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TÁRSADALMI HETILAP.
Kiadó tulajdonos és felelős szerkesztő :

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

Megjelenik minden csütörtökön.
Előfizetési ára :

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

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

könyvkereskedésében.

Hivatalos, magán és nyilt-téri hirdetések megállapított díj

szabásunk szerint számíttatnak és minden általunk közölt 

hirdetésre felvilágosítás ingyen adatik.

Tisztelt vidéki előfizetőinket újból fel
kérjük, hogy az előfizetési pénzeket pósta- 
utalványnyal mielőbb megküldeni szívesked
jenek, hogy a lap szétküldésében akadály be 
ne álljon. A kiadóhivatal.

Megyei székhely.
Sok vármegyében tapasztalhatjuk azt, 

hogy a közigazgatási központ nem a me
gye legnagyobb s legélénkebb forgalmú 
városában, hanem sokszor a megye határ
szélén fekvő valóságos faluhelyen leledzik. 
Hogy ez nem jó dolog, azt körülményesen 
indokolni felesleges munka volna, de mégis 
fel akarjuk hozni, hogy a közigazgatási 
tisztviselők s ezek családjuknak társadalmi 
élete is egészen más fejlődést nyer egy 
városban, mint falun; hogy a tisztviselő 
családok gyermekeiket könyebben nevel
tethetik, ha egy iskolákkal s esetleg még 
egy magasabb tanintézettel biró városban 
lakhatnak, mint a falun; hogy a megye 
bizottsága is szívesebben gyülend össze egy 
nagyobb kényelmeket nyújtó városban, mint 
egy sáros faluban; hogy az egész megyei 
közigazgatás lüktető ereje sokkal kihatób- 
bau működne egy városból, mint egy fa-

T á r c z a.
Olga.

— .Jellemrajz, vázlatokban. —
1

Szép a leány, de hideg. Oly szép és oly hD 
(lég. mini a márványszobor.

Hiába csapongják őt körül az ifjak; hiába 
halmozzák el hízelgéssel, hiába alázza meg ma
gát előtte udvarias előzékenységgel, a leány nem 
méltatja figyelemre,-legföllebb pillanatnyi megvető 
mosoly suhan e] szigorú ajkain.

Vagy talán épen azért nem hódítja még 
szivét egyike sem az ifjaknak, mert mind csak 
úgy bánik vele, mint a többi leánynyal szokás ? 1 
Talán látja Olga, hogy egyik sem keresi benne 
a szív kincseit, egyik sem vonzódik hozzá oly 
szerelemmel, mint a milyent ő képzel annak?!

De az a barna ifjú, avval a komoly, ábrán
dozó tekintettek talán jiem olyan szenvteten, oly 
felületes, mint a többi.

Oh, ha ez meg tudná.érteni őt, hogy repesne 
felé a szive, hogy elevenednének föl szemsugarai, 
hogy levetné azt a hideg közönyt, mely kínzó 
álezául takarja most valódi lényét!

2. -
Az ifjak már nem hódolnak a szép Olgá

nak. Nincs benne érzelem, büszke szeszélye já-f 
tékot üz velük.

Inból stb. stb. Mért hát e merev ragasz
kodás a régi megyei központhoz, mikor 
ez sem nem fejlődik, sem nem alkalmas 
annyi sok hivatalnok és családjaik legsze
rényebb társadalmi igényeit is kielégíteni 
s mikor a megye területén fekvő nagyobb 
város erre nagyobb képességgel bir és maga 
is fölötte sokat nyerne, ha a megye köz
pontjává válna? Miért ez?? Példának Bars- 
megyének két városa van, melyek jó valna- 
gyobbak, forgalmuk élénkebb mint a köz
ponté és ezen felül közép s illetve reál
tanodái is vannak, sőt vasúti hálózati for
galmi pontok, ezek Léva és Kormöcz- 
bánya, holott Ar.-Maróth ezzel nem bir s 
mégis Barsmegye székhelye. Hontmegyé- 
nek legtekintélyesebb városa Selmeczbá- 
nya, van egy királyi katholikus nagy- 
gymnasiuma, egy 8 osztályú lyceuma ta- 
nitóképezdével, bányaikolája, egy bányász- 
és erdészakadmiája, 18000 lakosa stb. s még 
sem megyei székhely, hanem az iskolákkal 
egyáltalán nem biró falu, vagy nem bá
nom nevezzük mezővárosnak — Ipolyság. 
Mi sehogysem vagyunk képesek belátni; 
hogy mily köz, sőt magánérdekből ragasz
kodnak annyira e helyhez ? A közérdek

Csak az a barna ifjú maradt hive.
S a leány ? !
Megtűri maga mellett; elfogadja a neki 

nyújtott virágot; cseveg vele, s ha Géza nem 
veszi észre, hosszan pihenteti rajta fürkész te
kintetét.

Miért nem tudja ezt a fiatal embert kiis
merni ? ! Ez a zárkózottság mit rejt ? ! Kincseket-e, 
melyeket nem aka az avatatlan világnak kitárni, 
vagy ürességet, melyet ügyesen leplez ?!

