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Hirdetések megállapodás-czerint szamittatnaL

Felelős szerkesztő és laptulajdonos:

K U T I  I S T V Á N

Az expedíciót s hirdetéseket illető reklamációk a lapkezelő

Joerges Á gost özvegye és fia

Hajdan és most.
Mikor az ember az érzelmek óráiban 

iösszejön azokkal, kik Selmecbánya régi 
■diákéletéből láttak egy-egy .darabot s látja 
arcukat kipirulná., szemeiket tűzben égve, 
— egész uj világ tárul fel előtte, a kolle
gialitás, az összetartás világa, (melynek csak 
egyetlen jelszava volt, a szeretet, egyetlen 
törvénye, a szeretet törvénye.

Könyvek hirdetik a régi egészséges 
diákélet szépségét, álmokért he. vti lő poéta- 
sziveket ragadott meg annak költészete. 
Emléke könyet csal a szembe s t i j eszmék
kel, vágyakkal tölti el a keblet. Dicsősége 
nem maradt bent a három hegy s négy folyó 
határain belül: kiment a külföldre is; ott 
is utánzásra talált. Idegen nemzetek fiai 
borultak egymás keblére szellemének hatása 
alatt, ellenségek békültek ki a szeretet paran
csoló törvényei előtt. Egész életre szóló ; 
baráti viszonyok születtek meg a régi kol
legialitás ölén s a testület nagy tekintélye 
épült fel a szeretet alapzatán.

Ilyen volt a selmeci diákélet hajdan . ..
És most? A testület felbomlott apró 

osztályokra; tekintélye alászállott, mert sa
ját kebelében akadtak olyanok, kik azt le
rontották. Szeretet helyen önzés, barátság 
ln-lyett a haszonleső cimboraság lépett életbe.
S ott, hol a mellet büszkén kifeszitve állott 
nn*g a régi kor akadémikusa, önérzettel 
mondva, hogy ö selmeci akadémikus, 
ott ma pirulni kell a mai főiskolai hallga
tónak, mert cime, jellege a lump, korhely, 
könnyelmű s más epitheton ornanszokkal 
szinonim. Ahol régen te rettegtek a testület 
hatalmától, ott ina akadnak olyanok, kik 
bandának, csordának minősitik azt, anélkül, 
hogy megérdemlett büntetésben részesülné
nek. A szeretet üres jelszóvá törplllt, a 
kollegialitás hazug cégérré fajult, mi ma
gunk nevetünk rajta legjobban, — pedig 
talán vérzik a szivünk a régi kollegiali
tás után.

Nem becsülnek meg bennünket sem 
itthon, sem máshol, mert mi sem becsüljük 
meg egymást. A legutolsó kis jogakadémia 
hallgatója is nagyobbnak, többnek érzi ma
gát nálunk, mert testületi szellemünk pang, 
tekintélyünk sírját magunk ástuk meg. 8  
az átok kint az életben is kisért. Urak 
vagyunk ott, hol más nincs rajtunk kívül, 
egyébként tudni rólunk nem akarnak. Le-
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gendaszerü összetartásunkat megbontotta egy 
pár köztünk büntetlenül garázdálkodó „kol
léga, “ — testvéri bizalmas viszonyunk jog
címmé vált a szerénytelenségre.

Ha komoly gondolkodó fővel nézzük 
azt az óriási külöuabséget, ami a hajdani a 
mai állapotoktól elválasztja, kínos érzések 
lepik el a szivet, sóhajok fakadnak a ke
belből s a szégyen pírja futja el az arcot, j 
hogy a régiek hasonlithatlanul jobbak vol
tak nálunk.

Pedig hát a város nem változott. A 
környezet majdnem teljesen ugyanaz, az ! 
emlékek egész raja csakúgy megragadja a ] 
mi lelkünket is, mint a régiekét, szóval a 
kollegiális életnek Selmecbánya ma is oly 
alkalmas melegágya, mint hajdan volt. Más
hol van a hiba : bennünk. Mi távolodtunk 
el egymástól, mi cáfoljuk örökösen a múltat 
tetteinkkel.

Vezető szerepet adott kezünkbe a vég
zet; a magyarizmus előre tolt bástyájának 
gúnyolnak bennünket; életföltétele vagyunk 
a városnak; egyetlen oly irányú főiskola 
vagyunk az országban; a viszonyok kény
szerítő hatása alatt összetartásra, kölcsönös 
szeretetre vagyunk utalva, — s mi veze
tünk á kávéházak füstös helyiségeiben, —- 
a magyarság eszméje üres jelszó ajkunkon, 
— túlsúlyukat a városban nem tudjuk 
helyesen érvényesíteni, — főiskolánk hír
nevét borzalmassá tettük, s szivünkben az 
önzés vert tanyát. Nem pesszimizmus ez, 
de igy van. Szomorú, de hii valóság.

Mi okozta ezt az óriási változást, mily 
gonosz kéz játszott itt közbe, hogy letörje 
azt, ami szép s ültessen helyébe rutát, visz- 
szataszirót? Ki ölte ki az ifjú szivekből 
az idealizmust., a nemes ambíciót, a szere
teted s ki késztetett rá, hogy lelkünk az 
érzékiség posványába jusson, hogy amni- 
ciónk kivesszen, vagy nagyravágyássá fa
juljon, hogy hazug ajkunkon hordjuk a még 
hazugabb jelszót, a szereteted?

Mi magunk. A régi kollegialitásnak 
egyetlen roncsaként fennmaradt a bizalmas 
te  — viszony. Mi az ma? Közelebb hoz 
bennünket egymáshoz? Hisz az utcán is 
alig (ismerjük meg egymást, hogyan ismer
nék tehát meg majd egymást kint az életben?

De azért szentségtörő ajkunkra merjük , 
venni mégis az összetartás és szeretet szent i 
jelszavát s cégére alatt alapját ostromoljuk, i

Lehetetlen, ;iogy a jelen szomorú képe j

kői oly gondolatokat ne támasztana azok 
lelkében, kik egyáltalán tudnak komolyan 
gondolkodni. Az üres lelkitek erre nem ké
pesek. Azokat hideg en hagyja az, ami má
sokat elszomorít, elkeserít. 8  ha az előidéző 
okot keressük, melynek nyomában a mai 
állapotok ijesztően bús képe tárul fel, ha
marosan megtaláljuk: kihalt szivünkből a 
szeretet érzelme. Meghaltunk az egyíhás 
számára, hogy a magunkéra annál jobban, 
annál zavartalanabbik tudjunk élni.

Nem jól van ez igy, ezen segíteni kel
lene. Mindenkit egyenlő mértékben szeret
nem lehetetlen, mert vannak, kik szivem
hez közelebb, s vannak, kik távolabb áll
nak. De valakit szeretnem azért, mert ép 
oly elegáns vagy elegánsabb ruhája van, 
mint nekem, az éd.esatyja keserves keres
ményéből több jut neki, mint nekem, — 
üres, műveletlen lélekre vall. A szeretet ott 
kezdődik, ahol az önzés meghal, ahol a leg
utolsó, legszegényebb kollégámban is ba
rátomat látom, ahol nem nézek el a más 
feje fölött, mert annak a másnak szalma- 
kunyhóban ringott a bölcsője.

S most, amikor kedves kollégáim az 
ismerkedő estélyre készültök, hol barát- 
ságtokat ak árjátok megpecsételni, nem fogja-e 
el lelkűteket a komoly gondolatok egész 
raja, nem hozza-e intenzivebb dobogásba 
sziveteket a barátság szent érzelme? Vagy 
egyáltalán tisztába vagytok-e azzal, hogy 
miért mentek oda? Templomba fogtok menni 
a barátság templomába, hol áhítat kél a 
lélekben, a köznapi érzelmek eltávoznak a 
szívből, templomba, hol mint érett emb írek 
barátságot esküdtök egymásnak.

Aki nem ezzel a szándékkal megy, az 
inkább ne is menjen oda. Ne profanizálja 
a többi érzelmeit. 8  aki elmegy, tudja meg, 
hogy onnét kötelezettségekkel távozik. A 
hagyományos kézszoritás szertartása alatt 
szivébe zárja társait, nem egy hétre, vagy 
egy hónapra, hanem egy életre . .

Barátaim! szeressük egymást!

A város közgyűlése.
A város októberi közgyűlése a bizott

sági tagok szokatlan érdeklődése mellett 
folyt le. A gyűlésen L i t s  Gyula főispán 
elnökölt, aki megnyitó beszédében a kor
mány föladatairól s eddigi tevékenységéről
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emlékezett meg szép beszédben, melynek 
végén nagy lelkesedéssel szavazott bizal
mat a közgyűlés a kormánynak.

