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Hivatalos, 

szabásunk

magán és nyilt-téri hirdetések megállapított dij- 

szerint számíttatnak és minden általunk közölt 

hirdetésre felvilágosítás ingyen adatik.

Hogy leszünk a faeladással?
A keddi közgyűlésen felolvasott polgár

mesteri jelentés egyik rövid részletéből arról 
értesülünk, hogy a fa eladása iránt kötendő szer
ződés tárgyában, — miután egy érdeklő pozsonyi 
czég ajánlatot nem tett — a tárgyalások a 
Popper czéggel folyamatba tétettek.

A polgármesteri jelentés eme bár rövidre 
szorított passzusa mégis — szerény véleményünk 
szerint — nagy horderővel bir; mert azt lát
szik feltüntetni, hogy a törvényhatósági bizott
ság által szótöbbséggel elfogadott azon határo
zat, hogy a Popper czéggel a régi szerződés 
meghosszabbittassék, a kormány részéről jóvá 
nem hagyatott. Mért kellene különben újabb 
tárgyalásokat megejteni a Popper czéggel ?

Mert vagy jóvá hagyatott e határozat és 
akkor nem kell újabb tárgyalásokba bocsátkozni, 
hanem egyszerűen a régi szerződést meghosz- 
szabbitani, vagy nem liagyatottjóvá, és akkor a 
nyilvános árverés kitűzése válik szükségessé, 
vagy végre talán módosíttatott a kormány által 
a határozat és akkor előállott volna annak 
szüksége, hogy ez a törvényhatósággal kimerí
tően közöltessék.

Távol, nagyon távol esik tőlünk az erdő
gazdálkodás körűi felmerült immáron pihenőre 
tért viszálykodási szellemet felidézni. Sőt ellen
kezőleg, éppen mivel e kérdésben is a teljes 
megnyugvást, a teljes békét óhajtanok mielőbb 
elérni nem tartjuk feleslegesnek a közvélemény 
azon óhaját nyíltan kifejezni, hogy a fa eladási 
ügy, a Popper czéggel való mikénti viszony a 
jövőre nézve, vagy az esetleges nyilvános ár
verés megtartása iránt e város közönsége ki
merítő tájékozást nyerjen.

Mai napig sem tudjuk ugyanis, mi sors

Az áldozat.
— A. „Selmeezbányai Hetilap •' eredeti tárezája. —

A pajkos kis Zelma ágyban fekszik. Kétségbeeset
ten őrködik felette a mamája. A papa csak olykor 
válthatja fel, ha a hivatalból hazajön. Bizony, bizony! 
nem sokat ér az összes munkája, mert gondolatai 
folyton odahaza tévelyegnek egyetlen gyermeke fek
helye körül. Hivatalnoktársai nem egy aktát végeznek 
el helyette; ők is sajnálják, igazán szívből sajnálják, 
de már nem bánnák, ha vagy-vagy. . . Ez rá nézve 
is jobb lenne, legalább élhetne hivatalának, mely ke
nyerét adja, s a szerencsétlen beteg is megszabadulna 
fájdalmaitól, ügy is már csak kiaszott váz. Istenem 
mily másképp nézett ki öt hónappal ezelőtt! A majd 
kicsattanó piros arezot sárgára festette a közelgő halál 
irigy keze, a derült vonásokat fakó sávok pótolják, 
az örökös mosolyt kínos fájdalom váltja fel, a fel
harsanó kaczaj helyett az elkinzott mell vésztjóslóan 
hörög. Többen, sokan jönnek a beteghez, ismerősei, 
barátai. Ki hinné, hogy egy 16 éves lányka iránt any- 
nyian érdeklőnek! Ohó, a pajkos kis Zelma nagy sze
repeit játszott. Alig került kí a mindennapi iskolából, 
édes mamája mindenüvé magával vitte. Eddig is meg
tette volna ő azt, de a papa szigorúan meghagyta: 
ha tanuló, ott a könyv, foglalkozzék azzal! De már 
nem tanuló, hát él a szabadsággal; találkozhatunk is 
vele különféle estélyeken, színházak, sőt még — bálo
kon is. — Pedig Jean Paul már a gyermekbalokról 

érte azt a határozatot, mely a Popper czéggel 
fennlevő szerződés meghosszabbítását rendelte 
el. Mai napig sem tudjuk, hogy legnagyobb 
vagyonunk, az erdők, jövőbeni értékesítése iránt 
milyen intézkedések tétettek. Mai napig sem 
vagyunk tisztában azzal, mért kell a Popper 
czéggel újból tárgyalásokba bocsátkozni.

Jól tudjuk és örvendünk annak, hogy az 
erdőgazdálkodásunkat bizonyos oldalról ért, sok
ban méltatlan támadás alaptalannak bizonyult 
be: de éppen, mivel lehetőleg legteljesebb meg
nyugvást óhajtanánk elérni, kérnünk kell, hogy 
a faeladás ügyének ujabbi stádiuma és miben 
léte e város közönségével megismertessék.

Nem habozunk újból kijelenteni, minek már 
annyiszor adtunk nyilt kifejezést, hogy váro
sunk minden oeconomicus ügye a legmegbíz
hatóbb kezekbe van letéve és a kétség leg
parányibb része sem férhet a kezelés tisztasá
gához : mindazon által — átkozott legyen az, 
ki rosszat gondol! — éppen az erdőgazdasági 
ügyben a lehetőleg legnagyobb nyilvánosságot 
kell kérelmeznünk, hogy elnémuljanak még 
azok a hangok is, melyek itt-ott kételkedésük
nek adnak kifejezést és mely teljes nyilvános
ság kívánatos azon tényezőkre nézve is, kik 
hivatva vannak erdőgazdaságunk vezetésére.

Senki se tartson attól, hogy e kérdés kö
rül rossz akarat szerepelhet, vagy ha igen, 
hogy az érvényesülhetne.

