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Szent István napja.
Augusztus 20-ka, Szent István napja első 

apostoli magyar király napja, a magyarok leg
nagyobb, legszebb és legjelentékenyebb ünnepe, 
melyen a Ilit és hazafiság szent glóriája ragyog.

1083. cv augusztus 20-án, a szent király 
halála után 45 évvel később nyitotta föl szent 
László királyunk az ő ,.sok rendbéli és jeles 
esodákkal ékes“ sírját, melyben szétporló te
teme között épségben találták meg jobb kezét. 
Ettől a naptól kezdve a Budavárban őrzött 
s z e n t  j o b b  a magyar nemzet közkincse lett. 
Azóta kegyclctes hagyománynyal tisztelt taliz
mánja a nemzetnek. Mintha csak századok vi
harai közt utmatatója, sorsának intézője volna.

A diadalmas hadjáratokból megtért nemzet 
lelkesedéssel övezte körül a szent ereklyét 
s a nehéz csapások gyászos napjaiban csüg
gedni nem tudó bizalommal kereste föl:

„Hol vagy István király ?
Téged magyar kivan.
Gyászos öltözetben 
Te elölted sírván.1*

Szent lelkesedés, bizalom viszi a hívek 
ezreit most is Budavárba, hol harangzúgás, 
zene és szent ének hangjai közt vezeti az or
szág első főpapja a körmenetet.

Nemcsak egyházi, hanem polgári, nemzeti 
ünnep is ez a nap, melyen ős magyar buzgalom 
felkeresi annak a szent királynak emlékét, aki 
a honszerzés súlyos munkája után ez országot 
a keresztény czivilizáczióval és ezer évig tartó 
polgári alkotmánynyal boldogította.

Nála nélkül hova lettünk volna? Elég csak

t X r c z j l
Újvilági romantika.

Ir ta : Maróthi János.
Mr. Sámuel Brice, clevelandi ezérnagyáros és 

következésképpen milliomos, egy napon következő 
táviratot vette kezéhez:

„Fiam utón van. Magam nem jöhetek el a
házaságkölésre, mert munkásaim lázonganak.

James Wallace."
Mr. Brice zsebre dugta a táviratot és leánya 

szobájába ballagott.
A leányka éppen Hnnlernek „A prolelárságjövője* 

czimü könyvéi olvasta, midőn atyja belépett hozzá.
Lucy, monda, nemsokára ill lesz jö

vendőbelid. Fogadd nyájasan, mert atyja Montreal 
első embere és lürésznudmai fejedelmi jövedelmei biz
tosítanak neki. Érleltél? Alyusodnnk mosl dolga van.

Hogy ne értenélek öreg, feleli Lucy. 
Úgy lesz, a mint parancsolod.

Evvel ismét olvasmányába merüli, az „öreg" pe
dig földszinti irodahelyiségébe szállít Lilla magát a 
liften.

Alig, hogy mögötte bezárult az ajtó, Lucy fel- 
kaczagotl :

Szegény alyus! Hogy igyekezik engem férjhez 
adni. Mintha manapság hoppon maradhatna egy három 
milliomos leány

Másnap megjött William Wallace, a kiszemelt 
vőlegény. Csinos, megnyerő külsejű gentleman volt s 
ha hozzászámítjuk az öreg Wallace vagyoni állapotát,

a wctzlávi, merseburgi véres csatákat, a tliár- 
cziai szerencsétlen hadjáratokat említeni. Mind
ezek fenyegető jelek voltak, hogy őseinket 
csal ds a többi keresztény népek polgáriasodása 
mentheti meg az enyészettől.

Szent István, magyar nemzetét az európai 
keresztény nemzetek nagy családjába iktatta és 
igy neki köszönhetjük mindazt, ami fajunknak 
súlyt adott a nyugati czivilizacióban századokon 
keresztül.

*•* •*
István atyja, Gcjza fejedelem miután élte 

vége felé mcgkeresztclkedett, igen óhajtotta 
nemzetét is az egyház kebelébe vezetni. A gond
viselés azonban ezt a nagy munkát fiának tar
totta fenn, ki — miként atyja — szent Adalbert 
püspök kezei által vette fel a kercsztségct.

István, midőn 995. évben Henrik bajor 
herezeg leányával, Gizellával házasságra lépett, 
ünnepélyes Ígéretet tett, hogy a magyar nemze
tet a pogányságból a keresztény hitre fogja té
ríteni. Ez Ígéret teljesítése volt életének leg
főbb feladata.

Szent Istvánnak sok ellenséggel kellett 
megküzdenie. Leghatalmasabb volt ezek közt 
Kupa somogyi vezér, ki a pogánysághoz szító 
magyarok élén fellázadt. István legyőzte a lá
zadókat és fogadalmához hűen, Somogy ni egye 
dézsmáját a szent Márton püspök tiszteletére 
Gejza által építeni kezdett, általa pedig bevég- 
zett s ma is fennálló pannonhalmi apátságnak 
ajándékozta.

Ezután a hit terjesztése és megszilárdítása 
végett tudós papokat hitt az országba. Püspök-

azt mondhatjuk, hogy Miss Lucy ős Mr. Brice is meg 
lehet vele elégedve.

Ennek n házasságnak érdekes története van.
Egy napon Mr. Wallace az idősb, levelet irt Mr. 

Bricenek, tizenöt év óta nem látott barátjának, mely
ben tudatja, hogy fia, William nősülni készül és Lucyt 
véli legmegfelelőbb párjának. Egyszersmind kérdést 
intézett hozzá, mennyi hozományt ad leányával.

Mr. Brice a levélre kedvezőleg válaszolt és leve
lezés utján csakhamar megköttetett az eljegyzés.

A szegény Lucynak nem volt velő joga e dolog
ban. Atyja ugyan minden levélváltásnál értesítette öt 
az ügyállásról, ami azonban csak formaszeiüség volt. 
Különben a kisasszony oly józan és engedelmes visel
kedést tanúsítótt, hogy kél orczája szinte kipirult, 
valahányszor atyuskája öl a mátkasága részleteiről 
tudósította.

Mr. William Wallace először is bemutatkozott a 
leánynak és apjának, inig utóbbi tüstént ebédre invi
tálta még öt s jó kedvében kezeit dürzsölgclle. Nyilván 
az tetszett meg neki oly nagyon, hogy Lucija nem 
idegenkedik u derék fiatal úrtól. Rövid idő alatt 
összeszoktak.

Ebéd után —- melyen csak ők hárman voltak 
jelen — bizalmas társalgást kezdtek. Br. Brice jövendő 
vejének anyagi állapotáról kérdezősködött, melyről a 
szállongó hírek révén amúgy is biztos tudomása volt. 
A felelet kielégítette öl és szokatlan vig hangulata 
támadt.

— Mimikéi lötöknek van valamicskétek, ~- inondá 
tréfásan. Annyi mindenesetre, hogy éhen ne haljatok.

William eme ízetlen megjegyzésre egy kérdést 
koczkáztatott meg:

ségeket, própostságokat, apátságokat létesített 
templomokat épített.

Hogy apostoli működéseire a pápa áldását 
megnyerje, Asztrik apátot Rómába II. Szilvesz
ter pápához küldötte. A pápa leikéből örvendett 
a magyarok megtérésének. István működését 
jóváhagyta és őt királynak nevezve, felsőbb 
sugalatból drága kövekkel kirakott — előbb a 
lengyel fejedelemnek szánt koronát és apostoli 
keresztet küldött neki ajándékul.

Ezt a koronát és az „apostoli király“ dicső 
ezimét királyaink mai napig is legszebb örök
ségképpen bírják. Ünnepek alkalmával az apos
toli kettős keresztet rendesen egyik püspök 
viszi a király előtt. A mostani kereszt Hunyadi 
Mátyástól ered és az esztergomi főkáptalanban 
őrzik.

