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, Kiadó tulajdonos és felelős szerkesztő : 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.

SZENTGYÖRGYI EDE.
Szerkesztőség és kiadóhivatal: Rózsa-utc/.a 75 /III. sz. a. hová 
a lap szellemi közleményei és az anyagi rész is ezimzendő.

A bányakapitányság székhelyéről.
A resiczai nagy bányaszerencsétlenség a 

bányahatóságok mikénti működésére is fölhívta 
a közfigyelmet.

Különösen a „Pesti Napló11 -nak általunk 
már a múlt számban említett cziksorozata kel
tett nemcsak a szakkörökben, hanem ország
szerte érdeklődő feltűnést.

E cziksorozat magva az, hogy a bánya
hatóságok rosszul vannak szervezve, hogy az 
ezeknél alkalmazott tisztviselők rosszul vannak 
fizetve, hogy e pályán kevés kvalifikált ember 
áll a kormány rendelkezésére, hogy az általuk 
teljesítendő munkát a csekély számban alkal
mazottak nem képesek elvégezni és így felada
tukat pontosan teljesíteni és hogy ezen hiányos
ságai képezik főokát annak, hogy ily bánya
szerencsétlenségek a kellő preventív intézkedések 
megtétele hiányában meg nem akadályozhatok.

Lapunk közel egy év előtt egyik vezér- 
czikkébeu foglalkozott már e kérdéssel és már 
akkor ráutalt arra, hogy a bányahatóságok nem 
működhetnek kifogástalanul főképpen azért, mert 
e kettős tanfolyamot végezni köteles pályára 
éppen a tanulmányok hosszú tartama és nehéz
sége miatt igen kevesen szánják el magukat 
és igy teljesen kvalifikált emberek kellő szám
ban nincsenek.

Ugyanezen csikkünkben indítványoztuk, 
hogy a selmeczi bányász akadémián szervez-

T VlR'ZA.
Selmeczbánya történetéből.

(Történelmi vázlat egy német nyelvű, múlt századbeli 
kézirat felhasználásával.)

XXX.
Már a régi időkben is osztogattak jutalmat sze

rencsés lyukasztásért, mit sok biliiárdozó szeretne a 
tekeasztalnál is alkalmazásban látni, hol az első 
szerencsés lyukasztásért bizony ki kell szorítani az egy 
aranyat. Az andrástárnai áttörés alkalmából Krausze 
vájárnak 4, Pürkner vájárnak 4, a többi kilencz vá
járnak egyenként 2, az ácsoknak egyenkint 1, a csillérek- 
nek és érezválasztóknak egyenként 1, Koch bányatiszt
nek 20 Himmelreich segédbányatisztnek 10, Scháringer 
sáfárnak 20, Augermann bányaügyelőnek 10, a többi 
ügyelőnek egyenként 5, a bányairnoknak 5-. az Írnok 
segédjének 2, a próbatörőnek l,Secznagel repesztőnek 
5, Pöschl repesztőnek 5, Kolcher repesztőnek pedig 
2 tallér jutalmat adtak. Ugyanezen Scháringer János, 
felsőbiebertárnai sáfár 1648. október 7-én hivatalából 
letétetett, mert többszöri tilalom daczára mégis a 
bányában rakatta le a meddő törecset s igy sok helyet 
hozzáférhetlenné tett; helyébe Pauer János, finstérorti 
sáfárt alkalmazták, ügy látszik azonban, hogy hivata
lából való letevése nem volt végleges, mert az 1649. 
január 29-én a királyi biztos rendeletére Windschachton 
egy uj akna mélyítése tárgyában összegyűltek között 
Scháringer is szerepel Pauer János mellett mint 
sáfár.

Ez értekezleten elhatároztatott, hogy a szállítás 
és bejárás könnyítése végett 30 ölnyire a régi aknától 
uj szélesebb akna mélyitessék ; ez akna helye azonnal 
ki is jelöltetett és rNewe Windschacht“-nak neveztetett 
el. Később ez akna körül házcsoport keletkezett, me
lyet még ma is Windschachtnak, Szélaknának neveznek 

tessék egy bányajogi tanfolyam, melyen úgy a 
jogi, mint a bányászati szakból kombiuative 
csak azon tnnulmánytárgyak adassanak elő, a j 
melyek tudására a bányahatóságoknál alkalma- : 
zott tisztviselőknek okvetlen szükségük van.

Kiemeltük, hogy e jogi tanfolyam szerve- í 
zése sem nagy költséggel, sem más nehézségek
kel nem járna; hogy e tanfolyam négy évet — ; 
tehát nem mint most, hetet vagy éppen nyolezat ■ 
— venne igénybe, hogy e tanfolyam végzésére ' 
számos fiatal ember akadna, kik azután, mint e i 
pályára külön képesitíettek a bányahatóságok- ■ 
nál kellő számban volnának alkalmazhatók és i 
igy megszűnne az a mizéria, hogy félig vagy 
éppenséggel nem kvalifikált egyéneket kényte- i 
len a kormány ily fontos, nagy felelőséggel ■ 
járó állásokra kinevezni. i

I

Tüdtunkkal még egy olyan bányakapitány I 
létezik az országban, ki sem a jogot, sem a 
bányászatot nem végezte; no már hogy ez mi
ként töltheti be állását kifogástalanul, azt egy
szerűen nem értjük.

De mi ez alkalommal voltaképpen a bánya- í 
kapitányságok székhelyeiről és specialiter a ; 
beszterczebányai bányakapitányság székhelyéről i 
akarunk szólani.

A dolog természete, a körülmények józan ; 
megfontolása, a legegyszerűbb, de egészséges | 
észjárás azt parancsolná, hogy a bányakapi- j 
tányságok székhelyei ott legyenek, hol a bá- ; 

bár maga az akna, melytől nevét vette, régen össze- j 
omlott s még helye sem látszik már.

Felsőbiebertárna további sorsa legföllebb csak a ■ 
szakembert érdekelheti; legmozgalmasabb időszaka i 
elmúlt s igy áttérhetünk más tárgyra, más vállalatra, , 
mely jelenleg is bár más alakban, fönnáll és virágzik, j 
mindinkább fejlődvén és izmosodván, s ez a „Hámor j 
a meleg fürdő mellett Vihnyén."