Tudósításunk a közgyűlésről a követ
kező:

Elnök: Lite Gyula főispán.
Jegyző: Vörös Ferenc tb. főjegyző.
Ügyész: Balás Hugó dr. tb. t. ügyész.
Jelen voltak: Baán Elemér, Bárdossv Antal. 

Cziczka Sándor. Ernst Zsigmond, Farbaky István, 
Fizély Károly, Gazsó Mihály. Gregus Antal. Hiindel 
Vilmos, Heine Hugó. Jezsovits Károly, Király 
Ernő, Lestyánszky József, Oszvaldt Gusztáv, Pe- 
lachy Ferenc. Sobó Jenő, Stuller Gyula, Székely 
Vilmos, Schwartz Ottó dr.. Vitális István, Velits ; 
György. Vojtás Mátyás. Wankovits Lajos, Weisz i 
Jakab, Weisz Ignác bizottsági tagok és a tiszt- j 
viselők.

Lite Gyula főispán délután 3 órakor meg
nyitja a közgyűlést. Megnyitó beszédében a kor
mány jövő feladatait ismerteti. Első és legfonto
sabb teendő az alkotmány körülbástyázása, meg
erősítése. hogy nehogy egykönnyen válság érhesse 
megint az országnak legféltettebb kincsét. A 
Nemzetgazdasági feladatok is rendkívül fontosak 
s ezek között különösen a kivándorlás kérdésének j 
az eddigitől eltérő alapon való megoldása. A ki- i 
vándorlást meg kell nehezíteni s egyúttal gondos
kodni kell arról, hogy a nép a hazában munkát és [ 
kenyeret találjon. A munkás kérdés megoldása j 
rendkívül fontos, nehéz feladat, amely elöl azon- j 
bán nem zárkózhalik el a kormány. Sok a tenni I 
való az igazságügy, a pénzügy terén s az állami j 
kormányzás minden ágazatánál, de a nemzet bi- ! 
zalommal várhatja e nagy kérdések megoldásának 
idejét, mert a kormány és a többség a teljes bi
zalmat megérdemli. A maga részéről mint a kor
mánynak e város vezetésével megbízott bizalmasa 
kéri a város közönségét, hogy bizalmának adjon 
kifejezést a kormány működése iránt.

A közgyűlés lelkesedéssel tetto magáévá az 
indítványt. Lite Gyula főispán ezután a nemzet- i 
nek közeli ünnepéről, a nagy szabadsághős Rákóczy 
hamvainak közeli hazahozataláról emlékezett meg 
s indítványozta, hogy a város önmagához mél
tóan vegye ki részéi a nemzeti ünnep mentői fé
nyesebbé való tétele érdekében. Helyesléssel fo
gadta el a közgyűlés ez indítványt is.

A polgármesteri jelentés szerint a közigaz
gatás és háztartás múlt havi menete rendes volt.
A jelentés szerint a tanács több munkálatot vett

V álasz.
írtad  nekem én édes jó Anniim, 
hoilH összetöri szirom az a lány : 
kértél, hogy ne szeressem oly nagyon, 
mert el fog emésztő i a fájdalom . . .
Ks én mégis imádom, szeretem 
félénken . . . titokban . . . bár érzem, 
hogy blis sejtelmed bizton teljesül, 
ha szivem tovább is érte hévül 
De ha látnád mosolygó két szemét, 
mellyel megbontja az ember eszét 
s hullnád csengő, lágy já tszi szarát . . .
Nem tudom nem szeretni azt a lányt!
A szőke szive hasztalan eped, — 
nem rég még a szivem értté epedt. 
akkor csak játszott, kacagott rajtam , 
ha panaszra nyílt vonagló ajkam . . . 
volt idő, hogy nevetett szivemen . . .
Mily következetlen a szerelem .'
Bár érzem, csalódom, csak szivemben sírok, 
bús sorokat hozzád sohasem írok . . . 
de ha mégis panaszra nyitna néha szám : 
ne neheztelj meg. én édes jó Anyám . . .

II. J.

A jeg y esek .
Balázs Ignác tárcája.

A tárgyaló terem a szorongásig megtelt po
ros felekkel. Négy hét előtt lakodalmas nép volt 
ez a tisztes társaság, de a sors az utolsó pilla

tervbe, amelyeknek célja a lakosság jóllétét emelni. 
Különösen sürgős már a szegény kérdés megol- 

! dúsa. amiről közelebbről konkrét javaslatot tof- 
| jeszt a tanács a közgyűlés elé. A drágaság okozta 
| sanyarú állapotokkal is foglalkozik a tanács s 
j igyekezni fog a drágaság fokozódása ellen is meg

védeni a népet. Elismeréssel emlékszik meg je- 
I lentése során K ubinyi József tanító működéséről 

aki tanítványaival az iskolából kikerülésük után 
| is foglalkozik, takarékosságra, józanságra, munka

szeretetre szoktatja őket. úgy hogy azok tényleg 
kiválnak.

A polgármesteri jelentéshez Hiindel Vilmos 
szólott hozzá, a város területén működő többi 

i tanítók érdekében kérve azt, hogy a jelentés egy 
kifejezése hogy t. i. a Kubinyi tanítványai kivál
nak, módosíttassák úgy, hogy beválnak.

A polgármester felvilágosítja, hogy nem pe
dagógiai szempontból értette a kiválást, — a ki
fejezés megváltoztatása ellen külömben semmi 
kifogása, mert nagy súlyt nem helyez a szavakra.

Weisz Ignác a polgármesteri jelentésből azt 
értette, hogy a drágaság ellen fogyasztási szövet
kezetek alakításával szándékozik a tanács véde
kezni.

Ő nem barátja a szövetkezeteknek és nem 
látja szükségét azoknak Selmecbányán, a hol nagy 
a verseny a kellő számú kereskedő között s ahol a 
közönség nincsen kiszolgáltatva egy-két üzletem
bernek. Hogy a népet sem olcsóbban sem jobbal 
nem látja el a szövetkezet, igazolja ezt a béla- 
bányai és a selmeci belvárosi szövetkezetekkel, 
amelyek az árukat nem adják olcsóbban.

Gazsó Mihály a szövetkezetek haszna és 
üdvös volta mellette szólal fel. Ö ismerője a szö
vetkezeti ügynek, a bélabányai szövetkezetnek 
igazgatósági tagja is és tudja, hogy a szövetkezel 
áldása a népnek. Már azért is szükséges a szö
vetkezetek pártolása, hogy a magyart is a mun
kára és kereskedelemre szoktassuk, neveljük, mert 
sok helyen ki van téve a nép a beözönlő izraeli
ták zsarolásának.

Weisz Ignác tiltakozik az ellen, hogy a zsi
dók nem volnának jó magyarok, sajnálja, hogy 
ilyen kifejezések hangozhatlak el ebben a teremben.

Gazsó Mihály kijelenti, hogy szavait félre
értette Weisz Ignác, ő nem a bennlakó zsidóságot 
értette, hanem azokat, akiktől maga a magyar 
zsidóság is őrizkedik, a kozákokat.

Lite Gyula főispán kijelenti, hogy ha a Gazsó 
Mihály szavai úgy lettek volna érthetők, mint 
Weisz Ignác biz. tag értette, ő maga is megtette

volna megjegyzését, de e kijelentések nyilván
valóan ném a hazai, s jó magyar zsidóság ellen 
voltak irányozva.

Szitnyai József polgármester felvilágosításul 
kijelenti, hogy nem szövetkezetek alakításával 
szándékozik a drágaság ellen védekezni, de élelmi 
cikkeknek beszerzése által, mint pár évvel ezelőtt, 
mikor burgonyával és kukoricával látták el a népet.

Az erdőmester jelentésénél B aán  Elemér 
szólal fel a város közönségének fával való ellátása 
tárgyában. Az erdőmester bejelenti, hogy a város 
erdeiből üzemterv szerint több fát nem produkál
hat s igy ha a kincstár nem ad el fát, előrelát
hatólag zavar lesz a faszolgáltatásnál.

A jövedéki hivatal jelentése szerint a fo
gyasztási adót a folyó évben 542lo K. 56 fillért 
jövedelmeztek, 406 K. 33 fillérrel többet, mint 
a múlt év hasonló szakában.

Vihnye-fürdő bérletére nézve W inter Sándor 
és társa állal benyújtott ajánlatot nem tárgyalta 
a közgyűlés, de kimondotta, hogy még e hó folya
mán rendkívüli közgyűlés hivandó össze.

