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Megjelenik minden csütörtökön.
Előfizetési ara :

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

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

könyvkereskedésében.

Hivatalos, magán és nyilt-téri hirdetések megállapított díj

szabásunk szerint számíttatnak és minden általunk közölt 

hirdetésre felvilágosítás ingyen adatik.

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 czimzendő.

Miként ünnepeljük meg mi a 
millenniumot?

A nagy millennium ünnepélynél az or
szág szive, Budapest fő- és székváros az, 
mely hivatva van a nemzeti lelkesedés ki
fejezésére. S az rendén van! Hiszen ott 
központosul minden, ott keresi és látja az 
idegen az egész nemzetet. De lelkesedé
sünk minden lángját, minden szikráját csak 
a központ emészsze föl ?! Csak a főváros 
legyen az, mely a hon ezeréves fönnállá
sát ünnepélylyel üli meg ? !

Hiszen ez nem csak a főváros, de 
valamennyiünk, az egész nemzet ünnepe ! 
És hányán vannak, milliók, kiket a mos
toha körülmények kizárnak a központi 
ünnepségről; hányán vannak, kik elszige
telten, szíikkörü viszonyok között talán 
nem is tudjak, mitől dobban fel hőbben a 
szivünk, mitől száll szemünkbe az ihlet 
könnye?! És ezeknek ne legyen semmi 
részük a nemzet örömében?! Ne csak a 
főváros, a vidék is ün n epe 1 j e m eg 
saját körében a mill enniumo t.

T á r c z a.
Árva Éva.
(Nép-ballada.)

I.
Vigalom van, muzsika szól, 
Hetyke Pista lakodalmi napja; 
Járja a láncz, kurjongat az 
Egész falu apraja és nagyja.

„Gyönyörű pár“ — szól az eggyik 
„A szép hajnal és az éjfél csókja, 
„Szőke leány, barna legény 
Föl-fölhangzó, összecsengő nóta “ —

Hetyke Pista járja éppen 
Utoljára eJ „legényi" tánczát 
Átölelve tartja keblén, 
Katiczáját, — hőn szerető párját.

„Jaj Pistukám, tán elég lesz 
„Hagyjuk már el a halálos tánezot". — 
„Ej aranyos kicsi szivem
Most a frissít, — csak egy kicsit — latod .

Szól a zene hangzik a taps, 
Föl-fölcsendül pohár és a nóta, 
Vig az egész . falu népe, 
Hát bús ugyan már miért is volna ?!

II. .
Csak a végső kis ablaknál 
Egy leányka néz zokogva rajok ;

Tudja meg az az egyszerű ember is, 
ki soha községe határait át nem lépte, ki 
soha újságot nem olvasott, hogy olyan ün
nepet ül a magyar nemzet, milyen ezer 
esztendőben csak egyszer fordul elő.

Ünnepeljük amillenniumotvi- 
d é k e n is! Mutassa meg városunk is, hogy 
nem marad el! Indítványunk az volna erre 
nézve, hogy a polgármester, mint törvény
hatóságunk első képviselője s mint olyan 
férfi, a ki minden jóért, szépért lelkesülni 
tud, hívjon össze egy értekezletet a város
ház tanácstermébe, mely értekezleten a nők, 
a hivatalnokok, bányafő- és altisztek, a 
polgárság, az egyletek és, hangsúlyozzuk, 
az akadémiai ifjak is képviselve legyenek. 
Az értekezleten meg lenne választandó az 
ünnepély! vegyes nő és férfi bizottság, mely
nek elnöki tisztét a polgármester vállalná 
el, s mely bizottságnak harmadrészét aka
démiai ifjak képeznék.

A bizottsági gyűlésen azután niegálla- 
pittatnék az ünnepély sorrendje, melyre vo
natkozólag alábbiakat hoznék javaslatba. 
Az egyesisett korcsolya- és tüzoltógyakorló

Minden könycsepp égető kin, 
S egy borzasztó összetörő átok!

Hetyke Pista ! Hetyke Pista ! 
Összetörted szegény árva szivem, 
Pedig én úgy szerettelek, 
Odaadón, epedve és hiven. —

Ha a bánat, dúlt emésztve, 
Könyörögve, kérve rám borultál, 
S ha elűztem hő csókommal 
A bánatot, — milyen boldog voltál! . . .

Most megcsalva, itt siratom 
Ifjúságom s eltűnt boldog álmom . . . 
Bent mulatnak, folyik a bor, 
Messzi hangzik a vig dinom dánom! —

III.
Toporzékol a négy csikó 
Fölnyeritve, alig bírja állva. 
Szól a násznagy: „Elég lesz már 
„Föl szekérre! — utánam Polgárra!!"

Éva hallja az ablaknál, — 
Szép szemében föllobog a bosszú ! 
Sietve fut — a Tiszához . . . 
Hisz’ az ut még hosszú.

Gyenge keze mostan erős ;
A kis csólnak repül mint, a sirály . . . 

tér valamint a városi vigadó kertje igen 
alkalmas helyül kínálkozik egy talán jú
nius havában megtartandó népünnepélyre, 
s nem kételkedünk benne, hogy e terüle
teket előbb nevezett czélra át is engednék. 
Az ünnepély, hogy a munkás osztály is 
résztvehessen benne, valamely vasárnap 
vagy ünnepen lenne megtartandó s kora 
reggel a várost bejáró zenekar riadójával 
kezdődnék. A város ez alkalomra lobogó- 
diszt öltene. A népünnep színhelyén szólna 
a zenekar, sátorok alatt mindenféle árus 
árulná czikkeit, mérnék az italokat lehető 
olcsó áron sőt kívánatos, sőt, tekintettel az 
ünnepély jelentőségére, méltányos lenne, ha a 
nép, kellő korlátozással, ingyen láttatnék el 
étel-itallal; igy népkonyhák állitattnának fel, 
volna tűzijáték, dijnyeremény és lehető 
módon volna gondoskodva a nép mulatsá
gáról, sőt magyar és tót felolvasásokat is 
ajánlanánk, melyek tárgya épen a honfog
lalás, az ezeréves fönnállás volna, tájékozva 
igy a munkásosztályt az ünnepély jelentő
sége felöl. Az intelligensebb közönség 
számára Fizély polgártársunk bizonyára

Néma az éj — szőke Tissza
Habja mosolyg és epedve hiv ! vár! —

A kis csolnak már elérte,
És ki is köt, a Polgári révnél . . .
Éva leány pihegve néz — 
Hallgatódzik — de nem szól az éjfél.

Végre hallja a közelgő, 
Sikoltozó, lakodalmi népet;
Velők eggyűtt, vig dana közt 
A hidasra — mosolyogva lépett.

S a mint indul — fut a hidas — 
A menyasszonyt Éva ölbe kapja , . . 
Széjjel csap a szőke hullám — 
És össze is nem sokára rajta.

Eltűntek ők, — a sodró ár
Nem mutatja a hely merre légyen ;
A násznépnek jajja hallik
Künn az éjben, — a polgári réven!

IV.
Két koporsót visz a szekér, 
Árva Éva s a Katicza benne. — 
Hetyke Pista ? ! kapeza betyár! 
S a polgári révhez jár a lelke !

L. Eördögh Bertalan. 

TÁRSADALMI HETILAP.
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átengedné kertjét, melybe a belépés csak 
egy korona dij lefizetése mellett volna sza
bad, s hol a dalárda, a műkedvelői zene
kar, a nemzeti zenekar s egyesek szives, 
közreműködésével egymást érné ének, zene, 
szavalat, felolvasás stb. Költségbe nem 
igen kerülne az ünnepély, mely egy na
pon át tartana, sőt merjük állítani, hogy 
a felmerülő kisebb kiadásokat maga az 
ünnepély fedezné. Az elárusítók saját költ
ségükön emelnék sátraikat, akár országos 
vásárkor, s hazafiságukról fel lehet tételezni, 
hogy az alkalmat nem jövedelmező üzlet 
eszközlésére használandják fel, de czikke- 
iket oly árban adják, hogy épen ne ká
rosodjanak mellette. A hivatásszerű zene
karoktól, igaz, nem lehet követelni, hogy 
egész nap és este a valószínű tánczhoz is 
ingyen zenéljenek, de a nekik jutandó 
összeget bizonyára előteremtené egy ren
dezendő tombola, s e tombola az, melyre 
polgártársaink hazafias áldozatkézségét fel
hívnék, mert czélszerünek s illendőnek tart
juk, hogy nyereménytárgyai közadakozás 
utján kerüljenek össze. A tombola jövedel
méből s a Fizély-kertre szóló belépti di
jakból, a felmerült elkerülhetetlen kiadások 
fedezése után, bizonyára fönnmaradna még 
pénz, mely összeget talán a honvédszobor 
alap gyarapítására lehetne fordítani.