Ha kincseket, miért nincs bizalma hozzá ? 
Hiszen a valódi szerelem megnyitja a szív és ke
dély kapuját, hogy a rokon lélek megismerhesse 
annak fejtett világát.

Ha ürrességet, akkor — oh akkor ez a fia
téi ember még rosszabb a többinél, mert életre 
szóló ámítás veti ki hálóját a bizalomra.

3.
Az alkony leszállt; méla csend mindenütt. 

A szép leány szobájába kíváncsian bepillant a 
hold, ezüstfáfyolt borítva a nyughelyén heverő 
szép alakra, még fehérebbnek tüntetve föl a 
gyöngyszin homlokot, melyen a lelki vívódás ki
nyomata látszik.

„Holnap! Tehát holnap" sóhajt fel Olga. 
„És én nem tudóin, mi tévő legyek. Szivem azt 
sugallja, hogy igen; eszem eltilt e lekötő szótól. 
Nem ismertem ki ez ifjút, s én szerelmemet csak 
érdemesnek vallom be, annak adom életemet. 

kétségtelenül azt kívánja, hogy egy bizo
nyos közigazgatási kerület székhelye le
hetőleg város legyen, a tisztviselők magán
érdeke meg nem ugyanezt teszi kívánatossá? 
Hogy talán egy nehány nagyobb földes 
urnák kényelmesebb volt Ipolyságra, mint a 
távolabb eső Selmeczbányára behajtatni, nem 
elég indok a merev, ragaszkodáshoz s kü
lönösen teljesen megdől az akkor, ha a 
selmecz—ipolyvolgyi vasút ki lesz építve.

De annak, hogy ily nagy hivatalok 
falu helyen leledzenek, van egy óriási tár
sadalmi ruinja is és ez — a falusi una
lomkelte szórakozás, mint azt ily mérvben 
a vidéki nagyobb városokban ritkán ta
láljuk: a muri, meg a kártya.

Hány jóravaló fiatal ember s tehetség 
esett már e két démon áldozatául, kik ta
lán nagyobb városban, hol nemesebb, szebb 
szórakozást találtak volna, kikerülték volna e 
veszélyt. Nem hinné el az ember, hogy mily 
könynyen kerül ily faluhelyen a fiatal ember 
csupa unalomból és más nemesebb társa
dalmi szórakozások hiányából e két démon 
hatalmába; ezt csak az tudja, ki ebben a 
tekintetben közvetlen tapasztalatokra tett 
szert. De meg hát nem áll-e az államnak

Oh bánt az aggodalom, hogy tán oly reménye
ket keltettem benne, melyeket teljesíteni talán 
nem tudok. Gyötör a kétség, emészt a vágy sze
relem után, és nem tudok, n em tud ok b i'zni !“

És a leány hevesen zokogva, kezébe rejti 
arczát.

4.
A kérőt elutasította; s az leverten, némán, 

távozik.
A leány ott áll mozdulatlan, hideg arczczal 

mint a szobor.
De nem!
Ki jól megfigyeli, fájdalmas vonaglást láthat 

összeszorult ajkain remegni, s a visszafojtott mély 
sóhajtól feszül kebele. Szüléiéi vannak keseredve.

Mi lesz veled ? ! Kérdezik szemrehányólag. 
— Meglátjátok. Már határoztam. S elhatározásom 
szilárd! —

5.
A háború angyala suhogtatja lángostorát. 

De nemcsak ott vannak a hősök a zúgó golyó
záporban, a dübörgő harczi zajtól hangos csata
téren ; hősök azok is, kik feláldozva ifjúságukat, 
saját fiatal koruk életörömeit, legyőzve női 
gyengeségüket irgalmas hévvel bekötik a fegy
verütötte sebeket, vigasztaló szóval, gyöngéd ápo
lással enyhítik a szenvedők fájdalmait.

Ott látunk egyet e hösszivü nők közül. . . 
Olgát. Arcza szép és hideg, mint a márványszo- 
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is érdekében egy fejlődő város haladását 
az által még jobban előmozdítani, hogy a 
megye székhelyévé leszen, mint, egy év
tizedek, talán már több mint egy évszázad 
óta stagnáló faluhelyhez ragaszkodni?

Azt hisszük, e rövid bevezetés után 
mindenki kitalálta, hogy hová czélzunk . . . 
tudni illik oda, hogy Hontmegye székhe
lyévé Ipolyság helyébe Selmeczbánya té
tessék s hogy a törvényszék is ide helyez
tessék át.

Persze, hogy ez hirtelen mindjárt nem 
történhetik meg, de legalább tétessenek meg 
az első erélyesebb lépések e czél elérhe
tésére már most, midőn városunk, az ezüst
bányászat némi korlátozása folytán, bizo
nyos válság előtt áll. Ha elvileg a dolog 
illetékes helyen elfogadtatnék, akkor a ki
vitel valami nagy akadályokba nem ütköznék, 
mert hiszen a megyeházát és a törvény- 
széki épületet bizonyára díszesebben vol
nánk képesek felépittetni — s helyünk 
ehhez elég van — mint a jelenlegi Ipoly
ságon, mely vagy gyári, vagy kaszárnyái, 
fegyházi czélokra volna azután felhasznál
ható.

