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Selmecz-Bélabánya város költség
előirányzata 1899. évre.

Előttünk fekszik a jövő évre tervezett és 
az e hó 10-iki közgyűlésen napirendre kerülő 
költség-előirányzat.

E költségelőirányzat a múlt évinél hatá
rozottan sokkal szabatosabb, részletesebb és 
minden tekintetben pontosabb munkálat, mely 
elismerést érdemel, de ahhoz mégis némi meg
jegyzéseink vannak.

Mindenekelőtt örömmel vesszük tudomásul, 
hogy a tanács a városi jövedelemnek fokozását 
nemcsak hogy programmjába felvette, de e czél 
elérésére tőle telhetőleg iparkodik is.

Erre enged következtetni, hogy Vihnye 
fürdőt a város saját kezelésébe akarja venni, 
hogy a tűzi és hulladékfát a légszeszgyártá
sánál kívánja értékesíteni, hogy az erdők rendes 
jövedelmét évenként 6000 koronával szándé
kozik, fokozni, hogy a város egyébb gazdasági 
ágaiból nagyobb jövedelmet vár stb. ... de 
hol maradt, az uj törvény szerint bár redukált, 
fogyasztási adóknak házi kezelésébe vétele?

Erről hallgat a krónika. Pedig újból rá
mutatunk arra, hogy a helypénzszedésből évről- 
évre nagyobb haszna van a városnak mióta 
azt maga kezeli és mennyivel inkább állana ez 
a fogyasztási adók jövedelménél. Ezt elvégre 
is nyélbe kell ütni!

A költségelőirányzat a fokozottabb mérvben 
felvett Összbevételeket 342,182 korona 46 fillérre 
teszi és az ugyancsak fokozottabb mérvben fel
vett kiadásokat 373,013 kor. 13 fillérben (sze
rencsétlen két 13-as végszám) állapítja meg; 
tehát mutatkozik fedezetlen hiány: 30,820 kor. 
67 fillér. E hiány fedezésére — igy kontemplálja

Muki első bálja.
— A „Selmeezbányai Hetilap" eredeti tárczája. —

Tudják-e, mi az az első bál ? 1 Ne mosolyogjanak, 
kérem; az első bál a fiatal leánynak, de meg a fiatal 
embernek is oly jelentőségteljes, oly lényeges, oly előre 
szorongattató esemény, mint az országgyűlési képviselő
nek a szűzbeszéd; mint az újonnan beválasztott tudo
mányos akadémiai tagnak a székfoglaló ; mint — nos 
hát, mint minden szokatlan dolog, melyről arany
hegyeket Ígérünk saját magunknak, s mely mégis igen 
gyakran vagy anyagi, vagy erkölcsi macskanyöszörrel 
örvendeztet meg.

Ne csodáljuk hát, hogy Muki barátunk már egy 
héttel első bálja előtt szivszorulásokat érzett s félig 
agyonkinozta szabóját, czipészét, hogy csak kifogás
talanul csinálják meg az öltönyt, a lakkezipöt, s mely 
folytonos zaklatásnak azután szerencsésen az az ered
ménye lett, hogy a czipő szorilott, a frakkban meg 
úgy érezte magát, mintha kényszerzubbonyban volna; 
no de az ily Csekélységeket elviseli az ember, ha az 
első bálról van szó. Erről a kis bajról még nem is 
álmodott még Muki, midőn már más, rettenetes aggo
dalom gyötörte.

Egy héttel ugyanis a bál előtt Muki hozzáfogott 
az öntrenirozáshoz; gyakorolta magát a könnyed 
járásban, ügyes fordulatokban, megnyerő mosolygásban ; 
az utóbbit tükör előtt. A mint igy a tükör előtt ül, 
valami nem tetszik neki a saját ábrázafján. Találgatja, 
mi lehet az, mivel nem tud megbarátkozni, talán az 

a költségvetés — elegendő lesz a pótadót 
1 °/o-kal emelni.

Hát ez a türelmes papiroson igen szépen 
fest, de hogy a löOOO írtnál nagyobb hiányt 
1 % pótadó emeléssel és a meglehetős sangvi- 
nikusan felvett és várt városi több jövedelmekkel 
valójában fedezni fog lehetni, ez oly kérdés, 
mely nagyon is megfontolandó.

De bár mint legyen is, a tanács csak di
cséretet érdemel, hogy a pótadó emeléstől a 
mennyire esek lehet tartózkodik.

Csakhogy itt vannak az elodázhatlan, nem 
is említve a sürgősen kívánt, követelmények : 
a levéltár elhelyezése, a járvány korház létesí
tése, épület és anyag raktár felállítása, jégverem 
készítése stb. melyeknek azonnal haladék
talan létesítése oh be hányszor lett már el
rendelve és még mindig nem léteznek, hanem 
különféle épületek és telkek sürgős megvé
tele, az akadálytalanul nyomban effektuáltatott, 
úgy hogy lassan azt se fogja tudni a város, 
hogy mit kezdjen e sok megvásárolt épülettel. 
Az e körüli eljárásnál precízebb tervszerűséget 
és alaposabb előrelátást méltán megkívánhatni.

Most hogy egy járványkorházra, jégve
remre, jó levéltári helyiségre, épület és anyag 
raktárra jóval nagyobb szükségünk volt és van, 
mint az Ertl-féle majorra, a Zlinszky és Urban 
stb. féle telkekre és épületekre, azt, úgy hisz- 
sziik, minden praktikusan gondolkodó ember be
fogja látni.

Sőt a mi a járvány korházat illeti, az 
egyenesen kimondva, törvény sértés hogy nin
csen, mit néhai Dr. Máltás Károly volt tiszti 
főorvosunk nem egyszer hangsúlyozott a törv. 
hat. bizottság gyűlésein.

Ha dicsérendő törekvés minden háztartásnál 
orra ? ! Nem ; az szabályos ! A szája ? szeme ? füle ? — 
Az sem; az mind rendben van. Tehát? Ah, meg
döbbenéssel felfedezi már, mi az, mi neki annyira 
nemtetsző; az arcza tele van pörsenésekkel, mint az 
éjjeli ég csillagokkal, vagy a kása töpörtyükkel.

Egy hatalmas pattanás, a többiek királya, meg 
ott székel szépen kidudorodva a homloka sarkában, 
mint valami piros fiókszarv.

Ily fizimiskával nem mehet bálra; a pörsenéseket 
el kell tüntetni minden áron. *

Ha más nőtt volna addig helyébe, Muki bizony 
akár lenyuzatta volna czifferblattjáról a bőrt, de nem 
tartozván a vedlők rendjébe, más eszközhöz kellett 
folyamodnia.

Mivel Muki barátunk a kozmetikában járatlan volt, 
saját belátása s jóhiszeműsége szerint vette elő a szereket, 
melyektől csodahatást várt.

Azon kezdte, hogy reggel, a mint megmosakodott, 
jól megtörölkőzölt, fogott karbolvizet, s alaposan meg
dörzsölte arczát vele. Mivel nehány pörsenést fel
dörzsölt, a karbolviz csúnyául égette, s oly fintorokat 
vágott, melyek épenséggel nem illettek a báli 
programúiba. Ezen segíteni kell! Jó lesz a karbololaj ! 
Nosza, bekarbololajozza az arczát, hogy úgy ragyogott, 
mint a sült malacz.

Akármerre járt, olyan illat terjengett utána, 
mindha egész láthatatlan kórházat czipelne magával.

Estére látta, hogy a karbolosszerek nem hasz
náltak semmit; keservében felhajtott fél üveg budai 
keserüvizet, a mivel azután vége lett az éjszakai nyugo
dalmának.

a jövedelmek fokozása, épp oly elismerésre 
méltó iparkodás a kiadások csökkentése, szóval 
a megtakarítás.

Ne hímezzünk és hámozzunk, városunk 
szemben a kor és haladás követelményeivel 
annyira szegény, hogy minden elkerülhető vagy 
pláne luxus kiadástól okvetlenül tartózkodnia 
kell.

Nem akarunk ezúttal rámutatni azokra a 
közel múltban tett tetemes kiadásokra, melyek 
ugyan szép czélt akartak szolgálni, de melyek
ből soha a városnak produktív haszna nem 
volt és nem is lesz; ámde legalább a jövőre 
nézve szolgáljon az zsinórmértékül, hogy impro
duktív kiadást semmi szin alatt se tegyen. 
Ennek a mi szegényes viszonyaink között 
nincsen semmi értelme és triviális módon össze 
lehetne hasonlítani egy üres zsebü gigerlivel, 
ki még utolsó pénzét is valami legdivatosabb 
öltönyre adja ki, hogy csak valamit mutasson.

Takarékosság mindenben mi hasznot nem 
hoz, de viszont nem szükkeblüség és rövid
látás oly befektetéseknél, melyek igenis nagy 
haszonnal fognak járni ... ez legyen a ve
zérelv !