Városunk képviselőit sokkal komolyabb, 
igazságosabb és jobb lelküeknek ismerjük, mint 
sem hogy magukat félrevezettetnék; ennek még 
a lehetősége is ki van zárva ... Ki vau zárva, 
de csak az esetben, ha az ügyről kellő ala
possággal tájékoztatva is lesznek.

Bizton reméljük, hogy már a jövő havi 

akként nyilatkozik, hogy gyakran kezdetei a halál- 
táneznak.

Furcsa! mikor minden józan goudolkozásu em
ber arra törekszik, hogy a paraszt gyermekek a korcsmá
tól avagy bármi ilyen zajos mulatságtól a reájuk nézve 
veszélyes erkölcsi és testi kihágások miatt távol tar
tassanak, ugyanakkor az úri osztály, főleg falu vagy 
kisebb községekben, teljesen meggondolatlanul hódol 
ama szokásnak, hogy 10—13—14 éves leánykáját min
denféle látványosságra, összejövetelekre stb. magával 
viszi. Azt mondják: hiszen tisztességes helyre megy. 
A paraszt, a kevésbbé müveit mulat saját durvább 
modora szerint, de amitől a gyermek itt óvandó, 
ugyanaz — mondjuk — finom, leplezett alakban, a 
mézes-mázos szavak bóditó erejében, a szellemes bó
kok, a pikáns megjegyzések hátterén, a tetszelgés, a 
feltűnési vágy, a zsibbasztó kéj takarhatlan mámorá
ban, által a csábos, frivol öltözetek a testnek el nem takart 
részein stb. stb. minduntalan kisért, s az a 10-15 éves 
goermek, mint a tapasztalat fennen igazolja, mindezek
nek hallatára és láttára épenséggel nem marad érin
tetlenül. Amit amaz ajnyilt erkölcstelenség, a müvelet- 
lenség révén erősebb adagokban szív önmagába, az 
utóbbi ugyanazokat talán ártatlannak látszó, könnyed 
szórakoztató, édeskés alakban veszi. De hát mind
egy az, ha a mérget tisztán avagy mézzel keverve 
hozzák is a belső szervekbe, csak halálos az.

Ezektől eltekintve, bár a lelki bár lenne az első, 
mit szóljunk a testet fenyegető veszélyekhez ?! Az 

közgyűlésen ez meg fog történni mindenek 
megnyugtatására.

A Popper czéggel való újbóli viszony ér
deméhez természetesen addig hozzá nem szól
hatunk, mig az ujabbi tárgyalások lényegét nem 
ismerjük ; de újból hangoztatjuk, hogy jobb a 
régi biztos, ismert alapot — ha már másként 
nem lehet — megtartani, mint erdőgazdaságunk 
jövedelmezését egy koczkáztatott, bizonytalan 
jövőnek kitenni.

A keddi közgyűlés.
E hó 11-én tartatott meg Horváth Béla főispán 

elnöklete mellett a törv. hat. bizottság október havi 
rendes közgyűlése, melyen elég szép számban jelentek 
meg a biz. tagok. Főispánunk a közgyűlés megnyitása 
után igen szép szavakkal emlékezett meg Goldbrunner 
Sándor elhunyt elődjének gazdag érdemeiről és indít
ványozta, hogy emléke jegyzőkönyvileg megörökitessék, 
mi egyhangúlag határozattá emeltetett. — Az ezután 
felolvasott polgármesteri jelentésből kiemeljük, hogy a 
faeladás miatt a Popper-czéggel újabb alkudozások 
indultak meg, hogy a két rendbeli fegyelmi eljárás ha- 
tározatilag tényállás hiányában beszüntetett és az ez 
ellen beadott felebbezés elkésve adatván be a beszün
tető határozat jogérvényre lépett — hogy az akad, 
hallgatók részére a városi kórházban külön helyiség ren- 
deztett be, — hogy az apáczák óvodájának tultőmött- 
ségén azzal lett segítve, hogy sok gyermek a városi 
óvodába vétetett onnét ál stb. végül beszámol a polgár
mesteri'jelentés az ügyforgalomról, a megejtett rovan- 
csolásról, az erdészeti és bányászati orsz. egyletek 
közgyűléséről és a királyné temetésén való részvételről. 
A jelentés tudomásul vétetett és az abban tett javas
latok elfogadtattak.

Bernhardt Adolf v. tanácsosnak ünnepélyes, lelkes 
szavakkal — melyek elmondása alatt úgy a főispán, 
mint az összes jelenvoltak felállottak — adta át a 
Ferencz József-rendjel lovagkereszttjé főispánunk, mire 
a kitüntetett meghatottan hálás érzelmekkel mondott kö
szönetét éltetve a királyt — mi hatalmas visszhangot 

álmatlanul átvirrasztott éjszakák, izgató jelenetek s a 
többi, s a többi — mert miért részletezzem — szinte 
nem maradhatnak jiyom nélkül. Sajnos, hogy a nyo
mokból, bár annyi szerencsétlenséget okoztak már, 
mégis kevezen okultak.

A tánezok regények, melyek lábakkal adatnak 
elő, mely regényekben a résztvevők a szereplők; sze
rencsés, ki itt szerepét helyesen, okosan, az erkölcsi 
törvények megsértése nélkül töltheti be, mert elvégre 
is a szórakozás az embertől meg nem vonható; ám 
az ember legyen mindenkor ember, tudja, mi van 
lelkének és testének hasznára, mi kárára. A jellemek 
— megjegyzem : a jellem erős akarat a jóra — ilyen 
erős birtokosa ritkaság, s ha előfordul is, ez csak ott 
leheléges, a hol jellemről egyáltalán beszélhetünk, a 
hol az életiskolájában tapasztalt, legalább némileg edzett 
egyéniséggel találkozunk. Midőn egy-egy tapasztalatlan 
gyermeket látok említett helyeken, mindig az a kép 
ön eszembe, mikor a kora tavaszi Zephir kicsalja a 

a bimbócskát, az díszeleg is, virágzik is, még az újsá
gokban is reklámot csinálnak vele, de hajh ! alig hogy 
hidegebb szellőcske fú, s a szirmok aláhullanak, a 
bimbócska elcsenevész, elpusztul.