Tegyünk hát már egyszer valamit ez 
irányban is s harczoljunk azután kellő szi- 
vósággal és kitartással e városunk javát 
kiszámithatlan módon előmozditandó czél 
elérhetéséért!!

Újdonságok.
— Törv. hat. bizottsági tagválasztás. 

F. hó 2-án ment végbe városházunk tanácster
mében a törvényhatóság bizottságában megürese
dett két tag megválasztása. Megválasztattak pedig 
196 szavazattal Vadas Jenő kir. erdőtanácsos és 
akad, tanár, — 101 szavazattal Kachelman Farkas 
kir. bányatanácsos és kohóügyi előadó. Ezenkívül 
kaptak Velics György mézseskalácsos mester 99, 
Fodor József városi állatorvos 30 és Érti Vilmos 
föld és háztulajdonos 24 szavazatot.

— A gyógy, és term. tud. egyesületnek 
múlt hó 30-ára hirdetett gyűlése elhalasztatott e 
hó 7-dik napjára szombatra, miután Gschwandt- 

bor-é, csak szeméből sugárzik a magasztos felebaráti 
szeretet. v

Megint közeledik egy szomorú csapat; újabb 
sebesülteket hoznak a csatatérről. Az a hideg 
arczu, meleg tekintetű nő eléjük siet, csak hogy 
mielőbb nyújthasson segélyt.

A sebesültek között barna ifjút hoznak ko
moly, ábrándos vonásu arczczal; homlokán kard
vágás helye piroslik elő a félrecsúszott csákó alól, 
szeme lehúnyva.

Olga megdöbben; „Géza!" hallatszik su
sogva ajkairól; kezét szivére szorítja, s remegő 
aggódással hajlik az ifjú fölé.

Ez fölveti szemét, fölismeri a leányt, s félig 
aléltan szól: azért halok meg, mert kerestem a ha
lált, mert megvetetted-szerelmemet!“

Nem, nem halsz meg! nem engedlek meg
halni! szeretlek, most tied leszek; legyőzöm a 
halált szerelmemmel! — tör ki szenvedélyesen 
Olga s nem tekintve a körűlállokat, feledve minden 
mást, átfogja az ifjú sebesült fejét és mondhatlan 
gyönyör érzelemmel megcsókolja azt a piruló seb
helyet.

Miért beszéljünk tovább ? !
• A szerelem legyőzte a halált, mely szárnya 

legyintésével nyílt lángra lobbantá a hidegnek látszó 
leány szivében alvó forró szerelmet. 

ner Gusztáv, kinek „a mérgekről" kellett volna 
előadást tartani, hirtelen megbetegedett, de mint 
örömmel halljuk már teljesen felgyógyult.

— Vérengzés. F. hó 2-án Helpan Pál, sel- 
meczi napszámos, ki különben is mint erősza
koskodó, indulatos ember ismeretes, úgy össze
szurkálta a vele vadházasságban élő Veszelovszky 
Annát, hogy az vérbeborultan összeesett. Hat 
szúrást ejtett rajta a dühöngő ember. A sebe
sültnek Dr. Stuller Gyula nyújtotta az első segélyt.

— Fiatal tolvaj. Debnár József asztalos
inas, ki Palkoráb József, temetkezési vállalkozó
nál van munkában, Beck Mihály, dohánygyári 
altiszt nejének temetése után, a halottas szobá
ban maradt diszleteket leszedvén, a közben egy 
ott levő dobozból elemeit egy karikagyűrűt. Bár 
a gyanú csak is rá .eshetett, s a rendőrségnél 
Kneszkó ékszerész inasa szemébe mondta, hogy 
náluk egy karikagyűrűt akart eladni, mégis min- 
gent tagadott, mire átkisérték a fiatal vétke
zőt a járásbírósághoz. Ott, egy napi elzárás 
után, végre töredelmesen bevallotta tettét, sőt a 
gyűrű is előkerült, melyre elején azt mondta, 
hogy elvesztette.

— Népmozgalmi kimutatás. A belvárosi 
anyakönyvi kerületben, melyhez Banka és Felső- 
Róna külutczák is tartoznak, elmúlt nov. havában 
született 15 fiú és 11 leánygyermek; 8 házasság 
köttetett s meghalt összesen 23 ember, ezek kö
zött 10 gyermek görcsök és gyengeség követ
keztében. Borzadályos fényt vet ez , a mi 
gyermekhalálozási viszonyainkra , melyről már 
egyszer lapunkban megemlékeztünk s az adatok 
összegyűjtése után majd újból felszólalunk.