Így például a vízvezetékkel ide-oda garasos
kodunk, foltozgatunk és kuproskodunk, ahelyett 
hogy egy kardinális vágással megoldanók és 
oly vízvezetéket létesítenénk, a mely nem hogy 
a városnak terhét, hanem egészen határozottan 
újabb jövedelmi forrását képezné.

Hiszen a vizadót mindenki szívesen fogja 
fizetni, ha a vízvezeték a követelményeknek 
meg fog felelni.

Es most még egyet. A költségelőirányzat
ban elég szép összeggel szerepel, mint bevétel 
a járdaadó: 2296 kor. 96 fillérrel. És nézzük

Másnap reggel sósborszeszhez folyamodott Muki, 
a mivel snapszbutik szagát szerezte meg; ebéd helyett 
bekebelezte a másik fél üveg keserüvizet; este tiz 
citromot hozatott, melynek kifacsart levével mosdott. 
Égette a czilromlé pörsenéseit, kivált azt a fiókszarvát 
a homlokán; de tűrte hősiesen s leöblögette keserves 
panaszait fél üveg keserüvizzel. Harmadnap már úgy 
állapította meg a kozmetikus sorrendet, hogy reggel 
bekarbolvizezte s olajozta magát, délután sósborszeszelte 
arczát, este pedig czitromlével kenegette, bőségesen 
fogyasztván mellette a keserüvizet.

Azt tartják, a kitartás és erős akarat csodákat 
tud művelni. Lehet, hogy az volt oka, hogy a bál előtti 
napon csakugyan eltűntek arczárói azok az átkozott 
pörsenések, de eltűnt velők a természetes üde arcz- 
szin is, no meg azt is érezte, hogy 50 perczenttel 
fogyott az erejében.

Csak az a fiókszarv nem akart sehogysem el
múlni, sőt szemtelenül megnőtt, mintha a többi apróságot 
magába gyűjtötte volna.

Eh mit, ezt az egyet el lehet takarni! Muki tehát 
bálra készült fel.

Belesajtolta lábát a czipőbe, összehúzta gyomrát, 
hogy begombolhassa^frakkját, egyet-kettőt fordult még a 
tükör előtt; megkisérlette, tud-e már elég elegánsan 
meghajolni, s avval előre, a bálba.

Mig a lépcsőkön fölment, oly hevesen dobogott 
a szive, hogy a nyakában is érezte az ütér verését, 
s majd szétpattant szoros gallérja.

A mint belépett a nyüzsgő sokaság közé a te
rembe, elkáprázott a szeme, s rátaposott egy hölgy 
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meg a járdáink gyalázatos állapotát ... és 
piruljunk, hogy járdát fentartani tudó város 
akarunk lenni.

Úgy miként a múlt évben, most sem hagy
hatjuk szó nélkül azt a dijnokoknak túl nagy 
számban való alkalmazását (ez idő szerint 18-an) 
mely évről-évre nagyobb arányokat ölt váro
sunkban s melynek költsége 10585 (sic!) koro
nával van előirányozva. Nem mondjuk, hogy 
napi díjasokra nincs szükség, de nem ily arány
ban és nem oly módon, hogy azok esküt tett 
tisztviselők teendőit végezzék.

A városi épületek fentartására előirányzott 
18695 kor. 92 fillér szerfelett soknak tűnik 
fel előttünk, ugyanezen épületeknek bevételével, 
vagy bevételi egyenértékével szemben.

Végül elvárjuk, hogy a 150000 frtnyi 
regalkötvényi kölcsön hová fordítása, szóval 
eddigi mikénti felhasználása, vagy elhelyezésére 
vonatkozó legrészletesebb kimutatás is be- 
nyujtatik a 11-iki közgyűléshez és a törv. hat. 
bizottsági tagok éber figyelmét e költségvetési 
tárgyalásra irányítva azzal fejezzük be czikkün- 
ket, hogy Perczel Dezső belügyminister azon 
kijelentése, hogy a városok közigazgatási reform
jának életbe léptéig is a városok „inproduktiv 
kiadásait14 nemcsak, hogy ellenőrzi, de meg is 
akadályozza — nálunk is zsinórmértékül szol
gálhat.

A bányász-egyesület gyásza.
Az Orsz. Magy. Bányászati és Kohászati Egye

sület választmánya f. é. szeptember hó 20-án rend
kívüli ülést tartott, mely tisztán az országos gyásznak 
volt szentelve.

Felolvasásra került a gyászhódoló felirat, mely 
az egyesület nevében a kabinet-iroda utján a legma
gasabb trón zsámolyához juttatlatott.

A gyászoló felirat szövege a következő :

Császári és Apostoli Királyi felség!
Legkeqyelmesebb Urunk!
„A milliók között, a kik a legsúlyosabb megpró

báltatás napjaiban megrendült szivük legbensőbb rész
vétével sietnek Felséged elé, lesújtva jelennek meg 
Magyarország bányászai is a gyászbaborult trón zsá
molyánál, hogy hűséges alattvalói hódolattal részt 
kérjenek a legszeretettebb Uralkodó mérhetetlen fáj
dalmából “•

„Emberi erővel el nem viselhető csapás az, me
lyet a Gondviselés Felségedre és hü magyar népére 
mért, midőn Felségedet a legjobb hitvestől, fejedelmi 
gondjainak leghübb osztályosától, a magyar nemzetet 
pedig bálványozott őrangyalától fosztotta meg. Év
tizedeknek, egy egész emberöltőnek kell elmúlni, a 
míg a nemzet szivében engesztelő emlékezés fogja fel
váltani ezt az engesztelhetlen gyászt annak elvesztése 
fölött, a ki a trón magasáról minden erényekben tün
döklő lényével olyan áldásos varázst tudott árasztani 
a gazdagok palotáira ép úgy, mint a szegények 
kunyhóira-“

uszályára, miért nem éppen nyájas pillantásokat 
aratott.

De, dicséretére legyen mondva, beletalálta magát 
helyzetébe s többet tánczolt mint maga hitte volna.

Csak az a fiókszarv ne lüktetne ott a homlokán ; 
a mint lehetett, eltakarta hajával, de legtöbbször kény
telen volt zsebkendőjét ott tartani, mert az a fene 
dudorodás a nagy hőségtől s izgalomtól több ízben 
felpukkadt.

A hölgyek meg, a milyen gonoszak, tettetett 
részvéttel kérdezték tőle: „Miért oly szomorú, Muki 
ur, hogy mindig tartja a fejét?!"

Hogy az ily csípős kérdezősködések épen nem 
fokozták Muki ur derült hangulatát, az természetes.

Fogta is magát, s otthagyván csapot, papot, azaz 
hogy hölgyeket, bálitermet, bevette magát oda, hol 
enni és inni lehetett, s ivott is nem keveset ugyan, 
de annál kitartóbban, kivilágos kivirradtig, felgombolt 
frakkal, levetett czipökkel, amit úgy kell érteni, hogy 
nem felgombolt frakkok s levetett czipők voltak a 
czimborái, de ő gombolta fel frakkját s vetette le 
czipőit.

Haza került azután, miként ? maga sem tudta ; 
aludt egy nagyot s másnap feljegyezte naplójába ezen 
első báljával járó viselt dolgait, mely naplóból e töre
déket közölni elég indiszkrétek voltunk.

Ya Ya.

„De a mit emberi erő gyönge elviselni, elbírja 
azt a Gondviselésbe vetett hit, az isteni kegyelem 
örök forrásából táplálkozó bizodalom. Ez a bit és ez 
a bizodalom legdrágább kincse a bányásznak ’s ezt 
a legdrágább kincsüket viszik Magyarország bányászai 
gyászoló szivük mélyén Felséged elé, a midőn trónja 
előtt buzgó imában kérik a Mindenhatót, áraszsza 
Felséged elsötétült homlokára kegyelmének csodatevő 
fényét; támogassa vigasztaló malasztjával Felségednek 
annyi csapás súlya alatt roskadozó lelkét s engedje, 
hogy Felséged nagy szenvedései közt még évek hosszú 
során át megtalálja a legnemesebb fölemelő erőt: a 
népei jólétén munkálkodni soha meg nem szűnő feje
delmi szív magasztos öntudatában-11

„Kik legmélyebb alattvalói hódolattal vagyunk 
Császári és Apostoli Királyi Felségednek"

Budapesten, 1898. szeptember hó 15-én 
„legalázatosabb szolgái11 

„ Az Országos^ Magyar 
Bányászati és Kohászati

Egyesület nevében"
Gróf Teleky Géza s. k. 

elnök.
Sóltz Vilmos s. k. 

alelnök.

Elhatároztatott továbbá, hogy az egyesület 200 
koronával járul a királyné emlékének szentelt szobor 
alapjához.

