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SELMECZBÁNYA ÉS VIDÉKÉNEK VEGYES TARTALMÚ KÖZLÖNYE.
Kiadó tulajdonos és felelős szerkesztő:
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Előfizetési ára :
Egy évre................................  4 frt.
Fél évre  ..................................................... 2 „

Negyedévre.................................................1 „
Egyes szám ára 10 kr.

Egyes számok kaphatók a kiadóhivatalban és Joerges A. ózv.és fia 
könyvkereskedésében.

Megielen minden vasárnap.

Hivatalos, magán és nyilt-téri hirdetések megállapított díj

szabásunk szerint számittatnak és minden általunk közölt 

hirdetésre felvilágosítás ingyen adatik.

A vasútról.
Megírtuk, hogy legközelebb hozunk egy 

megbízható forrásból származó közleményt va
súti ügyünk tárgyában.

Most minden kommentár nélkül közöljük e 
helyen azon levelet, mélyet befolyásos kézből 
kaptunk.

A levél így szól:
„Kedves szerkesztő uram!
Többszöri unszolásába újból utána jártam 

vasúti ügyük mikénti állásáról egyet-mást meg
tudhatni és újból csak azt írhatom önnek, hogy 
igenis a Selmecz—garamberzencei vonalnak ren
des nyomtatuvá való átépítése komolyan számba 
vétetett és a terv nem csak hogy el nem ejtetett, 
hanem inkább keresztülviteléhez közeledik, persze 
hogy lassan. A főakadáfy ugyan is az, hogy 
— mint ezt a kiküldött szakértők jelentették — e 
szárnyvonalnak rendes vágányuvá leendő átépí
tése majd nem annyi költségbe kerülne, mintha 
uj vasúti vonalat építenének, úgy, hogy a mos
tani vasutat, ut építkezést, alig lehetne szám- 
bavehetöleg értékesíteni. — De mindazonáltal 
azt a benyomást nyertem, hogy e költség kér
dése se fog sokáig akadékoskodni és vasutuk, 
különösen akkor, ha az ipolyvölgyi vasúttal 
szoros kontaktusba lépnek, már rövid idő múlva 
széles vágányuvá fog kiépíttetni.

A fődolog, hogy ne hagyják az ügyet el
aludni ; mert sajnos, ezt tapasztalásból mondha- 
hatom, a vasúti dologban legnehezebb valami 
eredményt elérni, ha csak az ember nem boly
gatja folytonosan és nem jár az illetők nya
kára.

Azon kérdésére, hogy a Garami). SelmeczOroszországon át.
A „Selmeczbányai Hetilap' számára irta: Dr. H. V. 

Moszkva, 1898. jul. 8. (ó-naptár szerint).

„Granicza* szólt katonás köszöntéssel a krakkói 
gyorsvonat kalauza, miközben kinyitá a coupé ajtaját s 
teljes alázatossággal figyelmeztetett, hogy útleveleinket 
készen tartsuk.

E szolgálatkészség ellenértéke sajnos utolsó hazai 
brittanicám volt, melyet e körülünk bokros érdemeket 
szerzett férfiúnak, — fájó szívvel — átszolgáltattam !

Tehát a határon volnánk !
Sohasem tápláltam keblemben osztrák érzelme

ket ; mind a mellett e pillanatban nem tudtam mene
külni bizonyos melancholiától, mely hirtelen elfogott, 
midőn e rövid szóval értésünkre adták, hogy elhagy
tuk a monarchia területét.

Merengésemből egy orosz egyenruhás tisztviselő 
ébresztett föl, ki német nyelven passusainkat kérte. 
Átnyújtottam. Még egy fürkésző pillantást vetve ránk 
— távozott, miután kilátásba helyezte, hogy okmá
nyainkat tovább utazásunk előtt kézbesilendi.

El lévén igy metszve gondolataimnak fonala, — 
annak újra fölvételében két nyomós ok gátolt. Elő
ször: sietni kellett a vámvizsgálathoz, másodszor: az 
ebédhez; tekintettel arra, hogy Varsó, legközelebbi 
czélunk, még nyolcz órai távolságban feküdt jelenlegi 
állomáshelyünktől. Miután podgyászunkat szorgosan 
átvizsgálták — az nem keltvén semminemű gyanút — 
ráütötték a pecsétet, hogy „szabad' mehet. 

közti vasút, fennállása óta, mennyi jövedelmet 
hajtott az államnak, határozott választ nem ad
hatok, mert azt megtudnom nem sikerült s kü- 
lömben is e kérdés most már másod rendű 
szerepet játszik véleményem szerint.

Én azt a meggyőződést szereztem, hogy ha 
a vasúti befektetésekre előirányzott és megsza
vazott összegből kifutotta volna, vasutuk már 
most széles vágányu volna és hogy az egész kér
dés eldöntése a tetemes költségek azaz finan- 
czialis körülmények körül forog.

A mi a vonalok szaporítására vonatkozó kér
dését illeti, arra azt a választ nyertem, hogy 
már is intézkedés tétetett, még pedig képviselő
jük szorgos közbenjárására hogy kívánságuk 
teljesedjék. “

Eddig a levél, melyből örömmel vesszük 
tudomásul, hogy a Garamberzencze—Selmecz 
közti vonatnak széles vágányuvá való átépitése, 
legalább elvileg, elfogadtatott mérv adó helyen; de 
egyszersmind aggodalommal kérdjük, hogy mikor 
fog az keresztül vitetni?. A levél egyik pontja kü
lönösen felkeltheti figyekuünket. Ebben ugyanis 
az van mondva, hogy a költségkérdése se fog
sokáig akadályul szolgálni, ha az ipolyvölgyi 
vasúttal „szoros kontaktusba" lépünk.

Eleitől kezdve ez volt a mi véleményünk 
is. Sürgettük is nem egyszer, hogy városunk min
den erejéből oda törekedjék, hogy az ipolyvöl
gyi vasút idáig kiépittessék; történtek is a köz
gyűlésen felszólalások s ígéretek egy vasúti 
értekezlet mielőbbi egybehivására nézve, . . . 
ámde mindez csak üres hang maradt és tényleg 
nem történt semmi, vagy legalább nem az, a 
mit e városuukra nézve oly főfontosságu, életbe 
vágó ügyben cselekedni kellett volna.

Behatóbb megfigyelés tárgyát csupán magunkkal 
hozott nyomtatványok képezték.

Az egyik mordképü hivatalnok ur, úgy látszik, 
élénk hajlandóságot mutatott arra, hogy a kezeimben 
lévő Sinkievicz-féle regényt (La marne) némi vámmal 
megrójja.

E dicséretes szándékábán azonban megakadá
lyozta egy másik, kinek vonásai elárulták, hogy öt 
azon körülmény, miképp mi idegenek, hazája kilünő 
Írói iránt érdeklődünk — irányunkban nem csekély 
jóindulatra hangolta.

A hazaszeretet fenkölt érzésének ily impozáns 
megnyilatkozása ily módon egyelőre megszabadítván 
financziális aggályainktól, — erre az ijedtségre — egy 
pohár jóféle krimiai vörös bort hörpintettem fel uta
zásunk szerencsés befejezésére.

