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Előfizetési ára :
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Egyes szám ára 10 kr.
Egyes számok kaphatók a kiadóhivatalban és JoergesA.özv.ésfia 

könyvkereskedésében.

Hivatalos, magán és nyílt-téri hirdetések megállapított díj

szabásunk szerint számíttatnak és minden általunk közölt 

hirdetésre felvilágosítás ingyen adatik.

~— Meg jelen minden vasárnap.-----  - —

Vállalkozóink, iparosaink érdekében.
Égy valóban megdöbbentő hírt olvastunk 

laptársunk hasábjain, a mely azt újságolja, 
hogy varosunkban nincsen oly vállalkozó és 
iparos, ki nagyobb vállalatok átvevésére és 
keresztülvitelére képes volna.

Elszomoritólag hatott ez nemcsak ránk, de 
varosunk egész nagyközönségére nézve. Hát 
már annyira szegények vagyunk, hogy valamivel 
nagyobb vállalat átvételére varosunkbeli iparos 
nem akadna és úgy anyagilag, mint tehetségileg 
képes nem volna?

Ámde nem így áll a' dolog és vigasztal 
az a tudat, melyet alapos utánjárásunk folytán 
szereztünk es mely az ellenkezőjéről győzött meg 
bennünket, hogy igenis van még hála istennek 
e városban vállalkozó és iparos, ki nagyobb 
dolgok keresztülvitelére is úgy anyagilag, mint 
minőségileg képes, de kicsinyes okokból, ga- 
rasos számításból tekintetbe nem vétetik.

Elcsodálkoztunk azon, hogy az épülő aka
démiához csinált vízvezetéki munkálatokat egy 
Selmeczen teljesen ismeretlen vállalkozó kapta 
meg, ki jobbadán idegen munkásokat alkalmaz 
és a pénzt is szépen elviszi innét, ha ugyan 
marad valami haszna.

A vízvezetéki csövek is, pedig itt van 
orrunk előtt a bélabányai csőgyár, idegenből 
kerültek ide.

Hát mi legyen ez??
Megtudtuk azt, hogy Fizély Károly kitűnő 

mülakatosunk szintén ajánlatot tett a vízvezetéki

Oroszországon át.
A „Sehneczbányai Hetilap" számára irta: Dr. H. V. 

Moszkva, 1898. ju). 9. (Ó-naptár szerint.) 
(Folytatás.)

Naponkint 3 rubelt kell este a tulajdonosnak ki
szolgáltatnia; ez naponkint (24,000x3=-- 72,000) 72,000 
rubel minimális összjövedelmei jelent; azulán képet 
alkothatunk magunknak az illeni szeméi)forgalomról.

Saját magán kívül a ló ellátásáról is kell az 
„iswotschik“-nak gondoskodnia; ez ránézve létkérdés 
lévén, nem csoda, ha minden alkalmat fölhasznál, hogy 
bevételre szeri tehessen s miután díjszabás, mint Var
sóban, itt nincs, — ha meg is koppasztja -— még pe
dig erősen — ha teheti — az idegeneket! Ez utóbbit 
mindenki megcselekszi ; az arczátlan kizsákmányolás 
és visszaélések napirenden vannak.)

Felette tanácsos tehát, ha előre megalkuszik vele 
az ember; mennél vastagabb, kilömőltebb a ruhája, 
annál többet kér, meri annál elegánsabb ; utóvégre 
azonban rendszerint megelégszik („a szükség törvényt 
bont") óránkint 60—70 kopekkel.

Moszkvái jellemezni - nehéz feladat!
Kétségtelenül modern nagyváros, nyugot-európai 

értelemben ; lypikus charactere, lényege azonban mind
ezekétől elütő. Már az építkezés is más. Széles, sokszor 
fákkal szegélyezett ulczák, eleven színűre festett ház
sorokkal, többnyire román-stylben. Magas épület nincs, 
háromemeletes ház ritkaság. Mellékutczáiban nagyrészt 
csinos alkotásu, kerttel köritett faházak; a főutezák 
aszfalttal, a többiek macadamirozva vannak.

A góth-styl lélekemelő, de kissé zord momen
tumai mindenütt hiányoznak; a temérdek templom és 
kápolna, (35G) sokszor egyszerű mágánlak módjára a 
házsorból alig kiszögei ve, a folyton kereszteket vető 

munkára nézve és az mondatott neki a magis- 
tratus által, hogy hiszen szép, szép, de van 
nekik egy olcsóbb ajánlatuk. És a midőn ez a 
kipróbált, minden tekintetben kiváló müiparosunk 
azt a kérelmet intézte, hogy mutatnák meg 
neki ezt az olcsóbb ajánlatot, melyet esetleg ő 
is magáévá tehet ekkor előállottak azzal, hogy 
ez hivatalos titok és azt meg nem mutathatják.

Hát édes uraim, ha maguk titkolódznak 
egy városi polgárral, nagy iparossal szemben 
és azután azt kürtölik világgá, hogy Selmecz- 
bányán nincsen alkalmas vállalkozó vagy iparos, 
akkor önök szem előtt tévesztették azt, hogy 
a mi embereinket gyarapitsuk anyagilag, 
kik itt városi és állami terheket viselnek, kik 
össze vannak nőve városunk alapgyökerével, 
kik itt akarnak boldogulni és kik itt gondoltak 
védszárnyat találni a polgárság, a helyi ipar 
előmozdítását szivén hordó városi vezetőség alatt.

Hogy az az idegen talán száz, vagy kétszáz 
írttal olcsóbban dolgozik ? Micsoda ez ahhoz a 
rengeteg kárhoz képest, melyet ily kicsinyes, 
szűkkeblű felfogás okoz iparosaink törekvésében, 
ambicziójában és a város szélesebb látkört, 
megkívánó igazi érdekében!

Es azután micsoda munka az, a mit ez az 
idegen végeztet. Tessék megnézni! Csak mielőbb 
készen lenni, hogy a pénz meglegyen, nem 
figyelni sem a közlekedésre, sem a lakosság 
joggal megkívánható közbiztonságára.

És ha majd, a mi elkerülhetetlen, talán 
már nagyon rövid idő múlva, a vízvezeték 
jávitásra szorul: akkor, csak akkor lesz jó a 
áhitatos nép, — mely egész rajokban tolul minden 
időben imaházaiba, a földön csúszva, örökös hajlongás 
közt az ereklyéket és az anyaföldet csókolva . . . 
mindez sajátságos egyházi jelleget kölcsönöz e különö
sen érdekes városnak.

Moszkvának, — s ezzel Oroszországnak szive — 
a Kreml.

Egy körülbelül 40—50. m. magas dombon, régi 
kőfallal körítve, emelkedik ez a város kellő közepén.

Ez az a szenthely, hol a czárnak világi és egy
házi hatalma eszmeileg egyesülvén, (per analógiám : a 
szent korona tana !) mintegy tetőfokát éri el.

A császári paloták, zárdák, templomok alkotják 
tartalmát; bejáratait öt szent kapu őrzi.

Tizenkilenczedikén este — megérkezésem napján 
— kiderült az ég; fölhasználtam az alkalmat, hogy a 
részletek megtekintése előtt összbenyomást szerez
hessek.

Kedvezett a véletlen is ; Ferdinánd bolgár feje
delem, Pétervárra utaztában éppen Moszkvába ért.

