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Sorozás és katonáék.
Bizonyára a sorozás napjának Ünnepé

lyességét emelendő, vette fel a Természet 
fehér köpenyegét, mely frissen hullott hó
ból készült.

Már kora reggel nagy volt a zsibon
gna, ritka élénkség vette körül a városi 
vigadót. Benn gyülekeztek aj boldog (?) 
hadkötelesek nagyrészt apáik kíséretében, 
hogy a közeledő fontos pillanat okozta ret
tegéssel vegyes félelemből legalább egy 
részt az utóbbiakra is átruházhassanak, a 
mi sikerült is, mert az apák szintén gond
terhelten várták a fontos aktust. Valószi- 
nüleg akadt egy-kct hadköteles, — magam 
személyesen nem érdeklődtem iránta, — 
kinél az elszenvedett „drukk* az em
beri természetből eredő következményekkel 
is járt.

Egy szóval nem a legkellemesebb ér
zelmek töltik el a mai korban nálunk az 
erősebb nemet a sorozás alkalmával.

A szabadságharc lezajlása óta nagyon 
megváltozott a katonai élet gyönyörei (?) 
fölötti felfogás, mert ma már az ilyen gyö
nyöröket sok egyéb váltotta fel, csak az

nem, mi a katonai élet megédesitéséhez hoz- j 
zájárulhatna. A hadsereg (már a milyen a 
mai) nem nemzeti ideál; a szellem, mely 
uralja, sehogysem képes rokonszenvüuket 
megnyerni, nem csoda tehát, lia ifjaink, 
nemcsak hogy örömüket nem lelik benne, 
hanem összeborzadnak a katonai élet vagy 
— pláne — pálya hallatára és boldognak 
érzi magát a legtöbb halandó, ki megme
nekül a katonai szolgálattól.

A legnagyobb része pedig az Istenhez 
apellál, annak segítségét kéri ki, hogy 
szabadítsa meg az élők e földi purgato- 
riurnától. Sőt tovább megyek, jóllehet az is a 
mondottakból következik. A boldog halan
dót, ki a sorozáson alkalmatlannak nyilvá
níttatott, őszinte barátai üdvözletekkel, gra
tulációkkal fogadják, mig a besorozott ál
talános szánalom tárgya, hozzátartozói pedig 
valósággal el vannak keseredve.

A nemzet fiait ma már más ideálok 
vezérlik, a régi lelkesedést, mely a katonai 
élettel szemben nyilvánult, felváltotta a lii- j 
degség és gyűlölet, mely a fentebb ecsetelt 
jelenségekben jut kifejezésre, mig az alább 
említendők e szimptomák rugói és elő
idézői.

A mai helyzetnek ez a signaturája. S 
ez mind honnan származik, mely körülmé
nyeknek tudható be? Lássuk! Talán nem 
törik be fejemet az igazságért. Ma idegen, 
— magyarán mondva, — osztrák szellem
ben nevelik nemcsak a közös hadsereget, 
de még a honvédséget is, pedig ez utóbbi 
ideálunkat, a nemzeti hadsereget volna 
hivatva megtestesülve elénk állítani.

A mai bánásmód is lényegesen eltér 
a régitől. A szigorúság meg volt régebben 
is, de jogos formájában. Ma átcsap oly 
irányba, mit köznapi nyelven „embertelen
ség11-nek szoktak nevezni. A kollegialitás
nak pedig, mely a régi katonai életet oly 
kedves színekben varázsolja elő, nyomát 
nem látjuk.

Azt hiszem, uem kell további érveket 
felhoznom állításaim mellett, fényesen bizo
nyltja azt ama boldogtalan, szerencsétlen 
katonák nagy gárdája, mely a túlhajtott 
szigor elől a halál karjaiba vetette magát.

Legutóbb egyik előlapban a következő 
„vicc“ látott napvilágot:

„Ezredorvos belép a katonai kór
házba és kérdi a napos káplárt:

Mi újság?

— A „Selmecbányái Híradó" eredeti tárcája. —

A boldogságról,
A kis boudoirt halvány rózsaszín fény árasz

totta el, mely a lámpák üvegburáin és az ablak 
rózsaszínes üvegén át szűrődött keresztül, elve
gyülve a tapétákra könnyedén odavetett rózsák 
fényével s megszinezte azután azt a halvány át
tetsző arcot, mely egy tigrisbőrrel betakart köre
veién ide-oda vetett párnák között unottan nézett 
szét a bizar pompával berendezett szobán.

Ásított, sóhajtott egyet, majd leejtett egy 
könyvet a földre s megnyomta a mellette levő 
villamos csengőt.

Emelje föl a könyvemet Mary, szólt a belépő 
kornornához.

Kész van már a ruhám?
Nem nagyságos asszonyom még a virág — 

feleli a leány kissé remegve.
Ah! mindig csak ez az unalmas kiállhalatlan 

felelet vágod szavába az úrnő.
Nem, nem.
Hány az óra?
Négy.
Ali még csak négy, Istenem milyen unalmas 

az élet.

Talán int■ "kezdhetném a fésülést szólt Mary. |

Nem bánom, felállt, magas karcsú tökéletes j 
| alak volt, s a mint tükre elé állva ásitozva ve- 

telte hátra magát arcáról lassan-lassan kezdett 
eltünedezni az az áttetsző sápadtság, valami sajá
tos báj ömlött el egész alakján végig, úgy hogy 
Mary ki különben is el volt telve úrnője szépsé
gével annyira, hogy szeszélyeit is könnyebben 
tiirte e hatás alelt, •— eléje térdelve átfogta tér
deit 3 megcsókolta.

Oh mily szép ön asszonyom, olyan mint 
egy tündér.

A szép asszony arcán mosoly vonult el, —  
ilyen kitörő s a mellett még is őszinte hangban 
nem ünnepeltek inég megyékre szóló szépséget —1 
hangosan nevetett, gyermek még maga Mary, s 
hízelgő mint egy macska. Mary elszégyclte magát 
s szótlanul váltotta fel úrnőjével a pongyolát egy 
fésülő köpenynyel, majd kibontotta k;ssé vöröses 
szőke hosszú haját, mely hullámaival az egész 
alakot befödte, úgy csillogott a fényár közepette 
mint megannyi arany.

Erről a hajról mondta Tomory Laci a vidék 
leggazdagabb genlrijo s általános udvarlója, hogy 
szívesen adna minden hajszáláért egy ezrest. A 
szép asszony erre kacagva válaszolt, hiszen akkor i 
én milliókat érek.

Valaki kopogtatott a boudoir ajtaján aztán 
be sem várva a választ, zajtalan léptekkel jött 
közelebb. A férj volt, Csiky Miklós, magas barna 
szálas szép ember —  leült az asszony mellé egy 
kerovetre, beszélgetni kezdett, Mary nemsokára 
készen lett a fésülküdéssel s zajtalan léptekkel 
hagyta el a szobát.

Csiky most a földre ült felesége mellé, fejét 
ölébe liajtá, a szép asszony pedig kis kezével 
babrált a göndör kis hajban.

Fedám, szólt Csiky gyöngéden, elhoztam ne
ked a gyűrűt a melyet kivántál magadnak, s egy 
gyönyörű gyűrűt adóit át neki, —  az asszony 
két keze közé fogta férje fejét s gyöngéden csó
kolta meg.

Te oly jó vagy, —  minden gondolatomat 
eltalálod. —  Boldog vagyok, ha lehetem volt az 
egyszerű válasz, —  boldog, ha tégedet annak 
láthatnálak.

Boldog! —  tűnődött c szón a szép asszony, 
s te azt hiszed Miklós, hogy engem a fény és 
pompa boldoggá toszen, sokkal jobban hozzá va
gyok szokva, mintsem, hogy az valami uj ingerrel 
hasson reáni, legfeljebb az első pillanatokban. —  
Hidd cl édesem én mindezt csak egy szükséges 
jónak tekintem, mely ha talán el lenne vonva 
tőlem egyszerre boldogtalanná tenne, —  ismétlem 
csak talán, de bírása még sem tesz boldoggá.
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K áplár: „Jelentem alásan, ma éjjel 
ismét egy szimuláns halt meg.“

Szerény véleményem szerint e kis pár
beszéd nem annyira vicclapba való, mint 
inkább komoly, tnegszivlelésre méltó adat 
katonáék életéből. Hiszen ily esetnek való
ságos megtörténtéről volt mar alkalmunk 
nem egyszer, de nagyon sokszor hallani. S 
mindez mit bizonyít, nemde a katonákkal 
való bánásmódra vonatkozó megjegyzésem 
alapos voltát. Es mi mindenféle esik meg, 
a mi a kaszárnyából ki nem szivárog, mit 
eltussolnak.

Nem csoda tehát, hogy sorozásnál 
egyesek esel fogások hoz is folyamodnak, 
csakhogy alkalmatlanoknak találtassanak, 
miről igen sok mulatságos epizód tanús
kodik.

Ily esetekből majd alkalmilag bemuta
tok nehányat t. olvasóimnak, melyekre most 
nincs elegendő tér, de viszont humoros szí
nezetüknél fogva e cikk keretébe bele sem 
illenek. Elég az ahhoz, hogy a felvont váll
tól kezdve a süketség szimulálásáig min
denféle változatában van alkalmuk a sorozó 
bizottságoknak e cselfogásokkal találkozni. 
Gyakran megesik, hogy mesterséges úton 
szereznek maguknak oly testi hibákat, me
lyek a sorozásnál mint alkalmatlanságot 
előmozdító tényezők vétetnek figyelembe. 
Tény az, liogy nagyon sokan a kifogástalan 
testalkatnak közül szívesen törnék, ha so
rozás előtt valami testi hibával áldatla
nak meg.

Sajnos, de úgy kell magam kifejeznem, 
hogy városunkban h á l Istennek aránylag 
kevesen, egészben 59-en lettek alkalmasok
nak (magyarul: tauglich) nyilvánítva. E 
számban pedig nagyobbára oly elem van 
képviselve, mely kevesebb érzékenységgel, 
csendesen képes elviselni a szekatúráknak 
bizonyos nemeit, s mely még nem érett 
meg annyira, hogy e bántalmazások indító 
okait maga fel tudná deríteni.

E L M E C B Á N Y  A'l H Í R A D Ó

Pedig a kinek keblében magyar szív 
dobog, megtalálja a dolog nyitját, Magyai 
érzelműnek lenni annak, ki a hadseregben 
van, — kihágás, még ennél is több: vétek.

Ez a furcsa felfogás dominál már öt 
évtized óta a hadseregben, azóta hogy \  i- 
lágosnál letettük a fegyvert. S hogy a kö
zös hadseregben ez irány aratott győzelmet, 
arról időközönkint konkrét adatkakkal le
szünk felvilágosítva.

Ne csodálkozzanak tehát bizonyos kö
rük, hogy mi magyarok úgy iszonyodunk 
a katonaságtól.

