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Hivatalos rész
761 fi. Hirdetmény.

Ezen város törvényhatósági bizottsága folyó évi 
!i’"hó 13-án tartott közgyűlésének 321/7203. 

sz határozatával elrendelvén, hogy Szécsi Zsigmond 
elhalálozása és lovag Berks Róbert önkétes lemondása 
folytán, a választott bizottsági tagok sorából megürült 
két hely időközi választott útján betöltessék, tisztelet
tel értesítem a választó közönséget:

1) hogy a választás napjául a folyó évi deczcm- 
bei-hó 2-ika s helyszínéül a városház terme tűze
tett ki:

2) hogy a választás vezetésére Wankovits Lajos 
bizottsági tag, választási elnökül küldetett ki, végül 
hogy

3) a választás kitűzött határnapon reggeli 9 óra
kor kezdődik és esli 4 óráig tart.

Ennek kapcsában figyelmeztetem a t. ez. közön
séget :

a) hogy a választás a szavazok által személye
sen beadott szavazatlap által történik, melyekre csak 
annyi név Írandó fel. a bizotsági tag -választandó, mi
vel ha a szvazatlap lobi' nevet tartalmaz, az utolirott 
nevek számba nem vétettnek ;

b) választó a törvényhatóság mindazon lakosa, a 
ki az országgyűlési képviselő választásra jogosultak 
1895. évre érvényes állandó névjegyzékébe felvétetett 
mely utóbbi a belvárosra terjedöleg a városi jegyzé
séiben, a kölutezákra s Bélabányára terjedöleg az il
lető biztosoknál közétététevén, mindenki által megte
kinthetők. továbbá

c) hogy bizottsági tag általában nem lehet:
1. a ki nem magyar állampolgár,
2. a 24 évet még be nem töltött, vagy a kinek 

kiskorúsága meghosszabbíthatott;
3. a ki gondnokság alattáll;
4 a ki Írni s olvasni nem tud :

5. a ki a törvényhatóság területén legalább 2 
év óla nem bir, vagy ugyanannyi idő óla ott nem la
kik és adót nem fizet:

G. a ki nem bir azon szellemi vagy anyagi kel
lékekkel, melyek a képviseíöválasztási állandó névjegy
zékbe való felvételre jogosítanak;

7. a ki csőd alatt áll, végül
8. a ki az 1880. XXI. t.-cz. 32 §-ának h) pont 

jában megjelölt bűnvádi eljárás esetei alá esik.
A többi igazolt bizottsági tagok pedig, kik ezen- 

meginaradnak, a következők:
A) mint legtöbb adót fizetők Selmeczbányán : 

Hell Jakab, Wankovits Lajos, Hülll József, Mihalik 
István, Sztankay Ferencz. Sóltz Vilmos, Krausz Vilmos 
György, dr, Tóth Imre, Schuszter Antal, dr. Stuller 
Gyula, ('.lement Gyula, Püdhragyay Pál, Baumerth 
Dániel, dr. Schwartz Ottó, Körös Lásló, dr. Fodor 
László, Takáts Miklós, Faltér Károly, Sandrik József, 
Priviczky Rezső, Kachelman Gáspár, Valkovits Károly. 
Goldbrunnner Sándor. Winkler Benő, Margótsy János, 
Polereczky Dénes; Bólabányán: Oldinger Antal, Mendl 
Frigyes és Záhn Ágoston:

B) mint választoltak Selmeczbányán; Gséti Ottó, 
Csiba István. Cziczka Sándor, Farbaky István, Fekete 
Lajos, Fizely Károly, Glücksthal Gyula, Greguss Antal 
Hűn dél Vilmos, Horváth József, Jahn Vilmos, Krausz 
Géza, Lestyánszky József, Nyítray László, Oszvald Gusz
táv, Fanok Ödön, Pauer János, Podliórszky József, 
Schollo Róbert, Wagner Jopef, Wieszner Adolf, 
Paulovics József; Bélabány.an: Floch István 
Mihály és Walmralh Nándor.

Selmeczbányán, 1895 évi november-hó 16-án.
Szitnyai József

rendes havi ülésében a magánbirtok halárainak jelzé
sére szabályrendeletei alkotott, mely e városi törvény
hatóság jegyzői hivatalában 30 napi közszemlére van 
kitéve.

Felhívom mindazon adózó polgárait e város 
j törvényhatóságának, a kik e szabályrendelet ellen észre- 
j vételt tenni kívánnak, azt a fenti záros határidőn belől 
; e hivatalhoz terjesszék be.

Selmeczbányán 1895. november-hó 21-én.
Szitnyai József

és 
Slurz

jgrik Hirdetmény.
| Selmecz-Bélabánva « .  kir. bányaváros tövény-

biitósági bizottsága f. évi november-hó 13-án tarlóit

isiié. Hirdetmény.
Selmecz-Bélabánya sz. kir. bányaváros törvény

hatósági bizottsága f. évi november-hó 13-án tartott 
rendes havi ülésében a városi faiskolákról szóló sza
bályrendeletet alkotván, erről a városi közönséget 
azzal értesítem , hogy a szabályrendelet a városi 
jegyzői hivatalban 30 napi közszemlére van kitéve s 
az ellen a fenti záros határidőn belül bármely adózó 
polgár észrevételét e hivatalnál megteheti.

Selmeczbányán, 1895. évi november 21-én.
Szitnyai József,

A bányászok ünnepe.
Múlt hó 24-én lélekemelő ünnepet ült a 

selmeczbányakeriileti tisztviselői kar városunk
ban , főnöke Jliiltl József ministeri taná
csos állami szolgálatba lépésének negyvenedik 
évfordulóját.