Szent István, hogy országának fennmara
dását biztosítsa, kellően rendezte üdvös törvényei
ben és fiához Imréhez intézett oktató iratában 
alapját vetette meg a nemzeti alkotmánynak, 
mely rendszeresen fejlődve annyi viharok da
czára ma is fennáll.

Szent István Isten akaratában való mély 
megnyugvással viselte azt a pótolhatatlan vesz
teséget, mely egyetlen fiának halálával annyi 
szép reménytől fosztotta meg. Fájó szivének 
gyógyulását kötelmeinek buzgó teljesítésében 
kereste. E mellett a kegyes intézetek, templomok, 
kórházak, árvak, özvegyek, betegek és a sze
gények iránt oly nagy adakozást fejtett ki, 
hogy királyi kincstárát is nem egyszer kime
rítette.

Életének végéráját közeledni látván, beteg
Nos! és ha véletlenül nem volna egyebein, 

mint mérhetetlen szerelmem, — mi lenne akkor?
Mi*. Brice csudálkozó arczkifejezést öltött magára.
— Mi lenne? — felelt büszkén. — Ilyen kérő 

meg a házam tájékára se merjen lépni. De ne beszél
jünk össze tücsköl-bogarat. Inkább határozzuk meg az 
esküvő idejét . . .

Elhatározták ennélfogva, hogy az mindjárt másnap 
fog végbemenni. Utána pedig az ifjú pár útra kel Mr. 
Wallacehcz, Montrealba, hogy annak áldását is át
vegyék.

Az esküvő a páratlan vagyonhoz mérten fölötte 
egyszerűen folyt le. A lelkészi hivatalból egyenesen 
hazautaztak, hogy félórái pihenés után megkezdjék 
utazásukat a másik örömapához.

Brice Sámuel előbb valami intő szózatot tartott 
a friss házasoknak, azután elintézte Williammal a ho
zomány kérdését.

Végre sikerült nekik kocsiba szállniok s a könyező 
öreg úrtól érzékeny búcsút véve . . . megkezdődött a 
nászúlazás.

Másnap Mr. Brice a következő sürgönyt kapta:
„Nevem Thcodorc Carthy és nem William Wallace. 

A „Pocplc* színház tagja vagyok és nem wallace fia, 
aki nyugodjék békén apjával együtt. Mind kettő meg
halt ezelőtt két évvel. A montreali levelek megírását 
egy barátom vállalta magára. A lelkészt megveszte
gettük, hogy valódi nevemet jegyezze. Az ártatlan 
cselt végre kellett hajtanom, hogy bírhassam imádott 
Lucymet. Mérhetetlen, tiszta szerelmemen kívül egy 
fillér vagyonom sem volt. Most már van : — nőni 
hozománya. Kérjük bocsánatát. Szerető gyermekei 

M r. és  Mi s .  C a r t h y.“
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ágya köri gyűjtötte a püspöküket és a haza 
nagyjait. Szivükre kötötte a hon javát és orszá
gát Máriának ajánlván, ÍSÍSÜ év augusztus ló-én 
a  BoldogságC8 szilz ínenyhemenetelének iimie]o'ii 
élete GO-ik évéken meghalt.

Halála után uegyrenütt év múlva teljes 
épségben kerlllt elő jobb keze, melyet drága 
ereklye gyanánt őriz. azóta a nemzet kegyelete.

Ez az ünnep, miként törvényeink bizonyít
ják. már a tizennegyedik században a köz- 
ünnepek közé tartozott és pedig kezdet óta 
augusztus 20-lioz volt kötve, abból az. okból, 
mivel tetemeit a túrból e napon emelték ki.

Szent István magyar király emlékezetét az 
egész rom. kath. egyház is megöli szeptember
2-án. Ezt XI. Ince pápa rendelte el ama sze
rencsés esemény emlékezetére, hogy Budavárát 
1G8C. év szept. 2-án a törököktől visszafog
lalták.

*
* *

Harangzúgás, zene hang között indul meg 
a körmenet Budavárban. Ezerek ajkán csendül 
meg az ősrégi ének:

„Ah, hol vagy magyarok 
Tündöklő csillaga!
Ki voltál valaha 
Országunk oszlopa . . .“

A hit és hazafiság szent érzelmei közt édes 
borongással keressük fel hazánk ezeréves em
lékeit. Hálát mondunk Istennek, ki időnként, 
mikép hajdan Izraelben, nagy férfiakat támasz
tott, kiknek erényei, tettei korszakot alkottak 
és irányt jelöltek meg nemzetünk történetében.

A hontmegyei történelmi kiállítás.
Megindult a szép ügy — az ősök emlékei! meg

tartani, megőrizni s összegyűjtve bocsátani rendelke
zésére a késő unokáknak, hogy lelkesedjenek azok lilán, 
a kik igazában tudtak lelkesedni egykoron.

Hontvármegye a legelső vármegye, mely meg
nyitotta tisztán történelmi kiállítását és Selmecz-Béla- 
bánya város a legelső város, mely sietett támogatni a 
testvér törvényhatóságot.

Országos ügynek ismertetett el a muzeumügy 
a magas kormány támogatja s Magyarország legelső 
szaktudósai buzgólkodnak fejlődésén.

Vidéki múzeumok, könyvtárak létesítése a czél 
annak a culturalis és nemzeti magasabb czélnak a 
szolgálatában, hogy minden egyes vidéken található s 
s megőrzésre érdemes tárgyak ősszegyüjlessenek s 
terjeszszék az ösmerelet, ébresszék a kedvet a nem
zeti mull tanulmányozására, tartsák fenn és fokozzák 
a hazaszeretet lángját azokban is, kikben ezt csak a 
múlt magasztos külső emlékei képesek felébreszteni

A czél nem fölösleges, az eredmény nem lehet 
kicsinyes s erős akarat és kitartás azok részéről, kik 
erre hivatva vannak meghozza a szép gyümölcsöket 
hogy majd egykoron, kik a mi emlékeinket is múzeumi 
tárgyakként fogják tekinteni egyek legyenek azon 
az akkoron már talán elmúlt küzdtéren, melyen most 
mi vívjuk a nemzeti harezot.

Horváth Béla főispánunk lelkes támogatásának. 
Pongrácz Elemér fnradhatlan tevékenységének és 
kitartó buzgóságának érdeme, hogy Hontvármegye terü
letén létesült a legelső igazán történelmi kiállítás.

Ezer tárgyat gyűjtött össze a megye és városunk 
területéről Pongrácz Elemér ügybuzgó fiatal harezosunk, 
ezer emlék inti a szemlélőt a múlt történetére és 
figyelmezteti a jövő teendőire, hogy mindenütt s vá
rosunk is siessen a megmaradt emlékeket megőrizni: 
legszpbb példa ez városunkra, hol annyi évszázados 
emlék várja a kegyelet adóját!

Városunkban egy múzeum létesítése még nagyobb 
fáradsággal sem járna, a tárgyak itt vannak közöttünk 
kis területen, de elszórva, legtöbbje elhagyatva, el
feledve s kitéve az idő pusztító behatásának, váraink, 
régi házaink, temetőink igazán csak temetői ez emlé
keknek és még levéltárunk is. csak összegyűjteni kell 
s fedél alá hozni, hogy valóra váljon a régi, régi terv 
s lefizessük a régi, régi tartozást.

Nálunk is megindult a buzgóság — lesz-e 
eredménye?

l)c hiszen mi a hontmegyei történelmi kiállításról 
akarunk írni, nem ismertetni a kiállítást magái, ki az 
iránt érdeklődik, nézze meg Ipolysághon, két hétig van 
erre alkalma. A részletes ősmertelés szűk lapunk 
keretén kívül esik.

