né- 
künk szükségünk van annak a hegynek, annak a 
barlangnak a titkát megismerni. Eleget tanultál, menj 
figyeld meg és felelj nekünk e kérdésre. Most egyelőre 
csak azt kívánjuk. Ez a feladatod.

Az öreget a kit a hegymászás nem tett fáradttá, e 
beszéd, a mely alatt forrongó indulataival küzdött, ki
mentette. Nem akarta fiát az első alkalommal vad 
gyűlöletével megrohanni. S bár a pusztítás vágya el
fogta, mégis igazi tervét elhallgatta. Pedig csak e 
gondolatának éli, abban lelte örömét, hogy a legme
részebb, a legborzalmasab btervekel eszelte ki, hányszor 
óhajtotta: bár terhelve úgy, mint a bibliai Sámson, 
hogy megrázná azokat a földalatti pilléreket s romba 
döntené azt a világot, a melyen ő nem tud otthont 
lelni.

A fiatalt nem kevésbé megtörte e beszéd. Szolid, 
becsületes lelke, a melynek egészen más irányú vágyai 
voltak, megborzadt mindezektől. Még a virág herva- 
dásl is szánakozva nézte; lelkében alkotás, haladás, 
béke eszméi lellek otthont, ezeknek talaját terméke
nyítette meg. a szerzett tudománynyal s most a mi
kor termékeit előadni óhajtja érzi azt a fagyos 
szelei, a mely elpusztít mindent. Rombolni, pusztítani, 
a mit az ember évszázadokon alkotott, ez az ö hi
vatása.

A tudomány, a melyért rajongott, a melyet oly 
odaadó szorgalommal gyűjtögetett, oh mily gyűlölt 
kintsbalmaz leli. a mint megtudta, hogy lopott jószág, 
a melyhez jussa nincs, mert ereje sincs azt oda terelni, 
a mii rosznak, veszélyesnek tart. Az ő programmja 
nem a pusztítás, nem a meglevők fel forgatása; de 
élni az emberekért, búvárkodni a tudomány mezején 
s a mi ellentét van az emberek között, azt elsimítani.

Vibnye fürdő kitűnő orvosa tehát úgy óhajt a bajon 
segíteni, hogy egy kiváló szakértőt nyert meg, ki a 
tervezést ingyen és minden ellenszolgáltatás nélkül 
fogja végezni s csuk akkor számítana munkadijra, ha 
a város közönsége tervezését elfogadja. A fejlesztés 
természetesen több évre terjedne ki, egyelőre elég 
lesz annyit elárulnunk, írért a dolog még nem nyert 
.hivatalos* jelleget, úgyszintén az sem, hogy a vihnyei 
Nevidse réten polgármesterünk halas tavat óhajt be- 
rendeztetni s ez esetben az a leendő tó a vendégek 
csolnakázó tava is lehetne.

Az uj vizvezeték. Az uj bányászati akad. 
palotáig és a Steingruben városrészbe vezetendő víz
vezeték munkálatait nehézkes eljárás után végre vala- 
hára megkezdték, hétfőn kezdte meg a földmunkála
tokat Majoros vállalkozó, kire a város tanácsa bízta a 
kivitelt, mert helyi iparosaink közül egyik se vállal
kozott s a volt egyetlen is visszalépett. A vizvezeték 
négy bét alatt teljesen elkészül. Sokszor s mondhatjuk 
mindannyiszor tapasztaltuk, hogy a város, ha nagyobb 
munkát akar házilag végeztetni és pedig azon czélból, 
hogy a lehelő legsürgősebben jusson eredményhez, 
ez sokkalta inkább késik, mintha a rendes eljárást 
tartja be. Okát ennek abban keressük, hogy városunk
ban nincsen vállalkozó, akinek erre anyagi és szellemi 
ereje volna, a hosszas tárgyalást, alkudozást megunva, 
kifogy az időből s ez a folytonos akadály szerfölött 
késlelteti az eredményt. Azért legczélszerübbnek tar
tanok, ha a törvényhatósági bizottság és a városi 
tanács egyetlen egy esetben sem tenné el az árlej
tést hirdetéstől. Az a kevés hirdetési költség, mert 
hiszen természetesen szaklapokban kellene birdettetni, 
bőven megtérül azáltal, hogy nem a v. tanácsnak kell 
vállalkozók után kutatnia s ezekkel tárgyalnia, alkudnia, 
de a vállalkozók kész ajánlatokat terjesztenek be, 
melyekből bizton lehet választani. Uj vízvezetéki águnk 
is jó egy néhány heti késleltetést szenvedett e miatt, 
tudjuk hogy a legjobb szándékból, de az eredményből 
látjuk, hogy városunkban a helyi ipar támogatása 
éppen ily alakban hiábavaló.