A mi annyiunknak a szivén fekszik, 
azt most itt feltártam s hiszem, hogy van 
közte elég oly körülmény, mi fölött érdemes 
volna egy kicsit gondolkodnunk.

A sok millió magyarral együtt én is 
úgy vélekedem, hogy édes hazánkért éle
tünket és vérünket bármikor szívesen adjuk, 
azt oltalmazni kötelességünk, és egy sem 
fog közülünk akadni, ki még ha tényleg 
is alkalmatlan, hazájának védelmére ne
sietne.

FInh&l l/ifmnx

A Geramb-bányaegyesületröl.
Egész monda kör növekedet arról a gazdái 

kodásról, melynek végre is az lelt az eredménye, 
hogy a vezetőket a részvényesek elmozdították 
s a fényes múltú bányaegyesíilet ügyeinek némi 
rendezésére egy bizottságot alakítottak (hogy irtaná 
ki a jóizlés és a nyelvérzék azt az oly sokszor 
emlegetett Bsyndicatus“-t).

Ila városunkban s környékén, mindenki 
erről a bányászegyesületről beszél, illik és kell, 
hogy mi is szóljunk róla, hisz bennünket nem 
egy-egy részvény értékének megfelelően érint 
annak szomorú sorsa, hanem a közügy, egy tekin
télyes terület lakosságának érdeke, a vállalatnemzet
gazdasági jelentősége szempontjából.

Mindenek elölt kijelentem, hogy csak váz
latosan szólok a tárgyhoz, mint a hogy e lapok 
szűk kerete megengedi és hogy nem terjeszkedem 
ki a bányászati részre, csupán az ezüst-gyár 
vezetését illetőleg teszek megjegyzést s el nem 
hallgathatom azt, hogy Berks lovagnak védelmére 
kelek egyben, a miben mindenki elitéli, do elitélein 
abban, a melyben hallgatagul mindenki fölmenti.

Ezek szerint bizarnak Ígérkezik kis közle
ményem, —  pedig nem lesz az, egész szerény 
körben fogok maradni s azt kérdem először is: 
mi célja volt Berks Róbert kamarásnak a bánya- 
vállalatának vesztét hozó ozüstárugyár alapítá
sával ?

Mint tudjuk: az árhanyatlás következtében 
veszélyeztelett ezüst-bánya termékét ''müipari 
utón érlékesebbé tenni s ez által annak a vidék
nek a népét kenyérrel látni el továbbra is, mely 
liszlán a Geramb-egyesűlet vállalatára volt meg
élhetés szempontjából utalva.

,I)er Plán ist gut gedachf, doch sehr gewagt 
Und wenn dér Bursche nicht das Ziel erreicht 
So ist das ganze Spiel verloren.*

Ezt mondatja a nemes lovag egyik hősével, 
egyik müvében s most híven illik az reá is.

De tovább megyek, nemcsak jól tervezeti, 
de éveken át sikert is mutathatott fel, a munká
sok száma nem hogy csökkent volna, sőt inkább 
többen nyertek keresetet az ő vezetése, elnök
sége idején, mint azelőtt s városunk közvetlen 
környéke telepítéssel a lakosság számára nézve 
is gazdagodott.

Ámde a játékot elvesztette s a világ elitéli 
őt; pedig neki csak az a hibája volt, hogy sokat 
bizolt olyanokban, a kik e bizalmat meg nem 
érdemelték.

Ha a mende-mondának, mely az utóbbi na
pokban szárnyra kell, csak tizedrésze is való, 
akkor annál a gyárnál, mely egy egész vidéknek 
és bányászatának megmentésére telopíttetelt ide, 
ugyancsak lelkiismeretlen gazdálkodás folyt, me
lyet a maga rútságában maga a tervező lovag 
arról a magas polcról, melyre helyezkedett, nem 
kisért figyelemmel.

Én azt hiszem, hogy százszorta boldogabb 
ember az, ki mindent küzdés árán nyer el, kinek 
nem elég kis ujját megmozgatni, s már kincsek j 
hullnak ölébe, de kinek minden a mivel kör- I 
nyezve van, azt fáradságos módon szerezte. Hidd 
el, sokszor irigylem azt a parasztot fekete száraz 
kenyeréért, melyhez maga vetette, szántotta a 
gabonát, őrölte meg lisztté, maga dagasztotta, sü
tötte meg. — Csiky nevetett, oh te pici asszonyka, 
min nem jár a te eszed, sokat vagy egyedül, ke
vés szórakozásod van s igy azután kieszelted, 
hogy jó volna krumplit kapálni, kenyeret dagasz
tani, de mit szólna hozzá ez a kis kezecske, azok 
a hosszú vékony ujjak ? —  Mi ?

—  Hamar elmúlna kedved ettől a dicső
ségtől. De most már öltözködjél édesem, nemso
kára indulnunk kell az estélyre, vedd fel kérlek 
a diadémodat is. Ragyogj. Hadd mondják, hogy 
megint az én kis feleségem volt a legszebb! Csó
kot intve, távozott a szobából.

A h ! csak estély soha ne volna sóhajtott, fel 
Féda s átment öltözőjébe.

A főispánék estélyén csakugyan Féda volt 
a legszebb, ezt még legnagyobb ellenségének is 
elkellett ismerni. A páratlan elegancia, pompa 
összpontosult aranynyal himzett fehér selyem 
ruháján, s a mint végig haladt a főispán karján

a nagy teremben, mint egy királynő előtt nyitot
tak utat a többi vendégek.

Éjfél felé volt, midőn Féda egy kis terembe 
ült le egy szögletbe, hogy a tánctól kipihenje 
magát, midőn valaki a másik fülkében nevét em
legette, figyelni kezdett, látni nem lehetett senkit, 
de a hangot megösmerte. Az öreg alezredes Béni 
bácsi beszélgetett Tomory Lacival.

Bizony Lackó, most itt volna az ideje ismé
telned azt az ajánlatodat a szép Csikynének, hogy 
minden hajszáláért egy ezrest adsz, ha az egészet 
beváltanád ezres bankókra, ki lehetne fizetni a 
férj uram adósságait.

Tomory nevetett, majd kétkedve mondó, 
nem hiszem én, hogy Miklós olyan rosszul áll.

Rosszul áll az biz Isten, és az az asszony 
mégis ugv öltözködik mint egy királynő, hiszen az 
tette Csityt tőnkre.

Na, Miklós is könnyelmű, nagyban kártyázik 
próbálta védeni a szép asszonyt Tomory. — Mit 
kártyázik, az semmi, az is csak asszonyért, törté
nik, szerelmes a feleségébe akár egy kis gyrnna- 
zista az első ideáljába, s igy próbál szerencsét, 
nyer, s mindent rápazarol a feleségére, persze ti 
gavallérok pláne te, nem engeditek, hogy valamit 
az asszonyokra mondjanak, hogy Őket hibáztassák, 
no pláne a szép Fédát. Úgy hiszem Lackó, 
mélyen néztél te azokba az ibolya kék szemekbe

és talán ő is viszont. Tomory kacagott s olyas
mit mormogott, hogy huncut vagy te Béni bácsi.

Csikyné nem halgathalta tovább e beszedet, 
feje szédülni kezdett, agyában hevesen lüktetett 
a vér, hirtelen átment a tánctermen keresztül fér
jéhez a kártya szobába s izgatottan kérte, men
jenek haza, mert rosszul van. Azonnal ott hagyta 
a kártya asztalt s nemsokára a kocsiban ültek. 
Az asszony eleinte szó nélkül húzódott a kocsi 
szögletébe, testett didergőd, remegett az izgatott
ságtól, majd Csiky hosszú kérése után, mindent 
elmondott. A férj eleinte megdöbbenve hallgatta, 
majd kőnnyebbülten sóhajtott fel, mint a ki egy 
hosszú időn át keblében rejtett nyomasztó teher
től szabadni meg, s egyszerre mindent elmondott, 
nem tagadott el semmit az asszony előtt, s csak 
akkor ijedt meg tulajdonképen a mondottak fe
lett mikor későn volt, —  izgatottan fogta kezébe 
a remegő asszony jobbját s gyöngéden kérte: 
Féda, egyetlen szerelmem meg tudsz e nekem 
bocsájlani, tudom én vagyok oka mindennek, én 
vagyok a hibás vétkes. Zokogni kezdett keserve
sen mint a gyermek. Haza érlek, elhatározták, 
hogy másnap áttekintik álláspontjukat, elrende
zik adósságaiké —  s hálószobájukba mentek. 
Féda gyorsan átöltözött fehér pongyolájába, el- 
ojtotta a lámpákat s az ablakhoz ült. A hold fénye 
bevilágította a szobát s rávctelte sugarait a hal
vány lépelődő vonásokra.
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No de erről ne mondjunk Ítéletet, hisz a | 
kérdés csak odáig juthatott eddig, hogy 
Die Firma hat beschlossen 
Itm nachzusehen, wie das Geschüft hier steht. 
miként ugyancsak a kamarás ur egyik fiatalkori 
müvének egyik hőse mondja.

Annyit azonban el kell mondanunk, hogy 
ua-y hibája volt a kamarás urnák az, hogy 
magyar szakerökrő! nem akart tudomást szerezni 
s a  kik alkalmazást nyertek is nála, csakhamar 
kénytelenek voltak állásaikat elhagyni. Ez nagy 
hiba, sőt vétek, a mihez társul szegődött az a 
másik hiba, hogy egyáltalán nem gondoskodott 
olyan szakemberről, a ki állandóan egyöntetű 
vezetést bizlositott volna a gyárnak.

Mondjuk ki röviden: több magyarságot vár
iunk volna tőle, ezt hozta magával kötelessége, 
de saját érdeke is.

De most már ne illésé a szemrehányás, ha
nem hogy ismét saját szavaival éljek : „Fort, fórt 
mit all dem Grillen, Dies ziemt dem Swachen 
nur" s mondjunk el egyetmást dicsérőleg az ezüst
gyár berendezéséről.

A gyár kitűnő berendezésű, a mi Berks ka
marásnak az érdeme.

Ez az egyedüli gyár hazánkban, mely ezüst 
lemezt hengerelni tud, — a mi igen fontos az 
ezüst müipar terén, mert csak akkor gyárthatunk 
ezüst iparcikket, ha előbb lemezt hengerelünk,

E gyár el tudta volna az egész Osztrák- 
Magyar birodalmat ezüst lemezekkel, illetve e biro

dalom összes arany és ezüstmüvészeit úgy, hogy 
ezek nem lettek volna kénytelenek a messze kül
földről hozatni a lemezt, a drága vámköltséggel 
és egyéb szállítási költséggel megterhelt lemezt.

Nem tette, s a Bachruch cégtől le a legki
sebb ezüstmüves cégig mind a messze külföldről 
hozatta e nemű szükségletét.