Szombaton déli 12 órakor nyitotta azt meg 
Horváth Béla főispánunk remek beszéddel. Társa

dalmunk nagy tenger kezdé főispánunk — a melybe 
bedobott eszme folyton nagyobbodó hullámokat ver. 
légy eszmét dobott be Pongrácz Elemér is, egy helyi tör
ténelmi kiállítás létesítésének eszméjét s lám azok a 
hullámok a kisebb eleinte szűk támogató körökből 
átcsaptak az egész megyei társadalomra s a testvér 
törvényhatóság támogatásával létesült e kiállítás.

Á megnyitó beszéd után Nagy Iván a magyar 
tudományos akadémia tagja az akadémia megbízásából 
is üdvözölte a kiállítást remik, gondolatokban magas 
beszéddel. Szavaiból nem csak a tudós, de a lelkesülő 
tudós beszélt, ki tudja érzi, hogy a mull szép emlékei 
a mai korra csak jó hatással lehetnek. A kiállítás 
megtekintése következett, mely két óra hossza', vett 
igénybe s befejezést nyert az elmaradhallan közebéddel.

A kiállítási bizottság a közönség és vendégek 
esteli szórakoztatásáról is gondoskodott — a vármegye 
ház kivilágított udvarán gyűltek össze többen s a fia
talság tánezra perdült.

Városunkat kilenczen képviselték a polgármester 
vezetése alatt s kik ott voltunk a szívélyes látás, de 
különösen a kiállításon látottak felelt csak legforróbb 
köszőnetünket nyilváníthatjuk.

Hivatalos rész.

A városi anyakönyvvezetök hivatalos 
közlései.

I. kér. Selmeczbánya, Banka, Rovna.
! 898, íjul. 4-től aug. 10-ig.

Halálozás.

Az elhunyt neve % Halál oka
■1

175 Zubka JozHa. 20 é. tüdő vész
170 Elek X. (leány) halvaszüleletl
177 Ileinzlick Anna 14 é. hasi hagymáz.

Született !) gyermek; házasság köttetett 2.

KÜLÖNFÉLÉK.
— Személyi hirek. A nyári szünidő végének 

közeledtét jelzi az a körülmény, hogy több átutazó 
tanférfiuval találkozunk naponkint városunk ulczáin, 
kik a fürdőkből hazatértükben városunkat s vidékét 
is megtekintik. A „Selmcczi Kalauz" segélyével most 
már önállóan járnak kelnek városunk terein, utcza- 
sorai közölt s igy nem csoda, ha nem keresvén meg 
egyikünket vagy másikunkat, nevüket föl som jegyez
hetjük. Az állandó nyaralók száma is tekintélyes, igy 
például Hodruson és Felső-Rónán az elfoglalható há
zak mind lakottak. Sclmcczcn a belvárosban is több 
család nyaralt ez évadban, egyebek közölt dr; 
K re  p u s k a  G é z a  fülgyógyász, egyetemi m. tanáré 
is, a ki több napi ill tartózkodás után, miközben vá
rosunk nevezetességeit megtekintette, tegnap hagyta el 
városunkat. - S z á r l ó r i s z Ferón ez gymn. tanárunk 
a napokban távozott el városunkból szabadság időre 
igy tehát ő másutt fogja a szünidő végét jelezni, mint 
átutazó tanár. — Á cs  J ó z s e f  v. pénzlárnokunk 
tegnap előtt vette át újból a pénztárt szünideje le
jártával. - - K u l i  I s t v á n  v. alkapilányunk 35 napi 
fegyvergyakorlatra vonult be. hogy ebben a nagy 
melegben a tartalékos hadnagyi tisztséggel váltsa fel 
az irodai foglalkozást. --  G u t l m a n n  S a m u  láncz- 
tanilú is jelentkezett már, hogy megkezdje a szünidő 
végeztével a tánczlanitást.

Orvosok gyűlése Selmeczbányán. Az orsz. 
orvosszövetség hontmegyei selmeczbányni fiókja f. é. 
aug. hó 31-én d. u. és szept. 1 -én d. e. Selmeczbá
nyán tartja meg választmányi és évi közgyűlését. E 
czélra dr. Kovács Sebestyén Endre megyei íöorvos 
levélbeli megkeresésére készséggel engedi át polgár- 
mesterünk a város tanácstermét.

Lövészet. Az aug. 11-én tartott lövészet ered
ménye következő: Esett 580 lövés 095 köregységgel 
melyek között v.dl ) szög és 15 négyes. Az első dijat 
Fiedlor Gyula egy szőglövésre, a 2-al dr. Stuller 
Gyula és a 3-ul Friborl Ferenc?, szintén négyesre 
nyert.- el. Négyes! löllek: dr. Stuller Gyula .4-ot, 
Friborl Ferenc/. 3-al, Seidcl Ágoston 1-et, és Fiodler 
Gyula 7-1. A ki.ionbü/o kirándulások miatta lövészeten 
kevesen vetlek reszt.

Vasúti vonatunkkal ismét megesett az az 
esel. h". v a mozdonytól elmaradt nehány kocsi. Csak
hamar ‘ ./.levették Ugyan a bajt s oda kapcsolták az 
elmaradt rés/okol. de ez a tcnnálló bajokon már sem
mit se.ii segít. Hisszük, hogy ilyen baleset még több 
is fog történni s majd csak akkor fogják belátni az 
illetek. - körök u helyzet tarthatatlanságát, a mikor

már értékben tetemes kár éri az államot. Adja az Ég 
hogy legalább emberben ne essek k á r!

Életmentők. A múlt héten fürdés közben, oly 
lélekemelő jelenet játszódott le a Klingertáró taván, a 
mely majdnem végzetessé vált egy családra. Rósenfeld 
Józsefné úrnő ugyanis úszás közben elvesztette eszmé
letét s két kis lánynak Fnger Aranka Rósenfeld Stefá
niának sikoltására, kik egy ideig a vizen tartották a 
fuldokló szép női, Mráz Gábor és Erii Lajos akadé
mikusok oda siettek a mentő csónakkal s kimentették 
őt a biztos halálból. Az uj ezónak, melynek könnyebb 
kezelésűnek kellene lennie, ezúttal mégis bevált, de 
sajnos, hogy nincs ám mindig két jó csónakos együtt 
s igy kívánatos volna, hogy a javítást mielőbb meg
tennék rajta, s a délutáni órákban, mikor oly sok a 
fürdő vendég, egy-egy kirendelt csónakos czirkálna olt.

