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Egy évre........................................................ 4 frt.
Fél évre........................................................ 2 „
Negyedévre................................................ 1 ,,

Egyes szám ára 10 kr.
Egyes számok kaphatók a kiadóhivatalban és Joerges Á.özv. és fia 

könyvkereskedésében.

Hivatalos, magán és nyílt-téri hirdetések megállapított díj

szabásunk szerint számíttatnak és minden általunk közölt 

hirdetésre felvilágosítás ingyen adatik.

Iskolai mizériák.
Két iskola van városunkban, melyekért 

szégyenkeznünk kell. Nem a tanerők, sem 
ez iskolák vezetése fölött, hanem igenis az 
iskolai helyiségek miatt.

Ez iskolák egyike: a városi r. k elemi 
iskola. Először is tehát erről akarunk szó
lam. Mi már előzőleg is rámutattunk ez 
iskola botrányos állapotára, de sajnosán 
kellett tapasztalnunk, hogy úgy, miként 
több más felszólalásaink is, az illetékes 
körök által figyelembe nem vétettek s igy 
most már egyenesen kimondjuk azt, hogy 
ezen botrányos állapot tovább nem tűrhető; 
mert ott, hol száz és száz gyermek egész
ségéről, fizikai és psichikai épségéről, jö
vendő jóvoltáról van szó, ott bármily sze
rény körben működjön is lapunk, erélyesen 
felszólalni kötelességünk és egy ily fontos 
kérdés felett egyszerűen s könyelmüen 
napirendre nem térhetünk. Tapasztalva pe
dig azt, hogy eddigi e tárgyban tett fel
szólalásaink eredménytelenek voltak, kény
telenek vagyunk felhívni az országos köz
egészségügyi tanács figyelmét arra, hogy

T á r c z a.
Kicsi tűzhely.

Kicsi szoba —■ kisebb szoba :
Ennyi a lakásom ;
De a napot — a szép napot —
Reggel — este látom . . .

Kicsi tűzhely: kicsi kenyér 
Süthető csak rajta ;
Hanem tudom, hogy azon még
A király is kapna ...

Lovam még csak kicsi sincsen,
Magam lábán járok;
Hanem azért tudom, rajtam
Ki nem fog az árok ! . .

Két télen is — két nyáron is 
Egy-egy ruha járja . . .
Ki is bánja ? hacsak nem a 
Kefénknek a háta . . .

Gyere? kicsi feleségem,
Tudom mi a vágyad . . .
Selyem helyet betakarja
Két karom a vállad’ . . .

Láng József. 

ezen iskolák közegészség szempontjából 
mindaddig bezárattassanak, a míg az épület 
át nem idomitíatik, vagy ezen iskola czél- 
jaira egy másik alkalmas épület rendel
kezésre nem bocsáttatik.

Valóságos borzongás futja át az ember 
testét, ha ez iskola épületébe belép. Dohos, 
bűzös szaggal van itt a levegő telítve; a hátsó 
falakról a szó szoros értelmében csurog itt 
a víz s ehhez a szobák, mert termeknek 
absolute nem nevezhetők, alacsonyak és 
nagyon nehezen szellőzhetők. A feljárat és 
a pitvarok tömlöcz sötétségnek, undok ned
vességet árasztva ki . . . egy szóval va
lóban rettenetes. A börtönbe zárt gonosz
tevők egészségesebb légkörben vannak, 
mint e szánni való gyermekek, kik össze
zsúfolva s úgyszólván összekuporodva kény
telenek ezen iskolába járni.

Pedig már 1885-ik évben, Bódog Al
bert volt közegészségügyi tanácsos váro
sunkban járván s ezen iskola helyiségeit is 
megvizsgálván összecsapta kezeit a tapasz
taltakon elcsudálkozva és kijelentette, hogy 
ezen iskola ily állapotban egy

Utazás Egyptomba.
Irta: Vitális István. 

III.
A rövid ideig tartó kocsizás épen elegendő 

arra, hogy bepillantsunk a keleti életbe. A nyüzs
gés, a zűrzavar, a fülsiketítő lárma, az emberek
nek testszinben, ruházatban, nyelvben mutatkozó 
tarka változatossága úgy helyezkednek el a lélek
ben, mint a kalejdoszkop varázsképei . . .

Már 9 órakor kirobog velünk a vasmozdony 
a szép indóházból s érdekes vidéken, a Nílus 
delta vidékén halad át. Elsőben keskeny töltésen 
megyünk a Mareotisz és az Abukiri tavak nagy 
kiterjedésű vize között. A tavon tömérdek vízi 
madár úszkál s a vasmozdony zajára ijedten röp
pen fel. Akárcsak a magyar nagy alföldön jár
nánk a zöldár idején s az átutazott tájnak alföl
dünkhöz való nagy hasonlósága még szembeszö- 
kőbb később, a mikor a Mahmudije csatorna 
mellett halad el a vonat: síkság mindenfelé med
dig a szem ellát s rajta sehol egyetlen halom. . . 
Mintha otthon járnánk a Tisza-Kőrös mentén 
nyár elején . . . Mindenfelé jól miveit föld, a me
lyen szép zöld vetés diszlik s közte ezüst háló 
gyanánt az öntöző csatornák vize csillog, A kö
vér takarmányban sorban egymás mellett látjuk 
kipányvázva Egyptom házi állatjait, a barna bőrű 
bivalyt, a szürke csacsit, a nemes arab lovat, az 
egypúpú tevét, a fürge kecskét, s a kövérfarku 
juhot; körülöttük fehér gémek, fehér billegények 

perczig" sem tűrhető, hogy bor
zasztó elgondolni, mily kárt oko
zott az, az o11 j áró zs en ge gy er in e- 
k e k egészségében és minderről jegyző
könyvet vétetett föl és kimerítő jelenté
sével azt a belügyminisztériumhoz fel is 
terjesztette.