Lite Gyula főispán kijelenti, hogy mivel 
egészségi állapota miatt aligha vehet részt a rend
kívül közgyüléseu, szükségesnek tartja most fel
szólalni és figyelmeztetni a bizottsági tagokat, 
hogy a városra nézve e nagy fontosságú kérdés
ben a legnagyobb bölcseséggel és előrelátással 
határozzanak. Ö aki kezdettől kezdve barátja volt 
a fürdő házi kezelésének, mert látta, hogy javára, 
felvirágzására szolgál ez a fürdőnek, most maga 
is belátja, hogy a házi kezelés nehézkes. Mind
azonáltal szók nagyon jó ajánlat mellett javasolja 
kiadni a fürdőt s különösen az 50 éves bérlet 
aggályos, mert 50 év nagy idő, óriási átalakulások 
történhetnek az alatt, amelyek szinte beláthatat- 
lanná tehetik a fürdő jövőjét. Újból ajánlja tehát, 
hogy kiváló megfontolásssal és gondosággal ha
tározzanak a bizottsági tagok ebben a kérdésben.

A városi tisztviselők fizetés rendezési ügye 
került sorra.

A tisztviselők a nagy drágaság miatt fizeté
sük javítását s rendezését kérték. Svchla Gyula 
miniszteri tanácsos biz. tag elnöklése mellett egy 
bizottság kidolgozta a javaslatot, amely szerint 
a városi tisztviselőket a megyei tisztviselői fize
tések mintájára rangosztályokba sorozták. A 
mostani drágasági pótlékot és a fajárandóságot 
nyugdíjba beszámítható fizetéshez csatolta e javas
lat s a lakpénzt is emelte. A gazdasági bizottság 
elfogadásra ajánlotta a javaslatot.

Ezzel szemben a tisztviselők azt kérték,

natban megváltoztatta rendelkezését s a kik a 
templomba voltak menendők díszes esküvőre, 
idejöttek törvényt állani a fenyitőbirósághoz.

Közvetlenül a sorompó előtt áll egy elhája- 
sodolt szakállas férfi s egy súlyra nézve talán 
egyenlő, de kevésbbé szakállas asszony. Ezek a 
néhai örömszülők. Mellettük dráma hősnői pózban 
látjuk a volt menyasszonyt, egy élete tavaszából 
rég ki vedlett hölgyet, akit Neumann Lázár, a volt 
vőlegény, bájosnak és kellemesnek nevezeti, a 
mikor a Journalban rokonaival és barátaival tu
datta a jegyváltást. Számoljon érte lelkiismere
tével. E rfem éppen festői csoporttól, melyben a 
vádlottakat volt szerencsém bemutatni, gondosan 
kimért távolságban áll a panaszos, az előbb em
líteti Neumann Lázár.

Tehát két héttel ezelőtt történt. A Schwarlz- 
kopf IApót házában már mind együtt volt a la
kodalmas nép és kéjelegve szíttá a pecsenye illa
tot, mely a konyhából áradt ki. Kohn Izrael be- | 
hunyta a szeméi és megesküdött rá, hogy papri
kás hal is fő egy bográcsban. Sőt Tulpenduft 
Salamon határozottan azt állította, hogy ebéd 
előtt Fort-Artur keserűt fognak felszolgálni, ő már 
látta az előszobában az Első Kecskeméti Kognak- 

\ár palackjait. És még mindig vannak, kik nem j 
hisznek a klairvoyance csodáiban. A menyasszony |

is felkészült, meglette az utolsó ecsetvonásokat 
és mikor a násznép elé lépett, mindenki kényte
len volt elösmerni, hogy a bájos arca pompásan fest.

Vájjon mit fog hozzá szólni a vőlegény? 
Hogy fog hizni a boldogságtól, ha meglátja ebben 
az igéző loálelben. De hol is marad olyan sokáig! 
Három óra és ő még mindig nincs itt.. Pedig már 
jóformán indulniok kellene, mert az esküvő ne
gyednégykor lesz. A násznép is aggódni kezdett, 
nem annyira a vőlegény, mint inkább a lakoma 
miatt. És agódott, — nem ok nélkül — maga 
Schwartz Lipót is. A hozományt, melyet megál
lapodás szerint 48 órával a lakodalom előtt köz
jegyzőnél kelleti volna lefizetnie, mai napig sem 
helyezte biztonságba. Pedig gondolhatta volna, 
hogy ennek mily szomorú következményei lehet
nek. Kétszer érezte magát már apósnak, s mindig 
ezen a csekélységen mull, hogy örvendetes családi 
változás nem következett be nála.

Az óra negyednégyet ütött és ezzel a pánik 
elérte a tetőpontját. A konyha illat és kecskeméti 
baracklikőr szag által megvesztegetett vendégek 
Schwartz Lipót pártjára álltak s biztatták, hogy 
a vőlegényt élve vagy halva kerítse elő. Schwartz 
megfogadta a tanácsot. Az expedícióra magával 
vitte feleségét és leányát is, továbbá Kohn Izráel 
és Mauskopf Naftali testi-lelki jó barátait, akikre,
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hogy az ötödéves pótlékot terjessze ki a közgyű
lés minden tisztviselőre, a drágasági pótlékot 
csatolja a fizetéshez s a lakpénz emellossék.

Stuller Gyula dr. a fizetésrendezést kidolgozó 
bizottság nevében elfogadásra ajánlja a bizottság 
javaslatát.

Baán  Elemér pragmatikát kér a rendezéshez.
H e in c z  Hugó az egyházi tisztviselők (izeié- 

seinek javítása nélkül nem hajlandó sem egyik 
sci„ raásik javaslatot elfogadni s indítványozza. 
lu,gy az egész ügy vétessék le a napirendről.

Lits Gyula főispán javasolja, hogy addig is 
inig az állami segélylyel véglegesen rendezni lehet 
a tisztviselői fizetéseket, ideiglenesen is segítsen 
a közönség a rosszul fizetett tisztviselőkön.

A közgyűlés levette az ügyet a napirendről 
azzal, hogy a jövő közgyűlés elé újabb javaslattal 
terjesztessék elő.

Hátidéi Vilmos ez ügygyei kapcsolatban az 
iskolák államosításának kérését sürgeti.

Több birtok eladási ügynek megszavazása 
után megbizatott a tanács, hogy II, Bákóczy Fe
renc hamvainak hazaszállítására rendezendő nem
zeti ünnepen való részvételről, küldöttségektől 
gondoskodjék.

A tanács előterjesztését B r e y e r  József er
dészeti lőiskolai hallgató díjtalan erdőgyakornok- i 
nak vétetett föl. Az F. M. K. E.-be a város belépeti 
rendes tagnak.

A gyűlés hat órakor ért véget.

Selmecbánya népesedési 
mozgalma.

Stuller Gyula dr. ..Selmecbánya közegészségügye c müvéből.

Tájkórok és helyikórok. Bányászaszály.
Bányaaszály, helyesebben a görbe fejű bél

féreg okozta megbelegülést — ancliylostomasis — 
Selmecbánya egészségügyi leírásánál mint helyi- 
kórt nem is kellene fölemlíteni, miután a bánya- | 
inkban szigorú ellenőrzéssel végrehajtott tisztasági : 
rendszabályok következtében a munkásoknak ez 
az egykor oly gyakori, nagyfokú vérszegénység- 1 
ben megnyilatkozott betegsége már 1882-ik évben ! 
megszűnt s azóta, itt nem fordul elő.

A bányaaszály nem egyéb, mint az Anchy- , 
lostomum duodenale bélélősdi állal okozott,seny vés 
beteges állapot.

Az Anchyloslomám, melynek nősténye 10— 
18 mm., a hímje 6—10 mm. hosszú, vérrel táp- 
lálkozik; leginkább a tropikus éghajlat lakosainál

mint kezesekre számított, ha Neumann az egy
szerű becsületszóval nem elégednék meg.

Hosszú és fárasztó nyomozás után a Bazilika 
kávéházban végre ráakadtak a vőlegényre. Éppen 
kalabriászl játszol!. Az expedíció tagjai közre fog
ták, miközben Schwarlz igy szólott hozzá.

— Lázár, meg vagy bolondulva? Ma van 
az esküvőd s te kalabriászl játszol ? Rögtön tedd 
le a kártyát és gyere velem.

• Nem melletek — felelleílcgmávalNeumann, j 
nagyon érdekes a párti.