— Rendőri hirek. Lólopás. Folyó hó 31-én éjjel 
Nemcsok Ignácz mészáros mester istállójából eddig 
ismeretlen tettesek kivezetlek egy lovat. A nyomozás 
megindittatván a ló megkerült Berencsfaluban, a tette
seket ez ideig nem sikerült megtudni. — Lopás 
Neuschl Jozefa szővőgyárijjmunkásnő régibb idő ótalopo- 
galott a neki feldolgozás végett kiadott anyagokból. 
Ma tetten érték s a nyomozás kiderítette, hogy körül
belül negyven pár harisnyát lopott el.

Törvényhatósági közgyűlésünknek, mely 
e hó 9-én lesz megtartva, tárgysorozatából közöljük 
a következőket: A polgármester jelentése a közigaz
gatás s a városi háztartás f. évi julius havi állapotáról. 
— A nagymélt. m. kir. pénzügyministerium f. évi 
70533. sz. rendelete a Dénes Béla stefTultói segédlelkész 
részére engedélyezett 150 frt (tiszteletdij iránt hozott 
közgyűlési határozat jóváhagyása tárgyában. — Ugyan
annak f. évi 71635. sz. rendelete a Sobó Jenő bánya- 
tanácsos, akadémiai tanár részére megszavazott 300 
frt tiszteletdij iránt hozott közgyűlési határozat jóvá-

Mi lesz tehát vele, ő is belépjen a gyűlölet s az el
fogultság harczába, ő is izgasson lelke meggyőződése 
ellenére, törjön azok ellen, a kiket — szerinte a hasz
nos, az áldásos élet magaslatán lát s kiket, mint a 
közélet ideáljail liszteli. Ezt nem teszi, inkább lemond 
mindenről, inkább elmegy a legnehezebb munkára, 
megtagadja az Írás olvasás ismeretét is, de atyja kí
vánságának nem tesz eleget!

Az öreg hagyta fiát, nem zaklatta tovább. Gondol
kozzék rajta. Érezte ugyan, hogy fia nem az ügynek 
való. Ábrándos, szelid gyermek volt mindég, az any
jára ütött s a mi tüzet, szenvedélyt örökölt az apjá
tól, az egészen átalakult abban a szelid lélekben. —

Kitűnő ész, kitűnő erő — gondola — de nem 
mi számunkra, hanem nekik, ott azoknak!

Szótlanul haladlak le az erdő irányában, a ba
zalt sziklán épült nyári lakhoz. A vadon lassanként 
csodálatos széppé lelt. Az utak mind járhatóbbak, 
szélesebbek, majd kivezetnek egy gyönyörű nyári lak
hoz. A képzelem szüleménye. Illatos fenyvesek között, 
ogy valóságos tündérlak. S a mi még kedvesebbé, 
elrngadóbbá teszi az egészet s valóban a tündéries 
mesék világul varázsolja elé az egy csodaszép mint
egy 18 éves leány; ott a parkban a nyárilak előtt, 
körülvéve egy csoport kis gyermektől.

A leányka a legtökéletesebb szőke szépség. Ma
gas, telt idomú, üde. Rózsás arczát aranyszöke dús baj 
koszoruzza, mozdulatai könnyedek, hangja csengő. Való
ban a szép erdei laknak a legméltóbb lakója, töké
letes tündéri kép.

A fiatal Felsőhegyi nem fojthatta el meglepeté
sét. Élénken kérdezősködött atyjánál, a szép leány 
kiléte iránt.

— Kigyófajzat, a kit szintén ki kell pusztítani.
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hagyása tárgyában. — A bor ellenőrzi bizottság szer
vezetéről szóló szabályrendelet tervezetének előter
jesztése ózdijából. — A beszterczebányai m. kir. erdő- 
felügyelőség jelentése a Solraecz- s bélabányai városi 
erdők kezelésének s kihasználásának megvizsgálásáról.
Az Országos Bányászati és Kohászati Egyesület meg
hívója a Pécsett tartandó rendes évi közgyűléshez. — 
Tanácsi előterjesztés Leslyánszky József ajánlatára a 
Palrouszkó földbirtok haszonbérbe vétele s ugyanott 
kút ásatása iránt. Tanácsi előterjesztés Stelláitól! 
pásztoriak s bikaistállónak megfelelő ház megvétele 
iránt I. ízben való tárgyalás czéljából. Tanácsi elő
terjesztés a Szádéi*- és Bogya-féle házák megvétele 
iránt 2-od ízben való tárgyalás czéljából. — Tanácsi 
előterjesztés az Ertl-féle s a népbank tulajdonát képező 
telek megvétele iránt 3-ad Ízben való tárgyalás czél
jából. Tanácsi előterjesztés a Gzoczko szül. Fremal 
Anna tulajdonát képező erdei rét megvétele iránt első 
ízben való tárgyalás czéljából. Csiby Lőrincz kir. 
erdólanácsos, akadémiai tanár kérvénye fiának a város 
által létesített honvéd hadapród alapítványra való 
ajánlása iránt. — Tanácsi előtörje ztés az ágostai 
hitvallású evangélikus egyház és az izraelita hitközség 
részére 1899. évben nyújtandó segélyhányad meg
állapítása tárgyában stb.