Igen valószínű, hogy már régen volt Vihnyén 
vasgyár; mert hol bányászat van, ott sok vaseszköz ; 
szükséges, s nem lehet föltételezni, hogy e vaseszkö- ? 
zöket messziről hozatták volna ide. De legyen akár- | 
hogy, tény az, hogy 1522-ben Rösel Lőrincz Vihnyén ! 
vasgyárai. 5 olvasztóval épített és ezt a fürdővel együtt \ 
Borbála leányára hagyta.

Ugyanezen Rösel Borbála ez, kit már előbb i 
említettünk, s kit a népmonda a „Leányvár" építésével f 
hoz összefüggésbe.

Borbála Unger Gergelyhez -ment nőül, s igy 
valószínűleg neje révén jutott Unger a vasgyár birto- | 
kába, melynek 1530-ban már ura volt, s melyben az : 
idő szerint 76 ember dolgozott.

1531-ben Rösel Lőrincz minden bányáját s egyéb 
birtokát átadta bizonyos feltételek alatt Ungernek.

Unger elhaltéval Rösel Borbálát Nadler Farkas 
vette nőül. Ennek elhalálozásával az özvegy a vihnyei 
vasgyári 2000 forintért Kéri Vitus bányapolgárnak • 
adta el 1551 január 12-én, Kéri pedig mostoha atyjá- ' 
nak, Schlaher Quirinnek. Ennek halála után az örö- . 
kösök e vasgyárat Öder Vitus és Lőrincz testvéreknek < 
ezek pedig 1564. április 11-én Selmecz városának 
adták el.

1600-ban a vasgyár leégett egy kellően ki nem 
oltott s beszállított szénhalomban keletkezett tűz kö- \ 
vetkeztében. Később a gyárat Reutter Ulrich vette 
bérbe a hozzátartozó majorság és erdőhasználattal 
együtt. 1609-től 1633-ig nincs emlités e vasgyárról. 

nyászat nagyban űzetik és hol egy bizonyos 
kerület bányászatának központja van.

No és most mit látunk? Látunk bánya
kapitányságokat oly székhelyen, hol a bányá
szat egyáltalán nem, vagy véghetetlen elenyé
sző kis mérvben űzetik.

így vagyunk Beszterczebányával is.
Beszterczebányán rég nem űznek bányá

szatot, sőt még a közeli urvölgyi és óhegyi 
bányaüzem is már jó ideje lett beszüntetve.

Selmeczbánya a magyarországi bányászat 
legősibb fészke; központja és főhelye egy 
nagy felvidéki bányakerületnek; székhelye volt 
egy bányatörvényszéknek és székhelye jelenleg 
egy széles körű, kiterjedt hatáskörrel bitó bá
nyaigazgatóságnak és e város egész nagy bá
nyászatával bányahatósági szempontból a besz
terczebányai bányakapitányság illetékessége 
alá tartozik.

Mit keres a bányakapitányság Besztercze
bányán ? Annak itt, minálunk a bányászat köz
pontjában van helye!

Itt, hol a bányaszerencsétlenségek bár hál’ 
istennek nem nevezhetők sűrűknek, de saj
nos azok mégis gyakran előfordulnak, itt legyen 
kéznél szükség esetén a bányahatóság, nem pedig, 
hogy azt esetről-esetre táviratilag, vagy átira- 
tilag innen kelljen értesíteni, a inig az Besz- 
terczebányáról egy kiküldöttet meneszt ide és 
akkor megjelenik városunkban egy bányaható-

Az utóbb említett év október 12-én Lorberer Konrád 
„Silberraiterhauptmann" engedélyt kért, hogy Vihnyén 
a hámoron túl vasolvasztót (Blőhhausz oder Eisen- 
stainschmelzhütten) s lejebb hámort építhessen. Az 
engedélyt meg is kapta, s vállalata létre is jött; 
1638-ban Tajován két uj fúvót csináltatott uj vasgyára 
számára s Dobsináról olvasztómestert (Plawemaister) 
hozatott, ki úgy látszik, igen ügyes ember volt, mert 
a kemenezét oly jól szerelte föl, hogy csak fél annyi 
tüzelőanyag fogyott mint azelőtt, a kihozott nyers
anyag (Rauhmasz) pedig nagyobb volt és jobb vas 
mint a régi.

Tíz éven keresztül ezután megint semmi hir e 
vállalatról, csak 1648. október 8-áról találjuk a jegy
zetet, hogy az időben a vasgyár Sockh János, a 
kamaragrófi hivatal adminisztrátorának kezelése alatt 
állott, kinek vasgyári Írnoka, Goldperger Márton meg
intetett, hogy a vasbányai és vashámori munkások 
társpénztári járulékait pontosan szolgáltassa be a sel
meczi társpénztárba, mert ezen munkások is tartoznak 
a társpénztár kötelékébe.

A később keletkezett bánya és ehhez hasonló 
vállalatokról történelmi vázlatunk folyamán majd 
később annak idején emlékezünk meg s most vissza
térünk a Selmeczet. illető többi másnemű események 
felsorolásához, melyből a bányászat kedvéért csak 
azon okból tértünk ki, talán némileg hosszasan is, 
mert hiszen a bányászat városunk szülőanyja volt 
eddig s lesz ezentúl is fenntartója. (Folyt, köv,)

Röntgen sugarak a gyógyászatban.
Irta : Dr. LONGAUER KÁLMÁN.

Már rég letűnt azon kor, melynek orvosai az 
emberi test alkotását nem ismerték; a betegségek ter
mészetéről helyes fogalmaik nem voltak ; de volt egy 
tudásuk, melynek értelmében a különféle sók-, füvek- 
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sági megbízott, a ki itt a bányászat ősi fészké
ben a fehér holló ritkaságának jellegével bír.

Hát ez már nem is anomalia, hanem ab
szurdum. Mert hiszen a kerületben lévő többi 
bányákat a bányahatósági tisztviselő, vasúti ösz- 
szeköttetésünk folytán, ép úgy látogathatja Sel- 
meczbáuyáról, mint Beszterczebányáról.