Az ünnephez nagy titokban történtek az 
előkészületek s az valóban családias színezetű 

| lett is.
Részt vettek a bányakerületi tisztviselők, 

a szélaknai kir. bányahivatal, a bányamérnöki

TÁRCZA.
Vámon-révben.

Sokam veszett e l ! hej, de m egraboltak! 
Odaveszett bizalmán, a hitem.
Mint ;i huszas, gyanulalnn időm ben! . . .
Az embert most de másnak ism erem ! . . .

Ez ám a v ám ! de hál csak megfizettem . . . 
Hogy megnyerem a révbe’ - biztatott . , .
S ha megnyerém no úgy Isten nevében 
Felejtem, hogy mi minden vész am ott . -

Menék tovább a nagy bizonytalanban 
Ingott sajkám a vad hullámokon . . .
Elszánva küzködém, miként kit innen 
A kétség - onnan a reménye v o n ! . .

S hullám csapolt fel és illanna még száz . . . 
A párt hulláma, tolvaj - szellemé!
Erőm feszit ve fogtam én a kormányt,
Szemem szegezve volt a part fe lé ! . . .

Es küzködém a rút, gonosz habokban, 
Szivemben összefolyt harag, remény . - - 
Mikor egyszerre csak derült s mosolygón 
A part is üdvözölt, in tett felém.

A révbe értem. A családi élet 
Eugboldogabb révébe értem é n ;
S most a hazug világ még oly nagy volna,
Eis otthonomban elfelejteném ! . .

Láng József

Szivlobbanás.
Monolog.

Mondja egy Antal ember.
(Berohan a szobába és földhöz csapja cilinderét.)

Ab egek ! ab menyország! Micsoda lány! Micsoda 
teremtése az Istennek! Bemutatlak neki! Egy pillan- 
lást vetett rám, egy szót rcbegelt. Ab az n pillantás, 
az a tekintet! Mintha az ég legszebb csillagai ra
gyoglak volna rám Micsoda szemek! micsoda ajkak! 
Aztán az a sötét hullámos b a j! Azok a rózsás arezok ! , 
Piczinv fölecsktíkj! Gömbölyű karok ! Iczipiczi lábacskák. ! 
Szerelmes vagyok, megbolondulok! (Lóul es pillanati g 

! maga elé néz.)
Tercsi! Tercsi mi vagy le ehhez a tündér He

lénához képest V! Ez olyan mint a barna éjfél, le 
olyan vagy mini a novemberi ködös délulán. A He
léna baja fokelc. selyem tenger, lehiillámzik fehér vád
lóin egész a bokájáig. A le hajad Tercsi, ali hagyjuk 

' ,!, (aztán úgy áll sznnaszéjjcl mint egy kopott partvis).
Hdena árosán biborrózsiik vegyülnek fehér lilio.... .
közé, a le arezodon Tercsi hervadt sóska sárgállik 

■ bánatos pitypangok között. Aztán milyen a Holmin 
ajka! bársony lágy rózsaszirom, melyet a méh is epedre 

| úöngicsél körül, a te ajkad édes Te esi bizony 
csak olyan száraz blikkiataplo

0  micsoda remek gömbölyít fehér nyaka van 
Helénának: óh egy hattyú elszégyclué mellette magát! 
Te drága Tercsim sohasem mutattad nyakadat, bizo
nyosan rövid mint egy teknősbékáé s legalább is akkora 
lencse van rajta mint a tenyerem.

És én léged mégis 6 esztendeig Indiaiak szerelni 
Bolond voltam, bárgyú birkád ! Szerelmet bégleni elöl
ted és te oromnál fogva vezettél ! Kmlékfürlöd most 
is itt van szivemen.

— Milyen ostoba vagyok: itt takargatom már 
hat esztendő óla. Összefontyorodott, kuntyorodott a 
sok viselésben (megszagolja) aztán a mint érzem a 
penész is megfogta már! mennyivel okosabban tettem 
volna, ha odaadom a kefekötőnek, hogy csináljon be
lőle pemzlit. De Selnieczon még ez sincs. El veled 
semmiség! Ez a sz.iv csak Heléna sötét hajának ár
nyában akar andalogni! (elveti a hajat.)

Aztán ezt az arczképet is itt hordom már hat 
esztendő óta a tárnámban, mintha valami panorómás 
volnék, vagy mi. lám a tárczámat is kirongyolta a 
sarka (elővesz egy rongyos tárcz.át melybe egy fény
kép van, melyet kivesz és megnéz.) Aztán micsoda 
a réz ez. micsoda fiziogmia. Lapos mint u holdvilág 
A szeme olyan mint a beringó, az orra pisze, a szája 
görbe, fülei hegyesek, úgy néz ki hogy szörnyű. Es én 
ezt a bamba alakot, ezt a száraz papirost nyalogattam, 
csókolgat tani hal esztendeig! Elszaggattam miatta 3 
drb politúrozott arczképrámát, és hol az ágyam felett, 
hol az asztalomon, hol a tárczámban nézegettem ! Só
hajtoztam előtte mint egy kárvallott kucséber, és ver
seket irtain hozzá, a mikel mindég bolondgombák ro
vatában közöllek a lapszerkesztők.

És mindezt te érted, a le jjjfzképedért álltam 
ki. oh Tercsi! Bizony szégyen gyalázat, hogy hat 
hosszú esztendő után ma térek először eszemre!