Udvari fogatok sora vágtatott el mellettünk; az 
összecsoportosult néptömeg, melyet lovas kozákok 
tartottak féken s a hol tarka egyvelegben volt talál
ható a franczia divat szerint öltözködő ur és úrnő 
mellett a szegény muzsik, durva szőrcsuhában, a hosszu- 
szakállu görög-keleti pap és szerzetes, kezében olvasó
sójával, a komoly képű cserkesz és mongolfaju talár — 
kiváncsi érdeklődéssel nézte a pompás orosz fogatokat, 
melyeket a legremekebb hosszusörényü ukrajnai fekete 
mének röpítetlek tovább.

Bahajtatunk a „Megváltó-kapun" át, levett kalap
pal a Kreml-be.

Elöltünk áll a 80 m. magas torony, az „Izan 
Veliky", melynek harangjai jelentik az orosz népnek, 
hogy a „mindenek oroszok czárja" elfoglalta ősei 
trónját! Fölhaladunk benne 250 lépcsőn. Szeretném 

mi iparosunk? Ki — nyíltan kimondjuk — 
bolond volna, ha ily körülmények között csak 
a kis ujját is megmozgatná.

Lássa már egyszer be ez a mi magistra- 
tusunk, hogy hivatását nem a garasos spekuláczió 
képezi, hanem városunk társadalmi, ipari és 
közérdekű érdekeinek igazi képviselete, szi- 
venhordása. Hiszen megbízottja, mandatoriusa 
az összlakosságnak, nem pedig egy idegen 
elem, amely a megbízók óhajára, kívánságára 
fittyet hányhatna.

El vannak keseredve és méltán vannak 
elkeseredve iparosaink — tehát a polgári elem 
Jegfőbbike — azon, hogy éppen a város közön
sége, melyet főképpen ők képeznek, mellőzi 
őket, jobban mondva nem a város közönsége, 
mert ez más rendet szeretne, hanem — a város 
tanácsa.

Minden a világon megboszulja magát . . . 
iparosaink e mellőzése szintén megfogja bosszulni 
magát . . . csakhogy addig sinylődhetik a 
közjó, az amúgy is nehéz körülményekkel 
küzködő iparososztály.

Mi nem hisszük, nem hihetjük azt, hogy 
városunkban ne volna vállalkozó vagy iparos, 
ki épp úgy, vagy talán még jobban ne tudna 
megfelelni a kivánalmaknak, mint egy idegen, 
különösen oly munkálatoknál, melyek itt szóba 
kerültek.

Hogy erről a magistratusnak is van tudo
mása és hogy mégis idegeneket portál és gátat 
vet ezáltal saját helyi iparunk fejlődésének, 
arról legyen felelős, annyi bizonyos, hogy 
szemeimet behunyni, hogy mig följövök, semmit se 
lássak!

Végre fölérkeztünk.
Tündéri látvány!
Mintha az „Ezeregy éjszaka" meséinek országába 

varázsoltak volna! „Ilyen lehet Ispahan, Teherán, 
vagy a kalifák városa, Bagdad!“ (Moltke.) Messze 
délen képzeljük magunkat, hol a természet bő kezekkel 
önmaga létesít dús tenyészetet! Szemeink előtt köz
vetlen alattunk terül el a Kreml, tömérdek aranyos 
keresztes kupoláival, körülötte az óriás kiterjedésű 
város, melynek derekán végig csöndesen folyik, erdős 
zöld szigeteket alkotva, a Moszkva vize. Azon is túl a 
távolba veszően, az orosz síkság ólad össze az ég 
kékjével.

A lehanyatló nap utolsó sugarai megtörnek a 
Megváltó templomának hatalmas aranykupoláin ; majd 
megszólalnak alattunk egy pillanatra az Uszpensky szé
kesegyház harangjai, ahol a „fehér czár“-t koronázzák!

Gyönyörű, megható sceneria, melyet látni kell, de 
leírni nem lehet!

Innen szemlélte II. József 1780-ban, Napóleon 
1812-ben az oroszok szent városát. S itt kiáltott föl 
Madame Staél, midőn megpillantá e páratlan képet 
"Voilá Roma tatare!“

Egy festői látványt nyújtó ismeretlen 
helyről fenyveseink között.

— A M. T. E. Szitnya Osztályának becses figyelmébe. —

Girbe-görbe városunk s ennek környéke gazdag 
a természeti szépségekben. Hogy e természeti szépsé
gekben gyönyörködhessünk, a M. T. E. Szitnya Osztálya 
a szép kilátást nyújtó pontokhoz utakat készíttetett, 
azokat állandóan jó karban tartja s az utak irányát 
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ilyesmikért sem a jelen, sem az utókor elisme
résére nem igen számíthat.

Ezt nyíltan megmondanunk kellett és ezt 
semmiféle hivatalos kísérleti próbálkozás meg
gyöngíteni nem fogja; legfeljebb majd arra 
kényszerit, hogy az ügynek, a vízvezeték mély 
árkainál is mélyebb sánczaiba hatoljunk bele!!

A közgyűlésről.
Törvényhatósági bizottságunk augusztus havi 

rendes közgyűlése e hó 9-én tartatott meg Horváth 
Béla főispán elnöklete mellett.

Főispánunk a nem nagy számban egybegyült biz. 
tagok üdvözlése után a közgyűlést megnyitván, fel
olvastatott a polgármester jelentése a közigazgatás 
julius havi állapotáról. A mint mindig, kimerítő mag
vassággal megszerkesztett polgármesteri jelentés tudo
másul vétetett és annak azon része, melyben a törv. 
hat. bizottságnak tudtára adatott, hogy Hidvéghy 
Árpád bélabányai plébánossá választatott meg, hogy 
főispánunk által Csányi Ottó főszámvevővé neveztetett 
ki és hogy Baker Alajos polgártársunk selmeczi ille
tőségű honpolgári jogot nyert, lelkes éljenzéssel lett 
fogadva. — A polgármesteri jelentésnek csak egyik 
része szolgáltatott okot némi diskussiohoz, mely a 
vihnyei kápolna felépítésére vonatkozott. — Heincz 
Hugó t. ügyész ugyanis nem tudja szükséges-e egy uj 
kápolnának felépítése, a mikor a vihnyei templom oly 
közel fekszik a fürdőházhoz és oly szép helyen van ; 
de ha szükséges, azt kérdi, ki fogja azt felépíteni és 
van-e olyan határozat, mely e kápolnának a város 
általi felépítését elrendelné. — Krausz V. Gy. bizott
sági tag kéri az erre vonatkozólag három év előtt 
hozott közgyűlési határozat felolvasását. Ezen határozat 
felolvasása a közgyűlés végén meg is történi, melyből 
azonban nem derült ki egyéb, mint csak az, hogy a 
régi kápolna, teljesen omladozó állapota miatt lebon
tassák ; mi meg is történt -— Heincz Hugó erre in
dítványozza, hogy a városi tanács tegyen egy újabb, 
kimerítő előterjesztést az uj kápolna felépítésére nézve.

Polgármesterünk erre kijelenti, hogy e kápolnát 
nem a város fogja felépittetni, hanem a fürdő bizott
ság vezetése alatt fog az a már eddig is 1200 írton 
felül egybegyült adományokból, a megyés püspök 
hozzájárulásával felépittetni és a város mint a fürdő
tulajdonosa, csakis a szükséges fát és terméskövet 
adja hozzá.

Miután főispánunk még hangsúlyozta, hogy a 
polgármesternek erre vonatkozó jelentése csak annyi
ból áll, hogy e kápolna felépítése körül mily ténykedést 
végzett s erről precise beszámol a nélkül, hogy a töv. 
hat. bizottságnak újabb határozatát provokálná — a 
törv. hat. bizottság a napirendre tért át.

Ezután elfogadtatott az általunk már nagyjából 
ismertetett bor ellenőrző bizottság szervezetéről szóló 
szabályrendelet, mely külön, e czélra szolgáló vegy- 
kisérleti állomást itt nnm tart szükségesnek, mert e 
kísérleteket nálunk akadémiánk két jeles szaktanára 
fogja végezni.

