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Megjelenik minden csütörtökön.
Előfizetési ára :

Kiadó tulajdonos és felelős szerkesztő :

SZENTGYÖRGYI EDE.
Szerkesztőség és kiadóhivatal: Rózsa-ute a 74/Í.II. sz. a hová 
a lap szellemi közleményei és az anyagi rész is ezimzendő.

Egy évre.................... 4 frt.
Fél évre........................................................... 2 „
Negyedévre....................................................... 1 „

Egyes szám ára 10 kr.
Egyes számok kaphatók a kiadóhivatalban és JoergesÁ.özv.ésfia 

könyvkereskedésében.

Hivatalos, magán és nyílt-téri hirdetések megállapított díj

szabásunk szerint számíttatnak és minden általunk közölt 

hirdetésre felvilágosítás ingyen adatik.

Kórház.
Tudomásunk szerint azon tettemes ala

pítványok, melyekből a városi kórház je
lenleg fentartatik, voltaképen elszegénye
dett polgárok segélyezésére tétettek, tehát 
inkább egy szegényház, mintsem egy vá
rosi magánkórház fentartására alapittattak. 
Miután azonban időfolytával felmerült azon 
égető szükség, hogy egy városi kórház fel- 
állittassék, az, ezen alapítványok jövedel
méből lett alapítva és berendezve. Mindnyá
jan tudjuk, hogy jelenleg ezen kórház a 
kórházi alap tulajdonát képező épületben 
van elhelyezve. Ki kell itt mindjárt emel
nünk. hogy ezen alapokat s azok jövedel
meit a város kezeli még pedig akképen, 
hogy a jövedelmekből első sorban a városi 
kórház szükségleteit fedezi s azután a szegé
nyeket segélyezi.

Mind e körülmények rendben volnának 
s voltaképen nem is az a czélunk, hogy

T á r c z á.
Századvégi gyógyintézet.
A minap V..........be tévedtem. Öt éve nem

láttam e kies fürdőhelyet, s mily nagyszerű válto
zás, mily remek átalakulás ! — V .... e levetette 
nyárspolgárias külsejét . . . . „modern" lett.

Első dolgom volt Jez különben régi elvem): 
a vendéglőbe menni. Ez azért jó, mert itt . az 
ember a pinczévábrázatából a helység politikai, de 
különösen közgazdasági állapotát. Hanem erről 
máskor.

Belépek tehát a vendéglő, vagy a rajta diszlő 
czimt.áb.la szerint „Étkezde" (modern ez is!) la- 
byrinthjébe s kit látok?,; — <a Laczi t. Becsületes 
neve különben Déry László, de nekünk csak Laczi 
volt. A matúra óla nem láttuk egymást; most 
épen hét éve már annak,

A kölcsönös, ölelgetések után megtudtam, 
hogy ő már Dr. Déry-nek Írja magát. Gratu
láltam.

,,S ha tudnád, mily fényes állásom van ?" 
tévé hozzá nyelvével nagyot csettenve.

„Hol?" .. •
„A helybeli sziv-gyógyintézetpél!‘
„Miféle csodabogár ez ?" törtem ki a körül

ményekhez képest szolidnak mondható hahotával.
Ö elkomolyodott. —- „Ha nincs ellenedre" 

folytaié, „délután, mivel épen „ügyeletes" vagyok, 
szívesen megismertetlek ezen csodabogárral".

. Lfgy is lett.

ezen alapítványok jövedelmeinek kezelésé
ről beszéljünk, mert jól tudjuk, hogy a 
legmegbízhatóbb kezekben vannak, — de 
voltaképeni czélunk elérni azt, hogy még 
a város kiskörű igényeit kielégíteni sem 
képes városi kórház, a nagy alapítványok 
jövedelmeinek felhasználásával kibővittes- 
sék, és egy szegény házi osztály alapítása 
mellett, nyilvános jellegű közkórházzá ala
kíttassák.

Jól tudjuk, hogy ez iránt már évek
kel ezelőtt, lépéseket tett a város e czél 
elérésére, de mindig azon szerencsétlen 
ideával tépelődött, hogy a közkórház a 
selmeczi bányakincstári kórházzal leendő 
egyesüléssel alapittassék. Ezen törekvések 
a kincstár részéről tett erélyes ellenkezésen 
hajótörést szenvedtek; mert mint az előre 
látható volt, a kincstár az ő kitűnően be
rendezett, mondhatnék, mint a kórházát és a 
társpénztári betegápolási járulékokat e czélra

A meglehetősen hosszúra elnyújtott ebéd 
után megindultunk s nem telt bele egy fél óra 
(mialatt Laczi mindenféle magyarázatba merült a 
szivgyogyázatot illetőleg), ott voltunk a világ 
- nem tudom már hányadik csodájánál.

A paíotaszerü épület előtti árnyas kertben 
nehány „páciens" lopta, gyöngéd kifejezéssel élve, 
a napot.

Feltűnt ezek között egy buskomor, halvány 
ifjú, kinek egész alakja bizonyos költőkre emlé
keztetett, kik a viruló tavaszt, hervadó őszt stb. 
szokták a folyóiratok szerkesztősegeinek nem 
épen legnagyobb örömére agyonénekelni.

Ehhez fordult most. Déry.
„Nos, hogy telt az éj ?“
„Köszönöm, jól!“ 
„Hányszor?" 
„Csak kétszer!"
„Bravó! Csak folytassa barátom, a siker 

bizonyos!“
Tovább mentünk.
„Ezt a szerencsétlen ifjút" magyarázta ba

rátom. „ezelőtt, három héttel hozták ide rokonai. 
Otthon ugyanis meglátott egy leányt, beleszere
tett ; a leánynak semmije, neki kevés, rokonainak 
sok pénze volt — a házasságot ellenezték. Most 
itt van, s mint hallottad, már csak kétszer gon
dol éjjelenkint menyasszonyára. Két hét múlva 
már gyógyultan bocsátják haza."

„Ti tehát a szerelmet fojtjátok el érző szi
vekben

„A körülményekhez képest. — Vannak ese- 

át nem egedhette és a munkások jól fel
fogott érdekében ezt nem is tehette.

Ez eszmével tehát szakítanunk kell és 
saját erőnkből az ismételten felhozott ala
pítványok felhasználása mellett kell a vá
rosi kórházat közkórházzá alakítani.

Hogy t. olvasóink némileg tájékozva 
legyenek a kérdés fontosságáról, röviden 
fel akarjuk hozni, hogy egy ilyen városi 
magánkórház más községbeli illetőséggel 
biró betegeket, tehát idegeneket épenséggel 
felvenni nem köteles ; mert a beteg teljes 
segénysége esetén nem tarthat igényt arra, 
hogy az illetőségi község fizesse meg az 
ápolási költségeket; holott a nyilvános 
jellegű köz kórház e kötelezettséggel, 
de utóbbi joggal is bir. Hány idegen ille
tőségű ember lakik városunkban, kik nem 
tarthatnak igényt arra, hogy szükség esetén 
a városi kórházba felvétessenek! De hány 
környékbeli beteg vétetné fel magát itt, 

tek, midőn a szerelmet előmozdítjuk, ápoljuk, s 
e téren is szép sikereket tudunk felmutatni. 
Mindjárt egy példa. Egy éve most annak, New- 
Yorkból valami gazdag milliomos egyetlen fiát 
küldte hozzánk alapos kúrára. A szegény millomfi 
„nőiszonyban" szenvedett/Ez annál nagyobb csa
pás volt az öregre, mivel fiával kihalt volna a 
híres család. A kihalásnak azonban álltunk elébe !

Radikális kúránknak a napokban láttuk cso
dás eredméayét: az ifjú milliomos, ki azelőtt a 
nőknek puszta látásán is összeborzadt, tegnap
előtt 15 perez és 17 másodperczig társalkodott a 
— szakácsnővel."

„Csodálatos!" jegyzém meg! „S miről be
szélgettek ?“

„A polgári házasságról !“ volt a lakonikus 
felelet.

„Előfordult azonban, igaz hogy ritkán, az 
is, mikor a mi tudományunk sem használ.