Czélunk ezúttal tehát csak az, hogy 
tekintettel a gyorsan múló rövid időre is, 
egy ilynemű népies ünnepély rnndezésére 
a mérvadó körök figyelmét felhívjuk s a 
rendezendő ünnepély megtartása által is 
megmutassuk, hogy itt a hegyek, a feny
vesek között is honfi tűzzel tudunk lelke
sedni magyar hazánk 1000 éves fenn
állásán.

Törv. hat. bizottságunk január
havi rendes közgyűléséről.

(Eredeti tudósítás.) ;
Törvényhatósági bizottságunk tegnap januar 

15-én tartotta inog rendes havi közgyűlését Szit- 

Levelek a segélyegyleti bálról.
Selmeczbánya 1895. decz. 28.

I.
Kedves Zelma!

Meg akarom tartani szavamat és Ígéretem
hez képest értesítelek, hogy az akadémiai se
gélyegyleti bál 1896. január hó 11-én fog meg
tartatni és hogy a meghívókat már szétküldték. 
Kedves Zelmám, nem is tudod mily érzés fog el 
ha erre gondolok, hogy mennyire jól mulattunk 
tavaly is, és remélem mennyire fogok most is 
mulatni. Mert tudd meg, a mama nem akart eresz
teni, hanem az akadémikusok már minden tánczra 
angazsaltak és igy nem mondhatok nekik ellent, 
tudod azok a jó fiuk addig nem tágítottak, mig 
a mama igent nem mondott s a papa is bár 
eleinte kissé duzzogott, a kedves mamokám édes 
szavai folytán szinte engedett.

Örömöm igen nagy, mit még fokoz, hogy 
Pistám kérte a Il-ik négyest. De neki nem mu
tattam megelégedésemet mert még elbizná ma
gát. Ő igen csinos és kedves fiú te ; ismered ugye ! ? 
olyan csókolni való bajusza is van !

De nem csak ő, hanem a többi akadémikus 
is mind oly szívélyes és szeret és tud mulatni.

Gyere el kedves Zelma, mert ez lesz a leg
szebb mulatság a farsangon ; úgy szeretném ha 
eljönnél, mindig együtt lennénk, gyönyörködhet
nénk egymás jókedvében.

Sietek befejezni levelem mert most me- 

nyai József polgármester elnöklete alatt. A köz
gyűlésen 29 bizottsági tag vett részt, köztük 
Vadas Jenő és Kachelman Farkas legutóbb meg
választott két bizottsági tag, kik mint ilyenek a 
közgyűlésen először vettek részt.

A polgármesternek jelentése a közigazgatás 
múlt évi decz. havi állapotáról tudomásul vétet
vén, elhatározta a közgyűlés, hogy Rudnay Béla 
volt főispánunk arczképét a városi tanácsterem 
részére elkészítteti. A számon kérő székbe két tag 
beválasztása szükséges lévén, abba Vadas Jenő 
és Oszvaldt Gusztáv biz. tagok egyhangúlag vá
lasztattak meg. — Horváth Béla uj főispánunk 
fogadtatása és beiktatására tett tanácsi előterjesz
tést a közgyűlés elfogadta. E szerint f. hó 26-án 
a d. u. 2 órakor érkező főispánt az induló ház
nál ünnepélyesen fogadják s az üdvözlő beszédet 
hozzá a polgármester fogja intézni. A főispán 
megérkezését és a városba vonulását 12—12 üdv
lövés fogja jelezni. Főispánunkat a kamaraházig 
kisérik, hol Hültl József bányaigazgatónk vendége 
lesz. Ugyanezen napon d. u. 4 órakor fogadja 
a főispán a küldöttségeket. 27-én reggel 25 mo
zsárlövéssel lesz jelezve, hogy a törvényhatósági 
bizottság főispáni székfoglaló ünnepélyes köz
gyűlését tartja. 9 órakor a Nagyboldogasz- 
sony-templomban isteni tisztelet tartatik, mely
nek bevégezte után 10 óra tájban lesz az 
ünnepélyes közgyűlés. Erre a főispán egy bi
zottság által meghivatik s ezt 6 lövés fogja je
lezni, a főispánnak terembe lépését és ünnepé
lyes eskületételét meg székfoglalóját a nagy kö
zönségnek 12 üdvlövés adja tudtuk Az eskümintát 
Vörös Ferencz tb. főjegyző fogja felolvasni, mig 
az üdvözlő beszédet Sztancsay Miklós főjegyző 
fogja megtartani. D. u. 1 órakor lesz a közebéd 
a „Városi Vigadó11 nagytermében és a beiktatási 
ünnepélyhez meghivatnak Bars, Hont és Zólyom 
varmegyék, valamint Beszterczebánya, Korpona 
és Körmöczbánya városok törvényhatóságai. A 
vendégek elszállásolása és ellátásáról a város 
fog godoskodni. &

A tanács azon előterjesztésénél, hogy az 
árvatári készpénzek 1896. évben mikép gyürnöl- 
csöztessenek felszólalt Chauer Ottó városi pénz
tárnok s azon óhajának adott kifejezést, hogy a 
Zmeskal és az ovoda alap mintegy 11 ezer fo
rintot tevő tőkéje utánra helybeli takarékpénztár, 
hol ezen összeg betétként van elhelyezve nem 
4, de legalább 4‘/4'%-nyi kamatot adjon, miután 
a nagyobb gyümölcsözés e két alapra nagyon is 
ráfér és más pénzintézeteknél való elhelyezése,

gyek a divatárusnőhőz a mamával a ruha dolgában 
intézkedni ; már mához 3 hétre itt a bál; a sok 
próbálgatással ez az idő hamar elmúlik.

Nagyon boldog vagyok; Isten veled; szám
talanszor ölel és csókol igaz szeretettel híved

Vali
III.

Bfalu, 1895. decz. 31. 
Kedves Vali!

Csak az a nagy szeretet, melylyel irántad 
viseltetem és az az igaz barátság, melyet velem 
szemben mindig tanúsítottál képes engem vissza
tartani, hogy ne irigyeljem sorsodat.

Fájdalom, nem mehetek el a segélyegyleti 
bálra, éppen akkorra vendégünk lesz, egy gazdag 
nagybácsim, és a marna engem nem ereszt. Már 
két napig sírtam, kértem., könyörögtem, de mind 
hasztalan, már semmiféle eszközt nem tudok 
mivel meglágyíthatnám, de még egyet meg fogok 
próbálni és ha ez sem sikerül, nem tudom, hogy 
mi lesz velem.

És ha ezen rám nézve legszomorubb eset 
—- t. i., hogy ott veled nem lennék — bekövet
keznék, legalább ird le nekem az egész bált és 
különösen ird meg, hogy kivel tánczol legtöb
bet a D. Pali, tudom hogy ő kérné el tőlem a 
négyest.