így járt Zelma is. A zajos élet, a táneztermek 
bóditó levegője valami lázformát teremtett kebelében 
s ő mind jobban és jobban beleélte magát az élvekbe, 
miket csak a későbbi kornak kellett volna fentartani. 
A szülőknek a kaczérság tetszett, a fiatalság örült a 
csintalan szemek kacsintásainak s a gyermeklány csak
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szült — a főispánt s végül kijelentette, hogy úgy, „mint 
eddig a város érdekeit előmozdítani megszűnni nem 
fog.“ Úgy ezt, mint a polgármester azon szavait, hogy e 
kitüntetéssel maga a törvényhatóság is megtisztelve 
érzi magát és kívánja, hogy a tisztikarnak kitüntetett 
érdemes tagja sokáig és boldogan viselhesse a lovag
keresztet — lelkesen megéljenezték.

Következett a közgyűlés legfontosabb tárgya, a 
költségelőirányzat, melyről ismételten kell megjegyez
nünk, hogy oly részletesen, kimerítően és nagy szak
értelemmel van összeállítva, hogy ez elaboratum valóban 
dicséretre méltó. De meg is kapta az elismerést Csányi 
Ottó főszámvevőnk . . . töbszörösen megéljenezték. 
A költségelőirányzat, mely egy terjedelmes füzetet tesz 
ki, precis voltának köszönhető az is, hogy a közgyűlés 
azt felolvasottnak véve gyorsan letárgyalta és változat
lanul elfogadta. Történtek ugyan felszólalások, igy 
Farbaky István országgyűlési képviselőnek aggályai van
nak a kiadások szaporodása és mégis egyes közintéz
ményekre való nem elegendő összegnek fordítása, vala
mint, hogy a költségvetés a nettó és nem a bruttó elvének 
alkalmazása mellett’késziltetett, Kachelmann F. b. tagnak 
a dijnokoknak nagy számban alkalmazása, az épületek 
fenntartására előirányzott összeg nagyságára nézve stb. 
de a polgármester és különösen a főszámvevő által 
adott alapos felvilágosítások, e felszólalókat is teljes 
mértékben megnyugtatták. Mindazonáltal elhatároz
tatott, hogy jövőben a költségelőirányzat nem a nettó, 
hanem a bruttó előirányzatok elvének alkalmazásával 
készíttessék. A higgadt mederben folyt diskussiót s 
általában e közgyűlés nyugodt szép lefolyását leg
találóbban jellemezte főispánunk ezon kijelentésével, 
hogy az „parlamenti nívón® állott, mire törv. hat. 
bizottságunk méltán büszke lehet. Főispánunk külön
ben is elismeréssel nyilatkozott a költségelőirányzatról, 
mely teljesen reális képét nyújtja a városi háztar
tásnak.

A Zlinszky-féle telek az akadémiának gyümölcsfa 
és méhészeti iskolai czélokra át fog engedtetni oly 
kikötéssel, hogy a Rózsa-utczába kanyarodó ut sza
bályozása akadályokba ne ütközzék, egyszersmind 
kívánatosnak jelezte a közgyűlés, hogy a mostani városi 

t fakertnek alkalmas helyre leendő áthelyezéséről mielőbb 
gondoskodva legyen. (Tudvalevő dolog, hogy a Zlinszky 
telek azért vásároltatott meg, hogy a fakert ide helyez
tessék.) — Az ismétlő iskolai tanítás díjazására meg
állapított 1 ’/^os pótadó felhasználására a tanács újabb 
szabályozást hozott javaslatba, mit azonban a köz
gyűlés Hándel Vilmos biz. tag ismételt felszólalására 

•fel nem fogadott és igy az eddigi szabályozás maradt 
érvényben.

Érdekes vitára szolgáltatóit alkalmat a helybeli 
czipőgyár azon kérelme, hogy neki a város a motorok 
használatához és a világításhoz a gázt felette ked
vezményes áron engedje át. — Már-már a meg- 
botránykozás vihara volt kitörőben a midőn e gyár 
viselkedését kemény, de sajnos igazságos szavakkal 
megkritizálták kiemelve, hogy e vállalat mindenféle 
ürügyek alatt folytonosan halogatja a gyár felépítését 
és minden jel arra mutat, hogy azt komolyan meg
tenni nincs is szándékában és még a kormányt is 
kijátszani akarja. Újabb felterjesztés teendő tehát az 
ügyben azzal, hogy ha e gyári vállalati kötelezettségé
nek most már minden halogatás nélkül eleget nem tesz, 
vonassák el tőle az állami subventió. A kért enged- 

hamar a nagyvilágban érezte magát. Ha darutollas 
kalapját göndörhajára felcsapva sétált a mama karján 
minden ablak a „kis czukros“-t nézte; ha társaság 
volt együtt, mindenki a „kis pajkos® csapongó kedvé
től éledt.

A farsang végén zártkörű tánczvigalom van, 
Zelma dehogy hiányozhatott. A fiatalok kedvteléssel 
viszik a síkos padozaton s ö repül mint a pille tovább. 
Keble hevesen dobog, arcza ég, feje forró . . . gyenge 
szervezetének már megártott a sok. Intik is többen, 
egyik irigységből, a másik igaz jószívűséggel, de ő kire 
sem hallgat. A papa hazamenéssel fenyegetődzik. 
Mit törődik ő ezzel! Alig egy órával később maga 
óhajtja a hazamenetelt. Rosszullétről panaszkodik.