. Egy 60 éves özvegyasszony, ki már hetedik 
férjét temette volt el, minden áron a nyolcza- 
diknak is el akarta keseríteni az életét e „sira
lomvölgyében". Ez még hagyján, de hol van a.z 
ehhez mindenesetre szükséges férfi ? —■ Ki akar
tuk verni fejéből e rögeszmét.

Próbáltunk mindenfélét ; hideg, langyos, 
meleg, forró zuhanyokat, erkölcsi fej- és nyak
mosásokat, szellemi Kneip-kurát, erényes láb- és 
kádfürdőket, budai keserüvizet stb. stb. — nem 
használt semmit!

„Nó, és . . . ?“
„Mit „és"? semmi „és" . . . 1 Pénze volt 

j
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ha egy jól berendezett közkórházunk volna, 
és így nem volna kénytelen a távolabb 
eső közkórházakat felkeresni. Tehát való
ban humánus feladatot is teljesítene e köz
kórház egész vidékünkön! Hátha még az 
ipolyvölgyi vasút kiépül és a forgalom 
nagy mérvben emelkedni fog, akkor egye
nesen kimondjuk, szégyen volna, hogy egy 
oly városban, mint Selmeczbánya. közkórház 
ne legyen.

Hogy egy elszegényedett polgárok ré
szére külön berendezett szegényházra is 
szükség van, azt sajnos különösen az utóbbi 
évek eseményei szomorúan igazolják és 
mint kezdetben is kiemeltük a kérdéses ala
pítványok nagyobb része a nagylelkű ala
pítók által ezen czélra tétetett, igy hát 
akaratukat is teljesíteni kellene.

Tudtunkkal az u. n. kórházi összesí
tett alap oly vagyonnal rendelkezik, mely- 
lyel ezen sürgősen létesíteni kívánt intéz
mények alapíthatók és a közkórház önjö
vedelmével együtt fentarthatók volnának.

Létesítse tehát a város azokat!

Péch Antal temetése.
E hó 18-án dél tájban villám gyorsasággal 

terjedt el a hír, hogy Péch Antal meghalt. A 
sors szeszélye volt, hogy ép ez idő szerint tar
totta a bányászati és koházati egyesület, közgyű
lését Vajda-Hunyadon , melyen szakembereink 
nagyobb része, köztük Hült József a boldogulnak 
hivatali utódja is részt vett. A kongressus tagjai 
sürgönyileg lettek a gyászesetről értesítve s 
Hült József ministeri tanácsos ennek következ
tében megszakítva szabadság idejét, már 19-én 
d. u. városunkba érkezett, hogy a temetés ren
dezése körüli eljárást meghatározza és a teme
tésen maga is részt vegyen. Nem tudjuk volt-e 
valaha Selmeczbányán ily impozáns temetés, 
mely még nagyobbszerü lett volna, ha akadé
miánk lelkes fiatalságának szünideje nem ép most 
volna, — de ha volt is, oly őszintén, igazán át- 

az öregnek, rendeltünk neki egy huszárkapitányt. 
— Most nászuton vannak s férj uram régi adós
ságait fizetik/

Belépünk az épületbe.
A remek freskókkal díszített folyosón gyö- 

györü asszonyka sürgölődött egy nehéz méter
mázsás bőrönd körül, igyekezve azt helyéről el
mozdítani. Lépteink hallatára megfordult s egy 
igézőén sóvárgó pillantást vetett utánunk, amint 
az emeletre vezető márvány-lépcsőkön felfelé in
dultunk.

„Súlyos esete a „házibarát-lob“-nak“ jegyzé 
meg barátom. „Ez ellen csak nehéz munkát ren
delünk. A szép asszony is azon van, hogy a re
cept szerint az első emeletre hozza a bőröndöt, 
melyet tegnap a harmadik emeletről egy portugál 
uracs hozott le, ki „eljegyzési mániá“-ban szen
ved. A szép asszonyt is nemsokára átadhatjuk 
aggódó férjének, egy vidéki bankárnak11.

Az emeletre érve megálltunk a jobb oldali 
ajtónál, melyet Öéry kinyitván, belépésre szólított 
fel. Tágas terembe — az intézet könyv- és kép
tárába léptünk be. A könyvtáros épen könyve
ket adott ki nehány betegnek, természetesen 
csakis receptre.

A kötetek számát, melyek példás rendben 
voltak üvegszekrényekben elhelyezve, legalább öt 
ezerre becsültem. Czimükről Ítélve, ezek is mind 
a szívgyógyászat szolgálatában állottak ; nehányat 
megjegyeztem magamnak, mint p. o. 

érzett, osztatlan részvéttel városunkban halottat 
még nem temettek el.

Az áldott jóságu, boldogult öreg urat, 22 
éven át volt hü hajdúja Biedl Lajos kamaraházi 
hajdú tizedes könnyek között öltöztette föl magyar 
díszruhájába a legutolsó útra, honnan visszatérés 
többet nincsen. Gyönyörűen feldiszitett ravatala 
az evang. liceum mellett fekvő halottas házban 
már másnap felállittatott. A mint úgy feküdt rend
jeleivel a mellén senki sem mondta volna, hogy 
a halál zord keze érintette arczát, mely szelíd s 
nyugodt kifejezésü volt.

A temetés napján, vagyis e hó 20-án diszőrség 
állott, a ravatal mindkét oldalán. Egyre hozattak a 
szebbnél szebb koszorúk, köztük a bányaigaz
gatóság, a bányászati és kohászati egyesület, a 
gyógy, és term.tud. egyesület, a bányaiskola, Hültl 
József bányaigazgató, ministeri tanácsos, a bánya 
és kohó hivatali tisztviselők, a bánya és kohó mun
kások, a család, rokon és baráti körök és a 
„Selmeczbányai Hetilap," melynek első előfize
tője a boldogult volt és még számos egyletek és 
egyesek koszorúi.

A temetés szerda délutáni *.' 25-re volt meg
határozva, de 5 óra lett, mire a véghetlen hosszú 
menet kikisérhette drága halottunkat a leghosz- 
szabb útra, melynek végét senki sem ismeri. 
Megszólaltak a harangok és a fekete posztóval 
bevont bányász zenekari nagy dob tompa ütésekkel 
adta meg a jelt a gyászinduló kezdetéhez. Mindjárt 
a kereszt után mentek a rom. kath. iskola nö
vendékei tanítóik kíséretében : ezek után jöttek a 
rom. kath. gymnásium tanulói tanáraikkal, aztán 
a hegybányai növendékek kék ruhácskájukban, 
sötét bordó színű galléraikkal és egyszerű, de 
csinos sárga színű , kerék szalmakalapocskákkal 
kisérve néhány apácza által. Ezek után jött 
mintegy 120 bányamunkás elöl egy altiszt vitte 
a gyászba fátyolyozott régi bányász diszzászlót 
és két díszruhába öltözött bányamunkás tar
totta á díszjelvényeket (arany ék és kalapács) 
ezt a csapatot Szembratovics bányatiszt 
vezette; ezeket követte szintén gyászba fá
tyolozott lobogó alatt a kohó és zúzó munká
sok csapatja, mintegy százan, Sulczer kohó
tiszt vezénylete alatt; aztán a városi önk. tűzoltók 
teljes díszben Pauer János főparancsnok vezérlete 
és a gyászzászló elülvitele alatt; a bányász ze
nekar, mely után, egy Brószman Jenő kincst.

„101 magyar dal" elvált házasfelek számára 
összeszedte egy „Szarvas".

„Rómeó és Júlia két évi házasságuk után". 
„Faust igazi gondolatai Margarétháról/ 
„Kerüld az asszonyt!"
„Papucs“, hasznos útmutató az illető hősök 

számára" stb. stb. — Meg kell említenem, hogy 
ez utóbbi mű 50 példányban van meg s Déry 
állítása szerint újabb 20 példány lett megren
delve, de még igy-is napokig kell várnia egy-egy 
férjnek, míg a korszakalkotó müvet kezéhez kapja.