— Hirtelen Ítélet. A Selmcczbányai Hetilapnak 
az ezen havi közgyűlésről szóló tudósításában téves 
alapokból indulva ki hirtelen ilél s könnyen tőr pálcát 
oly dologban, melyhez éppen személyes természeténél 
fogva is csak keztyüs kézzel szabadna nyúlni. A városi 
erdők vizsgálatáról szóló erdöfeliigyelőségi jelentés 
alapján vont következte!ősei egészen tévesek, gondoljuk 
azért, mert maga az egész jelentés nem állott rendel
kezésére és a jelentés felolvasásánál felfogott és hir
telen leirt egyes szavak (melyek némelyike a jelentés
ben elő sem fordul és értelem nélküli, mint vetőmagzás) 
halmazából nem lehet helyes ítéletet alkotni. A kir. er
dőfelügyelő jelentése szerintünk teljesen tárgyszerű és 
az erdőgazdálkodást egészben nem kifogásolja, csak 
egyes, de az üzemterv keretén belől eső tényeket sorol 
fel és nem kifogásol — ezen eltérések bizonnyára in
dokollak és a város szakemberének kötelessége azokra 
megnyilatkozni a mint hogy fog is. Majd ezen nyilat
kozat és az erdészeti bizottság szakvéleménye után 
lehet csak módjában a laikus közönségnek határozott 
véleményt nyilvánítania. A feljajdulásnak, hogy városi 
főraktárunk üres (?) és erdőink teli vannak nem érté
kesíthető tűzifával —- nincs értelme, mert fenyöerdők- 
böl bajos dolog a tüzifaraktárba bükk lüzifát raktá
rozni

Mi iesz a  czípőgyárral ? Most az egyszer 
sietünk kijelenteni, hogy nem Schwarlz czipőgyári 
igazgató urat interpelláljuk meg nyilvánosan, liánéin 
a Rretschneidcr czégel. A minlsterium elrendelte, hogy 
a z o n n a l  kezdje meg a czipőgyár kiépítéséi, ennek 
az azonnalnak már 50 nap előtt meg kellett volna 
indulnia s teljesen biztos tudomásunk arról, hogy a 
Brelschncider ezég különféle, de egy czél felé irányuló 
huzavonákkal halasztja az építkezést, tudjuk, hogy 
tárgyalt a Wünsch czéggel, ennek megbízottjával 
Cserei épilészszel ki 5 napot töltött Pesten javítva a 
tervezéseket s mondhatjuk, hogy ezekből a tárgya
lásokból csak is azon benyomást meríthette, hogy a 
Brotschneider ezég nem komolyan foglalkozik az itteni 
építkezéssel. Az egyik mesterségesen előrántott akadály 
elöl a város közönsége szívesen tért ki, átengedve a 
Bretschneid.r ezégnek a sóraktári lelket, illik-e s 
összeegyezlelhotö-e egy nagyobb gyári vállalat méltósá
gával, hogy egy város közönségét, mely őt minden 
kitelhető támogatásban részesíti, úgyszólván felültesse, 
csak ki akarja halán huzni azt a bizonyos drága idői, 
hogy nyakára szakadjon e szerencsétlen városnak több 
száz kenyér nélkül maradó munkás? Nyíltan kérdezzük 
a Brotschneider czégel s nyíltan is kérjük, számoljon 
jobban a következményekkel, ha már nem akarja 
figyelembe venni e város érdekeit számoljon azzal, 
hogy a sok huzavonával a magas kormányt is felülteti, 
mely pedig az ö támogatásával a mi érdekeinket is 
támogatni czélozla! kérdjük, hogy — úgy a mint el
rendelve van — fel lesz-e építve az év végéig az uj 
czipőgyár?

Névmagyarosítás. Medved Károly, bánya- 
kincshiri hajdu eddig viselt vezetéknevét a m. kir. 
belügyminisztérium engedélyével Marosi-ra változtatta át

Vállalkozóink, iparosaink érdekében! Magos- 
hangú leczkét ad ily címen a Selmeczbányni Hetilap 
a mngistratusnak, hogy mikénppen kellett volna az 
épülő vízvezetéknél a helyi iparosok érdekeit megvé
deni, a garasos spekuláció helyett az ipari és köz
érdekek igazi képviseletét a mngislralusnak szivén 
hordania. A felfújt cikkben ha csak jó akaratot lát
nánk s a viszonyok igaz ösmerelet, avagy ha a czikk- 
iró ur ugy irta volna le, a mint értesülve volt — nem 
szólnánk hozzá; még igy sem szívesen tesszük s hivatalos 
kisérleli próbálkozásra sem vállalkozunk — terünk 
sem engedi a megérdemelt bővebb választ, csak egy
szerűen azt jelentjük ki, hogy bárha m i n d k é t  he l y i  
l a p  hasábjairól iparosaink bőven értesültek lóla, hogy 
a város közönsége helyi iparosokkal és házilag akarja 
az akadémiai uj vízvezetéket kiépíteni, e városból egyet
len egy vállalkozó sem jelentkezett, söl külön hivatalos 
utón kellc Fizély Károly — készséggel elismerjük 
hogy kitűnő miilakalosunkat felkérni, hogy vizsgálja 
ál a költségvetést és legyen ajánlatot. A tanács Fizély
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Károly ajánlatát fogadta el egy  o l c s ó b b  más aján
lat ellenében s ekkor Fizély Károly volt az, ki a megbí
zást nem fogadta el és visszavonult. Ily kényszerhelyzetben 
lehet- e csodálkozni, hogy a városi tanács az elöhaladt 
időben sietett és pedig gyorsan sietett uj vállalkozót 
k e r e s n i és más hiányában Majoros vállalkozóra 
bízta a munkát — ki eddig igaz panaszra okot nem 
szolgáltatott. Azt készséggel elismerjük, hogy hála az 
égnek, régen letűntek azok a kedves idők, mikor még 
hivatalos zárt ügyiratokat jogtalanul kiadni vagy meg
semmisíteni lehetett.

— Vízhiány. Az urolkodó nagy szárazság nem 
egy városrészt ejtett újólag rémületbe, számos kutunk 
vize teljesen kiapadl, a lakosság távoli kűzkutakbol 
kénytelen a piszkos rossz vizet szállítani, s hogy ez 
nem szolgál a közegészségügy javára, fölösleges sta- 
lisztikailag bizonyítgatnunk. Ebben a megdöbbentő 
helyzetben csak annyi a vigasztaló, hogy az általános 
vízvezeték létesítéséhez az előlanulmányok serényen 
folynak, sőt újabb eszmét vetett felszínre a v. főjegyző, 
melynek kivitele elé ha a küzügyeinkkel nemesen tö
rődő Svehla Gyula bányaigazgató akadályt nem gördít, 
bizton hiszszük, hogy a selmeczbányai vizmiseriákon 
örökre segítve lesz. Abból állana az, hogy e kincstár 
azon kötelezettség ellenében, hogy a város közönsége 
biztosítja ugyan a kamaraház javára a napi szükséges 
vízmennyiséget, engedje ál a városnak esetleg a vörös- 
kuti alsó ló ellenében — az ottergrundi tavat — az 
ezen környéken levő több forrást, a város feltáralná, 
egy reservoirba gyüjtelné s ezen források melleit fel
használva még a János-forrás, Sobó-forrás a Paradi
csom-hegyi, továbbá a Mátyás-táró forrásvizeit, ide 
járulna a Moor-Gherubin-táró jó ivóvize s ezek együtt 
bőven megadnák a legkitűnőbb ivóvizet oly mérték
ben, hogy 8000 lakost számítva fejenként legkevesebb 
50 liter napi vízmennyiség fog rendelkezésre állani — 
ez pedig városunkban, hol tulajdonképpen csak 4000 
ember vízszükségletéről kell gondoskodni — túlon-lúl 
elég. A városi főjegyző jelentésé a vízvezetéki ügyről 
bőven foglalkozik a részletes felderítésekkel s jelenté
sét nemsokára folytatni fogjuk; apunkból eddig is csak 
tárgyhalmaz miatt szorult ki és mert az njabbi felde
rített viszonyok miatt jelentésének több részét átdol
goznia kelle.