Következett Solti Arnold beszterczebányai kir. 
erdőfelügyelönek a városi erdők vizsgálatára vonat
kozó jelentésének és véleményadásának felolvasása.

E jelentés es jóakaró vélemény, s illetve tanács
adásból az tűnik ki, hogy igenis az erdöhasznáiat, kü
lönösen a végvágás, a müfának értékesítési módja, a 
veiömagzás, az erdőknek bozótoktól és tönköktől való 
tisztítása, újabb erdősítés és főképpen a tűzifának 
nemcsak, hogy ki nem használása, hanem egyenes ká
rosítása az erdők megújítására nézve, ad némi okot 

színes vonalokkal jelölte meg, a melyek vidékünk gyö
nyörű tájképeivel megismerkedni kivánó turistát elka
lauzolják czéljához.

Azonban vidékünknek van még egy olyan pontja, 
a honnan a legszebb kilátás nyílik a Garamnak Zsar- 
nóczától körülbelül Szt.-Keresztig terjedő völgyére, s e 
festői kilátást nyújtó ponthoz semmiféle ut, semmiféle 
jel nem vezeti el a vidékünk tájképeiben gyönyörködni 
kivánó turistát.

Hat év előtt egy hodrusbányai ember (hogy ki 
volt? — már nem emlékszem) vezetett el e gyönyörű 
helyre. Azóta többször látogattam el e pontra, éppen 
most két éve voltain ott legutoljára. De valahányszor 
fölmentem e gyönyörű kilátást nyújtó helyre, mind
annyiszor utat kellett törnöm magamnak a málna
bokrok és más vad erdei növényzet között. Innen azt 
következtetem, hogy én s az általam e helyre vezetett 
társaságok voltunk a lefolyt hat év alatt e pontnak 
egyedüli látogatói, s hogy e hely létezéséről sem a 
nagy közönségnek, sem pedig a M. T. E. Szilnya 
Osztályának tudomása nem lehet, mert máskülönben 
bizonyára legalább vonalakkal jelölte volna meg e szép 
kilátást nyújtó ponthoz vezető — hogy is fejezzem ki 
magam — a sűrű fenyők s az ott növő vad növényzet 
miatt úgyszólván jártatlan utat. Már itt megjegyzem, 
hogy az általam e helyre vezetett budapesti de váro
sunk vidékén nyaraló társaságok nem tudtak eléggé 
belelni a gyönyörű látványai.

De most azt kérdezik önök tőlem, hogy hol van 
az a hely ?! Azonnal elvezetem önöket oda.

Legelőször is menjünk fel arra a gyönyörű fen- 
sikra, a mely a Doczyhegy magaslatán elterül s a mely
nek Kerling a neve, e fűvel borított szép síkságot 

kifogásokra az eddig űzött erdő gazdálkodásnál, de 
sem az üzemterv betartására, sem valami más vissza
élésekre nem. Igaz, hogy e jelentésben az is ki van 
mondva, hogy több osztagban a legszebb, legépebb 
épületfák vágattak ki és a selejtes maradt ott; igaz, 
hogy általánosságban véve e jelentés nem nagyon hí
zelgő erdőgazdaságunkra nézve: de mégis megnyug
tató annyiból, hogy visszaélésekről szó sincsen. Csak 
egy a szomorú : és ez az, hogy a jelentés szerint tö
mérdek felesleges tűzifa fekszik, vagy áll erdeinkben: 
mi meg arról panaszkodunk, hogy a város faraktárá
ból jó tűzifái alig lehet kapni, és ha kapunk mennyi 
késleltetéssel és utánjárással jár ez. Szinte elfut a pir 
az erdőfelügyelőség azon tanácsán, hogy tűzifánknak 
szerezzünk piaczot. Itt, hol annyi falusi embes szállít 
naponkint tűzifát; itt, hol sokszor tűzifát nem lehet 
kapni, volna itt hatalmas kelete és piacza tűzifánknak, 
de be is kell azt hozni, kellőleg, raktározni és eladása 
és házhoz fuvarozásáról praktikusan gondoskodni, de 
nem a régi slendrián rendszer mellett maradni.

Az erdőfelügyelői tanács azon része is nagyon, 
de nagyon megszivelendő, hogy az összes fakihaszná
lást egv vállalkozónak kellene bérbeadni és hogy 
erdőmesterünk mellé legalább egy erdészjelölt volna 
alkalmazandó.

A közgyűlés különben megnyugvással fogadta az 
erdőfelügyelői jelentést és elfogadta a tanács azon 
javaslatát, hogy az másolatban a fegyelmi vizsgálat 
irataihoz csatoltassék és hogy a jó tanácsokért az 
erdőfelügyelő égnek köszönet szavaztassák.

A szeptember hó 9-én Pécsett tartandó bányá
szati és kohászati nagy gyűlésen városunkat Farbaky 
István orsz. gyűl, képviselőnk és polgármesterünk fogja 
képviselni és meg fog hivatni a kongresszus az erdé
szeti országos egyesülettel együtt, hogy mindkettő nagy 
gyidését 1900 esztendőben az uj akadémiai palota 
felavatásakor városunkban tartsa meg, mely czélra a 
törv. hat bizottság 1500 frtot szavazott meg.

A lapunkban már ismertetett ,Sötétvég-tárna“ és 
„Brenner-táró“-i vételár feloszlásának tervezetét a köz
gyűlés elfogadta azzal, hogy a polgármesternek mint volt 
bányaigazgatónak 500 frt, Csányi Oltó főszámvevőnek, 
mint a szétosztási tervezet készítőjének 400 frt, Ács 
Józsefnek, mint pénztárnoknak 100 frt, Heincz Hugó 
ügyésznek 100 frt, Sztancsay Miklós főjegyzőnek 100 
frt, Clement Gyula néhai főszámvevő örököseinek 100 
frt, Szentistványi Gyula volt bányamüvezetőnek 200 fi t 
jutalom adassák és hogy a kormánynak a megvételért, 
Farbaky István orsz. gyűl, képviselőnek közbenjárási 
fáradozásaiért és a többi közreműködőknek jegyző
könyvi köszönet szavaztassák.

A „Patrovszka“ nevű városi földbirtok Lestyánszky 
Józsefnek adatolt 6 évre bérbe oly határozott kikötés 
mellett, hogy azt felszántatnia nem szabad és csak 
legelőnek használtathatja és köteles lesz ott a város
nak hozzájárulásával egy kutat készíttetni.

Az O-vári jégvermet Gemeiner Adolf vette bérbe 
20 frt évi bérért.

Itt ismét és újólag fel kell szóllalnunk az iránt, 
hogy a város gondoskodjék már egyszer arról, hogy 
lakosságunk a nyári hónapokon ál jeget kaphasson. 
Erre nézve már mindenféle Ígéretek tétettek, sőt va
lami jégkészülék beszerzése is kilátásba helyeztetett, 
de azért minden a régi mellett maradt és a lakosság 
kénytelen lesz továbbra is — itt hol annyi a jég tél 
idején — nyáron át jégszükséget, mint az most is 
van, szenvedni. Különösen sinylik e jég hiányt a mé
szárosok, vendéglősök és hentesek és persze ezekkel 
együtt az egész nagy közönség.