A falon függő festmények is „recept"-szerüek. 
Itt van például ama híres franczia kép : „Végre 
egyedül" (enfln seul). Csakhogy a képen a meny
asszony széles papírszalaggal van átragasztva, a 
mi különben rendén van, mert a képnek csakis 
úgy helyes a czime. Egy másik kép „Hero és 
Leander" mondáját tünteti fel ama kevés kü
lönbséggel, hogy Leander nem Herohoz, hanem 
válópörrel kezében a törvényszékhez úszik.

Számos kép volt még itt, melyeknek meg
tekintése betegek részéről szintén csak orvosi 
rendeletre történhetik.

Éppen készültünk elhagyui a könyvtárt, mi
dőn a felettünk lévő teremből fülhasitó sikoltás, 
majd elfojtott zokogás lön hallható.

Meglepetve kérdém Déryt: „Tán a szerelmet 
űzik ki vesszővel valami szerdülő bakfisból?"

Déry a falon függő „Tanrendiből adta a 
kellő feivilágositást 

gépfelügyelő által külön e czélra készittetett kocsi 
telve a gyönyörű koszorúkkal és mindkét oldalon 
kisérve 6—6 fekete égő fáklya és fekete, a kő- 
szént jelképező tábla vivők által következett 
két fekete ló által vontatva ; ezután 18 bá- 
nyaiskolai tanuló hármasával vitte a bányaigaz
gatóság, a bányászati és kohászati egylet, a gyógy, 
és terrn. tudományi egylet, a bányaiskola, Hültl 
József és a kohó- és bányahivatali tisztviselők ko
szorúit ; aztán Podhragyay Pál prépost plébános tel
jes ornátusban 6 lelkészszel; a tetemvivők, köztük 
Bernhardt s Arthold városi tanácsosok vezetése mel
lett a törvényhatósági bizottság képviselői, bánya- 
altisztisztek, ácsok, kőművesek, gépészek bánya
munkások, magyar fekete díszben ruházott és a 
régi sokás szerinti fehér öltözetű halottvivők 
Majd a koporsó előtt egy bányatiszt két gyászba 
öltözött bányamérnöktől kisérve vitte kis, fehér 
atlasz-párnán a boldogultnak vaskorona és Lipót- 
rendjét!; ezután hozták a koporsót élő virágko- 
szorukkal borítva, egyik oldalon a városi, másik 
oldalon a kamaraházi hajdúk által kisérve. Eze
ken kívül a koporsó mindkét oldalán 6—6 bá- 
nyaiskolai növendék ment égő fehér fáklyákkal 
a fáklyákon fehér táblák voltak illesztve, melye
ken egy sudarát vesztett csertörzs volt festve, 
melyből egy üde zöld ág sarjadzik, alatta egy 
letérdelve imádkozó bányásszal. E gyönyörű kép 
mintegy szólni akart volna hozzánk, hogy letört 
bár a törzs sudara, a bányászat elveszte cserjét, 
de a zöldelő ág, mely a letört törzsből sarjadzik 
ki, áldást fog még hozni bányászatunkra. A ko
porsó után a gyászoló családtagok, a hegybá
nyai apáczák, a hölgyek hosszú sora és Hültl 
József, bányaigazgató és Szitnyai József polgár
mester után a különböző hivatalok, tanintézetek, 
egyletek^, és küldöttségek — ezek között , 
Körmöczánya küldöttei: Chabada József polgár
mester , Amon Ede országos képviselő, Reitz- 
ner Miksa pénzverdéi igazgató és a báró 
Geramb bányatársulatnak képviselői stb. mentek. 
A már eddig is hosszú gyászmenetet egy Mellis 
István által és egy másik Kartner János által 
vezényelt munkás csapat mintegy 250-en, zárta 
be. Az' összes kivonult bánya, kohó és zúzó
munkások égő bányamécseket vittek kezeikben 
A mint a nagy menet a nagy halottal a kotogó 
elé ért, egyszerre elhallgattak a harangok és a 
bányászokat munkára hivó kotogó tompa hangjai

„Nem," mondá „nem vernek fönt senkit, 
hanem Regina kisasszony tart előadást."

„De mire magyarázzam ezt a pokoli zajt?" 
„Ez nagyon egyszerű! — Most négy óra 

van; 4 5-ig pedig kezdők számára gyakorlati 
oktatás van a „felsőbb ájulás-tan"-ból. Értesz 
engem ugy-e ? — De ez a szörnyű zaj, csak 
kezdőknél van, a gyakorlotabbak sokkal csende
sebben ájulnak el."

„Már engedj meg barátom, de ezt már csak
ugyan nem értem. Ugyan minek a fiatal hölgyek
nek órákat adni az ájulás-tanból?"

Déry sajnálkozó pillantást vetett rám, mintha 
mondani akarta volna: „De nagy csacsi vagy?" 
E helyett azonban mást mondott.

„Oh te naivság netovábbja! Hát azt sem 
tudod, hogy minek az ájulás művészete a nőnek ? 
ez a művészet, mely uj kalapokat, divatos ruhát 
tengeri fördőket stb. varázsol elé? . . . Jegyezd 
meg barátom a következőket, talán hasznát ve
szed egyszer, ha te is azt a meggondolatlanságot 
követed el, hogy megházasodsz.

Ha kedves oldalbordádnak valami megtet
szik : egy pompás nyakék, egy csecse karperecz, 
fülbevaló, kalap stb., akkor azt mondja magában : 
„Ezt bírnom kell!" — Te hazajösz a hivatalból 
s csodálkozol, mily feltűnő kedves, mily szere
tetreméltó az életpárod; minden kívánságodat 
már szemedből olvassa ki: te a hetedik égben 
vagy!
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kisérték egy darabra. Kiérve a temetőbe alig 
lehetett a szélaknai utón hosszú vonalban a kí
séretet elrendezni. A beszentelő ima és a szépen 
elénekelt gyászdal elhaló hangjait a leányvárról 
történt diszlövések dörejjé követte.

Az egész gyászmenet oly megkapó festői 
szépségű és impozáns behatásu volt, hogy a szét
oszló közönség még sokáig ennek behetása alatt 
maradt.

A mozsárlövések dörejét visszhangoztatták 
a köröskörül elterülő hegyek mintegy elbúcsúzva 
attól, ki annyi időt töltött az alattuk fekvő 
tömérdek tárnak és aknákban.

A temetést Mihalovich Elek kohótiszt és 
Máday-Aladár Zsigmond-aknai telep vezető bá
nyatiszt rendezték.

Gyászjelentést a gyászoló családon kivüb 
a selmeczbányai kir. bányaigazgatóság, a bánya- 
kerületbeli kir. kohó és bányahivatalok tisztikara, 
mint díszpolgára és a törvényhatósági bizottság 
tagjának, Selmeczbánya város törvényhatósága 
és a Bányászati és Kohászati Lapok szerkesztő
sége is adott ki.

A rendezők és rendőrségünk dicséretére 
legyen végül felhozva, hogy a nagy tolongás da
czára semmi baj sem történt és a nagy halotthoz 
méltóan, ment végbe a díszes temetés.

Részvétüket személyesen a többek között 
Rudnay Béla főispán és Farbaky István ország
gyűlési képviselő, — irattal a Magyar tud. aka
démia Szili Kálmán főtitkár által, Hermán Ottó 
orsz. képviselő, Hermán Hugó, A „Pallas" nagy
lexikon serkesztősége, Dr. Schwarz Ottó Zürich
ből stb, fejezték ki.

Péch Antal életéből.
Múlt számunkban megjelent tárcza közlemé- 

nyünkhez, még pótlólag felhozzuk, hogy Péch An
tal 1850-ik évben Szájbéli István akkori rézbányái 
mérnök leányával Emmával kelt egybe, ki 1880-ban 
itt halt meg. Ugyancsak itt halt meg leánya, Dr. 
Schwartz Ottóné, Péch Bella boldog házasságának 
első évében és fia Gyula mint bányakademiai 
hallgató. Dezső fia jelenleg kir. erdőmester 
Görgény-Szent-Imrén, Ilka leánya Vadas Jenő 
erdőtanácsos és akad, tanár a jeles szakirónál, 
Lóri -leánya Richter Géza bányasegédmérnöknél 
van férjnél.