Már megint sírok, nem tudom magamat e 
gondolat alkalmával visszatartani és egy forró 
csepp ép ide esett levelemre attól folyt el igy a 
tinta is.

vagy állampapírok bevásárlása által 4‘/a sőt 5% -ot 
is gyümölcsözhetnek. Erre elnöklő polgármeste
rünk kijelentette, hogy a helybeli takarékpénztár 
az ott betett árvapénzek után, melyek körülbelül 
120,000 forintot tesznek ki, 4‘/4 %-ot tényleg fizet. 
Különben az árvaszéknek készpénzéből 6/i0-ed 3 
selmeczi takarékpénztárba, 8/10-ed a népbankba és 
Tio-ed a hitel s kereskedelmi bankba van elhe
lyezve. Az egész összeg kerekszámban 160000 
frtot tesz ki. Kéri a tanácsi előterjesztés elfoga
dását. — Heincz Hugó tiszti ügyész Chauer Ottó 
biz. tag felszólalására megjegyzi, hogy nem tudja, 
tett-e a takarékpénztár Ígéretet arra nézve, hogy 
a kérdéses betétek után 4x/4 %-ot fog fizetni, 
de ha tett, akkor azt be is fogja tartani. Külön
ben ne kalmárkodjunk, úgymond, e pénzek el
helyezésénél s ne nézzük a bizonytalan nagyobb 
kamatozást, de fogadjuk el a jól megfontolt ta
nácsi előterjesztést. Elnöklő polgármester még 
kijelenti, hogy ezen pénzek befektetésénél a tör
vény azt rendeli, hogy azokból állampapírok vé
tessenek, a belügyministerium pedig csak rend- 
kivülileg engedélyezte ezeknek a helybeli pénz
intézetekbe való elhelyezését. Nem eszélyes tehát 
e kérdést bolygatni s különben is kijelenti, hogy 
a takarékpénztár csak az árvatári betétek után 
ígért 4x/4 % -ot. Chauer Ottó erre kijelenti, hogy 
az állampapírok is jobban gyümölcsöznének 4% - 
nál s kéri, hogy legalább a 4’/4%-os kamatozás 
a Zmeskal és ovoda alapokra is kiterjesztessék. 
Wankovics Lajos takarékpénztári igazgató, biz. 
tag kijelenti, hogy forduljon e kívánsággal a ta
nács a takarékpénztárhoz s hiszi ,hogy a 4'/4 % -os 
kamat a két nevezett alap betételeire is ki fog 
terjesztetni. Nem kívánja bővebben firtatni 
a dolgot, mert tart attól, hogy olyat kellene 
mondania, mit sokan nem szívesen vennének 
tudomásul s ajánlja, hogy a tanácsi előterjesz
tés elfogadtassák. Erre az elnök, mint azt a tör
vény előírja, névszerinti szavazást ejtett meg, 
melyen az első szavazó Baumerth Dániel biz. 
tag és Chauer Ottó nemmel, a többiek mind 
igen-nel szavaztak és igy 24 szótöbbséggel a ta
nács előterjesztése elfogadtatott. Következett a 
városi levéltárban levő történeti műemlékek 
a millenniumi kiállításhoz leendő átengedésének 
kérdése,melynél elhatározta a közgyűlés, hogy a 
régi városi jogkönyvel s az arany éket és kala
pácsot a millenniumi igazgatóság rendelkezésére 
bocsájtja, Farbaky István orsz. gyűl, képviselőnk 
felszólalása folytán, oly határozott kikötéssel, hogy 
azok ugyanily állapotban visszaküldessenek. A

Már a toll is kiesik a kezemből............
Csókol ölel vigasztalhatatlan

Zelmád.
IV.

Drága Zelmám !
Én is ejtettem egy-két könnyet érted, és 

véghetetlen sajnáltam, hogy a bálra nem jöttél 
el. Kitűnően éreztük magunkat, láttad volna csak 
mennyire örült az intéző rendezőség, hogy si
került a szép közönségnek ismét nyújtani egy 
kellemes estét. O nagyon okosan tettek, hogy 
csináltak valamit; mindig hálás leszek nekik érte. 
Tudod a Pista nekem a II. négyes alatt meg
vallotta . . . jaj nem merem leírni és azok a 
csúnya férfiak azt mondták,“hogy úgy nézünk ki, 
mint megannyi tündér, hogy igen herczig egy 
leánycsoport jött ma össze. Hanem az mégse 
járja, hogy még az asszonyokért is tudtak lelke
sülni, no de nem haragszom rájuk, mert hallot
tam miként az én mamámra is mondtak, hogy 
fess asszony.

Aztán Cotillont is tánczoltunk, nagyon meg
szerettem a Cotillont, a használt tréfás tárgyak 
kellemesen szórakoztattak és igen mulatságos je
leneteknek voltak előidézői.

Reggel ‘/a6-kor mentünk haza, akkor feküd
tem le és gyönyörű álmaim voltak.

Álmaimban a zene mindig zúgott fülemben, 
láttam Laczit, mint húzza a nótámat oly érzés
sel, hogy most is merengek rajta. Ha férfi lettem 
volna, minden pénzem odaadtam volna neki, 
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levéltárra vonatkozólag, Viesnef Adolf emel szót 
és sürgeti, hogy az végre rendeztessék és a sok 
érdekes okmány az utókornak megmentessék, mert 
különösen az óvári levéltár egy valóságos lomtár. 
Farbaky István ésHándl Vilmos biz. tagok a tárgy
hoz való felszólalásuk után utasittatott a városi 
tanács, hogy egyelőre legalább is arról gondos
kodjék, hzgy a levéltári régi emléktárgyak és ok
levelek el ne kalódjanak s a további pusztulás
tól megmentessenek. — A felső major és a vá
rosi pincze bérletének kérdésénél Hándl Vilmos 
és Pauer János biz. tagok emeltek szót s külö
nösen az utóbbi keményen kikelt azon piszkos, 
undorító, bűzt terjesztő állapotok ellen, melyek 
a közönség folytonos megbotránkozására a felső 
major környékén észlelhetők s melyek a rósz épít
kezés (hisz nem csoda, a város építette !) kifolyá
sai ; Hándl Vilmos követeli, hogy a majorkert is 
tisztán és jobb állapolban tartassák, mert biz az 
jelenleg nagyon elhanyagoltatott. A tanács erre 
utasittatott, hogy a bérlőt nagyobb szigorral kény
szerítse ezentúl az egész major s környezetének 
tisztán tartására. — A közgyűlés Kolpaszky Já
nos városi pénztári tiszt jutalmazására, az általa 
behajtott községi pót adó, hátrálék 1%-át vagyis 
22 frt. 42 krt engedélyezte. Élénk vitára adott 
alkalmat a selmeczi kér. betegsegélyző pénztár 
részére 1893 évben adott 500 frt.-nyi városi köl
csön elengedése. A tanács ugyanis azt javasolta, 
hogy az feltétlenül engedtessék el, mig Sztan- 
csay Miklós főjegyző külön indititványozta, hogy 
csak oly feltétel mellett engedtessék e kölcsön 
visszafizetése el, ha e pénztár más kér pénztárba 
nem fog kebeleztetni. Hültl József igen szépen 
indokolva előadja, hogy legjobb meggyőződése 
szerint ezen kiskörű kerületi pénztárak sikeresen 
idővel működhetni nem fognak, hanem azoknak 
országossá leendő tétele a kormány által foga
natosíttatni fog. Ő lelkes barátja az ilynemű se
gélyegyleteknek, hiszen hogy magyarán mondja 
a bruderlade — bányatárspénztár — sem egvébb 
ennél, ámde oly nagy kerületre és oly nagy tő
kekezelésre terjed ki, hogy tekintve az évi csak 
2400 frtot tevő rezsit feladatának teljesen meg
felelni képes. Holott a kérdésben lévő kér. 
se'gélyző pénztár 60%-nyi kiadásával szem
ben oly csékély bevétel inul átkozik., hogy 
annak tartós fennállása merő lehetetlenség. 
Különben is, mint a helyi lapokból is értesült 
ezen kerületi pénztár sok kontroversiákra adott 
alkalmat. Ajánlata tehát az, hogy tartassák e kér
dés függőben, hiszen a kérdéses kölcsön kamat

mert oly jól játszott, reggelre az ujjai is meg
dagadtak a húr fogásától, szegény Laczi!

Te, kedvesem, meg vigasztald magad ; itt a 
farsang, talán lesz még egy kisebb muri, bár ha 
a segélyegyleti bálon lettél volna, az egész far
sangon más mulatságon nem kívántál volna részt 
venni.

Szóval majd többet. Vasárnap kimegyek 
hozzátok, addig is ölel és csókol ezerszer

hiv barátnőd 
Valid.

Tisztelt Szerkesztő ur 1
Bár mindég titoktartó voltam, nem tudtam 

magam visszatartani hogy ezen ép véletlenül 
és mondjuk talán egy kis hamissággal kezembe 
került leveleket önnek közlés végett el ne küldjem.

Elfoglaltságom ugyanis nem engedi ez idő 
Szerint, hogy hosszabb réferádát tudjak becses 
lapjába írni.

Különben ezen levelekből is láthatja a szer
kesztő ur az uralkodó hangulatot.

Persze igen jól mulattunk ! Hisz még fia
talok vagyunk. Mennyi édes és keserű emlék tá
madhatja meg a kedélyt e szóra : a báli teremben ; 
mert igazán egy szebb időnkre, az ifjúságra való 
emlékezésben mindig fontos szerep jut a báli 
élményeknek.