A város által létesített honvéd hadapród Alapít
vány elnyerésére, miután városi tisztviselő fia erre nem 
jelentkezett, Csibi Lőrincz erdész akadémiánk jeles 

kocsiút szeli át. E kocsiuton — arczunkkal Geletnek 
felé fordulva — végig menve egy kisebb rétecskére 
érünk. Menjünk csak a kocsiuton ezen is végig, egészen 
addig a pontig, a hol a kocsiút bz erdőbe kanyarodik. 
Itt az erdőszélén álljunk meg. Ha az ut baloldalán az 
erdőben 8 —10 lépésnyi távolságra tőlünk egy várhoz 
hasonló sötét sziklatömeget látunk, biztosak lehetünk 
benne, hogy ez az ut az, a mely czélhoz vezet. Itt 
forduljunk meg arczunkkal jobbra, úgy, hogy a sötét’ 
mohhal sűrűn belepett sziklatömeg éppen a hátunk 
mögé kerüljön s menjünk be az elébbi utunkkal éppen 
derékszög alatl a sűrű fenyvesbe, mindig inkább jobbra, 
mint balra tartva. Két három perez elmúltával a Dóczy- 
hegy egyik kinyulványának gerinezén kell végig men
nünk, hogy 4—5 pereznyi gyaloglás után elérjük ezé- 
lunkal.

A hegy gerinczen bizonyára most sem fogunk 
utat találni. De ez ne tartson vissza bennünket ezéluuk 
keresztülvitelétől! Menjünk csak előre s törjünk ma
gunknak utat a málnabokrok s más vad erdei növény
zet között.

S valamint a Feszty Árpád körképével, a mikor 
a sötét folyósón keresztül a mesterségesen emelt föld
vár romjai közé felérkeztünk, szemünk előtt feltárult a 
gazdag növényzetű voloczi völgy, épen úgy tárul fel 
szemeink előtt a Garam Zsarnóczától körülbelül Garam- 
Szt.-Keresztig terjedő gyönyörű völgybe, a mikor az 
imént említett sűrű fenyvesekkel borított hegygerinczen 
végik megyünk s azon keskeny szikla tetejére érünk, 
a mely a hegynek hirtelen való megszakadását előidézi. 
Es lehetetlen, hogy le ne kösse szemünkéi az élénk 
táruló gyönyörű táj!

tanárának és immáron selmeczi polgártársunknak derék 
fiát fogja a törv. hatóság ajánlani.

A selmeczi ágost. evang. és izraelita hitközségnek 
1899. évi segely hányada akként állapíttatott meg, 
hogy az előbbi 1350 frt 70 krt az utóbbi pedi» 491 frt 
17 kit kap!

A gazdasági tanácsnok, az erdőrnestnr és a városi 
mérnök felolvasott jelentései tudomásul vétettek és 
különösen a városi mérnöknek élő szóval is tett azon 
kijelentése, hogy a létesítés alatt levő vízvezetékhez 
meglepően vizdus forrásokat találtak és a vízmennyiség 
hétről-hétre mérve lesz, úgy, hogy minden eshetőség 
számbavétele mellett e feljegyzések a jövőre nézve is 
biztos adatokat fognak nyújthatni, nagy örömmel 
fogadtatott.

Dr. Schwartz Ottó akad, igazgató, újból sürgette, 
hogy azt a pár holdnyi területet, mely a Sobó és 
Vöröskut lejtőjén terül el, a város minden áron bir
tokába szerezze és ezáltal a viz mennyiségét és minő
ségét a vezetékre nézve biztosítsa. Ezt a polgármester 
és Marschalkó Gyula biz. tagnak hozzászólása után a 
közgyűlés el is fogadta és újból utasította a városi 
tanácsot, hogy e földterület mielőbbi megvétele iránt 
intézkedjék.

Kis Frigyes rendőrfogalmazónak, mint minden 
évben, buzgó, különösen a katonai ügyekben kifejtett 
szolgálati működéséért 30 frtnyi jutalom szavaztatott 
meg. (Elég silány jutalmazás ez; de szolgáljon leg
alább erkölcsi buzdításul és elismerésül.)

Ezután következett a póttárgysorozat 5 
pontja, melynek elsejét képezte a Grelneth-féle rovnai 
erdei beltelekuek 280 írtért való megvétele, mit a 
közgyűlés elvileg elfogadott. Másodika volt a’vihnyei 
kőbanya bérbeadása 3, illetve hat évre az újbányái 
malomkő részvénytál saságnak ,300 frtnyi; évi bérért. 
A közgyűlés ebbe is belement, de Farbaky István bizi 
tag felszólalására azon határozott kikötés mellett 
hogy a ritka természeti érdekességül vihnyei kőtengert 
a társulatnak érintetlenül kell hagynia és az jme»- 
óvassék és hogy az évi bér évröl-évre 40 forinttal 
szaporodjék.

Az ebtarlási szabályrendelet módosítása, hogy 
t. i. katonai, csendőri és rendőri (sic!) szolgálatot 
teljesítő kutyák után nem kell ebadót fizetni, szó 
nélkül jóváhagyatott.

Tudomásul vétetett Vörös Ferencz tb. főjegyző 
jelentése is, hogy az ipolysági történelmi kiállításhoz 
városunkból milyen tárgyak szállíttattak, melyeknek 
méltó elhelyezése és annak idején sértetlen vissza
küldéséről kellőleg lelt gondoskodva. Főispánunk, mint 
e kiállítás elnöke, erre köszönetét mond a városnak 
a selmeczi bányaigazgatóságnak, Muszka Józsefnek és 
mindazoknak, kik városunkból eme érdekes kiállításhoz 
tárgyakat küldöttek és biztosíthatja a küldőket, hogy 
e tárgyak sértetlenül fognak visszaküldetni. Persze, 
hogy a mi szeretett főispánunkat ez alkalomból is 
hatalmasan megéljenezték és szerelnők tudni, mit nem 
tennének kedvére — ha ő ezt kívánná!

Végül következett a rendőr személyzet szaporítása 
iránt főkapitányunk s illetve az ő révén a tanács által 
tett javaslat, hogy legalább három közrendöri állás 
szerveztessék. No hát ez ritka egyetértéssel el is lett fo
gadva még pedig Marschalkó Gyula és Krausz Kálmán 
felszólalásai után azzal, hogyha az 1194 frtnyi évi több 
kiadás bár csak a jövő évi költségbe lesz felvéve, a há
rom rendőr, különös tekintettel az építkezéseknél’ alkal
mazod, nem épen fegyelmezett munkás tömegre, mégis 
már most neveztessék ki. (Igen bölcsen, igen helyesen 
van ez így !)

A közgyűlés főispánunk lelkes megéljenzése közben 
ezután véget ért.

Mint a rabszolga lábaink alatt hever ez a mérföl
dekre terjedő, párját ritkító gyönyörű szép vidék.

A mélységben, közvetetlenül lábaink alatt a fe
nyőfák végtelennek látszó tömege. Úgy látszik országos 
kongresszusra gyűltek itt össze. Kettő-három kiválik 
társai közül. Ezek bizonyára a kongresszus szónokai, 
a kik emelvényekről beszédet intéznek társaikhoz. A 
tömeg néma, hallgatag. A szónokok beszédét sem 
hallani. De inie ! — mégis szavakat hallok, a melyek 
teljesen hasonlók a szellő suttogásához. S az a 
szónok ott miként kezd hadonászni fejével és kezeivel! 
Mintha nemcsak az elveit, gondolatait, hanem az ér
zelmeit is átültetni akarná a hallgatók szivébe. De 
micsoda moraj az, a mi mosta szónok szavait kiséri?! 
Teljesen hasonló az erdő zúgásához. Nini! — 
Tudom már mi az ' Most mozdult meg a gesztikuláló 
szónokát körülvevő néma tömeg s az ö élje n-m o r a- 
ját hallom itt fönt a mohhal belepett öreg szikla tetején. 
S az a tekintélyes alak ott a távolban, bizonyára a 
kongresszus elnöke. Csak ő unatkozik s csak neki van 
ideje arra, hogy magasra emelje tűlevelű koronával 
ékesített fejét s szeme közé nézzen annak a bátornak, 
a ki felkapaszkodni merészelt a mohhal benőtt meredek 
szikla tetejére . , .