De hogy nekünk itt Selmeczeu, mely város 
a bányászatban leli létalapját, mely város terü
letén oly nagy mérvben űzetik a kincstári és 
magánfémbányászat, mint az ország egy vidé
kén sem, mely város nemcsak képes, de öröm
mel hajlandó is befogadni egy ily hivatalt, — 
ne legyen kéznél, ne legyen itt a bányaható
ság, az eddig, bár eléggé csodálatos, megtűrhető 
volt, de most már tűrhetetlen állapottá lett.

Vajha bírnánk azzal az erős erkölcsi súly- 
lyal, melyre szükségünk volna, hogy azt a ma- 
razmust, melyben bányahatóságunk szervezete 
és ez által maga a bányászat is kétségkí
vül szenved, fel tudnók egészséges állapottá 
rázni.

Egyelőre is kívánjuk, hogy a besztercze- 
bányai bányakapitányság székhelye, mint, azt a 
dolog egyszerű természete is megköveteli, Sel- 
meczbányára tétessék át; mert azon körülmény, 
hogy az e kerületre kompetens bányatörvény
szék Beszterczebányáu székel, még nem elég 
indok arra nézve, hogy a bányakapitányság, 
mely mintegy a bányák rendőrhivatalának tekin
tendő olyan helyen székeljen, hol bányák nin
csenek, ott pedig hol nagyban űzetik a bányá
szat, a bányarendőrség gyors és preventív in
tézkedése minduntalan nélkülözi essék !

Életmentés Selmeczbányán.
A közegészségről szóló törvény elrendeli, hogy 

nagyobb gyárak és iparvállalkozásoknál, vasutaknál, 
hajózásnál és nagyobb városokban is, hol a szeren- i 
csétlenségek gyakoriabbak, a rögtön támadt megbete- ■ 
gedések és egyébb szerencsétlenségeknél az első segély- ! 
nyújtásra az értelmesebb altiszti vagy munkás személyzet I 
beoktattassék és begvakoroltassék. i

i
Selmeczbányán Dr. Tóth Imre in. k. bányakerü

leti főorvos már a 70-es években tartott i y oktatá
sokat az életmentésről az akadémiai hallgatók és a 
bányászaltiszti személyzet számára s ezt két évenként 
ismételte is. Az 1885. évtől kezdve a bányászati és ; 
erdészeti akadémián az egészségtan s ve.le kapcsolat- I 
bán az életmentés és első segélynyújtás évről évre a 

és érczekben rejlett természeti erőket az emberi testbe 
törekedtek bejuttatni. De a tudós elmék ezen nem 
állapodtak meg, s bekövetkezett az orvosi tudományra 
az a kor, melyben már a boneztan kultiválása által 
a szakértő bepillantást nyerhetett azon páratlan öntu
datossággal, leleményességgel és észszerű berendezéssel 
alkotott emberi testbe. Hasonló módon fellendülve a 
többi szaktárgy is, már reálisabb alapon tehette kri
tika tárgyává a szakértő úgy a betegségek mibenlétét, 
valamint az ellenük foganatosítandó védekezést.

így a tudomány világitó szövétnekét követve, 
mely hivatva van talán a végtelenségbe menő és meg
állapodást nem ismerő orvosi tudomány még csak de
rengő fényben sem jelentkező mezőit majd megvilágí
tani — felvirradt a jelen kor, s kezünkbe szolgáltatott 
eszközöket egyrészt a betegségek helyes felismeré
sére másrészt azok irányában történendő helyes eljá
rásokra. Sok történt — se sok közül vegyük csak a 
mikroskop (górcső) feltalálását. E tálálmány egy fátyol 
fellebbentése, és szemmel láthatólag követhetjük már 
részben a védekezést, mellyel a test bizonyos sejtjei 
az ellenükben irányuló külső káros hatányokkal küzde
lemre szállnak és másrészt szemlélhetjük a pusztulást 
is, melyet a betegségek az emberi test belsejében 
művelnek.

Az utolsó másfél évtized a fényesnél ragyo
góbb felfedezések időszaka ; majdnem minden tavasz
nak megvolt a maga kisebb vagy nagyobb jelentőségű 
objectuma, mig végre az 1896. év is újabb remény
nyel biztatja a szenvedő embert.

Röntgen felfedezése, mely mintegy tündöklő me
teor átvilágította a tudományos aerát, mindjárt meg
jelenése kezdetén erősen kezdte foglalkoztatni a szak
értőket találmányának értékesithetése miatt az orvosi 
gyakorlatban. Ezt szándékom rövid kivonatban ismer
tetni.

A helybeli t. közönségnek tudomása van, egy 

téli félévben rendszeresen előadatik, s a tanfolyam 
nagy látogatottság és kedveltségnek örvend; nem
különben az 1886-ik évtől kezdve a bányaiskolai ta
nulóknak 2 évenkint a téli félévben mint kötelező 
tantárgy az egészségtan és az élelmentés előadatik s 
a hallgatók az első segélynyújtásban begyakoroltatnak, 
a tárgy vizsgaköteles.

Nemkülönben a helybeli tűzoltók közül 4 működő 
tag is több ízben és egy alkalommal 3 hónapon ke
resztül minden vasárnap 2 órában, az összes bánya
zúzó és kohó altiszti személyzet az első segélynyújtás
ban alapos oktatást és kiképzési nyert, s a kincstári 
müvek mentőszekrénnyel az első segélynyújtásra fel
szereltettek. Továbbá a helybeli vasúti vonatszemélyzet 
évenként 3—4-szer lesz az első segélynyújtásban 
rendszeresen oktatva és begyakorolva, látni való, hogy 
ezen a téren Selmeczbányán már évek óta lankadatlan 
szorgalommal folyik a munka az életmentés s első 
segélynyújtásban igen számosán be lettek tanítva és 
begyakorolva.