Oh mennyivel szebb, milyen más arczképe lehet 
Helénának! A szeme lüz, homloka jég, az ajka bár
sony. az orczáj i rózsa, maga pedig egy kis aranyos 
tündér, a szemével nevelni tud, a szemöldökével t rdre 
ejt, ajkának mosolygása megszédit, arczának angyal
formája szerclomimára készli sziveméi! Aztán az orra, 
az a picziny fitos orrocska, milyen jól áll neki! A tied 
Tercsi, engem ucscse! ugorka sem lehel az övéhez 
képest.
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ós gi'iifelUtiyi'löi, a xuzAmll is  kuluihivatal, s 
helybeli liányBÍgaz(t»t4s«g és sziuiioszlály tisz 
tikára, a báiiyakerllleti luórni.kök. bánvatisztek 
a ni. kir. bátiyaiskolai tanári kar. a bányákéi- 
orvosok, kUldiittségilfg; tisztelgett a beszter 
ezebányai rézpbrölytle továbbá a nagyági bá 
ttjaim m al is. melynek az Ünnepelt egykor In- 
noke volt.

A/. üdvo/Jö beszédet Kaclielmann Farkas 
bányatanácsos intézte az ümiepeltliez, mely be
széd bevégeztével Burdáes Lajos legfiatalabb 
bányatiszt a tisztelgők arczképeit magában fog
laló diszalbumot nyújtotta át az ünnepelt mi
nistori tanácsosnak, ki meghatottan mondott kö
szönetét a tisztelgőknek, tartalmas válaszában 
viszapillantást vetve arra a hosszú 40 évre, 
mely működését, mint bányászét magában foglalja.

A tisztelgés végeztével lelkes éljenek s meleg 
kézszoritással váltak el a tisztelgők ünnepelt fő
nöküktől, a ki csakhamar a város tanácsát fo
gadta, melynek valamint a közönségnek nevében 
Szituval József polgármester a következő szavak
kal üdvözölte ő t:

Méltóságos miniszteri Tanácsos IT !
Földi létünk küzdelmes sorsa felett, vigaszt és 

megnyugvást csak is a kötelmek hü teljesítésének tuda
tából. csak is az elvállalt feladatok becsületes és sike
res megoldásának érzetéből meríthetünk.

Ez édes tudat, ezen boldogító érzet lelkesítheti ma 
Méltóságodat is. midőn negyven évi, maholnap betetőző 
azon sikeres működésére visszatekint, mely alatt nem
csak munkaerő, fáradhatatlan buzgóság, jellem szilárdság 
és szakavatottság által a maga hatáskörében minden
kor kitűnt, de mely alatt a közügyek iránt mindenkor 
tapintattal ápolt meleg érdeklődése, minden nemesnek 
s magasztosnak felkarolása s áldozatkészsége által mind
azok rokonszenvét, szeretőiét s tiszteletét megnyerte, 
kikkel érintkezésbe lépett.

S a mily boldogító e tudat Méltóságodra, ép oly 
benső azon tiszlelet is. mely a városi közönség bizal
mának letéteményesét, a város tanácsát akkor tölti el, 
midőn Méltóságod mint városi törvényhatóságunk egyik 
leglelkesebb tagja s mint ezen bányavidék providens s 
szeretetteljes munkaadó kormányzója érdemdús éleié
nek legemlékezetesebb forduló pontjához ér.

Ezektől áthatva, azért gyűltünk itt egybe, hogy 
bizonyságot szolgáltassunk tiszteletünk és ürömünk 
önzetlenségéről, s hogy beigazoljuk, hogy valóban sze
rencsénknek tartjuk Méltóságodban azok egyikél mienk 
nek vallhatni, kik megértetik kortársaikkal, hogy bár 
rövid az életben egy emberöltő, a jól betöltött múlt 
emléke örökkélartó és örökké él.

Méltóságod nagyobb öntudattal utalhat ily múltra 
s mi szivünk mélyéből óhajtjuk, hogy azt az Egek 
Ura mennél hosszabb jövőre terjessze ki Méltóságod 
és családjának boldogitására. városunk díszére, a bá
nyászat felvirágoztatására és hazánk üdvére!

Ez üdvözlő szavakra llültl József minis- 
téri tanácsos magvas beszédben mond köszöne
tét a nem várt megtiszteltetésért s híven ecse
telve a bányászat sorsát, de vázolva azt a ra
gaszkodást, azt a rajongást, melylyel a bányászát 
ügyén s igy e város közérdekén is esügg, biz
tató reményt keltett a tisztelgőkben bányásza
tunk s az ezzel legszorosabb kapcsolatban levő 
város jövője iránt.

Ezen, a legilletékesebb forrásból jövő 
biztató szavak hatása alatt jól eső érzéssel tá
vozott a tisztelgő tanács az ünnepelt ministeri 
tanácsostól.

Múlt hó 26-án kedden a selmeczbányai bá
nyász és erdészakadeniiai tanári kar teljes szám
ban tisztelgett Sóltz Vilmos akadémiai igazgató 
vezetése mellett az Unnepeltnél, ki az igazga
tónak hozzáintézett üdvözlő beszédjére válaszolva, 
e kitüntetést is szép szavakkal megköszönte.

Üdvözlő táviratok érkeztek: Lukács László 
kir. pénzügyminisztertől, Grüntzenstein Béla 
pénzügyminiszteri államtitkár, Szathmáry minis
teri tanácsostol, a m. kir. pénzügyministerium- 
nak bányászati ügyosztályától stb.