Vasipari szakiskola. A gölniezbányai m. kir. 
áll. vasipari szakiskola, melynek Sztankay Farkas Béla 
az igazgatója, szép eredményeket ért el a lefolyt tan
évben és pedig a tanműhelyben az üzemben tartott 
lánczszem hajlító géppel, a hol a megrendelésnek nem 
győzlek megfelelni. Ez az üzem az oltani kisiparosok
nak válik előnyére, midőn a lánczkovácsoláshoz szük
séges félterményt készíti ki részükre. Az intézet a 
brüsseli kiállításban is részt vett készítményeivel, főleg 
láncz, zabola és készszerárú gyűjteményével. Az intézel 
ez élj a a vasipar, tehát úgy az épület-bútor és gépla- 
katosság részére szakképzett, művett iparossegédek 
nevelése. A végzett növendékeket az igazgatóság he
lyezi el s ezek napi 80 kr. - 1 írt 50 dijat kapnak.
A vidéknek s egyáltalán a szaknak tetemes előnyére 
szolgál ez iskola, melyre iparosainknak mint szülőknek 
figyelmét ezennel felhívjuk.

- -  Rendőri hírek. L o p á s .  F. hó 13 nn Hirschl 
Jakab terménykereskedő lakásából eddig ismeretlen 
tettes fényes nappal elvitt egy arany zsebórát és óra- 
lánczot. — B e t ö r é s e k .  F. hó 15-én éjjel özv. 
Molnár Mária kálvária alatti majorjába az ablakvasak 
kifeszitése után betörtek és onnan ágyneműt, ruhákat 
és több darab sajtot vittek el; a rendőrség azonnal 
megindította a nyomozást, melynek Androvics B. rend
őrbiztos ügyes és erélyes vezetése mellett már is szép 
eredménye van, de a vizsgálat sikere érdekében ez idő 
szerint az eddigi eredmény nem közölhető. Úgy ez, 
mint az a másik gonosztevő, a ki Friebert Ferencz 
iparosunk szabómühelyébo akart tegnap behatolni, 
nagyon előre látó lehet, ha már ebben a nagy meleg
ben gondoskodik a téli időre meleg ágyneműről s ru- 
hanemüekrő! — F. hó 12-en éjjel a ribniki zúzó
müvek épület csoportjához tartozó anyagszer raktárba 
akartak betörni, az ablak vasrácsát már is felfeszi- 
tették, de ugylátszik megzavarhattak munkájukban. 
— Újabb időben a Sándor zuzómü is ismételten 
volt betöréseknek színhelye, ahol a villamos beren
dezések voltak a betörök figyelmének főtárgyai. 
Egyszóval lopás és betörés napirenden és már leg
főbb ideje, hogy a ‘csekély szánni rendőrlegénység 
szaporít lassék, mert hiába mégis csak a m e g e l ő z ő  
rendészet a fő.

— Vadászóvad a naptárilag is megjelölt tör
vényes napon városunkban is h i v a t a l o s a n  nyit
tatott meg és ezt a h i v a t a l o s  megnyitást nagyon 
szívesen vették szenvedélyes vadászaink, beigazolván 
ezzel azt, hogy a h i v a t a l o s  mégis csak jó némelykor, 
akár megnyitó, akár túszt alakjában is. A Drienyová- 
ból Somos-sá magyarosodon dűlőben sűrű egymás
utánban hallottuk a puskaropogásokat, melyeknek sok
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vad esett áldozatul, galamb, nyúl és róka stb. Ez 
utóbbiból annyi akadt a puskák elé, hogy még pezs- 
gözés után is alkalmatlankodtak egyeseknél, de nem 
is kerülték el sorsukat, mert mind elestek. A kedé
lyesség most is mint mindannyiszor, a hányszor a mi 
nimródjaink összekerülnek, állandó és tartós volt, 
egész a hazajövetelig, a minek szintén meg kellett 
lőrlénnie, mert hát a legjobb dolognak is vége szakad 
egyszer. Jól esik az ilyen igazi jókedvnek nyilvánu- 
lásál látni, élvezni ebben a mondva csinált világban, 
a mikor minden oly keresettséget, nyegleséget visel 
magán, bizony még a jókedv is. Legyenek a vadászok 
ezentúl és kivételek, igazak, mint a természet, melynek 
kebelén oly sok élvezetes napot töltenek !

— Tornacsarnok. A városi tornacsarnokok, mi
nőket látni több helyen alkalmunk volt, a tornatani- 
táson és versenyeken kívül a múzsáknak, a tudomány
nak is csarnokai szoktak lenni, ha csak ideiglenesen 
is. Azokban szoktak tartatni az egyes tanintézetek, 
egyesületek kiemelkedőbb ünnepei, gyűlései, miáltal a 
tisztán testfejlesztésre szánt helyiségek egyúttal a szel
lem fejlesztéséi is elősegítik. Mi selmeczbányaiak nagy 
hiányát érezzük egy ilyen nagyobb közönséget befogad
ható csarnoknak s igy nem is csoda, ha egyesületi 
intézeti ünnepeink, theátrális előadásaink csakis tete
mesebb kiadással s a közönségnek nagyobb megter- 
heltetésével járnak. Örömmel üdvözöljük ennélfogva 
polgármesterünknek azt a tervét, mely szerint egy oly 
tornacsarnok létesülne városunkban első sorban a 
legnagyobb számot kitevő két középiskolai ifjúság ré
szére, melyei az akadémiai ifjúság s az elemi osztá
lyok növendékei is használhatnak s e mellett a társa
dalmi mozgalmak vezetői, s az egyesületek is igénybe 
vehetnének időnkint. A kérdés megoldása nem oly 
lehetetlen mint a minőnek egoelőrc látszik, azok a 
módozatok, melyeket polgármesterünk illetékes helyen 
már kifejlett, tetemesen megkönnyíti a terv kivitelét,

Felvidéki kiállítás. Már az 1885-ik évi or
szágos kiállítás alkalmára volt egv tervünk selmecziek- 
nek, mely szerint az orsz. kiállítás területén egy külön 
nagy csarnok a felvidék összes városainak, magának 
e felföldnek ipari s egyéb látnivalóit egybegyűjtve tárta 
volna az érdeklődő közönség elé. E terv nem egészen 
alapos okok miatt nem nyert kivitelt; mindemellett 
az 1896-iki milleniumi kiállítás tervezésekor ismét 
tárgyalás alá került s ekkor is akadályokkal lalál- 
kozott a kivitele. Most abból az alkalomból, hogy uj 
akadémiai palotánk alapja immár kész és meghatá
rozott időben az uj palota felavatásának ünnepét is 
megölhetjük, ismét szőnyegre került e kérdés, melynek 
megoldását elősegíti egy újabb mozgalom. Az 1900-ik 
évben ugyanis nagy ünnepségek színhelye lesz a 
mi városunk, a mikor az országos bányászati és 
kohászati valamint az erdészeti egyesület itt tartja 
közgyűlését. Ez az összejövetele a két ősipar mi
velőinek nagyon jó alkalmid kínálkozik, egyebek 
között a már két Ízben tervezett kiállítás megtar
tására. Illetékes helyen arról vettünk értesülést, hogy 
mihelyt a város közönségének ajánlatára a kívánt 
választ a pécsi közgyűlés megadja, azonnal megtételnek 
az elöintézkcdések a többször említett felvidéki kiállítás 
terveinek kivitelére. Mondanunk sem kell. hogy az a 
körülmény, mely szerint már kél Ízben foglalkozott 
vele polgármesleri hlvalalunk, nem csekély mértékben 
könnyíti meg a terveknek gyors, kellő időben való 
előterjesztését. Arról nem kételkedünk, hogy városunk 
áldozatkész közön égé szívesen adja hozzá beleegyezését 
és hogy a kulturális érdekeket mindenkor elősegíteni 
kész pénzintézeteink is támogatni fogják e közhasznú 
mozgalmat.