De hagyjuk a fenyőfákat, hadd tanácskozzanak 
azok békében. Menjünk tovább egy lépéssel. Irányítsuk 
szemünket arra e részben hegyes, részben lapályos 
vidékre, a mely a fenyőfák tömegén túl bizonyára e 
nyári nap forró sugaraitól eltikkadva, leheverészett a 
távoló fekete erdők aJjáb. E vidék ruhája tarka, csupa 
folt. A zöld legelőhöz hasonló foltok a sárguló búza
földekéhez hasonlókkal érdekes rendetlenségben vált
ják fel egymást. S hogy miért öltött magára e vidék
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KÜLÖNFÉLÉK.
— Személyi hírek. Biisánszky Ede m. kir. minis

téri tanácsos és nagybányai bányaigazgató veje György 
Gusztáv főmérnök látogatására ide érkezett. — Farbaky 
István orsz. gyűl, képviselőnk nehány napi itt időzés 
után elutazott. — Svehla Gyula kir. főbányatanácsos, 
bányaigazgató hivatalos útra ment és csak holnap 
hétfőn érkezik vissza. •— Kacliélmann Farkas kir. bánya
tanácsos, újból elfoglalta hivatalát. — Liha Antal kir. 
járásbiró három heti szabadságra ment; helyettese 
Érti Gyula kir. aljárásbiró. — Ács József városi pénz
tárnok szabadság idejének lejártával átvelte hivatalát.

— Horváth Béla főispánunk múlt hétfőn ér
kezett varosunkba Garam-Szt-Keresztröl, hol látogatást 
tett Rimély Károly püspöknél. Kedden délelőtt elnökölt 
a lörv. hat. bizottság közgyűlésén, délután pedig a 
közigazgatási bizottság gyűlésén. Szerdán reggel uta
zott el Ipolyságra a kíséretében jött Totovics Kálmán 
hontmegyei főszámvevővel.

— Esküvő. Rutlkay Károly szandriki vendéglős 
e hó 7-én kötött Hodrusbányán házasságot Kovacsik 
Mariska kisasszonnyal, Kovacsik István leremtő-tárnai 
számvevőnek kedves leányával.

— Egy fiatal lány halála. Zupka Jozefin, Zupka 
pachertárói bányafelőrnek fiatal, szép leánya mull pénte
ken virradóra meghalt. Fiatalabb nővére három évve lez- 
elölt lett élete kora tavaszán a kérlelhetetlen halál 
által elragadva és mosta nehány évvel idősebb nővére 
is követte őt gyászos sorsában. Keserű fájdalomtól 
megtörve állanak a szánni való szülők második, még 
csak rövid idő előtt üde egészségnek örvendő, fiatal 
leányuk ravatala előtt és bánatukban osztoznak az oly 
fiatal korban elhunyt leány rokonai, barátnői és isme
rősei. Hiába, a halál nem ismer kíméletet. Az élete 
fakadozó virágában elhervadottat ma vasárnap teme
tik el.

— Házasság. Pántik János Pál selmeczi mészáros
mester jövő vasárnap köt házasságot Országh Róza 
kisasszonnyal Garam-Szent-Keresztről.

— A bányászati kongresszushoz nagyban foly
nak az előkészületek. Eddig nyolezvanan jelentkeztek, 
kik a Pécsett jövő hó 9-én megtartandó kongresszuson 
részt óhajtanak venni, közöttük Teleki Géza gróf, 
Wekerle Sándor, Grántzenstein Béla, Szathmáry Béla 
stb. A jelentkezési határidő e hó 24-ik napjáig bösszab- 
bittatott meg. Pécs városa nagy előkészületeket lesz a 
kongresszus tagjainak fogadására nézve.

— A honti történelmi kiállítást tegnap, szom
baton nyitották meg Ipolyságon nagy ünnepélyességgel. 
A fölöttébb érdekes kiállítás védnöke: Vaszáry Kolos 
herczeg-primás; elnöke: Horváth Béla főispán és 
igazgatója: Pongrácz Elemér. Az ünnepélyen váro
sunkból részt vettek : Szitnyai József, Farbaky István, 
Krausz Kálmán, Sztancsay Miklós, Csányi Ottó, Ács 
József, Bárdossy Antal, Liha Antal, Szártorisz Ferencz, 
Marschako Gyula, csak hölgyeink maradtak el, pedig az 
ipolyságiak az ő látogatásukra is számítottak.

— A F. M. K. E. selmeczi választmánya e hó 
17-én, szerdán d. u. 5 órakor tart gyűlést Farbaky 
István országgy. képviselőnk elnöklete alatt a városház 
tanácstermében. A gyűlés főtárgya a Pőstyénben szept. 
hó 8-án tartandó tisztújító közgyűlésen való képvisel- 
tetés. E közgyűlésre szóló meghívók kihordását . az 
egyesületi szolga már megkezdte.

Turista kirándulás Trencsénbe. A központi 
osztályból azt az éetesitést kaptuk, hogy az idén is 
épugy, mint az előző években a személy és gyorsvo
natokra megkapjuk a kedvezményt, még pedig: 1. és 
II. oszt, használata alsóbb oszt jegygyei, a III. oszt, 
használata fél II. őszi, jegygyei. Igénybe vehető a ked
vezmény bárhonnan a közgyűlés helyére és onnan 
ismét bárhová az illető osztály állal lebélyegzett fény
képpel ellátott f. évi tagsági jegy előmutatása ellen, 

rococo-ruhát, — kérdezik töl. m ?! Hát bizonyára azért 
hogy kinevesse a közeli fenyvesek buskomor tömegét!

Ezen érdekes tarkaságban ill-ott fehér foltok is 
lünedeznek föl. Nézzük meg alaposan a fehér foltokat! 
Itt-ott egészen tisztán fognak kibontakozni e fehér 
foltokból a garamvölgyi falvak éles körvonalai. De olt 
távol a fekete erdők aljában több helyen, micsoda 
porfelleghez hasonló szürkeség lépett ismét szemünk 
elé?! Nézzük meg ezeket a szürke foltokat is alaposan 
s nemsokára ismét csak fehér falvak fognak tárulni 
szemünk elé homályos körvonalakban, mintha porfelle- 
gekből váltak volna ki!

Olt meg egy távoli hegytetőn, valami várromhoz 
hasonló sötét folt lünik ismét szemünk elé. Ha csak
ugyan vár volt az valaha, görnyedi testével szegény 
most már bizonyára belátja azon mondás igazságál, 
hogy hát az öreg ember már csak az ócska vas közé 
való!

Keresztül e tarka vidéken a Garam, mint egy 
óriási ezüstszínű kígyó, melynek feje Zsarnóczánál 
farka pedig valahol Garam.-Szt,-Keresztnél van, nyuj- 
lószkodik végig. Mintha azt akarná mondani: e vidék 
az én országom, az óriási kígyó birodalma!

S ott messze a háttérben fekete erdők zárják el 
a kilátást. Mintha a természet e szép, festői tájkép 
keretéül teremtette volna őket!

. . . Még egyszer ajánlom e helyet a M. T. E. 
Szitnya Osztályának becses figyelmébe, mert tudtommal 
ez az egyedüli pont e környéken, a honnan a Garamnak 
Zsarnóczától körülbelül Garam.-Szt.-Keresztig terjedő 
völgye a legszebben látható!