S mindazon által Selmeczbányán rendes élet
mentésről, illetőleg egy életmentő állandó testület vagy 
társulatról még sem beszélhetünk. Mennyiben az éven
kint kioktatott és begyakoroltak, kivéve a vasúti vonat
személyzetet a legnagyobbrészt elhagyják városunkat, 
s igy állandó testületet nem képezhetnek, továbbá a 
már egyszer kitanitott és begyakorolt személyzet újabb 
lanilást és begyakorlást nem nyervén, nehány év le
forgása alatt a kapott ismereteket elfelejti és kézi 
ügyességét elveszti.

Ezen bajon segíteni óhajtván, s hogy necsak a 
bányaműveknél, de az egész város területén is egy állandó 
jól kiképzett és begyakorolt mentőtestület legyen ren
delkezésre Krausz Kálmán főkapitány és Dr. Tóth 
Imre bányakerületi főorvos abban állapodlak meg, hogy 
az első segélynyújtás és életmentésre mint állandó 
testület leghelyesebben a rendőri személyzet volna 
kioktatatandó és begyakorlandó, mely az egész város 
területén a remi felett a felügyeletet hivatalból gya
korolja, minden szerencsétlenség vagy sérüléshez meg
jelenni köteles, és leggyakrabban mint első jelenik meg, 
s igy a szükséges első segélyt szerencsétlen ember
társunknak legbiztosabban megadhatja.

E czélból Dr. Tóth Imre készséggel vállalkozott 
arra, hogy az összes városi rendőrszemélyzetet, kikhez 
a tűzoltóság részéről nehányan csatlakoznak évenkint 
tartandó 2 tanfolyamban a szükségesekre kioktatja és 
begyakorolja.

Az oktatás ma folyó hó 21-én kezdődik a bel
városi rendőrhivatalban, esli 5-—7 óra közt tartatik 
meg.

Ezen intézkedés igen üdvös lesz a lakosságra, 
hány esetben sürgősen keresett orvos nem kapható, 
néha 1 — 2 óra is elmúlik mig az orvos a szerencsét
lenül járt és veszedelemben forgó embertársunknak 
az annyira szükséges segélyt megadhatja, ily hosszú 

tartott előadás alapján, a Röntgen-féle sugarak lénye
géről, azért ama tények felsorolásába nem bocsátko- 

i zom, csak azt jegyzem meg, miszerint az ez irányban 
; történt kísérletek lényegben megváltoztak, mert a
■ kísérletezők nem elégszenek meg már a puszta fény- 
í képpel, hanem Bóka tanár módszerét követve, az erő- 
i sen fluoreskáló, bariumplatinacianyr ernyőt használják, 
I s igy azután az ernyőn nyert kép kiegészítője a fény- 
i képnek, és megfordítva, tehát sikerűit felvételeknél a 
l kettőnek együtt kell járni. Minekutánna ez igy meg-
■ állapodásra jutott, az eddigi észlelések eredménye a kö- 
: vetkező :*)

*) Deutsehe med, Woehensehrift,

Németországi garnizonokban hullákon megnyi
tották a koponyát, s az agyba fegyver golyókat he
lyeztek, a készített, nyílást bevarrták s a nevezett sugarak 
behatása alatt a fluoreskáló ernyőn „harmincz pereznyi 

í expose után fixálták" a golyókat a lemezen.
Ezek után, már élő egyéneken is tettek vizs gá- 

| latokat, és pedig a kívánt eredménnyel, igy: egy férfi 
| agyában, ki már 10 évig hordja a lövegel, egy tiszta 
l képben lehetett megállapítani a golyó helyzetét és 

fekvését az agyállományban.
Miután a központi koponyaiirnél a vizsgálatok 

ily meglepő eredménnyel mutatkoztak, áttértek a 
gerinczagyra is, de sajnos, eddig e téren az eredmény 
negatív; tiszta képet eddig nyerni nem sikerült.

í A test többi csontos része is experimentum
i tárgya lett; nevezetesen: csontok állományában lezaj- 
| lőtt lobos folyamatok után visszamaradt elhalt csontok 
' egy fényesebb udvar vagy esik által körülvett söté- 
I tebb képen nyilvánultak. Ha pedig a csont tönkre 

ment s a lobos folyamat helyén pusztán geny maradt 
vissza, ez mint v i 1 á g o s a b b hely vált felismerhetővé. 
Itt még megemlítem, hogy törések és ficzamok jelen
léte vagy nem jelenléte biztosan kimutatható volt. 

ideig pedig az élet gyakran nagy veszedelemben forog 
élete könnyen kialhat. vagy oly nagyfokú veszteség 
fordul elő, melyet jóvá tenni alig lehet; addig ellenben 
a kitanult mentők, kik rendesen az őrállomáson álla
nak, mindig kéznél lesznek és a legszükségesebb első 
segélyt megadhatják. Magától értetődik, hogy az itteni 
mentők nem lévén szakképzett orvosok, oly kitűnő 
s minden tekintetben kifogástalan segélyt nem nyújt
hatnak, mint a fővárosi mentők, azonban működésük 
minden esetre üdvös és áldásos leend a lakosságra 
és bizonyára törekedni fognak a város bizalmát és 
közbecsülését kiérdemelni.

Különfélék.
— Báliig1 püspök tegnap Ipolyságra érkezeti, 

hogy az isteni fiszteletek tárgyában tartandó érte
kezleteket vezesse. Nagy ünnepélyességgel fogadták. 
Az értekezletre városunkból Hándl Vilmos főesperes 
Ipolyságra utazott. Déli egy órakor a püspök tisztele
tére diszebéd volt, melyen felekezeti különbség nélkül 
sokan veitek részt, köztük Horváth Béla főispán is.

— Szállongó hírek a bányaigazgatói állás be
töltéséről. Mindenféle hirek vannak városunkban elter
jedve s mintegy kolportáltatnak, hogy ki lesz Hültl 
József utódja. Mi e híreket, egyszerűen közöljük min
den megjegyzés nélkül ; mert azok eddig hiteles 
alappal nem bírnak. E szállongó hirek közül az egyik 
Schóltz Vilmos akad, tanárt, a másik Svehla Gyula 
kir. bányahivatali főnököt, a harmadik Steinhaus Gyula 
nagyági bányaigazgató, a negyedik Szathmárv Béla 
ministeri tanácsost, és az ötödik meg épen Farbaky 
István országgyűlési képviselőnket szemeli ki bánya
igazgatónak. Ebből láthatják t. olvasóink, hogy e hi
rek több kanditatust jelölnek, de hogy igazán ki lesz

■ a bányaigazgaló, arról kompetens helyen mélyen hall
gat a krónika.