— Bosszú. Már említettük, hogy Joerges 
nyomdatulajdonosunk házát több Ízben valaki 
undok módon bemocskolta. Az ismeretlen tettes 
most utóbb annyira vitte szemtelen vakmerőségét, 
hogy éjnek idején bemeszelte a nyomda ablakait. 
Ez egyszer azonban rajta veszett. A rendőrség ki
nyomozta a tettest Cs. Zs. cseléd személyében, ki a 
rendőrségnél vallomást is tetts ki előbb az említett 
nyomdatulajdo’nosnái volt szolgálatban és mint 
állítja, bosszúból követte el a ronditásokat. Miután 
megígérte, hogy ilyesmit többé tenni nem fog s tö
redelmes magaviseletét tanúsított , Joerges ur 
megbocsátott neki, s igy a- bűnös most kike
rülte büntetését.

— Rendőri rövid hírek. — Hodruson 
a hasi hagymáz járványosán lépett fel. Szpiska 
István tanító is megkapta e betegséget. — S e 1- 
meczbányán a száj- és körömfájás szűnő
félben lévén, a zárlat valószínűleg már e hét végén 
fel fog oldatni. — Lengén a száj- és köröm
fájás egyre terjed.

Különfélék.
— A m. hó 30-án tartott „irodalmi és 

művészeti estély1*' némileg megváltozott műsor
ral folyt le és általán véve igen sikerült. Első 
pontul Vörös Ferencz, a „Selmeczbányai Hiradó“ 
szerkesztője igen hatásosan olvasta fel Abai 
Ottó munkatársunk „Bandi dalai" czimü verseit, 
mire a közönség a szerzőt hívta, ki jelen nem lé
vén, Vörös Ferencz ur mondott helyébe köszö
netét. A 2-ik pont, részlet „Don Juan“ból, zon
gorán Berzeviczy Károlyné úrnő, hegedűn Ber- 
zeviczy Károly ur által előadva, nagy tetszést ara
tott. A 3-ik pont elmaradt. A 4-ik pontul a mű
sorba felvett „Quartett“ből „Terzett“ lett, mi 
azonban nem csökkentette a hatást. Az 5-ik pont 
kimaradt, helyébe Vörös Sárika kisasszony érzés
sel elszavalta Ábrányi „Kis Szavojárd“-ját. A 6-ik 
pont, ének czimbalom kísérettel, előadva Dom- 
brovszky Lajos és Toperczer Árpád urak által 
annyira tetszett, hogy meg is ujráztatták, mire a 
szives műkedvelő urak megint más dalokat adtak 
elő. Végül Molnár Károly ur a „Volapük" mono
logot igen jól adta elő. Az estélyt követő táncz éjfél 
utáni 2 óráig tartott, a négyeseket 32 pár tánczolta. 
De miután Vörös Ferencz úr azon meggyőződésre 
jutott, hogy az irodalmi estély és a táncz össze nem 
egyezhető, mely nézetét mi is osztjuk, utóbbi 
jövőre elmarad.

— Aczélsör. Ezt az elnevezést nyerte Ka- 
chelmann Károly vihnyei gépgyár és sörfőzde tu
lajdonos csak most fogyasztás alá bocsájtott söre, 
mely városunkban már majd minden sorházban 
kapható. Őszintén kívánjuk, hogy az aczélsör 
mindnyájunk egészségére nézve aczélózó befo
lyást gyakoroljon, de különösen munkásainkat 
megaczélozza a pálinka ivás szörnyű rombolásai, 
ember irtásai ellenében s leszoktassa őket e bor
zasztó mételytől. A sört különben Gambrinus 
hívei kitűnőnek mondják.

— A szülők réme czimü czikkünkre vonat
kozólag a kővetkező sorokat vettük: A „Selmecz
bányai Hetilap“ m. hó 14-én kelt számában két 
közlemény jelent meg, melyben a járási specialiter 
a szt.-antali közegészségi ügyekkel foglalkozik, 
a két czikk tendetiája oda tendál, hogy Szt.-Antal 
községben a közegészségügyi szolgálat hiányos, 
hogy nevezett községből dyphteritis Selmeczbá- 
nyára hurczoltatnék. Jelenleg az egész szt -antali 
körjegyzőséghez tartozó községekben semmiféle 
heveny ragályos megbetegedések nem fordultak 
elő, tehát az nem volt átvihető Selmeczbányára ; 
a mi pedig a közegészségügyi szolgálatot illeti, 
ott mindég kellő szigor és ellenőrzés lett gyako
rolva, úgy a közigazgatás valamint az orvosi kar 
által, mert a mikor Szt.-Antalban ragályos be
tegség uralkodott ott hivatalból 2—3 orvos fordult 
meg felváltva s ingyen gyógykezelte a betegeket. 
Tekintve, hogy Selmeczbánya városa élénk for
galommal bir, inkább föltehető, hogy bármely 
ragályos betegség, mely oda idegen helyről be- 
hurczoltatik a szoros érintkezés állal Szt-Antal 
és a többi községekbe átvitt.etik, a mint ezt már 
Béld és Berencsfaluban uralkodott dyphteritis és 
vörheny járványkor constatáltarn. Kérem ezek 
után a „Selmeczbányai Hetilap “-bán ezen téves 
nézetet helyreigazítani. Korponán 1895. november 
hó 25-én. Dr. Welvardt Adolf járási orvos. — 
Közöljők egész terjedelmében e hivatalos utón 
hozzánk beküldött sorokat azon megjegyzéssel 
mindazonáltal, hogy a közegészségügyi állapot 
bizony a szomszédos községekben mégis csak 
hiányos, a mint azt egy járási orvos alkalma
zása mellett másként nem is lehet és ha a nyi- 
latkzó orvos ur fáradhatlan űgybuzgalmát kény
telenek is vagyunk elismerni, mégis azon állításunk, 
hogy a ragályos betegségek a szomszéd községekből 
hurczoltatnak be s hogy kevés orvos és gyógy
szertár van a kerületben, egyáltalán megingatva 
annál kevésbbé van, mert ez alkalommal is az első 
dyphteritis betegedés Szt.-Antal községe hatá
rához tartozó házban fordult elő. — Hogy váro
sunkba „idegen helyről" lesz a ragályos be
tegség behurczolva, azt mi is állítottuk, csakhogy 
ezen idegen helyeket éppen a szomszédos köz
ségekben véljük megtalálhatni. — A kérdésre 
különben még viszszatérünk és kimerítő adatokat 
hozunk.