— Meghívó. A Magyar Turista-Egyesületnek 
1898. augusztus 20-án (Szt. István-napján) d. e. 10 
órakor Trencsénben a vármegyeháza üléstermében 
megtartandó évi (III.) rendes közgyűlésére. Napi
rend: 1. Elnöki megnyitó. 2. Igazoló bizottság kikül
dése (alapszabályok 33. §.) 3. Tisztikar, igazoló és 
számvizsgáló bizottságok jelentései és számvizsgáló 
bizottság kiküldése. 4. Költségelőirányzat. 5. A jövő 
évi közgyűlés helyének kijelölése. G. A választmány 
kiegészítése. 7. Netáni indítványok. 8. Dr. Pechány 
Adolf tanár: „A Vágvölgy szépségei" czimü előadása. 
Budapest, 1898. évi julius hó 15-én. Báró Eötvös 
Loránd elnök. Dr. Thirring Gusztáv titkár. Dr. Téry 
Ödön ügyvivő alelnök. — Úti terv az augusztus hó 
20-án (Szt. István-napján) Trencsénben tartandó egye
sületi közgyűlés alkalmából a Vágvölgyébe rendezendő 
kirándulásra. Augusztus 19-én (pénteken) reggel 7 óra 
35 perczkor indulás a M. A. V. nyugoti pályaudvará
ból gyorsvonaton Illavára. Megérkezés déli 1 óra 1 
perczkor. Ebéd. A város megtekintése után séta a 
Patlyanlyus-kilátóhoz és innét a Baross-mauzoleum- 
hoz. Itt Baross Gábor, elhunyt tiszteletbeli tagunk 
sírjának megkoszorúzása. — Visszatérés Klobusiczon 
át Illavára. Innen az 5 óra 33 perczkor induló vo
nattal Trencsénbe. Érkezés G óra 13 perczkor. — 
Elszállásolás után séta a városban. Társas vacsora. — 
Augusztus 20-án (Szenl-Islván napján) reggeli után a 
híres vár megtekintése, melynek ormáról páratlan szép 
kilátás nyílik. 10 órakor egyesületi közgyűlés a vár
megyeház dísztermében. Ebéd után 123 órakor kocsikon 
a kies fekvésű Trencsén-Tepliczre. A fürdő és kör
nyékének megtekintése. Társas vacsora. Tánczestély 
a gyógyteremben. Meghálás. Augusztus 21-én (vasár
nap) reggeli 5 órakor gyülekezés a kastélytéren. Reggeli.

Feleli vad indulattal az öreg.
— Hogyan e bájos teremtés?
— Szentmihályi gróf leánya.
— S a kis gyermekek ?

— A kis gyermekek, óh azok rabszolga növen
dékek, a gróf munkásainak elárvult gyermekei, a kik
nek ezt a palotát építette s itt tartja fogva őket, hogy 
rabszolgákat neveljen belölök.

— Nemes, humánus eljárás!
— Humánus eljárás ha-ha-ha kaczag! fel keserűen 

az öreg — nemes, humánus eljárás!
E keserű kaczajra a kis gyermek-csoport szet- 

rebbent, olyan volt ez, mint az ölyv visongása, a 
melyre az erdő szárnyasai menekülnek.

A fiatal grófnő meglepetve tekinteti arra, a 
honnét e különös kaczaj jött. Tekintete az öreg 
socialista vad, gyülöletteljes pillantásával találkozott, 
a melytől ö is megriadt s félénken fordilá el tekinte
tét. S akkor megpillantotta a fiatal, dőlczeg Felsőhe- 
gyil, a ki szintén sóváran nézte a gyönyörű leányt.

Szokva volt Jő itt idegenekhez, hiszen Barlangliget 
atyja által fenntartott s a közönség rendelkezésére 
bocsátott fürdőhely, de ilyen kél különös embert még 
soha sem látott ilt. Az egyik megöli a tekintetével, a 
másik meg a leikébe néz s azt kéri, azt húzza magá
hoz ellenállhatatlan erővel. Az egyik kellemetlen arczu, 
száraz, sötét alak, a másik délczeg, veszedelmesen 
szép s a mily élénk benyomást tett az ifjú fogékony 
lelkére e csodás kép, azzal a szép környezettel benne 
a szép leány, a ki az előtte oly rokonszenves gróf
nak a leánya, a kit tehát hivatalból gyűlölni kell, sőt 
elpusztítani: ép úgy a grófnőre is oly különösen ha
tott e váratlan jelenet, ott az erdő Iái közül előtűnő, 
két érdekes férfi alak.