Végül életadataiból sikerült megtudnunk, 
hogy llültl József született 1832-ben Baján, 
részt vett a forradalomban a világosi fegyver- 
letételig, 1851-ben jött Selmeczbányára mint 
akadémiai hallgató; 1855-ben november-hó 20-án 
tette le az első tisztviselői esküt mint segéd
tanár a selmeczi bányászati akadémián; 1859- 
ben kineveztetett gép fel ügy élői segédnek Nagy
bányára; 1863-ban kinevezték zúzófelügyelőnek 
Felsőbányára; 1873-ban kinevezték bányaigaz
gatónak Nagyágra, innét osztálytanácsosnak a 
kir. pénzügyminisztérium bányászati ügyosz
tályába , a hóimét azután ide neveztetett ki 
bányaigazgatónak s miniszteri tanácsosnak. Ér
demei elismeréséül már régebben nyerte koro
nás királyunktól a Ferenez József-rend lovag
keresztjét. Ez évben lett I-ső osztályú ministeri 
tanácsossá előléptetve. Nejével szül. Széki An
na úrnővel Nagybányán kelt egybe s a képzelhe- 
töleg legboldogabb családi életörömeit élvezi. Két 
derék fia van. egyik orvos, a másik mérnök.

Betegápolási költségek.
Természetében rejlő, századokon át folytatott 

életmódjában gyökerező hajlama az már népünknek, 
hogy ugyanegy helyen állandóan maradni nem szeret, 
mely hajlamát ama fennálló viszonyok nagyban fej
lesztettek, melyeknél fogva a bányavidékeken minden

nehézség nélkül nyerhetett alkalmazást, különösen nz 
időnként fel-feltárt bányák telepein, és pedig oly annyira 
fejlesztenék hajlamút, hogy gyakori esetben a feljebbvaló, 
nak legenyhébb intése is elegendő okul szolgál arra, hogy 
a munkás felbontván a telephez való viszonyát, nnü 
vidéket keressen fel; sőt vannak százával cselek, m.” 
Ivekben a munkás maga sem tudja annak magyará
zatát adni, vájjon miért változtatja helyét; űzi, hajija 
öt az ősztón, az ismeretlen őszlőn, melyről nem lu,|. 
hatni, vájjon a nagyobb napi bér elnyerésére hajtja-,.

. az illetői. De ha a helyváltoztatás, a költözködés 
, indoka sok esetben ismeretlen is, maga a költözködés 
j lénye előttünk áll a maga valóságában, káros követ 
; kezményében.

És e kár aránytalanul sújtja városunkat Selmecz- 
Bélahányát, mely földrajzi • fekvéséből fogva mintegy 
átmenő, pihenő helye ama nyugtalan népcsoportnak 
a mely hazánk éjszakibb megyéiből, sőt Cseh- és Mór- 
vaországból kiindulva a bányásznép vélt Eldóradója • 
az erdélyi s pécsvidéki bányatelepek felé vezető útjá
ban, nálunk pihenőt tart,

Bár ezen költözködő, vándorló csoportból a ké
sőbb kórházi ápolás alá került bányász vagy családja 
tagja itt csak rövid ideig tartózkodott, közülük sokan 
csak addig, mig az anya megszülte gyermekét, s mi
helyt fellábbadt, azonnal tovább költözött, e gyermek 
mégis idevalónak lön 20—30, sőt 50 év múlva kór
házba fölvétele alkalmából kimondva. Minő alapon- 
azon az alapon, mert sehol e világon semmiféle nyíl- 
vántartásban elő nem fordul az illetőnek a neve. mint 
csak egy helyen: a selmeczi anyakönyvben, mely szü
letési idejét és helyét jelzi s igy egyéb adatok híján 
itteni illetőségűnek mondatik ki.

Még számosabb az az eset, melyben a 4 —5 ével 
itt eltöltött bányamunkás vagy családja tagja innen 
elköltözve évtizedeken vagy egy egész emberöltőn át 
más vidékeken tartózkodik, de nem nyervén sehol 
újabb illetőséget, 4 évi selmeczbányai tartózkodása és 
adófizetése révén selmeczbányai illetőségűnek monda
tik ki a fent idézett törvény értelmében.

Hogy itteni születéséből városunkra mi haszon 
sem hárul, és hogy később munkája keresményével 
más hatóság területén járul a közterhekhez, illetve 
szerepel mint fogyasztó, ez a do Igon mit sem változ
tat, s a törvény szigora reánk hárítja az idővel ápo
lásra szorultnak kórházi költségei viseléséi.

De van a fenforgó szomorú körülménynek más, 
őnludatosabb alapja is, mely a bányamivelés sajátla- 
gos viszonyaiban keresendő.

Mig ugyanis a mull századokban az anyafőid 
bővebben tárta fel kincseit a kevesebb eszközzel s 
kisebb kiadásokkal dolgozó, kutató ember előtt, addig 
a természet rendje szerint fogyván a kincs ere, az 
utóbbi időben már számosabb eszközzel, aránytalanul 
nagyobb kiadással tartható fenn a magyar érezhegy- 
ség alján a bányamivelés. Jíbböl'önkényt következeit 
a bányamunkás sorsának roszabbra fordulása, úgy 
szólván nyomora, mely őt arra indítja, hogy jobb 
életviszonyokkal kecsegtető vidékre költözzék. És ő 
vakon követi ez ösztönt, vagy ha nem maga, hát csa-

Aztán az a vastag izmos kéz, milyen nehézkesen 
fekszik az öledben, eh. ez nem is kéz, hanem praczli ! 
Látnád az ö kezét, milyen piczi, milyen hófehér! hát 
még a tapintása, milyen lágy, milyen forró, milyen 
ingerlő! Az ember szil.le fél megszorítani azt a piczi 
gyöngéd kacsót, hogy összetörik. S milyen bájjal mo
zognak ujjai. milyen rózsás kőrmöcskék vannak rajta.
A te kezed Tercsi legfeljebb dagasztásra való, vagy 
arra. hogy pólón verd vele a férjedet, a ki véletlenül 
én lennék. No, köszönöm az ilyen mulatságot, nem 
kérek belőle.

De mit nézem olyan soká ezt a képet! papiros 
az egész meg egy kis tuss festék van rajta. Alászol- 
gája (eldobja).