Irodalmi munkáiból a következőket emeljük

A vége a nótának az, hogy szóba kerül a 
pompás nyakék s kezdődik a parlamenti tárgya
lás. Te állhatatosan megtagadod az ékszert; szép 
szó, kérés, könyörgés nem használ semmit. Kö
vetkezik a szemrehányás,, fenyegetés ; mind biába ! 
Megjelennek az első könycseppek, csöndes zoko
gás majd sirás áll be. Te még mindig állhatos 
vagy.

Hanem most'. . . ? Az asszony a tüzérsé
get viszi az ütközetbe és eldönti a harczot . . . 
elájul. Te pedig rohansz az ékszerészhez s elho
zod a nyakéket.

Érted most már, hogy mi a „felsőbb ájulás- 
tan“-nak gyakorlati oldala?"

„Körülbelül!“ válaszoltam nagyot sóhajtva 
s ezzel kiindultunk a könyvtárból.

Kilépve a folyosóra majdnem összeütköztem 

ki: „Bányászati és Kohászati Lapok", mely szak
lapot ö alapította s nehány évig ő szerkesztette. 
„Jelentés a selrneczi és diósgyőri kerületben és 
Rézbánya vidékén létező állami bányák és kohók 
állapotáról". „Az érczek előkészítésének elvei és 
gyakorlati szabályai". „Magyar és német bányá
szótár". „A tudományok*haladásának  befolyása a 
Selmeczbánya vidéki bányaművelésre". „A sel- 
meczi bányavállalatok története 1650-ig“. Alsó 
Magyarorország bányamivelésének története." „A 
selrneczi telérek". „Egy magyar bányász véleménye 
1664-ben a bányagázrobbanásokról." A Földréteg 
mozgásának megfigyelésére bányászati czélokból 
tett legújabb kísérletekről". „A bányászat múltja, 
jelene és jövője“ stb. és még számos befejezetlen 
munkálatai.

Péch Antal 1844-ik évben a selmeczbányai 
zuzómüvekhez Ribnyikre mostani pénzben értve 
50 kr.-nyi napidijjal gyakornokká lett kinevezve 
s abban a kis fehérre meszelt hevérházikóban 
lakott, a mely jelenleg is Ribnyiken a zuzómü 
baloldalán fekszik. Szülei már ekkor el voltak 
szegényedve és ő József öccsét magához vette 
és itt Selmeczbányán a rom. kath gymnasiumban 
iskoláztatta, szóval ő nevelte fel és hogy nem 
rosszul nevelte jele annak, hogy Péch József 
jelenleg ministeri osztálytanácsos és a vaskorona 
rend lovagja — Azon időben 50 krnyi napidij 
mellett csak úgy volt képes a két testvér meg
élni, hogy több mint hat hónapon át a reggeli 
tejen kívül a szó szoros értelmében véve csak 
burgonyával táplálkoztak, Mily önfeláldozás egy 
testvértől!

A világosi fegyver letétel után Péch Antal 
Pestre ment lakni, a hol a fentebb említett és 
az erdélyi csatatéren mint honvéd megsebesített 
József öccsét, Lóri és Izabella nővéreit, valamint 
édes atyját és anyját kénytelen volt eltartani . . . 
de hogy. A forradalomból maradt néhány db. 
aranya csakhamar elfogyott; a Kossuth bankók 
értéküket vesztették, hivatala, fizetése nem volt 
s igy egy ideig 3—4 frt Kossuth bankóért vásá-' 
rolt a pesti városház téren maga egy-egy kenye
ret, mit akkor is inkább kegyeletből adtak az 
emberek, mert jól tudták, hogy a Kossuth bankó 
értékkel nem bir. Ez időben azután mind a négy 
testvér a képes gyermek könyvecskékhez szük
ségelt rajzokat u. m. különféle házi állatokat, 
gyermekcsoportokat stb. készítettek s ha mind 
a négyen nagyon szorgalmasan feküdtek neki a 

egy tisztes matrónával, ki azonban fiatalosnak 
látszani akaró gráciával kerülte ki a karambolt, 
s nem is hallgatva az én pardonomra, tova sietett.

„Ez Regina kisasszony, az ájulás-tan elő
adója", magyarázta barátom.

„Kisasszo-ony ? — Teringettét! Nem tudta
tok neki valami recept-férjet szerezni.

„Nem akar férjhez menni, mint mondja 
„elvből"; azonban azt hiszem, hogy a férfiak 
azok, kik „elvből" hagyták főkötő nélkül. Minden
esetre nagy könnyelműség volna egy ájulástant 
tanító tanítónőt elvenni."

„Szavamra mondom, én azt hittem, mikor 
megláttam, hogy valami anyóssal van dolgom, 
ki talán szintén kúra alatt van 1“

„Minden képviselve van intézetünkben, de 
anyós nem volt, nincs és nem is lesz soha. E 

munkának, csak akkor voltak képesek hetenként 
5 frtot szerezni. E rajzokat Heckenastnál értéke
sítették. Képzelhetni mily nyomort szenvedtek 
szegények s daczára mind ennek, midőn Rittin- 
ger akkori udvari tanácsos öt külön levélben 
felkérte, hogy csak formalitás kedvéért folyamod
jon amnestiáért és ezt csak azzal indokolja, hogy 
politikai meggyőződésében tévedett, — ő ezen 
ajánlatot azzal utasította vissza, hogy ő politikai 
meggyőződésében nem tévedett, sőt ahhoz to
vábbra is hűen s kitartóan ragaszkodik. Termé
szetes, hogy ily körülmények között az absolut 
uralom alatt állami alkalmazást nem nyerhetett.

Midőn alkotmányos kormányunk újból kez
detét vette és ő ministeri titkárrá lett kinevezve 
a Zsil völgyön járt s tapasztalta, hogy ott még 
nagy széntelepek vannak, a melyek az állam ré
szére lefoglalhatok. A mint e felfedezést tette és 
a Zsil völgyön már létező bányatársulat ennek 
neszét vette, a társulat 50,000 frtot készpénzben 
akart neki azonnal fizetni, hogy e tapasztalatát 
a kormánynál be ne jelentse. 0 az ajánlatot 
megbotránkozással vissza utasította, felfedezését 
kötelességszerüen a kormánynak bejelentette és 
ezáltal a magyar állam vagyonát több millióval 
szaporította és . . . mint szegény ember halt meg.

Van-e napjainkbau ily jellem ? ?

Újdonságok.
— Személyi hírek. H ü 111 József bánya

igazgató ministeri tanácsos e hó 19-én Vajda-Hu- 
nyadról szabadságidejének megszakításával szék
helyére visszaérkezett, hogy hivatali elődje Péch 
Antal temetésének rendezésére befolyjon és azon 
részt vegyen. — S ó 11 z Vilmos akad, igazgató, 
Litschauer Lajos a Bányászati és Kohászati La- 
pokszerkesztője, bányaiskolai vezértanár, Dr T ó t h 
Imre bányaker. főorvos 22-én Vajdahunyadról 
visszaérkeztek. —A Pénzügyministerium Ujágh 
Zsolt akad, hallgatónak és Mády János s Nagy 
Imre végzett középiskolai tanulóknak f. évi ok- 
tóber-hó 1-től egyenkint évi háromszáz forintos 
ösztöndíjat, Pollák Károly beszterczebányai ni. k. 
Pénzügyigaztóságnál alkalmazott fogalmazó gya
kornoknak és Hajdú Lajos volt joghallgató- és 
debreczeni lakosnak egyenként 500 frtos bánya
hatósági ösztöndíjat és Stepniczky Ferencz volt 
joghallgatónak 300 frtnyi segélydijat engedélyezett 
a pályázati hirdetésben foglalt feltételek mellett 
női speciest csakugyan „elvből" nem vesszük fel."

„Ugyan miért? A férjek 99 százalékát örök 
hálára köteleznétek!"