Felkérjük azon t. előfizetőinket, kiknek 
előfizetésük lejárt, hogy ezt megújítani 
szíveskedjenek, nehogy a lap küldését 
kénytelenek legyünk beszüntetni.

A kiadóhivatal.

KÜLÖNFÉLÉK.
—- Személyi hírek. Bárdossy Antal kir. bánya

tanácsos, bányaügyi előadó szabadság idejének letel
tével újból elfoglalta hivatalát. — Sclielle Róbert és 
Saller Károly akad, tanárok külföldön tett érdekes 
tanulmány utjokból haza érkeztek. — Király Ernő 
lyc. tanár, lapunk jeles munkatársa Sopronból, hol 
a vele együtt tett érettségistáknak 25 éves találkozó
ján részt vett, vissza érkezett. — Bernhardt Adolf 
városi tanácsnok szabadság idejének letelte után hi
vatali működését ismét megkezdte. — Dr. Kapp Jakab 
tiszti főorvos Budapestről, hol rövid ideig gyógykezel
tette magát, mint örömmel közölhetjük, ép egészségben 
már múlt kedden visszaérkezett.

— Királyunk nevenapját e hó 4-én tekintettel 
az országos gyászra csendesen ünnepük meg váro
sunkban is. A boldogasszonyról nevezett templomban 
tartandó nagy misén a bányaigazgatóság, városi köz
igazgatási tisztikar a és többi hivatalok képviselve 
lesznek.

— Október 6. Akadémiai ifjúságunk október 
G-án az aradi tizenhárom vértanú emlékére az ifjúsági 
köri helyiségben ünnepélyt tart.

— Hymen. Holnap hétfőn d. u. lesz esküvője 
a helybeli ágost. evang. templonban Soltcz Sándor 
magány társulati kémlésznek Tirscher Gizi kisaszonnyal, 
Tirscher József szélaknai kir. főbányamérnök kedves 
leányával. Ugyancsak e hó 18-án kött házasságot 
Toperczer Sándor oki. gyógyszerész Sztankay Ferencz 
selmeczi gyógyszertártulajdonos kedves leányával, Margit 
kisasszonnyal.

— Halálozások: Flórián Gizella, Flórián 
János selmeczi bányaigazgatósági irodatiszt leánya, 
hosszas szenvedés után múlt szerdán meghalt 33 éves 
korában s pénteken temették el. — Reisz József 
selmeczi vasúti állomásfőnök múlt csütörtökön halt 
meg s ma vasárnap d. u. l/2 4 órakor temetik el. 
Az erőteljes testalkatú 61 éves férfiú halálát, kit 
özvegyén s 4 gyermekén kívül sok rokon és ismerős 
gyászol, a nála nehány hó előtt fellépett agybántalom 
okozta.

— Kinevezés. Vagner Kálmán selmeczi vasúti 
pénztárnok, a helybeli vasúti állomás főnökévé lett 
kinevezve.

— Előléptetés. Hein Ferencz a Báró Geramb 
Unió teremtőtárnai bányagondnoka az Unió bánya
igazgatójává lett előléptetve.

— Erzsébet királyné emléke. Polgármesterünk 
a következő felhívást intézte lakosságunkhoz. Ország
szerte megindult a mozgalom hogy dicsőült Királynénk 
szent emlékére hazánk fővárosában szobor emeltessék. 
Ez országos mozgalom alapja a magyar Nemzet kima
gasló hodoló szeretete, melylyel boldog emlékű Király
néja iránt viseltetett — nincs kétség, hogy a nemzet 
minden tagja hozzájárul az örökös emlék létesítéséhez 
s a nemzet áldoza.készsége a legnagyobb reményt is

felülmúlni fogja. Városunk tanácsa e tudatban, s hogy 
a nép a maga egészében hivatalos színezet nélkül 
gyakorolhassa az önválasztotta legszebb áldozatkészsé
get, — kijelentette, hogy külön összeg megszavazása 
iránt nem fog előterjesztést tenni a törvényhatósági 
bizottsághoz, de mégis, hogy ezen a trónhoz mindig 
hü, s a hódoló szeretelben, utóbbi időben pedig a le
sújtó fájdalom érzésben legelöl álló sz. kir. város ne 
eldaraboltan, de áldozatkészségének gyakorlásában is együtt 
maradjon képviselve felkéri a gyűjtőket és felkér minden 
egyes nemes adakozót, hogy a gyűjtött, vág a nemes 
czélra összeget közvetlenül a városi pénztárba beszol
gáltatni szíveskedjék, s tanácsunk a nyilvános elszámo
lás mellett készséggel fog arról is gondoskodóm, hogy 
az egybegyülő összegek a rendeltetés helyére juttas
sanak. Ez kérése tanácsénknak, s czélja mint említők 
tisztán csak az, hogy e sz. kir. város a nemes áldozat
készség gakorlásában is együtt maradjon.------ Az emlék
szoborra lapunknál jegyeztek 1—1 frtot, Barth 
Antal és Bukovits István, és 1 frt 50 krt Trigina Antal 
s igy összesen 18 frt, 50 kr. van nálunk jegyezve. — 
— A bányász és erdész akadémiai hallgatók, felejt
hetetlen királynénk emlekére külön, gyászünnepélyt 
fognak rendezni, mihelyt teljes számban együtt lesznek.

— Névmagyarosítás. Bock János a szklenói 
fürdővendéglő bérlője vezeték nevét belügyminiszteri 
engedéllyel „Bokros"-ra változtatta át. Kívánjuk neki, 
hogy úgy mint eddig is, vendégeinek jó kiszolgálásá
ban „bokros" érdemeket szerezzen továbbra is ma
gának.

— A törv. hat. bizottság októoer havi rendes 
közgyűlése e hó 11-én lesz Horváth Béla főispánuuk 
elnöklete alatt. A közgyűlés napirendjére kerül a múlt 
közgyűlésről elhalasztott tárgysorozat és az 1899. évre 
szóló költségvetési előirányzat, mely a város legéletbe 
vágobb kérdését képezvén, reméljük, hogy a bizottsági 
tagok e közgyűlésen lehetőleg teljes számban fognak 
részt venni.

— Tűz volt Szélaknán múlt csütörtökön este 
7 óra után. A tűz eddig ismeretlen okból, a Lipót-akna 
alatti zúzdában ütött ki és egyszerre az egész zúzda 
épületet és a padláson lévő néhány ezer száraz zsindelyt 
lángba borította. A felcsapongó lángok veresre festet
ték a láthatárt és igy csakhamar a tűz kiütése után 
Selmeczen is észre vették ezt és mire a telefon értesítés 
megjött Szélaknáról, derék önkéntes tűzoltóságunk már- 
talpon volt s legjobb fecskendőjével mentésre sietett. A 
szélaknai s illetve hegybányai bányász tűzoltósággal 
vállvetve sikerűit csakhamar a vehemens elemet meg
fékezni, úgy, hogy a zúzdán kívül más épület tüzet 
sem foghatott. Különösen a selmeczi egyik fecskendő 
hatalmasan kitett magáért és hová viz sugara élt, a 
tüzet agyon nyomta. A vész helyén csakhamar ott 
termett Martini István, Brozman Jenő, Bárdossy Antal 
bányatanácsosok és több bányatiszt, kik az oltási mun
kálatnál dicséretes módon közreműködtek. A kár nagy
sága eddig nem volt még megállapítható.

— Az akadémiai tanév kezdete van ismét. 
Hamar elröppent a két havi szünidő; némelyiknek 
talán nagyon is hamar; másnak meg talán hosszúnak, 
gyötrelmes hosszúnak tűnhetett; ez utóbbi tűrelmet- 
lenségi tünet (alig hisszük, hogy csalódnánk) leginkább 
ábrándozó fiatal leányszivekből fakadhatott. De hát 
elvégre is itt lesznek ismét azok a jó fiuk, nem kell 
bánkódni; uj gárda is lesz, az első évesek; vájjon 
lesz-e ezidén első évesek bálja?! Aggódva, remélve 
kérdezi sok bájos tündér. Mi is szívélyesen üdvözöljük 
az akadémiánk csarnokaiba gyülekező ifjúságot, kifejezve 
azon reményünket, hogy az akadémiai ifjúság minden 
tekintetben meg fog felelni azon várakozásnak, melyet 
e város, e város közönsége joggal táplál. Az akadémiai 
ifjúság van hivatva e város társadalmi, szellemi életét 
nemesbüőleg élénkíteni, a szív lelkesedését minden 
iránt, mi szép mi nemes fiatal vérük füzével éleszteni, 
ápolni. De e társadalmi kötelességük mellett fő czéljuk, 
hogy magukat elméletileg úgy mint gyakorlatilag igazán 
jeles szakemberekké képezzék; e czélt nem szabad 
szem elöl téveszteniök soha s akkor a társadalom, a 
haza szeretettel, büszkeséggel fog tekinteni a derék 
fiatal nemzedékre.