Itt is hordok még valamit (a mellényzsebébe 
nyúl) egy ruha foszlány, a bálban szakadt le Tercsi
ről. ellettem emlékül a zsebembe és itt hordom mint 
valami zsibárus. Oh én esztelen, milyen vadul csókol
gattam néha ezt a rongyot sorromba szívtam illatát.

Itt is van egy rongy (a másik mellényzsebéböl j  
más szinti rongyot vesz elő) ez egy majálison jutott ! 
hozzám. A máslijából való. Emlékszem hogy rémitő 
jól mulattam azon a majálison, fizettem neki öt limo
nádét. barom fagylaltot és egy kilogr. czukerlit, mega 
stbit Atttkozotul jó étvágya volt és én átkozottul ba
lek voltam hogy fizettem neki. Aztán ez még csak 
hagyján volna, de egész éjjel tánczoltam vele mint egy 
örült mandarin. Egyetlen galánt lackezipőm reggelre 
bocskorrít 1,-lt /zótlánczolva és ón olyan náthát koptam 
hogy kilenc/, napig babát mondtam mama helyett.

Oe meg ez sem. ez se lett volna a legnagyobb 
baj. hanem a czigányokkal clhúzatlam az ,úh mond

szeretsz-e? czimü nótáját, a miért fizettem a muzsiku
soknak 10 íloreseket és még hozzá el is püföltek a fiatal 
emberek, mer nem tánczolhattak miattam. És mindezt 
átszenvodlem, kiállottam Ő érte, Tercsiért. A harrnincz 
forintból ez a másli szakadék a haszon. Ebből látszik 
legjobban, nem volt az eszem a helyén.

Négy esztendeje hordom már ezt is magammal és 
tömérdek csókomtól már szinte megfakult. Igazán nem 

í ériem, hogyan tudtam azért a simplex puelláért an- 
I nvira rajongni, el kellett volna hagynom öt, mint ezt 
! n i! (Eldobja.)

No de még ilt is van holmi apróság (zsebeiből 
egész halmaz emléktárgyat vesz elő) Íme egy préselt 
akácz levél. Egy boldog pásztor-óra emléke, emlék- 

1 szem egy nyári este egy lugasban ültünk. A (ücs- 
| kök fülyürésztek, a kutyák ugattak, a kakasok kuko- 
í rikoltok, az égen úgy fityügell a hold, mint egy ki- 

bontott túrós palacsinta; és mindez végtelenül letszctl 
nekem. Oda omlottam lábaihoz a vizes fűre, aztán 
elkuruttyoltam neki szivemnek legszentebb érzelmeit. 
Valóban nevetséges! aztán azért, hogy fehér nadrágom 
térdébe betörött a fü és hogy másnap úgy néztem ki 
az éjjeli álmatlanság miatt, mint egy nyúzott tatár, 
azért kaptam ezt az akáczlevelet. (Eldobja.)

Milyen más, mennyivel istenibb lett volna azzal 
a szép Helénával átábrándozni egy enyhe nyári estét! 
Lugasuk bizonyára imbiai hajnalkával van befuttatva 
és török szegfű, fehér liliom virágzik körülötte. Oh, 
ha beleképzelem ezt a rózsásképü gyönyörű angyalt, 
azokkal a fekete fürtökkel, azokkal az alabástroin vál
takkal, önkénytelenül is letérdelek előtte (letérdel) 
és feléje sóhajtom : szeretlek!

Oh. most érzem csak, mi az a szerelem! Úgy 
érzem magúmat, mintha illatos, forró légfürdőt ven

nék, mintha testem, lelkem ebben az egy szóban ol
vadna össze: s z e r e t l e k !  mintha édes lenne meg
semmisülni előtte, csak addig élni mig ez a szó, de 
annyi kéjben, mint a mennyi e szóban van. Tánczot 
jár előttem az egész világ, rózsaszínűnek látom a ezu- 
korsöveget is; bútoraim mintha élnének, mozognának 
és nevetnének reám ! Milyen boldog is vagyok! (Az 
emléktárgyakat egyenként eldobja.)

De nini, mi ez itt az ujjamom (jegygyűrűjét nézi) 
(Megilletödve). Ez gyű . . .  a gyűrű . . . a . . . jegy
gyűrűje . . . az ö jegygyűrűje . . .

Három bele, hogy adta. (Erőltetett kaczajjal). 
Azt hitte, a jámbor, hogy ennek a lánezszemnek a 
folytatását a lelkem találja.

No ezt is eldobom, ne legyen semmi, a mi hozzá 
köt. (Gondolkozik, de a gyűrűt nem dobja el, aztán 
némileg elérzékenyedve folytatja).

Ej de minek is dobjam ezt el ? ! Elteszem em
lékül, hadd maradjon valami tőle. Aztán, ha jól meg
gondolom, nem is muszáj levenni az ujjamról: hadd 
emlékeztessen régi ostobaságaimra. Különben sem áll 
rosszul az ujjamon, aztán meg. meg is fogadtam neki, 
hogy sohasem húzom le, sőt meg is esküdtem, hogy 
még a koporsóba is magammal viszem. Ö nem eskü
dött meg, mikor az enyémet átvette, csak azt mondta: 
, Tudod Guszti, hogy én téged igazán szeretlek, hu te en- 

, gém valaha megcsalnál, akkor összetörném ezt a gyűrűt, 
1 aztán pisztolyba tenném és belelőném a szivem köze

pébe!* Erre aztán mindaketten elkezdtünk sírni és 
sirtunk órákon át. (Elérzékenyedve.)