— Egy óra a melyik nem jár. A Szent-Er- 
zsébet kápolnán van ugyan óra, de mit ér az. ha nem 
jár. Mert hát ezt az órát is bizonyára csak azért 
csináltatták, hogy az arra lakóknak és járóknak mu
tassa az időt. Utána jártunk, hogy voltaképpen miért 
nem jár ez az óra és rájöttünk, hogy gépezete egész 
fedetlenül és megóvatlanul van kitéve az időjárásnak, 
tehát szélnek, hónak és esőnek. Figyelmeztetjük 
arra az illetékes köröket, hogy a Szent-Erzsébet ká
polnán lévő órát ismét mozgásba hozassák és intéz
kedjenek az iránt, hogy az az időjárás külbefolyásai 
ellen kellően meg legyen óva.

— A selmeczi gyógyászati és természettudo
mányi egylet természettudományi szakosztálya folyó 
évi január hó 23-án d. u. 5 órakor a Belházy-féle 
ház tantermében havi ülést tart, melyen Farbaky 
Gyula, m. k. kohómérnök: „a tellur gyártásról" tart 
érdekesnek Ígérkező előadást. Az ülés nyilvános és 
igy felhívjuk müveit közönségünk figyelmét ezen elő
adásra.

(

így értékesítve a fényt a skeleten, a vizsgálatból 
a test lágy részei sem maradhattak ki, s valóban itt 
némely experimentum meglepő.

Úgy, mint a csontoknál, itt is előbb boneztani 
praeparatumokon folyt a kísérletezés. Az izmok közzé 
külömböző mélységben idegen testeket, többnyire 
fémeket, melyek tudvalevőleg a sugarakat roszul vagy 
egyáltalán nem bocsátják át, helyeztek, melyeket 
mind jól sikerült, éles képekben lehetett felismerni 
azonban kóros folyamatokat, mint a csontoknál láttuk, 
már nem sikerűit felismerni, csak azon esetben, ha 
annak végeredménye csontosodás vagy elmeszesedésben 
nyilvánult.

A mellüregben a szív, annak szabályszerinti 
összehúzódásai és tágulásai a sugarak behatása alatt 
szemmel kisérhetővé válltak, úgyszintén a rekesz izom 
s annak mozgása, a gerinezoszlop két oldalán elhe
lyezett vesék stb.

Tüdőkben lefolyó heveny és idült tuberculosus 
folyamatok, a szerint amint egyik vagy másik jelen 
van, sötétebb vagy világosabb foltok alakjában 
felismerhetők.

Gége bajoknál, főleg idegen testek beékelődése 
alkalmával a sugarak igen nagy szolgálatot tehetnek, 
azonban ki a gégetükör kezelésében jártas, nem fog 
rászorulni a sugarakra, és sürgős esetekben rá sem ér 
ismert okoknál fogva, melynek további fejtegetésébe 
azonban nem is bocsátkozunk.

Lágyrészekben lévő üregek, melyek 17 cméter- 
nél nem nagyobbak, szintén átvilágithafók; egy 23 
cmnyi hasüreg azonban már nem.

Úgyszintén gypszkötéseken vagy több menetből 
álló mullpólyákon keresztül képeket egyáltalán nem 
sikerült kapni. Mint említettem, nemcsak a fémek, 
hanem azok só oldatai sem jó átbocsátói a sugarak-
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1— Hontvármegye történelmi kiállítást rendez, 
melynek rendező bizottságát már meg is választották. 
Most a „Honti Lapok"-bán olvassuk, hogy kívánnák, ha 
e kiállításhoz Selmeczbánya is csatlakoznék. Az idézett 
lap közleményének e részét szószerint közöljük itt: 
„Selmeczbánya szab. kir. város részéről nem lett 
mindeddig senki beválasztva, mig készségüket nem 
fejezik ki a kiállításunkhoz való csatlakozáshoz. — 
Mi, arra, hogy Selmecz szab. kir. város közönsége is
— természetesen, mint önálló csoport — résztvegyen 
kiállításunkon, nagy súlyt helyezünk és hisszük 
is, hogy főispánunk törekvésének, ki megnyerni 
igyekszik a selmeczieket a közös akczió megtételére,
— meglesz az örvendetes eredménye és akkor a 
selmeczieket is bevonjuk — tetszésük szerinti szám
ban — a kiállítást rendező bizottságba”. Erre 
csak az a megjegyzésünk, hogy tudtunkkal eddig 
városunk fel nem lett szólítva e kiállításhoz való 
csatlakozásra; igy hát várjuk a további fejleményeket; 
részünkről külömben ez érdekesnek i gérkező kiállítás 
teljes sikerét őszintén kívánjuk.

— Az önkéntes tűzoltó egylet múlt kedden 
választmányi ülést tartott, melyen a bál rendezése 
körül felmerült kontroversiák miatt Bernhardt Adolf 
egyleti elnök e tisztjéről lemondott. A lemondást a 
választmány el nem fogadta s azt. az alapszabályok 
értelmében nem is tehette, mert erre csakis a köz
gyűlés van feljogosítva. Remélhetni, hogy az elnök, 
ki közei 25 év óta, azaz az egylet megalapítása óta 
viseli e tisztjét és ezen idő alatt határozottan érde
meket szerzett a tűzoltóegylet vezetésében, e szándékát 
nem fogja forcirozni s megmarad továbbra is az egy
let érdemes elnökének.

— A mészárosok és hentesek kérést adtak be 
a városi tanácshoz az iránt, hogy miulán a húsáru
csarnok elkészült és a forgalomnak átadatott, és a pra- 
sovnya udvarán a vidékiek még mindig vágnak és 
árusítanak húst, most ez eltiltassék. A mészárosok még 
azt is kérik,, hogy a husarucsarnok fülkéiben amar- 
h a h u s kivágatása és árusítása betiltassék ; mert e 
csarnok csak az apró hús, sertés, borjú, bárány eláru- 
sitására van és lett berendezve.