— A városi róm. kath. elemi iskola. Tiz 
év előtt városunkban járt Dr. Bodog Albert idő
közben elhalt közegészségügyi felügyelő s midőn 
a Selmeczbánya városi róm. kath. elemi iskola
épületét megszemlélte, megbotránkozva mondta, 
hogy ez állapotot egy perczig sem szabad tűrni, 
sőt e megbotránkozásának, abelügyministeriumhoz 
intézett s az ottani irattárban ex 1885, még alig 
ha nem megtalálható jelentésében is kíméletlenül 
adott kifejezést. Az óta tiz év merült el az idő 
rengeteg tengerébe a nélkül, hogy e bűzös, nedves, 
iskolának éppenséggel nem használható, egész
ségtelen épületen valami változtatás történt volna. 
Mi is foglalkoztunk már egy Ízben, vagy talán 
kétszer is e bajjal, de persze a mi gyönge sza
vunk is elhangzott a hegyek közé. Pedig hány 
gyermek sínyli meg majd — ha nem is azonnal 
— de később azt, hogy kénytelen volt ezen egész
ségtelen épületbe tölteni el egy nehány évet és hány 
betegség csirája volna majd ide visszavezethető. 
De meg a tanítók egészségére nincsen ez befo
lyással ? Faluhelyen nem tűrnének meg iskolai 
czélokra egy ily épületet, s mi, törvényhatósággal 

. felruházott város, daczára minden nemű panaszok
nak és figyelmeztetéseknek ezt annyi évek óta 



I. évfolyam. 19. szám. S E Ai ECZBÁNYAI HETILAP. 79.

tűrjük? Nem szégyen ez ránk nézve?? Különben 
ajánlatos volna, hogy ezen miasmás, nedves, 
dohos, alacsony szobákat magában foglaló, egész
ségtelen épület valami közegészségügyi állami közeg 
által újból alaposan megvizsgáltatnék és kimon
datnék az, hogy addig, mig ez épület ilyen álla
potban van, ott iskola egyáltalán nem türethetik.

— Utezáink elnevezése czimü közlemé
nyünkre vonatkozólag kötelességünk konstatálni 
azt, hogy városunk tereinek és utczáinak névvel 
való ellátása tárgyában, már 1880-dik évben bol
dogult főkapitányunk, néhai Krausz Vilmos egy 
terjedelmes indokolt előterjesztést tett a városi 
tanácsnak, mely azt a közgyűlés elé való terjesz
tés czéljából, az időközben szintén elhalt Ocsovszky 
Vilmos néhai polgármesternek adatta ki, kinek 
asztalán most nem régen az egész ügycsomó 
megtaláltatott. Ez ügyben már f. évi szept. 30-án, 
tehát közleményünket megelőzőleg, jelenlegi fő
kapitányunk Krausz Kálmán újabb előterjesztést 
tett a tanácshoz s igy most már ez ügy a legjobb 
folyamatban van s nem sok idő fog beletelni, 
hogy utezáink és tereink jó magyar neveket kap
nak, melyek közül a javaslatból már most fel
hozhatjuk a „Korona", „Petőfi", „Honvéd", „Aka
démia" utcza stb. elnevezéseket.

— Az uj Hungária szálló Selmeczbányán. 
Rövid idő múlva, felépül teljesen a Hell Jakab 
tulajdonát képező „Hungária" szálló, mely jövő 
évi május 1-én nyittatik meg. A szálló földszintes 
helyiségeiben szép, tágas, modern berendezésű, 
kifogástalan ventiláczióval ellátott étkezde és ká
véház lesz, mig a két emeleten a legnagyobb 
komforttal berendezett 23 szoba fog az utazó 
közönség rendelkezésére állani. Az uj, modern 
stílben épült szálloda mindenesetre szépíteni 
fogja főutezánkat.