(Folytatása következik.)
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. . J jn tagjait bocsátja világgá, különösen n nö nemhez 
I rlozúkai, a kik aztán az ezev meg ezer alakban rá- 
5  leselkedő bajoknak esnek áldozataiul, sorsukkal 

Li-azolva az angol költő mondását :
,Ob mily drága a kenyér,
De hús és vér az olcsó dolog1-.

Ezek a világgá bocsátott leányok töltik meg a ! 
kórházakat s látják el a bécsi lelcnczházakal, borúra 
d erűre szaporítván ama költségeket, melyek betegápo- 
j^i és lelenczhazi tartozások czimón függenek Damok- 
les kardjaként városunk fölött.

Ha lesújt e kard, úgy megbénul városi törvény
hatóságunk életének egyik főbb orgánuma: gazdasági 
élete, vagyoni existentiája, mert a bányászat hányát- j 
lásával tetemesen csökkent évi jövedelmünk nem bírja j 
nieg ;l 23.228 Irt 83.5 krt kitevő betegápolási költség j 
terhét, annyival kevésbbé, mivel az évenként fel-fel- ! 
merülő hasonnevű költségek napról-napra, folytonosan ' 
igénybe veszik pénztárunkat, és ügykezelésük egy tiszt
viselőnket teljesen lekötik, elvonják egyéb munkák 
végzésétől.

Nagyon természetesnek találjuk tehát, hogy vá
rosunk tanácsa minden lehetőt meglesz arra nézve, 
|10gy e nagy tehertől szabaduljon, felírva a képviselő- , 
házhoz, a belügyminisztériumhoz, esttenkint vitát foly
tatva a fővárosi tanácscsal az illetőségi kérdésben.

Időszerűnek találjuk e tárgyfelvételét, a mennyiben 
azzal éppen az országgyűlés is foglalkozni készül s 
igv városi közönségünket közvetlenül érinti.

Különfélék.
- r  Az Erzsébet r. k. nőcgylct múlt hó 24-én 

tartott ülésében, mely Wagner Józsefné úrnő elnöklete 
alatt nagyon élénk érdeklődés mellett folyt le, Sehuszler 
Lajosné alelnök ki szép szavakkal köszönetét mondva a 
megtiszteltetésért, tisztségéről leköszön, azonnal lel - 

, kos éljenzéssel titkárnak kiáltatott ki. mely tisztségét 
eddig is az egyleti tagok teljes megelégedésére viselte. 
Alelnökké számos érdemeinél fogva Ekkcrt Dismasné 
úrnő lett megválasztva. Az igazgatósági tisztségre 
ismét egyhangúlag főt. Podhragyay Pál prépost-plé
bános ur lett megválasztva. Szertárossá: Mihalik Ist
vánná, szert, ellenőrré : Chauer Ottóné, pénzt, ellen
őrré: Litschauer Lajosné úrnő választatott meg. A 
választmány tagjai lettuk : Krausz Kálmánná, Krausz 
Gézáné, Gziczka Sándorné, Kőrös Lászlóné, Urban 
Miklósné, Tuka Antal né. Velics György né, Wagner 
Mária, Vörös Mária úrnők, s az ujön választott Papp 
Györgyné és Schmidt Ferenczné úrnők. Lapunk előző 
számában közlőit sorainkat kiegészítjük azzal, hogy 
Szilnyai Józsefné úrnő egyhangúlag tiszteletbeli elnökké 

■ lett megválasztva. A szegények részére karácsonyi 
i ajándék czjmén 150 frtot engedélyezett a közgyűlés.Mulatság-ok tervezése. Az akad. ifjúság do- 
czember hó 7-én lánczczal egybekötöttjhangversenyt ad ; 
ugyanilyet tervez a l y c e u m i  d a l  - és zeneegylet is 
jövő évi január hóra. Az E r z s é b e t  e g y l e t  jövő 
évi l'ebr. I-éré tervezi mulatságát, melynek nemét »»<a 
d. u. 3 urakor kezdődő értekezleten állapítják meg az 
egyleti tagok. Az értekezlet színhelye : a városház ta
nácsterme. A V ö r ö s k ( r c s z t-  egy 1 e t a-farsang 
utolsó napjára álarezos bált tervez, melyre nézve az 
értekezlet Farbaky Kürthy Piroska úrnő elnöklete 
alatt e hó 3-án (Kedden) d. u. ő órakor lesz a vá
rosház tanácstermében megtartva. Felkérjük az illető 
egyletek tagjait az elnökségek megbízásából, hogy ez 
értekezleteken minél nagyobb számban megjelenni szí
veskednének.Hangverseny. A selmeczi m. kir. bányász
éi erdészakademiai ifjúsági kör dal- és zeneegylete 
189o. évi deezember-hó 7-én a Városi Vigadó nagy
termében Horváth Panna és Fekete Emma urhölgyek 
szives közreműködésével tánczczal egybekötött hang
versenyt rendez, melynek műsora a következő: 1. 
Megnyitó beszéd. Tartja Tauber Ödön. 2. Ouverturo, 
^éler Bélától. Előadja az akadémiai zenekar. 3. Köl
temények. lila és előadja Zivuska Jenő. 4. Magyar 
népdalok. Horváth Panna k. a. zongorakisürete mel- 
*l'l| ilnekük Nagy Imre és Kertész Zrigmoml. 5, Dialóg. 
Plúadják Fekete Emma k. a. és'Mólnál' Károly. 0. Sze- 
ltlnii krach, Szentirmny Elemértől Előadja az aka- 
dciaiyi énekkar. 7. Pisztráng kvinlell, Schuhert-től. 
Eiöadják Clement Károly, Puky László, Pcnczé Rezső, 
T fr,l,li /'" IIíiü és Ghodora Károly. 8. Rákúczy Ro- 
o°slón. melodráma. Előadja Horváth Panna k. a és 
p'vuska Jr»«. q. Megcdü-kpnpzert, RerioUlól. Előadja 
V"*-' László, zongorán kíséri Ujágh Zsoll. I". Orbán,
1,1 ama Uobbi llenrlklől. Előadja az akadémiai énekkar.
. "  Betegápolónöi tanfolyam. A Vöröskereszt
’J 'etegápolónöi tanfolyama 18%. évi január-hó l-én 
J ' l lk mt‘K oz egylet tulajdonát tevő budai Erzsébet- 