Ez az egyedüli czüslgyár hazánkban, 
mely önálló mechanikai mühelylye) bir, hol az 
arany és ezüstárugyártáshoz szükséges szerszá
mokat gyártani lehel, és abban egyedül áll és 
pedig tudtommal, az egész világon, hogy bár

Iszonyú küzdelmet vivőit magával, szerelme 
kimentetle férjél, józan esze kárhoztatla, majd 
minden hibát magára akart hárítani, —  
hiszen azt mondják, hogy mindent érette lett 
férje, szerelemből. Igen igen én vagyok oka min
dennek, nekem kell segítenem. Száz terv fogam- 
zott agyába, —  mind kivihetetlen volt, —  végre 
liatározoll. Meggyujlolt egy gyergyál s szilárd 
léptekkel ment férje dolgozó szobája felé, Csiky 
szintén ébren volt, nyugtalanul járt lel s alá szo
bájában, az asszony karjába öltötte kezét s ma
gával vonta a díványra. Miklós, monda szelíden, 
a dolgon nem lehet változtatni, —  de változtatni 
kell mostani élelmódunkon, mindent meg fogunk 
lonlolni, összeírjuk adósságainkul s mmdcnl el- 
fogunk adni, hogy tisztázhassuk magunkat.

Add ide kulcsaidul, add nekem ide az 
indokai. —  Miklós apatikusnn tiózolI az asszonyra 
s azt monda, majd holnap elrendezünk mindent, 
menj és feküdj le, pihenésre van szükséged.

Nem, nem Miklós, te se nyugszol, én se te
hetem, együtt csináltuk a bajt, együtt kell rajla 
regi leni. Csiky az iratok közölt babrált, lemon
dóan szomorúan szólt. Rajiunk nem segit már 
senki, tönkre vagyunk léve. Sirni, zokogni kezdett. 
Az asszony vigasztalta, beszélt hozzá szeretettel, 
jósággal, szigorral, semmit so használt, —  magára j 
hagyta hogy járjon kelljen, tombolja ki magái. I

ilyen gyártásra be van rendezve, még sem gyártja 
azokat!

Ez az egyedüli ezüstgyár édes hazánkban, 
mely gépek segélyével állít elő evőeszközöket, 
Hiúsult csak kézzel kovácsolva állítják azokat elő, 
a mi nagy külömbség az elő állítási költség és az 
eladási ár tekintetében egy aránl.

Hál ha még a domborumüvek galvanoplasz
tikái utón való előállilási képességéről szólnék c 
gyárnak, vagy ha elmondanám, hogy Selmecbá
nyái honvédszobor 11— 4000 frttal olcsóbb lehe
tőit volna, ha annak öntéséi e gyár vállalta volna 
el, miként azt e sorok Írója javasolta, eleget 
mondtam el a gyár kitűnő fölszereléséről s ezzel 
egyidejűleg az a nagy tudatlanság is kitűnik, mely- 
lyel e gyárai avatatlanok kezelték.

Hat a magyar állam veszi a kezébe, vagy a 
részvénytársaság, úgy oly erőforrást fog találni eb
ben a kitünően berendezett gyárban, mely rövid 
évek alatt helyre üti a csorbát, a mit az utóbbi 
években szenvedett.

Hogy miként mi módon tegye ezl, erről 
bizonyára gondoskodni fognak a gyár leendő ke
zelői, de mi is el fogjuk még mondani adandó 
alkalommal erre nézve egyes illetékes szakembe
rek irányadó véleményét.

V. F.

A M. T. E. Szitnya Osztálya.
Folyó hó 23-án tartotta évi közgyűlését, 

a melyre a tagok nagy számban jelentek meg, 
a mi örvendetes jelenség a jövőre nézve. Fekete 
István titkári jelentésében hű képét adta az 
Osztály működésének, a közgyűlés helyeslő tudo
másul vétele mellett lelkesen megéljenezte Király 
Ernő ügyvivő alelnököt, ki nagy lelkesedéssel és 
buzgósággal viszi az Osztály ügyeit, egyúttal ki
mondja, hogy a Bacsófalvi- Tatárréti nagy szer
pentin Király Ernő nevéről neveztessék el. A 
számadások kedvező eredményt mutalnak, de 
azért nagyon kívánatos, hogy városunk azon pol
gárai, kik szeretnek turistáskodni, igénybe is ve
szik az Osztály liláit, menedékházait és egyéb 
előnyöket s nem tagjai az Osztálynak, lépjenek

Ő meg leült, s rendezni kezdett, először a 
váltók, a számlák, a betáblázások sorban, mint 
egy valódi financier nyugodtan higgadtan, minlha 
nem is őt illetnék azok az óriási számok. Most 
felébredt benne az önérzet, a munka erő.

Két napig dolgozott szakadatlanul s mindent 
rendbe szedett. Azután neki fogott az eladáshoz, 
ékszereit miml a legutolsóig eladta, majd sorra jöt
tek a lovak, kocsik, bútorok, marhák, végre 
maga a birtok. Alig alig egy pár legszüksége
sebb bútor darabot tartott meg —  s mikor min
dent eladlak, megmaradt a nagy vagyonból 4-000 
forint. Ezzel mehetnek most már koldulni mon
dogatták a jó öímerősők, de azért senki sem 
vonhatta meg tiszteletét a szerencsétlenségben a 
szép asszonytól, ki mindent maga rendezett el, 
járt kelt toll, minlha sohasem lett volna az a 
nagy úri dáma a ki annyira szokva volt a fény 
és pompához.

Még nehány belük volt, a melyet a birlokon 
tölthettük. Féda ezt is megakarta rövidíteni. El, 
el innen, a hol minden zug fájdalmasan hozza 
vissza a múlt emlékeit. Menjünk Miklós, valami 
rongyos kis faluba, ott majd bérelünk valami kis 
gazdaságot s valahogy csak eltengődünk, meg
lásd még nagyon boldogok leszünk egyszer. —

! Miklós nem szólt semmit, csak engedte, hogy ve- 
I zossék mint egy gyermeket.

be és tegyék lehetővé, hogy az osztály jobban- 
jobban megerősödve képes legyen olyan munká
latok végzésére is, a miket épen a nagy közön
ség kíván.

A közgyűlés legfontosabb tárgya a tiszluji- 
tás volt, mely titkos szavazással ment végbe s a 
mely szerint a jövő három évié tisztviselők 
lettek :

Elnök : Szitnyai József kir. tanácsos. Ügy
vivő aleluők : Király Ernő. Titkár: Fekete István. 
Jegyző: Kuti István. Pénztáros: Csiba István. 
Könyvtáros: Künsztler János. Választmányi tagok: 
Bárdosy Antal, Faltér Károly, Farbaky István, 
Gretzmacher Gyula, Jüger Gyula, Jezsovits Károly, 
Knezovils Adolf, Krausz Kálmán, Osztroluczky 
Gyula, Panek Ödön, Schelle Róbert, Sobó Jenő, 
Dr. Sctnvartz Ottó, Vadas Jenő, Vitális István. 
Számvizsgálók: Knezoviis Adolf, Pachmayor János.

Közgyűlés után a tagok az első tavaszi ki
rándulást Bogya János vendéglőjébe tették, a 
hol kedélyes beszélgetés mellett gyakori túrt tet
tek meg a sörös poharak; inuen nagyon illendő 
időbon Márkus fáradhatatlan turistánk vette át 
a vezetést cs bemutatta a saját talalniányu Szit
nya keserűjét, melyet a kifáradt tagok kellő ani- 
móval kóstolgattak .és konstatálták, hogy a ke
serű hivatva van a turistáskodással járó fáradt
ság keserű perceii megédesíteni.

Fekete István titkári jelentése:

T. Közgyűlés!
Ila a nemzetek életében egy század az az 

egység, mely kifejezője egy bizonyos ideig tartó 
küzdelmes létnek, a melyben változó és folyton 
megújuló nemzedékek vesznek részt, a kik búr 
az ősök nyomdokain haladnak, de azért újabb
nál újabb eszméikkel és terveikkel az egész nem
zet haladását előbbre viszik : akkor a társulatok, 
egyesületek életében egy évtized az az idő- 
mennyiség, a melynek lefolyása alatt a legtöbb 
esetben sok üdvös reform vagy egészen, vagy 
részben megváltoztatja a szervezetei, meg
változtatják azok az uj emberek, uj vezetők, 
a kikkel uj szellem, friss erő, megújuló 
lelkesedés lép az egyesületbe.

Letettük a aiult század zárókövét, a törté
nelemnek adtuk át minden örömével, minden 
bánatával; újba —  reményekkel teli századba 
léptünk, melynek általánosan elfogadott jelszava: 
a  m u n k a .

Ezt a jelszót vette irányadóul a Szitnya 
Osztály uj ügyvivő alelnöke is, e ki az uj század, 
az uj éviized elején célul tűzte ki, hogy a Szit
nya Osztály erős alapokon nyugvó szervezetét, 
működési irányát, a melyet az elmúlt néhány

Az asszony egyszer reggel egy levelet hozott 
örömmel férjéhez. Nézd Miklós még is szeret ben
nünket az isten, emlékszel mondta hamiskásan 
mikor reges-régen nászuton voltunk s a helyett, 
hogy Olaszországba menjünk a kárpátokat baran
goltuk be.

Emlékszel mikor egy este ránk szakadt az 
eső s mi ahhoz az erdőőrhöz tértünk be éjjeli 
szállásra a kinek vadászházikója az erdő közepén 
fenyvesek között a tisztáson állott, —  mennyire 
szerettük e helyei, —  úgy hogy egy hetet ott töl
töttünk.

Emlékszem szólt Miklós, s szemeiben fel- 
villlant egy pillanatra a múlt szép emléke. Nos 
ez a ház most eladó, az uraság eladta a birto
kát s ez a kis ház külön megvehető 3000 frton, 
hozzá tartozó nagy telekkel, s mezőséggel, én 
véletlenül az öreg csősztől tudtam meg. kitől kér
dezősködtem nem tehetne-e azon a vidéken 
valami kis gazdálkodást kezdeni. Éppen azt Írja, 
hogy nagyon alkalmas volna, mert közel van egy 
fürdőhöz s a tejet, baromfit és különféle házi 
terményeket értékesiteni lehetne.

De ki fogja vezetni a tejgazdaságot szólt 
kétkedőén Miklós. Nos hát én, szólt Féda. —  
Te! —  Csiky jóízűen felkacagott, te! ugyan mi
ben töröd már megint fejed, mit akarsz le, a te
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évtized folyton fejlesztett, üdvös és a célnak job
ban megfelelő módon fogja reformálni. Olyan 
munkaprogrammot tüzűit ki,.melynek kivitelére 
nem egy év kell és ő ezt a programmot nagy
jában megcsinálta egy óv alatt úgy, hogy az osz
tály minden tagja, a város, a messze vidék nagy 
hasznát fogja venni.

