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A honvédszobor — április 11-ike. —
Nincsen fény árnyék nélkül és nincsen olyan jó, 

a mi jobb ne lehetne, vagy lehetett volna. A nemzet 
nagy ünnepét, melyet nem társadalmi szokás, nem 
felsőbb hatalom rendelt el, de melyet minden igaz 
honfisziv kegyelettel megül: márczius 15-él megünne
peltük. Nem hirdette ki senki, hogy tűzzük ki a zász
lókat, de azért zászlódisz lobogott szerte a városban; 
még az ég is kedvezett, mosolygó derűvel tekintve le 
a fellobogózott házakra, az emelkedett hangulatú em
berekre, az elesett hősök emlékei körül nyilvánuló 
hazafikegyelet megható jeleneteire. Megüllük április 
11-dikét is, mely napot a törvényhozás emelt nemzeti 
ünneppé. A hatóságok, hivatalok, testületek ünnepélyes 
menetben mutatták ki a megünneplésben való rész
vétüket, és újra lengtek a zászlók; de az ég elborult 
s könnyeit ontá a földre. Talán most siratta meg az 
ég is, mi nekünk is fájt: hogy nincs még meg honvéd
szobrunk ; hogy még talapzata sincs meg, melynél 
elzenghettük volna a ,Szózat“-ot. Soká vajúdik már 
ez ügy s nem egy Ízben emeltünk szót, a város 
hazafias érzületére hivatkozva, hogy ha nem volt meg, 
nem állt még a szobor hazánk, a magyar haza, ezer
éves fennállásának évében, legyen meg legalább akkor, 
midőn minden magyar szív, hőbben dobogva, a sza- 
badságharcz ötvenedik évfordulóját ünnepli. S eljött a 
nagy ünnep ; megüllük márczius 15-ikét, meg április 
11-ikét — a honvédszobor nélkül. Sajátságos átka az 
e városnak, hogy a mi jót, szépet tervez, annak telje
sülése időtlen-időkig nem valósul meg. Elismerjük, 
hogy a minden dolgok mozgatója, a pénz, nincs meg 
ama szobor létesítéséhez; legalább nincs meg az egész; 
de van már rá 5000 forint. Négyezer adakozásokból, 
gyűjtésből került együvé, s nemcsak a város közönsége 
áldozott e czélra, de messziről is jöttek adományok 
olyaktól, kik e városból származtak, s messze földön 
hírét vevén az itt megindult hazafias mozgalomnak, 
siettek hozzájárulni a magasztos czél eléréséhez. Ezer 
forintot a város adott, s ez adományát a minisztérium 
lelkes szavakkal jóvá is hagyta; és még sem látunk 
semmit, mi közeledést mulatna a szép terv valósításá
hoz. A minta is megvan, szihoczky Jancsó János 
tervezete jónak, teljesen megfelelőnek lett találva, s itt 
megálltunk. De kérdjük, kell-e most itt megállapod
nunk, azért, mert nincs meg a szükséges pénz ? Vár
junk, inig az együtt lesz, tétlenül ? Honvédszobor nél
kül ? Nem volna-e utja-módja, hogy mi is felállíthas
suk honvédszobrunkat?! Azt hisszük, igen is, van 
erre ut és mód. Reméljük és hisszük, hogyha a város 
hazánk egy hírnevesebb szobrászához fordulna, ki nem 
szorul úgy a pénzre, az tekintettel a hazafias czélra, 
megalkotná a szobrot úgy is, hogy egyelőre megelé
gednék a már rendelkezésre álló 5000 írttal, s bele
egyeznék abba, hogy a hátralevő összeg, ha az mind
járt 6—7000 forintot is tenne ki, 5 — 6 év alatt évi 
részletekben törlesztetnék. Miért nem fordul a város 
e tárgyban pl. Strobl-hoz ? Azt hisszük, e lépés nem 
maradna eredménytelen. Föltételezzük a város hazafias 
leikületétől, hogy ez irányban minden lehetőt elkövet, 
hogy, ha már most, e nagy nemzeti ünnepen, fájdal
masan kellett éreznünk a honvédszobor hiányát, ez 
legalább jövőre, a nemzeti ünnepély évfordulóján, 
fennálljon, buzdítva, lelkesítve öreget és ifjút hon- 
szeretetre, soha ki nem alvó hazafias érzületre. Nem 
csak akarni, de tenni is kell; csak úgy érhetünk czélt, 
csak úgy mutathatunk fel eredményt.

*
Április 11-edike Selmeczbányán.

A törvényhozás nemzeti ünneppé emelte április 11-edikét 
az 1848-diki törvények szentesítésének évfordulóját. Városunk meg
ünnepelte márczius lö-dikét, de megülte a törvényemelte ünnepet 
is, április 11-dikét. Már kora reggel dördültek a mozsarak a leány
vár dombján, jelezve, hogy ünnepre virrad a város. Az épületek 

ászlódiszt öltöttek s felharsant a bevonuló bányász-zenekar indu

lója. Daezára a permetező esőnek, a városháza előtti tér csak hamar 
megélőn -ült a néző közönség s gyülekező önkéntes tűzoltóság által 
A tanácsteremben összejött a város törvényhatósága, az egyes hiva
talok, testületek képviselői, a 48-as honvédek, bányamunkások 
díszben stb. s 9 órakor zeneszó mellett, megindult a tekintélyes 
menet a Nagy-Boldogasszonyról nevezett templomba, hol Podhra- 
gyay prépost plébános fényes segédlettel szolgáltatta az ünne
pélyes nagy misét, melynek végeztével a templomi zenekar 
Cziczka Sándor karnagy vezetése alatt előadta a „Szózatot. Innét 
a menet az ág. hitv. evangélikus egyházba vonult, hol Hiindel 
Vilmos, föesperes emelkedett lelkes beszédet tartott, kapcsolatba 
hozvi a husvétot, a feltámadást a nagy id >k kezdő eseményeivel. 
Az izr. templomban is volt ünnepély. Az imaház belseje fényesen 
kivilágítva, . mint nagy ünnepeken szokás ; a szép ének és ima 
szavai mélyen hatottak a jelenvoltakra. Imádkoztak a magyar nem. 
zet, a haza, a királyért. Ez utóbbi ünnepélyen a hivatalok ér tes
tületek nem vettek részt, egyrészt, mert programmszerüleg nem 
volt megállapítva, másrészt az idő rövidsége miatt, mert a templomi 
ünnepség után következett a díszközgyűlés, melyet Szitnya-i József' 
polgármester nyitott meg. Legelébb is az 1898. évi V, törvényezikk. 
mely ápril 11-dikét nemzeti ünnepnappá nyilvánítja, lett kihirdetve 
mi után Szitnyai József polgármester költői ihlettségii lelkes és lel
kesítő hatású beszéde következett. Kiemeli többi között, hogy hazánk 
történetében három kimagasló és lelketemelő mozzanat vonja magára 
figyelmünket, s valahányszor azokra a kegyelet,és emlékezet tekin
tetét vetjük, hazafiui ihletség szállja meg lelkünket. Ezek egyike a 
honfoglalás s honalapitás ; másika a pogány kornak keresztény ál
lammá való felavatása; harmadika pedig a 48-as nagy idők kor
szaka. Ebből folyólag azután gyönyörű lánezolata következett a 
mély gondolatoknak, felemelő eszméknek, lelket átható érzelmek 
megragadó kifejezéseinek. A magyar nemzet viharos múltja, a sok 
ádáz veszély, mely léteiét fenyegette, a dicső harezok szabadságért, 
az mind elvonult az áhítattal hallgatók lelki, szemei előtt. S e vál- 
tozates, e szivet megragadó képek után enyhitőleg, mint nyájas 
napsugár a zúgó vihar után, hatott annak ecsetelése, hogy a király 
most kezet fog a nemzettel, együtt ünnepli vele a nagy idők emlé
két ; kifejezést ad azután a polgármester azon hódolatnak, azon bi
zalomnak és ragaszkodásnak, mélylyel most minden magyar a király 
iránt viseltetik. Szavait ezzel végzi! „Éljen a haza, éljen a király ! ‘

A szép hatásos beszéd végeztével fel lett olvasva Vörös Fe
renc? tb. főjegyző által az általa szerkesztett hódoló felirat, mely 
önkénytelen is éljenzést fakasztott

Este a „Szitnyaosztály" rendezett ünnepi estélyt a Vigadóban 
a selmeezi polgári dal- és zenekör közreműködésével. Az estélyt 
igen emelte Tirts Rezső, a Szitnyaosztály ügyvivő alelnökének, 
48-as hősnek felolvasása a hegybányai és hodrusi csatározásokról, a 
branyiszkói győzelemről, mely előadás érdekességét emelte a Király 
Ernő, lyceumi tanár által e czélra készült térkép. Az estélyen, 
örömmel közöljük, számos hölgy is vett részt. Az íinnepélyeségektől 
csakis az akad, ifjúság maradt el.