Laczo Dániel.

De mivel az is meglehet, hogy névre kiállított igazol
ványokat adnak, ez okból a jelentkezők névsorát, a 
családtagokét is a központba kell felküldeni. A hely
beli osztály titkára újólag (elhívja a t. tagok figyelmét 
erre az érdekes, tanulságos és olcsó kirándulásra. A 
kik részt kívánnak venni f. hó 15-én reggeli 8-óráig 
bezárólag jelentkezhetnek családtágjaikat is Fekete 
István titkárnál (Tibély házban) ki a jelentkező tagok 
névsorát felterjeszti a központnak, hogy az a ked
vezményeket illetőleg Trencsénben is előre intézked
hessek. Az eddigi jelentkezők száma: három.

— Hirtelen halál. Slang Mihály szent antali 
földmivelő a múlt héten átrándult Tópatakra és az 
ottani korcsmában elfogyasztott egy pohár sört és 
utána kevés pálinkát. Egyszerre csak hányát esett és 
mire hozzá siettek már meg volt halva.'— Halálát 
szivszélhüdés okozta.

— Bátor életmentő leánykák. E hó 10-én szer
dán délután Rosenfeld Józsefné 14 éves mostoha 
leánykája Stefánik kíséretében a Klingertárói-lóra ment 
fürödni. A nevezeti urhölgy, ki kitűnő úszó, minden aggó 
dalom nélkül, bár ki volt melegedve, hirtelen belevetette 
magát a tóba, s úszott annak közepe felé. Egyszerre 
csak elállja tagjait a görcs, s inár fuldokolni kezdett, 
mit észrevevén Ungernek szintén ott fürdő 14 éves Aranka 
leánykaja, elszántan odauszott segítségül és sikerült is 
neki Rosenfeldnét viz felett tartani, mig ennek mostoha 
leánykája-Slefanik is odaért. Egyesült erővel igyekeztek 
most Rosenfeldnét kimenteni, de alighanem mindhárman 
odavesztek volna, mert a fuldokló urhölgy görcsösen 
kapaszkodott beléjük, őket mozdulataikban akadályoz
ván. Szerencsére ott volt két akadémikus, Mráz Gábor és 
Érti Lajos, kik a nagy jajveszékelésre éssegitségkiáltásokra 
a mentőcsónakkal azután mindhármukat kimentették a 
már nagyon is fenyegető halál torkából. Szolgáljon ez eset 
figyelmeztető például arra, hogy az uszodát és tavat 
odavaló felügyelet nélkül nem lehet, hagyni s okvet
lenül kell oda valaki, a ki esetleges veszély alkalmá
val azonnal segítségül legyen.

- Megnyílik a vadászévad! Holnap, e hó 15-ikén 
lesz a mindenféle, hivatott és hivatatlan, hivatásszerű 
és műkedvelő, ügyes es ügyetlen Nimródok nagyapja: 
megnyílik a x adás zé vad! Az előkészületek rá 
folynak országszerte: tölténycsinálással, fegyvertiszti- 
lással foglalkozik minden igaz vadász; egyebet sem 
hallani tőlük, mint csupa vadászs; ortba vágó beszé
deket. Ha valaki szorong, úgy az bizonyára csak azon 
szegény halandók némelyike, kiket a sors hajtói sze
lepre Ítélt, mert bizony megesik az, hogy valamely 
rövidlátó vagy ideges koczapuskás a szegény hajtót 
lövi meg; no, meg hogy a szegény négylábú és két- 
lábú zsákrnányjelöltek szinte érzik, hogy most rájuk 
elkövetkezik a hajsza, arra fogadást mernék ajánlani. 
Hogy az ily vadászatmegnyitás nem marad megfelelő 
áldomás nélkül, az természetes. A selmeczi vadász
társaság Drényován kezdi meg a vadászatot kellő 
ünnepélyességgel s a vadászat hefejeztével vig lakomát 
tartanak a megkezdett szezon tiszteletére, halált es
küdvén minden ez évadban puska végire kerülendő 
vadnak. Hogy kellő óvintézkedéseket is fognak tenni, 
nehogy a hajtásra menéskor- valami vén banyával s 
más efféle baljóslatú jelenséggel találkozzanak, azt kiki 
beláthatja, ki némileg bele van avatva a vadászat nemes 
mesterségének csalhatatlan babonáiba.

— Tűz volt múlt szerdán Szélaknán, mely tüzet 
gyermekek vigyázatlansága okozott. A tűz a Hornya 
nevű korcsma feletti régi bástyában, mely azonban 
lakóháznak használtatott, tört ki és a bástya le is 
égett. A hegybányai tűzoltók gyors és ügyes mentési 
munkájának köszönhető csakis, hogy a tüzet sikerült 
lokalizálni és hogy az égő bástyalakásban a munkába 
ment szülők által bezárt gyermekek bele nem égtek. 
A tűznek telefon utjáni jelzésére, zajtalanul a selmeczi 
tűzoltóság is készenlétbe jött, de mire indulni akart, 
már megjött az érlesilés, hogy a tüzet eloltották.

— Nagyobb mérvű lopás nyomára jöttek a 
selmeczi kötőgyárban. Nehány munkásnő, legtöbb 
közülük hegybányai, anyagot lopolt, abból harisnyákat 
készített és azokat potom áron eladta. A nyomozás 
kiderítette úgy a telteseket, valamint, azokat is, akik 
harisnyákat vásárolták és az ügyet áttette az illetők 
megbüntetése végeit a helybeli kir. járásbírósághoz.

A főlövészet, mely régi lövöldénkén múlt 
vasárnap és hétfőn tartatott meg, pompásan sikerült, 
csak szöget nem lőttek lövészeink, no de annál szebb 
négyeseket. A hétfői közebéden mindvégig remek, 
kedélyes hangulat uralkodott és természetesen a fel
köszöntők sem hiányoztak. Előkelő vendége is volt a 
főlövészetnek Majthényi István földbirtokos volt orsz. 
gyűl, képviselő személyében. A dijakat a következők 
nyerték: Az első dijat Fiedler Gyula, a 2-at Seidel 
Ágoston, a 3-at Weslhoff Károly, a 4-et Havas János, 
az 5-et Belházy Gyula, a G-at Hlavathy József, a 7-et 
Dr. Sluller Gyula, a 8-at Matzán Ferencz, a 9-et 
Liha Antal és a 10-et Krausz Vilmos nyerte meg. 
A közebéden a honeurt Dr. Stuller Gyula mint fő- 
lövészmester adta figyelmes, előzékeny házigazdaként. 
Szártorisz Ferencz gymn. tanár egy sikerült tréfás 
beszéd kíséretében belépeti az egylet alapitó tagjai 
sorába.

— Lopások a kamaraházban. Rendőrségünknél 
a mull héten két rendbeli feljelentés tétetett, hogy a 
kamaraházban lévő bányaiskolai gyűjteményekből egy 
150 frt értékű ezüst gyűjtemény és ugyancsak a ka
maraházban elhelyezett számosztály egyik hivatalno
kának asztalfiókjából 50 frt készpénz ellopatott. A 
rendőrség azonnal megindította a nyomozást, melynek 
sikere érdekében, az ügyről most még bővebben nem 
referálhatunk.