1 t G órakor kocsikon indulás Tepla-Trencsén-Teplicz 
állomásra és onnan a G óra 24 perczkor induló vonattal 
a kottesói állomásra. Érkezés 8 óra 17 perczkor. 
Innen gyalog Ilricsó vár festői romjai és a rohács 
sziklacsoport érintésével a bizarr alakú szikláról híres 
Szulyúi völgybe (4 óra). Ebéd. Innét a Zsibrit hágón 
át, a buzogányalaku Bordogány szikla érintésével 
Rajccz-fürdőre (4 óra). Elszállásolás. Társas vacsora. 
Megháh'.s. (A kik Ilrirsó-Roháes-Szulyó helyett a pá
ratlan szépségű Manin-hasadékol óhajtják felkeresni, 
a vonalot Podhrágy- Vághéve állomáson hagyják el 
(7 óra 51 perczkor), és onnan rándulnak a Manin- 
hasadékba (1 órai nt). Az állomásra visszatérve, a 12 
óra 7 perczkor induló vonattal Nagy-Bicse-Predmér 
állomásra és innen kocsin (1 óra) Szulyóra mennek, 
ahol a társaság másik .'észével találkoznak s együtt 
folytatják az utal Rajeczfürdőre.) Augusztus 22-én 
Zsolnán át (kocsin 11 a óra) hazautazás. Összes költség 
30—25 fit. Vasúti kedvezményről gondoskodtunk, ez 
iránt — augusztus 10-étől kezdve -• értesítés nyer
hető az egyesületi helyiségben (Budapest, IV., Arany- 
kéz-ulcza G. szám, III. cm.). A kirándulásban való 
részvétel augusztus hó lG-án esti 8 óráig bejelentendő. 
A kik nem jelentkeznek, elszállásolásra, ellátásra, 
kocsira, stb.-re nem számíthatnak.

— Az uj nyaraló telep. A kezdelek kezdete 
megindult, a „Nyaralókat Epitö Részvénytársaság 
Selmcczbányán* megalakult, — az igazgatóság pénteken 
tartott ülésében minden kellő lépést megtett a tör
vényszerű végleges megalakuláshoz s legfontosabb ha
tározata volt, melyben „végleg" elfogadta a Wünso.h 
Róbert ezég által készített legújabb tervei. E terv 
csakugyan dicséri a mestert egy emeletes csinos 
épület, melyben a vendéglős lakószobáin és a mellék- 
helyiségeken kívül 10 bérbeadható szoba van — a 
nagy ebédlő 7 m. széles 1P85 m. hosszú és öl m. 
magas, tehát csakugyan megfelelő tágas szép terem. 
Az emelet kiugró részén az épület egész hosszában 
2*5 m. szélességben nyitott veranda lesz; az épület 
3 féle styl combinatioja, csinosan tervezett tornyoes- 
kákkal s gypsz diszitésekkel. Az egész égész épület 
14000 írtba fog kerülni. A Wünsch ezég maga 50 
részvényt jegyzett. A jövő évben tehát minden bizony
nyal megindul a kényelmes nyaralás, tehetséges ügy
buzgó mérnökünk mindent el fog követni, hogy addigra 
az utakat helyreállitlassa s a mi a fő — a vízvezeté
ket is kiépíttesse. Dr. Kapp Jakab főorvosunk úgy
szólván kötelező Ígéretet tett, hogy ha a Rónán 12 
villa együtt lesz — ő is modern a mai kor követel
ményeinek megfelelő hidegviz-gyógyintézetet építtet. 
A Wünsch ezég- mint privát villalulajdonos fog sze
repelni s legközelebb, ha már a vendéglő épületet fel- 
épittelte s egy kél villa felépíttetésével is megbízva 
lesz, szóval ha a nyaralótelep életrevalónak fog bizo
nyulni — önmaga is egy minta-villát fog felépít tel ni. 
A vendéglő építését hétfőn kezdik meg.

— Páratlan esemény a magyar zsurnalisztiká
ban a „Függetlenség" czimü napilapnak a feltámasz
tása. Ezt a szókimondó, lelkes lapot eddigi tulajdonosa

A kinos helyzetnek a gyermekek csoportjával véget, 
a kik ösztönszerüen félelemmel húzódnak bájos védő
jükhöz s kérik, hogy menjenek haza. S azután is, a 
mint a lakóházba indullak, akkor is félve tekintgellek 
vissza, arra a csúnya emberre, vajon nem követi-e 
őket ?

— No fiam Viktor menjünk innen, mert engem 
a humánus légkör megfojt, az nem nekem való.

Viktor meg ellenkezőleg úgy találta, hogy ennél 
szebb, boldogabb hely nem is lehet a világon ilt tar
tózkodni itt láthatni azt a tündér szép leányt... oh 
ez az élet, ez az üdv. S most már kötszeren boldog
talan lelt, —■ hát ez az ő hivatása, ezt az angyalt, a 
kinek csak a jóról van fogalma, kell elpusztítania, azt 
kell gyűlöletével tetőznie, a kiért életét is oda adná. 
Gyönyörű hivatás!

— Ide kell jönnöd tanulmányozni Viktor, itt van 
a barlang. Szakítja félbe a csendet az öreg.