— Rendőri hírek. Lopás. Weisz Jakab hodrusi 
kereskedő kocsisa több rendbeli bolti árukat lopott 
gazdája üzletéből. A múlt héten rajta csípték, bekísér
ték és az ügyet a helybeli kir. járásbírósághoz tették 
át. — Verekedés. Múlt szombaton este a „Zöld 
fához“ czimzelt korcsma helyiségben több olt mu
lató legény — persze mámoros fővel — egymással 
összeveszett, mi czifra verekedéssé nőtte ki magát. 
Többen megsérüllek. A rendőrség a verekedőket be- 
kisértette. — A b I ak b e v e r é s. Múlt vasárnapról hét
főre menő éjjel nehány mulató ifjú széles jó 
kedvüknek azzal adtak hangos kifejezést, hogy a 
pénzügyőri laktanyától fel a kamaraházig több ablakot 
bevertek s midőn a rendőrség közbe vetette magát, a 
nagyobb konfliletus ngy volt csak kikerülhető, hogy az

nak s mészviz legkevesbbé bocsátja át (2 '/2mm. vas
lemezen már sikerült.)

így nagyjában elősoroltam volna az eddigi kísér
letek eredményét, de hozzá teszem még, hogy nem
csak azon téren fognak a Röntgen-féle sugarakkal si
kert aratni, hol objektív tényekről van szó, hanem 
már is eddigi tapasztalatok szerint, ideggyógyászati 
téren is mint megbízható eszköz kínálkozik. Számba 
véve továbbá speciálisan a nőgyógyászati és sebészeti 
szakot az e téren jártasabb tisztelt kollégáim a 
Röntgen-féle sugarakban nagy horderejű eszköszt 
fognak felismerni, azonban fennli két thema nem 
tartozván tárgyalásom keretébe, további fejtegetését 
mellő zöm.

Talán nem felesleges felemlíteni, hogy a sugarak 
az i d e g h á r t y á r a sem mi-féle befolyást nem 
gyakorolnak, s igy a szemük világát vesztettekre 
íiézve Röntgen felfedezése csak egy meghiúsult remény.

Végezetül fenntiekhez említem a kémiai analy- 
sist, mely e sugarakat a nap sugaraival azonosok
nak találta.

Ha most az itt néhány elősorolt esel kapcsán 
szakértői szempontból elfogulatlanul el kell ismernünk, 
hogy e felfedezés adandó esetekben, habár kényelme
sebb ulon, kevesebb fáradsággal s mondhatnám biz
tonsággal vezet a diagnosis megállapításához ; de inéi t 
továbbá az esetek nagyobb kontingensében a sebész 
evén első helyen érdekelve : igy jólehet könnyebben 

jutunk helyes kórisméhez, azonban a helyes kórismé
ből folyó javulok keresztülvitelére változatlanul, 
mint eddig is, csak képzelt, a sebészeti tudomány 
magasabb színvonalon állók vannak és lesznek hi
vatva, mert fogyatékos sebészi képzettségüeknél Rönt
gen felfedezése csakugyan lehet egy bátorító 
fénysugár, azonban a kés nem lesz áldást, de 
vészt hozó.

■ ifjakat egy ép arra haladó józan társuk szép szerivel 
í lebeszélte a további garázdái kodásról és lá- 
i birta őket a hazamenésre. A rendőrkapitányi hivatal 
i ez alkalomból elhatározta, hogy ilynemű éjjeli csendzavá-
■ rosok ismétlése esetén az illetők teljes neveit és ál- 
; lásaikat. nyilvánosságra fogja hozni. — A főkapitány

szigorúan elrendelte, hogy nemcsak a főutczákban 
i lévő járdák, hanem a mellék utczák közlekedési he-
■ lyei is az illető háztulajdonosok által beszórassanak. 
! Egyúttal megkereste a városi hatóságot, hogy azon 
; közlekedési helyeken, melyek mellett házak nincsenek 
: a beszórást a város eszközöltesse. A főkapitány ezen

intézkedéséhez főképpen az szolgáltatott, okot, hogy 
i tegnapelőtt a jeges, sima járdán egy nő elcsúszott és 
: lábát kificzamitotta. — Baleset. Merkven czipőgyár 
' vezető munkás neje múlt keddről-szerdára menő éjjel 
. a csúszós utón elesett és alszár csonttörést szenvedett.

— Lesz-e itt csendőrség-. A belügyminiszter a 
honvédelmi miniszterrel egyetértőleg elhatározta, hogy 

; az országban a csendőrőrsöket, szakasz és szárnypa
rancsnokságokat szaporítani fogja. Amint erről Krausz 
Kálmán főkapitány tudomást vett, nyomban etőter- 

I jesztést tett. Szitnyai József polgármesternek, hogy egy 
: csendőrszárny, vagy legalább szakasz parancsnokság 

ide tétele iránt a szükséges lépéseket sürgősen meg
tegye. Hogy e városban nagy szükség volna egy csend- 
örszátiy, vagy legalább szakaszparancsnokságra, azt a 
főkapitány előterjesztésében főleg azzal indokolja, hogy 
a folyton ismétlődő ihunkásáavargások miatt amugyis 
többször kellett már igénybe venni a városnak a csend
őrséget, mi tetemes költséggel jár és hogy épen a zavar
gások skartban tartása tekintetéből igen kívánatos 
volna, hogy itt egy ily szárny, vagy szakaszparancs
nokság létezne, mert katonaság itt sajnos nincsen.

— A selmeezbányai kir. járásbíróság- 1896, 
évi ügyforgalma.