Azóta 11 esztendő múlt el. Hány 
gyermek egészsége sínylette meg azt, hogy 
az időközben elhalt közegészségügyi taná
csos jelentése el nem intéztetett, vagy 
legalább úgy nem intéztetett az el, mint 
a hogy azt kellet volna! Különben ezen 
jelentést megtalálhatja a közegészségügyi 
tanács, irattárának 1885-ik évből származó 
ügydarabjai közt.

Ha fentebb elmondott szavaink való
sága felett kétség merülne föl, küldjön a 
közegészségügyi tanács újból egy tagot 
ide, ki azután személyesen is meggyőződ
hetik arról, hogy ezen épület még börtön
helyiségre sem alkalmas ily állapotban, 
nem hogy az iskolai czélokra volna fel
használható.

Az ember itt Önkénytelenül összeha- 

szürke varjak s bársonyruhás fecskék. Egyptom 
parasztját, a földművelő felláh-ot is ott látjuk; gug
golva sarlózik, vagy a nyikorgó merítő kerék elé 
fogott bivalyt ösztökéli, mert habár áldott is itt 
a föld, öntözés nélkül nem hoz termést.

Egész Egyptomban igen kevés az eső. Alexan
dria vidékén az egész évi eső mennyisége 226 
mm., Kairó vidékén pedig csak 35 mm., holott 
a szárazságáról ismeretes Magyar Nagy Alföldön 
legalább is 600 mm. az évi esőmennyiség.

A gyér esőzéshez járul még a nagy meleg
ség; Alexandria vidékén az évi középliőrnérsék- 
let 20 8° G. a mi alföldünkön pedig csak fél annyi 
t. i. 10'4° de mig az Alföldön januárban a havi 
középhőmérséklet — Lö0 C. csupán, Alexandria 
vidékén 15° G. a havi középhőmérséklet január
ban is, az év leghidegebb hónapjában ; augusztus 
hóban pedig 27° G.

A csekély esőzés és a nagy melegség nyomát 
óriási szárazság követi, s így Egyptom jóléte egye
dül a Nílustól függ.

A Nílus térit a terméketlen mészkő ta
lajra évről-évre termékeny iszapot, a Nílus ki
áradó vize pótolja az esőt. Az áradás junius vé
gén kezdődik s augusztusban és szeptemberben 
elárasztja vizével az egész földet, októberben éri 
el a viz a legnagyobb magasságát s azon túl 
apadni kezd s egész télen át a medrében folyik.

Valamikor a Nílus kiáradó vize az egész 
völgyet elöntötte, most azonban, mivel a medrét 
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sonlitásra jön és eszébe jut, hogy íme iz
raelita polgártársaink kevesen vannak s 
mégis mily tiszta, egészséges, a czélnak tel
jesen megfelelő elemi népiskolájuk van és a 
város, melynek kötelessége volna ez úton 
is példát mutatni, egy ily nedves, bűzös, 
dohos, a legnagyobb mértékben egészségte
len iskolát meg tud tűrni,

A másik iskola, melyért ugyan nem 
egészségi szempontból, hanem azért, hogy 
egyáltalán otthona nincsen, kell szégyen
keznünk: az apáczák leányiskolája. A 
mióta az apáczák zárdáját, a melyben a leány
iskolák termei is voltak, düledékes volta 
miatt hatóságilag kilaktalanitották, azóta 
ezen iskolák helyiségei és az óvoda 4 
mond négy, egymáshoz nem legközelebb 
fekvő épületben van elhelyezve és egyelőre 
roppant csekély kilátás van arra, hogy az 
apácza-zárda rövid időn belül felépittctnék. 
Hibázik ugyanis a szükséges pénz. Hiszen 
a város is csak 4000 irtot szavazott meg 
c czélra, mi ugyan édes kevés. — Re
ményünk a herczegprimás ő Eminencziájá- 
ban összpontosul, ki, mint halljuk, ígéretet 
is tett volna, hogy e zárda felépítéséhez 
hathatós segélyezést fog- nyújtani akkor, 
ha tapasztalamba, hogy a város is az ügyet 
minden erejéből felkarolja.

Rajtunk, a városon áll téliát most meg
mutatni ezt s akkor a prímás ő Eminen- 
cziájának segélyével együtt csakhamar si
kerülni fog a selmeczi apáczazárdát újból 
felépittetni s ezzel leányiskoláinknak ismét 
egységes otthont adni.

Újdonságok.
— Személyi hírek. Hültl József miniszteri 

tanácsos, bányaigazgató, neje ő méltóságával együtt 
Budapestre utazott s mint halljuk a mai napon 
tér vissza. — Farbaky István orsz. gyűl, képvi
selőnk a húsvéti szünidőt városunkban tölti. — 
Pfeffer Aladár volt selmeczi járásbirósági jog
gyakornok és végzett bányász akad hallgató Ig- 
lóra bányaesküdtnek neveztetett ki. — Richter 
Géza szélaknai bányamérnök, mint a kormány

is mélyebbre ásta, meg a viz mennyisége is meg
fogyott, nem önti el az egész völgyet. A Nílus 
völgyének az a része, a mely az ártérbe esik, 
első osztályú termőföld (ráye vagy bajadi) az 
pedig, a mely az ártéren kívül esik, öntözésre 
szoruló másodosztályú föld (saraki).