De hogy is ne találtuk volna jól magunkat 
midőn végignéztünk a csinos társaságon, melyben 
voltak asszonyok: Aczél Jánosné, Tiefenthalerné, 
Fekete Józsefné, Faliét Károlyné, dr. Fodor 

mentes s azt aj város egyelőre úgy sem kívánja 
vissza. Farbaky István — habár jól tudja, hogy 
a közgyűlésnek ehhez joga nincs, — de hogy a 
kérdés teljesen tisztán álljon és a közönség meg
nyugtatására, de meg a megtámadott kér. pénz
tár saját érdekében is, az évi mérleg beterjesz
tését és átvizsgálását tartaná jónak. — Krausz 
Kálmán főkapitány lándsát tör a nézete szerint 
a beszterczebányai iparkamara által indokolat
lanul megtámadott pénztár védelmére és kifejti, 
hogy e segélyegyesületnek kezdetben csak 300 
tagja volt, mig-jelenleg 900 tagja van, hogy ez 
okozta a kezdet nehézségeivel küzdő egylet 60 
% -nyi kiadását, mely állapot ellenben tetemesen 
javult oly annyira, hogy a múlt évben a bilanc 
400 frtnyi többletet mutat fel. De meg városunk 
kiszámithatlan segedelmére van ez egylet, mert 
a korházi és ápolási városi költségeket teteme
sen csökkentette. Kiemeli azt is, hogy városunkra 
mint törvényhatóságra nézve éppenséggel nem 
volna előnyös, ha a pénztár az ipolysági pénz- 
tárba'bekebeleztetnék és miután az 500 frt.-nyi köl
csön a pénztár berendezésére lett fordítva s ezen 
ingóságok jelenleg is megvannak és szóval a város 
érdekében áll, hogy ez egyesület prosperáljon, ő 
részéről ajánlja, hogy az 500 frtos kölcsön vissza
fizetése feltétlenül elengedtessék. Hültl, Farbaky 
és mások felszólalása után a közgyűlés a kérdés
nek függőben hagyását határozta el. — Nagyobb 
és hevesebb vitára adott alkalmat a tervbe vett 
városi árva-és szeretetház létesítése. Hándl Vil
mos biz. tag nemes hévvel kelt ki az ellen, hogy 
a jelzett czélra egy ház építtessék vagy egy meg
lévő arra berendeztessék, mert a ki látta és ta
pasztalta az ily házakban mondhatni kaszárnyák
ban elhelyezett árvák levert kedélyállapotjukat és 
általános helyzetüket,“az bizony csak szánalommal 
hagyta el e helyeket, melyek a modern paeda- 
gogiai követelményeknek sem felelnek meg többé. 
A nemes czél elérésében sokkal üdvösebbnek 
tartja az ily gyermekeket tisztességes családoknál 
elhelyezni és határozottan óhajtja, hogy ez már 
most a meglévő, erre szánt alap felhasználásával 
eszközöltessék. Mért ne cselekedjünk már most 
és mért hagyjunk elzülleni gyermekeket most, 
midőn azokat megmenthetjük! O is a mellett, 
van, hogy a millennium megünneplésére e hu
mánus intézmény életbeléptettessék, de úgy mi
ként ő azt kifejtette, és igy megszavazza azt, 
hogy az árvatári tartalék alapból 10,000 frt e 
czélra fordittassék. — Hültl József az előtte szóló 
indítványára megjegyzi, hogy az árvaházakról

Lászlóné, Bolláné, Schelle Róbertné, Schenek 
Gyuláné, Soltz Vilmosné, Berzeviczyné, Kubacs- 
káné, Massányiné, Hátidéi Vilmosné. Gsehné, Mar- 
gótsyné, dr. Kappné, Krausz Kálmánné, Litschauer 
Lajosné, dr. Tóthné, Richter Károlyné, Privicz- 
kiné, Szvobodané (Zólyomból.)

Leányok : Kögler Etelka, Surjánszky Etelka, 
Massányi Margit, Tiefenthaler Evelin, Aczél Micza, 
Berks Leopoldin, Priviczky nővérek, Szép Vil ma. 
Fekete Emi, Berzeviczy Margit, Kubacska Margit, 
Hándel Vali, Gseh Viki és Kornél, Margótsy Gizi. 
Bellusich Mariska, Kapp Vali, Tóth Miczi, Pauer 
Etelka, Hermann Melanie, Szloboda nővérek 
(Zólyom), Kálnay Margit stb.

Most pedig Carneval egész udvarával ott 
megy hátul ; eltávozik egy kis időre a pajkos 
amorral, hamis kacsintásokat vetve azon áldoza
tokra melyeket megsebzett.

Látok egy családot; a papa komor, a mama 
megelégedett a kis lány pedig még most is az 
átélt izgalmas éjbe képzeli magát.

És most Isten önnel, csak azt akarom még 
megjegyezni, hogy a báli teremben igen jól lehet 
mulatni és az ember halálig szerelmes lehet va
lamely kedves leánykába. A hamis szerelemisten 
igen sűrűn lövi éles nyilait. Engem majdnem el
talált, no de vigyázok is magamra.

Bukovay. 

egyáltalában nem lehet oly elitélőleg nyilatkozni, 
mert példának a zólyomlipcsei vagy a nagyszebeni 
árvaház évenként sok gyermeket ment meg az elzül- 
léstől és oly jól van berendezve, hogy pedagó
giai követelményeknek is megfelel. Különben ő meg
szavazza a’10000 írtnak az e czélra leendő fordítását 
és az ellen sincs, hogy a Hándl V. biz. tag aján
lata már most életbeléptetessék s ez által már most 
több árva az elzülléstől megmentessék. Csak 
még azt jegyzi meg, hogy a házakba, családok
nál való elhelyezésnél az ellenőrzés nagyon 
nehéz és körülményes lesz. — Heincz Hugó 
kifejti, hogy voltaképen a szövegen forgó tárgy 
nem az, hogy mikép alapittassék az árva- 
és szeretetház, hanem az, hogy megszavazzuk-e 
az árvatár tartalékalapját, esetleg annak 10000 
frtnyi részét a jelzett czélra, vagy sem ; mert 
egy ily alapítást csak ötletszerű javaslatok alap
ján eszközölni nem tanácsos. — Ez ellen erélye
sen protestált Hándl Vilmos hogy az ő javas
lata ötletszerű volna, mert igenis ő alaposan ta
nulmányozta a kérdést és szerzett tapasztalatai 
alapján szólalt fel újból, kérve, hogy indítványa 
elfogadtassák.

Farbaky István s többeknek hozzá szólása 
után névszerinti szavazással elfogadta a közgyű
lés azt, hogy az árvatár tartalék alapjából 10000 
fft a kérdéses czélra fordittassék, de maga, a terv 
érdemleges keresztül vitelére nézve a városi ta
nács egy legközelebbi közgyűlésen tegyen javas
latot. — Az uj huscsarnokról lapunk más helyén 
emlékezünk meg, s itt csak megjegyezzük, hogy 
elfogadtatott.

üjabb iparvállalataink.
i. 

A bélabányai ólomműgyár.
Csikorgó hidegben érkeztünk meg azon 

gyárba, a melyben forró ólomból készül min
denféle dolog. A gyár a bélabányai kohótól 
mintegy 5/i kilométernyi távolságban az ország- 
és vasúti ut szomszédjába egy hegy aljában fek
szik s létezését magas, fekete kürtő már messzire 
jelzi. Elől egy igen csinos lakház épült, melyben 
a gyári tisztviselők lakásai és az irodai helyiségek 
vannak. A gyár kezelője igen szívélyesen foga
dott, de a lovag Berks Róbert csász. és kir. ka
marás, mint a báró Geramb Unió képviselője 
által sajátkezüleg aláirt belépti jegy nélkül, "a 
gyár megtekintését nem engendte volna meg, 
mert úgymond, e nélkül, bárki legyen is, a gyárba 
be nem eresztheti. Miután e belépti jegyet sze
rencsénk volt a nevezett képviselő úrtól már jó 
eleve megkaphatni, akadálytalanul bemehettünk a 
gyári kezelő szives vezetése mellett a gyárba. 
Mindjárt itt őszintén kimondjuk, hogy semmi oly 
különös titkokat e gyár nem rejt, magában, me
lyek a beléphetés körülményességeit indokolnák.