Mindnyájan tudjük t. Közgyűlés, hogy az 
Osztály ügyeit teljes és példás rendben vettük 
át nagyérdemű tiszteletbeli elnökünktől, a volt ; 
nagyon lelkes ügyvivő alelnökiül Tirts Rezsőtől; 
az uj reform nem is azt jelenti, hogy a múlt 
intézkedései nem voltak jók csak azt, hogy a ; 
jónál is van jobb, a hiányt pótolni, a romlan
dót ujjal kell helyettesíteni és fel kell használni 
mindazt, a mit uj eszmék hasznosabbaknak, célra
vezetőbbeknek mutatnak. Ha elismeréssel méltá
nyoltuk a Yolt aloliiök érdemeit, mert az Osztály 
alapításában és fejlesztésében oroszlán része volt, 
akkor szintúgy kijut elismerésünkből a mostani 
alelnőkünknek Király Ernőnek, a ki a gyengülő 
Oszlályt megerősíti és hosszú időre, évtizedekre 
életképessé teszi.

De mielőtt azen elismerésünket lerónánk, 
lássuk azokat az intézkedéseket, terveket, munká
latokai, a melyek a hasznos átalakulást előidézik, 
a melyek nagy részben a lefolyt évben lettek 
végrehajtva, vagy foganatosításuk a jövő év 
dolga.

Nem részletezem napok szerint a végzett 
munkát úgy, mint az alelnöki jelenlésben van 
meg, nem említem az évenkinti rendes útjavítá
sokat, (orrástisztitásokat, kisebb pad-asztal iga
zításokat, csak azokat a munkálatokat sorolom 
fel, a melyek újak s amiket az alelnők május ha
vától decemberig végzett.

Befejezte a felső-rónai sétauUkat, az ulak 
hölgynevek szerinti elnevezése a nyáron lesz meg.

Szerpentin utak készüllek ; 1. a puskaporos to
rony irányától a Felsö-ltóna felé 137 méter, 2. 
a szélaknai országúiról a a milleniumi diófa er
dőn át le a vízvezetékhez, 3. a városi tó melletti 
uj ut résztől a hodrusi országúira 343 m., 4. a 
bacsófalvi lótól a tatárrétig 1062 m. Szélesbittetett 
az Eötvös ut, ugyanott egy forrás állíttatott 
helyre. Alapos javítás alá került a szklnnói gya
logul, mely hosszú időig járhatatlan volt. Uj-ut 
készült a Kerlingen a sziklakilátóhoz. Helyreál- 
littatott a Mátyás hegyi — a Várta felé vezető —  
és a leghosszabb: Mocsáron at a Saskő romjai
hoz vezető ut. Julius közepén a Szitnya pavilion 
tetőzete is kijavíttatott.

Nagy, jobban mondva alapjában változáson 
ment át az uljelzés. Az alelnők saját elve sze
rint az összes utakat, a melyek körülbelül mosl 
180 kilométert tesznek ki', négy iránynak meg
felelő négy csoportba osztotta. Minden iránynak 
illetve csoportnak megvan a fő színe s mellette

1 1899-ben 60 kilométer volt.

apró fehér kezecskéddel mindent elvégezni. Meg
próbálom! Nekem csak az a célom hogy meg
nyugodj, hogy boldogok legyünk.

Elmentek, magukkal vitték a szükséges bú
tort a három kis szobába, melyet Féda keze csin- 
nel és ügyesen rendezett be. Miklós alig győzte 
nézni mint fog minden munkába, mily kitarlással 
türelemmel vesződik az ügyetlen paraszt cseled
del, s lassankint átlátta, hogy mégis sikerülni fog 
a mihez hozzá kezdtek. Az üde tiszta levegő, az 
egyszerű eledel, 'rendszeres életmód lassanként 
visszahozták neki is telterejél, ő is hozzáfogott a 
mezei munkához —  először kicsiben, később mind 
nagyobbra terjesztették gazdaságukat, s a mint 
fáradtan porlepve megbámulva jőlt haza a me
zőkről boldogan ölelte karjai közé azt a lesüll, 
piros pozsgás menyecskét a ki talán éppen akkor 
egy nagy dézsában hozta a hízóknak az éleit.

Esténként kiüllek fáradalmaik után a nagy 
fenyő alá, az asszony bágyadtan hajtotta fejét 
férje ölébe s boldogan suttogta, te Miklós, már 
53 pulykám és 00 kis libám van.

Noémi.

cgy-két inellékszin. A térkép, a melyről alabb 
szólok, már e szerint készüli. A jelzést az ;>lel
nek a nyári hónapok alatt egymaga végezte; 
olyan munka volt ez, mely néni egy embernek, 
nem is néhány hónapra való de ő eléggé nem 
méltányolható buzgósággal két hónapi szünuiejét 
is teljesen erre fordította, a munkát végrehajtotta 
nem számítva a maga költségeit, a mi által az 
osztálynak nagy megtakarítást csinált. A jelzés 
oly világos, célszerű és utravezelö, hogy a négy 
fő szin megjegyzése mellett térkép nélkül is ka
lauzol.

A térkép, a melyet szintén az alelnők ter
vezett, a napokban kerül eladásra.* Világos ke
pét nyíljtja ez Selmecbánya és környéke összes 
útjainak.

Pontosan megjelölvék rajta a _ magassági 
méretek, az ut hossza, bejárási ideje, továbbá 
hogy 'gyalogösvény — szekérrel, vagy hintóval 
járható ut-e.

A térkép Csiba István pénztárosnál lesz 
kapható a tagoknak 33% engedménynyel. Nagy 
nyereség lenne, ha a Selmeci Kalauz is ilyen át
dolgozáson menne át.

Ezek után lássuk azokat a terveket, a me
lyeket t az alelnők e nyáron szándékozik végre
hajtani.

1. A Gedeonjánál uj forrás keret.
2. A szentháromság hegyi (alsó-rónai) pad, 

asztal helyreállítása.
3. Az Eötvös körúti forrásnak helyreállítása 

fönn, a táró nyílásánál, lépcső fel.
4- A Grelzer forrás számára uj keret, pad 

és asztal.
5. A vihnyei gyaloguton javítások és a Za- 

hajnál egy szerpentin le az Emma völgybe.
6 . A Keresztutlól Szélakna felé vezető ut 

kezdetén az emelkedés kikerülése céljából a 
Bákovi haj körül egy 150 méteres erdei ut 
elkészítése.

7. A halicsi tó feletti forrás kitisztítása..
8 . Az óvároshegyi lavaiy elhatározott kilátó 

elkészítése.
9. A Szitnyán egy körút jelzése.
10. Jelzőtáblák készítése.
Ezen munkálatoknak összes költsége körül

belül 150 korona, ha a szükséges fát ingyen kap
juk, a mit különben a város mindig megszo
kod adni.

Hátra van még néhány uj ut jelzése: Szt.- 
Antalnak a Mátyás-hegyre, továbbá a szt.-antali 
régi sorháztól a Sebosztál rétig ; a bacsófalvi tó
tól a lévai országút melletti Vártáig s innen a 
richnavai völgy kezdetéig; Szélaknától Sztauká- 
nak a keresztutig; a Vitinye fölötti kilátótól az 
Emma völgy felé a vihnyei fürdőhöz; Lengének 
és Mocsárnak Saskö romjaihoz; Lengének és 
Sekélynek a tengerszemhez ; Kisiblyére és azon
túl a Szkatkára.

Ezzel kapcsolatban meg keli említenem, 
hogy a választmány megbízásából átiratot intéz
tünk a szt.-antali hercegi uradalom igazgatósá
gához, hogy a Mátyás-hegy (Szaszki Vrch) elne
vezést beleegyezésével szankcionálja és a hegy
tetőn a kilátást elzáró néhány fa kivágását enge
délyezze. A választ megkaptuk, apoliorellai 
vasgyári igazgatóság az uradalom központi veze
tőségéhez kérelmünket pártolólag terjesztette fel.

Átiratot'intéztünk a' zsarnócai m.'kir. erdő
igazgatósághoz, hogy a Szkalka tetején néhány 
méter szélességben Jákat vágalhassunk'ki; az igen 
szives hangú válaszban kérésünk kedvező elinté
zést nyert. S végül álirtunk a szélaknai bánya- 
főnökséghez, hogy a Kiinger ló melletti hidat 
csináltassa meg, esetleg uj” fa vagy) köhidat"épít
tessen. Kérésünk szintén teljesítve lesz, a Ilid még 
a lavaszszal elkészül.

Daczára a sok végrehajtott és hajtandó mun
kának, pénztárunk állapota kedvezőnek mondható, 
821 K fillér felesleggel zárult az év, ámbár a 
tagok létszáma apadt részint elhalálozás, részint 
kilépés és eltávozás f̂olytán. Kűlőnósetó'Krausz 
Géza erdőmester, voll választói, tag elhalálozása 
sújt minket is érzékenyebben, mert főteg az utóbbi 
időben Osztályunknak saját hatáskörében sok 
jót tett, a miért még köszönetét sem akart 
elfogadni. Emlőkét;'megűrzi£azj[Osztály és rész
vétét jegyzőkönyvében is megörökíti.

Rendes lag van 115, pártoló 28, apadás a 
múlt évihez képest 5. Megindítjuk azonban újra

a taggyüjlést és reméljük, hogy tekintve azOsztálv 
sikeres működését, a jövő évben o tekintetben 
is őrvendetesebb eredménynyel számolhatunk be 

A mi már most a turistáskodást illeti 
különösen a Szitnyára, Kerlingre és a közelebb 
fekvő helyekre —  elég élénk volt. Főképen a 
Szitnya volt az idén is erősen látogatott, a menv' 
nyiben a vendégkönyvbe való névbeirások s,,.' 
rint volt:
Selm ecbán yáról............................ 2 7 0
B u d a p e s tr ő l...................................7 4 .
Seltnecb. v id é k érő l........................ 5 0
Honi vm egyeböl.....................................3 5
Bars ,  2 4
Nógrád »   11
Zólyom „   9
Győr „   7
Bihar-, Csongrád-, Hajdú vm. á 5 15
Pest-, Szalmar-, Szepes vm. á 4 12
Eszi ergoni-.Krassó-Szörény-, Nyitni-, 

Pozsony-, Tolna vm. á 3 . . . 15
Alsó-Fehér-, Trencsén-, Vas vm. á 2 6

Abauj Torna-, Árva-, Baranya-, 
Békés-, Hunyad-, Kolozs-, Liptó-, 
Máramaros-, Somogy-, Sopron-, 
Szilágy-, Turóc-, Zemplén vm. . 13

Ausziriából....................................  8
B oszniából..................................... I
N ém etországból.......................... 2
A n go lo rszág b ó l...............................  1
Amerikából .................................... 1

Összesen: 5541átogató. 
1899-ben 525-en voltak fenn, tehát 1900-ban 

29-el többen. E számban azonban nem szerepel
nek a budapesti nyaraló gyermekek, kik az előző 
években a számot erősen növelték.