r lázban. Az ezúttal üresedésben levő 11 helyre min- 
en ^ilhellen előéletű nő pályázhat 20—44) életév kö

zött, ki szabad akaratból, erkölcsi jobb meggyőződésből, 
hivatásszerüleg óhajt lépni e nehéz, de magasztos élet
pályára és a ki már műveltségénél fogva is el van 
határozva a betegeket nem-, osztály- és valláskülönb
ség nélkül türelemmel, gyöngédséggel és teljes odaadás
sal ápolni. Bővebb értesítést nyerhetnek a városunkbeliek 
Farbaky Kürthy Piroska úrnőnél mint a selmeczbányai 
egylet elnökénél. A folyamodványok már e hó 18-áig 
adandók be asolmeczbányai választmány elnökéhez.

Honti fiúból török tudós. A budapesti ke
reskedelmi akadémiával kapcsolatos keleti kereske
delmi tanfolyamon a török nyelv tanárává nem régi
ben kinevezett Homer Feridon effendiröl, a ki a keleti 
nyelvek legalaposabb ismerői közé tartozik, azt írták, 
hogy magyar iparosból lett törők tanítóvá. Utóbbi 
kineveztelése alkalmával csodával határos dolgokat 
irtuk róla, melyek közül az felel meg értesülésünk 
szerint a valóságnak, hogy a tudós eflendinek valódi 
neve Elek Jónás, s az, hogy bont- füzesgyarmati szü
letésű, s föld mívesnek a fia. Apja gazdának akarta 
nevelni, de 18 éves korában elhagy va az ekeszarvát sza
bóinasnak állott be, próbát léve a tűvel városunkban, a hol 
rokonai is vannak, majd pedig Léván, a honnan csak
hamar Budapestre került. Nyughatatlan természetének 
azonban nem felelt meg a csendes üléssel egybekötött 
foglalkozás, 1874-ben eldobta a tüt, elhagyta gazdáját 
s hosszas nélkülözés között Törökországba vándorolt, 
a hol két év alatt megtanult németül, francziául és 
törőkül. Egy Sejk Szulejman effendi nevű török főpap 
fogadta szolgálatába s mellette tanult ki a mi főldink. 
1889-ben török tanári oklevelet nyert s bejárta 
Törökország nagy részét, elsajátítva az arab és persa 

I nyelveket, majd persa tanítóvá lett. A honvágy azon
ban haza hozta s ma budapesti törők tanár, s még 
mindig kitűnő magyar.

— Az alsó utczai ovoda a mai nappal decz. 
l-én nyílik meg. A beírásokat mai naptól fogva Jiihn 
Vilma óvónő teljesíti. A teljesen vagyontalanok a di
jak fizetése alól föl vannak mentve. Ez ovoda meg
nyitása nagyon érezhető hiányon fog segíteni, mert az 
alsó-utczában sok az óvodába járni köteles gyarmek, 
s ezeknek bizony nagyon messze esik a felső ovoda 
s igy inkább nem járatták ökot szüleik. A mai naptól 
ezeknek is nyílik menedék helyök., a hol nevelésben 
óvásban részesülnek. A beiratás dec. 8-i'' tart.

— Szitnyaosztályunk választmánya mull csü
törtökön ülést tarlóit Sz.itiivai József polgármesterünk 
elnöklete mellett, mely alkalommal Tirts Rezső ügy
vivő alelnök terjedelmes jelentésben részletesen ismer
tette lefolyt évi működését az egyletnek. C.oburg 
Fülöp herczeg kir. fensége képének leleplezési ün epe 
alkalmából köszönetét szavaz a választmány Rudnay 
Béla főispánunknak, a miért megjelenésével az ünnep 
jelentőségét emelni szíveskedett, továbbá Szilnyai Jó
zsef elnöknek, Til ts Rezső alelnőknek. Állmán Imre tit
kárnak és a rendező bizottsági tagoknak, kik az ünnep si
kerét kivívták. Érdekes a jelentésnek az a része, mely a 
Szilnya látogatóinak számát tünteti fel. Eszerint 805-en 
jegyezték bo nevűket ez évben a névkönyvbe; nevezete 
sen sclmeczbányaiak : 29(5. Selmeczbánya környékéről:

: 104, budapestiek: 279, honlmegyeick: 12, zúlyomm : 10.
pozsonyin: 7, abaujmegyeiek: 5, erdélyiek 4-en. Ba- 

! ranya, Gsongrád, Esztergom, Fehér, Nógrád. Pestmc- 
; gyéből 3—3, összesen 18-an, Gőmör, Szolnok, Szepes- 
í megyéből 2—2. összesen 6-an, Hptó, Ung. Győr 
i Sáros, Békés. Torontálitól: 1 — 1, összesen 6-an, Bosz- 
I lilából: 3. Afrikából (Algériából): 1 volt. Sokan nem 
j jegyezték be nevűket, ? igy bizton tudjuk, hogy 1000-nél 

többen látogatták ez idén a Szitnyát.
_ . Dioráma látható városunkban a Wankovils- 

| ház sarki boltjában Naponkint sokan látogatják a 
! látványosságot s mint bennünket értesítenek, nagyon 

megérdemli a látogatást. Ajánljuk a müveit közönség 
s különösen az ifjúság s gyermekeknek; sok tanulsá
gosat s szépei látnak ott.