Először is egy óriási üstkatlant láttunk, 
melyben az ólom teljesen folyékony állapotúvá 
forraltatik. Innét azután készülnek a húsz méter
mázsás, dermedt állapotú ólomtáblák, melyeket 
azután egy hosszú hengermű 40—50 négyszög 
méterre is képes szükség szerint kinyújtani. E 
hengerművet egy leleményesen szerkesztett za
katoló gép hajtja és dirigálja.

Az ily módon kinyújtott ólomtáblákat hasz
nálják fel azután a különféle ólommüvek elkészí
tésére. Igen érdekes az a kis gép, a melyen az 
ólomzárak (plombok) készülnek. A gép fölött kis 
katlanban folyékony ólom ragyogtatja fehér su
garait ; alant egy ereszben a gép fiatal kezelőjének, 
egyik gépi alkatrész működésbe hozatala foly
tán egymásután tódulnak ki a már dermedt és 
teljesen lehűtött állapotú kész apró ólomzárak. 
Csodálkozó kérdésünkre, hogy miképpen hűlhet 
oly hirtelen a csepfolyós ólom a zár készítésével 
egy időben le, azt a felvilágosítást nyertük, hogy 
az ólomzárt formáló készülék körül hideg viz ve
zettetik, mely az ólmot hirtelen lehűti. Szerettük 
volna ennek a kiss hunezut gépnek egész belső 
szerkezetét, megismerni, de ez nem sikerült, úgy 
miként azon még érdekesebb gép belsejét sem 



14. SELMECZBÁNYAI HETILAP. II. évfolyam, 3. szám.

ismerhettük meg teljesen, a mely az ólomcsöveket 
készíti. E gépnél annyit sikerült megtudnunk, 
hogy a folyékony ólom alulról 75000 métermá
zsás hydraulikus nyomás és egy czilinder s négy 
henger közreműködő segítsége mellett a formán 
keresztül préselve felnyomatik, és fennt mint egy 
tolófánk úgy jön ki a már dermedt lehűtött kész 
ólomcső. E látvány valóban meglepő s a hirtelen 
lehűtés magyarázatát itt is a gépezetet körüljátszó 
hidegvízben találhatjuk meg. 1—260 milliméter 
átmérőjű ólomcsöveket készít e gép, mely 
csövek belseje egyidejűleg ki van ónozva , 
hogy e kiónozás, mely különösen a vízvezeté
keknél használt csöveknél okvetlen szükséges, 
miképpen megy végbe, az a gyár titka. Elég az 
hozzá, hogy mindezen müvek elkészítése, úgymint 
a chemiai czélokra használt különféle ólomedé
nyek, fúvók, ólomlapok, sodronyok, lemezek stb. 
gyártása is bámulatos gyorsasággal és precisi- 
tással megyen végbe. A szükséges gőz és hidrau
likus erőt egy központi nagy dinamogép szolgál
tatja. Ugyancsak e gyártelepen van berendezve 
egy szükségelt kovács és asztalos műhely is.

E mindenesetre felette érdekes gyár a lovag 
Berks Róbert csász. és kir. kamarás vezetése 
alatt álló báró Geramb-unio bányatársulat által 
1894. évben alapittatott s alapítására az akkori 
ezüstválság adta a fő indító okot, teljes|müködés- 
ben azonban csak 1895. évi május hava óta áll.

Kizárólag a gyárban négy tisztviselő és kö
rülbelül 50 rendes, állandó munkás van alkal
mazva. Megrendeléseket és kész áruk elárusitását 
kicsinyben éí nagyban teljesít. Országos főraktára 
és központi irodája Budapesten, Gyár-utcza, 20. 
szám alatt ván. — A szükségelt anyagot (ólom, 
ón, stb.) a gyár-tulajdonos Unió, a selmeczi és 
nagybányai kincstári bányamüvek, de meg még a 
külföld is szolgáltatják. Megjegyezzük még, hogy 
a gyár a selmecz-garamberzenczei vonallal egy 
igen rövid szárnyvonallal lesz egybekötve, mely 
a kész áruk nagybani elszállítását rendkivűlileg 
megkönnyíteni fogja.

Jelenleg körül-belül 60000—70000 fit értékű 
különféle kész áru fekszik a gyár csak itteni rak
tárában.

E rövid leírás után végül kívánjuk, hogy 
eme vidékünk gyári iparát méltóan képviselő 
vállalat oly fényesen prosperáljon, nagyobbodjon 
és gyarapodjon, mint a mily fényt áraszt el fo
lyékony állapotban azon anyag, melyből kitűnőnek 
bizonyult gyártmányait készítteti.

Újdonságok.
— Eljegyzés. Ifj. Schuszter Rezső kir. er

dész, id. Schuszter Rezső polgártársunk fia, elje
gyezte Sosskó Irén kisasszonyt, özv. Sosskó Mi- 
liályné fiatalabbik leányát.

— Hymen. Holczapfel József köztisztelet
ben álló póstafőnökűnk, házasságot kötött e hó 
14-én Özv, Chreaster szül. Mentzl Mária úrnővel.

— Bolgár Endre hojatmegyei alispán e 
hó 9-én rövid betegség után meghalt s nagy rész
vét mellett lett földi maradványa Ipolyságon 11-én 
beszentelve és azután a kiscsalómiai családi sír
boltba eltemetve. A gyászszertartásnál városunkat 
Szitnyai József polgármester, Heincz Hugó v. ügyész, 
Wankovits Lajos tb. tanácsos és Vörös Ferencz 
tb. főjegyző képviselte. Az elhunyt alispánt tett
erős férfikora delén ragadta el a kérlelhetetlen 
halál akkor, midőn ifjúkori vágyát, lehetne mon
dani ideális czélját, hogy szülő megyéjének ve
zetője lehessen — elérte és kristálytiszta, nyílt 
szivü, ritka erős jellemével kitűnő tehetségei és 
képességeivel hőn szeretett hazáját és megyéjét 
lénye egész melegével szolgálta. A példás jellemű 
hazafi, kitűnő és igazságos tisztviselő, nyílt, remek 
szivü jó barát, és jótékony emberbarát sirja 
fölött mi is őszintén gyászolunk.

— Uj orvos. A tegnapi közgyűlésen lett 
Dr. Longauer Kálmán városunk szülöttének, az 
összes orvosi tud. tudósának orvosi diplomája 
kihirdetve. A fiatal jeles képzettségű orvos egye
lőre városunkban fog lakni.

— Dr, Knezsovits Adolf fiatal ügyvéd s 
városunk szülöttje Budapesten IX. kér. Ferencz 
Körút 36, sz. a. ügyvédi irodát nyitott.

— Öngyilkos diák. Dr. Tóth Imre köztisz
teletben álló kincst. főorvosnak József Aladár 
nevű a lyceum VIII. osztályába járó fia 18 éves 
korában múlt hétfőn d. u. 1 óra tájban véget 
vetett fiatal életének. A szerencsétlen ifjú bezálo- 
gositva óráját, egy revolvert vásárolt, azzal a 
Kálvária alatti rétre ment, ott téli kabátját a hóra 
fektette s két lövést a levegőbe bocsájtva, mintegy 
meggyőződendő arról, hogy az ölő fegyver végzetes 
tettében csütörtököt mondani nem fog, halántékaba 
lőtt úgy, hogy szörnyet halt. Mellette a hóba 
bevésve „T. J. A." (Tóth József Aladár) egy 
nyíllal átlőtt szivet és „G. V.“ betűt találtak. Az 
ifjú 12 óra után távozott el hazulról és szoba
társának, ki vele lakott, a következő sorokat hagyta 
hátra : „Isten önnel kedves Soma ! a kálvária rétünk 
felső részén Kubo mellett keressenek. Tóth József" 
mely sorok révén csakugyan ott keresték és a 
szerencsétlent ott halva meg is találták; végzetes 
tettének oka azon feldúlt kedélyállapotban kere
sendő, melybe egyrészt a szerelem szenvedélye, 
másrészt egyik társával való s a tettlegessésig 
ment összeveszése s ebből kifolyólag a lyceumi 
igazgatónak kemény megdorgálása sodorta. A 
szerencsétlen véget ért ifjúnak az e hó 18-án 
a lyc. dal- és zeneegylete által rendezendő mu
latságon egy monologot kellett volna előadnia. 
Temetése tegnap d. u. 3 órakor diákpompával s 
az egész lyceumi tanári kar és ifjúság valamint 
a nagy közönség általános részvéte mellett ment 
végbe. — A mélyen sújtott apa találjon némi 
enyhítő vigaszt az osztatlan részvétben, de meg 
azon tudatban is, hogy a végzet utjai sokszor 
valóban megfejthetetlenek] s azokkal szemben 
minden emberi erő gyarlónak bizonyul be.