Különösen sikerült a hivatalos kirándulások 
közt az utolsó szept. 8 -án.

Örömmel említem fel a Budapesti Osztály 
húsvéti kirándulását Korponaról éjjel a Szitnyára. 
Nagy számmal jöttek a központból. Osztályunk 
mindent megtett, hogy kedves vendégeink úgy a 
Szitnyán, mint körünkben jól érezzék magukat. 
A kirándulás a Turista Lapok-ban is részletesen 
le volt írva. A kirándulók kedves emlékkel távoz
tak, reméljük, hogy Dr. Téry Ödön, kit Osztá
lyunkhoz kedves emlékek kőinek s ki e kirán
dulást tervezte, a jövőben is bü tolmácsa lesz 
kedves Satnyájának és vidékünk szépségének és 
ismét sok turistában felkelti a vágyat, hogy vele 
együtt gyönyörködjenek a természet itteni reme
keiben; Isten hozza őket!

A kitűzött hivatalos távolabbi kirándulások
ból csak egy történt meg, a Magyarad-Korponai. 
Ebben is a kedveződen idő miatt, csak négy 
helybeli turista vett részt pünkösd két ünnepén. 
Pedig az Osztály több tagját várta Bálhban Dr. 
Sztankay Aba gyógyszerész úr, ki vendégszerető 
házában minden jóval fogadta a fáradtakat, a 
miért neki e helyen is őszinte köszönetét mondunk.

A szintén pünkösdkor tartott miskolci köz
gyűlésen Osztályunkból csak az alelnők és egy 
tag vettek részt, pedig máskora Szitnya Osztály 
több taggal képviselve szerepel a közgyűléseken. 
Oka ennek az, hogy fonlos okok miatt a közgyű
lést később nem lehetett megtartani, az itteni 
tagok pedig hivatalos és egyéb elfoglaltságuk 
miatt nem mehettek többen. Kívánatos volna, 
hogy a központ közgyűléseit ezentúl is, mint 
régebben julius vagy augusztus hóban tartsa.

A Szitnyán elhelyezett házi iparcikkek: ivó 
kanalak, botok s ogyébb tárgyak mind elfogytak. 
Az idén az alelnők még több és különféle tár
gyakat csináltat és vitet fel, s amennyire lehet 
az Osztályra vonatkozó címzéssel látja el. A pénz 
alap elég jól áll, a választói, a t. közgyűlés bele
egyezésével a pénzmaradványt —  ha a kelendő
ség kívánja —  különféle emléktárgyak készítésére 
fogja fordítani, hogy teljesen ki ne fogyjon a 
készlet.

Végül még meg kell emlékeznem a pün
kösdkor városunkban tartandó deák-kongresszus
ról, mely minket is kőzetről érdekel, a mennyi
ben az ország minden részéről ide sereglett ifjú 
nemcsak gyülésezni fog, hanem fogékony szive 
örömét fogja találni városunk és környékének 
különös szépségében, felkeresi a helyeket, a honnan 
látni és ismerni tanulja hazája ékességét, báját, 
hogy azt annál jobban szerethesse. Osztályunk 
kötelessége első sorban, hogy nekik e tekintet
ben vezetője, magyarázója legyen. A választmány 
el is határozta, hogy a költségek fedezésére a 
kezdeményező lépést niegtoszi, gyűjtőivel bocsát 
ki társulatokhoz és egyesekhez, a melyen azTagoknak 40 áttér, nem tagoknak (>0 fillér.



Osztály 10 koronái jegyez, a kongresszus alkal
mával’ pedig minden tagja, különösön pedig az 
arra kijelölt bizoltsúg részt vesz a rendezésben 
és különösen a kalauzolásban.

Ezzel tisztelt közgyűlés végére értem jelen- 
tésemnek. Ha sikerült kimutatnom, hogy az Osz- 
iaiv beiéletében tcspedés nem állott be, sőt 
r a'ryon is üdvös mozgalom, reform, bizonyos fokú 
lelkesedés, akkor azt főként az Osztály elnökének, 
lii ;i szellemi munkában veite ki részét, a pénz- 
lárosnak, ki lelkiismeretes buzgósággal sáfárko- 
,|ult és különösen az ügyvivő alelnöknek küszün- 
lieljiik, ki a szó igaz értelmében megfogta a kapa 
nyelét, munkához látott s igaz turista lelkesedés
sel dolgozott, hogy példájával mennél több turistát 
neveljen, a kik hivatva lesznek saját javuk mellett 
használni a turistaság nagyon nemes céljainak. 
j„az köszönetét érdemelnek és azt hiszem, hogy 
:°t. közgyűlés ezt örömmel szavazza meg nekik.
‘ És a midőn az elnök úr az alapszabályok 
rendelkezése szerint az egész tisztikar lemondását 
kinyilvánítja a t. közgyűlés előtt, teszi azt abban 
a tiszta meggyőződésben, hogy az egész tisztikar 
önzetlen buzgósággal működött az elmúlt bárom 
évben és teljes igyekezettel azon volt, hogy az 
Osztálv céljait képességéhez mérten előbbre vigye, 
hogy kedvet ébreszszen a turistaság iránt, a mely 
niég hazánkban a kezdet elején van. Nyugodt 
öntudattal adja át tisztét azoknak, a kik még 
hivatotlabbak arra, hogy a nemes célt szolgálják 
városunk, hazánk az emberiség javára.

Selmecbánya, 1901. maré. 23.
Fekete István

titkár.

1901. március 31.________________________

H Í R E K .
—  Nagy hét. Rideg, köznapi életünket 

isméi bearanyozza az ihlet, mely a vallás e szent 
napjaiban lelkünket és egész valónkat eltölti, meg
szállja, Félre vonul ekkor minden rósz, mi a köz
napi életei jellemzi s a melynek jegyében korunk 
él. Nincs ilyenkor sem érdek, sem viszály, hanem 
beköltözik a szivekbe az egyetértés, a béke gon
dolat. Bizonyára ez az oka, hogy minden évben 
oly türelmetlenül várjuk és oly végtelen őröm
mel fogadjuk e szent napokat.

— Az uj főispán. Mint a Pesti Naplóban 
olvassuk befejezett tény már, hogy Hont. ármegye 
és Selmcc-Bélabúnya sz. kir. város főispánjává 
Lits Gyula országos képviselő fog kineveztetni. 
A hivatalos lapban a kinevezés rövid időn belül 
meg fog jelenni.

— A F. M. K. E. selmoci választmánya e 
hó 25-én Farbaky István országgyűlési képviselő 
elnöklete mellett gyűlést tartott, melyről minde
nek elölt azt lehet örömmel feljegyeznünk, hogy 
nagyon látogatott volt. A mull évi zárszámadá
sok tárgyaltatván, kitűnt, hogy az egyesület ál
tal itt fentartott két ovoda I. i. a hodrusbányai 
és sleffultói 1883 K 32 fbe került, mely össze
get a tagsági dijak, a lisztalap 400 K hozzájáru
lása és a központnak 370 K járuléka nem vol
tak képesek fedezni, úgy hogy a választmány a 
régebben megtakarítón tökéből volt kénytelen a 
hiányt fedezni. így ez a töke immár 188 K 75 
fre olvadt le. Annál őrvendcleseb az egyesület 
áldásos, hazafias működése biztosítása tekinteté
ben, hogy a folyó évben 25 uj tag lépett be. Ezek 
a kővetkezők: S/.olár Lajos, Lukas Ottó, Dr. 
boán Elemér, Havas Gyula, Wagner Lajos, Liba 
Antal, Singer Samu, Borhegyi István, Winters- 
tein Bornál, Zsoldos Sebő, Krutkovszky Károly, 
BernHárd Arnold, Jncze József, ifj. Marschalkó 
Gyula, Goldner Adolf, Weisz Simon, Zsitvay Jé- 
n»s, Mialovics Elek, Záhn Ágoston, Gerő Gusztáv, 
Majerszky Mihály, Urbán Jolán, Gzelder József, 
Majoros József és Hojszik Imre. A választmány 
alapítványi lökéje szinte növekedett: a múlt év
ben hold. Goldbrunner Sándor 2 0 0  K hagyatéká
val, ez évben pedig báró Luzsénszky Félix 60 
K örökös tagsági dijával. A gyűlés a nemes báró 
felolvasásának rendezésével megbízottaknak kö
szönetét szavazott. Bellusich Mária leköszönése

folytán megüresedvén a sleflultoi óvónői állás, a 
választmány több tagjának ajánlására egyhangú
lag és véglegesen Zupka Anna okleveles óvónőt 
választotta meg steffultói óvónőnek. A bélabá- 
nyai óvóbizottságba Vörös Ferenc t. főjegyző vá
lasztatott meg. A selmeci választmányhoz tartózd 
tagok száma jelenleg 225 rendes és 9 pártoló, a 
növekedés tehát a mull év végéhez képest 1 2  tag.

—  Jár a vasút. A kis vasul rozoga fahid- 
ját kifoltozgatták, s a vasúti forgalom e hó 29-étől, 
péntektől kezdve újból helyreálltát, s most már 
úgy a személy, mint teheráru forgalom a régi 
rendes kerékvágásba jutott. Hogy meddig tart a 
rendes állaput azt nem tudni, félő, hogy a tavaszi 
esőzések megint galibát okoznak, minthogy a 
garamherzoncei hid.köztudomásulag olyan gyenge 
tákolmány, hogy istenkisértós azon vasutazni még 
olyan kicsi gözöskékkel is, mint a milyenek a 
mieink.

—  A városi múzeumnak és könyvtárnak.
ajándékozlak ; S ó l t z  Vilmos kir. föbányatanácsos, 
akad. lanár egy XVI. századbeli sarkantyút. 1852. 
évben New-Yorkban kiadóit „Hungárián found“ 50 
dolláros Kossuth bankjegyet, „Michaelis Sendivogii 
Chymische Schriften, Stein dér Weisen“ Becsben 
1750. évben nyomtatott könyvet; S zo k o l Gyula 
1568. évben nyomtatott latin szövegű breviárumot, 
K o v á k  József ogy ezüst melltől István nádor fő
herceg miniatűr mellszobrocskájával, R u d n a y  
Aladár egy 5 fitos bécsi bankjegyet 1806. évből. 
A városi muzeum és könyvtár vezetősége ez 
ulon is köszönetét mond a szép adományokért.