— Hol van Selmecz czimü czikkünk élénk 
megbeszélés tárgyát képezte azokban a körökben, 
melyekre nem közönyös az, hogy a városunkban déli 
12 óra után postára adott levelek csak másnap 
továbbutalnak s igy a fővárosba, melyhez bennünket 
oly sok érdek köt s igy levelezésünk oly állandó, 
mindennap, csuk harmadnapra érkeznek. A kérdés 
több oldalról történt megvitatásának eddigelé az az 
eredménye, hogy egyes közelebbről érdekeltek az esti 
postajáratnak újból megindítását tervezik és pedig 
lehetőleg már a jövő hónaptól kezdödöleg.

Miért oly drága a piaczunk? A következő 
sorokat vettük: „Városunkba nemcsak a sajátos viszo
nyok, de a sajátos emberek is közrehatnak a piacz 
drágulására. A viszonyokról bővebben kellene szóla- 
nom, de már szólaltak is másik, az emberekről azon
ban csak annyit mondok, hogy sehogy sem értem, 
miképen nézhetik el az illetékes körök azoknak a 
kapzsi üzéreknek a káros eljárását, akik már korán, 
a piaczi vásárlás megkezdése előtt tolakodó ajánlataik
kal ostromolják az élelmi c/.ikkekkel megterhelt falu
siakat, összevásárolva tőlök a fő- és mellékélelmi czik- 
keket. hogy azlán annál drágábban nagy haszon 
mellett adják el közönségünknek. Ez a játék minden 
szombaton reggel és a megelőző estén ismétlődik
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mindnyájunk szeme láttára. Az a járatlan vidéki ter
melő reá áll nagy sokára az alkura s magának is, de 
meg nekünk fogyasztóknak is kárt okoz, csak a köz
benjáró üzér, kofa élvezi a termelőt megillető hasznot. 
Az u játék azonban, mely a múlt hetivásáron játszódott 
le, nem oly mindennapi, hogy azt elhallgathatnám. 
E játék főhőse egy tekintélyes ur, a ki azzal mordult 
állítólag a burgonyát áruló honti termelőkre, hogy ne 
adják oly olcsón a burgonyát, hanem tartsák azt 
drágán, ezek a szivargyári dámák a kik restelik a ka
pát a kezükbe venni megérdemlik, hogy most drágán 
vegyék u burgonyát, és pedig azért, meri nem bérelnek 
burgonyaföldeket s egyáltalán nem akarnak többé ka
pálni, gyomlálni. Ha olcsóbban adják kendtek, majd 
megbánják kendtek, mert szigorú büntetést fognak 
kapni.“ Hogy a honti termelők csakugyan megijedtek 
a kilátásba helyezett büntetéstől, arról tanúságot tesz
nek gazdasszonyáink, a kik aznap csakugyan drágábban 
fizették a burgonyát a szokottnál. A fent leirt jelenet
nek több tanúja volt, akik szitkozódva távoztak üres 
kosarakkal s kevés pénzükkel.

M agyarrá ak a rt lenni. A selmeczbáuyai 
Wiecsorek családnak egyik tagja mintegy 20 évvel 
ezelőtt Oroszországba ment szerencsét próbálni, ahol 
szorgalmával annyira vitte, hogy most már évek óta 
jó módban él családjával, van ingatlana s jól jöve
delmező ipara. A távolban sem feledkezett azonban 
meg hazájáról s mindent elkövetett, hogy családját 
ide telepítse át. Szándékát megértette neje és 14 éves 
fia is és igy őrömmel indult útnak ez utóbbival haza
felé egyenesen Selmeczre, ahol a múlt héten a helybeli 
lyceumba be is íratta, hogy ott magyarrá neveljék és 
mivel a fin is magyarrá akart lenni. Több napi itt 
tartózkodás után azonban a fiun annyira erőt vett az 
édes anyja utáni vágy, hogy semmi áron sem lehetett 
öl itt tartani s az apa kénytelen volt öt arra a hosszú 
útra, melyet annyi áldozattal s oly dicséretes szán
dékkal tett meg, magúval vinni. Oly megható volt az 
apának bánata, a ki egyre azt hangoztatta itteni 
ismerősei elölt: „csak legalább a fiam lett volna 
magyarrá, ha már nekem haza jönnöm nem lehet.8

— K örrendelet. Kereskedelemügyi m. kir. minister 
ur Ő Nagyméltóságának folyó évi julius hó 10-én kelt 
3G,750. számú magas rendelete alapján a féláru vasúti 
menetjegyek váltására jogositó igazolványokért a. m. 
kir. államvasutak igazgatóságához, illetve üzletvezctő- 
ségihoz intézett és tisztán a folyamodók magánügyében 
irt, kérvényeket tartalmazó levelek, — portokölelesek. 
Éhez képest utasítom a kir. hivatalt, hogy az ily kér
vényeket tartalmazó levelek portokőlelezellségére az 
illető feladó hatóságokat s hivatalokat azzal figyelmez
tessék, hogy az ily folyamodványokat vagy maguk az 
érdekeltek küldjék a m. kir. államvasutak igazgatósá
gához, illetve üzletyézelőségeihez, avagy ha a hatóság 
vagy hivatal ezeket gyűjti, úgy megfelelően bérmente
sítve adja postára. Budapest, 1898. évi augusztus hó 
1-én. D e m é n y  s. k.

Ingyen táviratozás vasúton elveszett tá r 
gyakért. A m. kir. keresk. minisztérium a vasúton 
elhagyott tárgyak nyomozása érdekében váltott távira
tokra nézve elrendelte, hogy a vasútállomásokon vagy 
a vasúti kocsikban elhagyott tárgyak nyomozása érde
kében váltandó táviratokat a vasúti állomások díjmen
tesen kezeljék. Utasította a vasúti közegeket, hogy az 
elhagyott tárgyak fellalása érdekében a közönség ré
széről hozzá érkezendő akár szóbeli, akár Írásbeli 
megkeresések alapján a szükséges lépéseket azonnal 
legyék meg táviratilag is.

Mezőhegyesre I Ez a jelszó, melyre tavaszonkint 
oly sok munkás indul útnak városunk környékéről, 
ismét divatossá vált és pedig ezúttal kisgazdáink kö
rében, kik közül városi állatorvosunk vezetése mellett 
buszán rúndulnak le a mezőhegyesi méntelep meg
tekintésére, gazdasági ismereteik bővítése czéljából. 
E kirándulások a ni. kir. főldmivelésügyi ministerium 
kegyessége folytán válik lehetővé, amennyiben az 
utazási költséget az állam viseli, élelmezési és szállást 
pedig a kirándulók a telepen díjtalanul kapnak.

A Selmeczi Kalauz nagyon megkünnyitetle a 
városunk nevezetességeit meglátogató idegenek kala
uzolására vállalkozó cicerónék munkáját, a mennyiben 
ők maguk jelölik ki a Kalauz alapján a megszemlélendő 
helyeket, tárgyakat s azok történetét leírását ismerve 
fölmentik a vezetőt a sok magyarúzgatús alól. Tehát 
a mellett, hogy a Kalauz az érdeklődést élénkebbé 
tette, egyúttal bennünket is megkímél sok fáradságtól 
és beszédtől, a miért szívesen ismerem el a Selmeczi 
Kalauznak ezen előnyéi, érdemét is. Egy c i c e r ó  ne.