„Csak azért, mert az anyósok "gyógyithat- 
lanok 1“

„Szegény anyósok! Tehát még itt is . . “
Harang szólalt meg: az épület minden ré

szében mozgás támadt.
„Bocsáss meg kedves bajtárs", szólt Déry, 

„el kellihogy hagyjalak, mert ossz gyakorlatot kell 
tartanom, "jobban mondva ellenőriznem. Most 
kezdődik ugyanis a „kokettirozás ' tetszésszerinti 
helyzetben normális vér-hőmérséklet mellett".

Kezet adott s elsietett nehány „rendes vér- 
hőmérsékletü-kokettirozó-jelölt“ után.

„A viszontlátásra" szóltam, „az — étkez
dében !“ 

Férfi-szabóüzletemmel elérteddigi eredményeim alapján van 
szerencsém a t. ez. közönségnek becses tudomására hozni, hogy 
a beálló őszi és téli évadra a legújabb és legfinomabb férfiruha
szöveteket szereztem be, s igy azon kellemes helyzetben vagyok, 
minden e téren támasztott követelménynek úgy minőség, legújabb di- 
vatu szabászat, mint jutányos ár tekintetéöen teljesen megfelelhetni

Szöveteim valódi angol, s a leghirnevesebb osztrák és 
magyar gyártmányok.

Számos látogatást kérve s a t. ez. közönséget a legjobb ki
szolgálásról biztosítva, vagyok kiváló tisztettel

Singer Miksa.

Igen előnyös nagybani vásárlás tette nekem lehetővé, hogy 
a t. ez. közönségnek a férfi- fiú és gyermekruhák leggazdagabb 
választékával szolgálhatok.

A legfinomabb, mi e czikkekben előállittatik, nálam található. 
A férfidivat terén a legujabbat és legelegánsabbat tartom, és a 
mi az árakat illeti, minden konkurrencziának elébe állok. Ki jól 
és jutányosán akar vásárolni, tiszteljen meg látogatásával, s meg 
fog győződni róla, hogy lelkiismeretesen lett kiszolgálva.

Kiváló tisztelettel
Singer Miksa.

SELMECZBÁNYAI HETILAP.



36. SELMECZBÁNYAI HETILAP. I. évfolyam, T iszám.

azon kikötéssel, hogy nevezettek f. évi október 
hóban a bányászati szakra beiratkozni kötelesek.

— Házasság-. König Rudolf bécsi czukrász 
e hó 23-án vezette Selmeczbányán oltárhoz Seidl 
Ágoston népbanki tisztviselő kedves leányát 
Matildot.

— Bonezolás. Bakabányán múlt szombaton 
bonczolták fel, Dessewffy Aurél kir. járásbiró je
lenlétében Moravjan János 8 éves fiú holttestét; 
mert egy fuvaros legázolta úgy hogy szörnyet 
halt. A bonezolás eredménye az, hogy a fiú nem 
a szenvedett sérülések, mint inkább az esés 
következtében szenvedett agyrázkódtatás miatt 
halt meg nyomban.

— Vérengző czipészsegéd Folyó hó 23-án 
reggel 7 órakor a helybeli „Schuszter M.“ c-zipész 
czégnél munkában álló Fridmann Zsigmod segéd 
fölkelvén, ráparancsolt a műhelyben dolgozó 
Obert Károly inasra, hogy neki mosdó vizet 
hozzon: az inasnak dolga lévén, Fridmann a 
nagyobbik inasnak hagyta meg ugyanazt. A mosdó 
víz a műhely ajtaja előtt állott s a házban kü
lönben is me-szelés s igy . az inasoknak sok dolguk, 
lévén Schuszter Gusztávné Fridmann segédnek 
azt mondta, hogy várjon egy kicsit, vagy ha 
várni nem akar, hozzon ő maga vizét, hisz’ csak 
az ajtó előtt van a viz. Fridmann erre dühbe 
jött, káromkodni kezdett, majd fölkapott egy 
széket s ezzel először az inasra akart rohanni, 
de mást gondolván, az asszonyra emelte a székel. 
.Ezt meglátván Schuszter Kálmán a család leg
idősebb fia, beszaladt apjáért a boltba, s midőn 
onnan kijöttek,; Fridmann már. eldobta a széket 
s éles talpvágó késével hadonázva állta el a mű
hely ajtót. Schuster Kálmán egy nádpál- 
czával, atyja puszta kézzel ment Fridmannra, 
ki vagdalkozása közben előbb a kés tompá
jával két vágást mért Schuszter Kálmánra, 
a nélkül, hogy megsebezte volna, majd megfor- 

■ ditván a kést, az öreg Schuszter jobb mellébe 
döfte azt. E szúrás után, még egzszer a fiúra 
emelte a kést, de karjával felfogván a vágást, 
a kés ép szive tájékán csak -a kabátját szakította 
fel. Az öreg Schuszter a nagy vérzés követ
keztében az előhívott orvos Dr. Kapp megérkezte
kor már annyira erőtlen volt, hogy ágyba kellett fek
tetni a hol az orvos bevárta a körülbelül 6 cm. mély 
és 2 cm. széles sebet. A vérengző segédet mind
járt letartóztatta a rendőrség, a hol ez előadta, 
hogy ő reggel Bista nevű segédtársával egy deci 
pálinkát ivott meg s igy kissé mámoros fővel 
de kivált önvédelemből kapta föl a kést. Mint 
utóbb kitűnt, Fridmann Schuszter Gusztávnét is 
megsebezte bal karján. Utóbbi vallja még, hogy 
Fridmann eme vérengzést azért hajtotta végre, mivel 
f. hó 22-én 10 irtot kért előlegként, s eztSchuszterék 
megtagadták tőle. Fridmann beismeri, hogy ez 
bosszantotta ugyan, de semmi bosszuállásra nem 
gondolt, hanem szolgálatát el hagyni szándé
kozott.

Heves csetepaté színhelye volt hétfőn, 23-án 
kora reggel a felső Rózsautczában levő Stark-féle 
bolthelyiség. A dolog pedig igy esett: A „Zöldfa" 
vendéglőben vasárnaponkint, tartatni szokott u. 
n. tánczmulatságok rendesen kora reggelig tarta- 
nakj; igy hétfőn isjhárom iparos legény be akarta 
ott várni a nap keltét, vagy legalább is a pity- 
mallást , lévén az rokonhangzásu szó az ő 
pityókosságukkal. Onnét hazafelé menve be
tértek útközben Stark boltjába, s pálinkát kértek, 
mely kívánságukat teljesíteni elején vonakodott a 
boltos, de végre nem tudta őket lerázni, s adott 
nekik egy deczi pálinkát. Ez azonban nem volt 
innyűkre és az egyik haragjában ledöntött egy 
kendermagos zsákot, s a kendermag kiömlött be
lőle. Stark tréfás fenyegetődzésére, hogy a zsák 
felbontásáért 10 krnyi kárpótlást kell fizetnie, 
mindjárt avval felelt, hogy arczul ütötte Starkot. 
No persze, ez sem hagyta magát, s lett belőle 
pűfölés, melyből a Stark menyecskéjének is kijutott 
egy kis karczolás mert ura segítségére sietett. A 

nagy dulakodásban volt karmolás elég, hogy va
lami német diák bátran mint menzuremlékkel 
rénommirozhatott volna vele ; denikve, mivel 
semmi sem tarthat örökké, e harcznak is vége 
szakadt, s az egyik fél ott is hagyta az egyik 
fogát. Hanem, és ezt már komolyan mondjuk, 
azokat a vasárnapi zöldfái éjjeli orgiákat kissé 
szigorúbban kellene ellenőrizni.