Kohn Izrael, ugyanaz, aki fentebb a klair- j 
voyence eseteit egygyel szaporilá — vállalkozott, j 
hogy kijálsza a pártit, inig Neumann meges- 1 
kúszik. De ez kijelentette, hogy nem fogad el he- ' 
lyellesl, hanem maga akarja végig élvezni a pártit, j

— Lázár — szólalt meg újra Schwarlz 
Lipót — to nem bízol bennem? Én esküt teszek 
neked, hogy az ezer forintot meg fogom fizetni 
november elsején. Akár váltót is adok. Vagy 
akarsz kezest? Itt van Kohn Izrael és Mauskopf ; 
Naftali, ők szívesen jót állanak értem.

E pillanatban Kohn és Naftali kiváltak a 
társaságból és nyoinlalanul eltűntek.

Neumann Lázár nem szólt semmit. Ez egyike 
vula azon sokatmondó hallgatásoknak, melyekkel 
nyomon lépten találkozunk a novellákban és a

fordul elő. 1879-ben a Szt.-Gotthard-alagut fúrá
sánál a munkások körében ezen bélféreg okozta 
anaemia járvánvszerüleg lépett fel.

Magyarországon Dr. Tóth Imre a selmec- 1 
bányai munkások körében nagyon elterjedt 
bányaszaszály okát 1881-ben kezdte kutatni s 
rájött, hogy a bányászok nagyfokú vérsegénységet 
és senyves állapotát épen úgy. mint a Szt.-Gott- 
hard-alagut fúrásánál dolgozó munkásoknál a görbe- 
szájú bélféreg okozza. Tóth dr. a Ferenc József- 
akna munkásainak 92%-át, Zsigmond-aknának 
85 °/o”át találta bélféreggel fertőzve.

A bányák tisztán-tartásával a régi Hygiena 
nem sokat törődött, a bányák menetei emberi 
ürülékekkel voltak fertőzve s a mennyiben a bánya 
hőmérséke 20° G-nál magasabb volt, a bélsárral 
kiürült peték, a vizes nedves talajban álcákká fej- j 
lődtek az álcák bélsárral táplálkoztak, bebábozód- 
tak s a szabad szemmel nem látható bábok, bánya
vízzel, sárral, piszokkal a munkás kezéhez innen 
az éleihez tapadtak s az igy lenyelt bábokból a 
belekben féreggé fejlődtek.

Ma is találkozunk vérszegény bányamunkással 
de a senyves kinézést nála nem béliéreg okozza 
hanem a célszerűtlen, hiányos táplálkozás, a 
pálinka mértéktelen élvezete, a túlzsúfolt, rossz 
nedves lakás.

Az utolsó években a munkások bélsarában í 
megejtett górcsövi vizsgálatok bélféreg petéire nem 
bukkantak.

Ólommérg’ezés.
Ismeretes, hogy az itteni fémkohászattal fog

lalkozó munkások szervezetét az ólomgőzöknek, a 
légző és emésztő szervekben, a test felületén, a 
bőrön át a vérkeringésbe vájó bejutása nemcsak 
meggyüngili, de sok esetben tönkre is teszi. Meg
ható egy súlyos ólomkolikában vergődő beteget 
látni és mégis a munkások a sulyosab megbete- 
gülésekkel szemben is olykor a legközönyösebben 
viselkednek; a végtagok reszketését, különösen i 
a feszitő izoinzatban létrejött hűdeseket, testük J 
beteges, senyves állapotát mindaddig számba nem ; 
veszik inig ez őket a munkában nem zavarja. A 
munkás jól tudja, hogy az ólommérgezés leg
radikálisabb kúrája: a kohómunkával végleg fel- i 
kagyni; ezt azonban nem szívesen teszi, ifjúkora ; 
óla dolgozik ott, valamivel talán jobb is a keresete. ' 
mint a bányánál.

Mint minden más megbetegülésre, úgy az 
ólommérgezésre is az egyik munkásnak több a I 
hajlamositása, mint a másiknak; az ólom az egyik

melyek a helyzetet rendszerint aggaszlóbbá teszik. 
Óh mért nem volt itt valami ügyes hipnotizőr, 
hogy azt szuggerálla volna az ifjúnak, hogy már 
megkapta a hozományt? Milyen használ lehetett | 
volna most venni ennek a hírhedt tudománynak! j

Neumann Lázár, mint előrelátható volt, nem j 
adóit az ígéretre semmit. Ekkor Sclnvartz Lipót j 
és a két hölgy, I. i. felesége és leánya, akik szó- j 
val és napernyőkkel eddig is élénk részt vettek : 
a diskurálásban, a teltlegességek himes mezejére ; 
léptek. Szegény Lázár! Soha emberen annyi foly- j 
tonossági hiányt nem konstatáltak, mint a mennyit 
az ö bőrén hasogattak az egyenetlen tusában, j 
Még a ruháját is annyira összetépték, hogy nincs ! 
az a szabó, aki azt ismét szerves egészszé tudná i 
kögileni.

Ezért állott ma a Schwarlz família a bíróság 
elölt, mely az apát busz forint, az anyát és leá- j 
nyál pedig egyenkinl tiz forint büntetésre ítélte. 
A közrészvét természetesen az exmenyasszony 
felé irányult, aki annyi balszerencse közt oly sok 
viszály után mai napig se tudott férjet kapni.

Csak az öreg Schwarlz mormogott valami 
olyasfélét a bajusza közé:

— Ha vöm nincsen, legalább megmaradt a 
Kecskeméti baracklikör és a Porl-Arlur keserű.
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szervezetben nagyob kárt okoz, mint a másikban. 
Még mielőtt a Dr. Tóth Imre bányakerületi fő
orvos által az ólommérgezés megakadályozása, 
illetve megszüntetésére javaslatba hozott óvórend
szabályok kellő szigorral alkalmaztatlak volna, 
gyakran találkoztam kohó munkással, ki íém- 
kohóuál alig volt nehány napon át alkalmazva 
s már is az ólómmérgezós tüneteivel jelentkezett 
nálam: de találkoztam olyannal is, ki társaival a 
pörkölő pesteknél, ólomtisztitásnál, ércolvasztásnál 
dolgozott s kinek a tisztaság iránt cseppel sem 
volt több érzéke, mint a gyakrabban megbetege
dett munkástársainak és mégis sok évi munka 
után sem betegedett mególommérgezésben sohasem.

Dr. Tóth már 1882-ik év óta állandóan 
fáradozik, hogy a kohómunkások egészségét meg
óvja az ólomnak a szervezetbe való bejutása ellen. 
Számos kísérletével kimutatta, hogy az ólomgőz, 
ólompor az üzerahelyiségek falazatára, az azokban 
elhelyezett összes berendezésekre, a talajra, a 
munkások ruházatára lerakódik, azt a munkás 
belélegzi s a szennyezett kézzel érintett tápszer
rel a gyomorba viszi.

A Dr. Tóth által javasolt óvrendszabályok 
oda irányulnak, hogy az ólomgőzök bő szellőz
tetés és a pestek körül alkalmazott köpönyeges 
alakú készülékekkel felfogassanak és kürtőszerü 
felső készülékükkel a háztető felé vezettessenek. 
A munkásszemélyzet friss ivóvízzel száját órán
ként kiöblítse, a munkából távozása és evés előtt 
arcát, kezét megmossa. A lángpestek és ólom- 
lisztitó kemencék munkásainak az orrüregek ki
mosása is kívánatos volna, ezenkívül az orr és 
száj előtt respirátorok alkalmazását ajánlja. Kí
vánatos volna továbbá, hogy a munkások napon
ként, vagy legalább hetenként egyszer, ólmot oldó 
sóval telilett fürdővizbdn fürüdjenek. Helyes volna 
ha az ólomüzés és tisztítás mellett foglalkozó 
munkások az üzem részéről ruhát kapnának, a 
melyet időnként kifőznének, kimosnának. A ré
szeges munkásokra fegyelmi büntetést kellene 
alkalmazni. Minthogy a bő fehérjét és zsírokat 
tartalmazó és könnyen emészthető Lápszerek az 
ólommérgezésnek ellenszerei, a munkások napon
ként egy-egy liter lejjel volnának ellátandók. Oly 
munkás, a kinél az ólonimérgezés tünete jelent
kezik, más fzglalkozáshoz osztandó be.

A mióta Dr. Tóth javaslatait a kohóhivatal 
nagy részben foganatosította, az ólommérgezett 
munkások száma szemlátomást csökkent, mit ezen 
kimutatás is beigazol.