— Biztosítsuk magunkat balesetek ellen I 
Hány ember életét tette már tönkre valamely 
baleset! Kis, jelentéktelennek látszó véletlen sok
szor egy ember, egy család egész életére lénye
ges befolyással van; mely gyakran igen lesújtó, ha 
e véletlenség neve: baleset. És nem vagyunk e 
mindannyian kitéve a baleset lehetőségének ?! 
Különösen az iparosok vannak kisebb-nagyobb 
mértékben kitéve e véletlen balesetnek. Kivált 
például az ácsot, az épületbádogost, lakatost, a 
kömivest, pallért, festőt stb, midőn épületek 
tetőzetén, párkányán stb. dolgozik, bizonyára 
könnyebben érheti a baleset, mint talán mást. 
Ép ezért a külföldön, különösen Németországban 
köteles a munkaadó, gyáros, vállalkozó stb. 
munkását baleset ellen biztositani; nálunk csak 
újabb időben tudott tért hódítani ez intézmény, 
mely megbecsülhetlen előnyökkel jár, s mely kí
vánatossá teszi, hogy minél többen a társadalom 
minden rétegéből azt igénybe vegyék ; mert rend
kívüli csekélység az, a mit ezért fizetni kell. Ve
gyünk például egy irodában foglalkozót, ki 1000 
forintra akarja magát biztositani, fizet a hazai 
általános biztositó társulatnál ha
lálesetre 45 kr, rokkantság esetére 60 krajezár 
múló kereset képtelenség esetére biztosított napi 
l frt után 1 frt 25 kr biztosítási dijat egy egész 
évre. Egy szabómester, ki inkább van kitéve 
balesetnek, mint a folyton irodában munkálkodó, 
ugyancsak 1000 frtnyi biztosításnál halálesetre 
55 krt. rokkantság esetére 80 krt, múló kereset 
képtelenség esetére, napi 1 frt után, 1 frt 60 krt. 
fizet egész évre. Látjuk már e példákból, 
mily elenyésző csekély a biztosítási díj, a bizto
sítással járó kedvezmény előnyösségeinek s azon 
megnyugtató tudattal szemben, hogy teszem azt 
családapa létemre baleset ellen is biztosítva va
gyok. A baleset elleni biztosítás igazán ember
baráti nemes czélját, majdnem minden biztosító 
társulat követi, de kiváltképen áll ez az újonnan 
alapított „hazai általános biztositó tár
sulat"-ról, mely a tűz- és jégkár biztosítás 
mellett, különösen a fönnt nevezettjhumanus czél 
érdekében óhajt működni és hogy e czélját job
ban elérhesse, a baleset elleni biztosításoknál oly 
kedvezményeket nyújt, a melyeket eddigelé egy 
biztosítási társulat sem tett. A ki különben a baleset 

tűz és jégkár elleni biztosításoknál bővebb felvilágo
sításokat kívánna, forduljon egész bizalommal e 
lapok szerkesztőségéhez, hol minden irányban 
készséggel adatik alapos tájékozás.

— Almakenyér. Hogy az almát sokféleké
pen tudjuk felhasználni, értékesíteni, ez mind 
nem uj dolog, de t. olvasóink előtt bizonyára 
ujdonságszámba jön az, hogy az almát kenyérnek 
is lehet fölhasználni, azaz, az almával vegyíteni 
a lisztet, hasonlóan, mint a burgonyával. Kitűnő
nek mondható az almával készített kenyér izre 
nézve s az igy sült kenyér sokáig el is tartható. 
Legalább kisérletképen ajánljuk t. olvasónőinknek.

Ka-Gán.
— Hatalmi dal. —

Énekli: egy elnyomott hindu.