Különfélék.
— Városunk törényhatósági bizottságá

nak ülésén folyó hó 20-án, Rudnay Béla, fő
ispán elnöklete mellett, számosabb tag vett részt 
a szokottnál, minek oka talán a tárgysorozat 
érdekesebb voltában rejlik. Mielőtt az ülés lefo
lyásáról beszámolnánk, nem fojthatjuk el azon 
való csodálkozásunkat, hogy minden felszólaló ősi, 
de talán már kissé elavult szokáshoz híven, kö
vetkezetesen e szavakkal kezdé beszédét:. „Mél
tó s á g o s elnök ur! Tekintetes törvény
hatósági bizottság!" Nem újítási viszke- 
tegből pendítjük meg a dolgot; megbecsüljük és 
tiszteljük azon ősi szokásokat, melyek épentartása 
az ősi erkölcs, az alapos indokolt jog megóvása 
érdekében is szükséges, de nem találjuk elkerül - 
hetlennek, sőt indokoltnak sem olyan alakiságok
hoz ragaszkodni, melyeket törvényalkotó testü
letünk , az országgyűlés nem követ többet. 
Ha az országgyűlésen felszólaló elégnek tartja a 
megszólítást: „T is z t el t h áz !“, miért ne legyen 
városunk törvényhatósági bizottsága, beleértve az 
elnököt is, ki szintén annak habár elnöklő tagja, 
megelégedve e megszólítással: ..Tisztelt bi
zottság!", vagy ha épen kell lennie.: „Tisz
telt t orvéin y ha tó s ági bizottság!"?! De 
térjünk át e szerény, és, ismételjük, nem ujitási 
viszketegből származó megjegyzésünk után tár
gyunkra. Az ülést a főispán megnyitván, ékes 
szavakkal adott kifejezést a mély részvétnek László 
királyi herczeg gyászos elhunyta miatt, s egyszer
smind felolvastatta a gyászba borult atya, József 
királyi herczeg meleg hangú válaszát városunk 
részvétiratára. A főispán azután áttért azon má
sodik gyászesetre, mely városunkat érte, átérzett 
beszéddel megemlékezvén az elhunyt Pécli Antal, 
miniszteri tanácsos bányaigazgató és városunk 
volt országgyűlési képviselőjéről, kinek érdemeit 
mint kiváló szakembefét méltatta, kiemelte azt is, 
hogy mennyit fáradozott Pécli Antal városunk 
érdekében is, melynék díszpolgára volt. Követ
kezett azután a polgármester augusztus havi je
lentése városunk közigazgatási állapotáról. Egyik 
városi végrehajtó és a városi tornatanitó 
ellen folyamatba tett fegyelmi vizsgálatok tárgyá
ban, felszólalt Handel Vilmos és Pauer János, mire 
Szitnyai József polgármester megnyugtatólag vá
laszolt. Ezzel a jelentés tudomásul vétetett. Meg 
vagyunk lepetve ez által, hogy aj alkalommal 
senki sem szólalt fel a fogyasztási és italmérési 
adó kérdése tárgyában; igy ezek értékesítése tel
jesen a városi tanácsra bízatott. Az ülés egyik 
legérdekesebb része került ezután tárgyalásra, 
tudniillik az üresedésben levő állások betöltése, 
ezek között a tiszti-ügyészi, rendőriroda tiszti 
es irnoki és a bélabányai meg a steffultói rend
őrbiztosi állások-é is, mely utóbbi két állással 
tudvalevőleg az anyakönyvvezetői tisztség fontos 
kötelezettsége is jár. Tiszti ügyészszé Heincz Hugó, 
rendőri irodatisztté Kiéin Frigyes, rendőri Írnokká 
Aschner Ferencz , bélabányai biztossá Ballon 
István steffultói r. k. tanító és steffultói biztossá 
Medzky János választatott egyhangúlag meg. A 
megválasztottak nyomban le is tették a hivatalos 
esküt, s meg is éljenezték őket. Heincz Hugó 
újonnan megválasztott tiszti ügyész szép szavak
kal köszönte meg a közbizalmat, mire hatalmasan 
megéljenezték. Nem hallgathatjuk el, mit bizo
nyára mindenki észrevett, mily nyugodt de biztos 
erélylyel, mily határozott avatottsággal vezette a 
főispán az ülést; minden szava világos, érthető 
és alapos; meggyőződést szereztünk róla, hogy a 

főispán igazán szivén viseli városunk érdekét, 
bár talán a modor, melylyel szándékát érvényesí
teni akarja, nincs mindenkinek inyjére. Ki kell 
még emelnünk röviden a főispánnak, sajnos, na
gyon is igaz azon pompásan indokolt előter
jesztését. mely a városi levéltárra vonatkozik 
Enyhén mondva, kissé hanyagság volt az, mely
lyel a sokszor nagybecsű okmányokkal bántak. 
Sőt, valljuk be nyíltan, nem is tudjuk, mily ritka 
kincsek rejlenek még ott, melyek talán figyelmet
lenül félre dobva, valami sarokban hevernek, 
kitéve a pornak, a rohadásnak, az enyészetnek. 
Mulhatlan kötelesség':volna végre valahára alapos^ 
rendezésnek vetni alá a városi levéltárt. Még 
egy pont volna, melyhez hozzászólni van szán
dékunk, a mely az ülésen felvettetett. Tudjuk, 
hogy a leányvár alatti temető szélén halottas-ház 
épült. Daczára annak, hogy az odakerülendő ha
lott felekezetére való tekintet nélkül tehát nem ke
resztény is, ki lesz téve,, az építő, nem tudjuk, 
mi okból , talán vallási túlbuzgóságból, az 
épület tetejére keresztet, alkalrmtzott. Isme
rünk kizárólag kát. telkekből álló községeket, hol 
két halottas ház is van, de egyiken sincsen ke- 
,reszt, mert ez nem szentelt hely s igy a kereszt 
nem is való oda. De ha már a mi városunk ha- 
halottas házánál megtörtént az a határozott hiba, 
hogy keresztet tették föl a csúcsára, melyet ott 
látni a környékbeli lakosok, az arra járót már 
megszoktak, nézetünk szerint elkésett és tapin
tatlan eljárás volna azt a keresztet most eltávo
lítani. evvel okot szolgáltatván a mi amúgy is 
féltékenyen túlbuzgó köznépünknek a megbot
ránkozásra ; sokkal jobb lenne, most már úgy 
hagyni, a mint van, és mén bolygatni többé oly 
dolgot, mi könnyen,félremagyarázás,okra vezetne ; 
mert a már ott levő kereszt eltávolítását a jám
bor nép bizonyára' vallása megsértésének tekin
tené , holott a netáni oda kerülendő nem 
keresztény halott hozzátartozóinak vallási érzel
meit nem fogja ez egyszerű jel bántani. Végül a 
főispán ajánlatára a- gyűlés elhatározta. hogy a 
főjegyzői állást már a következő közgyűlésén 
ejti meg.

— A lövöldéről. A f. hó 22-én tartott lö
vészeten 921 lövés közül 827. talált kört, köztük 
2 szeget és 16 négyest. Az első dijat, Seidel 
Ágoston, a másodikat Fiedler Gyula nyerte el. 
Ezeken kívül még Ochtendung Ignácz 1, Belházy 
Gyula 1, Liszt Gusztáv 2,Fiedler Gyula- 2, Seidel 
Ágoston 4, Krausz Géza 6 négyest lőtt. A dijadó, 
sajnos, most sem volt jelen. Az utolsóelőtti lö
vészetről még utólag fölemlitendőnek tartjuk, 
hogy Seidel Ágoston lövészmester' 24 köregységet 
talált egymásután, minden esetre igen szép ered
mény ; különben is az említett lövészméstei*  igén 
jó lövő, s 25 lövése közül többnyire 21 —23 talál.