É vben
\ oltólom- 
mérgezés

Munkára
Képtelen

Járó 
beteg '

Beteg
nap

Munkások
száma

1885 103 82 21 1493 204
188(1 94 82 12 1168 205
1887 90 77 13 1024 206
1888 101 74 27 970 205
1889 r»i 44 7 596 210
1900 47 40 7 601 226
1901 78 59 14 461 229
1902 98 74 24 1099 261
1903 148 101 47 1501 306
1904 163 106 57 1709 294
190f> 241 189 52 2612 328
19(1(1 140 110 80 1749 365
1907 147 94 53 1214 363
1908 213 144 69 1661 386
1909 196 • 135 60 3247 386
1900 110 55 55 1855 382
lom 113 66 48 1006 382
1902 47 15 32 289 359
1903 40 9 31 303 296
1901 25 6 19 204 290

1905. 11/30- g (1 5 1 151 271
1385-1901. IX 30-ig 2261 1467 679 23916 6168

Igaz ugyan, hogy az egyes évek kimutatá
saiban némi hullámzás mutatkozik, mit részben 
az érc tömegesebb feldolgozása, részben pedig a 
javasolt óvrendszabályok hiányos alkalmazása 
okozhatott: 100()-ik évtől kezdődőleg azonban, 
midőn a kohóhivatal a körolvasztóknál a füst és 
ólomgőzök elvezetésére a jelenlegi, földig lebocsát- 
ható, zseniális, köpenyeges készüléket alkalmazza 
s a mióta Dr. Tóth javaslatainak nagy részét nem
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csak elfogadták, hanem a munkások szigorúan 
be is tartják, ólommérgezéssel alig találkozunk; 
1905-ik évben már csak ti munkást kellett ólom
mérgezés ellen gyógykezelni.

Magam is annak a nézetnek adok kilejezést 
hogy valamint a bányászaszály, épen úgy az 
ólommérgezés is a helybeli kohómunkások közölt 
megszűnt.

(Vége.)

Színházi rovat.
Szombaton, október 6-án a nemzeti gyász

ünnepre való tekintettel díszelőadás volt. * A ma
gyar dal» című melodrámát hallgattuk végig, j 
melyet Margittay szavalt a színházi zenekar kí
sérete mellett. Az igazat megvallva már tapasz- j 
talatból nem sok reménynyel s várakozással néz
tünk a díszelőadás elé. Az érdeklődés sem volt 
valami túlságos. Nagy baj volt. hogy Margittay ; 
túl volt terhelve, ami miatt Heroldek és Kernel- i 
ezen mesés szép melodrámájának nem minden | 
szépségét élvezhette a közönség. Az élőképek a 1 
viszonyokhoz arányitva eléggé jók voltak, de itt 
is a már két Ízben hangoztatott panaszunkat kell 
ismét elővennünk, hogy t. i. igen kicsi a színpad. 
Az élőképek után Rudnyánszky egy felvonásos 
színművét, Petőfit néztük meg. Margittay több 
helyen ügyesen alakitolta Petőfit. Kedves jelenet 
volt a Petőfi álma, jól játszott Csipkés Pál Jfrdőssy
K., Mednyánszky Berta Jónás M. jelenetének első 
részében igazán bájos volt.

«A sárga csikó* s «Gül-Baba> került vasár
nap színre. Az egyik ifjúsági előadás volt féláru 
jegyekkel. Csodálkoztunk, hogy középiskoláink 
tanulói nem mutattak nagyobb érdeklődést az 
igazán kedves meséjű népszínmű iránt. Ráthonyi 
Stefi, kit az idei szezón alatt először láttunk a 
deszkán, kedvesen játszotta Esztike szerepét, jálé 
kából azonban kiolvastuk, hogy a külső hatásra 
nagy gondot fordít. Bakay András Erdőssy K. 
egy-két jelenetében igazán élethűen mulatta be a 
magyar gazdát. Csorba Laci A m old  A. szintén 
sikerét ért el játékával. A cigányok A nday  és 
Fécskay igen sok derült perccel ajándékozták 
meg a publikumot. Gulyás M. a Gelécsery sze
repében, mint’ pusztabiró nem tudott érvényesülni. : 
Az ő tehetsége más zsánerű. — Este a «Gül-Baba» i 
második előadásán igazán szokatlanul nagy volt í 
az érdeklődés. A ház teljesen zsúfolt volt. Az est 
szenzációját Fenyvesy (liga fellépése képezte Gábor 
diák szerepében. Általában az előadásról ugyan
azt mondhatjuk el, amit ezen darab első szemlé
lése után már elmondtunk. S még egyet. Műértő 
közönségünket kivéve sajnosán konstatáltuk,meny
nyire műveletlen a publikum egy része. A legszebb, 
leghatásosabb jeleneteket teszik hatástalanokká 
máshova illő magaviseletükkel, amit már Fehér 
Anna előadásánál is nem csekély szégyen érzettel 
tapasztaltunk.

Hétfőn, 8-án este Martos és .lakobi nagy 
sikereket aratott operettje, a «Legvitézebb huszár* 
került színre. Az érdeklődés elég nagy volt ezen 
nemzeti múltúnk egyik fényes lapját megörökítő 
darab iránt. De Ráthonyi Stefi iránt érdeklődött 
a publikum, ki Julietle szerepét alakította. Játé
kát általában sikerültnek mondhatjuk, bár szere
pének egy-két mélyebb tendenciájú részét a külső 
hatás kedvéért feláldozta. A bezáró jelenet, mi
dőn Simonyi óbester Riverolles vicomte-tal Gyónj 
Maliid, mint egyetlen bátor emberrel kezet szőrit, 
teljesen ellaposodott. Zoltán Ilonka hangjában 
ismét több helyt gyönyörködtünk, játéka azonban 
gyönge volt. Arnold A. Simonyi szerepét általá
ban jól alakitolta, Gyuri Gulyás M. játékában 
sok volt a zsidós s cigányos motívum, ott azon
ban, hol Juliette parancsszavára masíroz, igen 
sikerültén játszott. Bressau Hegyessy N. játéka 
néhol igen finom volt. Több helyen nagy ügyes
séggel találta el azt a hangot, melyet szerepébe 
lehelt az operett szerzője. Végül még Erdősy
K.-t említjük föl, ki Dőry kapitánynak sikerűit 
alakját mutatta be.

Az ‘Őrangyal* cimü vígjáték került színre 
kedden. A darab meséjét ösmerve különösen a 
hölgyközönség távol tartotta magát. Némi érdek
lődéssel néztük s hallgattuk végig a lulmodern 
vígjátékot, mely a XX. századbeli házasságok sivár 
képét tárja elénk. Jagnes Chardin Gulyás M. a 
nála már megszokott ügyességgel alakított, a 
«cimpilimpi»-hez nagyobb reményeket fűztünk. 
Ráthonyi játéka elég sikerüli volt. Marianne 
Györy M. alakítása most nem aratott akkora 
sikert, amilyet a «Fehér Anna* után várni lehe

tett. Fécskay egy pár szóból álló szerepén is ott 
volt az ügyes komikus bélyege. Margittay játéka 
alapjában szintén sikerültnek minősíthető. Álta
lában azonban elmondhatjuk, hogy a darab nem 
a legfényesebb fogadtatásban részesült.

Annál nagyobb volt az érdeklődés a «János 
vitéz* iránt, melyet szerdán adtak színészeink. 
Kukorica Jancsi Jakab ffy  Jolán kedves alak volt 
a színpadon, sok tapsot is kapott, kedvességén 
azonban az affektálás nyomait véltük felfedezni. 
Iluska Fenyvessy  0. már szerepénél fogva is a 
közönség kedvence volt; kár, hogy hangja nem 
erősebb. Átgondolt szereppel állt a publikum elé, 
megérdemelte a tapsokat. N. Zoltán 1. játéka 
minden érzést nélkülözött, teljesen fád volt. A 
leghatásosabb jelenetek sem voltak képesek sze
repe iránti nagyobb érdeklősre birni. Nagy derült
séget keltett Gulyás a francia király szerepében. 
G. Székely R. egyáltalán nem illik belé a Gonosz 
mostoha szerepébe, bár a jóakarat nem hiányzott 
nála. Bagó Arnold A. játéka ügyes volt. Mindazon
által a a közmeggyőződés, hogy a «János vitézi
nek már sikerültebb előadását is láttuk.