*
Ápril 11-két a helybeli gymn tanuló ifjúsága tanári kara 

és számos vendég jelenléte mellett ünnepelte, április 11-én. Reggel 
ugyanis 8 órakor isteni tiszteletet tartott, mely alkalomból Henez 
piarista tanár celebrált; a mise végeztével az ifjúság és a vendégek 
az első osztályú terembe vonultak, ahol Panek Ödön igazgató az 
ünnepélyt egy hazafias és megható beszéddel nyitotta meg, a mely
ben az ifjúságot hazafiságra és a király iránti szeretetve buzdította. 
Útónná az ifjúság Vörösmarty „Isten segíts" kezdetű költeményének 
dallamát énekelte, majd pedig az ének elhangzása után Velics 
Miksa VI. oszt. tan. a fent említett költeményt szavalta. Most pedig 
Zank Gerő tanár ur tartott felolvasást, a melyben röviden de ve
lősen fejtegető az ország állapotát Árpádtól a jelenkorig, egyúttal 
azokra a viszonyokra is rámutatott, a melyek alatt a magyar nem
zet szenvedett és a későbbiekre, a melyek a szabadság, testvériség 
s a jogegyenlőséget eredményezték. Ennek végeztével Zsitvay János 
tanár ur harmonium játékának kíséreté mellett az ifjúság elénekelte 
a Hymnust, Bielek Ede.V. oszt. tan. pedig Bajzának Ébredj ál
maidból czimű költeményét, Tuka László V. oszt, tanuló Petőfi 
Honfidalát szavalta. Befejezésül a szózatot énekelték el.

*
Az 1848. évi törvények szentesítésének emlékünnepét a hely

beli evang. iskolák tegnap, április 16-án tartották meg. Az ünne
pély a templomban kezdődött, hol Hiindel Vilmos föesperes hatásos 
imában kérte Isten áldását a királyra és hazára A templomhói 
minden iskola a maga helyiségeibe vonult, a lyceumi ifjúság a 
tornaterembe, hol hazafias énekek s beszédek tették az 50 éves 
fordulót emlékezetessé. A lyceumi ifjúság előtt Király Ernő, a 
történelem tanára méltatta a 48-iki törvények korszakot alkotó fon
tosságát.

Beszédjében azon bevezetés után, mely a nemzetnek harczias 
múltjával szembe állította a békés fejldőés áldásait, sorba vette a 
nagy alkotásokat, a törvényelőtti egyenlőséget, a birtok és hivatal
képességet, a gyülésezési és sajtószabadságot, az ősiség és a ezéh- 
rendszer eltörlését, áz általános adózási és nemzetisségi kötelezett
séget, a népképviseleti rendszert, Erdély unióját s végül az önálló 
felelős ministerium megteremtését, mindegyiknél a történelmi fej
lődést méltatva és az egész beszédet azon lelkesítő intéssel fejozve 

be, högy az ifjúság igyekezzék a 48-iki nagy elveket megvalósítani 
a maguk teljességében.

Hodrnsbányán, Steffultón és Hegybányán is 
megünnepelték áprl 11-ét. Különösen Hodrnsbányán fényes isteni 
tisztelet tartatott, melyhez a Geramb Unió teremtőtárnai munkásai 
zeneszóval és lobogókkal vonultak ki bányatisztjeik vezetése alatt,

*
Bélabányán.

Bélabánya hazafias érzelmű közönsége a rom katli. el. 
iskolai tanítók által f. évi április líó 11-én rendezett iskolai emlék
ünnepélyhez vallás különbség nélkül csatlakozva, impozáns módon 
ünnepelte meg 50 éves évfordulóját annak, hogy a magyar nemzet 
szabadsága és függetlensége törvénybe lett iktatva. Ez alkalommal 
mig egyrészről igazi benső örömmel és lelkesedéssel'ünnepeltük az 
1848-iki törvények szentesítésének emlékét, másrészt törlietlen hű
ségünket és jobbágyi hódolatunkat róttuk le felséges Urunk, dicsőén 
uralkodó szeretett apostoli királyunk iránt azon legmagasabb ke
gyéért, melynélfogva nemzetünket múlt évi szept. hó 25-én kelt 
varázserejii kegyteljes levele alapján tíz, oly kiváló jelességü hősünk 
szobrával megajándékozni kegyeskedett, kik „a nemzeti élet külön
böző tér.in“ tett kitűnő munkálkodásukkal magúknak a nemzet 
soha el nem évülhető háláját s Európa leglovagiasabb és legalkot
mányosabb uralkodójának elismerését kiérdemelték. Ezen iskolai 
illetve népünnepély kezdeményezői és rendezői a r. k. tanítók 
voltak, kiknek a siker biztosítása érdekében örömest segédkezet 
nyújtott a hazafias buzgalma s minden szép és jóért lelkesülő 
rendőrbiztos. Az ünnepély reggel 9 órakor sz. misével vette kez
detét, melyre az iskolás gyermekek a bélabányai ifju zenekar 
lelkesítő hangjainak kísérete s tanítóik vezetése mellett mentek a 
templomba. Sz, mise végeztével hasonló menetben az egész nép
áradat a zenével együtt zászlósán a városi uj óvodába ment, mely
nek tágas termei s folyosói zsúfolásig megteltek a tanuló ifjúsággal 
és az ünneplő közönséggel. Az egyik terem ez alkalomra () felsé
gének nemzeti szinii girlandokkal körülkoszoruzoit nagy képével 
volt díszítve. Itt tartatott meg az emlékezetes ünnepély a közönség 
oly lelkes hazafias felbuzdulása mellett, a mely bármely magyar 
ajkú lakossággal biró városnak is becsületére vált volna. Az emlék- 
s hódolati'ünnepélyen a főszerepet persze a r. k. elemi isköla 
II. oszt, növendékei vitték, kik szabatos, magasabb igényekét is 
kielégítő szép előadásukkal és szavalatukkal általános elismerést és 
bámulatot keltettek. Maga az ünnepély különben a következő sor
rendben ment végbe: 1. llymnusz : énekelték az iskolás gyermekek. 
2. Az emlék- s hódolati ünnepély czélját és jelentőségét méltató s 
Gazső Mihály tanító által irt emlékbeszéd.' Tartotta Bálion J. rend, 
bizt. Ugyanezen beszéd szószerinti tót fordítását előadta általános 
figyelem mellett Szpiska J. tanító. 3. Üdv a kiiálynak ; ünnepi 
hódoló és hála vers. Mondották : Kolpaszky J. Benyovics T. IV. o. 
t. és Beránek M. III. o t. 4. Sz. Geliért csánádi püspök élete’s 
jellemzése, tartotta Nemesok I. IV. o. t. .5. Pázmány Péter bibornók 
élete és jellemzése, tartotta Pleva A. IV. o. t. 6. Bocskáy István 
erdélyi fejedelem elete s hazafias érdemei, előadta : Fólián J. III. 
o. t. 7. Gróf Bethlen Gábor erdélyi fejedelem élete s jellemzése, 
előadta Luptak F. V. o. t. 8. Zrínyi Miklós élete s jellemzésé. 
Csernaj F Hl. o. t. 9 Apothezis hős költemény, előadták Benyovics 
M. és Vibos tyok M V. o. t. 10. Talpra magyar Petőfitől, szavalta 
Gyuricza J. IV. o. t. 11. Inzurgensek dala, énekelték általános 
tetszés mellett az iskolás gyermekek. 12. Hunyadi János kormányzó 
élete és jellemzése, előadta Benyovics Zs. 111. o. t. 13. Szózat köl
temény, szavalták Lajcsák A. és P. 14-.'Gróf Pálffy János tábornok 
élete és jellemzése, előadta Buchta A. IV. o. t. 15. II. Béla király 
névtelen jegyzője, előadta Pazdera J. III. o. 1.16. Verbőczy István 
nádor élete s jellemzése Chrapács M. III. o. t. 17. Magyar nemes 
költemény Petőfitől szavalta Csaklós A. IV. o t. 18. A lazáról költ. 
Petőfitől szavalta halassal Florek A V. o. t. 19. Száműzött dala, 
énekelték az iskolás gyermekek. 20. Magyarok Istene, költeiiíejjy 
Petőfitől szavalta Hrncsiár Zs V. o. t. 21. 1898. marez. J5-éh
ezimii lapunkban megjelent költemény Abai Ottó-tól, szavalta Singler 
T. -V. ói t. 22. Tinódy Sebestyén élete s jelemzése verses: beszéli 
szavalta igen kedvesen. Florek M. V. o. t.