Másnap ágyba került, azóta ott fekszik, pedig 
már ötödik hónapja Az orvos azt mondta: a sok-sok 
éjelezés idegzetét támadta meg, a külső ingerek okozta 
erőszakos korai fejlődés a bajt hatványozta, mikhez a 
legutóbbi alkalomkor némi meghűlés járult. Sorvadásba 
esett.

Szomorúan zugnak-bugnak a harangok, örök 
hazájába kisérnek egy koporsót. A tetején szallagos 
koszorúk diszlenek, a kőkereszten aranyos betűkkel 
csak annyi áll: „Itt nyugszik V. Zelma! Élt 16 évet. 
Nyugodjék békében!“

Váezy István.

mények adása felül is csak akkor fog dönteni a köz
gyűlés, ha a gyár épület felépült. (Kérdjük: hogy az 
állam a kérdéses subventió és a gépek használatának 
ingyenes átadása mellett más vállalkozót, kfkötelmeinek 
is megfelelne nem tudna kapni ? ?)------- Szóba hoza
tott az akad, vízvezeték is és hogy mi akadályozza 
annak elkészítését, melyre nézve a v. mérnök megnyug
tató választ adott azon kijelentése kapcsán, hogy rossz 
indulalu emberek szándékosan rongálták és betömték 
a már lefektetett, csöveket és ez volt, főoka a késlel
tetésnek. -------A város 1000 koronás alapítványt tett az
országos központi hitelszövetkezet részére.------- Richter
György számtiszt a nyugdíjintézet kötelékébe felvétetett 
és Dr. Kapp Jchab tiszti főorvosnak a nyugdíjba be 
fognak számíttatni mint korházi gondnok töltött szol
gálati évei is.

A vásárok szaporítása kérdésében a közgyűlés 
elhatározta, hogy a kirakó vásárok ne szaporittassanak, 
de az állatvásárok tartásának 4-ről 8-ra leendő szapo
rítása iránt a lépések megteendők.

Érti János érdemes rendőrbiztosnak gyógykezel- 
tetési költségeinek némi fedezetéül a tanács 30 frtnyi 
segélyt hozott javaslatba, de ezt a közgyűlés, méltá
nyolva a rendőrbiztos jó és hosszú szolgálatait, 50 
írtra emelte. Tiefenthaler Edgár végzett erdész akad, 
hallgatónak városi erdőgyakornoki alkalmazását a köz
gyűlés jóváhagyta.

KÜLÖNFÉLÉK.
— Személyi hírek. Szathmáry Béla pénz- 

ügyministeri ministeri tanácsos, a bányászati állam
vizsgákhoz kiküldött kormánybiztos, városunkbaférke- 
zett. —Farbaky István orsz. gyűl, képviselőnk, 
nehány napi itt időzés után, Budapestre visszautazott.

— Főispáni látogatás. Horváth Béla főispánunk 
múlt hétfőn d. u. érkezett városunkba, Totovits Kálmán 
hontmegyei főszámvevő, tb. főjegyző és Dr. Soltész 
István főispáni titkár kíséretében. Főispánunk elnökölt 
a keddi közgyűlésen és aznap d. u. a közigazgatási 
bizottság ülésén. Este részt vett a Bernhardt Adolf 
tanácsnok házánál adott estebéden és 9 órakor este 
elutazott Ipolyságra.

— Erzsébet királynénk emlékére az akadémia 
gyászünnepélye e hó 10-én lett megtartva. Az aka
démiai tanári kar, igazgatója vezetése alatt, teljes szám
ban, az akadémiai ifjak, gyászzászlójuk alatt testüle
tileg vonultak a Nagy-Boldogasszonyról nevezett temp
lomba, hol a gyászmisét Podhragyay Pál pr.-plébános 
nagy papi segédlettel szolgáltatta, mely közben a 
templomi ének- és zenekar is közreműködött. A gyász
isteni tisztelet után az egész menet a szentháromság
téri u. n. bányahatósági épület egyik nagy termébe 
vonult, hol Dr. Schwartz Ottó akad, igazgató tartott 
megható, szép emlékbeszédet.

— Meleg ováczióban részesült a lakosság úgy
szólván minden rétegéből Krausz Kálmán főkapitányunk 
múlt csütörtöki névnapja alkalmából. Nem csak a 
rendőri tisztviselők és rendőrök, de a városi közigaz
gatási tisztviselők is, élükön Szitnyai József polgár
mesterrel, testületileg gratuláltak népszerű főkapitányunk
nak, kinek valódi népszerűségét legjobban illusztrálja 
az, hogy a polgárok, iparosok és kereskedők, valamint 
a nép kebeléből kiküldöttek is kifejezést adtak legjobb 
kívánalmaiknak, melyekhez mi is igaz szívből csatla
kozunk, kívánva a mi minden valódi közérdekért oly 
kitartóan buzgólkodó, lapunkat már kezdetétől kezdve 
nem csak barátságával, hanem oly nagyra becsült 
szellemi támogatásával is megtisztelt főkapitányunknak, 
hogy teljes munkaerejében sokáig éljen ! — Az első 
gratuláló volt még múlt kedden főispánunk, ki az napi 
itt tartózkodása alatt fejezte ki első szóval üdvözletét. 
A sok között Farbaky István orsz. gyűlési képviselőnk 
is üdvözölte ez alkalomból főkapitányunkat.

— Klamárik János, középiskolai oktatásügyünk 
e régi bajnoka, hunyt el e hó 8-án rövid szenvedés 
után Beszterczebányán. Középiskoláink általában, de 
különösen a helybeliek sokat köszönhetnek az ő buzgó 
tevékenységének, s azért temetésén képviseltették is 
magukat, a lyceum Jezsovics Károly igazgató és Lencsó 
János tanár, a kir. kath. nagygymnasium pedig Panek 
Ödön igazgató által, ki intézete nevében koszorút is 
helyezett a ravatalra.