Viktor szomorúan intett nemet.
Nincs erőm hozzá, nem tudok meg felelni. A mi 

pénzt kaptam, akaratom és tudtom ellenére a mun
kásoktól visszatérítem, tanítsanak ki azzal nálamnál 
méltóbbal, eszesebbet, de tőlem ne kívánják azt a mit 
tennem nem lehel.

— A pénzt vissza fizetheted, azzal kiegyenlíted 
a munkás testvéreket, de az életedéi, a melylyel nékem 
tartozol, azt nem s a mely napon eszedbe jutna, oda 
ál állami azokhoz, figyelmeztetlek, hogy én elveszem 
tőled azt, a mit én adtam.

— Ügy is jól van.
(Foly. köv.

a Vőrősmarty-nyomda részvénytársaság, melyet ter
mészetesen csak üzleti érdek vezérelt, be akarta szün
tetni, mire a lap munkásai, a szerkesztőség, kiadó
hivatali és nyomdaszemélyzet, amelyet nem üzleti 
érdek, hanem ideális rajongás vezérelt a „Függetlenség" 
zászlaja alá, közős akarattal elhatározta, hogy a lapot 
és az általa képviselt eszmét megmentendi az enyé
szettől. Áldozatok árán magukhoz váltották a lapot 
és azt most a maguk kiadásában jelentetik meg, ter
mészetesen a régi programmal, a régi eszmékkel: 
független Magyarország, demokrácia az < gész vonalon 
és a munkáskérdés méltányos megoldó i. — Ezek a 
„Függetlenség* alapeszméi, a melyekért a lap mun
kásai síkra szálltak. Ezért vállalkoztak arra a nélkü
lözésekkel, fáradtsággal és áldozatokkal teljes munkára. 
Es ezeket az eszméket most annál lelkesebben szol
gálhatják. mert hiszen lapjuk szabad munkások szabad 
tulajdona és nem a tőke üzleteszköze. A lap előfizetési 
ára: egész évre 12 frt, félévre G frt, negyedévre 3 frt. 
Előfizethetni a kiadóhivatalban (Budapest, Vili., József- 
körüt 14.) lehet.

C S A R N O K .

Álmomban . . .
Almomban múltkor szárnyam nőtt nekem,
S repültem végig völgyön és hegyen,

Sebesen, mint a gyorsröptü madár,
Fia ősz elöl meleg hazába száll.

S amint röpültem, messze messze lenn 
Halvány kőd ült a völgyön és hegyen.

S a halvány kék köd eltakarta már,
Eltűnt alóllam már a földi táj.

S feljebb repültem a felhők között,
S nem láttam ott sem, csak a kék ködőt.

S hogy a felhők hazáját elhagyám,
A nap sugára kisütött reám.

S a merre néztem, merre lát a szem,
Üres volt minden, nincs ott semmisem.

Talán majd feljebb ! — föl! — előre h á t!
S mindig nagyobb lön fen a pusztaság.

A pusztaság, a semmi s végtelen —
S elfogta lelkem őrült félelem.

Kicsordult könnyen, elfogott a vágy 
Utánad engem édes szép világ!

S hol a fenséges semmiség tanyáz,
Kitört rajtam a forró földi láz.

S miként a nyíl, röpültem vissza én,
S nem álltam meg, csak lenn a föld ölén.

A földön, mert a föld való nekem,
Virág, madárdal, édes szerelem!

Szilassy Iván.

A boszniai hadjárat emléke.
Azok a volt lisztek, altisztek és gyalogosok, a kik 

húsz évvel ezelőtt a 32. sz. házi gyalogezred soraiban 
a Bosznia és herczegovinai okkupácziúnális hadjáratot 
végig küzdötték, a Ravnicze- és Slolacznál elesett 
bajtársak emlékezetére augusztus 13-án a budavári 
helyőrségi templomban gyászcmlékünnepélyt tartanak. 
Augusztus 21-én pedig húsz éves találkozó lesz a budai 
Szép Juhászné-hoz czimzett kerthelyiségben. A had
járat húsz éves fordulójának alkalmából a ravniczei 
véres napokról következőkép emlékszik meg egy szem
tanú. Húsz év előtt Jovanovitcs altábornagy XVili. 
hadosztálya, a melyhez az abban az időben Babics 
ezredes kommandója alatt álló 32-ik sz. házi gyalog
ezred is tartozott, Imoszki határvárosnál bonyomult a 
Herczegovina földjére és átvonulva s megszállva 
Ljupuskát, három napi fáradságos menet után hatal
mába kerítette Mosztárl, a hegyes-völgyes tartomány 
legnépesebb városát. Rövid pihenő után a 32-cs ezred 
második zászlóalja, élén Haletzky őrnagygval, Bunán 
és Domanovicsoin át, Stolacz vára elé nyomult. Ezt a 
várat kél török század őrizte. Haletzky őrnagy parla- 
montair által felszólította Stolacz parancsnokát a vár 
átadására, a mi némely szokásos formalitások elintézése 
után, hamarosan és békés utón meg is történt. A török 
katonaság, mely többnyire kis-ázsiai legényekből állt,
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kivonult Stolaczból és a Bregova-völgyben, az Eszte- 
bakák arczvonala elölt, annak rendje s módja szerint 
lerakta a fegyvert. A lefegyverzőit törökök kisebb na
gyobb csapatokban Mutkovits-felé tartóitok, Haletzky 
őrnagy pedig bevonult a stolaczi várba és azt l. Firenez 
József császár és király nevében megszállta. Pár nappal 
később a 8-ik század parancsnoka a következő zászlóalj 
parancsot kapta :