Fényes és nagyszámú közönség nézte végig 
a «Heidelbergi diákéletet*. Károly Henriket Mar- 
gitlay  alakította. Játéka megközelítette azt az 
alap eszmél, amit az egész darab felépül. Katica 
Jónás M. több helyen bájos alak volt; meglátszott 
rajta, hogy szerepét szeretettel adja elő. Gidyás 
M. sikerültén alakította a régi viszonyok közé 
jutott, ismét ifjú dr. .Kitinért, Erdőssy  pedig vá
rakozáson felül játszotta meg a Lulz komornyik 
szerepét. Az est mégsem mondható sikerültnek. 
A darab előadása nagy színpadot tételez föl, je
lenetei nagyszabásúak. Kis színpadon nem is fog 
az soha érvényesülni. Ugyanezt a darabot láttuk 
ezelőtt két évvel. Némely jelenet lényeges válto
záson ment át a tegnapi előadás folyamán a da
rab rovására.

Vasárnap délután félhely árakkal«János vitéz* 
este rendes helyárakkal «Mádi zsidó*. Hétfőn itt 
először «Koldus gróf* nagyoperetté. Kedden 
«Koldus gróf*. Szerdán Mezey Klmán igazgató 
felléptével ‘Takarodó* színmű. Csütörtökön «3 
Ajax* itt először bohózat. Pénteken itt először 
«Gyöngyélet» énekes bohózat. Szombaton «Gül- 
Baba* nagy operetle.

K Ü L Ö N F É L É K .
— Kinevezés. A m. kir. központi dohány

jövedéki igazgatóság Szitnyai Kornél fizetésiden 
dohánygyári gyakornokot fizetéses gyakornokká 
nevezte ki.

— Fekete Lajos ünneplése. Szép ünnepélyt 
élvezett végig városunk 13-án szombaton este A 
főiskolai hallgatóság fáklyás zenével tisztelte meg 
Fekete Lajos miniszteri tanácsost. Az ifjúság szó
noka Blickhard József szép szavakkal tolmácsolta a 
hallgatóság szereidét s ragaszkodását, mire Fekete 
Lajos meleg, meghatott szavakban mondott köszö
netét, ígérve, hogy szeretető, mellyel a hallgatóság 
iránt a múltban viseltetett, a jövőben sem vészit 
i n te nzi v i l ásából.

— Házasság1. Néhai Moesz Géza líceumi 
tanárnak leányát Moesz Izabellát e hó 17-én ve
zeti oltárhoz Frank  Dezső Szegeden.

Eljegyzés. Wetzler Mór fiatal kereskedő 
a múlt héten nljegyezte Susitzky  Gizella kisasz- 
szonyt Nagy-Lócsáról, amiről külön értesítés he
lyett ezúton értesíti ismerőseit.

Kálmán napja. Tegnap volt nevenapja 
Horváth Kálmán rendőrfőkapitánynak, amely al
kalommal számos tisztelője kereste fel a közsze
retetnek ürvedő tisztviselőt. A rendőr tisztikar 
testületileg tisztelgett főnökénél, aki előtt Pogány 
Béla rendőr biztos tolmácsolta a tisztikar jó ki- 
vánalait. Testületileg üdvözölte az ünnepeltet a 
városi tisztikar is Szitnyai József kir. tanácsos 
polgármester vezetésével, aki meleg szavakkal 
üdvözölte a derék tisztviselőtársát.

— Király Aranka. Sokan fognak még, kü
lönösen iskola társai közül, visszaemlékezni arra 
a hirtelen szőke kis leánykára, ki mint az itteni 
apáca-zárda növendéke, már 14 éves korában 
»versikék« komponálásán törte fejecskéjét. E ver- 
sikékből néhány a ‘Selmecbányái Hetilapéban

meg is jelent. A költő neve K irály  Aranka volt. 
A kis leány azután özvegy édes anyjával elkerült 
innét. Most, hat év múlva a Selmecbányái Heti
lap volt szerkesztője New-Yorkból egy kis kül
deményt kapott, a melyben az Uj Világ szép- 
irodalmi lap (The New World) f. évi 14. száma 
volt — Király Aranka arcképével és ezzel a szél
jegyzéssel »Az egykori kis költő — szives meg
emlékezése jeléül, már nagyon rég nem költők 
pénzen kívül semmit.* Hogy milyen karriért csi
nált Király Aranka Amerikában mint művésznő 
és fog csinálni Magyarországban, annak ecsetelé
sére álljon itt az amerikai lap következő közle
ménye: »Most már — mint halljuk — Király 
Aranka az Amerikai Magyar Színtársulat egyik 
szép tehetségű tagja is haza megy Magyarországra, 
pedig Király Aranka ott volt majdnem minden 
előadáson, igazi tehetsége ott csillogót a «Lum- 
pácius*-ban, a ‘Nebánts virágéban, a ‘Tót Ic á id 
ban, «II. Rákoczy Ferenc fogságaiban, a ‘Tün
dér lak*-bán, a ‘Falu rosszá*-bán játszott Pál- 
may Ilkával együtt, szerepelt hangversenyeken 
mindenütt bizonyságot téve arról, hogy méltó te
hetséges tagja az Amerikai Magyar Színtársulat
nak. Ezt bizonyítja az is, hogy egy német szín
ház igazgató Király Aranka kedvéért leakarta 
fordittatni Herczeg Ferenc «Gyurkovits leányok* 
cimü remek színmüvét, melyben Király Aranka 
játszotta volna a fő női szerepet. Egy angol igaz
gató saját költségén még taníttatni is akarta Király 
Arankát. Király Aranka azonban nem akar más 
nyelven játszani, csak magyarul és haza vágyik, 
haza megy, otthon bizonyára jó szerződés varja 
a magyar színészek Amerikában volt vándorát. 
De nem is akar Király Aranka anélkül haza 
menni, hogy ne vigyen valamit. Pompás amerikai 
táncokat, amerikai kuplékat tanul szorgalmasan.* 
Ennyit az amerikai lapból, amihez részünkről azt 
füzzük hozzá, vajha mielőbb alkalmunk lehelne 
itt a művésznő nevelő városában gyönyörködhet
nünk egykori «kis költőnk* művészetében.

— Az uj tanév. A főiskolán már megtör
ténlek a beiratkozások, 9-én az előadások már 
meg is kezdődtek, bár a bányászati államvizsga 
késlelteti kissé azokat. A pótvizsgák hivatalosan
12-én értek véget.

— Bányászati államvizsga. Az őszi állam
vizsga is elkezdődött. Tegnap volt írásbeli, 15-én 
lesz aszóbeli vizsgálat. Vizsgálatra engedélyt kért 
32, s vizsgálatra jelentkezett eddig 26.

— A „Beszterce—Selmecbányái Társaskör 
Budapesten4* e hó 6-án tartotta XXVIH. rendes 
közgyűlését. Ez alkalommal az elnök kegyeleles 
szavakkal emlékezett meg a nemzeti gyásznapról. 
A tisztikar jelentése után tisztujilás következett, 
amidőn is az 1906/7. évre a következőkép alakult 
meg a tisztikar: elnök: Groó Géza: alelnök: 
Dvorszky Lajos; titkár: Tomcsányi Gyula; pénz
táros: K án  Ferenc; I. jegyző: Schmidt Imre; 
I!. jegyző: Sztrakoniczky Károly; ellenőr: Konkoly- 
Thege Zoltán; háznagy: B a d in y  Gyula. — A 
társaskör mozgalmat akar indítani állandó helyi
ség érdekében, ami mindenesetre elsőrendű kér
dés és a társasköri élet hatalmas fellendülését 
vonná maga után, ha sikerrel járna. Természetes, 
hogy első sorban Zólyom és Hont vármegyék 
jóindulatával kellene a Társaskörnek találkoznia. 
A közgyűlésből táviratilag üdvözölte a kör Tilles 
Bélát, mint a kör alapítóját és örökös diszelnükél. 
Gyűlés után kedélyes estélyen ismerkedett Zólyom 
és Hont megyék ifjúsága.

— Sorozás. A második sorozás ez évben 
nálunk a jövő pénteken és szombaton lesz. Pén
teken az 1885. és 1884. évben született, — szom
baton az 1883. évben született helyi állítás kö
telesek és az idegenek kerülnek sorra. A sorozás 
ezúttal nem a városi vigadóban, hanem a rendőr- 
kapitányi hivatalban lesz.
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— Halálozás. Özv, Chauer Áilámné szü
letett Urbán Mária urnfl e bó 10-én 70 éves ko
rában elhunyt. Az elhunyt úrnőben Csdnyi Ottó 
városi főszámvevfi édes anyját gyászolja. Teme
tése pénteken délután volt igen nagy részvét 
mellett.