— Egy leány tragédiája. Egy szép fiatal leány 
vetett sötét elhatározással véget életének, gyászba 
borítva vele egy köztiszteletben álló családot. Rozenfeld 
Zsigmond dr. báti tb. főorvos 20 éves leánya Rozenfeld 
Laura szombaton a Bát alatt folyó Perec vizébe ugrott. 
Szántóvető emberek azonnal kifogták, teste még vonag- 
lott, de megmentői már csak egy megdermedt hullát 
fektettek a partra. Szép volt, jó módban volt, meny
asszonya volt egy fiatal orvosnak, az esküvőnek már 
megkellett legközelebb történnie. Talán a vőlegényét 
nem szerette, vagy tán lelkének valami megroppanása 
volt, a miért vidám boldogságos élet helyett a halált 

választotta ? ki tudná azt megmondani ? mert semmi 
vallomást nem hagyott hátra. A mélyen sújtott család 
iránt mindenfelé nagy a bánatos részvét. (H. L.)

— A bányászati és kohászati államvizsgák 
tegnap szombaton lettek befejezve. Allamvizsgázott: 
kilencz bányász és három vaskohász. Szathmáry Béla 
ministeri tanácsos és kormánybiztos tiszteletére tegnap 
szombaton este az akad, tanári kar társas vacsorát 
rendezett a főtéri akadémiai palotában. Ma vasárnap 
pedig Dr. Schwartz Ottó akad, igazgató tart ugyancsak 
a kormánybiztos tiszteletére vendégséget.

— Akadémiai beiratkozások. A folyó akadémiai 
tanévre eddig — a régieken kívül — beiratkozott össze
sen 82 első éves halgató. Ezek közül van : 20 bányász, 
16 vas és 4 fémkohász és 42 erdész hallgató. Az idén 
tehát az erdész akadémikusok vannak nagyobb szám
ban, minek főoka abban keresendő, hogy az erdészeti 
dijnoki állások eltőrülettek és hogy az állam az összes 
községi erdőket kezelésbe veszi és igy az eddiginél 
óval nágyobb számú erdész tisztviselőkre lesz szük
sége.

— Az akadémiai vízvezeték czim alatt lap
társunk ,a „Selmeczbányai Híradó® reflektál az e 
tárgyban általunk hozott közleményekre és a többi 
között azt állítja, hogy lapunk szerkesztője személyes 
informacziókat szerzett a v. mérnöknél és főjegyzőnél 
az iránt, hogy a vízvezeték miért nem készülhet el és 
ezzel végzi mondókáját: „két hétig még tehát bizony 
türelemmel kell lenni s miután ezeket laptársunk szer
kesztője is jól tudja, mert legelső sorban is volt 
informálva — talán helyesebben járna el, ha a helyett, 
hogy támadó és sürgető közlésekkel a lakókat izgati- 
tottakká teszi — inkább a tudott és való körülmények 
közlésével szolgálja ez ügyben is a közérdeket.® Lapunk 
szerkesztője igenis több Ízben személyesen tudakozódott, 
hogy mi oka a vízvezeték elkészítése késleltetésének 
és — körülbelül négy vagy öt hét előtt — azt a meg
nyugtató választ nyerte, hogy a vízvezeték most külön
féle okokból nem készülhet el, de a tél beállta előtt 
„okvetlenül® készen lesz. Sőt a városi mérnök ur 
— hiszen emlékezni fog reá — határozottan kijelen
tette, hogy október közepéig már a kutak is készek 
lesznek és a viz a lakosság? használatába fog bocsáj- 
tatni. Mi tehát éppen a „közérdek® szempontjából 
kötelességet teljesítettünk akkor, a midőn négy hét 
letelte után ismételten megsürgettük e vízvezeték el
készítését. Most, hogy a városi mérnök ur a múlt 
keddi közgyűlésen elfogadhatóiag kifejtette mindazon 
okokat, melyek miatt e vízvezeték eddig el nem készül
hetett, mi is még egy ideig türelemmel várni fogunk. 
De nem hallgathatjuk el azon aggodalmunkat, hogy 
befejezhető lesz-e a fél beállta előtt ezen munkálat, 
mely nagyobbrészt vállalatba van adva és melyért a 
város már eddig — notabene minden letett kauezió 
nélkül — több mint 3500 frtot adott ki előlegként. 
Erre vonatkozólag leczkét adni akaró laptársunk köz
leménye épenséggel sem nyugtat meg és az általa 
hangoztatott „közérdek" érdekében — ha majd szük
ségét látjuk annak idejében — újból fel fogunk szó
lalni, nem „izgatott támadással®, hanem igenis jogos 
kívánsággal.

— Az évenkint szokásos „diszbalek“ tréfa 
múlt szerdán játszódott végig az akad, ifjúság körében. 
Ez évben annak megtartása betiltva nem lett és igy 
szabad lefolyást engedhettek a mindig sikerülni szokott 
„balek® fogásnak. Hogy a diszbalekot valóságos diadal
menettel kisérték fel az ifjúsági körhelyiségébe eget 
verő éljenzések közt és hogy ezt a felvonulást szá
mosán nézték végig, azt felemlítenünk tán felesleges is.

— A F. M. K. E. Elnöksége 372 R. p. 1868. sz. 
alatt tudatta, hogy a XVI. évi rendes tisztújító közgyű
lésén Pőstyénben Dr. Tóth Imre m. k. bánya kerületi 
főorvos Selmeczbányán a központi igazgató választ
mányának tagjává választatott meg.