Az áradás után az egyptomi paraszt, a 
földmivelő felláh ugyanolyan primitív, kerék nélkül 
való faekével, mint a minőt évezredekkel ez előtt 
a fáraók idejében használtak, felszántja a por
ti anyós talajt, elveti a szemet s fahengerrel be
hengereli. Ilyenkor — januárban — azután arasz
nyi a vetés, sőt helylyel-közzel már a kalászait 
is hányja a gabona. Ezt a téli vetést február 
áprilisban aratják le ; ez a leggazdagabb aratás. 
A bajadin ez az egyedüli aratás, a sarakin el
lenben ez után a tavaszi vetés jön: az indigó, 
a pamut, a durra, a dohány, a hagyma, a dinnye 
és sok helyen a rizs és a czukornád. A tavaszi 
vetést ősszel learatván, közvetlen az áradás kez
dete előtt még durrát és kukoriczát vetnek, a 
mely 70 nap alatt megérik.

A sarakin tehát háromszor arat a felláh, 
s az aratás, ha reggeltől-estvélig öntözte a föl
det, rendkívül gazdag, de azért az egyptomi 
paraszt sorsa sokkal mostohább még most is 
mint nálunk a szabadságharcz előtt. A felláh 
földjének most is csak zsellérje s a termés egy 
ötödét az államnak tartozik beszolgáltatni. Innen 
van, hogy a föld csodatermékenysége mellett is 

kiküldöttje, múlt kedden Galicziába utazott az ot
tani pelroleumforrások tanulmányozása czéljá-> 
ból. — Gretzmáeher Gyula kir. főbányatanácsos 
akad, tanár bányász akadémiai hallgatóival gya
korlati tanulmány útra Salgó-Tarjánba utazott, 
honnét e napokban tér vissza. - Strasszer Győző 
selmeczbányai igazgatósági számtiszt saját kérel
mére az aradi kir. jószág igazgatósághoz ugyan
ezen minőségben áthelyeztetett. — Krausz Kálmán 
főkapitányunk múlt kedden Nagy-Sarlóra (Barsm.) 
utazott súlyosan beteg anyósának meglátogatá
sára s onnét csak e napokban érkezik vissza.

— Halálozás. Krausz Kálmán főkapitá
nyunkat és családját érzékeny gyász érte ; anyósa, 
Dussics szül. Litassy Mária úrnő ugyanis e hó 
7-én Mező-Kis-Sarlón (Barsmegyében) 59 éves 
korában meghalt. Az elhunyt úrnőt, férjén kívül, 
a Litassy, Krausz és Bencze család, valamint, nagy 
számú és előkelő rokonság, jó barát és ismerős 
gyászolja.

— A tisztújító közgyűlés, mint azt már 
jeleztük, jövő szerdán fog megtartatni még’ pedig 
Horváth Béla főispán elnöklete alatt, a ki már 
14-én érkezik városunkba.

— Várva várt kedves vendégünk érke
zik városunkba jövő kedden. Megbízható forrás
ból értesülünk ugyanis arról, hogy főispánunk neje 
ő méltóságát is lesz szerencsénk férje oldalán e 
hó 14-én itt üdvözölhetni.

— Eljegyzés, fconkolvi István vasgyári mér
nök Zólyomban, jegyet váltott Sziklay Irma kis
asszonnyal Szélaknáról.

— Kinevezések. Ágoston Péter végzett jo
gász a selmeczi kir. járásbírósághoz joggyakor
noknak — Itj. Schuszter Rezső, Id. Schuszter 
Rezső polgártársunk fia, a zágrábi erdőigazgató
sághoz erdészjelöltnek lett kinevezve.

— A bányászati és érdészeti egyesület sel
meczi választmánya ülést tart e hó 18-án, melyen 
Csáthy Árpád akad tanársegéd fog előadást 
tartani.

— A F. M. K. E. helybeli választmánya 
Farbaky István országgyűlési képviselőnk elnök
lete mellett pénteken, f. hó 10-én d. u. 5 óra
kor a városház tanácstermében gyűlést tart, mely
nek főtárgya a Jáhn Vilma oki. óvónő Selmecz- 
bányára történt megválasztatása folytán megüre
sedett felsőhodrusi óvónői állás betöltése lesz.

— A bányajoga memorandum bizottság e 
hó 11-én d. e. 11 órakor Selmeczbányán az aka
démia tanácstermében gyűlést tart, melyre az 
idegen tagok közűi Dr. Fehér Manó ügyvéd Te
mesvárról és Hoznék János bizottsági előadó és 

szegénységben él a felláh, rongyos a ruhája pisz
kos a lakása.

A mozdony éppen egy felláh falu felé robog 
Hatalmas hangyadombnak tetszik előbb, s a mikor 
elrobog mellette a mozdony, látni, hogy a dom
bon nilus iszapból vert falak feketéinek: felláh 
gunyhók ezek, a melyek alig emelkednek ember- 
magasságnyira s a mi czigányaink putrijától messze 
elmaradnak. A terebélyes szikornorok alatt pisz
kos nép ácsorog.

Damanhur az első nagyobb község, a 
mely útba esik. Mindenfelől özönlik ide a barna
bőrű felláh. A legtöbb fürge szamáron, a többi 
tevén vagy gyalog. Férfit a nőtől alig külömböz- 
tethetni meg ; egyaránt.szamaragol mindakettő, ha
sonló sötétkék hosszú ing a fő ruhadarabja en
nek is annak is.