— Az iparhatósága megbízottak alakuló 
gyűlésüket Krausz Kálmán főkapitány vezetése 
alatt e hó 13-án tartották meg, mely alkalomkor 
a 20 tagból álló testület elnökévé egyhangúlag 
Joerges Ágoston könyvkereskedő és nyomdatu
lajdonosunk lett megválasztva, jegyzőjévé pedig 
Aschner Ferencz rendőrhivatali tiszt lett hiva
talból kirendelve.

— A polg dal.-és zenekör hangversenye 
febr. 15-én a Sembery teremben tartatik meg. 
Főrendező: Burdács Lajos m. k. segéd bányamér
nök. A meghívók legközelebb szétküldetnek, a 
mikor a műsor is közölve lesz.

— Öngyilkos borbélysegéd. Szabados Já
nos orosházai születésű 20 éves borbélysegéd 
szerelmi bánatában, Ghrien Károly pékmester 
házának pitvarában múlt kedden délben meg
lőtte magát s nehány perez múlva meghalt. Az 
öngyilkos zsebében egy zálogczédula, meg egy 
Etelkához czimzett levél találtatott, a mely le
vélből kitűnt: hogy szerelmes volt Chrien Károly 
Etelka nevű fogadott leányába, de a fogadó szü
lők e viszonyt erélyesen ellenezték, mi a szerel
mes borbélysegédet a halálba kergette. Ma te
metik el a városi kórházból.

— A lyceumi dal-és zeneegylet f. hó 
18-án tartandó tánczczal egybekötött hangver
senye Tóth József Aladár VIII. osztálybeli tanuló 
hirtelen halála miatt, márczius 7-ik napjára lett 
elhalasztva.

— A selmeczi gyógy, és term, tud. egye
sület f. év. január-hó 25-én (szombaton) d. u. 
5 órakor a belházi-féle ház tantermében évi köz
gyűlést tart a következő tárgysorozattal 1. Elnöki 
megnyitó. 2. Altman Imre levéltáros: „Emlékbe
széd Péch Antal tiszteletbeli tag fölött". 3. Titkári 
jelentés 4. Pénztári jelentés. 5. Esetleges indítvá
nyok.

— Tüzoltó-tánczmulatság lesz február 
8-án a Városi Vigadó termeiben, mely rendkí
vüli sikerültnek Ígérkezik s ép ezért már eleve 
figyelmeztetjük t. közönségünket erre. Derék tűz
oltóink eme mulatságát rendező bizottság élén 
Greguss Antal alparancsnok áll s a rendezők 
mindent el fognak követni hogy a tánczmulatság 
minden tekintetben fényesen s a résztvevőkre 
nézve élvezetesen sikerüljön.

— Hangversenynyel egybekötött táncz- 
mulatságot rendeznek február 1-én a selmeczi 
róni. kath. nők özv. Berks Lothárné védnöksége 
mellett, a felépítendő apácza zárda javára. A fő
rendezői tisztet Krausz Kálmán főkapitány vál
lalta magára s mellé rangkülönbség nélkül egy 
50 urból álló bizottság fog szerveztetni. A hölgy
bizottság kedden megalakult. Felhívjuk már most 
t. közönségünket, hogy ezen közjó előmozdítását 
ezélzó felette érdekesnek Ígérkező mulatságot 
anyagilag és erkölcsileg pártfogásba vegye.

— A Selmeczi segélyző pénztár köztudo
másra hozza, hogy ez évben a szüseségelt gyógy
szereket Margótsy János gyógytára szolgáltatja 
az egyleti ápoltak részére. Felhívja továbbá a 
munkaadó urakt, hogy félévi elszámolás végett 
tagsági könyvecskéiket e hó végéig beterjeszteni 
szíveskedjenek.

— Addig csúsztatják a szánkókat a ly
ceum előtt lefelé mig valamely diáknak el
törik a lába. Ez ugyan nem egészen közmon
dás, de igaz. Már napok óta a diákok nagy gau- 
diumára, de a járókelők nem kis bosszankodá- 
sára és veszélyére valóságos vehemencziával űzik 
a Vöröskuti-utcza és Szt.-Háromság téren ke
resztül különösen esténként, a szánkázási spor
tot. Közönségünk, enyhén mondva, eléggé is csu- 
dalkozott, mig végre most egy baleset, mely Gra- 
cza nevezetű diakot érte, szánkázás közben lá
bát törte, talán képes lesz e veszélyes állapotnak 
véget vetni.

— A körmöczbányai kath. legény-egye
sület 1896. évi február hó 15-én a városi isko
lák dísztermében házalapja javára tánczmulatsá- 
got rende, mely igen sikerülnek igérkedik.

Különfélék.
— A bélabányai ólommügyár vasúti 

szárnyvonalának mütanrendőri bejárata e hó 
10-én ejtetett meg, melyen Petényi Vendel kir. 
államvasuti és hajózási főfelügyelő Budapestről 
mint elnök György László kir. vas. üzletvezető 
Gianoni Adolf vas. felügyelő Miskolczról, Back 
János losonczi forgalmi főnök, Bogisich János osz
tályvezető főmérnök, Oldinger Antal bélabányai 
plébános és közig, biz. tag és Krausz Kálmán 
rendőrfőkapitányunk, mint tagok vettek részt. A 
vasúti üzembe vétel, bizonyos hiányoszlopok rö
vid időn belüli pótlásáig egyelőre nem engedé
lyeztetett.

— Hová állítsuk honvédszobrunkat kér
déséhez ismét többen hozzászóltak, kik mind
annyian helyeslik a lapunk legutóbbi számában 
közlött tervet azzal, hogy az e terv szerint ké
szítendő es a platót támogató támfalba gbazár- 
szerü boltocskák volnának építendők : — Hát ez 
mind szép dolog, csak már kezdenének valamit 
tenni is ez ügyben.

— Megrögzött tolvajnő, Daubner Antalné 
szül. Kovacsik Mária ki férjétől elváltán él, nem
régiben jött ki a Mária-nostrai fegyházból, hol 
többszöri ismételt lopások miatt állotta ki bün
tetését s ez időszerűit is rendőri felügyelet alatt 
tartatott. Daczára ennek régi bűnös üzelmeit foly
tatta és a Weinert Lipót kereskedése előtt kitett 
téli kendőkből lassanként több darabot ellopott, 
mig végre Weinert Lipót egyik segédje lesbe ál
lott a szemben lévő Baumerth kereskedésében 
s igy a tettesnőt rajta kapta a mint egy a kira
katban lévő nagy kendőt jártas hirtelenséggel a 
saját kendője alá csúsztatott. A tolvajnőt azon
nal a rendőrséghez bekísérték, a hol bűnös tet
tét tagadta azon kijelentéssel, ha lopott volna is 
azt mégsem vallja be, mert többszöri megbünte
tése alatt kitanulta azt, hogy legjobb ilyenkor 
mindent tagadni, Mondhatjuk kitűnő javító czélt 
érnek el fegyházaink, ha ilyen kitanult mákvirá
gok kerülnek ki azokból. — A megrögzött tol
vajnőt a helybeli járásbirósághoz kisérték át.