- Épül a víllavendég’lő. Tegnap reggel kezdték 
meg a rónai nyaraló vendéglő építését, még pedig a 
részvénytársaság saját fundusán, melyet a Makovinszky 
ház közelében megvett. Diner, a Wünsch ezég képvi
selője ez ügyben már harmadszor látogatott cl hozzánk 
s bizony ha az építkezés nagyságát vesszük — elhi- 
hetjük, hogy nem a kilátásban levő nagy üzleti nye
reség csalogatja ide, hanem inkább az ügy fejlesztése
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iránti, mondjuk üzleti hajlam, a mi bizonyára nem egy 
értlemü a nálunk meghonosodott kalmárszellemmel. 
Ez alkalommal is külön felhívjuk azon rovnai föld- és 
rét tulajdonosokat, kik telkeiket megfelelő áron eladni 
hajlandók, hogy azt Szlancsay Miklós v. főjegyzővel 
tudassák, ki készségesen közvetíti az ajánlataikat azok
kal, kik a Rónán villákat óhajtanak építeni. A tuda
kozódók száma folyton szaporodik a látogatók is 
mind sűrűben jelentkeznek úgy hogy ha sikerül a 
vízvezetéket létesíteni, melynek előmunkálataihoz 
Krepuska Lajos városi mérnökünk buzgón látott hozzá
— mi kétségünk sem lehet benne, hogy nyaraló tele
pünk csakhamar kifejlődni fog. A Rónára vizet cg) 
még Platzer által megkezdett táróból fognak vezetni
— ezen tárónak tisztán csak feltárási és forrásfoglalási 
jelentősége van s kizárólag a vizvezetés czéljaira fog 
szolgálni. A Tanád oldalán van egy felhagyott akna 
úgy mondják, hogy a Teréz-akna — annak közvetlen 
közelében szikla odúban vagy tárnában a legkitűnőbb 
ivóvíz van — a rónai lakosság ezt a vizet használja 
most is, midőn kutjaik kiszáradnak — hisszük, hogy 
a rónai vízvezeték csak is ezen szikla táróból fogja 
a vizet nyerhetni, mert úgy véljük, hogy a Platzer- 
táróval megközelíteni vélt viz sem lesz más, mint az 
előbbiből leszivárgó vizek, mely l szerény vélemé
nyünk szerint jobb lenne mindjárt a forrásnál felfogni.

A selmeczi vízvezeték.
(Sztancsay Miklós v. főjegyző jelentése.)

n. RÉSZ.
Tanulmányok az általános vízvezeték 

létesítéséhez.
Foly tatás .)

A Sattel-tárna tisztítása sok nehézséggel járt, 
azon remény azonban, hogy Kellő vizet ny érnék, a 
a munkálatokat nem hagyatta félbe, holott időközben 
már a Walser czéggel is megindították a tárgyalásokat 
az iránt, hogy Selmeczbánya városát egy nagyobb 
szabású vízvezetékkel lássák el.

A Walser ezég megbízottja a már befejezett táró 
tisztítási munkálatokról Wieszner Adló állal beter
jesztett térkép adatai és a helyszínén végzett tanul
mányok után azon aggályának adóit kifejezési, hogy 
a Wieszner Adló által feltárt ősrégi táró a vöröskűli 
alsó tónak tart sőt valószínűleg az alá hatol, a mely 
körülmény ha való, akkor igazolt azon feltevés is, 
hogy e táró az alsótóból leszivárgó viz kel vezeti csak 
el s ez esetben nemcsak, hogy a városi vízvezeték ozél- 
jaira czélszerüen fel nem használható, de az alsó ló 
a város közbiztonságát is veszélyezte!i s módját kell 
keresni a beállható igen nagy veszély elhárítására.

Ez történt 1894. évi november hó 17-én s a 
város tanácsa sürgősen kért felvilágosítást ez ügyben 
Wieszner Adló bányafőmérnőktől, ki észrevételeit 
ugyanazon év decz. hó 1-én (I. 0771—1794) következő 
értelemben adta meg:

Tény ugyan, hogy az újranyitod Sattel-lóró, ku
tatva a régi beomlott táróból fakadó viz forrásai, egy 
az újabb időben már teljesen régi vágatot lárt fel, 
mely egy, nagyrészt agyag kitöltésű éren haladva, a 
vörőskuti „Alsó-tó* gátját 32 m.-rel meg is közelí
tette, de még a tó gátja alá sem hatolt és igy annál 
kevésbé annak medre alá a miért is König Frigyes 
vízvezetéki mérnöknek azon állítása, hogy a Sattcl- 
táró a nevezett ló alatt halad téves és csak is a hely
rajzi viszonyok nem ismeretéből származik.

Az újranyitott Satteltáró követve egy régi be
omlott és kovandos iszappal néhol 1*5 rn. magasságig 
megtelt vágatot, egy 65—70° déli dőlésű agyagos lapot 
tárt fel, mely csapásirányánál és n Bieber- telérrel 
egyenletes dőlésénél végre pedig agyagos kitöltésénél 
fogva a Teréztelértől teljesen elüt és csak is a Bieber- 
telér egyik fekülapjának tekinthető !

Az ujranyitás 257 m. távolságra, követve a táró- 
talpán helyenként még régi csatornákban folyó vizet 
oly ponthoz ért, hol az agyagos lap a táró főléjében 
evés alakú üreget képezett, melyből a viz nagyobb 
mennyiségben folyt le. A további csapás irányú ujra
nyitás erre be lelt szüntetve és helyette egy dőlés 
szerinti feltörés megkezdve, mely körülbelül 9 m. ma
gasságig vagy is addig lelt folytatva, inig a lefolyó 
víznek mennyisége egyenlőnek és állandónak nem 
mutatkozott. Az újranyitott táró hossza első harma
dában keresztezve a völgy síkját a jobb oldali vagyis 
az ,Ó-város*-hcgyének lejtje alá húzódott, az cinciké 
pedig 34 m. távolságban a tógát koronáján alul a 
jobb oldali hegylejlben van telepítve úgy hogy a völgy 
legmélyebb pontjától körülbelül 25 ni. mélységben 
végződik.

Tekintve a tárónak, nevezetesen pedig a viz 
forrásaként tekintendő cinciké fekvését és a feltárt 
agyagos lapnak csapását és dőlését, a viz fakadásánnk 
helyére nézve a kővetkező véleményt adta Wieszner.

Az agyagos lap mint vizvezetö ér első sorban 
azon vizet szolgáltatja, mely az „O város* hegyenek 
jobb oldali lejljén a beszivárgott csapadékból kelet
kezve a hantok alalt lefele szivárog addig, inig az 
agyagos eret el nem éri, azon pedig mint vízhatlan 
rétegen megfelelően a lap dőlésének lefolyva, folyá
sában az üregesebb tollérlap részein összcgyülenilik és 
az emel ke állal lecsapoltunk.

Nincsen ugyan kizárva, hogy az agyagos lap, ha 
csapása a tóig terjed és annak medrét érinti valamit 
a tó vizéből is el nem vezetne, de az igy lecsapolt 
vízmennyiség valami tetemes nem lehel, mar csak 
azéit sem, mert a ló vízmennyiségében lényeges apadás 
nem volt tapasztalható!

Azon állítás megerősítésére, hogy a feltart viz 
legalább nagyrészt a hegyiedből alászivárgó csapadék
ból. nem pedig a tó vizéből, közvetlen locsapolás 
utján származik, még n következő tapasztalatok szol
gálhatnak :

1. A feltárt viz nem a régi táró csapásirányig 
tehát a tóhoz közeledő részből, de a tógát alatti 
völgyből az agyagos lap dőlése irányában fakad.

2. A feliárt víznek mennyisége nem szaporodott 
holott a foivás, ha közvetlenül a tóból, bármily 
csekély résen át tápláltatnék, a rést kimosta volna és 
fokozódó mennyiségben folyna le, ez pedig már a ló 
vizének rohamosabb apadásán is volna látható.

3. Mig tehál a feltárt viz mennyisége rendes idő
járás mellett meglehetősen állandónak mutatkozik, addig 
tarlós esőzések idején, midőn a hegylejten leszivárgó 
csapadéknak mennyisége szaporodik, a feltárt forrás 
is bővebben folyik.