Létezik egy állam, távol Ázsiában, 
Ilyen állam nincs több az egész világban. 
A jogar nagy Szultán kezébe van téve, 
S nagy államtanács van rendelve melléje. 
De a ki azt hiszi, hogy e két hatalom 
Befolyása alatt áll az álladalom, 
Az roppantul téved, a legfőbb hatalmat 
S minden tekintetben korlátlan uralmat, 
A legfőbb Ka-Gánok büszkén gyakorolják 
S e roppant hatalmat nem is bitorolják. 
Fő-Ka-Gán tudn’illik nagyobb területnek 
Kormányzója volna, de hát mást is tesznek. 
Államtanács élén ugyanis nem régen 
Otyan ember állott, ki akarta szépen, 
A kedvelt uralmat hívei számára
Biztositni hosszú időre s nem mára. 
Ez a bagolyszemü, kemény Budhaista 
És a kedves fia, a kis Doktor Pista, 
Meg a többi rokon, párthivő és kumpán 
Találták ki azt az intézményt nem bután; 
Mert a fő Ka-Gánnak arra módot adtak, 
Hogy a mit akartak ezek kitudhadtak. 
Nem történhet semmi Ka-Gán tudta nélkül 
S mindent kitudnak ők, ha valami készül: 
Még a magán ember privát életébe 
Is avatkozhatik, ez sincsen kivéve.
Ha gyanusitni kell — ... köteles a Ka-Gán 
Ezt is elvégezni s nem restelni talán. 
Szóval a Ka-Gánnak hatalmas kezébe, 
Van a kerületi összhatalom téve.
És ha a Ka-Gánok mind összeállnának 
Egész állam legfőbb hatalmá vállnának. 
E bajt a szegény nép tűrte és szenvedte 
S ez időt „Ka-Gáni csapásnak" nevezte. — 
E keleti állam egyik városában
Madrasz mellett szépen fekvő Melseczkában, 
Uralgott mint Ka-Gán Bélafalvi Rúdó 
Az erős hatalmat gyakorolni tudó.
Ez a város mindig, ős időktől fogva 
A hatalmon lévők pártját pártfogolta. 
Ellenkezni nem mert, soha semmiképpen, 
Csak titokban „brummolt" néha ilyenképen : 
„Hát városunk régi, ősi szabadalmát, 
Úgy cséplik már össze akár csak a szalmát? 
Hogy a tisztviselőt megválaszthattátok, 
Elvonták e jogot, ezt is a Ka-Gánok.
Mi lesz hát belőlünk? Rabszolgákká leszünk? 
Mikor jogainkért már semmit sem teszünk!" 
És mély sóhaj szállott nem egynek ajkáról: 
„Óvj meg Isten minket Ká-Gáni csapástól!!" 
De azért nem mertek fellépni ez ellen, 
Mert ilyen hiába itt az ősi szellem.
S ha valakit még tán gyanúba is vehet 
Hogy független ember, orvosságot szedett 
A nagy Ka-Gán mindjárt, s beadta emennek, 
Melytől fölcsapott ez kormányi embernek. 
Csinált az egyikből Ignáczvölgyi Jánost, 
A másikból meg egy királyi tanácsost, 
A harmadik száját ordóval tömte be, 
Negyediknek pedig Ígéretet teve. 
Bélafalvi Rúdó, igy hát e városban 
Uralkodott büszkén, kizárólagosan. -— 
Hanem hát mi történt ? A szomszédterület 
Nem volt biztonsággal kormányi kerület.

Pedig a választás közéig ijesztőleg,
Kell, hogy ott egy Ka-Gán küzdjön kitünőleg; 
Ki legyen ez ember?? Bélafalvi Rúdó
Ki minden akadályt leküzdeni tudó. — 
Ka-Gán lett hát ott is, de mily eredménynyel ? 
Ott nem parancsolhat mind a két kezével . . . 
Erőlködik igaz, úgy látszik hiába, —
Más emberek laknak ott mint Melseczkába !! 
Kíváncsian lessük mit fundál ki Rúdó . . . 
Nem lesz-e belőle. . . Mátyás a megfutó.

_______Nyiltér.______
Köszönetnyilvánítás.

Fogadják mindazok, kik feledhetetlen jó 
férjem Hausdorfer József kir. pénzügyi tanácsos 
gyászos elhunyta alkalmából részvétüknek kife
jezést adtak s különösen a nagytekintetü kir. bá
nyaigazgatóság t. tisztviselői, kik temetésén is 
részt vettek, őszinte köszönetemet.

Selmeczbányán, 1895. deczember 2-án.
A gyászoló özvegy.

Hirdetések.

Élő halak.
Van szerencsém a n. é. közönség b. tudo
mására hozni, hogy a karácsonyi és újévi 
ünnepek előtt már e hó 20-tól kezdve nálam 

élő ponty ha lak 
jutányos áron kaphatók. Megrendéléseket 

már most is elfogadok.
Selmeczbányán, 1895. deczember havában 

Teljes tisztelettel

Ochtendung Ignácz.

Tűz, jégkár és testi 
baleset elleni biztosítás.

A hazai általános bizositó 
részvénytársaság’, Selmeczbánya 
és vidéke ügynöki képviseletét el
vállaltam. A midőn azt a n. é. kö
zönség becses tudomására hozom, 
egyúttal felkérem, hogy ezen uj, 
egy miliő frt alaptőkével s más 
nagy garancziákkal rendelkező, 
különösen baleseteknél rendkívül 
előnyös kedvezményeket nyújtó 
társaságnál, általam mentői több 
biztosításokat kötni méltóztatnék. 
Felvilágosítások, útbaigazítások és 
tájékoztatások a legnagyobb kész
séggel adatnak általam.

Selmeczen, 1895. deczember 4.
Kitűnő tisztelettel

Riehter Ede, 
ügynök.