— A koldusok. Szomorú tény az, hogy Selmecz
bányán a koldusok száma annyira megszaporodott, 
hogy nem csoda, ha e miatt számos oldalról érkeznek 
a panaszok. Végig nézni e szánalmas alakokat egy 
pénteki napon, a midőn házról-házra, boltból-holtba 
járnak az alamizsna adóját bekaszsálni, valóban lesújtó 
látvány. Ugyan ilyen, vagy talán még lesujfóbb látvány 
az, a midőn temetéseknél, különösen előkelőbb ember 
temetésénél oda posztirozzák magukat hosszú sorban 
a temető bejáratához mintegy sorfalat képezve. Ki ne 
adna ha csak teheti, az igazi, munkaképtelen, ínségbe 
jutott, talán épen testi vagy lelki fogyatkozásban szen
vedő koldusnak alamizsnát. De ha olyan esetről kapunk 
hirt, hogy van koldus, ki anyagilag sok dolgozó sze
gény munkásnál jobban áll, sőt háza, pénze van:, 
akkor ilyenekkel szemben meg kell, hogy szűnjék a 
könyörületes érzelem. Csak az a baj, hogy a aagy- 
közöaség ezeket nem ismeri, mint nem tudta azt, 
hogy az annyi éven át koldulni járt kis hodrusi púpos 
ember több ezer frtnyi vagyonnak volt ura. Nem lehetne-e 
a szegény ügyet egyáltalában helyesebb alapokon szer
vezni? Hiszen az, ki a koldusnak ád, egy bizonyos 
átlagos összeget még szívesebben fizetne hatósági 
közegnek, ki az igy egybegyült összeget a városi kol
dusok közt, ellenőrzés gyakorlása mellett kiosztaná. 
Vagy valami más módot lehetne tán találni arra, hogy 
a koldulás korlátoztassék. Addig is azonban minden 
egyes koldus anyagi helyzetéről alapos értesülést 
kellene szerezni, s attól, ki rá nem szorult, a koldulási 
engedélyt feltétlenül elvonni, mert úgy értesülünk, 
hogy ezek között vannak olyanok is, kik rendes havi 
nyugbért kapnak. Oh, pedig hány véginséget szen
vedő lehet, ki inkább az éhhalállal kűzködik, sem 
hogy koldulni menne. Ezek ezután az igazán szánni 
való, könyörületet érdemlő szegények.

— Csirke lopás. Péntekről szombatra menő éjei 
Özv. Ocsovszky Vilmosné udvarából 8 db. Immerblum 
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Ignácz udvarából pedig ugyan ezen éjelen 4 db. csirkét 
loptak. — A tettesek kinyomozására a rendőri intéz
kedések megtételtek.

— A mi királynénk. Irta Böngérfi János. Több 
képpel. Ára kötve 20 kr. Kiadta ifj. Nagel Ottó bu
dapesti könyvkereskedő. Jóravaló népiratka, melyet az 
ifjúság és nép egyaránt lelki élvezettel és haszonnal 
olvasgathat. Erős magyar nemzeti szellem és tiszta 
vallásos hit lengi át a csinos képekkel diszitett köny
vecskét, melynek minden egyes eladott példányából 2 kr. 
a szobor javára jut.

— Jeszenszky Dezső színtársulata csak novem
berben jön városunkba. A kik tehát bérleti jegyeiket 
már kifizették, szíveskedjenek várni a jövő hónapig.

— Klincsok Náczó hundstosziár okoskodásai.
Zenyim eszem szerint bányatörvényt zilyen formán csinálnám 

paragrafusba:
1. §. Kutatnyi jérczre lehet akárhol és minden zembernek. 

Sak ha jó jérczet talál, muszáj magyar zemberekkel bányászkodnyi. 
Ha figut találnya, zakkor szabad zidegent is alkalmaznyi, vagy a 
figut külföldre elvinnyi.

2. §. A „pán velkomozsni" sak a Sehiehtenmeister zurnál 
kezdődik. A praktikáns, kire csak boszankodnyi muszáj, örökre 
eltöröltetni rendeltet.yik.

3. §. Bányász zembernek, különösen haviároknak zétel és 
zitalára muszáj jobban vigyázni, hogy képes legyen többet dol- 
goznyi. Ezzel a telepvezetőket kell megbiznyi.

4. §, Szolgálati évek után bányászmunkásnak zis lehessen 
nagyobb Iónba előlépnyi.

5. §. Bányamunkások zis, mint katonák, kapjanak tábákot.
6. §. Haviárokat kell baleset zellen biztositanyi tömegesen.
7. §. Dinamit zárát fizetésből nem kell levonnyi, de dina- 

mitot zellenőriznyi.
8. §. Bányakapitányság zott legyen, hol van bányászat zis.
9. §. A „bradszka truglát". liej bo prisszam, meg kell 

reformálnyi. Hogy miképen? zasztat tudósos zuraknak kell ki- 
fundálnyi.

10. §. A teljes provezióhoz zelig legyen negyven évi nehéz 
szolgálat.

11. §. Bányászmunkás temetésén muszáj trombitás tovarisok-, 
nak muzsikálnyi, mire ha fel nem ibred, az igazán meg van halva.

12. §. Bányászministernek, ki éppen zitt van most Styavniczán 
ha bányába fáról, nem Leiehtpubbal, hanem tisztessiges haviárral 
kell világittatnyi.

13. §. A bergsulista tartozik zöregebb haviárokat tisztelnyi 
és tőlük sokat tanulnyi.

14. §. Munkás kapjon Ion húzás mellett minden évben nehány 
napi zurlaubot.

Többit sak a jövő héten fogom kiokoskodnyi. Addig is: 
„Pohvalen !"