Damanhurnál messze elmarad a Mahmudije 
csatorna vize, nemsokára azonban szélesebb viz- 
meder következik: a Nilus Rosettai delta ága. 
Vashídon robog át a mozdony rajta s a hirtelen 
szőke vizen gabonaszáliiló vitorlás dereglyéket 
látunk. A deltaág jobbján K a f r - Z a y a 1 terül el. 
A város silány sárházai között karcsú datolya 
pálmák s a határban olajfa ügetek. Az égen 
barna felhő gomolyog s megered az eső; nehány 
csep esik le csupán s a felláh zavartalanul me
ríti tovább a csatorna vizét.

(Folyt, köv.) 

kincstári ügyész Beszferczebányáról fognak ide 
érkezni. A bizottság a memorandum által főképen 
a bányatörvényjavaslat keresztülvitelét óhajtja 
megsürgetni.

— Vasutunk ügyében, az érdekeltség ne
vében Rudnay Béla és Ivánka László elnökök 
egy átiratot intéztek városunk közönségéhez, 
melyben meg van Írva, hogy Horschilz Frigyes 
vállalkozó mérnök hajlandó oly feltételek mellet!, 
mint mi azt már előbbi számunkban közöltük. 
Némétitől a kincstári ezüstkohóig az ipolvvölgyi 
széles vágányu vasutat kiépíteni. Az átirat egy
szersmind kéri, hogy a város közönsége ezen 
terv keresztül viteléhez hozzájáruljon és e czélra 
120, illetve 200 ezer forint erejéig particzipáljon 
a részvényeken. — Nos hát mi e jóakaratot szé
pen megköszönjük és e tervezett vasút kiépítésé
ről inkább lemondunk.

— Talált hulla. Bakabányán mint a hely
beli járásbíróságot táviratilag értesítették, Bakos 
Samu bakabányai lakos hullája vizbefulva talál
tatott. A vizsgálat megejtése végett Dessewffy 
Aurél vizsgáló bíró tegnap d. u. Bakabányára 
ment.

— Banderístáink felszerelései mégis elké
szülnek: A legtöbb gondot okozott 3 nyerges ló 
már meg van vásárolva. Ezek közül egyet Ba- 
gonyán, kettőt pedig a losoncz-tugári vásáron 
vettek meg. A díszruhák is készülnek Friebert 
Ferencz szabóüzletében, melynek kirakatában a 
a nemzeti banderiális zászló már is látható.

—- Eltűnt kereskedő segéd. Közöltük múlt 
számunkban, hogy G. E. kereskedő segéd múlt 
ho 27-én kora reggel elhagyta lakását s nyoma 
veszett. A múlt napokban Nyitray Béla szécsényi 
gyógyszerész gyakornok sürgönyzött, hogy az el
tűnt kereskedő regéd Szécsényben van. E sürgöny 
folytán a szerencsétlen anya kérelmére, főkapi
tányunk, Kiéin Frigyes rendőrfogalmazót Szécsény- 
be küldte azon utasítással, hogy a kereskedő se
gédet ide visszakisérje. A rendőrfogalmazó meg
bízatásában el is járt csakhogy a szécsényi járás
bíróság. hol G. E. bizonyára elmezavarában el
követett. gyújtogatás miatt tartóztattatott, vona
kodott őt kiadni azon indokolással, hogy az el- 
megzavarodottnak látszó, szerencsétlen fiatal em
bert ' Balassa-Gyarmatra kell, hogy szálitsák tör
vényszéki orvosi megfigyelés végett. Ez meg is 
történt.

— Rendőri hírek. Vlkolinszky Gábor, Isten
áldás tárnái takarító fiú múlt hó 30-án az éjjeli 
műszakban a bányában munka közben súlyosab
ban megsérült. — Halai Antal hodrusi bánymun- 
kás neje e hó 2-án éjjel férjével veszekedni kez
dett s oly haragra lobbant, hogy egy konyhakést 
kapva fel, már ágyban fekvő férjét leszúrással fe
nyegette. Halai ágyából kiugorva neje kezéből a 
kést kicsavarta, mire a neki dühödt asszony egy 
töltött fegyver után nyúlt, melyet azonban mos
toha fia Gáfrik János tőle elkapott. Az úgy látszik, 
nem valami rendkivüli bátorsággal rendelkező férj 
kénytelen volt neje előtt a szomszédságba mene
külni. A konyhakést és a töltött, fegyvert a hod
rusi rendőrbiztos a kapitánysághoz küldte be s 
Halamé ellen az eljárást megindították.

— Diófa erdő. Említettük már, hogy a 
millenium émlékére városunk területén egy diófa 
erdőt akarnak ültetni. E tervre vonatkozólag Dr. 
Tóth Imre bányakerületi főorvos terjedelmes ja
vaslatot nyújtott be a városi tanácshoz, mely a 
jövő közgyűlésen tárgyaltatni fog. Polgármeste
rünk azt fogja e tárgyban indítványozni, hogy a 
diófa erdő a puskaporos torony körül elterülő 
legelő és bozótos nagy területen ültettessék, mely 
terület minden tekintetben igen alkalmas volna a 
jelzett czélra.