_ Az idei beiratkozások eredménye azt
a benyomást teszi, hogy erősen pusztulunk, veszünk. 
Bár az első évre sokkal többen iratkoztak be, 
mintsem romélleni mertük volna, mégis erősen 
megfogytunk. Első évre összesen 102 hallgató 
iratkozott be, mig a többi évekre csak 125, úgy, 
hogy a beiratkozás végeredményekép főiskolánk
nak jelenleg 227 hallgató látogatja.

— Az ősz. Már egészen meg voltunk ré
mülve, hogy a szomorú esős napok után derült 
őszi napokat nem fogtuk élvezhetni s íme, az ősz 
apó megcáfolja még pedig örvendetesen rémület 
tűnket. Ezúttal is teljesült a helyi általános tapasz
talat, mely szerint esős szeptember után verő
fényes október s november következik.

— Ismerkedési estély. Ma, vasárnap este 
gyűl össze hagyományos szokás szerint főiskolánk 
polgársága, hogy kebelére ölelje az uj hallgatókat 
s felújítsa azon barátai viszonyt, melyet szivében 
egymás iránt érez. Az estély fényesnek Ígérkezik. 
Mint már jeleztük, a főiskolai kör választmánya 
ezúton hívja meg a város közönségét az ismerke
dési estélyre.

— Kegyelet a  tem etőben. A néhai Gretz- 
macher Gyula és Cséti Ottó tanítványai, akik a 
folyó évben államvizsgázni jöttek el városunkba, 
néhai kedves tanáraiknak emlékének kegyeletet 
szép ünnepélylyel fognak áldozni Elhatározták, 
hogy felkeresik elhunyt jeles tanáraik nyugvó 
helyét s koszorút helyeznek sírjaikra.

— Gyümölcs tenyésztésért. Közigazgatási 
bizottságunk e havi ülésében Sztancsek Zoltán 
kir. tanfelügyelő elismerő és buzdító beszéd kí
séretében adta át a Földmivelésügyi Minisztérium 
elismerő okmányát ,Sümegit József városi ker
tésznek a gyümölcstenyésztés terén szerzett ér 
demei elismeréséül. A pályadijat, melyet a Föld
hitelintézet alapított a gyümölcsfatenyésztés eme
lése érdekében, már előzőleg kapta meg a kitün
tetett kertész. A kir. tanfelügyelő kiemelte beszé
dében, hogy a magyar föld törzsvagyonát nagyobb
részt az erdő|képezte egykoron és a modern élet a 
kert kihasználásához köti a megélhetés föltételeit. 
A bányászat hanyatlása után a kisbirtokos gaz
dának a gyüinülcstenyésztés adja meg az élet 
föltételeit, azért ezt különösen ami vidékünkön 
kiváló gonddal kell gyakorolnunk. Minden elül
tetett fa a magyar állam vagyonát gyarapítja. 
Miután a kitüntetett ily irányban lett hasznos 
szolgálatot, melegen üdvözli őt a Földmivelésügyi 
Miniszter nevében s felhívja Sümegh József ker
tészt, hogy igyekezzék ezentúl is igy teljesíteni 
kötelességét hazája és szakja iránt, mint azt eddig 
teljesítette. A kir. tanfelügyelő elismeréséhez szí
vesen csatlakozik elnöklő főispánunk azzal s buz
dítja a kitüntetettet, hogy igyekezzék szakkórtő 
felvilágosításával, oktatásával a néppel is a gyü- 
mölcstenyósztést megkedvelteim. A nép belevoná- 
sára annál is inkább szükségünk van — úgymond 
— mert a kivándorlás meggállásához az anyagi 
gyarapodás itthon, nagyban hozzájárul, ezt pedig 
a gyümölcsfatenyésztés mint nagy nemzetgazda
sági tenyéző tetemesen segíti elő. Sümegh Józsefet 
szívesen éljenezte meg a közigazgatási bizottság 
tágjai, mire átvéve okmányát hálás köszönetét 
mondott a kitüntetésért s ezzel az ülés ennek 
ünnepi része befejeződött.

— Az igazgató fellépte. Szerdán folyó hó 
17-én lép fel először e társulat művész igazgatója 
„Takarodó"-bán a ‘Vígszínház* szenzációt kellett 
színmüvében. Az igazgató Wolckhard őrmester 
szerepét játsza. Reméljük, hogy ez alkalommal egy 
zsúfolt házzal fogja honorálni nagy közönségünk

általános szeretetnek örvendő igazgatónk felléptét, 
aki itt működése alatt teljes megelégedésünket 
érdemelte ki művészi nívón álló előadásaival és 
a vezetése alatt álló művész gárdával. Klári sze
repét ezúttal Jakab ffy  Jolánka a társulat szub- 
rette primadonnája játsza kinek ez lesz az első 
drámai szerepe.

— Rendőri hírek. Fiatal gyilkos. Múlt hét
főn délben Makonyik Kalamoj János tizenkét 
éves pásztorfiu a kohó fölötti legelőn egy bot
puskából meglőtte társát Lievaj Pál 15 éves pász
tor fiút. A lövés oly szerencsétlenül találta a sze
gény gyereket, hogy rövid szenvedés után meg
halt. A fiatal gyilkos megszökött. — Betörő cse
meték. Hricz János és Pálka János tizenhárom 
éves fiuk most végezték csak az elemi iskolát, 
dacára azonban a kevés tanulásnak valóságos 
művészek a betörés terén. A két romlott gyer
mek a Deák Ferenc utcai kirakatokat dézsmálta 
már hosszabb idő óta s jellemző vakmerőségükre 
az, hogy az esti órákban loplak, amikor az ut
cákon elég nagy a járó-kelők száma s a kiraka
tok kivannak világítva. A két fiú tolvaj-kulcsai 
rendre kinyitogatta a nagyobb kirakatok ablakait 
s onnan, a mi legjobban megnyerte tetszésüket, 
elemelték. így loptak könyveket. Írószereket, re- : 
volvereket, dohányt, szivart, fügét, csukrokat. 
Sokáig folytathatták volna különös manipuláció- ! 
ikat, de szerdán este Havas István rendőr rajta , 
csípte őket amint Engel Zsigmond kereskedő ki
rakatát dézsmálták, fülön csípte őket s beszálli- ; 
lotla a rendőrségre. A két kis tolvaj valószínű
leg javító intézetbe kerül. — Sok a tyuktolvaj. 
Az őszi idő beáltával megkezdődtek az élelmiszer 
lopások s a rendőrségen napról-napra tesznek pa- ; 
nászt, hogy hol itt, hol ott tyúkól, libát loptak 
el. Mivel az ilyen lopások kinyomozása igen nehéz 
dolog, figyelmeztetjük a lakosságot, hogy ügyeljen 
ki-ki a maga jószágára.

— T a k a r é k o ssá g  szempontjából semmiféle háztar- ; 
tasban a Maggi-fóle leves- és ételizesilö ne hiányozzék! 
Gyenge levesek, főzelékek, mártások izének javítására nél- i 
kiilezhetetlen. Az Ízesítőt ne főzzük az étéllel, hanem a tá- ; 
látásnál adjuk h >zzá. Néhány csepp elegendő!

A „Cunard" m a g y a r -a m e r ik a i von a l közhírré j 
teszi, hogy a menetrend szerint október lb-án induló „Kar- j 
pattija • hajón kívül, egy héttel később, vagyis október 25-én j 
még az „1 Itónia" gyorsgözését is indítja Fiúméból Nnw- 
Yorkba. Dijatlnn felvilágosít >st ad az Adriai személyszállító 
osztálya: Központi Menetjegy iroda Budapesten, Vigadó-téri. 
és a kivándorlási katalmazoitak.

A közönség köréből.
A plébánia mellett elvezető kis Vigadó-utca j 

talán azért kapta ezt a elnevezést, mert benne az ; 
évnek és napnak minden szakában vígan virítanak j 
a kaktuszok különféle fajai. Most meg különösen i 
már egy hónapja a városi főorvos ur kertjéből j 
kihordott szeméi különösen jó ágyát képezi az 
illatos növényzetnek. Kérve kérjük a főorvos urat, 
mint legfőbb egészségügyi felügyelőt, hogy szíves
kedjék elherdálni, mielőtt a hó és a fagy beáll.

A főkapilány urat pedig arra kérjük, hogy 
szíveskedjék elrendelni, hogy a Flórián-féle ház 
kertjének a teljesen elpusztított keriláse helyre- 
állitassék, ha mindjárt lécből vagy sodronyból 
lesz is az, mert ha beáll a tél, megkezdődik a 
csúszkálás és esés, biztosra vehető, hogy ott a 
mélységbe egy pár gyerek lepotyog. Eddig is csak 
az Isten őrizte őket!