I

I

1. Polgári beadvány . 4010
2. Tekkönyvi beadvány . . 2110
3. Bűnvádi beadvány . . . . 1967
4. Elnökségi beadvány . . . 304
5. Fizetési meghagyás . . 535
1. Sommás per . . . . 510
2. Örökösödési ügy . 643
3. Egyébb polgári ügy , . 524
4. Bűnvizsgálat .... 89
5. Vétség és kihágás . . 509
6. Egyébb bűnvádi ügy . . 79
7. Telekkönyvi önnáló ügy 1120
— Pályázat. Czibulya László hontmegyei alispán 

a nagy-csalómiai járási állomási orvosi állásra pályá- 
. zatot hirdet. Évi fizetés 500 frt, utiátalány 150 írt. A 

A járás községeinek száma 38. A pályázati kérvények 
e hó 31-éig Horváth Béla főispánhoz terjesztendők be.

— Sok a koldus. Általános a panasz, hogy vá
rosunkban rengeteg sok a koldus , . .. pedig a sze- 

. gényalap évenként. 2500 frt kétezer ötszáz fo- 
j r intól oszt ki a szegények között. A szegény ügyet 
I tehát egészen másként kellene kezelni s illettve 
i szervezni; mert hogy a városi szegényalap évenként 

2500 frtot fizessen e czélra és ezen felül még a városi 
közönség is viselje, pedig nem kis mérvben a koldusok 
segélyezésének terhét, nem helyes dolog. Hát ezenfelül 
hol vannak a jótékony egyletek adományai? Ezen a vá
ros lakosságát minden eseti e közelről érdeklő kérdéssel 
legközelebb kimerintöen fogunk foglalkozni és egy je
les emberbarátunktól származó indítványt tenni.

-- Postánk múlt évire vonatkozó forgalmi 
kimutatása. Tekintetes Szerkesztő Úr! Hogy a t. ez. 
levelező közönség is némi áttekintést szerezhessen az 
itteni postahivatal múlt évi forgalmáról, engedje meg, 
hogy becses lapjában helyet kérjek az alábbi statiszti
kai adatok közlésére. A hivatalhoz beosztva volt: 1 
hiv. főnök, 6 tiszt, 1 altiszt és 7 szolga, — tehát, az 
1895 évhez képest 2 tiszt és 1 szolgával több. Az 
1896. évben elintézés végett beérkezett 1648 ügyda
rab. Postautalvány kifizetés végett érkezett : 
1896.-ban 18,199 drb. 492,067 frt. 46 kr összegben
1895. -ben 17,116 „ 417.025 „ 01 „
teliét több 1053 drb. 75,042 frt. 45 kr. összegben

Postautalvány feladatott:
1896. -ban 24,050 drb. 722,023 frt. 33 kr. összegben
1895.-ben 20,188 „ 712.443 „ 40 „
tehát több 862 drb. 95,79 frt. 93 kr. összegben

Takarék és cheque befizetés volt: 5,284 drbban 
965,904 frt. 88 kr. Takarék és cliegue visszafizetés 
volt: 461 drbban 56,687 frt. 70 kr. Postai megbízás 
érkezeit:

Magyaiorsz.-ból 242 drb. 13,848 frt. 08 kr. ösz- 
szegben, ebből kivált. 122 drb. 8359 frt. 84 kr.-ral 
Ausztriából 339 drb. 26,337 frt. 19 kr. összegben, 
ebből kivált 219 drb. 18,919 frt. 37 kr.-ral. Kül
földről 29 drb. 1547 frt. 12 kr. összegben, ebből ki
vált 19 drb. 1145 frt 50 kr.-ral összesen 610 drb. 
41,831 frt. 39 kr. összegben, ebből kivált 360 drb. 
11,424 frt. 71 kr.

Az évi jövedéki bevétel volt az 1895. évi 21,702 
frt 68 kr, szemben az 1896. évben 23,354 frt. 08 kr. 
Az évi kiadás 12,587 frt. 88 kr. (tiszti, szolgáfizetés 
és szállítási dijak.) Maradt tiszta jövedelem 10,766 frt, 
20 kr. Érkezeti kézbesítés végett levél és egyéb levél
postai küldemény (kivéve a hírlapokat) a február és 
augusztusi átlag szerint számítva 355,836 drb. Ezek 
közt volt ajánlott levél 16,898 drb. Érkezett kocsipos
tai küldemény 37,624 drb, Ezek közt pénzeslevél volt 
2,551 drb. Ajánlott levél feladatott 16,196 drb. Cso
mag feladatott 17,446 drb. Ezek közt volt pénzes
levél 2775 drb. Távirat feladatott 6982 drb. távirat 
érkezett 6509 drb. Ezek közt átmenő volt 800 drb. 
Az 1895. évi 2388 frt. 93 krral szemben a távirdajö- 
vedelem 2553 frt 55 kr. volt. Ezen számokat össze
vetve ellehet képzelni, hogy mily nehéz és fárasztó 
munkát végzett a helybeli posta és távirda hivatal 
személyzete úgy a feladott, mint az érkezett anyag és 
a statisztikába fel nem vett hírlapok felvételével és 
kézbesítésével, különösen a téli időszak deczember és 

I január havában, a midőn a forgalom más hónap két, 
! esetleg háromszoros forgatmát is meghaladta, nem 
i számítva ide épen a levelezésből kifolyólag eredő más 
i egyéb műveleteket, is. Tekintve az itteni spéczialis
■ terepviszonyokat, különösen nehéz volt a három kéz- 
i besitő helyzete, kik az itt kimutatott, de tisztán csak 
I Selmeczbánya városába szóló anyagot kézbesítették,
■ mert e számban a továbbmenö anyag nem foglatatik, 
i s az nem képezi a statisztikai felvétel tárgyát, jóle- 
‘ hét azzal a kezelés épen anynyi, mert nemcsak az 
i átvétel, de a továbbítás czéljából is fel kell dolgozni.