— A Geramb-Unió. Múlt számunkban hirt 
adtunk e régi bányatársulat kebelében beállott 
változásról s reményünknek adtunk kifejezési 
hogy a társulat zilált ügyeit a megbízott négy 
tagú bizottság a részvényesek, de az érdekelt kö
zönség érdekében is sikerrel fogja megoldani. A 
társulat magán társaság lévén belügyeibe nem 
akarunk avatkozni s a mai számunkban a táisu- 
latról hozott hosszabb cikkely sem lépi át a ha
tárt, amelyig az újság elmehet. A múlt héten 
azonban olyan hírekről hallottunk s utána járva 
a dolognak, olyan tényekről nyertünk meggyőző
dést, melyek nem csak a társulat belügyeire vo
natkoznak, de a közt is közelről érdeklik. E hi 
rok ugyanis, amelyek minden körben közbeszéd 
tárgyát képezik, arról szólallak, hogy a társulat 
részéről évek hosszú során át nem kicsi össze
gekkel megkásosittatott az állami felügyelet és 
kezelés alatt álló bányatárspénztár is. Erről van 
iia’ározott feljelentés a bányatárspénztár vezető
ségénél E feljelentés érthető izgalmat keltett kü
lönösen a legjobban érdekelt bányamunkások köré
be. i s épen ezért az c feljelentés által megbolygatott 
köznnyugalom helyreállítása érdekében kérjük a 
bányatárspénztár vezetőségét, hogy ez ügyben a 
lehető sürgősen fejezze be a szükséges vizsgála
tot, mell itt már nem csak magánügyről van szó. 
Bűnös itt mindenesetre van. Vagy igaz a feljelen
tés s akkor bűnhődjék az, aki feijelentutett, vagy 
hamis a feljelentés s akkor bűnös a feljelentő. 
Feltétlenül gyors, szigorú vizsgálat szükséges, 
csak az állíthatja helyre a nagymértékben felizga
tott kedélyeket s a csendes hallgatás még rosz- 
szabb, mert a bizonytalanság még növeli a gyanút 

s a bizalmatlanságot.
— Diákkongresszus. Az akadémiai kör 

e hó 23-an tartott rendes közgyűlésén válasz
totta meg a diákkongresszust előkészítő 40 tagú 
nagybizottságot, melynek elnöke Rumplcr Ernő,

(■ főjegyzője Schleicher Aladár, tagjai Lugosi István, 
| Mayer Aurél, Koibélyi István, Schmidt Sándor, 

ij Lorge Emil, I'rey Ferenc, Jávorszky Zolán, Erl-
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dey János, Roob József, Nitsoli Lajos, Schőpflin 
Mátyás, Litfass Győző, Stiglinc János, Wasitsek 
Zsigmond, Laughammer János, Buckó Gábor, 
Filkorn Imre, Tassonyi Ernő, Turek János, Ur
bán Béla, Molnár Antal, Hinner József, Stacha 
Gusztáv, Schwarcz Lajos, Gzentner József, Lin- 
hard Ödön, Bacsó József, Wolfinau Gyula, Seifrid 
Vilmos, Zimay János, Knoblauch Richárd, Schmid 
Ernő, Schopp Adolf, Lányi Ödön, Kekel János, 
Glock Géza, Ivanyik János, Bogisich Rezső, Ra- 
donics Vazul, Kiss József. Múlt vasárnap, a bu
dapesti egyetemi kör alelnöke volt felvilágositást 
kérni, mily körülmények között lesz megtartható 
a kongresszus Selmecbányán és nagyjában megál
lapodtak a kongresszus részleteiben is.

—  Uj óvónő. A F. M. K. E. Selmecbányái 
választmányának mull hétfőn tartott gyűlésén a 
Steffultói F. M. K. E. ovóhoz óvónővé Zubka 
Anna okleveles óvónőt választották meg. A stef- 
lulioiak örvendhetnek legjobban a választásnak, 
mert az uj óvónőben kiválóan képzett, derék tan
erőt nyertek.

Városi közgyűlés. A törvényhatósági 
bizottságnak április havi közgyűlése 9-én, husvét 
után Imiiden lesz. Ezen a közgyűlésen töltetik be 
az erdömesteri állás, ha ugyan főispán fog elnö
kölni a gyűlésen, mivel a törvény értelmében a 
főispánnak kell vezetnie a választást.

—  Varázs színház. Nem mindennapi lát
ványban fogunk gyönyörködni a Balthazár bűvész 
varázsszinházban ma vasárnap és holnapután ked
den este. Balthazár valóságos művész a bűvészek 
közölt. Magyar ember, aki tizenöt esztendőt töl
tött Amerikában s ez idő alatt a világ leghíre
sebb spiritisztáitól s bűvészeitől eltanulta tudo
mányukat s azt istenadta ügyességével most a 
mestereinél jobban produkálja. A legelőkelőbb 
fővárosi lapok elragadtatással Írnak Balthazár 
csodálatos tudományáról s különösen elismerőleg 
Írnak arról a mutatványról, hogy egy üres virág
cserépben gyönyörű élő rózsát nevel a közönség 
szemelátára. Kézügyességét és hasbeszélű képes
ségét már bemutatta a szerkesztőségben is, hol 
ámulattal állapítottuk meg, hogy nincs már 
semmi lehetetlenség. A bámulatosan ügyes ma
gyar mester érdekes mutatványait ennélfogva a 
legmelegebben ajánlhatjuk a nagy közönség figyel
mébe.

— F. M. K. E. gyújtó kapható Takáts 
Miklós szivar-tőzsdéjében.

—  Kéménytüz volt mull vasárnap reggel 
a Vőrűskuti-utcában a Forgách-féle házban. A 
liizet a fizetéses tűzoltók hamarosan eloltották.

—  Thea-estély. Az ág. hi tv. evang. nűegy- 
let április hó 20-án tartandó thea-estélyére nagy
ban folynak az előkészületek. Az eleven Hirlap 
cikkírói már most készülnek, hogy érdekes újdon
ságokkal szolgáljanak a közönségnek.

— Öt esztendőre sorozták be Szkrinár 
Ferenc kocsis legényt, aki bár rég elérte a katona 
köteles kort, soha nem jelentkezett. Most mint 
szökevényt öt esztendőre sorozták be s ráadásul 
október' elseje helyett azonnal be kellelt rukkolnia 
a császár kenyerére. Nem jó katonáékkal tréfálni.

— Időjárás. A természet tényleg csak 
mutatóba küldte hozzánk a múlt heti derült, 
meleg napokat, inért mint e héten meggyőződ
hettünk, —  a tél újra egész hivatalos komolyság
gal szakadt nyakunkba és igy adta tanujelét 
városunkhoz való rendíthetetlen ragaszkodásának. 
Kedveskedett nekünk a lefolyt napokban, hóval, 
esővel, viharral s mindennel, mi kedélynek, test
nek kellemes (?) Őszintén örülnénk, ha végre 
búcsút venne tőlünk Tél apó s a húsvéti ünne
pekkel együtt beköszöntőre az ibolyát hozó ilju 
Tavasz.

—  Dr. rerum techntcarum. A hiúság, —  
mely a mai ciinkóros világot annyira uralja és 
sok jónak, de legtöbb rosznak szűlőanyja, —  
ismét újabb diadalt aratott. A mérnökök, kiknek
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eddigi társadalmi helyzetére .bizonyos felfogások 
szerint* a cim hiánya előnyös nem volt, vágya
ikat teljesítve látjik a legújabb szentesített tör
vényjavaslattal. E szerint, hasonlóan az ügyvédek, 
bölcsészek és orvosokhoz, a legutolsó szigorlat 
letételével érdemlik ki a fent említeti .titulust*.

A sorozás eredménye. Szerdán véget ért 
a két napig tartó sorozás, Selmecbánya közönsége i 
meghozta az idén véradóját is. Az országnak két- 
szászhetvenöt hadkötelest állított első a sorozó 
bizottság elé ezek közül azonban csak 59 talál
tatott alkalmasnak a borjú viselésre, tehát csak 
21 százalék. Idegen illetőségű hadköteles 29 állolt 
elő, ezek közül 9 vált be, tehát 31 százalék. A 
sorozó bizottság katonai tagjai csütörtökön utaz
tak innen el Körmöcbányára. Selmecbányáról a 
következőket találta alkalmasnak a sorozó bi
zottság :

Skrinák Ferenc, Horváth József, Petrinecz 
Endre, Szepp Vilmos, Kozányi Cziril, Schagát 
Ferencz, Dobál Tamás, Benedikti István, Schmidt 
Vilmos, Chvála Rezső, Medved Mihály, Ivanics 
András, Duppál József. Ihring Rezső, Valent Já
nos, Bachmann Nándor, Fanta Mátyás, Chrenko 
József, Klátik Adalbert, Jancsovicz Mihály, Chrien 
Gusztáv, Rosenfeld Mór, Háudel Béla, Farbjik 
János, Greschó János, Érnek Antal, Koleda János, 
Szluka István, Marczy János, Hricz József, Szka- 
czil Kdroly, Bielik Maximin, Lilofa József, Morau- 
csik Ferencz, Jancsok Mihály, Stefánszky János, 
Szepp Dezső, Bartos János, Záchey József, Vla- 
dár Károly, Schebian József, Bacskor István, Szű
röved Mihály, Kiovszky András, Turek Emil, 
Haláth Dániel, Oremusz József, Schuták Ferencz, 
Obert Nándor, Herbst Gyula, Badázi János, Tu- 
lák János, Zemancsok János, Hronecz Pál, Danás 
Ferenc, Peterka János, Fólián Márton, Schirnko- 
vicz József, Lupták Gzobor Pál.

—  A gyógyászati és természettudomá- 
nyl egylet tegnap, szombaton délután rendes 
havi ülést tartott az uj akadémiai épület vegy
tani termében. Az ülésen Tuzsoii János dr. tar
tott előadást a tarnóci kövüll fáról.

—  A polgári társas kör mull vasárnap 
délután tartotta rendes évi közgyűlését Szitnyai 
József kir. tanácsos, polgármester a kör elnöké
nek elnőklése melleit. A gyűlésen a tagok igen 
szép számmal vettek részt. A közgyűlés ürömmel 
vette tudomásul a tisztikar évi jelentését, mely 
arról tanúskodik, hogy a kör évről évre gyarapó- 
dik, erősödik s igy hovatovább nagyobb sikerrel 
végzi magyarosító kulturális feladatát. A válasz
tások során a közgyűlés kikiáltással a régi tiszti
kart választotta meg, melybe beválasztotta szer
tárosnak a lemondott Friebert Ferenc helyébe 
Waigl Jánost.

—  Fogyasztást szövetkezet Steffultón. 
Mint értesülünk Steffultón Hojszik Ferenc h. 
plébános fogyasztási szövetkezeiét szándékozik 
létesíteni. Eddig harminc tagja van a szövet
kezetnek.