Ezután a rendőrbi/.tos rövid, de igen szép szavak kíséretében 
a helybeli 18 szegény között kiosztotta a városi tek, tanács által 
kiutalványozott 18 frtnyi segélyösszeget. Az emlékezetes ünnepélyt 
a szózat eléneklése zárta be. Vajha azon szent tűz, melyet ezen 
kettős hazafias ünnepély által sikerült a kicsinyok és nagyok szi
vében lángra lobantotta — Isten, király és hazárt — apáról-fiura 
szállva elolthatatlan lánggal hazánk nagyságára és dicsőségére 
örökre lobogna! —y.

Bakabányán.
Bakabánya is fényesen megünnepelte ápril 11-ét. Reggel 

8 órakor, a rém. katli. templomban volt magyar isteni tisztelet a 
melyiken a képviselő testület s a.községi lakosság igen szép szám
ban vett részt. 10 órakor az ünneplő közönség, zsúfolásig töltötte 
meg az evang. temlomot. Bújna Marton lelkész valóban igen szép 
s fenkölt hangú.beszédet mondott a haza s király szerétéiről s be
széde végén imája megható volt Délután 3 órakor az állami iskola 
ünnepelt igen szép számú vendégkoszoru jelenlétében Weigel S. 
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remek ünnepi beszédet mondott. 5 órakor volt a Magyar Kör disz 
közgyűlése. Cziglan Gyula elnök ajánlatára határozatilag kimondta 
a közgyűlés, hogy évente 10 irtot adományoz az állami iskolába 
járó magyar nyelvben kitűnő, szegény tanulók felsegélyezésére. 
Éppen így az elnök ajánlatára Br. Bánffy Dezső miniszter elnökhöz 
a következő távirat küldetett: Bakabánya hazafias közönsége üdvözli 
nagyméltóságodat april 11-iki ünnepélye alkalmából, mint a haza
szeretet és királyhűség összeegyeztetőjét.

Este a város ki volt világítva s az állami iskolában össze
gyűlt százakra menő közönség fáklyásán s Rákóczy induló hangjai 
mellett a község háza elé vonult. Itt először az „ifjúsági daloskor" 
elénekelte a „Szózatot" s azután Weigel Samu áll. isk. igazgató 
mondott ünnepi beszédet, melyben vázolta a nigy nap eseményeit. 
Beszédét a király éltetésével zárta be. A beszéd után a daloskor 
elénekelte „A legelső magyar ember a király" czirnii dalt. Rajes 
Mihály szavalt és Cziglan Gyula jegyző szép buzdító beszédet 
mondott. Este bankett volt, melyen hölgyek is részt vettek.

*
Korponán.

A korponai róm. kath. és az ág. ev. hitfelekezeti elemi is
kolák tantestületei növendékeikkel — az 1848-iki törvények s. en- 
tesitésének ötvenedik évfordulója alkalmából — április hó 13-án 
iskolai ünnepélyt rendeztek. Az ünnepély az reggeli 8 órakor mind
két templomban megtartott ünnepélyes hála istenitisztelettal vette 
kezdetét, a melyen a iskolaszéki tagok is részt vettek. Ennek be
fejezte után az ünnepélyes közönség az iskolába vonult, hol az is
kolaszéki elnökök u. m. Maehovieh Izidor apát-esp. plébános, vala
mint Kliment Lajos ev. lelkész urak hazafias beszédet intéztek a 
tanuló ifjúsághoz, megmagyarázván nekik ezen iskolai ünnepély 
nagy jelentőségét, őket a haza, a király és a törvények iránti tán- 
torithatlan szeretetve és tiszteletre serkentették.

Ezek befejeztével a tanulók által előadott több alkalmi sza
valat, s a „Hymnus" és a „Szózat" eléneklése után, az ünnepély 
végét érte.

A múlt keddi közgyűlés.
Múlt kedden tartotta meg törv. hat. bizottságunk 

rendes havi közgyűlését Szitnyai József polgármester 
elnöklete mellett. Az elnöklő polgármester kijelentvén, 
hogy főispánunk más oldalú elfoglaltsága miatt meg 
nem jelenthetett, szívélyesen üdvözlé a kevés számban 
egybegyült bizottsági tagokat és a közgyűlést azzal 
nyitotta meg, hogy első sorban Dr. Tóth Imre biz. 
tagnak az erdészet ügykörébe vágó sürgős indítványát 
olvastatta fel és bocsájtolta tárgyalás alá. Az indítvány, 
mely irásbelileg lett benyújtva, és melynek beható tár
gyalása az indítványozó egyetértésével is, a jövő köz
gyűlésre lett elhalasztva szó szerint igy hangzik : 

Tekintetes Törvényhatósági Bizottság!
Ezen évi február és április havi erdészeti bizott

sági ülésben, nemkülönben a rnárczius havi közgyűlés
ben arról győződtünk meg, hogy az erdőkezelésben 
nevezetesen a fa eladási feltételekben bizonyns kétely 
merült fel, az erdőkezelést ellenőrző számvevő a február 
havi erdészeti szakbizottságban és a márcziusi közgyű
lésen olyasmit állított, melyet az erdőmester az április 
havi erdészeti bizottságban helyreigazított, egyszóval 
az tűnt ki, hogy a gyakorlatban a Popper czéggel kö
tött szerződés pontja felöl tájékozatlanság uralkodott. 
Az áprilisi erdőbizottság előtt a Popper czéggel 8 év 
elölt kötött szerződés bemutatva nem lett, s a szak
bizottság határozott a nélkül, hogy a szerződés kérdé
ses pontja felöl elolvasás utján szerzett volna meggyő
ződést. Minthogy a város ezen kiváló fontosságú gaz
dasági ága felöl az alapos tájékozottság elkerülhetetlen, 
egyébkint illusoriussá válik a törvény intézkedése és 
a szakbizottság működése ; indítványozom :

1. A Popper czéggel kötött vagy újabban kötendő 
fa eladási szerződés egészben, jkitüntetve az eladásra 
kerülő fa féleségek és minőség árait, nem különben a 
városi polgárok számára házépítésre szolgáló mérsé
kelt faárakat, és egyéb magán felek számára szolgáló 
faárakat, legalább is 300 példányban kinvomassék.

Ezen nyomtatványban helyet foglaljon, egy füzetbe 
illesztessék a nm. minisztérium által jóváhagyott erdő
kezelési útmutatás és ez minden városi képviselőnek 
kiosztassék.

2. A város erdeinek térképe elkészítessék, ennek 
alapjául felhasználható Selmeczbánya bányászati tér
képe, melyben a kocsi és a gyalogutak, hegytetők, 
ismertebb sziklák, források, tavak, árkok is megjelöl
tessenek, ezen térképen kitüntessék az eddig történt 
vágatások az illető év számokkal és fafáleséggel, to
vábbá a jövő 10 évre szolgáló vágásterület is beleraj- 
zoltassék, hasonló térkép készül a bélabányai erdőről 
is. Ezen térkép a tanácsteremben kifüggesztessék.

3. Az erdőmesternek az erdőtenyésztés és erdő
kihasználásról szoló évi jelentése akkint szerkesztessék 
meg, hogy abból az évi összes műveletekről tiszta és 
áttekinthető kép rezultáljon, hogy abból könnyen kive
hető legyen, miszerint az egyes évekre eső vágás te
rületekből mennyi kemény és lágy épület fa minő 
méretek és minőségben, és mennyi kemény és lágy 
tűzifa került ki és mily áron és kiknek lett értékesítve.

A vágás forgó, illetőleg a kihasználatra előirány
zott terűlet ki lett-e egészben használva vagy sem, s 
minő eredményeket adott holdanként?

Ezen jelenlésben részletesen kimutatandó minden 
egyes területről kihasznált fa mennyi és minősége, nem 
úgy mint ez évi ápril havi jelentésben történt, egy 
átlagos számmal lett az kimutatva.