Hogy készül a vízvezeték? Hát úgy, hogy 
életveszély nélkül az Uj-uton és a felső Rózsa-utczában 
járni alig lehet és ez már egy hét óta igy tart. Egy 

kis leány is belezuhant a minap a vezetéki árokba 
és súlyosabban megsérült. De mindezt eltűrné türe
lemmel a lakosság, csak mái’ meg volna a vízvezeték 
és meg volnának a kutak. Szakértőktől oly nyilatko
zatot is hallottunk, hogy a csövek nem fognak beválni, 
hamar megrozsdásodnak még pedig belül és igy az 
azokban vezetett viz, rozsda tartalmánál fogva még 
ruhamosásra sem lesz alkalmas. Nő de mi nem vagyunk 
annyira pesszimisták, hogy már most lássunk rozsdát 
ott, ahol az talán nem is lesz; de mindeneseire kívá
natos, hogy a dologban a legszigorúbb ellenőrzés 
gyakoroltassák, nehogy azt mondhassák: adtál uram 
esőt, de nincs benne köszönet!

Dijtekézés. F. évi augusztus 7-én a polgári 
lövölde tekepályáján dijtekézés tartatott a következő 
eredménnyel: az 1-ső dijat 10 koronát megnyerte 
Jávorok András, a 2-ikat 6 koronát Szakács Antal, a 
3-ikat 5 koronát Hlavathy Józsel, a 4-iket 4 koronát 
Zanzotto Lajos, az 5-iket 3 koronát Bánik Lajos, a 
6-ikat 2 koronát Bogya János.

— A kis vonat ismét ketté bomlott. A múlt 
pénteken a Garam-Berzenczéről városunk- felé vasúton 
utazók ismét nem csekély ijedelemnek voltak kitéve, 
a midőn a vonat, a mit már többször megcselekedett, 
ketlé szakadt. Áz egyik része a mozdonnyal előre 
rohant, a másik része, szerencse hogy nem lejtős 
helyen történt, helyben maradt. Meddig fog még e 
szégyenletes és félelmetes vasúti állapot tartani??

A g-ölniczbányai m. kir. állami vasipari 
szakiskola értesítője az 1897/98-iki V-ik tanévről, 
arról győz meg, hogy igen üdvös eszme volt az egyes 
iparágakat felkaroló szakiskolákat létesíteni. Ezek által 
s ezek révén remélhetjük elérni azt, hogy az ipart ne 
tekintsék oly életpályának, melyre épen jó az oly egyén, 
ki másutt nem állhatja meg helyét. Minél inkább fordul 
az értelmiség az ipar felé, minél több tanultsággal veszi 
kezébe az ifjú a szerszámot, annál nagyobb fellendü
lésnek, tökélyesedésnek indul az ipar, s annál tisz
teltebb állást fog elfoglalni a társadalomban az iparos. 
Ezen czélt elérni vannak hivatva az ipari szakiskolák, 
igy a gölniezbányai vasipari szakiskola is, melynek 
igazgatója Sztankay Farkas Béla, Sztaukay Ferencz, 
helybeli derék gyógyszerész polgártársunk fia. Az 
értesítőből látjuk, hogy a lefolyt tanévben ez intézet
nek 60 tanulója volt. A czélszerüen beosztott tanterv, 
a jó tanerők kezesség arra, hogy ez intézet mindinkább 
virágzani fog, mit annál Is inkább kívánunk, mivel az 
ily intézmény az ipar emelésének zászlaját tűzte ki.

Klincsok Náczó buslakodása.
Hát sak hová tiint le régi bányász zélet? 
Mi zoka, hogy ennek a sors vetett véget ? 
Nem ismerték zakkor haragot zegymásra, 
Bányászok zegymásnak nem dolgoztak kárra. 
Bányából ha jött ki sak nagyot lélegzett, 
S meg volt elégedve, hogy jó munkát végzett ; 
S mindnyájan zigy voltak; munka után szépen 
Egybegyűltek zitt-ott barátságos képen. 
Kinek volt zeszében ellenségeskednyi?
Mikor bányásznépnek zegyütt sak kell lennyi, 
Ki zizmert még olyat, hogy zegymást mázolja 
És kisebb nagyobba-t'sak úgy káromolja. 
Buslakodnyi kell hát mindezeken nékem ; 
Sak mi lesz már ebbül? szomorkodva kérdem. 
Nem lehet az bányász, hát sak nem valódi. 
A. kinél az zilyen dolog lehet módi 
Hogy jó bányász zélet micsodakép vész ki, 
Zezt a szegény Náczkó búslakodva nézi, 
Búslakodva fájdul meg az szivem nékem, 
Mikor keseregve zujból zasztat kérdem: 
Hát sak hová tiint le régi bányász zélet ? 
Mi zoka, hogy ennek a sors vetett véget ?

*
Buslakodásomban nem is tudok már zokoskodnyi mostan 

salLa Jövö h®ten f°S°m többet Hoskodnyi. Addig is : „Pohvalen!“’

Selmeczi 
"CTjsá.g'" 

pletykamentes hírmondó.
Szerkeszti: Bárki.

Tudtunk kai az összes tűzoltó parancsnokok, kik részt vettek a 
jubíláris ünnepségen, — hála Istennek — jó egészségben 
vannak daczára annak, hogy a banketten senki sem éltette 
őket. Nem szükséges tehát banketten az éltetés, inkább igyunk 
addig is, hisz fogyton fogy napjaink summája!

Közbiztonságunk maholnap kritikán aluli lesz és uj szavakat 
kell alkotnunk az állapotok jellemzéséhez, hacsak be nem 
hozzuk az általános kényszer rendőrséget, hogy kötelezővé 
tesszük 20-40 évig nemi külömbség nélkül, a mi a statisztikai 
adatok egy és más pontját is megváltoztatná.

A F e 1 s ő-R ó z s a utczai vízvezeték csöve némelyek állítása szerint 
albérletbe vehető a várostól és kellő dij lefizetése mellett 
kilyukasztható bárhol és bármikor — de csak azok nyerik el, 
akik burokban születtek.

A lövészet a régi jó idők emlőjén táplálkozik, a mely már 
lassan adja a tejet, ez is már savós. Ugyan kinek az egész
sége menne tönkre, ki lenne szegényebb, ki lenne kisebb ur 
azáltal, ha egyszer minden puskára való polgár ember — 
legalább aki tagja az egyletnek — egyszerre menne fel és 
együtt töltenének el egy délutánt. Hiába! viszontagság járma 
alatt nyögünk, Berzsenyi talán nem ismerte még e szót: 
rangkórság.

Ha a ÁÍfiV10 kert a varos gyöngye, tűért nem foglaltatja még 
illőbb keretbe, mért nem csalogatja oda a polgárokat ingyen 
sörrel, sült ökörrel, mért nem rendez ott közgyűlést, jótékony 
bazárt, versenyjátékokat, regattát — hohó ! !

Vasúti ügyünk már legközelebb dűlőre jut anélkül, hogy 
utasban kár történjék. Múzeumunk nem egy értékes lárgy- 
gyal fog szaporodni, sőt szívesen juttatunk a honfinak is.

Nincs deák, nincs akadémikus, nincs zaj, élet, bál, vigság, zene, 
ének nyári melegben possadunk és savanyodunk lassan, 
csendesen, még egy kacsa sincs a már túlérett ugorkához. 
Jövel szeptember és október, ébresz fel dermedtségünkből 
mert külömben még az óvár tornya is megsavanyodik ebben 
a buta évadban.

A ki a ki ingertáróban fürdik, fürdik, fürdés eltt jelentkez
zék illetve mutatkozzék be a mentőcsolnaknak, mert az 
őrködő szakközeg szavai szerint azért van a mentőesolnak, 
hogy az mentsen, ha valaki elég bolond, hogy befulni akar.

Többeknek. A Friss Uj s á g setnmi féle goromba nyilatko
zatot el nem fogad, mert stílusa a városi hatóság által hite
lesített, elfogadott és használt úgynevezett „Van szeren
csém" müveit, alázatos, udvarias stílus.
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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 közönség köréből.
Köszönetnyilvánítás.