Tudomására adom Selmeczbánya vá
ros n. é. közönségének, hogy Vihnyén ala
pított sörgyáramban főzött „aczél“-sör, e 
hó 1-től kezdve, minden sorházban kapható. 
Ezzel kapcsolatosan értesítem a t. közön
séget, hogy csak

—=egy minőségű — 
sört főzetek, nehogy a különféle minőségek 
összetévesztése által, a nagy közönség kárt 
szenvedjen. Tisztelettel

Selmeczbánya 1895. decz. 1-én.
Kachelmann Károly gyáros.
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Van szerencsém a n. é. közönségnek becses tudomására hozni, hogy 
karácsonyi és újévi ajándékoknak szánt

♦

VI., Anftrássy-ut 23.
a kir. opera áttételiében

Tudomására vagyok bátor hozni 
a n. c. közönségnek, hogy c hó 
2-tól kezdve a kőbányai sörön kí
vül, Kachelmann Károly ur vihnyei 

ACZÉLSÖR-ét
is mindég frissen csapon fogom 

tartam.
Vendéglőmben tehát kapható min

dig friss minőségben:
Kőbányai sör, kis pohár . . 9 kr. 

„ „ félliter . 14 ,
Vihnyei aczélsőr, kis pohár 7 ,

B , félliter . 10 kr.
Ajánlom ez alkalomból kitűnő 
minőségű, természetes boraimat 

is még pedig:
idei alinási bor, literje . 36 kr,

„ prandorfi bor literje 40 kr. 
ó borok litterje 40 krtól egész 
1 frt 50 krig. Kitűnő régi sas- 
hegvi veresből- egy literfes palaczk- 

ban 1 frt 50 kr.
Villásreggeli egy kis pohár aczél- 
sörrel 20 kr, egy kis pohár kő

bányai sörrel 22 kr.
Mindig frissen készült kitűnő 

ételek ! Prompt kiszolgálás ! 
Szolid árak!

Selmeczb. 1895. decz. havában
Mély tisztelettel

Bogya János,
vendéglős.

igen szép kivitelben és olcsón koloriiozlatnak Hubai’ Ludmillánál I IV. 5 TI mm TI.

József.ffőherczeg ő csász. és kir. fensége udvari szállítója. 
[Füföp szász|Coburg-Gothai herczeg ő kir. fensége szállítója.

Sürgönyczim: Gottschíig Budapest. Telefon 58—86.
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tea-.rum-éscognac-
nagykereskedő

BUDAPEST.
Központi iroda: IV., Váczi-utcza 4-ik szám.

IS A KTAIÍ A ! \ :
VI, Váczi-utcza 6. sz, „a Mandarinhoz"

a Város-ház tér mellett
IV., Egyetem-tér, Egyetem-utcza sarkán, a „Japán nőhöz“.

KIVITELI PINCZÉK :
X., Kőbánya, Füzér-utcza 9. szám.

Bizományi raktár:S*ielmeez;t>8iiiy au ? 
Marshalko Gyula írnál.

Közvetlen behozatali! valódi chinái és orosz karaván-teák, Jamaica-. 
Brazíliai és Guba-rumok, franczia cognacok. likőrök a legfinomabb 
minőségben, eredeti csomagok és palaczkokban, eredeti árak mellett.

— Árjegyzék ingyen, és bérmenty.e, — . .

II i r d e t in é ii y.
A magyar sorsjáték második osztályának húzása deczember 6-án kezdődik és deczember 11-éig tart.
Vételsorsjegyek — a rnig a késztet tart — és pedig: , , ,

egy egész sorsjegy 80 koronáért, egy tized sorsjegy 8 koronáért és egy huszad sorsjegy 4 koronáért
az ismert elárusítóknál kaphatók, a kik egyszersmind mindennemű felvilágosítással szolgálnak. Megrendelésekkel kérjük (nem hozzánk) fordulni.

Budapest, 1895. november 1-én. • . , . r, , ±A .
Magyar Osztály sorsjáték Igazgatósága.

Már 1895. Deczember-hó 6—14-ig.
ejtetik meg a

ra ea.y ny o nra ényhúzA»
melyben 31499 pénznyeremény kerül

millió S32.OOO Icorona 
összértékken kisorsolásra, többek között egy 600,000 koronás jutalom 400,000, 200,000, 100,000, *>0,000 

stb. stb. koronás nyereményekkel.

A legnagyobb nyeremény H1ÍVlift
a legszerencsésebb esetben JClaK jf korona.

A sorsjegyek árai: I egész 40 frt. 1 tized 4 frt. I fél = 5io 20 frt. I huszad 2 frt. 
(Biztonság okáért kérem a sorjegyek küldését ajánlott levélben kérni. Az ajánlott levél portója fejében 15 kr, nyereményjegyzékért 10 kr. 

összesen 25 kr. fizetendő.
Ajánlja és szétküldi postautalvány ellenében vagy utánvéttel is

Heint2é Karoly, főelárusito, Budapest, Szervita-tér 3. szám 

1W* Hogy a tisztéit közönség különböző számokból álló több sorsjegy birtokában nagyobb nyereménykilátásához jusson, 5, vagy 
ennél több sorsjegy vásárlásánál a legkülönfélébb számokat állítom össze tetszés szerint egész, tel, tized és huszadokbol 

IfW Sürgönyczim : Lottóikéin isse lBnclnpesst.

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

Vikiivel aczélsőr

K
itögA

stalan, Ízletes
 ételek 
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