4. S végül indítványozom az erdőkezelés lehető 
széles megismertése czéljából, hogy az erdőmesteri 
évi jelentés kinyomassék és legalább 2 héttel az erdő
bizottsági ülés előtt a bizottsági tagoknak kiosztassék, 
hogy azoknak idő és alkalom adassék azt áttanulmá
nyozni, továbbá az erdőbizottsági tagok közül a válal- 
kozók, vagy a kiküldöttek egy szakértő meghívása 
mellett évenkint 1—2-szer kiránduljanak, és az erdő
ben a helyszínén szerezzenek meggyőződést az erdő
mester évi jelentéséről és az erdők kezeléséről.

Tekintetes Törvényhatósági Bizottság ! Indítvá
nyom fontosságát és szükséges voltát önmagában hordja, 
városunknak mint tudjuk évenkiut 50000 frtot megha
ladó jövedelme van erdeiből, ezen nagy jövedelemre 
rá vagyunk utalva ma, s niég inkább rá leszünk utalva 
a jövőben, e nélkül háztatásunkban a lagnagyobb za
varok állanánok be, midőn törvényeink a közvagyon 
kezelését és közigazgatást a legszélesebb alapokra és 
képviseleti rendszerre fektetik és a nyilvánosság előtt 
az egyes szakbizottságok majd a közgyűlésben tárgyal
tatják, önkényt következik, hogy szükséges az is, mi
szerint a törvényhatósági tagok teljesen tájékozva le
gyenek a város erdőgazdászatáról, melyről tanácskoz
nak, véleményt adnak és döntenek.

Indítványomat egész teljében kérem a közgyűlési 
jegyzőkönyvbe felvenni.

Az erdőmester rnárczius és április havára terjedő, 
valamint a polgármester rnárczius havának közigazgatási 
és háztartási állapotáról szóló jelentése tudomásul 
vétetett.

A tárgysorozatnak, melyet múlt számunkban kö
zöltünk, majdnem minden pontjánál a tanács által tett 
előterjesztések észrevétel nélkül elfogadtattak. A levél
tár rendezése és hováhelyezése kérdésénél azonban 
egy kis vita keletkezett, melyet Hándel Vilmos biz. 
tag azzal kezdett meg, hogy a Bélabányáról behozott 
és a selmeczi levéltár elhelyezésére kiszemelt helyiségek 
a kivánalmaknak meg nem felelnek; mert nedvesek 
és igy ha már húsz év óta vajúdásban hagytuk e nagy 
fontosságú kérdés érdemleges eldöntését, ne siettessük 
el a dolgot most és várjuk be a kormány által kikül
dött szakértők ide érkeztét és azok véleményét s csak 
azután határozzunk, hogy miként rendezzük és hová 
helyezzük el nagy kincsünket, a levéltárt.

Polgármesterünk azon kijelentésére, hogy a szak
értők a kiszemelt helyiséget jónak és kifogástalannak 
találták, Sobó Jenő kijelenti, hogy midőn e helyiséget 
megvizsgálták, csak arról volt szó, hogy a kéznél lévő 
iratok elhelyezhetők-e oda, tehát nem a régi oklevéltár 
elhelyezéséről, hanem inkább a mostani irattári iroda 
elhelyezése forgott kérdésben, mint azt a városi kö
zegek felvilágosítás mellett hangoztatták. Erre, de csakis 
erre a czélra a kérdéses helyiségek alkalmasoknak 
találtattak ; mert bizonyos évekig, talán tiz évig is, e 
helyiségek szárazzá tehetők ; ámde végleg nem. Krausz 
Kálmán feltétlenül igazat ad annak, hogy „ideálisán" 
e levéltárt az adott módozatok szerint nem rendez
hetjük és el sem helyezhetjük, mert erre egy külön, e 
czélra szánt épületre volna szükségünk. De tekintve 
anyagi körülményeinket, melyek lehetetlenné teszik az 
ily ideális keresztül vitelt, ajánlja a javaslat elfoga
dását. Hándel Vilmos újból amellett emel szót, hogy 
a központból kiküldött szakértők megérkeztéig a kérdés 
egyelőre függőben tartassák. A közgyűlés ily értelemben 
határozott és a tanács majd annak idején teendő újabb 
előterjesztés tételére utasittatott.

A közgyűlés köszönetét szavazott Vadas Jenő 
erdész akad, tanárnak az erdészeti kísérleti állomások 
szervezése körül szerzett érdemeiért.

A rnárczius havában megejtett közegészségügyi 
vizsgálatnál, a többek között, kiderült, hogy Hodruson 
az egyik nyilvános kút (vizmedencze) vize a körülötte 
szórt szemét által meg van fertőztetve. Erre nézve 
utasittatott a tanács, hogy Hodruson e czélnak meg
felelő szemét lerakási helyről gondoskodjék. (Mióta 
sürgetik ezt a hodrusiak s lesz-e végre-valahára intéz
kedés téve ez irányban is !) Az erdőmester által eddig 
is bérelt és a város tulajdonát képező ház továbbra 
is — tekintettel a méltánylást érdemlő körülményekre, 
nem 375 frtért, mint eddig, de 325 frtért -- az erdő
mesternek bérbe adatott.

Az öngyilkossá lelt Reiprich Ágoston volt városi 
dijnok temetési költségeire,' tekintettel a szerencsétlen 
ifjú jeles szolgálataira, 30 frtnyi segély engedélyeztetett.

Most következett az erdőmester múlt évi műkö
déséről szóló és felolvasott kimerítő jelentése, melynek 
bevezető részét szó nélkül Hándel Vilmos biz. 
tag nem hagyhatta. A bevezetés ugyanis arról pa
naszkodik, hogy az erdőmesteri jelentések nem olvas
tatnak fel a közgyűléseken és ez lehet oka annak, 
hogy némelyek téves kritikát gyakorolnak, mint külön
ben is laikusok. Erre szólalt fel Hándel V., hogy a 
kritika gyakorlása, mely különben is csak jóakaratu 
a laikusoknak is jogában áll és e miatt nem kell 
érzékenykedni. Ez után Hándel Vilmos, Dr. Tóth 
Imre felszólalása után kívánta, hogy a kopár 
területek befásittassanak és egy régi közgyűlési hatá
rozat is végrehajtassék, mellyel kimondatott, hogy a 
városi tanács egy épület anyagraktár létesítéséről gon
doskodjék. (Ezt mi is sürgettük többször, legutóbb is 
-— de eddig hiába.) Legjobban ecsetelte ezen anyag
raktár hiányának nyomorúságos álllapotát Sobó Jenő, 
ki egyenesen rámutatott arra, hogy ez az oka, hogy 
az épilkezéstől Selmeczen elmegy minden embernek 
a kedve.

Idegen helyről kell hozatnunk téglát, sindelyt, 
deszkát, épületfát stb. ... no hát ez tűrhetetlen álla

pot, mikor a nyers anyag nálunk bőven meg van. 
Heincz Hugó egy kissé talán „pro domo sua“ a befá- 
silást a „zöldfától" egészen a hegybányai ut mentén 
fekvő területen kívánja. Krausz Kálmán kéri a bizott
ság határozatát, hogy diófák ne ültessenek a közlegelők 
területén, mert e fák rontják a legelőt és a nép nagyon 
fel van zúdulva ez ellen. Végre a polgármester higgadt 
hangú felszólalására a közgyűlés elhatározta, hogy a 
befásitás programszerüleg vitessek keresztül, az anyag
raktár okvetlenül berendeztessék és mindennek keresz
tül vitelével a tanács bizassék meg akként, hogy a 
kérdés előkészítésénél az érdeklődő bizottsági tagokat 
is körébe vonja.

Hogy a tanácsnak azon előterjesztését, hogy 
Garamberzenczével egy harmadik vonat is közlekedjen 
és a tarifdijak leszállittassanak, csak örömmel fogadta 
a közgyűlés, az magától értetődik.

Az akadémiai igazgatóság megkeresésére a város 
— saját jól megfontolt érdekében is — gondoskodni 
fog egy alkalmas területnek átengedéséről a berende
zendő gyümölcs kertészet részére.

Éljenzéssel és nagy lelkesedéssel fogadta a köz
gyűlés a szandriki ezüstgyár által a hodrusi honvéd- 
siremlék javára adományozott, gyönyörű diszes ezüst 
koszorút, mely a levéltárban fog megőriztetni.

Ugyan csak hatalmas éljenzéssel fogadta a bizottság 
be e város polgárai közé az itteni illetőséget kereső 
Bárdossy Antal és Schelle Róbert kir. bányatanácso
sokat. A Geramb J. J. bányaegyesület kérvényét egy 
házi gyógyszertárnak engedélyezése iránt a közgyűlés 
pártolólag fogja a minisztériumhoz felterjeszteni.