— A Szent-Mihály tárói ofera ös szokáshoz 
híven múlt csütörtökön Szent-Mihály napján ment 
végbe; délelőtt 10 órakor a Nagy-Boldogasszonyról 
elnevezett templomban ünnepi mise volt, melyen 
Podbragyai Pál pr. plébános fényes segédlettel ponti
fikáit és a templomi ének és zenekar Seiler egyik szép 
miséjét adta elő Schuszter Zefa és Berzeviczi Margit 
úrnők közreműködésével. A Mihály tárói munkások 
tekintettel az országos gyászra — nem zene, de fekete 
posztóval bevont dobszó mellett, Hein Ferencz Geramb 
Uniói bányaigazgató vezetése és a gyászflórral bevont 
zászló alatt vonultak fel. Az ünnepi mise alatt a ja
vított bányatelepi zászlót is újból beszentelték, a mely 
aktusnál a zászlóanyai tisztet L. Berks Leopoldina 
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méltóságos asszony, nemesalapitványi hölgy tölté be. 
— A nagy mise után a Szent-Mihály tarói telepen la- 
köma volt.

— A selmeezbánya és vidéke r. k. tanítók 
egyesületének selmeczbányai köre f. hó 29-én Hegy
bányán tartotta őszi rendes közgyűlését. A gyűlést sz. 
mise előzte meg, mely után a kör egyházi elnöke egy 
eszmékben gazdag szép beszéddel nyitotta meg a 
tanácskozást s a gyűlés vezetését a világi elnök: 
Aczél János selmeczbányai főtanitónak adta át. Aczél 
elnök előterjesztette a kör egyházi elnökéhez beérke
zett különféle jelentéseket és megkereséseket, melyek 
felolvastatván, azok fölött érdekes eszmecsere indult 
meg. A múlt évi közgyűlésről fölvett jegyzőkönyvnek 
fölolvasása és hitelesitése után bejelentetett, hogy a 
kitűzött pályatételekre 3 pálya munka érkezett be. 
Ezek közül az egyik nem lévén kellően kifejtve, a 
többség döntése szerint kidolgozás végett újból lett 
kitűzve. A fönmaradt: „viribus unitis", és „egy a ti 
mesteretek: Krisztus" jeligéjüek pedig érdemleges 
elbírálás alá esvén, a biráló bizottság alapos Írásbeli 
megbirálása és véleményes jelentése szerint a kitűzött 
egy drb. 20 koronás arany jutalomra az „egy a ti meste
retek: Krisztus" jeligéjű találtatott méltónak. Fölbontat- 
ván a jeligés levélke, kitűnt, hogy apálya mű szerzője: 
Gazsó Mihályjbélabányai tanító, Ki is pályaművét élénk 
figyelem s többszöri tetszésnyilvánítások között olvasta 
föl. Kitüzetvén a jövő évre szóló pályázatok, az elnök 
a gyűlést bezárta. Gyűlés után az egész kör a meg
jelent tekintélyes számú papsággal együtt a főtiszt, 
esperes-plébános ur vendégszererető asztalához közös 
ebédre lett meghiva, melyen Selmeezbánya két leg
népszerűbb fötisztviselöje: Szitnyai József polgármester 
és Krausz Kálmán főkapitány is részt vett. A fényes ebéd, 
melyet többszöri szép pohárköszöntők élénkítettek, 
igen vidám hangulatban folyt le. Az elhangzott pohár
köszöntök körül kiemelendők különösen az esperes- 
plébános-é a tanítókra és Szitnyai J. polgármesterre, 
Aczél János fötanitó-é az esperes-plébánosra, Szitnyai 
J. polgármesteré szintén az esperes-plébánosra, vala
mint a tanítókra mondottak. Az ebéd alatt uralkodott 
élénk hangulatot nagyban fokozták Perczeli J. buzgó 
selmeczbányai káplánnak tréfás hangon és szellemben 
tartott toasztjai. x__z.

— Az 1900. évi párisi világ-kiállításon váro
sunk szabó ipara is képviselve lesz. A besztercze- 
bányai kereskedelmi és iparkamara ugyanis a nemzet
közi kiállítás m. kir. kormánybiztosa leirata folytán 
felszólította Friebert Ferencz szabómester polgár
társunkat is, hogy kiállítson. Ez nem csak, hogy sok 
költséggel jár egymagában, de még az is megtörtén
hetik, hogy a kiállított költséges készítmény nem ada
tik el és kénytelen azt aztán a kiállító, jóval értéken 
alul, értékesíteni. Friebert Ferencz polgártársunk azon
ban megtalálta az igen helyes utat, midőn a mi sze
retett főispánunkhoz fordult azon kérelemmel, hogy 
beajánlaná valamelyik ismerősének, kinek magyar dísz
ruhát készítene s ki e díszruhát a kiállítás zárta után 
átvenné. Jóságosán hallgatta főispánunk e kívánalmat 
végig s mosolyogva jelenté ki törekvő, ügyes iparo
sunknak, hogy a magyar díszruhát ő maga rendeli 
meg és fogja átvenni a párisi kiállítás bezárta után. 
Hogy főispánunk ezzel Friebert polgártársunknak nagy 
örömöt okozott, azt felesleges is mondanunk.

— Eg-y uj szakirodalmi termék hagyja el a 
sajtót már legközelebb. Sobó Jenő bányászakadémiánk 
kitűnő tanára nagy szabású pályanyertes munkája ez, 
mely az országos erdészeti egyesület megbízásából és kia
dásában íródott és felöleli az épitéstant. A mű három kü
lön kötetet képező részből fog állani és első része már e na
pokban lát napvilágot. Az első rész szól az általános, a 
második az erdészeti, a harmadik az ut, viz, hid stb. 
épités tanáról. A pompás magyarsággal, világos szép 
irállyal megirt és ábrákkal ellátott, hézagpótló mű a 
Joerges-féle nyomdában nyomatott, és kiállítása való
ban dicséretére válik nyomdánknak. A jeles szakmunka 
akadémiánk tudományos nimbuszát méltán emelni 
fogja.

— A nyaralókat építő részvénytársaság-rész
vényei már holnap, hétfőtől fognak a részvény összeget 
teljesen befizetett részvényeseknek kiosztatni. Kik gyor
sabban akarnák részvényeiket átvenni, forduljanak 
Krausz Kálmán főkapitányunkhoz, mint a társaság 
igazgatójához.

— Keresztény fogyasztási szövetkezet alakult 
Bélabánya testvérvárosunkban. E szövetkezet elnöke 
Hidvéghy Árpád ottani plébános és mint halljuk, már 
eddig számos tagja van a fogyasztási szövetkezetnek. 
De hosszú életű lesz-e ezen szövetkezet, az tekintettel 
a fenforgó viszonyokra, még igen nagy kérdés.

— A vízvezeték. Az Uj-ut és Felső Rózsa- 
utczán át az akadémiához és ismét a Steingrubenre 
vezető vízvezeték még mindig nem készült el. De még 
nyoma sincs annak, mikor kezdik meg a nyilyános 
kutak készítését. Egyszerre csak beköszönt a tél hava

zással és a kutak még mindig nem lesznek készen és 
a lakosság ismét csak keserű csalódásnak lesz kitéve, 
mert vize megint csak nem lesz. No hát egyenesen 
kimondjuk, hogy az ilyen babra munka nem ér egy 
fakovát sem és a hétről-hétre való biztatás mégis 
semmitsem csinálás az ottan lakók között joggal csak 
elkeseredést szül. Nézzenek már egyszer erélyesen 
utána, hogy e babrálásnak eleje vétessék és ezen 
amúgy is csak csonka vízvezeték a maga kutjaival 
most már haladéktalanul elkészíttessék.

— Óz és szarvasbika. Hogy az őz és szarvas
bika között némi különbség van, azt a kis iskolás 
gyermekek is képes könyveikből tudják. Mennyivel inkább 
a régi, tapasztalt vadászemberek. Ezekhez pedig 
joggal sorolhatjuk Gretzmacher Gyula főbányataná
csost, ki őzet már eleget lőtt életében, de szarvas
bikát csak a múlt napokban Borsodmegyében, hol vejét 
volt meglátogatni. És mért mondjuk ezt el ? Mert 
t. laptársunk a „Selmeczbányai Híradó" utolsó szá
mában azt újságolja, hogy nevezett Nimródunk „ide
genben, Borsodmegyében" lőtte le életében az első 
őzet s ezért „megplakatirozták". Hát a „plakatirozás" 
megtörtént, de nem egy szelíd ő z, hanem egy hatalmas 
szarvasbika remek lepuskázásáért.