Ez irányban tehát lökélesen megnyugtatva lévén 
— egy kifogástalan még nyugot-európai jellegű, de 
sajnos, már keleti árakkal dicsekedő ebéd elköltése 
után, újból helyet foglaltunk, immár az orosz waggo- 
nokban.

Belső berendezésük kevésben tér el a mienktől; 
folyósós, úgynevezett Kossuth-coupét; (Kossuth Fe- 
rencz után, ki azokat állítólag Olaszországban meg- 
honositta).

Tűrhetően záródó kettős ablakok, gázvilágitás és 
thermométer. Ez utóbbi már e vidéken nem csupán 
mint természettani müeszköz szerepel, de valóságos 
házi bútorrá devalválódik; jelentékenyebb városokban 
nincs nagyobb tér, vendéglőkben, vasúti kocsikban, 
szoba ill. fülke, hőmérő nélkül. (Ma hallottam, hogy e

Mondottuk hogy segítsünk magunkon és 
megsegít — a kormány is.

Csatlakozzunk mihamarább a már is épülő 
ipolyvölgyi vasúthoz!

De most már tétovázás nélkül!!Tűzoltói jubileum.
Múlt számunk vezérczikkében foglalkoztunk 

önkéntes tűzoltó egyletünk 25 éves múltjával röviden 
bár, de mégis felhozva a főbb mozanatokat és közöltük 
az e hó 25-én megtartott jubiláris ünnepély programját 
is, valamint, hogy a föispáni pár nagyobb vendég 
kísérettel fog részt venni ez ünnepélyen.

Most ez ünnepély lefolyásáról számolunk be, a 
mennyire e lap kerete azt megengedi és elmondhatjuk, 
hogy az igen szépen és az egylet 25 éves múltjához 
méltóan ment végbe.

Csak egy a sajnos, hogy feltűnően kevés tűzoltó 
egyesület volt képviselve; mert a lévai, körmöczi, 
ipolysági és veszprémi egyleteken kívül az ország egy 
tűzoltó egylete sem képviseltette magát, minek föokát 
abban véljük megtalálhatni, hogy e jubiláris ünnep 
megtartásáról a testvéregyletek kellőleg értesítve nem 
lettek, vagy legalább nem úgy, mint azt kellett volna 
tenni, ha számos egylet képviseltetésére — mint az, 
ezen egylet 10 éves jubileumán történt, számot tart
hattunk volna. No de, ha aránylag kevés idegen ven
dége volt ez ünnepélynek, a kik mégis megjelentek, 
tapasztalhatták, hogy mig egyrészt e város vendég
szeretete a régi maradt, másrészt tűzoltóink őszinte 
bajtársi érzülete szintén meg nem változott.

Az ünnepély fényét nagyon emelte az ez alka
lomból városunkat meglátogatott, osztatlan ragasz
kodásban és közszeretetben részesülő főispánunk, ki 
neje ő méltóságával és díszes, előkelő környezettel 
jelent meg és nyájas viseletével nem csak a sel- 
meczieket — mondhatnék újból — de az idegen ven
dégeket is, nem túlozunk, elbűvölte. A vigadó fenyves 
fákkal ültetett kertje rég nem hallott oly riadó, 
szűnni nem akaró éljenzést, mint a milyen sok száz 

tél jannárinsában a hideg Moszkvában átlag 26° Celsius 
volt).

Csupán egy dologban van nagyobb eltérés; t. i. 
a menetsebesség tekintetében, főként gyorsvonatoknál.

Mig hazai gyorsvonataink — a megállásokat is 
beleszámítva, kivétel nélkül megtesznek óránkint 50—60 
kmtert, addig az oroszok legföljebb negyvenet. Így a 
Varsó és Moszkva közti 1220 verstnyi távolságot futár
vonatunk 30 óra alatt tette meg.

A díjszabás bizonyos fokig hasonlít a mienkhez; 
nagyobb távolság — kisebb egységár; azon külömb- 
séggel mind a mellett, hogy a mi XIV. zónánknak meg
felelő maximális személyszállítási ár itt hiányzik s a 
podgyásznál bizonyos szabadsuly van engedélyezve 
(16 kgr.) minden jegy után.

Általában: az utazás maga, pontosabban: a 
vasúti személyszállítás nem mondható drágának. E 
tétel azonban csak a nyugot-európai államokkal (azaz: 
nein Magyarországgal) s főképp hosszabb utaknál, 
áll föltétlenül. Összehasonlítva a mesés kényelemmel 
berendezett franczia, belga, angol és német luxus
vonatokkal, (keleti express) melyek óriási gyorsaságuk 
mellett más eléggé nem méltányolható előnyöket 
nyújtanak: mindenesetre olcsó; zónatarifánknál azon
ban némileg drágább. (Varsótól Moszkváig, 1400 km. 
fejenként II. osztályon 18 rubel; 1 rubel julius 17-i 
árfolyam szerint véve 1-27 frt).

Ez ellen tehát nem lehet panasz ; az ut maga 
még nem üt túlságos rést az utas erszényén. Megfor
dítva áll ez azonban magáról az életről, az ellátásról. 
Alkalmunk volt erről meggyőződni mindjárt Varsóba 
való megérkezésünkkor.
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ember torkából, minden „hivatalos" színezet nélkül a 
szabad ég felé tört, midőn hőn szeretett Királyunkra, 
Királyné nagyasszonyunkra és az egész királyi csa
ládra mondá főispánunk lelkes szavakkal az első fel
köszöntőjét a jubiláris közebéden, de ennek hasonmása 
volt azon kitörő lelkesedés is, mellyel a főispánunkra 
mondott felköszöntő lett fogadva és a midőn főis
pánunk minden egyessel, körül járva a több száz 
tagból álló társaságot, koczintott, a lelkes éljenzést 
csakugyan alig lehetett lecsillapítani és tapasztalhatta 
azt, hogy ezek a tűzoltók, itteniek s idegenek és a 
többi részt vettek is akár „tüzbe“ is tudnának menni 
érette.

Vagy a midőn a főispán kíséretében jött Dr. 
Haydin Károly budapesti ügyvéd gyönyörű szónokla
tában, melynél a rögtönzés és ihlettség szelleme csak 
úgy sziporkázott, kiemelte azt, hogy oly benső viszony, 
mint, a milyen ez ős bányaváros polgárai és „vár
ispánja" között van, ritkítja párját és ha nincs is a 
főispánnal egy politikai véleményen, mégis üdvösnek, 
magasztosnak kell jeleznie e valóban példás, állapotot 
és élteti a polgárságot és a főispánt, kihez ily önzet
len, igaz ragaszkodás köti a polgárságot — nohát a 
ki-kitörő éljenzésnek hossza-vége nem volt.

De hiszen mi a tűzoltói ünnepélyről akarunk 
röviden beszámolni és igy elmondjuk, hogy az teljesen 
programszerűen ment végbe. Múlt vasárnapon az ér
kezett vendégek ünnepélyes fogadtatása után, este 
fáklyásmenet volt a főispán tiszteletére, melyen a hegy
bányai bányász zenekar és polgári dalkörünk is kitett 
magáért.

Pauer János akad, titkár és tűzoltói főparancsnok 
igen szép beszédben üdvözölte főispánunkat, mire 
főispánunk válaszolt magvas beszédben és megkö
szönve a szép fogadtatást, éltette a selmeczi tűzoltóság 
vezetőit és annak összes tagjait.