— A húsárucsarnok tervezete. Tekintet
tel azon furcsa állapotra, hogy szombaton alig 
lehet a főkapitányi hivatalba jutni, mert a magas 
ház kapuját a husárusitók elállják, el lett hatá
rozva egy husárucsarnok létesítése. E csarnok 
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a város tulajdonát képező magas házban van 
tervezve a mostani alsó bejáró kaputól jobbra 
lövő korcsma helyén. Ott jelenleg három szoba 
van. E szobából egy helyiség lesz alakítva az 
által, hogy a választó falak kidobatnak. Az igy 
nyert helyiség 22 méter hosszú és 5'5 méter 
széles. A szükséges világosság azáltal nyeretik, 
hogy az utczai és udvari homlokfal eltávolitta- 
tik és helyébe egy-egy üvegfal jön, melyeknek 
közepén az 1'8 méter széles bejáró ajtók jönnek. 
Belső beosztása úgy van tervezve, hogy benne 
10 nagyobb és 9 kisebb elárusító csarnok lesz 
a két hosszoldal irányában elhelyezve, melyek 
között a helyiség közepén egy 2'3 méter széles 
folyosó lesz, mely a közlekedésre a jelen forga
lom mellett épen megfelel. Egy-egy csarnokban 
egy vágó tőnk, égy elárusító asztal és a szük
séges fogasok lesznek. Az egyes csarnokok 2.5 
m, magasságig egymástól erős dróthálóval lesz
nek elválasztva. A tervben gondoskodva van a 
helyiség világításáról korán reggeli órákban és 
sötét időben a mennyiben 3 gázcsillár lesz el
helyezve. Minden csarnokban a szükséges tisz
taság fenntarthatása czéljából egy vizvezető csap 
lesz, mely a magasház udvarán lévő kútból 
nyeri a szükséges tiszta vizet. A szennyes viz a be
tonpadlón több nyíláson át főcsatornába folyik 
mely ismét a városi főcsatornába torkol. A helyi
ség hideg időben füthető is lesz, mert két nagy 
kalyha is van tervezve. A tervezet a helyi visz- 
szonyokat tekintve a lehető legjobb, legegyszerűbb 
és legolcsóbb, mert részére más alkalmasabb hely 
a közelben egyáltalában nem volt található ; 
az egyes csarnokok nagysága egy mészáros 
igényeire teljesen elégségesek ; a munka a mint 
tervezve van, igen könyen végrehajtható és mind 
e mellett még az egész tervezet igen kevésbe fog 
kerülni. Az összes költségek kereken 3000 fo
rintra vannak előirányozva. A tervet, mely rend
kívüli szakavatottságra, lehetne mondani zseniali
tásra vall, Cséti Róbert akad, tanársegéd készí
tette.

— Papagály- és kakadu-szinház. Jövő va
sárnap január-hó 19-én este */ 28 órakor*  a 
Sembery-teremben, a papagály és kakadu ido- 
mitás művészetének legnagyobb újdonsága lesz 
látható. Az előadás változatos nagy műsorból 
áll, melyből különösen kiemelendő, hogy a pa- 
pagályok és kakáduk idomitása csodálatraméltó, 
nagyszerű mutatványokkal tündökölnek, mint par- 
terre- és levegő gimnnasztikusok, mint arithme- 
tikusok, számolnak, eléjük tett a b e.-ből betűz
nek, forgó golyón tánczolnak, szaladgálnak, agyú
val lőnek és egyáltalán oly mutatványokat pro
dukálnak, milyeneket madaraktól még nem lehetett 
látni. Helyárak: I. és II. sor 80 kr., III.—IV. sor 
60 kr., a többi sorok 40 kr. ; földszinti állóhely 
30 kr. Tanulók szelvényekkel csak felét fizetik.

*i Az itt közlőitekért sem tartalom, sem alak tekinte
tében nem felelős a szerk.

Nagysád!
— Korszerű kupié —

Manap, az már igaz, finom
A társalgás nagyon ;

Nem nézik azt, ha van-e rang, 
Műveltség vagy vagyon!?

De minden nőt, ifjú vagy vén, 
Deli vagy rút alak:

::Egyforma bókkal szépen per 
„Nagysád11 szólítanak.::

Az úri nőt a szeladon,
Ha kurizál neki,

S beszél kutyáról, kugliról,
S bajuszát pödri ki, 

Miként szólítsa, istenem?!
Másként nem is lehet, 

::„N a g y s á d !“ azt súgja fülibe,
S elégülten nevet.::

Egy ifjú úr most üdvözlé 
Épen a nagymamát;

„Nagysád! kezeit csókolom! 
Mint érezi magát ?“ —

Akkor belejt az unoka,
— bakfis lesz nem soká — 

::S az ifjú bókol, olvadoz,
. Iluska nagysád! Áh !“::

Mesterlegény nem remete,
Van szeretője is;

S nem épen karcsú, légies 
szakácsnő a Boris.

De tudja ám a Jánosunk,
Mi illik, és mi nem :

::„Boriska nagysád! Jöjjön el 
ma este én velem!“::

„Nagysád!1 ez itt „Nagysád“ — az ott 
így hangzik mindenütt,

Mert tudja ám a férfi mind, 
Mi sikkes és mi psütt.

Csak az a kérdés, uraim !
— S félek, hogy balra dől, — 

::Épen a „nagysád11 okfmiként 
ítélnek a felől ? !::

Nyiltrér.*)
Nyilatkozat.

A Varga László kereskedő segéd által e lapok múlt 
számának nyilt-terében közlött s ellenem vakmerő támadást 
intéző nyilatkozatra, saját reputáezióm érdekében s nem mintha 
egy éretlen ficzkót komoly válaszra méltatnék, a követ
kezőket kell a tisztelt közönséggel tudatnom: T. Seh. 
ur nálam egy egész 10/10-edre osztott sorsjegyet vásá
rolt, a mely a búzásnál 50 frt nyereménynyel ki lett 
sorsolva. Ha jól emlékezem a sorshúzás utáni harmadnapon 
a tanár ur üzletemben megjelent s kijelentve, hogy a sors
jegy nyert, felkért, hogy a nyereményt fizetném ki. Éppen 
szombati napon lévén s én még a nyereményjegyzéket át 
sem nézve, kértem, hogy néhány napi türelme lenne s ő a 
10 drb. ‘/^-ed sorsjegyeket nálam hagyta. Nehány nap múlva 
Varga László azzal állított be hozzám, hogy Seh. ur ké
reti vagy a nyereményt, vagy a sorsjegyeket Erre én nyíl
tan megmondottam, hogy az egyik sorsjegyet vagy
valamiképen elhánytam, vagy tán a sok sorsjegygyei együtt 
az igazgatóságnak tévedésből beküldöttem s igy csak 9 da
rabbal rendelkezem, a tizediket is majd kikutatom, esetleg 
az erre| eső 5 irtot Seh. urnák megfizetem. Varga László 
ezzel eltávozot. Nehány napra reá ismét megjelent üzletem
ben s engem újból felkért a többször nevezett tisztelt Seh. 
ur nevében, hogy adnám át neki a 10 drb. tized sors
jegyeket vagy pedig az ezekre eső 50 frtnyi nyereményt 
fizetném ki. Miután az elkallódott 1/ia sorsjegyet még akko
ráig sem sikerült megtalálnom, újból csak azt mondtam neki, 
hogy a 9 dbot átadom, ha tetszik, a 10-iket pedig — ha 
előkerül, vagy ha nem, az 5 frtot megfizetem. — Varga 
László erre csendesen eltávozott, míg végre múlt, vasárnap 
egy hete harmadszor is eljött üzletembe és ott a leggorom
bább, durvább módon követelte fenti kérelmeinek teljesítését, 
mire én neki a 9 drb. 10-ed sorsjegyeket átadtam azzal, 

ZZéuzielacLás-
Az Ocsovszky-utczában a kamaraház mellett, egy emeletes, 17 szoba, 5—6 

lakosztályból s mellékhelyiségekből álló bérház; ugyancsak ezen utcza végén egy emeletes, 
7 szoba, konyha, udvar, istállók, nagy kert, két pincze stbből álló ház, valamint a hóhér- 
utczában egy négy szoba és hozzátartozó helyiségekből álló ház, nagy, egészen az újvárig 
terjedő kerttel, olcsón eladó. — Bővebbet nyújt a kiadóhivatal.

Patkányméreg 
(Rattentod.) 

(Immisch Félix, Delitsch.)
A legbiztosabb s legjobb szer a patkányok és egerek gyors 

kipusztitására. Ártalmatlan az emberek és házi állatokra nézve.

Kapható csomagokban 32kr, és 64 krért 
Sztankay Ferencz 

gyógytárában Selmeczbányán.

hogy az 5 frtot Seh. urnák megküldöm s midőn Varga 
távozott segédeimhez fordulva felháborodva kvalifikálhatlan, 
szemtelen magaviseletén azt mondtam : „ez a taknyos milyen 
gorombán mer velem beszélni11. Ezt a távozó meghallotta, 
üzletembe visszajött s ott a legnyersebb módon szidalmazott. 
Én rögtön másnap hétfőn, vagyis a^hirlapi nyilatkozat meg
jelenését jóval megelőzőleg Seh. urnák boríték alatt 
a még most is hiányzó sorsjegyre eső 5 frtot készpénzben 
megküldöttem. — Hogy az Vio-ed sorsjegy hogy kallódott el, 
ezt addig megtudnom nem sikerült. — Ez a tiszta valóság s 
most a tisztelt nagy közönség higgadt és igazságos megbi- 
rálására bízom, hogy egy ily éretlen fiezkónak velem szem
ben követett fellépését és viselkedését helyeselheti-e s nem-e 
érdemli meg az ilyen pimasz, neveletlen gyerkőez, hogy 
a nyilvánosság előtt megróvassék, s egy tisztességes üzletben 
sem alkalmaztassék.