A V igadó u. la k ó i

NYILT-TÉR.
E rovat alatt közlőitekért nem felelős a szel k.

K öszönetnyilvánítás.
Mindazon mélyen tisztelt résztvevők, akik 

boldogult szeretett férjem és atyánk temetésén 
fájdalmunkat enyhíteni szívesek voltak, fogadják 
ezúton hálás köszönelünket.

Bachmann család.

lágyon alkalmas átázásoknál. -  liiMiBxMeUei rövid használat után.
F e r tő t le n ítő  h a tó s á g  á lta l m e g v iz s g á lv a' Áttett Béc«, 1887. julim 3.

A fogak tisztán tartásához fogviz nem elegendő. — 
Eltávolítása a foglius körül akaratlanul képződő ártal
mas anyag, csakis mechanikai tisztitással egyesített 
egy felélesztő és antisoptikus hatással bíró fog-Crcm- 
mel elérhető. A , ,K A L O D O N T “  használata az 
összes kulturállomokban a leghatásosabbnak l>o- 

bizonyult.

H R D E T É S E K .

Vezerkepviselö
kerestetik gázizzótestek s egyéb szerelési cikk'ek 
eladására. Ajánlatok küldendők Rádium* 
fény Hazai gáz-izzófény 
részvénytársasághoz Budapest, 

VII., Kazinczy-utca 53.

B u d a p e s t e n .  Nyári és téli 
gyógyhely, a magyar Irgalmasrend 
tulajdona. Elsőrangú kénes hévvizll 
gyógyfürdő : modern berendezésű 

gőzfürdő, kényelmes iszapfürdők, uszodák-, török-, kó- és már
ványfürdők; hólég-, szénsavas- és villamosviz-fürdók. Ivó- és be
légzési kúra. 200 kényelmes lakószoba. Szolid kezelés, jutá

nyos árak.
Prospektust ingyen és bérraentvn kiild

Az igazgatóság.
Egy e lő k e lő  illu sz tr á lt  k é t h e t i  
f o l y ó i r a t  t e r j e s z t é s ' - r e  sü rg ö -  

sen  k e r e se k  = = = = =

jó m e g je le n é s ű  u r a k a t
e se tle g

i n t e l l i g e n s  h ö l g y e k e t
is. A jánlatok  csak  le v é lt le g  sü r
g ő sen  kü ld en dők  H U S Z Á R  B É L A  
e lm ére . BUDAPEST, IV., E gyetem -
— ■ ■ ■ ■ ------u tca  4 . --- ------------ ------

(3 Deák Terenc-utcában 17. sz. házban 
lenö jelenleg

Palancsányi-féle bolt
f. é .  november X-től kiadó.

Évi bére 280 K és a lakásbér fillér.
ISöüőbbeí: 'Toclor Cászló dr.-nál. 

» 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 X 8 8 8 8 8

|  í  vslei á t h e l y e z é s !  |
Van szerencsém a nagyérdemű közön- p  

«  ség becses tudomására hozni, hogy g

J női szabó-műhelyemet |
8  Chauer-féle házból Zsigmondy-utca 69. sz. 8 
8  saját házamba helyeztem át. 'j
8  Ezután is a nagyérdemű közönség becses 8 
»  pártfogását kérve, maradok «
8  kiváló tisztelettel
§ HALÁSZ JÁNOS 1
8  n ő i szabó.
« 88888888888888888888888888888888« §SZÉNASY. ~ *s .

Á  R  P Á D  WlKf'
f A  l  M A G Y A RRAJZKÖRZÖL^k.
^oerges Q. özv.  és fiánál.
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MEMn
nélkül ne együnk levest.

U A 7 C l  A n A ^ I  Alsó Rózsa"utcai (W-
n h L L L n u n O  ! ker. 63. sz.) házam 

kevés tőkével megvehető.
Bővebbet: UNGÁR KÁLMÁN dr. ügyvéd úrnál.

J o e r g e s  Á g o s t .

K i a d ó  lakás
4 szobából és tartozékaiból álló és gáz 
berendezéssel ellátott emeleti lakás azon

nal kiadó Kisvásártér 6 5 . sz. alatt.
lírroMkoiIrliiii. <\s IlitolintCzet  

tulajdona.

Friss teasütem ények
nagy választékban

BORHEGYI ISTVÁN
cukrásznál

S e lm e c b á n y á n ,  E zü s t-u tca  T. 14.

S Z A L Ó N N A
fehér sós, esoninélkiili. szép tiszta, pörkölt bőrű, bár

minő részielekben k g -j* ..............................................  182
Zsírnak való szalonna, sótulan, friss v á g á sú .................  I ' 1-
Füstölt vastag szalonna....................................................... 140

„ vékony „   140
Debreceni paprikás szalonna..............................................  100
Füstölt koloász sertés tusból, azonnal ehető v fózni való 1S4
Pácolt fokhagymás paprikás szalonna.................................. 200
Pácolt bórös sonka, karmonádll, o ld a la s .........................
Pácolt sovány, szalonna nélküli sonka, karmonádli, oldalas 1(50 

A fonti áruk szállító levele és csomagolása Ingyen.
Elsőrendű h á x izs ir  kg. j a ..............................................  144
Hozzá szelencék: 5 kg-os 120, 10 kg-os ICO. 25 kg-os 300 f 

100—200 kg. vételnél Ingyen hordó.
Tormás virsli párja 10 f, 50 pár vétőinél 8 f. Szalvaládé darabja 

10 f. 50 pár vételnél 8 f.----------  A z  á r a k  f i l lé r e k b e n  é r t e n d ő k . ----------
Áruim árai, melyek g y a k ra n  vá ltozók , e helyen minden 

számban ..400 mm. szalonna-1 cim alatt találhatók. 
Szállítja

Balczár Lajos kiviteli üzlete Nyíregyháza
Telefon 134. sz. Sürgönyeim: Balczár hentes Nyíregyháza.

6NÁP
A L A T T

AMERIKÁBA
személyszállítás

Kanadába és Argentínába

.'. kérjen utasítást.". 
levelezö-lap is elég.

j f a lk  é s  ( J a r s a
magyar osztálya 

HAMBURG
Roboisen 30. szám.

III SÍ
1

©

©
d

.©

y i  o  c
CÖ

5

r-4
©  ö
m  ©s:

oly fiatal urak számára, akik a csendet keresik!

fí. szobák jó kényelmesek, féregmentesek.
2  e s e t l e g  3  á g y g y a l ,  bútorokkal,

g á ^ v ilá g it á s s a l , r e n d e s  fű té s s e l, v i l l a m o s  
c s e n g ő k k e l  é s p o n to s  k i s z o l g á l á s s a l

- havi 10, 15 és 20 forintért -

© ©

házhoz tartozik kert fenyves fákkal 
és benne kút a legüdébb vízzel

A le r t ta  t o r iw z ir a l  is állanak rendelkezésre!

Ocsovszky-utca 259.
a m. kir. posta- és távirda- 

hivata! közelében.
OcsoYszky Yilmosné

polgármester özvegye.

t t X * X K t t K K K K t t X X X M t t t t t t ) K ! X t t 9 C l t t X t t X X * K K X f t K 1
* föüzlet: HORN LAJOS “ LET: J

SZOBRÁSZ ÉS KŐFARAGÓ 
----- —  S E L M E C B Á N Y A .  — ----

IC BESZTEIKBÜSV.ÍN'. 
IC IC ■ w -

KiiRMÖCBÁNViN.
• w

Bátorkodom a t. közönség b. tudomására hozni, hogy helybeli

kőfaragó- és szobrász-üzlethelyiségemet
özv. GULRICH J.-né házából 
az ezelőtt SZÁDER-féie Kis- 
v á sár-tér  233. sz. házba 
helyeztem át; üzletvezetőül
R E Z N I C S E K  J Á N O S
szobrász urat helyeztem belé, 
ki nevemben üzleteket kötni 
és szállítani fel van jogosítva. 

A kezdődő idény alkalmából bátorkodom jól 
felszerelt sírköraktáromra figyelmeztetni s 

szükség esetén kérem ezentúl is becses meg
bízásait

Midőn becses bizalmát és jóakaratát kérem, biztosítom, 
hogy mindig azon leszek, begy [azt a legszigorúbb 
szoliditás és pontos kiszolgálásnál tál ki érdemeljem. 

Kitűnő tisztelettel

x x u x x x K x x x H t t n K x x H n n n K n ' n H K K u u K x u K H U
Nyomatott Joerges Ágost özv. és fia könyvnyomdájában Selmecbányán, 1906.
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