Érdekes volt a tárgysorozat 23-ik pontjánál, a 
Szt. Erzsébet kápolna mellett lévő telek megvételénél 
megejtett, jobban mondva megejteni akart név szerinti 
szavazás. A szavazásnál kitűnt ugyanis, hogy a biz. 
tagok nem voltak meg a kellő számban, hibázott ehhez 
három tag.

Neki indultak tehát a városi atyák fogdosásához 
és az ódon városházunk szomszédjában üzleteskedő 
Csiba István és a lisztes házban hivataloskodó Muszka 
József biz. tagokat sikerült is beeszkortirozní, kik az 
ajtón bejöve már is „igent" kiáltottak s ez nagy de
rültséget és éljenzést szült. Végre a szükségelt harmadik 
város atyát is sikerült előkeriteni, s hogy ez megtörtén
hessék, az elnök 5 perezre az ülést felfüggesztette.

Ebből az a tanúság, ha selejtes volt a leégett 
ó-levéltár (ha igaz ?!) selejtezni kellene a régi városi 
papák közt is.

KÜLÖNFÉLÉK.
— Személyi hirek. Bittsánszky Ede minist, taná

csos, nagybányai bányaigazgató nejével Gschwandtner 
Gusztávék látogatására ide érkezett. — Mály Sándor 
pénzügyministeri osztálytanácsos Budapestről, Tőig 
Gyula állategészségügyi felügyelő Pozsonyból hivatalos 
kiküldetésben nehány napot városunkban töltöttek. — 
K. Winkler Benő akad tanár helyettesítésére Cseh 
Lajos bányatanácsos,‘Schenek Gyula akad, tanár helyet
tesítésére pedig Clement Béla b.ányaiskolai tanár ren
deltetett ki. — Schenek Gyula tanár gyógykezeltetése 
czéljából Budapestre utazott

— Kinevezések. Dr. Kapp Jakab tb. városi fő
orvos a főispán által tiszti főorvossá lett kinenezve. 
Örömmel üdvözöljük őt uj állásában ! — Fischer Alajos 
zólyom-brezói kir. számtanácsos pénzügyi tanácsossá 
és a selmeczbányai bányaigazgatóság mellé rendelt 
számosztály főnökévé neveztetett ki. — A selmeczi 
kir. adóhivatalhoz adótisztté Lukas Ottó aradi adó
hivatali gyakornok lelt kinevezve.

— Házasságok. Dr. Lonyaner Kálmán baka
bányai orvos és lapunk munkatársa tegnap szombaton 
kelt egybe Komáromban Siegler Etelka kisasszonnyal. 
— Müller Bertalan jogtudor, eperjesi ügyvéd és Sáros
megye tb. tiszti ügyésze jövő szerdán d. u. köt házas
ságot Kapp Valii kisasszonnyal, Dr. Kapp Jakab tiszti 
főorvos bájos leányával.

— Az István-akna égése. Folyó hó tizennegye
dikén, csütörtökön reggeli fél három órakor tüzet je
leztek Steffultó külulczából, ami szinte fölösleges is 
volt, mert a tűz s a magasra felcsapó lángok meszire 
elvilágitottak s a még sötét éjszakában hajnali fényt 
okoztak, úgy, hogy a kik a zajra felébredtek pirosló 
fényben látták a belvárosnak magasabban fekvő pont
jait. Steffultö külutezában az István-akna, a közötte 
levő s az aknához tartozó épületek égtek s okozták a 
rémes hajnali fényt. A Ferencz-akna munkásai veze
tőjükkel, Pelachi Ferencz bányamérnökkel, a bányász 
tűzoltók és az önkéntes tűzoltók Pauer János fő
parancsnokkal korán ott voltak a vész színhelyén, 
akkor azonban már tűzben állottak az épületek, a 
melyek leégtek s igy csak a szomszédos épületek 
mentésére igyekeztek s igyekezetüket siker is koronázta, 
mert nagy nehezen ugyan, de mégis sikerült a közeli 
épületeket a közvetlen közelben lévő és épületfa anya-
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gokkal telt raktárát megmenteni. Nehéz és szinte le
hetetlen volt az aknában oltani a tüzet, melyből a 
kifelé huzó levegő mint egy kráterből ontotta a füstöt 
és szikrákat. Hat óránál tovább tartó folytonos nehéz 
munkával sikerült mégis megfékezni a föld mélyében 
pusztitó elemet is. Nagy szerencse volt a szerencsét
lenségben, hogy az aknából kifelé és nem befelé irá
nyult a légáram, mert utóbbi esetben esetleg az összes 
tárnák megteltek volna széngázzal, a mi miatt a 
munkát a környéken minden bányában bekellelt volna 
egy időre szüntetni. Az ilyen akna tűz a legveszélye
sebb, mert a tűz által fejlesztett széngáz ha a tár
nákba húzódik, nehezen távolithatö el s rendesen 
ember élet esik áldozatául. így történt Hodrusbányán 
ezelőtt 20 évvel az O-mindzent-táró bányatelepen, a hol 
egy hasonló akna égés alkalmával a bányában dolgozó 
23 munkást a vezetőmérnökkel együtt megfojtott a gyilkos 
lég. Svehla Gyula bányaigazgató és Maitiny I. bánya
hivatali főnök, kik már a kora reggeli órákban künn 
voltak a tűznél, azonnal intézkedtek, hogy az összes 
bányák vezetői értesittessenek a tűzről, nehogy sze
rencsétlenség történjék. A tűz vizsgálatot Kuli István 
rendőralkapitány, ki a helyszínén jelen volt, azonnal 
megejtette és á vizsgálat során megállapítottá, hogy a 
tüzet gyújtogatás okozta. Hogy azonban ki volt a 
tettes, azt ez ideig nem sikerült, kideríteni aligha is 
sikerül, mivel a vizsgálat szerint az aknát éjjeli őr 
őrizte, ki az aknaházban volt s egész éjjel senkit 
nem látott bemenni, s minthogy a tűz bent az ak
nában keletkezett nincs kizárva az, hogy a tettes 
egy más aknán szállott be s az egymással össze 
köttetésben levő tárókon jutott el az István-aknáz 
hoz, a melyet felgyújtott. Á tűz által okozott tény
leges kár még nincsen megállapítva. Alig hisszük azon
ban, hogy túlságos nagy volna, mert az akna elhanya
golt állapotban volt, melyben nem dolgoztak s nem 
régen határoztatott el rendbehozatala és üzembe vé
tele, ami tekintélyes összeget igényelt.

— Nemes tett. Gséti Ottó kir. főbányatanácsos 
és akadémiánk kiváló tudós tanára a kir. kát. nagy- 
gymnasium tápintézetének alapitó tagjává lett 
187 frtnyi alapítói befizetéssel. A nemes emberbarát 
és kitűnő szaktanár ugyanis elkészítette a tanintézet 
építendő tornacsarnokának tervét, költségvetését és 
rajzát, mely érdemes munkájáért 187 írttal akarták ho
norálni. De ő nemcsak, hogy e tiszteletdijat el nem 
fogadta, hanem azt a tápintézet javára hagyta 
ésjjez áltál alapitó tágjává lett a humános intézmény
nek. Bizony szép és követendő cselekedet ez, mely 
minden -elismerő szót feleslegessé tesz és önmagát 
dicséri legjobban.

— Az akadámiánák műegyetemmé leendő fej
lesztésére vonatkozó memorandum teljesen elkészült 
és nyomtatásban is megjelent. A memorandum kül- 
döttségileg fog a kormánynak átnyujlatni és eredmény 
nélkül bizonyára nem marad.