— K i t  v A la s s z im k Y  Az orizóg mind inká' h lázas 
izgatottságba jön, mert a választások ideje erősen k i .„  ük, 
a választó polgárok már most töprengenek, hogy biz a,muk
kal kit tiszteljenek meg. Ki lesz az, a ki boldogságukat elő
segíti, a ki jókedvet és elégedettséget biztosit. Pedig hát ez 
a tóprengéa fölösleges, mert a magyar bármilyen rendű és 
rángó Is, akkor teás egyedül helyesen, ha a Mátyás Diákot, 
as öaasea áiejapok között a legjobbat és a legterjedelmesebbet, 
vilasstja. Egy jól megválasztott álclap többet ér száz sava- 
nyu ás Ígéreteit meg nem tartó képviselőnél. A Mátyás Diák 
(melynek előfizetési éra negyedévre 3 korona) nem tagadja 
meg elveit. A Mátyéa Diák (melyből bárki is ingyen és bér- 
mentve kép mutatványszámot) ez ó választóinak igazán ked
vében jár. A Mátyás Diák (melynek kiadóhivatala Budapes
ten, Sarkantyns-utca 8. sz. alatt van) minden héten beszól 
híveihez s a hová beszól, ott vidámság üt tényét. Az egész 
oraiégbaa as legyen a jelszó: Vilaszssuk a Mátyás Diákot! 
K uu tink  elé > Mátyás Diákra !

— Legjobb orvosság;. Mindazok, kik gyo
morbaj élvágyatlanság, rossz emésztés, májfájdal
mak, kólika, vérszegénység, ideges fogfájásban 
szenvednek, .'használják a világhírű Pserhofor 
vértisztiló labdacsokat, melyek teljesen ártalmat
lanok, gvorsan és biztosan hatnak és a legelső- 
rongu orvosok által ajánllalnak. Hasznos szolgá
latot vélünk tenni t. olvasóinknak, ha e kitűnő 
szert b. figyelmükbe ajánljuk. 1 tekercs, mely 0 
doboz á 15 labdacs 1.05 írt. A pénz előleges 
beküldése után 1 tekercset 125 frtért, 2 tekercset
2.30 írtért, 3 tekercset 3 35 frtért küld bérmentve 
Pserhofer J, gyógyszertára, Becs, 1. Singerstrasse 15,

A kalap.
Az ember néha a cipővel 
Sarat ói szemetet tapos:
A cipóiz még le megvetendő, 
Hanem inkább a k&lapoa.

A kalapoi & megvetendő 
Mivel munkáját néha nap, 
Olyan előtt kell megemelni, 
Hogy pirulni kell azalatt.

P ik k .

HIVATALOS RÉSZ.

Az anyakönyvi hivatalok bejegyzései.
1901. évi március 23— 29-ig.

SzUletés

Ú á i
2 A szülők neve. Lakóhelye.
GQ -’ l

1 Mikuska József 
Pusmann Anna fiú Selmecbánya

2 Trcka Márton 
Kontóra Antónia

3 Goldbecher János V
Bello Herntin

4 Kommenda Antal 
Toliinger Mária

5 Balázs János 
Schvetz Mária

6 Zahorjanszky István 
Liska Jozefa leány

7 Czimra István
Kollár Alma

8 Vallner János 
Zsumpézen Johanna fiú

9 Zarazsan József 
Gáfrik Ágnes

10 Jaskó Samu 
Paulik Anna leány Bélabánya

11 Frei Mihály 
Lupták Mária fiit

12 Pucsek Mátyás 
Ihradszky Zsuzsanna leány Steffultó

13 Péntek Károly
Hosz Jozefa • ■

Halálozás.

1 Az elhunyt neve.
rtk-. A halál oka

C2 M

1 őzv Oszvaldt M.-né Ül é. anémia
2 Mikuska V, — halva született
3 Cser.;ák János 6 hó. eskór
4 Keller Ágostné 49 é. gümőkór
5 özv. Sorcsik Péterné, 77 é marasmus
G Vojtech Károly 22 é. pneuniónia
7 Brozzmann András 52 é. hasihagytnáz8 Gyurica István 47 é. tüdőlégdag
9 Pomfi József 3G n. vele sz. gy.

10 Mala István 4 é. agyhártyalob
11 Vodnák Anlal 2 é. v. vesegyulad.
12 Kubinszky János 1 é. görcsök
13 Mollek Mihály 3 é. vele sz. gyeng.

H I R D E T É S E K .

Ma vasárnap és kedden
mát>clu> 31-én és áppllis 8-én

A S e m b e r y  t e r e m b e n
saját díszleteivel és felszereléseivel, 

bám ulatos

Balthaaor mester
bűvmskléssi

Lehetetlenségekből összeállított műsorral: A kris
tály  szekrény, Ibikus feje, Élő rózsafáknak 
csodálatos növelése, Delejes kezelés, Nemzetek 
egyesülése stb. stb. Továbbá a fővárosban nagy 

feltűnést keltett

és mindenkor nagy derültséget okozó

Hastesaolése müembereivel.
Kezdete este 8 órakor.

H elyárak: Zártszék 80, GO és 40 ki\ Állóhely 
30 kr. Deákjegy 20 kr. Karzat 20 kr.

Jegyek már kaphatók Márkus M. ur 
cukrászdában.

' Tavaszi és nyári jelentés 1 —

II Bátorkodom a nagyérdemű kő-
II zönséget értesíteni hogy a lég-
■i ujaiib

3 női és gyermek moiel Marná és
cd napernyői 25
& már megérkeztek; úgymint a lég-
«8 finomabb bőr- és selyem kéz-
<u tyük, cipők, gyerm ek ruhák
s finom Ingblúzok, övék és több *<
3 legújabb divatcikkek dús válasz-

tékban. — Továbbá ajánlom a B
•a legújabb divatu férfi nemez és T
3 szalmakalapokat, férfi nyak- T

kendők, ingek, orosz sár cipő- &
M két és minden e szakba vágó ► o
2" cikokkcket az ismert legolcsóbb
c3 árak mellett.

M Kérem üzletem meglátogatását
*o alázattal

II H ercog M.

II főtér.
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Petroleunt-izzó-Bid
Kiváló előnye e z  égőnek ; hogy 
minden 4 cm átmérőjű lámpára 
Kicsavarható. Szerkezete és ke
zelése csodálatosan egyszerű. Ki
fogástalan, korom, szag és ve
szélynélküli, fénylő, tiszta, 
fehér lánggal ég. 80 gyertya
fénynek felel meg. A legnagyobb 

// . \\\> takarékossággal is jár, mert egy
liter bármily közönséges petróleum 15— 1G óra

hosszat eltart.
Árjegyzéket ingyen és bérmentve küld

L e n n e l *  A l f r é d ,  Bécs
V I I .  S c l i o i t e n f e l d g a s s ©  3 0 .  s z .
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ILUSKA® 
CRÉME

arc és kézkenőcs.
T á r  n a p  a l a t t  s z ü n t e t  m i n 
it -  d e n  t i s / . t á t a l u i l . - r i g ó t . tó  

Hölgypor és szappan e szernél 
íw  <a  felesleges. ■» .w «  
1  t é g e l y  1  K o r * .
Kapható a legtöbb gyógyszer

tárban és a gyárosnál:

K ra lo v itz  A d o lf  gyógyszerész
P á p á n ,  (Veszprémmegye.)

fiájé
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155. Ikv. sz. 1900.

Á rv e ré s i h ir d e m é n y i k iv o n a t .
A Selmecbányái kir. jbiróság mint telek

könyvi hatóság közhírré teszi, hogy a selmeci 
lak. pénztár végrehajlatónak Milán Pál illetve kk. 
örökösei végrehajtást szenvedő elleni 391 K 50 f 

kamat h átrálék és járulékai iránti végrehajtási 
ügyében a Selmecbányái kir járásbíróság terű
idén fekvő [Milán Pál tulajdonául bejegyzett a 
bakab. 13. lljkvb. a 4- 8.9. brsz. 8.9. népössz 
sz. ház és udvar IG0 K a +  870. brsz. Csiszovke 
nevű kéri G K, a -j- 2202. hrsz- Cserno blato nevű 
kert 34 K. a -j- 2579. hrsz. na stampovszkom 
cltodniku nevű szántó 146 K. a -f- 3354. hrsz. 
v leplej vode nevű rét 128 K. a +  3333. brsz. 
slampovszka dolina nevű rét 48 K a -j- 100/a. 
hrsz. a. bel telki kori ’/j pajtával 8 K. a +  100/b. 
brsz. bel lelki kert V, pajtával 8 K Úgy iij. Milán 
János és Milán Pál tulajdonául bejegyzett a G23. 
lljkvb. a 1340. hrsz. vairal nevű szöllő 96 K. 
Végre a Milán tulajdonául bejegyzett a 2017. 
lljkvb. a -j- 871/a. hrsz. Csiszovke nevű körire 6 
K-bari ezennel adószerint megállapított kikiáltási 
árban az árverést elrendelte, és hogy a fentebb 
megjelölt ingatlanok az 1901. évi május hó 28-ik 
napján délelőtt 10 órakor Baknbánya községi 
bíró házánál megtartandó nyilvános árverésen a 
megállapított kikiáltási áron alul is eladva lesznek.

Árverezni szándékozók tartoznak az ingat
lan becsárának 10 % -át készpénzben, vagy az 
1881. LX. t.-cz. 42, §-ában jelzett árfolyammal 
számítolt é. az 1881. évi november hú 1-én 3333. 
sz. a. kelt igazságügyminiszteri rendelet 8. §-ában 
kijelölt óvadékképes értékpapírban a kiküldött 
kezéhez letenni, avagy az 1881. LX. t.-cz. 170.
S-a értelmében a bánatpénznek a bíróságnál 
elölegcs elhelyezéséről kiállítótt szabályszerű elis
mervényt átszolgálni.

Kelt Selmecbányán, 1901. évi március hó 13
napján.

A Selmecbányái kir. járásbiróság mini te
lekkönyvi hatóság.

Liha, kir. járásbiró.

Jó és olcsó órák,
3 övi jótállással privát vevőknek

Konrád János
óragyára

arany,rezUst és ékszer áruk 
szállltó-háza

K  r ü x  (Csehország)
Jó nickel-rem. óra ír t 3.75.

Valódi ezüst-rum. óra frt 580.
Valódi ezüst láncz frt 1.20.

Niokol ébresztő óra frt 1,95. _  __
Cégem a os. és k. birodalmi címerrel van kitün

tetve, számtalan arany, ezüst kiállítási érőin valamint 
ezernyi olismerő-levól van birtokomban.

Nagy képes árjegyzék ing-yenés bérmentve.

H ird e tm é n y .
Hogy mindenkori szolgálat készségünkről 

biztosítékot nyújtsunk elhatároztuk, miszerint a 
légszcszfővezetékbe való mind ama bekapcsolásokat, 
melyek keresztül vitele íolyő évi junius hó 1-ig 
a légszeszgyár kezességénél Írásban bejelentetnek, 
teljesen díjtalanul eszközölni fogjuk, feltéve, hogy 
az illető utcában már fővezeték fektetve 
van, és hogy az illető telek a fővezetéktől 10 mé
ternél távolabbra nem esik.