— „ Hová szálljunk** czimen a jövő év január 
havában igen érdekesnek ígérkező és a maga nemében 
hézagpótló könyv fog megjelenni, melynek az utazók 
előreláthatólag jó hasznát vehetik; ugyanis e könyv 
Budapest tüzetes leírása, budapesti és kiállítási útmu
tató melleit h a z á n k v i d é k i v á ró s a i n'a k I ö r t é- 
ne 1 ni i, f ö l d r a j z i  és  h e l y r a j z i  l e í r á s á t  t a r- 
t a 1 m a z z a, e leírásokat pedig a s z é k e s f ő v á r o s 
és a vidék szállodáinak leírása és árszabályzala egé
szíti ki. A mű. melynek irodalmi részét Mo s v a  i Hugó 
szerkeszti, magyar és német nyelven tartalmazva összes 
adatait, n külföldi utas által is használható. Azon szál
lodásokat, kik a nékik küldőit kérdőivel eddig vissza 
nem küldöttek, a szerkesztő most arra kéri, küldenék 
ezt kitöltve vissza, vagy ha az iv kéznél nem lenne, 
kérjenek a kiadótól (Belgráder Zsigmond könyvkeres
kedő, Budapest, VII., Kerepesi-úl 14.) másikat.

Nyilttér.Y>«*!••»*«>I j  c m  I l i . - I  r u h á k  u i  ! lm. . :
öltönyönkén t l o  Irt l> k r é r l ..............
la m m t f o l t <>!<». l o l i é r  és .
kém  | . l  k i  l ó i  1 1  i r t  ü l  Itri
kozutt, m in tázo tt és ilauias/olt stl. minő.-* 
fa jtában  és 200Ü különböző s/.in s árnvalu ll 
és vám m onteseii. I I <m i .■>
M  i t  r m m . i r u  / . i i i -H  I i Im  i i . Mim .
délnek . Svajezbii eziuizelt leve lek re  lo  km s és I- .
5 k ros bél

1978. SZ. 
1895. tkvi

i r il (> t é s (> k.
Árverési hirdetmény.

A selmeczbányai kir. járásbíróság mint tikvi ha
tóság közhírré l teszi, hogy Bácsik József illési lakó- 
végrehajtatnak Bácsik Mátyás és Bácsik Anna illési 
jiikos végrehajtást szenvedő elleni 225 Irt tőkeköve
telés és járulékai iránti végrehajtási ügyében a sel
meczbányai kir. járásbíróság területén levő, az illési 
132. sz. tljkvben I. 52.. 53.. 03. hisz. 50. népsorsz. 
Matti ház, udvar és kertből (korcsma és mészárszék) 
Bácsik Mátyást illető >/7 részből álló jutalékára, ezennel 
adószerint 75 frtban megállapított kikiáltási árban, úgy 
130. sz. tjkben fekvő a Bacsikné Bácsik Anna tulajdo
nául bejegyzett I. 54 a, 180/a, 181a. 21* a. 324 b. 
174 a—3. hrsz. 51. népsorsz. alatti ház. keit. rét és 
szántók, és erdőre az árverést 877 fi t bán ezennel meg- 

! állapított kikiáltási árban elrendelte és hogy a lenncbb 
megjelölt ingatlanok az 1895. évi de ez e m b e r  hó 
31 -ik napján délelőtt 10 órakor megtartandó nyilvá
nos árverésen a megállapított kikiáltási áron alól is 
eladatni fognak.

Árverezni szándékozók tartoznak az ingatlan 
i becsárának 10%-át vagyis 87 fit 70 kr. és 7 Irt 5d 
' kr. bánatpénzt készpénzben vagy az 1881. LX. t. ez. 
J 42. §-ában jelzett árfolyammal számi tolt és az 1881.

évi november-hó l-én 3333. sz. a. kelt igazságügyi 
I ministeri rendelet 8. §-ában kijelölt óvadékképes 
I értékpapírban a kiküldött kezéhez letenni, avagy az 

1881. LX. t. ez. 170. §-a értelmében a bánatpénznek 
; :l bíróságnál előleges elhelyezéséről kiállított -zabák- 
' szerű elismervényt átszolgáltatni.

Kelt Selmeczbányán 1895. november 20-án.
A selmeczbányai kir. járásbíróság mint llkvi hatóság.

Heyder kir. jbiró.

Villányi asztali borokat
valódiságáért k ezeskedve i

vasúton bordókban 00 litertől kezdve 
fehér njbor lefejtve . . . literje 18 20 kr. 
siller uj- és ó-bor . . .  „ 10 -18 „
fehér ó-bor . . ...................  20—24 ,.
vörös ó - b o r ..................................  22—26 ..
továbbá finomabb faju pecsenye borok, eognac. 
törköly, seprű pálinka szilvorimn és aszuborok 
külön árjegyzék szerint, melyet kívánatra küldünk.

| Megrendelhető a Váradi-léle pinczegazdaságból 
Villányon. (Baranyamegye)

Szolid ügynökök felvétetnek.

i ............................................... i

■

Tisztelettel aloliroll elvállal 
régi lakásán Sleingriiben 

városrész, a Városi Vigadó 
közelében

G É P K Ö T É S H E Z  j
mindennemű harisnyák ké

szítéséi, nem különben

J A V Í T Á S O K A T
is, ugyanott a legjobb mi

nőségű

KÉSZ HARI S NYÁK j

—
is kaphatók. 

Selmoez, 1895. nov. 22. 
tisztelettel

Novotny Nándorné.



Joerges Ágat özv. és Fia könyvnyomdájában Soinmzb áiyiir,
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