— Rendőri hírek. Vakmerő betörés. M. hó 
29-én este 7 órakor egy eddig ismeretlen tettes betört 
Barth Antal hentesmester gyár-utezai lakásába s ottan 
egyik szobában feltörte a szekrényeket, asztalfiókokat. 
Értékesebb dolgot nem vitt el, mert a pénzes-szekrény 
fiókját nam sikerült feltörnie, pedig ebben nagyobb 
összeg pénz volt, mivel vakmerő munkájában meg
zavartatott a szobába menő házi cseléd által. A nyo
mozás a vakmerő betörő kitudására megindittatott és 
egy gyanús egyén le is lett tartóztatva. — Hirtelen 
halál. Balázs József hodrusbányai bányamunkás 8 
éves, hülye fia múlt hó 28-án hirtelen elhalt. A vizs
gálat megtartatván, kiderült, hogy természetes halál 
állott be s büntetendő cselekmény nem forog fenn.

— Köszönet nyilvánítás. Főtisztelendő Szartórisz 
Ferencz, a helybeli róm. kath. polgári leányiskola 
igazgatója, ismét szép jelét adta nagylelkűségének az 
által, hogy az irgalmas nővérek intézete részére, az 
1897—98. tanévre szóló tudositvány kinyomatási költ
ségét, mely 200 frlot tett, kegyesen magára válalta. 
Fogadja a nemesszivü jótevő ez utón is az intézet 
hálás köszönetét.

— A berendezendő erdész akadémiai g-yü- 
mölesészet és méhészetre alkalmas telkekül, mint 
halljuk, a Zlinszky, a Schmidt és a Linder-féle kertek 
s illetve telkek hozattak javaslatba. Mind három telek 
nagyságánál, fekvésénél és az akadémiai kertekkel való 
tőszomszédságánál fogva alkalmasok is e czélra. Az 
uj gyümölcsészeti és méhészeti gyakorlati akadémai 
tanfolyam már a jövő évben kezdődik meg.

— Az uj akadémiai palota építése hatalmas 
lépésekkel halad előre s hihető, különösen ha az idő
járás kedvezőbbre változik, hogy még e hó végéig az 
épület fedél alá lesz hozható. Az építkezést rendkívüli 
lelkiismereteséggel Sobó Jenő kir. bányatanácsos, akad, 
tanár ellenőrzi.

— A vásárok szaporítására vonatkozólag, ille
tékes helyen nyert értesülésünk szerint, a hatóság, egy 
év előtt hozott közgyűlési határozat értelmében csakis 
az állatvásároknak, évenkint nyolez Ízben leendő meg
tartására telte meg intézkedéseit, nem pedig a kirakó 
vásárok szaporítására nézve. Ez a dolgon nagy ott vál
toztat és senkinek sem lesz kifogása az ellen, ha a 
marhavásárok nem négyszer, hanem nyolezszor fognak 
évenkint tartatni. Múlt számi felszólalásunk, valamint 
a kereskedők és iparosok protestácziója csak a kirakó 
vásárok szaporítása ellen irányult.

— A dohánygyár épít. A múlt számunkban 
megjelent építési árlejtési hirdetményből látjuk, hogy 
ez nem légből kapott hir. Bekövetkezett, a mint már 
jő előre hangoztattuk, hogy a gyár terjeszkedni fog; 
uj épületek lesznek szükségesek. A rn. kir. dohány
jövedék, a mai kor napról napra való fokozatos fej
lődésével lépést tartva, minden téren újításokat léte
sít, melyek folyománya a dohányjövedéki épületek sza
porítása. A selmeczi dohánygyár sem fog a most léte
sítendő épülettel a további terjeszkedés terén meg- 
állani. Előbb-utóbb, talán már nagyon rövid idő múlva 
ui építkezés szüksége fog ismét felmerülni, az is lehet 
és nagyon előnyös és czélszerü lenne, —- hogy a gyári 
alkalmazottaknak mintegy telepet létesít; de talán 
már akkor nem lesz megfelelő telek, mert a város 
ama részét a dohánygyár és Erzsébet-utcza között, 
mielőbb szabályozni fogják. Azt hisszük, a kincstár 
nem járna rosszul, ha már most jó eleve gondos
kodnék megfelelő területekről, melyeken azután az 
esetleges és valószínű építkezéseket minden további 
akadály nélkül foganatosíthatná; e dolog megfontolásra 
érdemes.

— Cseléd közvetítési és bejelentési hivatal. 
Rendőrkapitányi hivatalunk már jó ideje iparkodik 

arra, hogy a városunkban különösen érezhető cseléd- 
mizeriát valami uton-módon megszüntesse. Tapasztalva 
pedig azt, hogy a magán, bár hivatalos felügyelet alatt 
álló cselédszerzői intézmény sokban oka e bajnak, 
azt akként véli — és helyesen véli — orvosolhatni, 
hogy a cselédszerzést és így a nagyobb ellenőrzést is 
maga a hatóság, a rendőrkapitányi hivatal veszi hiva
talos ügykörébe. Úgyszintén régen érezhető hiány, 
hogy bejelentési hivatalunk nincsen, mi egyrészt lehe
tővé teszi mindenféle gyanús egyéneknek itt tartózko
dását, másrészt közigazgatási és adóviselési szem
pontból is mindinkább érezhető hiányosság. Köz
biztonsági tekintetből meg most már okvetlenül szük
séges, mint azt alkalmunk volt több e tárgyban közölt 
czikkben kimutathatni és indokolni a bejelentési intéz
mény. Egy nagyobb város rendőrsége bejelentési hivatal 
nélkül sokszor oly kin lódásnak van kitéve hivataloskodá- 
ban, mint a fordító szótár nélkül. Részünkről tehát csak 
nagyon melegen üdvözölhetjük főkapitányunk e tárgyban! 
újbóli indítványait, valamint a városi tanácsot is, hogy 
ezeket magáévá téve, a közgyűlésnek elfogadásra fogja 
ajánlani. Nem kételkedhetünk abban, hogy a közgyűlés 
ezt egyhangúlag elfogadja, hiszen közbiztonságunkról 
és egy régen érzett nagy baj, a cselédmizéria orvos
lásáról van szó. Ki ne kívánná mindkettőt ?!

— A „Magyarnemzet Aranykönyve.“ Az ezeré
ves ünnep alkalmából néhány Írónak az az ötlete támadt, hogy 
megörökíti az ezeréves Magyarnemzet most élő esaládait. E ezélból 
a fant olvasható czimmel Kulcsár Béla genealógiai lexikont 
szerkeszt, mely díjtalanul fogja közölni minden honpolgár rövid 
életrajzát és leszármazási adatait. Szóval ez a vállalat uj „Velen- 
czei Arany kön v, valósággal a demokratia „G ót h ai Alm a- 
n a c h“-ja lesz. A vállalatból minden hónapban egy, két, körül
belül 1000 életrajzot tartalmazó könyv, betüsoros névmutatóval 
ellátott kötet jelenik meg díszes kiállításban- albumalakban. 
Egy ilyen önálló egészet képező könyv ára 1 frt lesz. A vállalat 
szerkesztősége és kiadóhivatala Garay-tér 19. szám alatt van. 
A vállalat az életrajzi adatok gyűjtését 1897-ben kezdette meg, még 
pedig oly sikerrel, hogy már az 1898 év végén 30 ezer életrajz 
állott a szerkesztőség rendelkezésére. A vállalat kötetei f. é. novem
bertől kezdve sűrű egymásutában jelennek meg.

— Klincsok Náczó hundstosziár okoskodásai. 
Egyebet most nem szeretnék, sak zaszt a gyilkos taliánt zadnák 
ide nekiinknek: sak tároltatnám le a bánya legmélyibe, — talán 
még tanulna zottan imádkoznyi — zasztán oda adnám zuzásznak, 
hadd kopogtassa meg és hutásznak hadd — pörkölje meg és a 
salakot dobja ki szemitdombra.

Zenyim tovaris jó barát a Vidlicska, ki zolvassa újságokat, 
meséli nekemnek, hogy Pécsen zegy munkás lap szidja mienk 
zurakat, hogy munka után kicsit mulatoztak és hogy ránk szeginy 
zemberekre nem gondolnak. No, bo prisszám, povedálom zerre, hát 
zuraknak nem szabad egy évben egyszer kicsit mulatoznyi s mun
kásnak lehet mindennap részegeskednyi? Ez nem zigazság. Zilyen 
újságot kellenye tűzbe dobni, de nem zolvasnyi sz-horr zebadta!!

Zenyim jó ismerős, az öreg Drosgyák, ki van már prove- 
zióba povedálja nekem. zemberek kezdenek bolondulnyi és 
anarhistáskodni — a sok gájsztól, Ha akarsz zegiszsiges eszű ma- 
radnyi, ne igyál sok gájsztot.

Mire a selmeczi vízvezeték sak fogja elkészülnyi, zaddig már 
leszem én is proviziáns.