— Népmozgalmi kimutatás. Elmúlt már- 
czius havában a belváros területén 15 fiú és 21 
leány, tehát összesen 36 gyermek született. Meg
halt : hét éven aluli gyermek; 19; 17 és 30 év 
közt: 1 ; 31 és 50 év közt: 4; 50 éven felül 12. 
Egybekelés márczius havában egy sem volt.
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Különfélék.
— Interpellácziók. A Zsigmondy-utcza több 

lakójától a következő panaszt vettük : A Zsigmondy 
utcza valóban oly képet nyújt, mintha valami 
ostromállapoton ment volna keresztül. Ama bi
zonyos, évek óta készülő támfal nemcsak hogy 
mostanáig sincs elkészítve, hanem még düledé- 
kesebb állapotban van, mint volt, A kövek, tör
melékek, gerendák stb. valóban veszélyessé teszik 
az ottani közlekedést, de veszélyeztetve van a 
felső út is, különösen azon hely, a melyen az uj 
Lestyánszky-féle ház épült, ha e támfal gyorsan 
telepíttetni nem fog és ez állal a földcsuszamlás 
meg nem akadályoztaiik. Fog-e tehát intézke
dés-történni végre — valahára, hogy ezen utcza 
rendbe hozassék ? ! Az Erzsébet-aknai volt korcsma 
helyiség tőszomszédságában még mindig ott dísz
ük a hálom, mind nagyobb emelkedésnek ör
vendő ganéjdomb. Lesz-e intézkedés téve ezek
nek elhordatása iránt?!

— A hodrusontartott értekezletre vonatko 
zólag a következő tudósítást kaptuk: „Becses lapjá
nak legutóbbi számában foglalt közleményére van 
szerencsém jelenteni, hogy7 a hodiusbányai választó 
polgárok f. hó 6-ára hirdetett gyűlése az illetékes 
hatósági engedély előleges kieszközlése mellett, 
tényleg megtartatott. — Mely alkalommal tek. 
Puskás József ni. kir. mérnök ur lett a gyűlés 
elnökévé, Gerengai Pál annak jegyzőjévé meg
választva. — Az elnök ur szép s hatásos meg
nyitó beszéde után 12 tagnak választása követ
kezett, azon czélból, hogy e szűkebb körű bi
zottság f. hó 13-án összeül s ugyancsak a helyb. 
biztos ur jelenlétében összeállítja a kérvénynek 
azon pontjait, a melyek az illetékes hatósághoz 
fellerjesztendők lesznek s különösen záros idő 
alatt fogja kérelmezni a hatósági közeg jelenlé
tében a végleges bizottság mielőbbi megvá
lasztását stb. Az előterjesztés készítéséhez 
megválasztottak Priviczky Ádám 41, Timko 
Pál 37, Dr. Schlesinger Antal 3G, Petrnák 
János 35, Usehlbetz Mihály 31, Dvojicska Ferencz 
30, Bújna Lajos 26, Horváth Péter 25, Sztraka 
József 22, Piitz József 20, Daubner Lajos 19, 
Liechner József 17 szavazattal. — Kellemetlenül 
érintett azon egy polgártárs által kérdezőleg 
tett nyilatkozat, nem szerepel-e nemzetiségi kér
dés is, de erre nézve a programmban, nyíltan — 
mindenkor megmondjuk — hogy az ott levőket 
nem a politika, de pusztán az életkérdés ve
zette s utalta a megjelenésre. Óvást emeltünk 
azon minden alapot nélkülöző, s rósz hiszemű 
vádaskodás ellen, mely nekünk akár nemzetiségi, 
akár más politikai irányzatot e mozgalmunknál 
imputal. Ez ellen protestálunk teljes erőnkből! 
Hodrusbányán 1896 április hó 8-án

Priviczky Á d á m.“
— Érdekes turista útnak indult múlt hó 

27-én három akadémiai polgár: Pongrácz Kál
mán, Báth Ferencz és Ujágh Zsolt, mely utat 
daczára a kedvezőtlen időjárásnak, szerencsésen 
meg is tettek, megmászva a „Csertő vicza" (Teuf- 
felshochzeit, ördöglakodalma volna magyarul) 
nevű Zólyom és Liptó megye között emelkedő 
havast. — Mint e koczkázattal járó ut leirója 
megjegyzi, vannak még Selmeczen vállalkozó 
szellemű ifjak, s mi részünkről örömmel vesszük 
ezt tudomásul, mert mindig szép az, ha a túl- 
pezsdülő ifjúi erő nem egészséget és szellemet 
egyaránt rontó túlkapásokban, de ily edző, férfias 
gyakorlatokban nyilvánul. Hogy e turistaút leírá
sának közvetlenségét ne csorbítsuk, beszélje el 
azt maga a leiró Pongrácz Kálmán.

„Még a múlt hó szép verőfényes — mond
hatni nyári — napok egyikén megbeszéltük volt, 
hogy utunkat a húsvéti ünnepekre nem vonattal 
(a menynyiben manapság már mindenki igy uta
zik) hanem gyalog tesszük meg. — Hogy utun
kat igy megtehessük, egy a liptói havasokban 
fekvő s 1320 méter magas C s e r t o v i c z a nevű, 
hóval, borított hegyet át kellel másznunk! — Mi
dőn tervünket collegáinknak előadtuk — azon 
czélból hogy még egy-két partnert találjunk — 