Szerkesztői üzenet.
Kormos. S. Sose boszankodjék az ilyesmin. Ez a fiatalságnak 

rég szokásos ártalmatlan esintalansága, melynek ős eredetéi ha el
mondjuk, ön is, boszankodás helyett, bizonyára jóizün fog kaezagni. 
E század kezdetén — az évet pontosan megmondani nem tudjuk — 
Selmeez bányán uj akasztófát csináltak. Történt pedig, hogy S. 
tisztes ezipészmester több akadémiai ifjú társaságában a Klinger-tó 
felé ment sétálni s meglátva az uj akasztófát igy szólott: „szeretném 
tudni, melyik jó madár fog ezen először lógni.“ Másnap kora 
reggel ijedve vette észre a majszter ur házi népé, hogy a hosszú, 
nehéz „sild11 (ezégtábla) a házról eltűnt. Nagy lármát csaptak 
ezután ebből és mozgósítva lett az akkori patriarchalis „poliezáj11 
összes leleményes „Firtelmajszterjé“-vel és hajdújával a vakmerő 
tettes és az ellopott sild kézrekeritésére. A megindult rendőri 
hajsza közben azonban jelentették a klingertárői-tó felöl jövő embe
rek, hogy az uj akasztófán egy sild lóg; ez a S. majszter nevét magán 
viselő sild volt, a majszter ur megtudván a dolog mibenlétét, maga 
állott el panaszától állítólag ezzel a kijelentéssel: „verflikste 
Kampeín !“ (Fenegyerekek!) — Szóval a fiatalság ártalmatlan, 
kárt nem tevő, túlzásba nem eső csintalanságai fölött, sok esetben, 
az egyik szemet be kell hunyni.

X an szerencsém a n. é. közönség becses tudomására hozni, hogy a terasszon 
a Hungária szállovai 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 
es angol majolika,, asztali, kávé, tea, mokka készleteket, tömérdek porczellán és 
majolika figurákat és szebbnel-szebb nippeseket, asztali és függő, irodai és üzletekbe 
való legjobb minőségiteknek elismert Ditmár és Brünner-féle lámpákat; tükröket, ké
peket, tea es .toilette asztalkákat, vasból készült mosdó asztalokat, hajlitott faszékeket; 
aranyozott, diófa, mahagán és palizánder faléczeket, melyekből olcsón, jól és gyorsan 
készítek, az adott meretek szerint kereteket és mindenféle üvegnemüeket.

Elvállalok mindennemű üveges munkákat és porczellán ragasztásokat, mely 
utóbbiak sajat kombinácziom 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, 11- közönséget arról biztosíthatom, hogy jutányos árak, pontos 
kiszolgálás, kifogástalan áruezikkek nyújtása által teljes megelégedését kiérdemelhetnem 
fotörekvesem leend, egyben kérem nagyrabecsült pártfogását.

Kitűnő tisztelettel
Dukász Gryixla.

Az uj Siámi ikrek.
Arról szól a nóta:
Meg lesz-é a kvóta.

Jó Siámi ikrek — tudunk még felőle — 
Közös husdarabbal voltak össze nőve.
Sok éven át éltek igy egybe kapcsolva, 
S együttesen mentek át az öreg korba. 
Közvérkeringéssel bírva már mint vének, 
Megelégedettek ekkor is levének. — 
Igen, de mi történt? . . . Féltékenyek lettek, 
De nem asszonyukra, hiszen nem mehettek 
Egyik, másik nélkül akarták is vón bár 
Oda sem hová a király is gyalog jár. 
Féltékenyek lettek házi hatalmukra, 
Meghosonlott átkos politikájukra.
S mivel már sehogy sem tudtak megbékülni, 
Az örök váláshoz kezdtek elkészülni.
De mert ős hónukban, Siám országában 
Nem volt olyan orvos, kinek tudásában 
Bíztak vón hogy őket nagy operálással 
Elválasztja gyorsan egy ügyes vágással: 
Sietve hajóztak — persze együtt menve, 
Közös husdarabjuk másként nem engedve — 
Európa legbölesebb, hires orvosához. 
Hadd fogjon ez hozzá az operáláshoz;
És az öreg orvos jóizűt mosolygott, 
De komolyan érté azt a miket mondott: 
„Kedves ikrek, a bajt, hogy megoperáljam 
Biz a közös húst kell, hogy én ketté vágjam, 
S e húst bár mely részén, hogy ha ketté vágom, 
Mind ketten meghaltok, ezt én bizton látom. 
Ha hát mind a ketten rá akartok menni, 
A műtétet akkor meg is fogom tenni;
El lesztek választva, de élők nem lesztek . . . 
Politikátokkal akkor hát mit kezdtek?? — — 
Siám vén ikrei nagyot gondolkodtak, — 
S az orvostól lassan el is sompolyogtak. 
S még a halál sem lett őket elválasztó, 
Mert a mint az egyik leve haldoklandó, 
Haldokolni hezdett a másik is nyomba, 
S igy mentek együtt az örök nyugalomba.

*
Magyar—Osztrák bár ha nem is siámi vér 
De mégis csak olyan forma iker testvér.
Ne vagdaltassuk hát, hagyjuk a közös húst; — 
Hogy ne kelljen fújni hozzá halotti tust 
Fejeződjék már be ez a hosszú nóta . . .
Legyen meg már egyszer az az átkos — kvóta.

Selmeczi

pletykamentes hírmondó.
Szerkeszti: Bárki.

A városi faraktárban igen drágán legjobb minőségű tapló 
kapható.

A selejtes és hulladék fát a legújabb határozat szerint nem 
a gázgyárban használják fel, hanem a nagy közönség bosszantására 
a faraktárba helyezik el.

A városi faraktárból vásárló közönség a faraktárost érdemei 
elismeréséül a városi fából nyert tapló sipkával fogja megjutal
mazni.

A raktáros kijelenti, hogy többé borravalót el nem fogad, mert 
jó fát nem képes küldeni.

Ha a jövőben a fa minősége nem javul, kénytelenek leszünk 
újságunkban külön faraktári rovatot nyitni.

A piszkos uteza lakóinak a kérését meghallgatta az ég és a 
a múlt héten megnyitotta söprő csatornáit.

A vízvezeték az akadémiához nem azért készült, hogy vizet 
vezessen, hanem hogy mondhassuk, hogy van vezetékünk; „Pesten 
sincs különben" mondja egy városatya.

A tiidóvész terjedése ellen hatóságunk könnyen hordozható 
és kezelhető zseb köpőládákat fog kiosztani.