Hétfőn, az ünnepély voltaképpeni napján a bá
nyász zenekar csengő játéka mellett már reggel vonult ki 
a tűzoltóság, melyhez csatlakoztak az idegen tűzoltók és 
vendégek, kik mindannyian részt vettek a Szent Katalinról 
elnevezett templomban tartott istentiszteleten, hol Pod- 
hragyay Pál pr.-plébános fényes segédlettel szolgáltatta 
a szent misét, mely alatt a templomi ének- és zenekar, 
Cziczka Sándor karnagy vezetése alatt egy igen szép 
misét adott elő. Ennél gyönyörűen énekelt Özv. 
Schuszter Lajosné megragadó, bájos hangjával és 
Laun Károly dohánygyári tiszt hatalmas énekével, 
mig Puky László hegedű és Vodráska Béla fuvola 
művészi játéka is általános elismerést szült.

Ezután következett a városi vigadó kertjében tar
tott díszközgyűlés, melyen első sorban városunk pol
gármestere a vendégeket és a tűzoltókat üdvözölte a 
város nevében, a mi uián Bernhardl Adolf egyleti 
elnök megnyitotta a közgyűlést, felolvasván az egylet 
25 éves történetére, e közbeni eseményeire, a tisztikar
ban! változásokra, a tüzesetek felsorolására, a tagok 
számának fluktuacziójára, az egylet anyagi állapotára 
stb. vonatkozó kimerítő jelentését s illetve elnöki elő-

Nagy önbizalommal indultunk útnak; „a hol 
express vonatok közlekednek", gondolám, „ott civili- 
satio es polgáriasuk (sic I) emberek vannak"; a nyelv 
kérdés sem aggasztott; megfordultam nem egy or
szágban, (Itália, Dánia, Svédország), melynek hazai 
nyelvét nem ösmertem és sohasem voltak komolyabb 
nehézségeim.

E számítás itt némileg cserben hagyott; most 
egész meggyőződéssel mondhatom „Uraim és hölgyeim: 
a ki nem tud oroszul, ne utazzék Oroszországba!“ 
(Ad normám : a ki nem tud arabsul, az ne beszéljen 
arabsul !)

Nagy értékű volt most magammal hozott sekély 
szláv (vulgo : tót) tudományom. Sokszor csak ez rán
tott ki a sárból; a gesztusok sem sokat használnak ; 
a hidegebb vérű orosz azokat nem követi figyelemmel, 
mint pl. az olasz, de többnyire csak az ember szeme 
közzé néz s igy precar értékűek.

Philosophiát is tanulván, beláttam, hogy kár azon 
boszankodnom, miért nem alkalmaz az orosz kormány 
vezetőkként philologiae professorokat; e kérdést ugyan 
nemzetgazdaságtani tanulmányaim alapján aránylag 
rövid idő alatt sikerült megoldanom: még sem tagad
hatom, hogy nem gondolkoztam felőle oly higgadtan, 
midőn az óriás léptekkel növekvő Varsóban (600,000 
lakoson felül) éjjel haza nem találhattam.

Bonyolítja a dolgot és fokozza a nehézséget az 
orosz (cyrill) ábc-nek teljesen (cum grano salis !) el
térő volta a mienktől. Ha általánosan tisztelt könyv
nyomdatulajdonosunknak, J. Á. urnák betűivel példa
képpen egyes orosz szavak irás és olvasásmódját 
illusztrálhatnám, igen szívesen tenném, hogy nyájas 
(hiába, az olvasó örökké csak „nyájas" marad!) olva
sóim fogalmat alkothassanak gyászos lelki állapotom
ról, midőn keresztbefont karokkal, némán iparkodtam, 
az utcza neveket kibetüzni a haloványsárga gázvilág-

terjesztését. Az érdemdús elnökötj[lelkesen megéljenez
ték. Erre Farbaky István képviselőnk indítványára 
jegyzőkönyvi köszönet szavaztatott az elnöknek és a 
többi egyleti tisztviselőknek. Azután kiosztattak a 
15, 10 és illetve 5 évi szolgálat elismeréséül szóló 
érmek. 15 évi szolgálat után érmet kaptak: Varinszky 
Károly, Jalin Vilmos, Gresits József, Neumann József, 
Suhaj Péter. 10 évi szolgálat után: Kis Frigyes, Hasch 
Antal, Duda János, Friebert Ferencz. Végre 5 évi 
szolgálat után: Takáts Miklós, Oszwald Gusztáv, 
Maruska József, Hoffmann János, Greipel Róbert, 
Kozák Lajos, Niemann Hermán, Gverk Károly, Gverk 
Mihály.

De a legnagyobb éremre számíthattak volna azon 
veteránok, kik az egylet alapítása, tehát 25 év óta 
működnek e humánus czél szolgálatában és kik 
— legalább szerény nézetünk szerint, habár a köz
ebéden ki is lettek tüntetve — nem lettek oly módon 
ünnepelve, mint azt hosszú szolgálati idejük folytán 
kiérdemelték volna és ezek: Bernhardt Adolf egyleti 
elnökön kívül, Érti Vilmos, Marék Antal, Ochtendung 
Ignácz, Parvy Károly, Picéin Alajos, Tandler Gyula, 
Telluch István, Waigl János és a legérdemesebbet 
utoljára hagytuk, Marschalkó Gyula, ki mint volt tűz
oltó főparancsnok, érdemei elismeréséül, az arany
koronás érdemkereszttel lett annak idején kitün
tetve. ■ ■

A közgyűlés berekesztése után a tűzoltók zene- ■ 
szó mellett diszfelvonulást rendeztek, mely után csak
hamar megkezdődött a tervszerűleg megállapított gya
korlat.

Valóban érdekes látványt nyújtott e gyakorlat; 
a tűz kitöréséi a városi elemi iskola ablakaiból ki
özönlő füstfellegek, majd ügyesen utánzóit lángok 
jelezték, mire több oldalról felhangzott, hogy „tűz van!" 
„bori!!" Erre azután megszólaltak a tüzet jelző kürtök 
és csakhamar rohamban rontottak elő a tűzoltók; 
mindenféle fecskendők robogtak ki a tűzoltói szer
tárból, egyszeriben felvonult a rendfentartó és mentő 
csapat is és általános volt a „csinált" riadalom. Ren
geteg közönség nézte az egész produkcziot végik.

Nehány perez alatt már az égőnek képzelt elemi 
iskolai épület tetőzetén nehány .tűzoltó volt látható, 
éppen úgy a tőszomszédos és megvédeni szándékolt, 
szédítő magasságba emelkedő Sembery házon. A közel 
fekvő többi házak is meg lettek szállva, még az óvár 
is . . . csak a vizipuskák tömlői nem működtek úgy, 
mint kellene, sőt több helyen felmondták a szolgálatot; 
mert a vizsugarak, úgy szólván, nem is érték el a 
képzelt tűz, vagy veszélyben forgó objektumok helyét. 
Ezt a körülményt kötelességünk nagyon is figyelmébe 
ajánlani tűzoltó vezetőségünknek, de a fenntartó vá
rosnak is; mert mit ér az, ha tűzoltóink dicséretes 
ügyességei tudnak felmutatni, ha fecskendőink és már 
felszereléseink is jók ... de a vizet vezető tömlők, 
vagy Csövek rosszak. Ezen a bajon haladéktalanul 
segíteni kell.