— Kápolnaszentelés Zsarnócz^n. A zsar- 
nóczai községi biró kezdeményezésére . már . ré
gebben folytak adakozások a zsarnóczai kál
vária hegyen állítandó kápolnára, mely,pék költ
ségeihez Berks Róbert . lovagÁ is, tetemesen 
hozzájárult. — A kápolna főiépült ..rpppt 
vasárnap, folyó hó 22-én ment végbe, annak föl
szentelése nagy közönség; jelenlétében. Előbb is
teni tisztelet volt a templomban, honnét10 órakor 
megindult a nagy menet a kálvária hegyére. Az. 
ut ódáig fel volt díszítve, a hegyen a tűzoltóság 
sorfalat képezett, mely között a menet haladt a 
virágokat tartó, fehérruhás lánykákkal. A kápol
nában nagy misét tartott Rakovszky, zsarnóczái 
plébános s a kint gyülekezett ájtatos nép Ma- 
tyasovicz tót nyelvű szónoklatát hallgatta.. Az 
egyházi szertartást 50 terítékes bankett követte 
a Kaldrovits-féle vendéglőben, mely csa 4'/2 óra
kor ért véget. A hallgatni valót Kálnáról hoza
tott czigányzenekar húzta, úgy este a tánezmu- 
latságon is, melyet a sorházban tartottak, s me
lyen a környékről is számos hölgy vett részt. •
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— Melléklet. Mai számunkat kény
telenek voltunk egy fél Ívvel megtoldani. Ezen 
számmal kapják t. olvasóink mellékletkép a sel- 
meczbányai kér. betegsegélyző pénztár felderítő 
jelentését is.

— Színészet. Csütörtökön, 19-én másodsor 
adták „Az uj honpolgárt, mely alkalommal a 
közönség zömét megint deákok képezték. Szom
baton, 21-én, Konti operettéje „A cziterás" már 
nagyobb számú közönségnek örvendett. A pün
kösdi királylyá lett Cziterást jó humorral adta 
Bethleni, Boár, mint Rikardó, kivált egyes jele
netekben, igen jó volt; s a két titkos rendőr 
(Krémer és Polgár Béla) szerepe alakitó kezekbe 
került. Beke Lilla mint Rozetta, elemében volt 
megint, s Bera Rózsa (Kukurilli) szép énekét s 
elegáns, diszkrét játékát őszinte dicsérettel kell 
elismernünk, Várady Aladár, karmester az ope
rettet kotta nélkül játszotta. Vasárnap 22-én, 
Vidor Pál népszínműve „Apja leánya" nem látott 
valami nagy közönséget, pedig megérdemelte 
volna. A szereplők közül kiemelendök Rónay 
Karola, mint Panni, Egry Kálmán, mint János, 
Beke Lilla, mint Zsuzsi, Bethleni mint Miklós 
Pista, Krémer Sándor mint Forgó Tamás. Hétfőn, 
23-án, Polgár Béla jutalomjátékául „A tót legény 
Amerikában" került színre Egry jeles játékán 
kívül különösen mint sikerült alakokat fel kell 
még említenünk a tót legényt (Polgár Béla) és 
Mandelbluh Árónt (Boár) Kedden, 24-én, Bisson 
és Carré bohózata „Mi történt az éjjel" adatott 
elő, melynek szerepei jó kezekben lévén, igen 
jól sikerült is, a játszókat illetőleg, mert bizony 
kevés nézője akadt. Sajnos, hogy itt Selmeczen 
a F. M. K. E. választott színtársulatának nem 
igen van más jutalma, mint azon erkölcsi ön
tudat, hogy hivatásának odaadással eleget tesz. 
Szerdán, 25-én „A suhancz“ operetté élénkségén 
mulathatott a közönség. A czimszerepet Beke Lilla 
adta, s megszoktuk tőle, hogy otthon legyen sze
repében; az aratott tapsokat®daczára meghűlés 
következtében! kis indiszpozicziójának, méltán ki
érdemelte, valamint Bera Rózsa is. Polgár Béla 
(Bizot) és Krémer Sándor (Moréim), mint rende- 
desen, most is azonosult szerepével, az előadás 

sikerültségéhez hozzájárult Boár, (Emil), ki.igen jól 
énekelt és Bethleni László (Durand). Felhívjuk a 
közönség figyelmét a ma színre kerülő történelmi 
színműre „II. Rákóczy Ferencz fogsága", melyet 
Krémer Sándor jutalomjátékul választott. Nem 
mellőzhetjük egyúttal hangsúlyozni a közönség azon 
jogosult panaszát, hogy a gázlángokat az utczán 
mintegy kiszámitva, épen akkor oltják el, midőn 
a közönség a szinházból távozik; talán lehetne a 
város annyi előzékenységgel és figyelemmel a szín
házlátogató közönség iránt, hogy ne hagyja azt 
a sötétben hazabotorkálni.

— Maezo elmélkedései a színházban. Hogy 
a múltkor a tekintés szerkesztő ur kitette az új
ságba az én, no, hogy is mondjam, az én privát 
beszélgetésemet saját magammal, hát az édes 
apám nem akarta elhinni; nos hát én is kértem 
egy újságot, és megmutattam, itt van ni; én is 
benne vagyok az újságban, én, a Maezo! Most 
már különb embernek érzem magamat és büsz
kébben czipelem a tekintetes »bögös ur brűgőjét 
a színházba. De mikor ott nekem mindig mérge
lődnöm kell; hát hogy is ne; ott fönt mindig 
vihog egy két éretlen ficzkó vagy leány épen 
olyankor, mikor már a kabátom szárnyába kell 
a kényeimet törölgetnem , olyan szivrehatóan 
diskurálnak ott fönt és énekelnek a színpadon. 
De azután, tessenek elhinni, nem csak a galérián 
vannak ám olyanok, kik annyit értenek a színi 
előadáshoz (látják, én már czibilizálódom) mint 
akár én a klavirozáshoz, hanem itt lent is, azt 
múltkor láttam, tessenek elhinni; én csak olyan 
egyszerű filkó vagyok, de ■ azt hiszem, az nem 
illik egy tekintetes úrhoz, hogy ott, mikor 
mindenki hallgatja nagy ájtatossággal a tekintetes 
szinész urakat, és — csókolom a szép kezei
ket — színésznőket, egész hangosan fecseg
jen, akár a verebek, mintha bizony a publikum 
azért fizetett volna, hogy őt hallgassa. Hát hi
szen, ha neki nem tetszik az előadás, menjen ki, 
ott az ajtó; jójezakát; még ki is nyitom előtte, 
így la, most megmondtam, én, a Maezo, mert 
én, a Maezo. ki csak egyszerű filkó vagyok, nem 
tartom azt illendőnek. Phuu! Egészen belemele
gedtem ; jó hogy megint felhúzzák azt a nagy 
firhangot; most csitt, csitt!

Nyiltér.*)

*) Az itt közlőitekért sem tartalom, sem alak tekinte
tében em felelős a szerk.

Köszönetnyilvánítás.
Felejthetetlen jó atyánk, nagyatyánk illetve 

testvérünknek Péch Antalnak elhunytával nyilvá
nult részvétet képtelenek vagyunk egyenként meg
köszönni.

Fogadják ezért mindazok kik a temetésen 
részt vettek és a gyászoló család iránt másként 
szívességet részvétet tanúsítottak —- ez utón leg
mélyebb hálánk és köszönetünk kifejezését.

A gyászoló család.

Köszönetnyilvánítás.
Azon élénk részvét, melyet szeretett nőm

nek korán bekövettkezett halála alkalmából bará
taim s ismerőseim tanúsítottak, gyógyító balzsam
ként hatott fájdalommal sújtott szivemre. Hála
telt szívvel mondok köszönetét nagy veszteségem 
minden enyhadó osztályosának, a selmeczbányai 
önkénytes tűzoltó egyletnek s általán mindazok
nak, kik felejthetetlen nőmet az örök nyugalom 
helyére elkísérték.

Greguss Antal.

Nyilatkozat.
Tudomásunkra jutván az, hogy Selmeczbá- 

nyán egy-két kereskedő, csabai liszt elneve
zés alatt nem a mi jó minőségű csabai lisztünket, 
hanem sokkal csekélyebb minőségű és színű lisztet 
árul, mi által a mi jó minőségű lisztünk jó hír
neve csorbát szenvedhet, a csabai liszt kitűnő 
híre, de a t. nagy közönség érdekében is kény
telenek vagyunk kijelenteni, hogy a mi jó minő
ségű csabai lisztünk Selmeczbányán, ez idő szerint, 
csakis Marschalkó Gyula és Eichel Sándor özv. 
kereskedéseiben kapható.