Zöreg apám ezüst, zapám pakfon, én réz, hlapcsokom sak 
talán már ólom slégeiznit hord grubenrokján. — Zigy változnak 
az idők.

Ha jó törvényeket fognak hozni, de nem sztiasni fiskálisok, 
hanem nipzismerő jó zemberek, zakkor talán még bányásznipnek is 
jó dolga lesz zegyzser.

És hogy mikép kellene jó bányász törvényt hozni, azt a 
jövő héten fogom kiokoskodnyi. Addig is : „Pohvalen 1“

Szerkesztői üzenet.
Fiatal mamának. Aggodalmas kérdésére a „M. H.“ 

múlt hó 30-iki számában megjelent szerkesztői üzenettel válaszolunk, 
mely igy hangzik: Általánosan el van ugyan terjedve, de nagyon 
rósz és a csecsemőre nézve veszélylyel járhat az a szokás, melyet 
a szülők követnek abban a jóhiszemben persze, hogy gyermekük 
egészségének használnak vele, midőn a dajkákat bőven látják el 
szeszes italokkal. Az a hit, hogy a csecsemő egészségének javára 
lesz, ha a dajkája egy-két liter sört meg bort fogyaszt el napon
kint. már olyan mélyen vert gyökeret a közönség körében, hogy 
manapság sokkal nagyobb súlyt fektetnek már arra, hogy a dajká
nak mindennap meglegyen az ő söre meg bora, minthogy meg
legyen az egészséges, bőséges tápláléka. Pedig megfordítva jobb 
volna, inkább arról kellene gondoskodni, hogy a dada jól táplál
kozzék, minthogy sokat igyák. Mert a sok szesz, amit a dajka be
kebelez, megárt a gyermeknek. Az alkohol ugyanis átmegy a tejbe 
s a tejjel együtt belekerül a csecsemő testébe. A csecsemőknek pedig 
az alkohol igen erős méreg. Az a kevés alkohol, mely a tejjel a 
csecsemő szervezetébe kerül, már elegendő ahhoz, hogy akut alko
hol-mérgezést hozzon nála létre, mely krónikussá is lehet, ha hosszú 
időn keresztül kap a gyermek alkohol tejet. A gyermek aztán az 
alkohol mérgezésnek sokféle tünetét mutatja, görcsöt kap, rosszul 
emészt, izgatott, álmatlan, nem gyarapszik. A szülők csodálkoznak 
azon, hogy a kicsike egyre sápadtabb, véznább lesz, pedig a dajka 
bőven fogyasztja a sört. Persze arra sem gondolnak és sokszor az 
orvos sem jön rá, hogy éppen az a sok sör, amit a dajka minden
nap bekebelez, az oka annak, hogy a kis gyermek beteges és ahe
lyett hogy, mint más gyermek mindennap súlyban gyarapodna, 
napról-napra fogy. A mi a dajkákról, az áll a mamákról is.

__ A közönség köréből.
Köszönetnyilvánítás.

Fogadják mindazok, kik felejthetlen drága nőm 
jobb létre szenderülése alkalmából fájdalmamat igazi 
részvétükkel enyhíteni iparkodtak, részemről és gyer
mekeitől ez utón is legforróbb köszönetünket.

Selmeczbányán, 1898. évi szeptember hó 26-án.
Gverk Mihály.
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Köszönetnyilvánítás.
Fogadják mindazok, kik szeretett Gizella leányunk 

elhunyta szomorú alkalmából részvétüknek tanujelét 
adták, ez utón is őszinte köszönetünket.

Flórián János és neje.

Az ordó.
Bármily öltönyt hordó 
Szereti ha ordó
Disziti a mellét, 
S emeli a kedvét.
Megjött hát Adolfó 
Neked is az ordó, 
Szived fog kopogni, 
Mikor fog ragyogni 
Gomblyukadon szépen
S szól hozzád ekképen : 
„Több mellen ragyogtam, 
Sok kabáton lógtam 
Mig hozzád kerültem, 
S most várom feszülten: 
Méssz-e nyugalomba 
Csöndes otthonodba? 
Vagy tovább is kínzód 
Addig, mig csak bírod 
Ezt a szegény várost, 
Mely haladást vár most? 
Mert ha ezt megtennéd, 
Kedvemet elvennéd, 
S fénylő ragyogásom 
Sötét ködbe mártom. 
De ha gomblyukadban 
Édes nyugalomban 
Élek veled együtt, 
Akkor majd mindenütt 
Fényt árasztok feléd 
S büszkeséget beléd. 
Jó öreg barátom 
Fogadd meg tanácsom!'/

Selmeczi

pletykamentes hírmondó.

Szerkeszti: Bárki.

Azok az állami és törvényhatósági tisztviselők, kik a városi bizott
ságokban helyet foglalnak, önként vállalkoztak, hogy a sú
lyos közteherviseléshez, tehát a városi pótadóhoz is örömmel 
hozzájárulnak.

A városi levéltár és szemétgödrök, továbbá a muzeum és az illem
helyek létesítése a papíron foganatosittatik, a mi megnyugtató 
tudomásul szolgál.

Az épületi anyagraktár berendezése tárgyábán megindultak a tanul
mányozások és tanulmányutak Londonba, Philadelphiába, 
Kukutyinba; innen egyúttal zabhegyező gépek is megrendel
teitek.

Ne mondja senki, hogy nem halódunk! Uj kölcsönügyletet kötünk, 
hogy felhasználtassék úgy, mint az előbbi és legyen miből 
a vízvezeték kiépítésére irányuló mindenféle nyomozást kellő 
apparátussal és assintentiával folytatni,

A kinek észrevétele van á költségelőirányzat és a 30 perezentes 
pótadóra, az fogja be a száját, hallgasson és fizessen.

Az erdőügyi szakbizottság, mivel erdész szakértők nélkül tárgyalt, 
elhatározta, .hogy a légszesz lámpák oszlopai zöldre festes
senek.

A ki cselédet akar csábítani magához, annak a kapitányság köz
vetítését kell igénybe vannie.

Az ebadóval hátralékos igen tisztelt polgártársaknál legközelebb a 
peczér fogja tiszteletét tenni. (Uj hirdetési forma a dobos 
számára.)

A kinek nines, tehát hiányzik az ezüst készlete, az jelentkezzék a 
rendőrségnél, a hol egy franezia villa siratja a gazdáját.

Kedves színészeink már itt vannak, fogadják részünkről a legöszin- 
tébb részvétünket.

HIRDETÉSEK.

Két drb selmeczi takarék
pénztári és 10 drb selmeczi 
népbanki részvény azonnal 

eladó.
— Bővebbetti a kiadóhivatalban. —

1898. évi 1902. szám.

Anyagszállítási hirdetmény,
A szélaknai m. kir. banyahivatal (u. p. Hegy

bánya, Hontmegye) alá tartozó üzemeknek szüksége 
van az 1899. év folyamán alább felsorolt anyagokra, 
melyeket ajánlati utón beszerezni kíván és pedig:

1. Kőolaj..................................... . . . 10000 kgr.
2. Faggyú ............................... . . . 3000
3. Gépolaj................................ . . . 15000 »
4. Gépzsir (Tovotte) .... . . . 1200 n

5. Szappankenőcs ..... . . . 1000 »
6. Carbolineum.......................... . . . 1000
7. Czement................................ . . . 30000 »
8. Zsindely................................ . . . 500000 drb.
9. Padlószeg közönséges . . . . . 60000

10. „ közép .... . . . 50000 »
11. „ kettős .... . . . 40000
12. Léczszeg közönséges . . . . . . 50000 drb.
13. „ kettős .... . . . 60000
14. Zsindelyszeg........................... . . . 800000 w
15. Sinszeg................................ . . . 4000 kgr.
16. Csavarszeg (különféle) . . . . . 150000 drb.
17. Vashuzal ................................ . . . 6000 kgr.
18. „ horganyozott . . . . 4000 »
19. Aczélhuzál.......................... . . . 15000 n

20. Aczélhorgony..................... . . . 2000 »
21. Maralapát................................ ... 600 drb.
22. Kapa..................................... ... 700
23. Lemezteknő.......................... . . . 1200
24. Ökörbőr............................... ... 500 kgr.
25. Hajtószíj................................ ... 300 V
26. Kender finom és közönséges . . . 1000 »
27. Durva vászon..................... . . . 1500 ni.
28. Szürposztó ... 120 m.
29. Póris..................................... ... 500 kgr.
30. Borkő..................................... ... 300 »
31. Salétrom............................... ... 100

A 29., 30., 31. tételekre megjegyeztetik, !hogy
csak egynemű tiszta anyag fogadtatik el, miért is az 
a vegyelemző hivatal által időközönként megvizs- 
gáltatik.

32. Vas és folytvas sodrony szállitókötelekhez 
2—31. sz. csak a legjobb minőségben a legjobb stíriai 
vagy angol anyagból hordképessége 60—65 klg. 
mm2 50 q.