.Stolacz, 1878. aug. 12. Holnap a 8-ik század 
marsgyakorlatot tart. Indulás 5 4-ü órakor. Gzél: Lubinje. 
Haletzky őrnagy.*

A 8-ik század első, második és harmadik szakasza, 
Medved kapitány parancsnoksága aluli, aug. 13-án 
pontosan el is indult, de csak a három óra távolságra 
fekvő Ravniczeig juthatott el. Itt, e nyomorúságos vis
kókból álló török falunál az inzurgensek egy 6—800 
főből álló csapata az oidulvédek nélkül menetelő csa
patot egy szorosban meglepte és rövid harcz után 
majdnem teljesen felkonczolta és az elesett magyar 
katonákat itt le nem irható módon megcsonkította. Ez 
alkalommal elesett: 1 kapitány, I tiszthelyettes, 5 sza- 
kaszvezető, 8 káplár, 4 őrvezető, 1 dobos, 1 kurtös, 1 
tiszti szolga és 55 közvitéz, összesen 77 ember. Meg
menekült P. tartalékos hadnagy, több altiszt és több 
gyalogos, a kik közül 13 volt megsebesülve. A zsázad 
negyedik szakasza nem vonult ki, hanem mint tábori 
őrség maradt vissza a stolaczi törők temetőben, mely 
a szerencsétlenül járt századnak a táborhelyéül szolgált.

Így írnak a hírlapok erről a nevezetes esemény
ről ; ámde bennünket selmeczeikel közelebbről is érint 
az, annak a vitéz tartalékos hadnagynak a révén, a 
kit a hírlapok közleményei P. név alatt említenek.

Minő szerepe volt ennek a hadnagynak abban a 
véres ütközetben: Hát az, hogy mikor a budapesti 
fiukból álló kis magyar csapatot a rejlekeikböl elö- 
rohanó 7—800 bosnyák két oldalról megtámadva egy
két pillanat alatt jól irányzóit lövéseivel megtizedelte 
s Medved kapitány elesett, a mi hadnagyunk a hátsó 
sorból áttörte magát a kapitány helyére s átvéve a 
vezényletet minden erejét arra fordilá, hogy csapatát 
a túlnyomó erő ellen összegyűjtse, és sorlüzzel fogadta 
ezt. A sortüznek megvolt az a hatása, hogy a nagy 
fehér lován előtörő óriás termetű bosnyák vezér is 
meghökkent annak pusztításától s csak kis vártalva 
merte a gyors lépésben haladó csapatot újból támadni.

Hadnagyunk átlátva azt, hogy a túlnyomó erő
vel szemben a nvilt országúton nem védekezhetik, az 
utmenti árokban helyezte el csapatát s innen várta 
lótávolba az ellenségei, melynek soraiban ismét pusz
títást vitt végbe a sortüz.

Majd egy magánosán álló házal pillantott meg, 
a melyet csakhamar hadiszállásul foglalt el s onnan> 
védekezett a minden oldalról rémitö üvöltéssel elö- 
rohanó bosnyakok ellen. Órákig tartó védekezés köz
ben időről-időre tovább haladva, végre a bosnyákok 
feladták a harezot s nem üldözték többé a nagyon Is 
megfogyatkozott csapatot, mely aztán letérve az 
országidról járatlan utakon tért vissza a hadiszálláshoz 
egyet sem hagyva el sebesültjei közül.

Jelenlésttevó hadnagyunknak, ki még elrongyo- 
lódott ruháját sem válthatta fel mással, azonnal vissza 
kellett mennie egy pihent csapattal a harcz színhe
lyére, a hol borzasztóan megcsonkítva találták elesett 
társaikat. (A bosnyákok az ő hallosaikat magukkal 
vitték a hegyek közé).

Ott hevert az országúton vértócsában II. gazdag 
budapeti bankár fia is, ki a harcz folyama alatt látva 
azt, hogy P. hadnagy mellől mindenkit leteril a bosnyák 
golyó, miután a bosnyákok különösen az egyetlen arany
bojtos tisztet vették czélba, elvesztve pillanatra bátorságát 
s felmondva a szolgálatot futásnak eredt s csak P. had
nagynak legerélyesebb parancsára, melyet egy revolver 
lövés is kisért, tért vissza bel)éré, melyet aztán vité
zül meg is állott. Dicsőséggel esett el, kikerülve a mene
külés következtében reá váró rut halált, a börtönt 
vagy az ennél is rosszabbat: a bosnyák kézbe jutást.