— A selmeczbányai műkedvelők özv. Berzeviczy 
Károlyné, Schuszter Franké Zefa, Margótsy Gizi, Berze
viczy Margit és Marcsa és Fekete Emmi úrhölgyek szives 
közreműködésével, a helybeli r. k. „Kolozs“ leányis
kola javára, Horváth BéJáné úrnő ő méltósága véd
nöksége mellett ápril hó 23-án a városi Vigadó 
összes termeiben tánczczal egybekötött hagversenyt 
rendeznek, mint azt már többször megemlítettük. A 
meghívók már szétküld ettek. Belépő jegyek : személyjegy 
és karzati ülőhely 2 korona, ifjúsági jegy 1 korona. 
Kezdete este 8 órakor. Jegyek előre válthatók Joerges 
Ágost özv. és fia könyvkereskedésében. Felülfizetések 
köszönettel fogadtatnak és hirlapilag nyugtáztatnak. 
Műsor: 1. Angyali kar. Mendelssohn F.-től, éneklik a 
zárda növendékei. 2. Air Russe variée pour le Piano. 
Hünten Franqoistól. Előadja zongo rán özv. Berzeviczy 
Károlyné úrnő. 2. Erdei áhítat. Műdal Abt Ferencztől 
Op. 175. Előadja a vegyeskar. 4. Magyar ábránd. He
gedűn előadja Knoblauch R. úr. 5. Melodráma. Elő
adja Margótsy Gizi úrhölgy 9. Symphonia 30. sz. Mo
zarttól előadja a zenekar. 7. A juhász vasárnapi dala 
Kreutzertől. Előadja a férfikar. 8 Magyar királyinduló. 
Húber K.tól. Előadja a férfi- és zenekar. Vezető: 
Bachraty József, a polgári dal- és zenekör karmestere. 
A 100 tagból álló rendező bizottság élén Krausz 
Kálmán áll. A kik tévedésből meghívót nem kaplak 
volna s erre igényt tartanak, szíveskedjenek a főren
dezőhöz fordulni.

— Rendőri hírek. Templom rablás. Szinte hihe
tetlen hogy a mi vallásos és hitbuzgó városunkban is 
Írhatunk templomrablásról, pedig még is megtörtént. 
A múlt héten szerdán éjjel betörtek az izraelita 
templomba s onnan elvitték a falon függő alamizsna 
gyűjtő perzsely tartalmát. Az elrabolt összeg nem le
hetett nagy, legfönnebb 4—5 fit. A rendőrség nyo
mozza a gaz tettest a ki a templonból a szegények 
részére gyűjtött krajezárokat rabolta el s a ki nem 
lehet más mint valami vásott fiú, mert a szűk ablakon, 
melyen bemászott, nagy ember nem fér be. — Gyilkos 
szúrás. Szitnyatőn, husvét hétfőn este, a Lestyánszky- 
féle korcsmában pálinkázás mellett Pentek Tamás 
bányamunkáson verekedés közben Tuhorszky Pál kohó
munkás egy éles zsebkéssel altestén több szúrást ejtett, 
melyek következtében a megszűrt ember elvérzett és 

mire segítség érkezett volna, már meg volt halva. A 
tettes nyomban elfogatott és a kir. járásbírósághoz 
bekisértetett. A meggyilkoltat áldott állapotú özvegye és 
5 gyermeke siratja.

—■ Steffultói posta. Rég emeltünk szót és ezt 
sokszor ismételtük a Steffultón rendszeresítendő posta
hivatal iránt. Most ebben is, mint oly sok másban, a 
fényes eredményt konstatálhatjuk, mert Steffultó kül- 
utczánkban, Szilnyatő és Illés község bevonásával 
postahivatal létesittetik és a postamesteri állásra a 
pályázat már is kihirdettetett.

— Vidéki hir. Vízbe fűlt. Felső-hámorban 
egy 12 éves fiú a patakon keresztül fektetett padlón 
átakart menni, de a padlón az egyensúlyt elvesztve 
a vízbe esett hol meg is fűlt. Holttestét két napig ke
resték, végre midőn az ár leapadt, megtaláltak a fiút 
a patak partján levő füzesben fenakadva.

— Hirtelen halál. Gregor János steffultói nyug, 
bányamunkás múlt szerdán Czieger-féle korcsmában 
pálinkázás közben hirtelen rosszul lett és szörnyet 
halt. Halálának oka alig hanem a pálinka volt.

— Tenyészállatok szállítási kedvezménye. A 
nagyméltóságu földmivelésügyi ni. kir. Miniszter ur f. 
évi január hó 14-én 75180/1V— 2. sz. alatt kelt magas 
rendelete és a kereskedelemügyi m. kir. Minister úrral 
egyetértöleg hozott határozata alapján tenyészállatok 
(szarvasmarha, sertés, juh és baromfi) vasúti szállítá
sánál biztosított kedvezmények igénybevételére jogo
sító igazolványok kiadására a pozsonyi ni. kir. állat
tenyésztési kerületi felügyelőséget bízta meg. Ezen szál
lítási igazolványokat a gazdaközönség következő mó
dozatok figyelembe vétele mellett veheti igénybe: 1. Ha 
a szállítani kívánt tenyészállatok fajtája rendeltetésük 
helyére nézve megállapított köztenyésztési iránynak 
megfelel. 2. A szállítási igazolványok szóbeli kérelemre 
vagy pedig Írásbeli kérvények alapján adatnak ki, mely 
utóbbi esetben a folyamodványok 50 kros bélyeggel 
látandók el. 3. Kivételesen állatkiállitások, állatdija- 
zások és nagyobb importok alkalmából oly szállítási 
igazolványok állanak rendelkezésre, a melyek az állat
kísérő díjtalan utazását is biztosítják, ily igazolványok 
kiállítása iránti kérvények a nagyméltóságu földmive
lésügyi m. kir. Miniszter úrhoz terjesztendők fel.

— A városi vigadó — virradója. Örömmel 
vesszük tudomásul, hogy elvégre is a városi tanács 
sürgősen utasította a gazdasági tanácsost, hogy az 
elhanyagolt állapotú vigadójépületének, kertjének, teke
pályájának stb. helyreigazítását haladéktalanul keresz
tül vezettesse. Várjuk az eredményt!

— Klincsok Náczó hundstosziar okoskodásai.
Feltámadáskor mondta zenyim zaszony: „sztarki. örvendetes 

eseminy lesz famíliában11. Povedálom nekié : nak, ha lesz ehlapesok, 
csinálunk belüle spehárt, ha- lesz igyoesa, nevelünk belüle babasz- 
sionyt; lebo, spehárkodnyi, vagy bábasszonykodnyi jobb van mostan, 
mint doktorkodnyi.

Zenyim zismerős Skrabáj Jankó, aki sak hutász, meri nekem 
mondanyi, hogy liutászat nilkül bányászat nem ziri semmit, s 
mondja erre Klopáj Misko zenyim zismerős, aki sak zuzászos, hogy 
zuzászat nilkül hutászat is bányászat sem ziri semmit; nó, povedá
lom nekik bőszültyen — kszetye kalpak?! mit hutászkodnyátok és 
zuzászkodnyátok, ha tüliink jérzet nem kapnátok. Zokosan belátták 
zenyim zigasságát és jó barátság van meg köztünk.

Zerdisz zilete zolyan, mint ineklő madáré: ziildben, zerdőben, 
szabadban munkálkodnyi; bányász zilete zolyan, mint bagolyé: 
lent üregben, siititben, szűk milysigekben dolgoznyi. Mig sem cse
rilem zerdisszel . . . nem látya az bele az föld milyibe. pedig 
ott kil ki zerdő magja neki.

Már zörültem neki, hogy lesz ápril 11-ik nap nemzetyi iinyep 
nekemnek is is ivenkint zuraságom negyedik napja, de nem volt, 
sak huszonnégy bányásznak. Jüvüben reminylem lesz ez is min
den bányásznak negyedik zurasági nemzetyi ünnepe.

Ki nyem tud imádkoznyi, tároljon velem az aknyába is 
legyen ott a robbasztásnál . . . hej, bo priszám, megtanulja 
imádkoznyi.

Sak annak zörvendek mindig, hogy bányász zuraim sak 
fent paranesolgatyák, de lent velünk dolgozgatyák s lent a 
milysigbon zegyenlők vagyunk.

Vidlieska Hanzó zenyim jó barát szotyalistya zujságból zol- 
vasta, hogy fel kell zosztanyi mindent. Povedálom erre in is meg 
zenyim jó barát Hanzó is: zosszátok fel bányákat is dolgozgasátok 
benye, majd elmegy a kedvetek zosztályos szotyolistáknak lenyi!

Az bánya nekemnek olyan, mint az gyermek bölcsője . . . 
zott irzern magamnak legjobban.

Ha az a sok mindenfile vas zenyim volna, mi bányamüvek 
körül kint mzsdásogyik, csinálnyék hnyety vasgyárat, vagy gipiszeti 
riszvinytársaságot.

Kit fiié bányász van : zegyik bányász ziróasztalnyál, másik 
zaknyánál. Melyik ziri meg többet?