azok szörnyű lködve igyekeztek lebeszélni tervünk
ről — Partner több nem akadt s igy mi elhatá
rozásunkhoz híven, semmitől meg nem rettenve 
mull hó 27-én (pénteken) délután jól fölszerelve 
revolverrel s clipiclapatoriumokkal felszálltunk a 
vonatra mely minket egészen Zolyom Brezóig 
vitt, hová esti 9 órakor érkeztünk. Itt a vasgyári 
tiszturak vendégszerető fogadtatásában része
sülve egy órai pihenés után megkezdtük vígan 
a gyaloglást! utunk 2 kilométernyi távolságra 
az országúton vitt. — Ezen távolságon áthaladna 
balra tértünk. — Egy darabig meglehetős tág 
völgyben mentünk, elhagyva „Sebetér" és „Vá
mos" nevezetű falvakat — „Jarabó" községbe 
értünk, hol 15 percznyi pihenést tartottunk. — 
A rövid pihenő után egy félórát haladva a C s e r- 
tovicza hegy alján voltunk éjjeli 7a2 órakor. 
Most kezdődött a mászás az egyelőre csak bokáig 
érő hóban; körülbelől egy órát haladtunk, midőn 
az eddig oly szépen mosolygó holdat sűrű felle
gek vonták be. — Az igazat megvallva, egy pi- 
czikét megszeppentünk, de egyet hörpintve a ku
lacsból. tovább mentünk az iránytű jelzése sze
rint, melyet a sűrű erdőben rövid időközökben 
gyufafénynél megnéztünk! Alig haladtunk 3/4 
órát, a hó mindig sűrűbben és sűrűbben hullott 
alá. — Körülbelül 700 méternyire lehettünk a 
hegy csúcsától, midőn lábaink térdig süppedez- 
tek a hóban. — Ez azonban nem riasztott min
ket vissza utunk folytatásától. — Szótlanul ha
ladtunk egymásután 2 lépésnyi távolságban. Egy 
darabig minden baj nélkül haladtunk tovább 
a félig fagyott havon mig egy nyíltabb, famentes 
helyre ériünk. — Én elöl mentem s mit sem 
sejtve erősen lépdeltem, mire hónom aljáig süp
pedtem a hórétegbe — két kollégám nevetésre 
fogta a dolgot, de bezzeg mikor látták, hogy meny
nyire vagyok bent a hóban, segítségemre jöttek 
s nagy ügygyel-bajjal kihúztak. — Ez ismétlő
dött 14-szer, hol egyikkel, hol másikkal, hol a har
madikkal — Ez persze roppant sok időt vett 
igénybe, úgy hogy végre nagy nehezen reggel 5 
óra 30 perczkor elértük a hegy csúcsát. — Itt 
bálát adva az Istennek, koczczintottunk édes ma
gyar hazánk jólétére s három revolver lövéssel 
tudtára adtuk a liptói oldalnak megérkeztünket! 
A leszállás már könnyebben ment, úgy hogy 6 
óra 55 perczkor már „Bocza" liptói faluban 
voltunk! Egy órai pihenés után folytattuk utun
kat s délután '/21 órakor már Liptó-szt- 
Miklóson voltunk, tőnkre tett czipővel s ru
hával! Innen a délutáni vonatta! hazaérkeztünk 
Kubachra- (Szepes megye) s hála az Istennek, a 
legjobb egészségnek örvendünk.

— ,,Hulló levelek4 , Abai Ottó munkatár
sunk versfüzete megjelent s azt lapunk t. olva
sóinak, barátainak és jóakaróinak szives figyel
mébe. pártolására ajánljuk újólag. A versfüzetet 
mai számú lapunkkal együtt küldjük szét, azon 
reményben, hogy városunk t. közönsége nem zár
kózik el a helyi irodalom termékének pártolása 
elöl. Ha valamelyik tisztelt olvasónk mégsem kí
vánná a csinos kiállítású, szép tartalmú versfü
zetet. megtartani, kérjük azt szerkesztőségünkhöz 
vissza-juttatni. A megtartott füzetek árának be- 
szedésé-vel lapkihordónk van megbízva. A jövő 
csütörtökig vissza nem küldött, füzet megtartott 
nak tekintetik. A fűzet ára 2 korona.

-- A magyar Osztály-Sorsjáték sorsje
gyeinek a III. osztályra való megújítása kez
detét vette. Ezen nemcsak nálunk, de külföldön 
is oly gyorsan népszerűvé lett sorsjáték utolsó 
főhuzása május 12—28-ig ejtetik meg. A ki nem 
húzott II, osztályú sorsjegyek azok visszaszolgál
tatása és a megújítási dij, és pedig: 1 egész 20 
frt, 1 fél 10 frt, 1 tized 2 frt, és 1 huszad 1 frt 
lefizetésével a sorsjegyeken jelzett elárusítóknál 
legkésőbben május 2-ig ujitandók meg. Teljes 
sorsjegyeket (mind a három osztályra érvényes 
sorsjegyeket) nem kell megújítani és a III. osztály 
húzásán minden további nélkül résztvesznek. A 
rendkívül kedvező nyereményesélyekből csaknem 
mindenki igyekszik a maga részét kivenni és igy 
elképzelhető, mily óriási erőmegfeszitésükbe kerül 
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az alárusitóknak. hogy a közönséget a tömérdek 
sorsjegynek kifizetésével és megújításával kielé
gíthessék. Heintze Károly föelarusitóhoz Buda
pesten naponként ezer számra érkeznek a levelek 
részint a ki nem húzott sorsjegyeknek megújítása, 
részint a nyertes sorsjegyeknek kifizetése czéljából. 
Ezen leveleknek elintézésénél természetesen a 
legnagyobb praecisitással és pontossággal kell el
járni. Épen azért csaknem lehetetlen azok igé
nyeit kielégíteni, kik sorsjegyeik megújítását az 
utolsó napokra, vagy pláne a határnapra (május 
2-ra) hagyják. A pontos és correct kiszolgálás 
érdekében tehát ajánlatos, hogy a megújítandó 
sorsjegyek az illető elárusítóknál minél előbb 
praesentáltassanak illetve beküldessenek.