33. Szabadalmi tégelyöntött aczélsodrony csak a 
legjobb minőségben 120—130 klg. mm2 hordképes- 
séggel és megfelelő szivósággal 4—25. sz. 150 q.

34. Horganyozott sodronyvas és aczélból fentebb 
említett hordképességekkel 2—31. sz. 50 q.

Szállítási feltételek:
1. A szállítani vállalkozók felhivatnak, hogy 50 

krros bélyeggel ellátott Írásbeli ajánlataikat, keresztül 
írva a felragasztott bélyeget, anyag mustrával ellátva 
lepecsételve ezen felirattal „ajánlat anyagszállításra8 
folyó évi november hó 15-éig e bányahivatalnál 
nyújtsák be.

2. Világosan kiteendő, hogy mely anyagokra 
tétetik ajánlat.

3. Az ajánlott árak, melyek szám és betűkkel 
világosan kitüntetendők, a selmeczi vasúti állomáson 
beadva csomagolással együtt értendők.

4. Csak a legjobb minőségű anyagra teendő az 
ajánlat és csak ily anyag fog átvétetni, meg nem felelő 
anyag a vállalkozónak rendelkezésre bocsáttatik, ez 
okból az átvevő az anyag átvételéig semminemű 
kezességet nem vállal, még azon esetet sem véve ki 
ha az anyag az átvétel közben megrongáltatnék.

Az anyag végleges átvétele csak a selmeczbányai 
kir. szertár rakhelyiségében történhetik.

5. A fenti anyagmennyiségek csak megközelítők, 
ez okból a szállító esetleg nagyobb vagy kisebb 
mennyiségek szállítására az általa ajánlott árak mellett 
leend kötelezve.

6. Valamennyi anyag szükséghez képest, de min
den esetben nagyobb mennyiségben, lehetőleg egész 
vasúti kocsirakományokban fog megrendeltetni.

7. Az anyagérték megtérítések a rendelt anyag 
átvétele után 14 nap alatt a selmeczbányai m. kir. 
bányakerületi főpénztárnál 2°/0-os konto levonással 
eszközöltetni fognak, köteles azonban a vállalkozó 
vállalata folytánérdembe hozott összegekről kiállított 
szabályszerű számlákon vagy nyugtákon a nyugta
bélyeget és jogügyleti illetéket a bélyegszabályok 9. és 
101. dij tételei, valamint az 1881. évi XXVI. t.-cz. 6. 
és 10 §§-ai értelmében viselni és leróni.

8. Az ajánlott árak az egész 1899. évre bírnak 
érvénynyel.

9. Ismételten meg nem felelő anyagszállítást 
illetőleg fenntartja magának a kir. bányahivatal a 
jogot, hogy a szállító minden további meghallgatása 
nélkül az ő veszélyére máshonnan beszerezhet meg
felelő minőségű és mennyiségű anyagot.

10. Óvadékképpen tartozik az ajánlattévő a fel
ajánlott anyag értékének 10%-át készpénzben aján
latához csatolni. Ezen óvadék az év végével, ha az 
ajánlattevő minden kötelezettségének teljesen meg
felelt, a selmeczi kir. bányakerületi főpénztárnál az 
ajánlattevőnek kiszolgáltatok.

11. Az ajánlattevő az ajánlatban határozottan 
kijelenteni tartozik, vájjon saját gyárában vagy műhe
lyében fogja-e a czikkeket előállítani, vagy pedig 
azokat másnak gyárából vagy műhelyéből szerzi be; 
ez utóbbi esetben azt is köteles világosan kijelenteni, 
hogy mely hazai vagy külföldi gyárból szerzi be a 
czikkeket, illetve azoknak egyes részeit. Ezen kijelentés 
az ajánlattevőre feltétlenül kötelező és amennyiben 
ettől eltérne, a szállított áruk rendelkezésre bocsáttat
nak és a 9-ik pontban foglalt eljárás fog alkal
maztatni.

12. Csak ezen szállítási feltételeknek megfelelő 
ajánlat vétetik tekintetbe, miért is az ajánlattevő ki
jelenteni tartozik, hogy a pályázati hirdetményben 
foglalt feltételeket ismeri és azokat magára nézve 
kötelezőknek elfogadja.

14. A selmeczbányai nagytekintetü ni. kir. bánya
igazgatóság fenntartja magának azt a jogot, hogy a 
beérkezett ajánlatok mindegyikét el is utasíthassa.

13. A jelenleg használatban levő anyagok mustrái 
a kir. bányahivatal helyiségében bármikor megtekint
hetők és egyes pályázóknak, esetleges kívánságára, 
készpénzfizetés illetőleg a beszerzési árnak megtérítése 
ellenében kiszolgáltathatok.

Szélaknán, 1898. évi szeptember hó 19-én.

M. kir. bányahivatal.

1898. évi 1902. szám.

Szénszállitási hirdetmény.
A szélaknai m. kir. bányahivatal alá tartozó 

üzemágak számára szükséges az 1899. év folyamán 
5000—6000 tonna kőszén, illetőleg 8000—10000 tonna 
barna szén.

a) A szállítani vállalkozók felhivatnak, hogy 50 
krros bélyeggel ellátott zárt ajánlataikat „Szénszállitási 
ajánlat felirattal, keresztül írva az ajánlatra ragasztott 
bélyeget, folyó évi november hó 15-ig a szélaknai 
bányahivatalnál benyújtsák.

b) Az ajánlatban betű és számokkal világosan 
kitüntetendő az ár helyt bánya, vagy helyt a selmecz
bányai vasúti állomáson és pedig külön-külön az akna 
és a dionagyságu szénre, továbbá az ajánlatban hatá
rozottan kiteendő, hogy a felajánlott kőszén melyik 
hazai vagy külföldi bányában termeltetik.

c) Továbbá világosan kiteendő, hogy a szén 
klgrja hány klgrm vizet képes elgőziteni.

d) A szénérték megtérítések minden hó végével 
eszközöltetnek és a szállítónak (ez iránt beadott számla 
és nyugtatója ellen) a pénzösszeg a hó végét követő 
első két hét alatt a selmeczbányai kir. bányakerületi 
főpénztárnál kiutalványoztatik, köteles lévén a szállító 
az érdembe hozott összegről kiállított nyugtán a 
nyugtabélyeget és jogügyleti illetéket a bélyegszabályok 
9. és 101. díjtételei valamint az 1881. t.-cz. 6. és 10. 
§§-ai értelmében viselni és leróni.

e) Az ajánlott árak az egész 1899. évre bírnak 
érvénynyel.

f) Ismételten meg nem felelő szénszállítást ille
tőleg fenntartja magának a kir. bányahivatal a jogot 
hogy a vállalkozó minden további meghallgatása 
nélkül az ő veszélyére máshonnan beszerezhet meg
felelő minőségű és mennyiségű szenet.

g) A selmeczbányai nagytekintetü m. kir. bánya
igazgatóság fenntartja magának azt a jogot, hogy a 
beérkezett ajánlatok közül bármelyikét elfogadhassa, 
vagy pedig az ajánlatok mindegyikét el is utasíthassa.

h) Végre tartozik a vállalkozó kijelenteni, hogy 
a hirdetményben foglalt feltételeket ismeri és azokat 
magára kötelezőknek elfogadja.

Szélaknán, 1898. évi szeptember hó 19-én.

M. kir. bányahivatal.

XXXXXXXXXXXXXXXKXXX 
Házeladás.

Egészségi állapotom miatt szándékozom a 

Honvéd-utczában fekvő egy em. 
házamat szép kerttel és tágas ud
varral szabadkézből olcsón mi
hamarább eladni.

Venni szándékozók forduljanak hozzám.

Czunna József.

XXXXXXXX X X XXXXXXXXX
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Üzleti tudósítás!

A mélyen tisztelt akadémiai hallgató urak
nak becses figyelmébe bátorkodom ajánlani a 
főtéren, a városházi épületben lévő szabótizlc- 
temet, melyben gyorsan, előírás szerint készítek 
bányászati és erdészeti 
ecTyen-rixkiákait jutányos árak mellett.

Tisztelettel
Cserny József.

Iskolai szerek!
Az akadémiai tanév kezdete alkalmából bátor 
vagyok a n. é. közönség és a t. szülők, akad, 
hallgató urak becses tudomására hozni, hogy 
üzletemet mindennemű tanszerekkel, 
úgy mint:

papír, iron, tinta, toll, tollszár, 
rajzeszközök, könyvtáskák, táblák,

Ház eladás.
Selmeczbányán a főtéren egy három emeletes 
bérház szabadkézből eladó. — Bővebb értesítés 

DIMÁK J. E. kereskedőnél nyerhető.

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-áru 

raktára Selmeczbányán.