A hírlapok táviratai három nap múlva adlak e 
csatavesztésről hirt, jelezve azt, hogy egy hadnagy is 
megmenekült.

Istenem, hány szülő várta epedve a további hí
reket.

Ennek a mi selmeczbányai kamarabázunknak 
csá zárok és kamaragrófok fényes arczképoivel díszí
tett termeiben a legjobb anya ajkairól hő ima száll 
fel az Egek Urához: tartaná meg szeretett fiát az 
életnek, vagy ha a sors elkerülhetlen végzete szerint, meg 
kell halnia, ne orvul essék el, de harczolva, az ellen
séggel szemben. Tudta a jó anya, hogy e harcza az ő 
szeretett fiának csakis hősies leszen.

Es az Isten meghallgatta az anya kérését, meit 
egyszer csak azt a hirt hozza a távíró, hogy ,30 köz
ember Péch Dezső tartalékos hadnagvgyal együtt 
megmenekült.*

Majd jött egy irónnal Írott levél is: , Kedves 
Szüleim! Élek s nincs semmi bajom."

Nyomatott a laplul;

Ki soha nem érezte lelkében a hit fölemelő erejét, 
az ebben a környezetben, a gyermekeitől imádásig 
szeretett anyának hálaadó szavait hallva s kőnyeit 
látva, térdre borult volna

Kél In t múlva egy vidéki hírlapban e sorokat 
olvastam: .Reíirálás közben többször adtunk sor- 
tüzet, mitől az ellenség mindig megijedt; a törökök 
is lőttek s hadnagyunk mellől mindig elestek a hozzá 
közel állok, neki is átlőtték a csákóját, a golyó le
szakította a kardbojtját, áttörte a kardja tokját, de ő 
sértetlen maradt ezer szerencsénkre, mert legalább 
volt a ki együtt tartott bennünket s nem vesztünk 
el csúfosan a lörükök kínzásai közölt, mint azok, kik 
élve kerüllek a pogányszivüek karmai közzé.*

Hát ennek a hadnagynak Péch Dezső m. kir. 
erdömesternek, n görgény-szentimrei erdészeti iskola 
igazgazgaiújának nem szabad az aug. 13-iki ünne
pélyről hiányoznia, s mikor a hírlapok öl P. hadnagy 
czim alatt említették, nekünk nem lehetett a fenti 
rövid pótló sorokat mellőznünk.
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H I R D E T É S E K .
1393. sz. 898.

Árverési hirdetményi kivonat.
A selmecsbányai kir. jbiróság mint telckönyvi 

hatóság közhírré teszi, hogy a szl.-antali rk. alapilv. 
pénztár végrehajtalónak Pecznik Tamás végrehajtást 
szenvedő elleni 310 frt, tőkekövetelés és jár. iránti vég
rehajtási ügyében a selmeczb. kir. járásbíróság) terü
letén lévő Pecznik Tamásnak a szl.-antali 97 sz. 
tljkvben az I. 4 15. 19-22. 25—32 sor sz. a. 21/16
urb. telekből G43 frl, és az ezután járó a 216 sz. 
tljkvben az I. 1—13 sor sz. a közös erdőből B 16 be
jegyzés szerinti jutalékára 19 frt ezennel megállapított 
kikiáltási árban az árverést elrendelte, és hogy a fen- 
nebb megjelölt ingatlanok az 1898. évi október hó 
3-ik napján délelőtti 10 órakor a szt.-antali községi 
bitó házánál megtartandó nyilvános árverésen a meg
állapított kikiáltási áron alól is eladatni fog.

Árverezni szándékozók tartoznak az ingatlanok 
becsárának 10 %-át készpénzben vagy az 1881 : LX.
t.-cz. 42. §-ában jelzett árfolyammal számított és az 
1881. évi november l-én3333. sz. a. kelt igazságügy
miniszteri rendelet 8, §-ában, kijelölt óvadékképen 
értékpapírban a kiküldött kezéhez letenni avagy az 
1881 : LX. t.-cz. 170. §-a értelmében a bánatpénznek 
a bíróságnál előleges elhelyezéséről kiállított szabály
szerű elismervényt átszolgáltatni.

Kelt selmeczb. 1898. évi junius hó 18-napján.
A selmeczb. kir. jbiróság mint telekönyvi hatóság.

Liha Antal, 
k ir . jb iró .

1319 sz. 1898. tkv.