A mentési munkálatok egyszerre az egész vona- 

nál, magamra vonván egész indokolatlanul ezáltal egy 
rendőr éber figyelmét.

„Bádecker" sem sokat segít. Csak most, midőn 
lassanként egy orosz alphabetta rhébuszai kezdenek 
előttem világosodni, vagyok képes a benne elhelyezett 
térképeknek hasznát venni s a benne foglalt praktikus 
tanácsokat értékesíteni.

A legpraktikusabb valamennyi közt: óvatosság a 
fizetésnél. Ritka helyütt fordul elő annyi tolvajlás mint 
Oroszországban. (Gurkó tábornok neje, mint egy orosz 
mérnök mesélte, Gróf P . . .-vei a színház páholyába 
hozatott ezüst evőeszközt egyszerűen a kormányzósági 
palotába vitelé; a ezukrász az iránti számláját, P . . 
gróf, ki a félelmes Gurkóval nem akart ujjat huzni, 
kénytelen volt kifizetni! Tableau ! így az orosz köz
élet privát oldalaiban ! Lopás helyeit sikkasztás !

Az előkelőbb szállodák és a „Vaggon lits“ étter- 
termeiben mindenütt ott lóg a bizalomgerjesztő figyel
meztetés franczia nyelven is: „On est prié de ne rien 
payer, sans exiger une note." (Kérelem, hogy számla 
nélkül a személyzetnek semmit se tessék fizetni:

E nyugtatott számlákat aztán az ellenőrzés ked
véért külön gyüjtőszekrényekbe helyezik el.

Varsó maga miniatűr Páris, természetesen némi 
typikus eltérésekkel. Első sorban katonai, másodsorban 
gyár város.

Elénk forgalma, mozgalmas éjjeli élete, számos 
vasútja észrevételi velünk a hely politikai és stratégiai 
fontosságát. (15 erőd köríti; a katonák száma meg
haladja a 30,000-et béke létszámban).

Szépek különösen tágas utczái, boulevardjai és 
a Szán-park; érdemes még kikocsizni a Lazsenszky- 
park árnyas fasorai közé, mely üde zöld gyepe és 
csónakos, haltyus tavaival a berlini Thiergarten ki
sebbített mása, de amannál komorabb.

Ion gyorsan mentek végbe. Amott gyermekeket és fel
nőtt embereket is csúsztattak le a második emeleti 
ablakból a mentőzsákban, ezek élők voltak; emitt 
egy nőt és gyermekét hozta ki egyszerre egyik tűzoltó 
a létrán, ezek — a tűzoltón kívül — kilömöttek voltak 
az égő iskola szédületes magas tetejéről pedig egy’ 
tűzoltó gurult a fedelen le, hogy lezuhanjon és össze
roncsolt tagjaival holtan terüljön le . . . ez, bár óriási 
félelmet idézett elő, úgy, hogy különösen az asszony 
népség között többen e látványra el is ájultak, sze
rencsére ... egy kitömött bábtűzolló volt, kinek még 
a kötelességét híven teljesíteni és oda rohanni akaró 
derék, de megrémült lelkész utolsó kenetére sem volt 
szüksége, mert báb volt már akkor, mikor erős kézzel 
ledobták a tetőről a csintalankodásra mindig kedvet 
kapó tűzoltók. Kik e dologról’ előre értesítve voltak, 
persze kaezagással nézték a jelenetet végig.

A Sembery ház tetőzetére feltolt toló létrán, 
kis vállétrával elsőnek mászott fel Javorek bámulatos 
macska ügyességgel, másodiknak Maschek nem kevésbé 
hirtelen ügyes gyakorlottsággal, harmadiknak Schingler 
éppen oly gyorsasággal, mig a negyedik Duda, fönt a 
toló létra legtetejében erősítette, meg magát karabinján, 
hogy fedezze társait.

A mentő zsák és illetve létrán és egyébként is 
különösen kitűnt Rubinszky József, ifj. Ochtendung 
Ignácz és a jó veterán id. Ochtendung Ignácz és 
mások. A mászók parancsnoka Thuránszky Béla is 
derekasan tett ki magáért; de mégis a főérdem úgy 
a terv készítésénél, mint annak gyakorlati bemutatá
sánál Pauer János főparancsnokot, Csányi Ottó al- 
parancsnokot és a tiszti és segédtiszti kart illeti meg.

Elég az hozzá, hogy jól, sikeresen ment minden, 
kivéve, mint mondottuk a — rossz viztömlőket. Tűz
oltóink megmutatták, hogy gyakorlottsággal, kellő 
ügyességgel és mi fő — bátorsággal bírnak. Kár, hogy 
a bányász tűzoltóság, mi pedig tervezve volt, a szépen 
sikerült gyakorlaton részt nem vett.

Délutáni két óra felé járt az idő, midőn a vigadó 
kertjében megkezdődött a bankét, melyen, kivéve 
Haydin Károly budapesti ügyvéd és Sántha Béla 
hontmegyei főjegyző és ipolysági önk. tűzoltói parancsnok 
remek beszédeit, majdnem csupa „hivatalos" tósztok 
mondatlak, de ezek között ki kell emelnünk, a már 
tudósításunk bevezetésében felhozottakon kívül Pauer 
János főparancsnok lelkes felköszöntőjét legmagyarabb 
kir. herczegűnk, József főherczegre, melynek kapcsán 
Krausz Kálmán indítványára egy üdvözlő távira! is 
menesztetett Ö Fenségéhez; Bernhardt Adott tószAját 
főispánunkra, Állmán Imréét az akad, tanári karra és 
az akad, ifjúságra, Fekete Lajos akad, igazgatójáét a 
tűzoltó egyletre, polgármesterünkét a hölgyekre, Dr. 
Stuller Gyuláét a polgármesterre és a közhatóságokra 
és bányaigazgatóságra, Vörös Ferenczét, Farbaky 
István képviselőre, Haydin Károlyét főkapitányunkra, 
(mi nem hivatalos tosztként, szűnni nem akaró éljenzéssel 
lett fogadva) Csányi Ottóét polgármesterünkre, Marsaiké 
Gyuláéi a veteránokra, Szitnyai Józsefét a vendégekre és 
a zászló,íjnyára stb. és —.a^giem tudjuk, hogy hjva-

Egyéb, monumentális jelentőségű látnivalókban 
Varsó aránylag szegény' De különbén sem kívánnám 
e lehetetlenséget megkísérteni, hogy szives (ha nyájas, 
miért ne volna szives? Reflexió!) olvasóim figyelmét 
az egyes látnivalók részletesebb leírásával fárasz- 
szam !

Hiszen a „terra incognita" előttünk, kik magun
kat már büszkén a müveit nyugothoz számítjuk, csak 
Varsón túl kezdődik!

Menjünk léhát egy házzal (!) tovább. Indulás, 
mint azt a Cook-czég bécsi irodájában megtudtam 
utolsó ottlétemkor, d. e. 9-45 perczkor a moszkvai 
futárvonattal.