Külföldi bevásárlási utamból visszaérkezvén, 
tudomására bátorkodom hozni a mélyen tisztelt 
közönségnek, hogy a terasszon, saját házamban 
lévő

áruházamat
még Selmeczbányán eddig nem létezett gazdag 
választékban szereltem fel a legfinomabb, leg
jobb és legdivatosabb áruczikkekkel.

Kérve nagyra becsült látogatását maradok 
kiváló tisztelettel

Steiner Bernát.

IlCsemege-szőllőü
Kitűnő minőségű csemege

sző 11 ö t szállítok postán bérmentve 
5 klgros kosarakban 1 frt 86 krért 
utánvét mellett.

Czimem:
Mauskopf Samu 

Beregszász.

festékek és más egyebekkel 
különösen fiumei rajzpapirossal

dúsan felszereltem és régibb készletemből 
képes vagyok ezen áruczikkeket

fél árban

A t. akadémiai polgár urak
figyelmébe! !|

árusítani.
Egyben ajánlom fűszer, bőr, czukor, 

kereskedésemet a n. é. közönség figyelmébe 
és pártfogásába.

Kiváló tisztelettel
Weisz Ignácz.

Bérbeadó lakás.
A kis vásártéren lévő 65. sz. alatli Eichel-féle 

ház I-sö emeletén

egy három szobából
és hozzá tartozandó helyiségekből álló szép utczai 
lakás azonnal kiadó. — Bővebbet: a háztulajdonos

nál, vagy a kiadóhivatalban.

Bolthelyiség bérbeadása.
A Szt-Háromság-téren lévő házam egyik 

földszinti nagy helyiségét, hol most butorraktá- 
ram van, melyet házamnak egy másik részébe 
helyeztem át, — bérbe szándékozom adni. A 
tágas, világos és száraz helyiség ablakai a 
Szt-Háromság-térre nyílnak és bérbevevés esetén 
nagy bolti bejáratot, ajtókat csináltatok egyene
sen a térről. Jelenleg ezen helyiség csak a 
kapu alatti oldalbejáróval bir.

Bérbe vevők felkéretnek, hogy ez iránti 
szándékúkkal mielőbb hozzám fordulni szíves
kedjenek.

Kachelmann Gáspár.

Van szerencsém a tisztelt akadémiai polgár urak figyelmébe ajánlani a 
Főtéri akadémiai palotában levő üzletemben jixtEÍn.yos áznánk mellett kap
ható mindenneműXXX rajzeszközök, papirok és tömbök, valamint 

rajztáblák, tus, festék és ecsetek. X X X X X X
Kiváló tisztelettel

Ernst Zsigmond.

Dukász Gyula üzleti jelentése.
Van szerencsém a n. é. közönség becses tudomására hozni, hogy a terasszon 

a Hungária szállóval szemben lévő üveg, porczellán, lámpa stb, raktáromat s illetve

= áruházamat az őszi évadra =
oly gazdagon szereltem fel, hogy bármely nagyvárosi hason üzlettel bátran versenyezhetek.

Raktáron tartok: kristály, vésett és festett sör, bor és likőr, Karlsbadi porczellán 
és angol majolika, asztali, kávé, tea, mokka készleteket, tömérdek porczellán és 
majolika figurákat és szebbnél-szebb nippeseket, asztali és függő, irodai és üzletekbe 
való legjobb minőségüeknek elismert Ditmár és Brünner-féle lámpákat; tükröket, ké
peket, tea és toilette asztalkákat, vasból készült mosdó asztalokat, hajlított faszékeket; 
aranyozott, diófa, mahagán és palizánder faléczeket, melyekből olcsón, jól és gyorsan 
készítek, az adott méretek szerint kereteket és mindenféle üvegnemüeket.

Elvállalok mindennemű üveges munkákat és porczellán ragasztásokat, mely 
utóbbiak saját kombináczióm szerint lesznek eszközölve, úgy, hogy hidegnek-melegnek 
is ellentállanak.

A nálam vásárolt árukat szakszerűen ingyen csomagolom és bármily távolságba is 
az adott czim alatt megküldöm.

A midőn a n. é. közönséget arról biztosíthatom, hogy jutányos árak, pontos 
kiszolgáló ■. kifogástalan áruczikkek nyújtása által teljes megelégedését kiérdemelhetnem 
főtörekvésem leend, egyben kérem nagyrabecsült pártfogását.

Kitűnő tisztelettel
Dukász CSryuI^u
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Ili

Weisz Adolf

nagy áruháza [
I ;

becses figyelmébe ajánltatik.

Kórja

(ontinenfal 
úmpany.

oUághírii spanyol és portugáb 
borait 

Sherry 
Portbor 
Malaga 
Madeira 
Tarragonastb.

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

az előkelőbb szállodák, káoéházak és vendéglőkben, 
fyyátfiók: Budapest

csakis: IKKossath-Lajos és Újvilág utcza
- sárkán, a Gentry-Casinooal szemben, -
,,Bodeg’a“-borok főelárusitója Selmeczbányán 

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

palaczkokban kaphatók.

Vendéglő átvétel.
Vagyok bátor a mélyen tisztelt közönség 

becses tndomására hozni, hogy a Kamara-ház 
mögötti Buocz-féle

sörházat
és illetve

vendéglőt
e hó 1-től kezdödőleg átvettem és iparkodni 
fogok úgy jó ételek és italok, mint pontos, 
előzékeny kiszolgálás és jutányos árak által 
tisztelt vendégeimnek teljes megelégedését ki
érdemelhetni.

A midőn még tudomására hozni van szeren
csém, hogy az általam mért kitűnő minőségű 

beszterczebányai salon-sört 
kis pohárban 6, fél literben 10 krért 
mérem és igen jó minőségű, természetes fehér 
és vörös borral is szolgálok, kérem egyszers
mind nagyra becsült pártfogását és tömeges 
látogatását.

Selmeczbánya, 1898. szept. havában.
Kitűnő tisztelettel

ifj. Ochtendung Ignácz,
vendéglős.

Van szerencsém a n. é. közönség becses tudo
mására hozni, hogy a Deák Ferencz utczában levő 
Zlinszky-féle házban egy

nagy bútor raktárt
rendeztembe, melyben

feltűnő olcsó árak
mellett eladok egész szoba berendezéseket, butorgarniturákat, székeket, asztalokat, ruha-, mosdó-, éjjeli 
és függőszekrényeket, különféle pamlagokat, állvá
nyokat stb. stb.

A midőn tiszleletteljkérem, hogy ezen uj vállal
kozásomat. nagyra becsült pártfogásába venni szíves
kedjék, egyúttal elvárom becses látogatását.

Kitűnő tisztelettel

Grünvald Vilmos
bútorkereskedő.

11
L 1

00300000

HerczogM.
divatáru 

liáza
Selinecz
(Főtér.)

00300000

1
1

1

raktár!
Bátorkodom a n. é. közönséget tisztelettel értesíteni, hogy Becsbe tett bevá

sárlási utamból vissza érkeztem és a

legújabb párisi és bécsi model divat XXX X X X női és gyermek kalapokat és főkötőket 
gazdag választékban magammal hoztam. Felszereltem üzletemet legújabb gyermek 
ruhákkal, kabátkákkal, főkőtőkkel, szőrsapkákkal, karmantyúkkal, gallérokkal, bőr, 
és posztó czipőkkel, Jager-féle ingekkel, téli kötött és zsenilia kendőkkel, finom 
bőr és trikó keztyükkel. Ajánlom továbbá a t. uraknak a „Hütl“-féle és Gráczi 
lefinomabb lódén kalapokat és sapkákat; legujjabb nyakkendőket, fehérnemüekef, 
orosz kalocsnikat (sárczipőket,) finom férfi keztyüket és harisnyákat, legújabb 
galanteri és norinbergi árukat, melyek mint dús választékban és az általánosan 
ismert olcsó árakban csakis üzletemben kaphatók.

A midőn kedves kötelességemnek tartom megköszönni az eddigi bizalmat és 
pártfogást, kérem azt továbbra is számomra biztosítani.

Mindennemű előnyomatás a legújabb modell 
szerint gyorsan és jutányos áron eszközöltetik.

Teljes tisztelettel

Ilerczog M.
♦♦♦♦♦♦♦► Női kalapok átidomitása igen olcsón eszközöltetik ! I

VXj'CtA • AlsO M <t 011 1 9 Deli billegy

Gyári főraktár: BUDAPEST, Audrássy-ut 29. (I. em.) 
Raktár: BÉIS, I., Seilergasse 1. szám.

A „SZAHDRIK” esüsUru*gy<r, 
mely az 1752-ben Selmeczbányán alapított. Geramb J. J. unió tulajdona, 

saját vagy adott rajzok szerint előállít: 
in i n d e n n e m íí e z ii s tár ú 1, 

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

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

pipere-tárgyakat, stb. stb.

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