Múltkor begajsztolva, zenyim kvártély helyett szomszéd kvár
télyba jöttem és ott lefekiidtyem. A szomszéd kisőbben jött haza, 
zengem költögetyett. hogy nem vagyok zotylion. Nak ! — mondom — 
kihurczolkodnyi most nem fogom.

A „gajszt" bányász z nép zátka. Nem lehetne záraknak, 
nekiinknek jobb zitalt kitalálnyi?

Z ó v o d a helyett jobb volnya z gyermekeinknek z e vö d e 
hol enyi kapnának.

Nem rig itt járt Csehországból valami Sagyebil s hivott 
zengem Zamerikába zuj gazdag zarany bányákhoz In mennyek 
oda, hol nincs van malaez pecsenye, mig krumpli sem teremi meg? 
to us nye I . . . zaranyat megenyi nem lehet. Meny csak te zegye- 
diil. Gliiek auf a tied zutra 1

A kraezfiliárom zosztat gondolja, hogy már nem tudom 
többet okoskodnyi; pedig ajővő hétre megint kiokoskodnyi fogom 
valamit. Addig is Pohvalen.

A vigadó.
Dudolgatja az ismert nótára : Télkövi Bernát, a bérlő.

Kisütött a nap sugara,
Vigadónknak ablakára;
Összedőlni nem fog most még, 
Megóvta ettől a jó ég.

A városnak bölcs tanácsa 
Parancsolta valahára,
Hogy, az épület s kert jobban 
Javittassék ki legottan.

De a mig ez megtörténik
És a munka bevégződik:
Addig szeretnék elfutni,
Mert az ur lesz ott — „Ukrutni“.

Selmeczi teleton-hirmondó „Ujság“
Zóná idő : április 17-ike, vasárnap d. e. 9 óra pontban. A nap 

hossza 13 ó. 46 p. Hold: utolsó negyed. Erszény : fogyni kezd erősen.
*

Vezérczik.
Feltámadunk! Meghalunk öregen és feltámadunk fiatalon, 

mint a megvénült kóró, mely tavaszszal zsenge szálakat hajt. 
Meghalnak a nemzetek is és újak lépnek nyomukba Kihal 
egy város régi gárdája és elfoglalja helyét egy másik, a 
mely az ősöket csak hibáiban követi. Selméez sem él örökké, 
hogy mikor haldoklik és hal meg, azt nem tudjuk, de azt 
láthatja a vak is, hogy most inkább a feltámadás küszöbén 
áll, melynek villamfénye tündöklő sugarát, fris patakja hűvös 
szellőjét, vasútja dübörgő moraját, nyaralója ölelő karjait, a 
társas köre egyetértő békéjét teljes bizonysággal sejteti vélünk. 
Selmecz még nem hal meg, nem is fog, hanem a nélkül 
támad fel. Ámen.

*
Tárcza.

40-ik epigramma. Szép Magyarországnak sok, híres városi! kérlek: 
Jöjjetek el hozzánk, terveket ingyen adunk.

A légyott, (folytatás). Ott hagytuk el, hogy zaj hallszik a 
mélyből. Most hősünk diskurál magában : „mi lehet az vad
kan, avagy ürge, bivaly, avagy az apa? Mozdulni nem 
merek, de jöjjön bármi és bárki, hősileg megülöm a sziklát, 
mely talán halálom gyász tanúja lesz". A zaj közéig, hősünk 
remeg, inai reszketnek, futni szeretne, de a rémület odaszö
gezi fundamentumát, mely már volt veszélyben, de ilyenben 
még soha. Még egy ntolsó recscsenés és az erdőből a tatár 
rétre kiugrik egy öleb, az ő ölebe, mely éltető reményt önt 
az összezsugorodó szívbe (folyt köv)

*
Belföld.

Az ünneplő főváros. A fővárosi magistratus fáklyákat vitt 
a serenád alkalmával, szemtanúk állítják, hogy egyik kezük
kel szájukat fogták be, nehogy abczugoljanak, miután á fáklya 
a régi jó időkre emlékeztette őket, az abezúg korszakra

Hazafias város. Bélabánya zászlódiszben veszett el, a mozsa
rak füstje még a zászlókat is eltakarta, az eget hazafias dalok 
ostromolták, mely végül is záporesőben mutatta meghatott
ságát.

A postások húsvéti tojása. A fővárosi levélhordók az idén 
a tojást ruha alakjában kapták, mert jobb a ruha tojás nél
kül, mint a tojás ruha nélkül.

*
Külföld.

A halálraítélt. A görög király merénylője, kit halálraítéltek 
azt kéri, hogy tekintettel tüdővészére, kegyelmezzenek meg 
neki, mert hóhérját könnyen infieiálhatná.

Zola pör. Párisban újra megnyílik a por alatt a totalizatör, 
mely fogadásokra téteket tőlünk is elfogad.

Háború. A háború^ megszűnik, il'etve el se kezdődik, mert a 
kis spanyol király fél az ágyúdörgéstől.

*
Helyi hírek.

Uj konyha. A városházán egy helyiséget konyhává alakítanak át, 
melyben az összes városi terveket hivatalosan főzni fogják, 
mert egy némelyik már megsavanyodott.

Legújabb hir. Csak fentartással közöljük a legújabb hirt, hogy 
a nyaraló párt nem engedi létrejönni az uj kaszinót legföl- 
lebb úgy, ha mindkettő a Rovnán lesz.

Első kirándulás. A turista egylet első kirándulása 11-én 
este a vigadóba igen sikerült, még a tartalékos, a póttar- 
tartalékos, és a rokkantak is gyalogoltak. Sokan azon hitben 
— hogy a többi kirándulás is igy történik — a tagok közé 
álltak.

Tiltakozó gyűlés. A városi iskolák, óvók és más hivatalos 
helyiségek gombái tilkakoznak az új főorvos kinevezése ellen, 
feliratban a statusquo-t kérelmezik.

Nagy szegénység. Olyan nagy a szegénység városunkban, 
hogy a takarék pénztár sem képes házát bezsindelyeztetni, a 
minek a következménye az, hogy a kaszinói tagok esernyő 
alatt biliárdoznak és olvasnak.

Állami bölcseség. A telefon drótokra felügyelő vonalőr 
biezikiit kapott, melyen járnia kellene Léváig, Zsarnóezáig, 
Bélabányaig. A szegény magyar, mivel Iegtöbbnyire csak 
tolnia lehet, nem győzi dicsérni a magasabb bölcs gondos
kodást.

*
Színház és művészet.

Színházi műsor. Ma este: Békaegérharez. Homéros után ope
rett. Hétfőn: A patkányirtó (dráma). Kedden: A selmeezi 
lumpok (tragoedia.-. Szerdán: A nyaraló gyötrelme (vígjáték). 
Csütörtökön: Kaszinói csendélet (színmű). Péntek: zónaelő
adásul az Otkundesz opera. Szombaton: A színházi egerek és 
patkányok nagy álarezos bálja.

Új dal. A híres Ni non opera gyönyörű bordala mindennap 
hallható a Hungáriában, zenészeink nem szorulnak dicséretre.

*
írod — és ivodalom.

Érdekes könyv. Nagyon becses és használható könyvre 
hívjuk fel hallgatóink figyelmét, ezime: Kalauz Selmecz kül- 
utezáiban éjjel.

Jő sör. Abban a bizonyos vendéglőnkben a jó sör a hirdetésen 
van meg *

Törvényszék.
Élelmes tolvaj. Furfangos tolvajt Ítéltei a napokban a 

bíróság; a siheder ugyanis ellopta a nyaraló tervét és jó 
pénzért Hodrusnak akarta eladni — a hunezut!

*
Szerkesztői üzenet.

Álmosnak. Baja ellen legjobb, ha szempilláit selyem szállal 
átfúrja és hogy le ne csukódjanak, füléhez kötözi.

Ibolyának. A szerénység legszebb kincse a embernek, de ez 
nem zárja ki, hogy foghagymás rostélyost ne egyék, csak 
ne dicsekedjék vele.

Nem közölhetők. Az aranyeres malaez (sonett). A sánta tu
rista (útirajz). Az éhes hentes (eposi töredék).

*
Hirdetések.

A kinek fog kell, kilo számra kaphat kihúzott fogagból. 
Czim a kiadóban.
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Székszorulást orvosolni ajánlkozik egy tapasztalt asztalos, ki 
külföldön is járt és sok egyletnek tagja volt.

Bérbeadó egy lakályos ház, melyben patkánynövelde is van. 
A ki mellékkeresetre akar szert tenni, jelentkezzék a városi 

gazdasági osztálynál, a hol több utezagyoinlálói állás van ürese
désben.