Megváltjuk nyugodtan a jegyet még előtte v,aló 
nap, megtudjuk a tudnivalókat a „Compagnie Inter- 
nationale" Kotzebue-utczában lévő fiókjánál s mint ki 
dolgát jól végezte pihenni térünk.

Reggel átkelünk fiakkeren a Visztula vashidján s 
fél kilenczkor elértünk az állomásra. Belépet a váró- 
tembe és körültekintve — majd kővé meredtem az 
ámulattól!

Kihúzom chronométeremet: Nyolcz óra 25 perez ; 
nézem a falon függő vasúti órát: 9 óra 1 perez!
Tudtam, hogy varsói idő szerint indulás 9 óra 3 perc
kor ; saját időmérőmet nem igazítottam, az még prágai 
időt jelzett löbbé-kevésbé pontosan. De az ittenit 
kénytelen voltam hitelesnek elfogadni, s éppen már 
készültem fölhagyni minden reménynyel elutazhatá- 
sunkat illetőleg, midőn podgyászhordónk ügygyel- 
bajjal fölvilágosított, hogy a kérdéses varsói óra már 
moszkvai időt jelent.

(Foly. köv.
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talos volt-e — boldogult polgármesterünk, Ocsovszky 
Vilmos özvegyének szül. Markovich Mária úrnőnek 
mint az egylet zászlóanyjának a tűzoltókhoz inlézett 
bánatos, oh de oly sok igaz érzelmet magában rejlő 
megnyilatkozását. Ez a beszéd egy valóságos „Mementó 
móri!“ volt és emlékeztetett arra, hogy múlandó a 
világon minden, még az emberi hatalom is, melynek 
letüntével elmúlik az emberek nyomorúságos hizel- 
kedése is.

Üdvözlő táviratok érkeztek több egylettől és az 
alapítási eszmét megadó néhai L. Berks Lothár két 
fiától: L. Berks Róberttól és Lothárlól is.

Lett volna még több felköszönlő, de ezeket el
némította a „hivatalos fosztok1, özöne. Denikve a 
bankét, melynek társaságát Baker A. fényképészünk 
e is fényképezte, szép rendben véget ért és este 
következett a bál.

Szép és nagy közönség gyűlt egybe. A főispáni 
pár és kísérőinek megjelenése itt is nagyban emelte 
a mulatság díszét és fényét és a jó kedv és a „tűzről" 
pattant táncz a hajnali órákig tartotta együtt a 
mulatozókat.

Másnap tűzoltóink elkísérték vendégeiket, kik 
bizonyára csak jóakaró emlékekkel hagyták el váro
sunkat. , ,

Tűzoltóink pedig legyenek meggyőződve arról, 
hogy derekasan megállották helyüket, hogy kimutatták 
ügyességüket, bajtársi érzelmüket s nem rajtuk múlott, 
hogy egyletünk negyedszázados emlékünnepe nem 
vonzott annyi idegen bajtársi ide, mint azt elvárták 
volna.

Jövőben is, törekvéseiket, nemes czéljukbani mun
kálkodásaikat, sohase irányítsa a külsőség, de a nemes 
igyekezet, feladatuk megoldásának lényege.

A jubileumi ünnepélyhez a következő vendégek 
érkeztek: Horváth Béla főispán s neje és a főispán 
nővére Rózsika; Laky Károly cs. és kir. kamarás és 
neje, Schiller Antal kir. tanácsos, kir. közjegyző, Sántlia 
Béla, megyei főjegyző, ipolysági önk. tűzoltói főparancs
nok, Dr. Haydin Károly üdyvéd, két leányával s Mariska 
húgával, Pongrácz Elemér képviselőházi tisztviselő, a szel
lemes tollú Író (Fagyos-szent) és a hontmegyei törté
nelmi kiállítás rendezője, Héderváry Lajos árvaszéki 
elnök helyettes, Totovics Kálmán megyei főszámvevő 
s tb. főjegyző, Dr. Soltész István főispáni titkár, 
Jakabfy István közp. szolgabiró, Plachy Gyula korponai 
polgármester, Nikora László joghallgató, Halmay László 
korponai főszolgabíró. Léváról: Pazar Károly tűzoltó 
főparancsnok, Turbinszki József tüzőrségi parancsnok 
Hlboki Lajos főkürtös, Pulpites Emil, Ábraham Ignácz, 
Vén Ferencz, Sebő József, Balázs János, Zachar István, 
Jakab István, Kosztolányi Pál, Roller Pál, Szakács 
József, Haics István. Körmöczről : Mohapel Antal, Ihring 
György, Schwartz Alajos, Schafarik József, Groszmanri 
Győző, Rakovszky Imre, Kíobusitzky Ede. Veszprémből: 
Blázy Imre polgár iskolai tanár, városunk szülötte a 
^eszprémmegyti tűzoltó szövetség főjegyzője és tűzren
dészet! felügyelő, ki Hodruson nyaral családjával.
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— Személyi hírek Farbaky István orsz. gyűlési 
képviselőnk, ki nehány napot városunkban töltött és a 
tűzoltói jubileumon részt vett ismét elutazott. — Schelle 
Bábért bányász akad, tanár, kir. bányatanácsos a nem
zetközi vegyészeti kongresznshoz Bécsbe utazott az 
akadémia képviseletében. — 7'irfe Rezső selmeczi nép
banki pénztárnok és á M. F. E Szitnya osztályának 
ügyvivő alelnöke jövő kedden négy heti szabadságra 
megy. — Krausz Kálmán főkapitány, szabadság idejé
nek leteltével újból elfoglalta hivatalát.

— Horváth Béla főispánunk és szeretetre méltó 
neje ő méltósága a velük érkezeit vendégekkel együtt, 
rövid itt tartózkodásukat felhasználták arra is, hogy 
szép vidékünket, a mennyire az idő rövidsége meg
engedte, megismerhessék. Még hétfőn, a banké! után 
megtekintették a leányvárt és Klinger-tavat, de már 
nem maradt idejük a tervbe vett felsőrónai kirándu
láshoz, mit nagyon sajnálunk, mert a villatelep iránt 
közülök a legtöbben igen nagy érdeklődéssel viseltet
nek. Másnap kedden Hodrusbányára rándultak ki és 
a Teremtő-tárnát és vidékünk gyöngyét, díszét és szá
mos ember kenyéradóját a szandriki ezüstáru gyárat 
tekintették meg, mely, mint azt elgondolhatjuk, nagy 
érdeklődést és rendkívüli tetszést keltett bennük. Ez
után Lovag Berks Róbert, csász. és kir. kamarás, a 
Geramb Unió képviselőjének romantikus magányban 
fekvő, gyönyörű lakába tértek, hol — miután a házi 
'ur Karlsbadban idül — L. Berks Róbertné ő méltó
sága fogadta kedves vendégeit és gazdagon megven- 

( dégelte őket. Ezután az egész társaság Vihnye fürdőre 

réndult át, honnét este városunkba visszaérkezett, hogy 
Svehla Gyula főbányatanácsos, bányaigazgató vendég
szerelő házánál töltse az estét. Szerdán reggel azután 
kedves vendégeink elutazlak. Az előkelő társaság hölgy 
tagjöi hétfőn d. u. közvetlenül a bankét után L. Berks 
Leopoldina ö méltóságánál lellek látogatást. Előző 
vasárnapon este pedig, a fáklyás zene után, az egész 
társaság Szitnyaiék vendége volt.