Kedves kötelességemnek tartom Mráz Gábor és 
Érti Lajos akadémikus uraknak köszönetemet kifejezni 
azért, hogy engem és a segítségemre jött Unger 
Arankát és leányomat Stefániát múlt szerdán a klinge- 
tárói tavon 'a mentőcsónakkal az életveszélyből ki
mentettek.

Rosenfeld Józsefné.

1898. évi 1628. szám.

Szállítási hirdetmény.
A szélaknai m. kir. bányahivatalnál 1898/99. évre 

350 q jó minőségű zsupszaírna szükségeltetvén, fel
hivatnak a szállítani vállalkozók, hogy erre vonatkozó, 
50 kros bélyeggel ellátott ajánlataikat f. évi augusztus 
hó 25-ig e bányahivatalhoz küldjék be.

Szállítási feltételek:
1. A szállítási ajánlathoz a felajánlott zsupszaírna

értékének 10 készpénzben vagy biztositékképen
elfogadható értékpapírokban biztosíték gyanánt csa
tolandó.

2. Ajánlatot lehet tenni kisebb mennyiségre is.
3. Csak ez idei termésű, száraz és kifogástalan 

minőségű zsupszaírna szállítandó : oly zsupszaírna, mely 
az átvételre kiküldött bizottság állal silány minőségé
nél, vagy bármely hibánál fogva kifogásoltatnék, át
vétetni nem fog.

4. A felajánlott zsupszaírna mennyisége az elfo
gadott ajánlat kézbesitésétöl számított két, azaz 2 hó
napon belül a szélaknai lóistállóhoz szállítandó be.

5. Az elfogadott ajánlatok áru szerzési kötéseknek 
tekintetnek, s azok után a szállító a fokozatos bélyeg 
illetéket köteles lefizetni.

6. A selmeczbányai m. kir. bányaigazgatóság 
fentartja magának a jogot, hogy a beérkező ajánlatok 
bármelyikét tetszés szerint elfogadhatja esetleg vala
mennyi ajánlatot visszautasíthatja.

Szélaknán 1898. évi julius hó 24-én
M. kir. bányahivatal.

1898. évi 3351. sz.

Árverési hirdetmény.
A brodi, garamrévi és geletneki erdőgondnoksá

gok azon fenyő vágásterületein, melyekből a fenyő 
épületfa a kincstár által az 1898., 1899., 1900. és 1901. 
éveken át teljesen kihasználtatik, a visszamaradó fenyő
fák és fenyőhulladékok eladása iránt f. é. szeptember 
hó 5-én reggeli 10 órakor nyilvános árverés fog meg
tartatni az alólirt ni. kir. erdőhivatal irodájában.

Kikiáltási mint vétel ár köbméterenként:
I. távolsági osztályban :

a) 28 cmtr és ennél vékonyabb
közép átmérőjű fáért ... 1 frt 50 kr.

b) 29 cmtr és ennél vastagabb
kézép átmérőjű fáért ... 2 „ 25 „

II. távolsági osztályban :
a) 28 cmtr és ennél vékonyabb

közép átmérőjű fáért ... 1 ,14,
b) 29 cmtr és ennél vastagabb

közép átmérőjű fáért ... 1 „ 69 ,
Az ajánlatok csak is^nind a négy árra vonatkozó 

közös százalékban tehetők meg.
Minden versenyző köteles bánatpénzül 500 frtot 

vagy szabályszerűen kiállított írásbeli ajánlatához csa
tolni vagy pedig szóbeli árverésnél az árverező bizott
ság kezeihez letenni.

Az árverési és szerződési feltételek ezen erdő
hivatalnál tudhatok meg.

Utóajánlatok el nem fogadtatnak.
Zsarnóczán, 1898^ augusztus 10.

M. kir. erdőhivatal.

Uj üzlet megnyitás!
A midőn van szerencsém a n. é. közönsé

get értesíteni arról, hogy a Deák Ferencz-utczá- 
ban fekvő Tandler-féle házban uj 

rőfös-, rövid-, úri- és X X X X 
X X X X női confectio üzletet 

rendeztem be: egyben tiszteletteljesen kérem 
becses pártfogását, Ígérve, hogy szolid üzleti 
eljárás, tartós kitűnő minőségű áruczikkek, 

jutányos árak
és pontos kiszolgálás által főtörekvésem leend 
teljes megelégedését kiérdemelhetni.

Kitűnő tisztelettel 

Fehér Lajos, 
rőfös, rövid, úri és női confectio-áiu 

raktára Selmeczbányán.

1898. évi 3352. szám.

Árverési hirdetmény.
A jálnai és körmöczbányai m. kir. erdőgondnok

ságok „Strmi Zavos, Vapena, Pjeszok és Prebita" 
erdőrészeiben készletben levő és az 1897. évi terme
lésből származó lecsusztatott, csekély részben a garam- 
partra kiszállított általában és legtöbbnyire szúrágás 
folytán silányabb minőségű, de legnagyobbrészt egész
séges és vastagabb mintegy 1419 darabból álló és 
mintegy 1541 köbmétert tartalmazó fenyő épületi és 
rönkfa eladása iránt f. évi augusztus hó 25-én reggeli 
10 órakor nyilvános árverés fog megtartatni az alólirt 
m. kir. erdőhivatal irodájában.

Kikiáltási ár 2500 forint.
Minden versenyző köteles bánatpénzül a kikiáltási 

ár tiz (10) százalékát vagy szabályszerűen kiállított 
Írásbeli ajánlatához csatolni, vagy pedig szóbeli árverés
nél az árverező bizottság kezeihez letenni.

Az árverési és szerződési feltételek ezen erdő
hivatalnál tudhatok meg.

Az eladás tárgyát képező fát megmutatja kívá
natra a jalnai m. kir. erdőgondnokság.

Utóajánlatok el nem fogadtatnak.
Zsainóczán, 1898. évi augusztus hó 8-án.

M. kir. erdőhivatal.

Bérbeadó lakás.
A Honvéd-utczában lévő Sehuszter Rezső 
házában az I-sö emeleten egy három szo
bából, konyhából, éléskamrából s hozzá
tartozó helyiségekből álló szép tágas és 
száraz lakás f. é. november 1-étől bérbeadó. 
Bővebbet megtudhatni ott a házban, özv. 

Sosko Mihálynénál.

Kórj&

(ontinental
Cyinpgjiy.

világhírű spanyol és portugál/ 
borait 

Sherry 
Portbor 
Malaga 
Madeira 
Tarragona stb.

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

az előkelőbb szállodák, kávéház a kés vendéglőkben. 

Saját pók: Budapest
csakis: ITKossathLajos és Újvilág utcza

sarkán, a Gentru-QisinovaJ szemben
„Bodega“-borok főelárusitója Selmeezbányán

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

palaczkokban kaphalók.

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

Gyár: Alsó Hámor, Barsmegye.
Gyári főraktár: BUDAPEST, Aiidrássy-ut 39. (I. em.) 

Raktár: BECS, I., Seilergasse I. szám.

A „SZAHDRIK” e2Üstárú-gyár, 
mely az 1752-ben Selmeczbányán alapított Geramb J. J. unió tulajdona, 

saját vagy adott rajzok szerint előállít:

in i ii <1 e 11 n e m íí ezüstár ií t, 
mint asztaldíszeket, gyümölcstartókat (jardiniéres-készleteket), zsirandolo- 

kat, gyertyatartókat, serlegeket, 
dísz-emléktárgyakat és versenydijakat, 

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