Ezek alapján tehál valószínű, hogy a Satltal-taro 
forrása első sorban a hántol: alatt leszivárgó csapadék 
által tápláltad/: és csak elenyésző mennyiségben a tógái 
aljából kiszivárgó és olt mocsarat alkotó viz által.

Végre felvetve még azt a kérdési, hogy miként 
lőhetne a ló vizének leszivárgásál azon cselben meg
akadályozni, ha a Sattcl-lárónak agyagos lapja a ló 
medrén kérésziül vonul, feleletfi! csak azt lehet mon
dani, hogy ez nehéz feladat volna, melynek megoldása 
csak letemes munkával és költséggel lenne eszközöl
hető, amennyiben az egész tó medrét vagy agyaggal 
újonnan ki kellene döngölteim vagy betonréteggel be
vonatni.

(Folyt, kov.)

N Y IL  T-T É R.*
A „S elm eczbányni H írad ó "  1898. évi augusz tu s  hó 11 ón 

költ .‘iá  szám ában  o bo lyon  „F ig y e lm ez te té s  tisz te lt k a rfá rsa im h o z" 
o/.iin a la tt közzé te lt  és Almaimul G yőző m . k ir. bányaszám tisz l 
a lá írásáv a l e llá to tt so rok  alka lm asak  a r r a ,  h o g y  engem  a k özm eg
vetésnek te g y e n e k  ki.

Azon á llítá s t, h ogy  rossz in d u la t á lta l v ezére lte iv é , ta lán  
érdom ok szerzése czéljábó l egy ik -m ás ik  k a rtá rsa m a t e lö ljárók  előtt 
koholm ányokkal és a  té n y ek n ek  ro sszak ara tú  e lfe rd íté sé rő l bem á
zoltam  v o lna , m in t rá g a lm a t h a tá ro zo ttan  visszautasítom .

C .olleginlis é rzü le tem et és e ljá rásom at is le g inkább  a  volt 
és a  je le n lo g i e lö ljá ró im  hiva tvak  m eg íté ln i és erős abbe li b item , 
h o g y  ezek m ás vélom énynvel v a n n a k  felőlem .

A közm ondás fe n n á l l: „ Jó é r t jó t n e  v á rj."  fingom  azonban  
o lyan  vadkacsa , m in t a  m in ő t k ire p ite n i a rága lm azóm nak  s ikerü lt, 
a  h iva tásbe li kö te lességeim  te ljes ítésébő l e l tá n to r íta n i nem  fog

A m egbocsátás sokkal nag y o b b  e rén y , m in t a  m ilyen  n ag y  
fen e rák  a  —  bosszú.

H a az 1898. évi V. t.-ez. 2f>9. §-a sze r in ti m egbünteté sét 
köve te lném , - csak Iclk iism crclem  fu rd a lá sa  m a rad n a  m eg; 
e llen b em , h a  m egbocsáthatom , m e g m arad  az ön tuda tom  hogy 
e llen ségem nek  sem árto ttam  b á r tehettem .

S e lm eczbányán , 1888. évi au g u sz tu s  hó lfi-ón.
N / . é | )  G á b o r ,

m. k ir . b án y a ig azg a tó ság i szám vizsgáló.

B áli-selyem  45 krtói
14 frt 65 k i ig  m é te renkén t - -  v a lam in t fekete, fehér és színes 
l I c i i n e b c r g ' N e s . H ' i i i  45  k rtó i 14 f r t  65 k rig  m é terenkén t 
a  legd ivatosabb  szövés, s/.in és m in tá z a tb a n . r r i v á t - l o g y i i M Z *  
1 ó k  nsili  postabér és vámmentesen valamint házhoz száilitva, — 
m i n t á k a t  p ö s t a f o r i l t i l l á v n l  kü ldenek , 4HeiniBtai fi. selyempárai <«.«ki-. «») Ziiriclibeu

M agyar levelezés. Svajiv.ba kétszeres levélbélyeg  ragasztandó .

H 1 R H E T E S E  K.
212 szám. 1808.

Árverési hirdetmény.
Alulitt kiküldőit végrehajtó az 1881. évi LX. t. 

ez. !<'2. 8-a értelmében ezennel közhírré teszi, hogy 
a budapesti kir. törvényszék 25421 98. számú végzése 
által Seidi Emília javára Ochlendung Ignacz ellen 
2000 Itt töke. ennek 1898. évi február hó 10 napjától 
számítandó 6 ° 0 kamatai és eddig összesen 92 frt 70 
kr- perköltség követelés erejéig elrendelt biztosítási 
végrehajtás alkalmával birúilag lefoglalt és 317 frlra

becsült bútor,-ágynemű valamint szoba berendezésből 
álló ingóságok nyilvános árverés utján eladatnak.

Mely árverésnek n 1400. sz kiküldést rendelő 
végzés folytán a helyszínén vagyis Selmeczbányán 
leendő eszközlésére 1898-ik év aug. hó 24- ik napjának 
délután 3 órája határidőül kit űzetik és ahhoz a venni 
szándékozók ezennel oly megjegyzéssel hivatnak meg, 
hogy érintett ingóságok ezen árverésen, az 1881. évi 
LX. t. ez. 107. §-n értelmében a legtöbb Ígérőnek 
becsáron alól is eladatni fognak.

Az árverezendő ingóságok vételára az 1881. évi 
LX. t. ez. 108. g-ban megállapított feltételek szerint 
lesz kifizetendő.

Kelt Selmeczen 1898-ik évi aug. hó 1 napján.
W agner Mark

joggy. h. kir. bir. végrehajtó.

Bátor vagyok a n. é. közönség becses tudomá
sára hozni, hogy f. é. szeptember hó elején egy táncz- 
tanitási tanfolyamot nyitok.

Oktatásom tárgyát a legdivatosabb mü- és szalon 
tánezok u. m. Gratiana, Pás de patineurs (korcsolya 
láncz) Árkádián, Mazur Noblesse és Trotzköpchen, 
valamint a szépészeti testgyakorlás ide értve: a helyes 
állás, járás és kerekded testmozgást is — képezendik.

Az eddig tanúsított pártfogást ez idén is kérve 
maradok mély tisztelettel

Guttmann Samu,
oki. táneztnnitó.

g g a g E r e g g g g g g g g g g g g g i

Teljesen ártalm atlan
A n tisep tikus és h ig ié n ik u s

l l i y - ó f s z e r .
T eljesen  biztos h a tással, 

h a szn á la tb an  kim élotos ós 
nem  ke llenek  többó sem m i
nem ű gy ö n g éd  te lén  és á r 
ta lm as g u m m i-v ag y  spon- 
gya-czikkek . 1 doboz (12 
<lrb) 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 

L Á S Z L Ó  J Ó Z S E F  
g yógyszerészné l 

Maros-Újvár. (E rd é ly  . 
Budapesti fő rak tá r : Török 
József gyógyszerész. Kerpel 
Fehérsas gyógyszertár Llpót- 
körnt 28. -  Bárhova diseréf 
szétküldés Telefon 3617. 

Czálszerii 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 e g k ö n n y e b b ü l  a  j á r á s a  
annak, ki czipőjét Dr. Höffyes-féle 

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

Párja egy szerű 60 kr., kettős vastagságú 
1 frt 20 kr. Az Asbest talpbélés kitűnőségét 
legjobban bizonyítja, hogy a cs. és kir. közös- 
hadseregnek és a m. kir. honvédségnek eddig
2,2500 pár száll itatott.

Szétk illdés csakis utánvétellel, vagy a pénz 
elöleges 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.
SP9"’ Viszont eladóknak megfelelő árengedmény.

Nyomatott a laptulajdonos Joerges Ágost. és Özv. fia könyvnyomdájában Selmeczbányán, 1898.