— Bányász és erdész akadémiai igazgató vá
lasztás volt múlt csütörtökön és igazgatóvá egyhan
gúlag Dr. Schwartz Ottó akad tanár, főbányatanácsos, 
aligazgatóvá pedig Fekete Lajos akad, tanár, főerdő- 
tanácsos és eddigi igazgató lett megválasztva a jövő 
tanévre,

— Uj plébános. Bélábányai rom. kath. plébá
nossá, a boldogult Oldinger Antal helyébe egyhangú
lag Hidvéghy Árpád eddigi administrator lett meg
választva. — Örömmel üdvözöljük a de: ék fiatal 
lelkészt s lapunk munkatársát ezen újabb állásában.

— Kinevezés. Bölcsházai Belházy Gyula erdész 
akad, tanársegéd s lapunk munkatársa az apatini kir. 
erdőhivatalhoz lett áthelyezve és a doroszlói kir. erdő
gondnokság vezetésével megbízva.

— Tiszteletbeli főszámvevővé neveztetett ki 
Csányi Oltó városi számvevő főispánunk által. Szívből 
gratulálunk a derék tisztviselőnek e kitüntetéséhez.

— Uj tüzoltó-egyleti alapitó tagoggá lettek 
Horváth Béla főispánunk és Farbaky István orsz. 
gyűl, képviselőnk.

— A M. F. E. Szitnya Osztály t. tagjait van 
szerencsém értesíteni, hogy egy hónapi távollétem alatt 
útbaigazítás és felvilágosítás végett Csiba István pénz
tároshoz, kirándulások rendezése végett pedig Király 
Ernő helyettesemhez fordulni szíveskedjenek; id Tirts 
Rezső mint a M. F. E. Sz. 0. ügyvivő alelnöke.

— A törvényhatósági bizottság augusztus havi 
rendes közgyűlése jövő hó 9-én d. e. lesz; ugyan azon 
napon d. u. lesz a közigazgatási bizottság gyűlése. 
Ha valami előre nem látott akadály közbe nem jön 
az esetben mind két gyűlésén Horváth Béla főispánunk 
fog elnökölni. A közgyűlés több érdekes tárgygyal fog 
foglalkozni és részünkről nagyon kívánatosnak tartanók 
ha a biz. tagok a szokottnál nagyobb számban jelen
nének meg és közülök valaki a vasúti ügyet újból 
szóba hozná azzal, hogy hát mi lesz az ipolyvölgyi 
vasuttali csatlakozással? Egyszerre csak elkészül az 
ipolyvölgyi vasul és mi hosszú orral nézhetjük, mi
ként épül az majd ki Korponáról Zólyomig és mi bent 
maradunk a Zsákutczában.

— Szerencsétlenség az uj akadémia építke
zésénél. Az uj akadémiai palota építkezésénél e hó 
27-én d. u. 6 óra után óriási zuhanás hallatszott, me
lyet a bontás alá került, úgynevezett „Schmeltz Haus" 
egyik falának összedőlése okozott. Az összeomlott fal 
Lupták János bélabányai származású munkást maga 
alá temette s összeroncsólt hulláját a munkástársak 
nagy nehezen vonszolták ki a fal omladékok közül. A 
véletlenül épen a helyszíne mellett jelen volt Kuli 
István alkapitány és az előhívott és csakhamar meg
jelent Dr. Kapp Jakab lisztiföorvos nyomban konstatál
ták, hogy a munkás azonnali halálát a fal ráesése 
okozta. Ezt a később megejtett törvényszéki bonczolás 
is megállapította. A vizsgálat folyamatban tétetett 
az iránt, nem terhel-e valakit, különösen a munka
vezetőt, vétkes gondatlanság.

— Talált selmeszi takarékpénztári köny
vecske. Hodrusbányán Furmanek József bányász le
gény múlt csütörtökön egy 80 frlról szóló takarék
pénztári könyvecskét és egy 50 frtról szóló kötelez
vényt talált és ezen értékeket a takarékpénztárban 
értékesíteni akarta, de ott a könyvecskét és kötvényt 
visszatartották és a kapitányi hivatalhoz szállitot'ák 
be. A takarékpénztári könyvecske Benyó Mária nevére 
van kiállítva.

— A városi erdők megvizsgálására vonatkozó
lag, mint halljuk, már a beszterczebányai kir. erdő
felügyelőség is beterjesztette véleményes jelentését, 
mely úgy, mint a pozsonyi erdöfelügyelőség is, némi 
csekélyebb kifogások mellett, a városi erdők kezelésé
ben és az üzemterv betartásában semmi szabály
talanságot, vagy éppen visszaélést nem talált. A vizs
gálat eredménye már a legközelebbi közgyűlésen a 
lörv. hat. bizottság tudomására hozatik.

A bányászati és kohászati országos 
egyesületnek szeptember hó 9-én Pécsett meg
tartandó közgyűlés ünnepélyeinek programmja: 
1. szeptember hó 8-an. Megérkezés Pécsre, 7 óra 
30 perczkor este. A vendégek fogadtatása; elszállásolás; 
ismerkedő estély á Nemzeti Casino helyiségeiben. 2. 
szeptember 9-én. Reggeli: a Nádor, Otthon vagy 
Central kávéházakban; 9 órakor közgyűlés, a városház 
nagytermében; 1 és fél órokor dészebéd. 3 órakor d. 

u. a Zsolnay-féle kerainit-gyárnak, a Littke-féle pezsgő
gyárnak, a Höfler-féle bőrgyárnak, a Scholcz-féle sör
gyárnak megtekintése. 8 órakor este összejövetel és 
közös vacsora esetleg bál a „Vigadó" helyiségeiben. 
3. szeptember 10-én. Reggeli 7 órakor a Nádor, Otthon
vagy a Centrál-kávéházakban. 7 óra 30 perczkor gya
logséta a vasúti állomáshoz. 8 órakor, kirándulás 
vasúton Üszögre. 8 óra 20 perczkor, vasúton Baranya- 
Szapolcsra. A telepek megtekintése. 11 órakor vissza
utazás Üszögre és Bánya-telepre. Ütközben villasreggeli. 
11 óra 45 perczkor megérkezés Pécs bányatelepre. A 
műnek megtekintése. 2 óra 30 perczkor közös ebéd, 
az 1000 éves gesztenyefa alatt. 8 óra 30 perczkor este, 
visszautazás Pécsre. Részvételi dij mint a közebéd 
ára 3 frt 20 kr-ban állapíttatott meg. A bejelentés 
határideje augusztus hó 10-ike.

— Az akadémiai tanév véget ért. Az ifjúság, 
városunk eme lüktető eleme széled a szélrózsa minden 
irányában, csak igen kevesen közülük maradnak a szün
időn keresztül itt. Városunkban most kezdődik az 
igazi mórt szezon és egy hónapig tart; mert már 
szeptember elején jönnek a diákok és frissebb életet 
hoznak magukkal. Távozó akadémiai polgárainknak jó 
utat és szünidei időtöltést kívánunk s kik még vissza 
jönnek azokat „a viszontlátásra!" üdvözöljük, kik pe
dig végeztek, azoknak jó szerencsét! Ha pedig októ
berben újból megkezdődik az uj tanév és egybe sereg
lenek a régiek és jönnek az ujjak akkor legyen meg 
az úgy ifjúság kebelében, mint az ifjúság és polgárság 
között a legteljesebb harmónia!