Egv szobor panasza.
Szent szobor áll árván, már egy nehány éve 
Romlás- s pusztulásnak szabadon kitéve. 
A mi rajta disz volt, rég lekopott róla, 
Moha lepi, dudva kandikál alóla.

Hejh, pedig de másként volt az réges-régen !
— Akkor talán nap is más állott az égen. — 
Más volt akkor még az ember szive lelke; 
Ájtatós imádság ég felé emelte.

Most már — ki is nézne a szent szobor felé?! 
Ki is vetne gátat pusztulása elé? !
Szégyenli az ember régi szép erényét. 
Pusztuljon el hát, mi rá emlékeztetné !

És az árva szobor felfakad panaszra, 
Keserű panasztól remeg néma ajka.
De ti nem látjátok, de ti nem halljátok, 
Nembánomság köt le, mint a súlyos átok.

„Minek is állok én itt úgy elfeled len ?!
Holló, varjú károg gyászosan felettem. 
Kövemet az idő rontó keze rójja,
Kerítésem barmok kötőféktartója,"

„Hol az ima hangzott föl azelőtt régen,
Most kufár vesz össze egynéhány filléren, 
S ott fekszik körültem, szent szobor körül a 
Kíméletlen vásár ocsmány hulladéka."

„Ti urak, nagy urak, nézni el tudjátok?!
A szégyen érzete nem száll ti reátok ?!
Hol elődeitek voltak térden állva,
Azt a hitvány tömeg most, sárral dobálja?!"

„Ti urak, nagy urak! Nincs már Istenetek?! 
Hogy szentjét igy csúffá tenni engeditek ? !
Vagy ha már nem szabad talán szentnek lennem, 
A szép szobrászmüvet, tekintsétek bennem!"

„Itt mellettem áll a város büszke háza; 
És reám lenézve, búsan fejét rázza.
Szemben vélem ott a főispán lakása;
Lakója elfordul, búmat meg ne lássa."

„Meg ne lásson engem, mint pusztulok én el, 
A feledett múltnak dicső emlékével. — 
Elpusztulok, el, és szégyen az reátok! 
Neveteken ezt a foltot ne hagyjátok!"

„De hiszen talán még nem veszet t. el minden! — 
Engedjelek, oh, még ti bennetek hinnem! 
Ugy-e, megőriztek a város díszére, 
A múlt s nevteknek díszes emlékére?!

Szerkesztői üzenetek. — P. W. K. Ha ön 
azt gondolja, hogy az ijesztgetései, jobban mondva fenyege
tései minket megrémítenek, akkor nagyon méltóztatik tévedni! 
Helyt állhatunk mindig azért, a mit közölni jónak látunk. — 
X. Hodrusb. Az előfizetési pénzt legezéiszertibb postautal
ványnyal czimiink világos kitüntetése mellett megküldeni. — 
G. F. Abai Ottó, „Hulló Levelek-* czimii versfüzete megjelent 
s 1 írtért Joerges Á. ur könyvkereskedésében és a szerkesz
tőségben kapható.

SELMECZ BÁNYAI HETILAP.
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Hirdetések. Apró hirdetések, 
Ezen hirdetési ro
vatban minden 
hirdetésért egy 

korona fizetendő 
és felvilágosítást 
ingyen ad a ki

adóhivatal.
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Kitűnő aezélsör I

Van szerencsém a mélyen tisztelt közönség becses emlékezetébe hozni, 
hogy az ezüst-utczában, saját új házamban levő, kényelmesen berendezett 
vendéglőmben mindig frissen csapolt

Pályázat.
4 félőri (Grubensteiger) állás azonnal betöl

tendő. A pályázóktól megkívántatik, hogy bánya
iskolát végeztek és az érczbányászatban jártasak 
legyenek. A fizetés kezdetben évi 480 frt, ter
mészetbeni lakás, fűtés és világítás. Ezen kivül 
osztalékban is részesülnek, mely havonként 30—100 
írtra rúg. A végleges alkalmazással az illető nyug
díjjogosultságot nyer. Oly pályázók, kik a német 
nyelvet bírják, előnyben részesülnek. A pályázati 
kérvények a bizonyítványok hiteles másolatával 
Muszári aranybányászati társulat igazgatóságá
hoz Brád-on, E’dély, intézendők.

Egy jó karban 
lévő tekeasztal 

hozzátarozó fel- 
szerelszésekkel 

együtt igen ju
tányosáron eladó. 
Különösen vidéki 
vendéglőkbe vagy 

kávéházakba 
ajánltatik.

Egy jó faj 
fejős tehén ju
tányos áron eladó.

tó

Vihnyei aczéisör, kitűnő természetes bor,
ízletes ételek kaphalók jutányos árak mellett. — Szállít ik ezenkívül Házba
13 literes hordikákban vihnyei aczélsört. Vendéglőm első emeletén egy 
külön szoba is áll kisebb társaságok rendelkezésére.

A midőn még a t. közönséget előzkeny kiszolgálatról is biztosíthatom, 
egzuttal maradok becses pártfogását kérve

kivátó tisztelettel
Selmeczbányán, 1896. ápril 2-án

HOSCHEK JÁNOS, vendéglős.

ízletes ételek!