Csabai gőzmalom.

I

Az államilag’ engedélyezett

I. oszt, nyeremények az 1896. ezredéves kiállítás alkalmából. I I. oszt, nyeremények 
Húzás 1895. okt. 16-19-ig. Kibocsátás 106000 sorsjegy 
nyeremény á korona
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Valamennnyi sorsjegyek a falragaszok által 
megjelölt eladási helyeken kaphatók.

Budapest, 1895. augusztus lióbau.
Andrássy-ut ö-ik szám.

Magyar Öszlálysorsjálók Igazgatóság.
Sorsjegyek eladásra való átvétele iránti megkeresések 

hozzánk intézendök.

e

Első államilag engedélyezett

Manar OsziálwsjíiÉi 
az Ezredéves kiállítás alkalmából Budapesten, 100,000 

sorsjegy,
31499 tói osztályba beosztott péaznyereményekiel és ejy jutalommal.
5 millió 600,000 korona összértékben

minden levonás nélkül készpénzben fizetendő.
Legnagyobb és legszerencsésebb esetben

y millióKORONA.
Első húzás 1895. október 16—19-ig Budapesten.

Eszerint ajánlom és utánvét mellett küldök szét

ereáeli sorsjegyet az első osztály részére
eredeti teljes sorsjegyeit, melyet mini a tót húzásban érvényeset: 

 a A______A_______ !b°_________  
80.— 40.— 16.—__________ 8.—__________ 4.— korona.

Teljes sorsjegyek, a melyek az első osztályban nyereménynyel kihúzatnak, 
egyszersmind a nyereménynyel az előlegesen második osztályra vonat
kozó betét fizettetik vissza. — Megrendelések postautalvány utján 

lehetőleg a czim. igen pontos megjelölésével kéretnek.

HEINTZE KÁROLT Máruslte±T..
Check-Conto: Magyar postatakarékpénztár 3960. — Sürgönyczim: 

L0TT0HEINTZE Budapest. — Vidéki megrendelők porto 
fejében 10 fillért, ajánlott levelekért 30 fillért, továbbá 
minden egyes nyereményjegyzékért 20 fillért szíves
kedjenek külön mellékelni.

Lottogyüjtödék, viszontelárusitók és ügynökök mindenhol felállittalnak. 5—6

Magyar osztálysorsjáték
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TiidoiniUu!!
Teljes tisztelettel bátor vagyok a n. é. 

közönség becses tndomására hozni, hogy 
bécsi és budape sti bevásárlások czél- 
jából tett utamból visszaérkeztem és dús 
választékban hoztam el a legújabb
Mi1 párisi és bécsi modell kalapokat

1 frt 50 krtól 15 frtig. Ajánlom a 
legújabb női és gyermek karmantyúk, sapkák, 
gallérok minden szőrméből és minden divat- 
szinben, téli kendők, finom bőr és kötött 
keztyük harisnyák, Jáger-féle ingek, gyermek
ruhák és kabátkák, szövet, kötet és trikóból 
szép és olcsó kiállításban ; női férfi és gyer
mek téli czipők, a legújabb férfi divatczikkek, 
finom parfüm hölgypor, szappan, norinbergi 
árukkal dúsan, nagy választékban felszerelt 
áruházamat és raktáromat. Női kalapok át- 
idomitása és divatositása elfogadtatík és 
jutányosán számittatik. Gyászkalapok 3 
óra alatt elkészülnek.

Kérem a n. é. közönség becses pártfogását 
s biztosíthatom, hogy olcsó és jó kiszolgálás 
által főiparkodásom lesz b. megelégedését 
kiérdemelhetni. Kitűnő tisztelettel.

Selmeczbányán 1895. szeptember havában 
Herczog M. divatáru keresbedő.

Alsó uteza, Ochtendung ház.

Az október 16., 17. és 18-án tartandó 
osztálysorsjátéki húzásra, egész, tized, 
és huszadsorsjegyek kaphatók Selmeczbányán 

kereskedésében: egész 40, tized 4 és hu- 
szadsorsjegy 2 koronáért.

Van szerencsém a n. é közönség becses I 
tudomására adni, hogy a kopogó melletti | 
57/1. sz. a. fekvő házamban a földszinten 
3 szoba, konyha, éléskamra, pincze, g 
kerthasználat stb-ből álló lakás g 

jutányos áron azonnal kiadó. A lakás elölt | 
tágas udvar is van.

Selmeczbánya, 1895. sept. havában
Czunna József, háztulajdonos, g

Minden háziasszonynak,
a ki jó kávét készíteni kivan!

Jelszó: Olcsóság, szolidság I!
Van szerencsém a nagyérdemű közönség 

becses tudomására hozni, miszerint a be
vásárlásról visszatérvén, raktáramat min
dennemű ujdivatu ruhafélével, kalap, czipö 
és fehérhemü áruval dúsan felszereltem.
Nálam kevés pénzért tetőtől talpig 

fel lehet ruházkodni!
Kaphatók például úri öltönyök a la mode 

parísiene
7 forinttól egészen 30 frtig.

Téli kabátok 7, 8, 9, 10 égész 35 forintig. 
Gyermekruhák 2*4  írtől egész 10 forintig, 
finoman készítve. Fiuruhák 4 frttól egész 
15 frtig. Soppos, farkas és erdélyi bundák 
igen szép kivitelben, gráczi és lemez kalap, 
karlsbadi és bécsi czipők stb. stb.

Több évi tapasztalataim rationális vétel 
terén (t. i. a kellő, jó anyag igazi forrásá
nak tudása) stb. azon kedvező helyzetbe 
hoztak, hogy bármely concurrencziának 
képes vagyok helyt állani.

A nagyérdemű közönség becses pártfo
gását kérve, maradtam kiváló tisztelettel 

Singer Ignácz,
az alsó gyógyszertárral szemben lévő, kész 
ruha, kalap, fehérnemű, czipő, ernyő stb. 0 nagy áruház tulajdonosa.

Figyeljen jól arra, - vannak ládikák és CSŐ- 
magok a forgalomban, melyek nem valódi 
,Franckz kávét tartalmaznak, hanem 

utánzások! —
Ha zamatos italt és tápláló kávét kiván, ugv 

tessék valódi „Ff&TCk' kávét kérni, mely azonban

Van szerencsém a n. é. közönség 
figyelmébe ajánlani frissen készült 
áruimat árjegyzés szerint.

Kolbászfélék.
debreczeni füstölt kolbász kilója 
lengyel kolbásztekercs füstölve 
braunschveigi kolbász 
finom párisi pesti 
finom párisi bécsi 
préselt sajt

becses 
hentes

csak ezen iktatott jegyekkel valódi

s ezen aláírással:

. 80 
. 80 
frt

„ 20
64

kr.
wn

„ 1
„ 1

„ 1
n

különleges kolbászok :
kilója 1

n

frt 50 kr.

Téves azt hinni, hogy „ jó kávé " csak tiszta
2
1
1
1

»

n

„ 50 kr.

szemes kávéból^ állítható elő, nem, - mert egy jó

kihizlalt sertésekből

»

W

64
64
68

n 

n

pótlék a kávé erejét, színét és izét emeli.
Ez tény; győződjék meg róla egy próba

lengyel vadászkolbász 
mortadella olasz 
töltött sonka kolbász 
töltött disznóláb 
gótliai kolbász 
Továbbá ajánlok teljesen
friss füstöletlen szalonnát zsírnak kilója 60 kr. 
háj 
füstölt szalonna 
zsir házi prima „

Nagybecsű pártfogását kérve 
maradok kiváló tisztelettel

'■ Selmeczbányán 1895. szept. havában.
Barth Antal
hentes-mester.

valódi Franck kávéval.

Nyomatott Joerges Ágost özv. és Fia könyvnyomdájában, Selmeczbányán 1895.

Jr’ekete kávéhoz: ■4: kanál szemes kávéhoz — 1 kanál b-'yaTt-Clf káv*.

Tejes „ : 8 „ „ - 1 „ JFra.’Ilclc „