Árverési hirdetményi kivonat.
A selmeczbányai kir. jbiróság mint telekkönyvi 

hatóság közhírré teszi, hogy Zlatniczky Sándor és neje 
végrehajtalónak Burcso Pál végrehajtást szenvedő elleni 
6 frt 50 kr. perköltség és járulékai iránti végrehajtási 
ügyében a selmeczbányai kir. járásbíróság területén 
lévő Burcso Púi tulajdonául bejegyzelt a pocsuvadlói 
17. számú tjkvben az I. 2., 4—5. sor. 125. és 127., 
635—636.. 702—703. hisz. beltelki kert, Tálé és pod 
Szilno nevű, 2 drb rét 408 frt a 19 sz. tjkvben I. 22. 
l>rsz. 15 népössz. sz. ház, udvar és kei! 192 frt, a 98. 
sz. tjkvben az I. 433—434. hrsz. beniadov nevű rétre 
154 frl, a 97. sz tjkvben az 1.303—304. hrsz. lucske- 
kolovrat nevű szánlóból Burcso Pált 2/3. részben 
illető jutalékra 303 frt, végre Burcso Pál és özv. 
Krajcsnó Paukovicz Zsuzsanna tulajdonául bejegyzett 
a 101. sz. tjkvh'-u az 1. 247—248 hrsz. dieli nevű 
szántóra 198 frt ezennel megállapított kikiáltási árban 
még pedig az utolsó.a az 1881: LX. t.-cz. 156. §-ának 
alkalmazása melleit az árverési elrendelt és hogy a 
fennehi) megjelölt ingatlanok az 1898. évi szemtember 
hó 23-ik napján d. e. 10 órakor a pocsuvadlói 
községi biró házánál megtartandó nyilvános árverésen 
a megállapított kikial'u-a áron alul is eladalui fognak 

ijdonos Joerges Ágost, es özv. fia könyvnyomdájában S

Árverezni szándékozók tartoznak az ingatlanok 
becsárának 10 % -ál készpénzben, vagy az 1881: t.-cz. 
42. g-ában jelzett árfolyammal számított és az 1881. 
évi november hó 1-én 3333. sz. a. kelt igazságügy
miniszteri rendelet 8. §-ában kijelölt óvadékképes 
értékpapírban a kiküldött kezéhez letenni, avagy az 
1881: LX. t.-cz. 170. §-a értelmében a bánatpénzek a 
bíróságnál előleges elhelyezéséről kiállított szabály- 
szerű elismervényt átszolgál látni.

Selmeczbányán a kir jbiróság mint tkvi hatóság
nál 1898. évi julius hó 12-én.

Liha Antal,
kir. jbiró.

xxxxxxxxxx xxxxxxxxx

T  ojások
költésibe.

Valódi Brahma tyukó darabja 15 kr., hollandi, 
fekete, nagy fehér fejkötővel darabja 25 kr., valódi 
s tájer tyúkoké drb-ja 10 kr., ezüst paduai darabja 
30 kr., Langhaus darabja 30 kr., pu lyka darabja 
30 kr., olasz darabja 30 kr., törpe tyúkoké drb-ja 
Cochinchina darabja 25 kr., erdélyi m eztelennyaku 
darabja 20 kr., Dorkings darabja 25 kr., Yokohama 
parabja 50 kr., emdeni óriás libáé darabja 1 frt 
Peking-kacsáó darabja 20 kr., nagy stajer-kacsáó 
darabja 20 kr. — Csak tiszta, több érmet nyert 
faj-állatok tojásait küldőm, és a faj tisztasága és 

valódiságáért minden jótállást vállalok.

I E P a - - u - l 3 7 -

Köflach (Stájerország)

xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

Teljesen ártalm atlan
A n tisep tik u s és h y g ie n ik u s

T eljesen  b iztos L átással, 
h a szn á la tb an  k ím éle tes  és 
nem  ke llenek  többé  sem m i
nem ű  g y ö n g éd te len  és á r 
ta lm as g u m m i-v ag y  spon- 
gya-cz ikkek . I doboz (12 
d rb )  1 frt 50 kr., pontos 
használati u tasítással 1 frt 
75 kr. előleges beküldése 

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

LÁSZLÓ J Ó Z S E F  
gyógyszerésznél 

Maros-Újvár, (E rd é ly  . 
Budapesti f ő r a k tá r : Török 
József gyógyszerész. Kerpel 
Fehérsas gyógyszertár Llpót- 
köru t28 . -  Bárhova diserét 
szétküldés Telefon 3617. 

Czélszeril és kíméletes.

NINCS TÖBBÉ LÁBFÁJÁS

©sem tyúkszem, sem izzadós láb, 
sem börkeményedés, sem láb
daganat, sem fagyos láb, sem 
lábégés. Rövid idei viselés után 
m eg k ü n n y rb b ü l a  já r á s a  
annak, ki czipőjét Dr. Hös’yes-féle 

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

Cárja egyszerű GO kr., kettős vastagságú 
1 frt 20 kr. Az Asbest talpbélés kitűnőségét 
legjobban bizonyítja, liogy a es. és kir. közös- 
hadseregnek és a ni. kir. honvédségnek eddig
2,2500 pár szállitatott.

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

Általános Asbestáru-gyár betéti társa
ság Budapest, VI., Sziv-utcza 18.
^  Viszont eladóknak megfelelő árengedmény.

’án, 1898.