— Névmagyarosítás. Weisz Lajos, a Lőwy 
Adolf czég volt üzletvezetője s jelenlegi rőföskereskedö 
Selmeczbányán, „Fehér"-re változtatta nevét belfigy- 
ministeri engedélylyel.

—- Felső-rónán nyaralót építő rész vény társa
ság igazgatósága múlt pénteken gyűlést tartott, a me
lyen a Wünsch-czég terve lett kivitelre elfogadva és 
a társaság elnöke Szitnyai József is igazgatója Krausz 
Kálmán megbizattak a szerződés megkötésével. Az 
elfogadott terv szerinti villa-vendéglő 13000 írtba fog 
kerülni, mely összeget azonban a társulatnak nem kell 
mindgyárt megfizetni, a mit nem és tehetne, mert ennyi 
pénze még nincsen, hanem a vállalkozó czég mege
légszik bizonyos összeggel most a felépítés után és a 
a többire csak későbben fog igényt tartani. Az épület, 
e terv szerint, egy emeletes lesz és lesz benne 10 
vendég szoba, egy terem, mely ét és tánczteremnek is 
fog használtatni, veranda, szükségelt konyha és más 
mellék helyiségek és két kitűnő pincze stb. A villa 
még az idén elkészül és már jövő évi január 1-től 
bérbe lesz adható. Az igazgatóság a részvénytársaság 
czégbejegyzése iránt is már beadta a kérvényt az 
Ipolysági kir. törvényszékhez. Lám, mily gyorsan lehet 
valamit létesíteni, ha meg van a kellő tett akarat az, 
energia Csak ez évi april 3-án indult meg Krausz 
Kálmán kezdeményezéséből, 4 évi pihenés után, a villa 
ügy újabb tárgyalása és íme már megalakult a részvény
társaság, megállapodott a tervben, megköti a vállal
kozóval a szerződést, felépitteti még, ebben az eszten
dőben az első villát és már a jövő év kezdetén bérbe 
is adhatja a kész villa-vendéglőt. És ha ez már állani 
fog, semmi kétségünk sincs az iránt, hogy csakha
mar több villa és fog körülötte a fenyvesekkel kör
nyezett, kies fekvésű, ozondus levegőjű Felső-rónán 
épülni.

— A hegybányai gyermek-telep uj kis lakókkal 
lett benépesítve. Az egy hónapig ott időzött fiuk szám
szerűit 107 e napokban utaztak vissza Budapestre, 
miután még Dr. Tóth Imre bányakerületi főorvos által 
a Kálvária ajatt gazdagon meg lettek vendégelve. A 
második csapat is már megérkezett és Hegybányán 
marad augusztus végéig. A fővárosi fiuk test és lélek
ben gyarapodást, valódi felüdülést lelnek itt és szem
látomást tanúságot tesznek a szünidei gyermek-telep 
egylet valóban humánus, üdvös működéséről. A hegy
bányai telep a régi, megbizható vezetés alatt áll — 
Szabó J. tanító vezetése alatt.

— A selmeczbányai kir. járásbíróság eddigi 
ügybeosztása annyiban változott, hogy Érti Gyula al- 
biró a hozzá beosztott ügyeken kívül még az egyez
ségi ügyeket és a fizetési meghagyásokat is elintézi; 
továbbá, hogy a jegyzői iroda vezetője ezentúl Krem- 
nica Antal írnok és hogy a jegyzői iroda a kitűzött 
órákon kívül hétköznapokon még délután 2 órától 
3 óráig is nyitva áll.

— Haragból lopást követett el Str. S. nyug, 
bányamunkás, ki a minap felesége után ment, ki Seidel 
Ágoston házában mint napszámos dolgozott s ott az 
asszonytól 4 krt pálinkára és 3 krt dohányra kért. Az 
asszony ezt megtagadván, a haragos férj a nyitott 
ablakon át egy ébresztő órát lopott, azt bezálogosi- 
totta és az igy lopott pénzből vett pálinkát és do
hányt. A haragos férjet megfogják büntetni.
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Az előrehaladott évad miatt, nagy áruházamban, 
összes áruimat tetemesen leszállított árakban árusítom. 
Kérve a szives pártfogást maradok

kitűnő tisztelettel

Weisz Adolf.

— A uj vízvezeték csövei már régen ott hevernek 
a felső rózsa utcza és uj ut mentén, de a vízvezeték 
maga még csak annyiból készül, hogy valami csodás 
árkokat ásnak a vöröskut mellett, melyekben a pisz
kos vizet gyűjtögetik. Persze mi nem értünk hozzá, 
hát nem is tudjuk mi czélja lehet ezen árkoknak, vala
mint azt sem tudjuk, mért kellett már régen a csöve
ket kitenni az időjárás behatásának. Ez úgy tűnik fel 
előttünk, mint mikor az éhes vendégnek, ki már alig 
várja az ételt, először a tányért, majd a kést és villát, 
azután megint a sót és paprikát és még ezután a ke
nyeret és csak jóval később az ételt tálalja fel a ven
déglős. Ha ez a 8—12 emberrel folytatott munka igy 
fog továbbra is tartani, el lehetünk készülve rá. hogy 
az uj akadémiához vezetendő vízvezeték a tél beálltáig 
el nem készül és a popánznak mutatott csövek majd 
mind, mielőtt felhasználtattak volna, elromlanák és el
rozsdásodnak.

— Egy verklis ló históriája. A minap egy 
verklis érkezett városunkba, kinek hangszerét egy poni 
fajta, jó kinézésű ló húzta. A verklis itt jól járt; nem 
azért, mert sok pénzt összeverklizett, hanem mert a 
kis lovacskája megnyerte tetszését K. akadémikus ba
rátunknak, ki a fiatalság körében nagy népszerűséget 
élvez és a lovat 120 írtért meg is vásárolta. Szándéka 
a lovat hátaslóvá idomítani, hogy miként fog ez neki 
sikerülni és hogy nem fogja-e gondolni a lovacska, 
hogy mindig a kintornát húzza maga után és meg- 
türi-e a lovast a hátán, — az a közeljövő titka, mert 
K. barátunk a verklis lóból hirtelen hátas lóvá lett 
négy lábú állaton e napokban Beszterczebánya mel
lett fekvő Herencsvölgyére szándékozik nyargalni, mi
hez neki szerencsés utat kívánunk azzal, hogy útköz
ben ne találkozzék valami verklissel, mert akkor a 
lovacska biztosan visszavágyna régi hivatásához é:; 
makranezoskodna. — Hát az ilyen eseményt is, mert 
eseménynek ez is esemény, feljegyzi az igazi „holt 
szezon. “

— A selmeczi telefon hírmondó „ujság“ 
drótjai a múlt hétfőn rendezett nagy tűzben szétpat
tantak, mert a vizipuskák s illetve tömlők vizsugarai 
nem voltak képesek e magaslatig fel emelkedni. így 
hát a drotok s illetve a telefon vezető helyreigazításáig 
türelmet kér: a felelőtlen szerkesztőség.