A díjmentes bekapcsolás a légszeszóráig ve
zettetik ; oly kikötéssel azonban, hogy a lovábbi 
légszeszfogyaszlási belső berendezések a lógszesz- 
világilási egyébb tárgyakkal együtt nálunk fognak 
megrendeltetni.

Több emeletes házakba a törzsvezetéket 
; felsorolt feltételek alatt szintén saját költsé
günkön fogjuk bevezetni.

A konyhába a légszeszföző és fűtőkészülé
kekhez szóló vezetéket a később megjelenendő 
tudósításunk szerint ugyancsak díjtalanul fogjuk 
álfalában bevezetni.

Az általunk saját költségünkön létesített lég- 
szeszvezetókek saját tulajdonunk marad.

Az egyes házaknak a fővezetékkel leendő 
bekapcsolásokra szóló bejelentések határidejét 
azért tűztük folyó évi junius hó 1-ig ki, hogy az 
anyag és munkaerő beszerzése iránt kellőkép in
tézkedhessünk.

Berlin, 1901. március 2G-án.
Légsznsz-, v í z -  és villamossági telepek 

részvénytársasága.
W. Seel.

Selmecbánya, 1901. március 28-án.
A légszeszgyár kezelősége:

E. Torger.

CUKRÁSZATA
8ELMECB ÍNYÁSÍ

D E Á K-F E R E N C-U T C A 7./I. SAJÁT HÁZ.
á l l a p í t t a t o t t  i s s o .)

'-*9L-~d»á1írÍ:~

Ajánlja, a nagyérdemű közönségnek, dús 
raktárát, húsvéti tojásokban és piperékben, 
jutányos árak mellett valamint kéri szives meg
rendelését, az ismert jó ízű kalácsokra, az ün
nepekre.

CMef-orice 48, Brizton-Roafl, London, SW,
G Valódi

Zagonai t b ö r p
Kellemes gyógyszer felnőttek
nek és gyermekeknek, görcs, 
hökliurut, tüdőhurut, elnyólká- 
sodás éa minden mellbeteggég 
ellen. Megkönnyíti a falköhö
gést. 3 K. 30 fii. előlegei utal
ványozására egy üveggel küld 
Tliierry A. eyógjsterésx Btlmn-sjíra 
Prcgradán Rohllsch-Sauerbrunn 

mellett. Figyeljünk. 
„A.Thlerry’$Schutzengol•Apothek*‘• 

céggel ellátott kupak zárra.

Első seliectoyai temetkezési yállalat,
A gyász óráiban, midőn a fájdalom 

amúgy is lesújtja a hátramaradt családta
gokat, a temetkezési vállalat van hivatva a 
drága halott temetése rendezésével járó 
gondoktól az élőket megmenteni.

Hogy e nehéz kötelességet pontosan és 
minden igényt kielégitőleg teljesíthessem,költ
séget nem kiméivé újonnan berendeztem

a Selmecbányái első temetkezési vállalatot.
E vállalom bármily fényes vagy egyszerű te
metés teljes rendezését, úgy hogy a gyá
szolóknak sommi gondjuk ne legyon a szo
morú teendőkkel.

Dós r a k t á r t  ta r tó k é  re  és kem ényfa  k o p o rs ó itó l ,
Hullák exhumáltatását, szállítását és az 

ezekhez szükséges engedélyek t megszerzését 
is elvállalom.

Megszabott, jutányos árakat szabok, 
ugv hogy az ellen kifogást senki ne emel
hessen. Mély tisztelettel

Matzán Ferenc
a Selmecbányái

első temetkezési vállalat tulajdonosa.

M M özM leii és felfilimilbatatlaii, tatásaiban csalhatatlan 
Világcikk, kivitel minden országba.

CHIEF-OFFICE 48, BRIXTON-ROAD,_________ LONDON, S. W.
A legmegbízhatóbb, legjobb és az egész világon dicsért és legkeresettebb házisier

Thierry A. gyógyszerész balzsama
Felülmúlhatatlan minden mell-, tlldő, máj-, gyomor- és minden belső betegségnél. Külsőleg a 

legmegbízhatóbb

jg G jT  s e b g y ó g y s z e r * .  T L Ö
Csakis a minden kulturállamban bejegyzett „ a p A c a  v é d j c g y f r j e l “  és a kupakzárba 
sajtolt céggel: Alléin eclit, valódi. Kimutatható óvi gyártási mennyiség 6 millió üveg. 12 kis, 
vagy 6 kettős üveg postán bérmentve 4 Korona — Egy próbaüveg, leírással és az egész föld
kerekségén levő raktárak jegyzékével 1 Korona 20 fillér. Szétküldés csakis az összeg előlegei 

beküldése ellenében.

A .  C e n t i f o l i a - k e n ő c s e
(csodakenőcs név alatt ismeretes) elérhetetlen húzóerővel ós gyógyitalánál. Feleslegessé teszi a legtöbb műtétet. Evvel 
a kenőcscsel egy 14 ó'.os gyógyíthatatlannak tartott csontszú, sőt újabban egy 22 éves nehéz, rákszorü megbetegedés 
gyógyittatott meg! Fcrtőtlenitőleg éz gyorsan enyhülést és hüsitóst és teljes gyógyulást hozóan hat gyuladósoknál és 
mindennemű sebeknél. Gyorsan puhít'és oszlat és megszabadít mindenféle még oly mélyen behatolt idegen testektől. 
Egy tégely csakis az összeg elóleges bekiildéso ellenében bénnentve 1 Korona 80 fillér. Nagyobb megrendeléseknél 

olcsóbban. — Kimutatható évi gyártási mennyiség 100-000 tégely.
Mind a két szer felől egy egész levéltára az eredeti, a föld minden országából származó bizonyítványoknak tohinthető 
be. Óvakodjunk az utánzatoktól és figyeljünk a minden tégelybe beégetett cégre : Apotheke zum Schutzengel des A. Thierry 
Ahol raktár nincsen, no beszéltessük rá magunkat hamisítványoknak vagy állítólagos egyenlő értékű készítményeknek 

megvételére, hanem r e n d e l j ü n k  k ö z v e t l e n ü l  és czimezzük megrendelésünket:

Thierry A. gyógyszerész gyára Pregrada RoMtSCh-Saflerlirm mellett.
(A cs. és kir. állam vasuti tisztviselők szövetkezetének szállítója.)

(Contracter of The War-Office and the Admiralty, London.)
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omlokzat-fesíók-gyár
Kronsteiner Károly Becs, I I I . ,  Hauptsír, 120.

:” 77.
u z '.-S - : — —  ■< ■ »a»Ka^

F ő h e rc e g !  é s  h e r c e g i  u r a d a lm a k ,  c s .  é s  k ir .  k a to n a i  in téxö . 
sé g e h , v a s u t a k ,  ip a r i-b á s iy a  é s  g y á r i  t á r s u la t o k ,  é p ít é s i  vá l-  
la ia io U , é p ítő m e s te re k ,  ú g y s z in t é n  g y á r i  é s  in g a t la n  tu la j.
( Io n o s o k  s z á l l í t ó ja .  E homlokzat-festékek, melyek mószben föloldhutók, 
száraz állapotban porainkban és 40 különböző m intában kilónkint 16 krtól 
fölfelé szállíttatnak és a  mi a festék szili tisz taságát illeti, azonos i 

o la j fe s té k k e l .
Mintakártya, úgyszintén utasítás kívánatra Ingyen és bérmentve küldetik.

Húsvéti tojások "K £- 
dús választékban,;

Torták, alak fagylaltok, parfaitok, 
dessertek diós mákos beuglik, megren
delések pontos és szolid kivitelben.

Nagyérdemű közönség szives párt
fogását kérve.

Kiváló tisztelettel
Borhegyi István

cukrász.
Ezüst-utca I./14.

C X X H * K K H 3 0 Ü Ü t t C K K 3

Jobb és megbízhatóbb 
gazdasági- és kerti-magvak

nem léteznek, mint a minőket 
27 év óta szállít

MAUTHNER ÖDÖN
cs. és kir. udvari magkereskedese

B u d a p e s t e n
Irodák és \  VII. Rottenbtller-utea 33. 

raktárak : | (Közúti villamos megállóhelye.) 
Elárusító 1 VI. Andrássy-ut 23,
helységek: | (A m. kir. operával szemben 

!I6 oldalra ttrjfidü k.pti irjejjséktl kívánatra inejen és bétrmntu küldi.

3CH0TT0LA ERKO
J 3 - \ j L c L s t p e s t

a ruggyanta- (gummi) gyártás magyarországi megalapítója 
műszaki központi üzlet VI. Andrássy-ut 2 . Foneiére palola 

legjobb minőségben gyári áron szállít: 

összes mérleggyártmányok (külön kiadású árjegyzék ingyen 
és bérmentve) a gőzcséplőgépekhez szükséges összes anya
gokat és eszközöket, csapágyfém , kenőszelencék olajhoz 
és sürü Tovottazsirhoz géphajtószijak, vízmentes moz
dony és eséplőgépponyvák, kazal, repce és koesitaka- 
rók, aspast- és gummianyagok, szelepek vizmutatók, 
feszmérők, dobsinek, kenőanyagok, zsiradékok gabona
zsákok, ,,Első“ -kötszerszekrények, mely kötszerszekré- 
nyek a miniszteri rendeletnek megfelelően minden ipartele

pen, gyárüzemnél, malomban, stb. beszerzendők.

Árjegyzék és ismertetések

ingyen és bérmentve.

d e

fir>.vrj.j  Késsem c>r ̂ UBasas’jatKS.Jijía .-üSttiKar.':- i-xvsi tiSM/sR-zswLUB&siE'Rüaxní aj

Vt±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±± ±±±±±2c±±±±tf 
*  %
|í Van szerencsém a nagyérdemű közönség b. S|

tudomására hozni, hogy miután a Szt.-Háromság-téren 
levő korcsma üzleteméi feladom és ugyanott nagy 
raktárom van

régi valódi bazini és cetényi 
borokból;

hajlandó vagyok most a húsvéti ünnepekre mélyen
leszállított árban eladni. *

Teljes tisztelettel 
B o s e n f e l d  J ó z s e f

érroentTc küldi. , t S

t

f MUHLE
tele MAGVAK, és FÁKn ö v é n y e k .. .

líinően tenyésznek. Tessék az 1901. 
évi föárjegyzéket hozatni, melyei 

ingyen és bérmentve küld.
M U H L E  VILM O S, «. é. kir. udvariiiálliti. T E M E S V Á R .
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Nyomatott a laptulajdonos Jocrgcs Ágost üzv. ós fia könyvnyomdájában Selmecbányán, "ÍM E