Kitűnő minőségű, csirázási képes- g 
séggel bíró ég

a íí

J

ERNSZT ZSIGM0ND 
üzletében Selmeczbányán jutányos ár
ban kapható.

Van szerencséin a n. é közönség 
becses tudomására hozni . hogy 
Becsben tett bevásárlási utániból 
visszaérkeztem s a legújabb párizsi 
és bécsi modell-kalapokat dús vá
lasztéki, ah, azonképpen a legdiva
tosabb csipke- és selyem-napernyőket 
magamniabhoztam. Ez alkalomból 
ajánlom a n. é. közönség becses 
pártfogásába* finom bőé- és selyem 
kaztyűkkel, gyermeki-libákkal és czl- 
pőkkel, férfi-nyakkendőkkel és kala
pokkal, legújabb” divatczfkkekkel és 
norinbergi árukkal dús választékban 
felszerelt divatraktaromat. — Női 
kalapok átalakítása és tisztítása 
igen olcsó ár mellett eszközöltet
nek. — üzletemben [az árak legju- 
tányosábbak 1 “Nagyrabeesiilt láto
gatását kérve maradok

Seiineczbányán 18!;6 ápril ha
vában teljes tisztelettel

HERCZ0G H. 
divatáru kereskedő.

Tisztelettel hozom a n. é. közönség 
nagyrabecsült tudomására, hogy szabóüzle
temet és szövetraktáramat a legfinomabb 
s legújabb divatu bel- és külföldi szövetek
kel dúsan felszereltem, hogy jutányos árak 
mellett készítek tavaszi öltönyöket, felöltőket, 
franczia és magyar

szálón-nihákat,
valamint diszmagyar és mindenféle egyen
ruhákat a legfinomabb kivitelben.

Magamat a n. é. közönség becses fi
gyelmébe, ajánlva, maradok

Sebneczen, ápril havában 
kitünő’ttisztelettel

Cserny József,^szabóűzlettulajdonos.

Mindenféle magvak!
A tisztelt közönség becses tudomására 

hozni bátorkodom, hogy üzletemben a be
állt idényre, Mauthner Ödön kitűnő hí
rű nagy magkereskedéséből minden
nemű virág, kerti, vetemény, gazdasági 
stb. magvak jutányos árban kaphatók 
és a magvak csirázási képessége és 
jó minősége garantiroztatik.

Kiváló tisztelettel
Selmeczbánya 1896. ápril hóban

Csiba István kereskedő.

25007

Előzékei y kiszolgálás!

* Utol*6 '»**«*,. ,

Házeladás,
A Zsigmondy-utczában 

fekvő 72/a számú Pillnik-féle 
ház, hozzátartozó nagy kert
tel f. évi máju's 27-én d. e. 
9 órakor önkéntes árverés 
utján a helyszínén el fog 
adatni. Elfogadható ajánla
tok mellett előbb is eladat- 
hatik kéz alatt. — Bővebbet 

e lap kiadóhivatalában.
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Magyar

osztály sorsjáték
Legnagyobb nyeremény a legkedvezőbb esetben

1 HUlio Korona.
Húzás naponta

im Majns 12 *68 28»s,

korona

800900
400000
300000
200000 =
100©®© =

2@0®0fi
1©©Ű®7

40000 = 8ÖÖÍ '■
20600 = 400ÍH

nyeremények és
i jistaiom

200 „ 1000 = 200000
1050 „ 200 = 53000©

22000 „ 150 =330000®

MI. osztályú vételsorsjegyek áruk
7i__________ 72 Vio V20

60,— 30,— 6,— 3,— forint
rtcn eredeti sorsjegy árakon kívül ajánlott levél port©',., ' s 

nyeremény jegyzékért 25 Kr. melléklendő.
Sorsjegyeket ajánl és szétküld az összegnek postautalványon való előzetes 

beküldése mellett vagy utánvéttel

Helntze Bároly
Budapest, Szervita-tér 3.

Sürgöny czim: Iiottoheintze Kudapest.
í. osztályú sorsjegyeknek a III. osztályra való meg
nyitása a II. osztályú sorsjegy visszaadása és a meg

újítási díj befizetésével és pedig:
7a 7io 7ao sorsjegy_______

10.— 2.— 1.— forint.
legkésőbben május 2-ig’ eszközlendő.

Nyertes sorsjegyeket minden magasságban beváltok. ___

7i
20.—

Nyomatott Joerges Ágost özv. és Pia könyvnyomdájában, Selmeczbányán 1896.
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Tisztelettel alulírott ér
tesíteni bátorkodom a n é. 
közönséget, hogy Budapes
ten VII. kér. Aréna út,1 
58. sz. a. szemben a vá
rosligettel s igy a kiál
lítás közvetlen közelében,- 

vendéglőt nyitottam, 
melyben kitűnő magyar
konyhát, príma minőségű 
Dréher-féle sört éá tiszta, 
hamisítatlan , természetes 
borokat tartok, s illetve t. 
vendégeimnek kiszolgálok.

Jutányos árak és előzé
keny kiszolgálás biztosíttat
nak.

Kérve a n. é. közönség 
tömeges látogatását mara
dok mély tisztelettel

Budapest, 1896. április 
havában

Szilaveezky Flór, 
vendéglős.

= 62840M

10000 = 50000
8000 = 8@-
S000 = 20400®
2000 = 20000®

10
34

100

Nyeremény

í jíitaloBdij
I
1
1
1

a 

ff 

tf 

ff 

ff 

ff 

ff 

ff 

tf

korona