— Klincsok Náczó hundstosziár okoskodásai.
Ha zén tűzoltó volnám, zakkor schiohtenmeisteremért són jó 

zigazgatómért is mert koczintotta derék tűzoltókkal, oszviezeni pán 
főispányomért zis, — „tűzbe" mennék, bo prisszam !

Zeddig sak zenyim siehtenmeisterre voltam biiezke, de sak 
most már vágyom sichtenmeisternére zis büszke, hogy szeginy 
lány zéletét kimentenyi volt több bátorsága, mint sok Náczkónak 
lety volna.

Zenyim kis szeginy gyoesatko, a Czilka, oly szip, zokos kis 
lány, hogy nem adnám most zegisz világért oda. De mi lesz sze- 
ginybul, ha kalapot kezd majd hordanyi ?

Pán farár szipen tanítja minket „szeresd felebarátodat, mint 
magadat! Hát mit tehetjük mi sorsról, ha felebarát minket nem 
akarja szeretnyi ?!

Zokoskodnak zemberek sak jól élni, sikkasztanyi, munkát 
kerülnyi, zurhatnámkodnyi zis zasztán — dutyiba kerülnyi. Zin 
kerülöm zotthonomba, a bányába is zott leszámolok rósz szellemek
kel és tisztán kerülöm fel, ha szeginy is vágyom.

Mit zári vagyoni boldogság, ha nincs meg van lelki bol
dogság! — Nics! — Én hozom kincset bányábul azoknak, kik 
kincsesei szerzik boldogtalanságukat ... is én ? Kincs nélkül zis 
boldogabb vágyom, mint zők.

Zegyszerüsigemben szeretnyém hallanyi zaszta a nótát har- 
monyikán, mert többre nem jutja nekemnek: „Harmonikálj Náezkó, 
mig klopaeska nem szól, mig a szeginy bányász a bányába fáról. 
És ha oda fáról s jól jön ki belüle, harmonikálj újra, hogy ne 
üljem füle."

Micsoda „pengő" pinz volna, ha bányász zember nem volna? 
Sem zarany, sem zezüst, sem riz, sem zólom nem volnya, sak 
papiros, mi nem ziri sokat nálamnál sem, mióta váltót tanultam 
zismerni, mi sak papiros, de veszedelmes.

Zországos bányászegyletnil fognak beszélnyi tudósos zurak 
minden fűiről, de Náczkókról nem. Hej, Bo prisszam, pedig zeszt 
is kellenye zottan tárgyalni. Sak sok ezer zember iletéről lehetnye 
tanáeskoznyi.

Zenyim zismerős, a Drosgyák, ki már szerencsisen provisiumba 
jötte magát, tanácsolja nekem: „ne zavatkoz te zurak dolgába, ha 
hosszú életyü zakarsz lennyi!“ Is mert zén akarom hosszú életyii 
lennyi, nem zavatkozom zurak dolgába is okoskodnyi is sak a jövő 
héten fogom. Zaddig is: „Pohvalen!“

A közönség köréből.
Köszönetnyilvánítás.

Fogadják mindazok, kik felejthetlen jó nőm el- 
fájdalmamat részvétükkel 

a kereskedelmi ifjú
nevében is hálás kö-

hunyta alkalmából keserű 
egyhiteni iparkodtak, különösen 
ság, gyermekeim és a rokonság 
szünetemet.

Selmeczbánya, 1898. julius 28.
Trauer Gyula.

Köszönetnyilvánítás.
Kik részvéttel viseltettek édes jó anyám elhunyta 

gyászos alkalmából, fogadják ez utón testvéreim és 
gyermekeiknek nevében is köszönetemet.

Selmeczbánya, 1898. julius 27.
Bogy a János, 

vendéglős.

megfoszt —
tószl“.
rágni eleve, előre, 

s faragni kellőre,

A hivatalos tószt.
— Bankelti rerniniscencia. —

Hasból beszélni immáron nem szabad, 
Ha mindjárt jó gondolatod is akad; 
Mert e jogtól 
A „hivatalos 
Plajbászt kell 
Beszédet Írni
S mondani lassan, higgadtan csendesen, 
Mert hát, hogy a rend zavarva ne legyen, 
Emészt kívánja oszt’ — 
A „hivatalos tószt.“
És a banketnél úgy is kinzott gyomor 
Felsóbajl mélyen s leszen majd buskomor: 
0 be sovány koszt — 
Ez a „hivatalos toszt 1“

N Y IL T-T É R *
Nyilatkozat.

Minthogy a „Selmeczbányai Híradó" legutóbbi számában 
megjelent nyilatkozatunk az ügynek békés utón meginduló tár
gyalása alapján illetékes helyen szerzett informátiók szerint félre 
vezetésen alapszik, sajnálatunknak adunk kifejezést és indíttatva 
érezzük magunkat jelen esetre nézve azt visszavonni.

Kelt Seímeczbányán, 1898. julius hó 29-én.
Az akadémiai polgárság.

* E rovat alatt közlőitekért nem felelős a Szerk.

Gyár: Alsó Hámor, Barsmegye.
Gyári főraktár: BUDAPEST, AndrAssy-iit 29. (I. em.) 

Raktár: BÉCS, I., Seílergasse 1. szám.

A „SZAKDBIK” ezüstárú*gyár, 
mely az 1752-ben Seímeczbányán alapított Geramb J. J. unió tulajdona, 

saját vagy adott rajzok szerint előállít: 

in i n <1 e n n e in íí e z ü tár 11 t9 
mint asztaldíszeket, gyümölcstartókat (jardiniéres-készleteket), zsirandolo- 

kat, gyertyatartókat, serlegeket, 
dísz-emléktárgyakat és verseny dijakat, 

mindennemű evő-készletet gazdag választékban, 
pipere-tárgyakat, stb. stb.

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

Bőrönd, elcserélés,
Fölkérem azon erdészegyenruhás urat, ki e hó 

17-én Garamberzenczén a selmeczbányai vonatról a 
budapesti gyorsvonatra szállt át Kolozsvár felé délután 
4 és 5 óra közt, s táskájában talált fehérneműbe 
0. G. monogramm van varva, tudassa ezen lap 
kiadóhivatalával czimét, hogy kicserélt kofferjeinket 
kölcsönösen visszaadhassuk.

Kérje, 

Continentíd 
iriogcjtl íempany.

oilághirU spanyol és portugál, 
borait 

, Sherry 
Portbor 
Malaga 
Madeira 
Tarragonastb.

Kaphatók az összes finomabb 
/fűszer és csemege kereskedé
sekben, valamint poharanként

az előkelőbb szállodák, káuéházakés oendéglökben. 
Scydtf'iók. Budapest 

csakis-. IV Kossulh-Lajos és Újvilág utcza 
sarkán, a Gentry-Gzsinovaíszemben .

„Bodega“-borok főelárusitója Selmeczbányán 

Ernst Zsigmond, 
kinek főtéri üzletében a legjobb minőségű külön
féle és mindig friss töltésű ásvány-vizek is 

palaczkokban kaphatók.