A nálunk járt bécsi egészsé'gíigyi felügyelő bányaaszályt 

ugyan nem talált, de annál rosszabb komisz és drága mustot és 
eredeti aczél hanzlit.

Színházunk patkányai, a mióta a vendéglő megszűnt, könyör- 
adományokat gyűjteni szétmentek lakásaink pinezéibe.

A múlt heti közgyűlés nagy lelkesedéssel megszavazta az 
újabb pótadót és elhatározta, hogy a pótadó feltalálójának az arcz- 
képét a közgyűlési terem számára megfesteti.

Előkelő vendégeink, miután megnézték részvényes nyaralón
kat, nagy náthával tovább utaztak.

Három hasáb el nem éghető azbesztfa (a városi faraktárból) 
a városi múzeumba tétetett.

N Y IL T-T É R.* ~
Nyilatkozat.

Sajnálatomat fejezem ki a fölött, hogy Stein Lajos 
urat bántalmaztam.

Horváth József.
* E rovat alatt közlőitekért nem felelős a Szerk.

I! Tudomásul!!
A n. é. közönség becses tudo

mására hozom, hogy a Sembery- 
féle házban lévő 
kávéházi és báli -

— teremhelyiségeket 
bérbe vettem és e hó 16-án meg
nyitom. Kérve szives pártfogásukat 
maradok

teljes tisztelettel
Groszman Lipót.

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, írón, tinta, toll, tollszár, 
rajzeszközök, könyvtáskák, táblák, 

festékek és más egyebekkel 
különösen fiumei rajzpapirossal 

dúsan felszereltem és régibb készletemből 
képes vagyok ezen áruezikkeket 

fél árban 
árusítani.

Egyben ajánlom fűszer, bőr, ezukor, 
kereskedésemet a n. é. közönség figyelmébe 
és pártfogásába.

Kiváló tisztelettel

Weisz Ignácz.

Kitűnő jóságu gyöngyösi 
édes must 

kapható Bogya János szt-háromságtéri vendéglőjében, 
literje 40 kp.

Tisztelettel
_ _____ _______ Bogya János.

Sirkoszoruk 
különféle árakban és gazdag választékban kaphatók 

Tibély, Főtéri áruházába.

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

ház I-ső emeletén

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

nál, vagy a kiadóhivatalban.

Dukász Gyula üzleti jelentése.
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Kérje

K&yfaf (ontinerttal
Z Ooirtpariy.
világhírű spanyol és portugál/ 

borait 

Sherry 
Portbor 
Malaga 
Madeira 
Tarragonastb.

Kaphatók az összes finomabb 
^fűszer és csemege kereskedő - 

sekberv, oalanwvt poharanként 
az etöketöbblszátlodák. kánéházak és vendéglőkben. 

Sfyátpókg Budapest
csakis-. ÓVKossuth-Lajos és Újvilág utcza

„Bodeg,a“-borok főelárusitója Selmeczbányán

Ernst Zsigmoncl,
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 kezdődőleg 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.

üveg-, porczellán-, lámpa-, tükör- és képraktára Selmeczbányán
Deák Ferencz-utcza — (Ochtendung ház).

Kendki vilii nagy választék és feltűnő olcsó árak!!
Függő, 
asztali, 
zongora, 
irodai és 

üzleti 
lámpákat 

csakis
Ditmar és 
Brünnertől 

tartok
a 

legújabb 
égőkkel.

Ajánlom a n. é. közönség b. figyelmébe a 1 e g u j a b b 
valódi angol, majolika, karlsbádi porczellán, asztali, kávé, thea 
mokka es mosdó készleteket. Teljes mennyasszonyi kelengyék 
egy mintában. Kiváló szép falidiszek, virágtartók, figurák külön
féle szentszobrok, nippek, sör, bor és likőr készletek. Dús kép 
és tükör választék. Mosdó asztalok, és hajlított faszékek, valamint 
a közegészségügyi követelményeknek megfelelő köpőcsészék. 
Képkeretezéseket és ablak bevágásokat mélyen leszállított 
árban eszközlök. A nálam vásárolt áruk oly szakszerűen lesznek 
csomagolva, hogy azokért a felelősséget magamra vállalom.

A n. é. közönség b. látogatásait kérve vagyok
teljes tisztelettel

Stark Mihály,
üveg- és porczellánáruház tulajdonos.

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

DIMÁK J. E. kereskedőnél nyerhető.

Eladó ház és bérbeadó lakás.
A selmeczi ág. evang. egyházközség tulaj

donát képező és az Erzsébet-uczában, alsó nép
iskola mellett fekvő egy emeletes nagy ház és 
ugyan e telken épült kisebb ház, nagy udvar 
és kerttel együtt szóval az egész telek szabad 
kézből eladó. Ugyanott az említett kisebb ház 
I-ső emeletén egy kisebb lakás már november 
1-től bérbeadó.

Bővebbet: Fizély Károly egyházközségi 
gondnoknál.

Ezen uj magyar találmány valóban meg
tekintésre méltó s látható:

Tuschl Gusztáv O O O O O 
O O O O O ezukrászatóban.

Az automatába krajczárokkal lövöldöznek 
és találás eseten 5—10 és 15-szörös értékét 
kapja a lövő. A ki nem talál — mégis kap 
egy érdekes képet.

Ugyancsak ott lehet megrendelni vételre 
is ilyen ezéllövő automatát.

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

Raktár: BECS, I., Seílergasse I. szám.

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

saját vagy adott rajzok szerint előállít: 
iai i n d e ii ii e ni íí ezüstár i! t, 

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

dísz-emléktárgyakat és verseny dijakat, 
mindennemű evő-készletet gazdag választékban, 

pipere-tárgyakat, stb. stb.

Nyomatott Joerges Ágost özv. és Fia könyvnyomdájában, Selmeczbányán. 1898.
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W E 1 S Z ADOLF
áruháza

felszerelve az őszi legdivatosabb s finomabb árukkai

SELMECZBÁNYÁN.