Ezzel magam részéről az ügyet — mi a nyilatkoza
tokat illeti — befejezettnek jelentem ki s e meggondolatlan 
gyerkőezezel legfeljebb a bíróság előtt számolok le.

Teljes tisztelettel T r a u e r Gyula, kereskedő.

Apró hirdetések.
Ezen hirdetési rovatban minden hirdetésért 
egy korona fizetendő és felvilágosítást in

gyen ad a kiadóhivatal.

Egy bolthelyiség a város kellő közepén 
azonnal olcsón bérbeadó.

2 szoba, konyha éléskamrából álló emeletes 
lakás a szentháromság terén azonnal olcsón 

kiadó.
Egy jó állapotban levő zongora megvé

telre kerestetik.
Egy, esetleg két jó karban lévő politiro- 
zott szekrény (siffon) megvételre kerestetik. 
Bámulatos olcsón eladó egy szép ház kerttel 

együtt a Steingrubenen.
Egy kitanult fiatal, erőteljes hentes, ki 
magyarul és németül beszél és ir, alkalma

zást keres.

K örmöczbány án

mely jó hírnévvel bir és jó forgalmi 
helyen van, családi körülmények végett, 

azonnal eladó és a 

hág b bérbeadó, 
tudakozódhatni özv. Prokscha Jozefln- 

nél Körmöczbányán.
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.!<> ételek!

Központi
aczélsör-csarnok.
A n. é. közönség uecses tudo

mására vagyok bátor hozni, hogy 
az apácza zárda melletti, eddig é 
úgynevezett „Kis lyuk“ helyi- < 
séget egészen átidomittattam és |
ott két szép tágas éttermet ren- J 
deztem be, melyekben t. vendé
geimnek a legkitűnőbb ételek és 
italok szolgáltatnak ki.

Az igy újonnan berendezett 
vendéglőmnek a
Központi aczélsör-csarnok 

nevet adtam, 
még pedig törzsvendégeim kí
vánságára s azon okból is, hogy 
nálam mindig friss csapolásu 

vihnyei aczélsör 
kapható.

Kérve a n. é. közönség nagyra 
becsült tömeges látogatását ma
radok kiváló tisztelettel

Selmeczbányán 1896. január 15. 
Daubner János, vendéglős. |

==3C
Előzékeny kiszolgálás!

Telefon 58—86.

tea-.rum-éscognac-
nagykereskedő

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

T«. A. ,KT ÁRA :
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-uteza 9. szám. 

Bizományi raktár: 
Sehnecssbányáii ®

Marschalko Gyula
Közvetlen behozatalu valódi chitiai és orosz karaván teák, Jamaica- 
Braziliai és Guba-rumok, franczia cognacok, likőrök a legfinomabb 
minőségben, eredeti csomagok és palaczkokban, eredeti árak mellett, 

— Árjegyzék ingyen - és bérmentve. —

VI, AnMssy-nt 23. „Hong-Cong városához, 
a kir. opera áttelenében

Osztály sorsjáték!
Mind a három húzásra kaphatók egész, fél, tized és huszadsorsjegyek:Trauer Gyula üzletében.

I. osztályra 20, 10, 2 és 1 írtért. — Mind a három osztályra: 60. 30, 6 és 3 írtért.

Nyereinénytervezet: Nyeremén? tervezet: Nyeremény tervezet:
Nyeremény korona korona Nyeremény korona korona Nyeremény korona korona

1 á 80000 = 80000 1 á 100000 — 100000 1 jutalomdij 600000 = 600000
1 n 60000 = 60000 1 60000 = 60000 Í-Stf 1 á 400000 == 400000
1 40000 = 40000 1 40000 = 40000 * 1

1 1
» 300000 = 300000

1 30000 = 30000 1 30000 = 30000 » 200000 = 200000
1 » 20000 = 20000 1 20000 = 20000 a S g ’ 1 n 100000 = 100000
1 H 15000 = 15000 1 15000 — 15000 2 » 40000 = . 80000
1 10000 = 10000 1 10000 — 10000 > 2 n 20000 = 40000
2 n 8000 = 16000 2 „ 8000 — 16000 S:|§ 5 » 10000 = 50000
8 4000 = 32000 8 4000 — 32000 §18/1° 8000 = 80000

10 n 2000 = 20000 10 2000 = 20000 sS'f 34 » 6000 = 204000
13 1000 = 13000 13 1000 = 13000 100 2000 = 200000

100 n 400 = 40000 100 400 — 40000 200 » 1000 = 200000
860 200 == 172000 860 200 — 172000 2650 200 = 530000

9000 n 80 = 720000 9000 120 = 1080000 22000 » 150 — 3300000
1000 nyeremény összesen . . 1268000 10000 nyemény összesen 1648000 25007 nyeremény és egy jutalom 6284000

A — 1 1/ 1/ 1/ 1/ • « r ® (mindhárom i/. i/ »/..

Nyomatott Joerges Ágost özv. és Fia könyvnyomdájában, Selmeczbányán 1896.

József főherczeg ő csász. és kir. j fensége udvari szállítója. 
Fülöp szász Coburg-Gothai herezeg ő kir. fensége szállítója. 

Sürgönyczini: Gottsehíig Budapest.

1896. ezredéve* kinllitfis s&lkalixaálböl n*'. ^lltisntól engedélyezett

II. Magyar Osztály-Sorsjáték
Kibocsátás: 120,000 sorsjegy 45,007 három osztályba oszlott nyereménynyel és egy jutalomdijjal. 

... .... jj z & sok.
I. osztály 1896. február 5—8-ig | II. osztály 1896. márczius 11—14-ig. \ III osztály 1896 május 12—28-ig.

Árak, az B. osztályra: ■ Teljes sorsjegyek Arai (mindhárom osztályra érvényes):
1 egész 1 fél 1 tized 1 huszad sorjegy , 1 egész 1 fél 1 tized 1 huszad sorsjegy

"20.— " "HÖ7— ~27^~~ í.— forinF 607Z7 ~ 30."— 6 — sF^förint
A nyeremények, teljes adó- és illetékmentességet élveznek és minden levonás nélkül fizettetnek ki; a húzások az állami ha

tóságok felügyelete alatt állanak és egy kir. közjegyző jelenlétében ejtetnek meg.
Midőn a sorsolási tervezetet fentebbiekben közzé tesszük, egyben köztudomásra hozzuk, hogy a sorsjegyek inától fogva a falragaszokon 

jelzett elárusítóknál a fenti eredeti árakon kaphatók.
Budanest. 1895. deczemhpr 94 TVST«c» -r» í To’ji 'ro’ii i tv

Arak az I. osztályra: -,‘L Teljes sorsjegyek áraiF-—fc-ír’k
ajánlja és szétküld i az összegnek előzetes beküldése mellett, vagy utánvétté’

RHIöiirriz^^a K Budapest, Szervita-tér 3.

Még soha nem létezett nyereményesélyeket
nyújt az államilag engedélyezett

Minden
3-ik sorsjegy 

nyer.

Minden
3-ik sorsjegy

nyer.

II. Magyar Osztály-Sorsjáték
45,007 három osztályba osztott pénznyeremény 9.300,000 korona összértékben 

I-ff;s;,sííxn:«á“ eoy millió
Az I. osztály húzása 1896. február 5—8-ig. I A II. osztály húzása 1896. márczius 11— 14-ig. | A III. oszftály húzása 1896. május 12-28-ig.

Siirgőny-czim 
Boitoheintze, 

Budapest.

Siirgöny-ezim 
Xottokeintze, 

Budapest.

Biztonság szempontjából ajánlatos, hogy a sorsjegyeknek ajáisloít levélben való küldése kivántassék és a fenti 
eredeti árak mellett osztálysorsjegyeknél ajánlott levelek portója és nyereményjegyzék dija fejében 25 kr, — teljes sors
jegyek megrendelésénél pedig portó és 3 nyereményjegyzékért 50 kr. küldendő be.
Az első magyar osztálysorsjáték alkalmával tisztelt vevőim között a következő főnyereményeket osztottam ki: 400 000, 

200.000, 100 000, 80.000, 50.000 koronásak stb.