Nyilttér.
E rovatban közlőitekért nem felelős a

Felelőtlen II i r in o n d ó

Közönség köréből.
Tisztelettel köztudomásra hozom, hogy 

Plánoskáhét szolgálatomból végleg elbocsáj- 
tottam és igy cselédszerzés végett hozzá 
senkise forduljon.

Alázatos szolgája
Özv. Chvála Adolfné,

cselédszerzőnö.

ÚJ ÜZLET MEGNYITÁS!!! • • • 
Bátorkodom a helybeli és a vidéki nagyérdemű közönség becses tudomására hozni, 

hogy Selmeczbányán a Deák Ferencz-utczában (Ochtendung-féle házban)Ifi üveg* és porcsellántereskedést rendeztem be.
Raktáron tartok: porczellán, lámpa, tükör, kép és mindennemű üveg árukat, 

i legnagyobb választékban.

HIRDETÉSE K.
Api'ó liiirletóselí.

Egy 4 szobás lakás hozzá tartozandóval és kis 
kerttel a Lyceum mögött május 1-töl 

bérbeadó.
Megvételre kerestetik 2 db selmeczi takarék
pénztári részvény.

Elvállalok az üvegszakmába vágó megbízásokat,
zéseket és ablak bevágásokat, a mely czélra, egy szakértő

A midőn fentjelzett uj üzletemre a n. <‘
van szerencsém, bátorkodom egyúttal arról is értesíteni, hogy előnyös összeköttetéseim 
folytán azon kellemes helyzetben vagyok, hogy úgy az áruim eladását, mint a bevágatási 
munkákat legjutányosabb árban eszközölhetem.

Ezen alkalomból egyszersmind bátor vagyok a n. é. közönség b. tudomására hozni, 
hogy üveg-, porczellán-, pipere- stb. árúim már mind megérkeztek és üzletem teljesen 
fel van szerelve.

A n. é. közönség becses pártfogását kérve maradok teljes tisztelettel

üveg- és porczellán-kereskedő.

m. kép, és tükör kerete- 
üzletvczetőt alkalmaztam, 

é. közönség becses figyelmét felhívni

11.
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házakhoz alkalom adtán minden e szakmába vágó czikkeket készségesen

— Bővebbet megtudhatni a kiadóhivatalban. —

455., 380.. 469., 137. vh. sz.

Árverési hirdetmény.
Alulirt bírósági végrehajtó az 1881. évi LX. t.-cz. 

102. §-a értelmében ezennel közhírré teszi, hgy a 
selmeczbányai kir. járásbíróság 5500., 4838., 5704., 72. 
számú végzése következtében Lichtenstern testvérek, 
Borovitz A. és fia, Gusztáv Heinsheimer és társa, 
Rosenberg testvérek javára; Reif Miksa ellen 43 írt, 
56 frt 97 kr., 42 frt 79kr. és 25 írt s jár. erejéig foga
natosított kielégítési végrehajtás utján felül foglalt 589 
frt 50 krra becsült bolti állványok, szobabútor, por- 
cellánnemü és bolti czik'kekböl álló ingóságok nyilvános 
árverésen eladatnak.

Mely árverésnek a selmeczi kir. járásbíróságnak
160., 158., 159. és 1164. számú végzése folytán fenti 
4. rendű tőkekövetelés, ezek a lejárat napjától járó 
6 % kamatai és eddig az összes biróilag már meg
állapított költségek erejéig Selmeczbányán az alperes 
lakásán leendő eszközlésére 1998. évi április hó 18-ik 
napjának d. e. 9 órája határidőül kilüzctik és ahhoz 
a venni szándékozók oly megjegyzéssel hivatnak meg, 
hogy az érintett ingóságok az 1881. évi LX. t.-cz. 
107. és 108. § a értelmében készpénzfizetés mellett, a 
legtöbbet Ígérőnek becsáron alól is elfognak adatni.

Kelt Selmeczen, 1898. évi április hó 7-ik nazján.
Franeiscy Béla, 

kir. jbirósági végrehajtó.

XXXXXXXXXXXXXXXXXXX
Hagenmacher-féle palaczk-sör! 

Valódi bazini bor!
A Szent Háromság-téren Balázs J. kiméröm- 
nél llageniiiaclier.Rle pastorizált 
friss bajor palaczk sör,továbbá valódi 
ba/.ini bor és kitűnő szeszes italok 
kaphatók, miket a nagy közönség becses 

figyelmébe ajánlok.
Tisztelettel

R0SENFELD JÓZSEF.

Uj divatáru üzlet.
Van szerencsém a nagyérdemű közönségnek b. 

tudomására hozni, hogy a helybeli piaczon az uj 
apácza-zárda épületben

Weisz Lipót ezég alatt

női- és férfi-divatáru üzletet
nyitottam.

Összeköttetéseim a legnagyobb bel- és külföldi 
gyárakkal azon kellemes helyzetbe hoznak, hogy min
den czikkben, a legnagyobb igényeknek minden tekin- 
ben teljesen megfelelni képes leszek. Főtörekvésem 
leend, hogy a nagyérdemű közönség teljes bizalmát 
szolid üzleti eljárás és kiszolgálás által megnyerjen* s 
fentarthassam. A nagy érdemű közönség becses párt
fogását kérve, maradok

alázatos szolgája

Weisz Lipót.
Minták vidékre pontosan és díjmentesen 

küldetnek.

Tudoinámi ’ j
Bátor vagyok a n. é. közönség b. tudomására 

hozni, hogy Peri Benő budapesti ezég 

varrógép és kerékpár 
raktárának; Neutvicz József braunai (Cseh
országi) ezég 

fafüggöny-redők (rolók) 
raktárának és Reissenzahn Antal budapesti 

gazdasági gépgyárának 
képviseletét és illetve a nevezett ezégek gyárt
mányainak elárusitását Sehneczbánya és vidé
kére magamra vállaltam.

A midőn ezt a n. é. közönség becses tudo
mására hozni van szerencsém, egyben értesítem, 
hogy megrendeléseket üzletemben is elfogadok’ 
de személyesen is bátorkodni fogok megrendelé
sek végett tiszteletemet tehetni.
Varrógépek, gazdasági gépek s a legjobb minő
ségű kerékpárok részletfizetésekre is adatnak.

A n. é. közönség nagyrabecsült pártfogását 
kérve maradok kitűnő tisztelettel

Hodrusbánya, 1898. april havában.
Steinep Ignácz, 

kereskedő.

1 Mindennemű félreértések kikerülése végett kényletve érzem magamat
J annak köztudomásra hozatalára, hogy az új apáczazárda épületében meg-\ 
Z nyíló üzlet tulajdonosa:
( Weisz Lipót úr, sem testvéri, sem egyáltalán rokoni vagy bár- 
n mily üzleti viszonyban velem nem áll.
j Ezen kijelentésemre csupán családi, üzleti régi viszonyaim és a név- 

azonosság kényszerit.

/
Ezzel kapcsolatban van szerencsém a n. é. közönség b. tudomására hozni, 

hogy kitűnő, olcsó, tartós, szolid áruimról immár eléggé ismeretes és — köszö
nettel mondhatom — elismert és kelőleg méltányolt

< i: i ii v v vr
a Staliga-féle liázban)

f. é. május 1-től két újabb helyiséggel kibővítem, úgy, hogy most a legnagyobb } 
igényeknek is képes leszek megfelelni áruházam dús választékú felszerelésével

Kérve az eddig is mély köszönettel tapasztalt pártfogást, maradok tisztelettel
WEISZ 2LEOLF.

Nyomatott Joerges Ágost özv. és Fia könyvnyomdájában, Selmeczbányán. 1898.

Gyár: Alsó Mámor, Barsmegye.
Gyári főraktár: MAJMAI*EST, Audrássy-ut 89. (I. em.) 

Raktár: MÉCS, I., Seilergasse 1. szám.

A „SZAMRIE” ezüstáru-gyár, 
mely az 1752-ben Selmeczbányán alapított Geramb J. J. unió tulajdona, 

saját vagy adott rajzok szerint előállít: 
in i n ti e n ii e in íí ezüstár 11 t, 

mint asztaldíszeket, gyümölcstartókat (jardiniéres-készleteket), zsirandolo- 
kat, gyertyatartókat, serlegeket, 

dísz-emléktárgyakat és versenydijakat, 
mindennemű evö-készletet gazdag választékban, 

pipere-tárgyakat, stb. stb.
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