Fekete Dezső post. és táv. hiv. főnök.
A „Fortuna” aranybánya részvénytársaság- 

I 25 koronás részvényeire múlt hónap 29-én lezárt alá- 
’ Írás, mint értesülünk, fényesen sikerűit. Az aláírásra 
• bocsájtott 40.000 részvény jelentékenyen tuljegyeztetett 
I és a kibocsátó szindikátus már be is fejezte a repar-
■ tirozást, a mi azért tartott hosszabb ideig, mert rop- 
l pánt számban jelentkeztek a kis aláírók, kik tel-
■ jes mértékben figyelembe vétettek, mig redukeziój csak 
1 azoknál a nagyobb aláirásoknál történt, a hol a spe- 
i kuláconális szándék valószínűnek látszott. Ez annál 
i is inkább szükséges volt, mert a részvényekben a 
! váltóházak közvetítésével élénk magánforgalom van 
í jelentékeny ágióval. A részvények szétküldése teljes 
; folyamatban van és még e hónap folyamában minden 
; aláíró megkapja a részvényeit, a mennyiben annak a 
[ kötelezettségének, hogy az aláírási összeg hátralevő 
' részét január 15-éig beküldi, eleget tett. Másrészt a 
’ társaság bányáiban , daczára a téli időnek, fokozott erő- 
: vei indult meg a munka, Áruig a társaságnak a tech

nika legújabb vívmányai szerint felszerelt gépei a 
helyszínre érkeznek, addig ott nagyban dolgoznak az 
aknák mélyítésén és a tárnák kibővítésén, fejtik a 
zúzóérczet, hogy a kiválasztás a gépek felállítása után 
azonnal nagyban történhessen. Az eddigi előmunká-

■ latok után Ítélve is már kétségtelennek látszik, hogy a 
' társaság az 1897, évi április 30 lejáró első négy havi

üzletszaka után már májusban jelentékeny osztalékot 
’ ú)g fizethetni, mely osztalék a későbbi időszakokban 
, bizonyára még növekedni is fog.

— Báli czikkek úgy mint szövetek, selymek 
gazézok. díszek, belépők, legyezők stb. stb. szép és 
gazdag választékban; jelmezekhez való mindennemű 
szövetek legelőnyösebben beszerezhetők, (discreczió 

i mellett) Glűcksthal Gyula áruházában. Az üzlet főnöke 
a fővárosban tartózkodván a nagyrabecsült vevők 

i bármily kívánságának gyorsan és pontosan lehet eleget 
í tenni.

Farsang.
t

Az akadémiai segélyző egyesületi, f. évi január 
i 16-iki tánczestélye fényesen sikerült, bizonyságául an- 
I nak, hogy az estély régi jó hírnevét megtartotta s ezen 
’ az estélyen a közönség fesztelenül mulat. De a táncz- 
j estély sikere ezúttal bizalomnak a jele is a rendezőség 
; iránt, mert a meghívott közönség, mely a múlt évi 
| utolsó tánczestélyeken az elhanyagolt teremben igazán 
j elhanyagoltnak érezte magát s igy el is kedvetlenedett, 
' joggal elvárta a rendezőségtől, hogy az a tánczestély 

régi renomméjának megtartása érdekében mindent 
: megtesz s a meghívott közönséget megfelelően rendbe- 
1 hozott helyiségben fogadja s kényelméről is lehetőleg 
: gondoskodik.

Az estély alkalmával a terem, melynek festésén 
: a városi hatóság javításokat eszközöltetett — csinosan 

volt feldíszítve, különösen említendő a nagy bársonyra 
festett tánezrend, mely mesterének Clauder E. ak. hallga
tónak ízlését ésügyességét dicséri. Teljes elismerést érde
mel a vendéglős, a ki ámbár csak f. hó 12-én nyerte 

: el a bérletet, fáradtságot és költséget nem kímélve, az 
éttermet teljesen fölszerelte s a közönséget kifogásta
lanul látta el.
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A táncz ugyancsak órakór kezdődött,
mert a közönség lassan kezdett gyülekezni, hanem 
azért oly jó kedvvel indult meg és tartott reggel 5 
óráig, hogy fesztelenség tekintetében már rég láttunk 
hasonló estélyt. Az általános jókedv és jó hangulat
nak volt kifolyása azon-ováczio, melyben nagys. dr. 
Fodor László bányatanácsos ur s. e. elnök a szünóra 
alatt részesült. Hosszabb idő múlva igazán jól esett 
a szemnek annyi szép asszonyt és leányt megint 
együtt látni, hány szív dobogott erősebben és mennyi 
sóhajtás volt hallható és mily sokan vesztették el szi
vüket ! A mi nem is csoda ha végig tekintettünk a 
díszes hölgy közönségen s ott látháttuk: Asszonyok : 
Ascherbrüherné, Belházy Gyuláné, Brandenburgné, 
Cseh Lajosné, Csiba Istvánná, Farbaky Istvánná, Fe
kete Lajosné, dr. Fodor Lászlóné, Gretzmacher Gyu
láné, Jákó Gyuláné, Kubacskáné, Margótsy Jánosné, 
Oszvaldt Gusztávné, Platzerné, Priviczky Rezsőné, Re- 
menyik Károlyné, Schenek Gyuláné, Takáts Miklósné, 
Wágner Józsefné, Westenné. Urbánné stb Leányok: 
Aschenbrüher nővérek, Belusich Mariska, Brandenburg 
nővérek, Cseh nővérek, Fekete Emi, Gretzmacher Vikta, 
Honecz Jolán, Horváth Panna, Joerges Gizi, Kubacska 
nővérek, Krén Mariska, Margótsy Gizi, Ocsovszky 
Emrni, Platzer Vilma. Pauer Etelka, Priviczky Ilka, 
Smidt Mariska, Westen Miczi, Urban nővérek stb. 
A négyeseket mintegy 60 pár tánczolta. A lánczestély 
alkalmából felülfizettek:

Borovszky 1 frt. 50kr., Csiba István 1 frt,. 
dr. Fodor László 10 frt., Fizély Károly 50 kr., Her- . 
mann Emil 5 frt. Heincz Hugó 3 frt. 50 kr. 
Antal 50 kr., Herkovics Sándor
A. 50 
frt. 50 
Kuzma 
Ormós

i

, Heim 
1 frt., ifj. Huberth 
kr., Hídvégi N. 1 
Kapp Jakab 1 frt., 

1 frt., N. N. 1 frt.,

kr. Horváth Viktor 50
kr., Jákó Gyula 1 frt., dr.
N. 2 frt., Nyitray László

Zsiga 50 kr., Oszvaldt Gusztáv 1 frt., Podhra-
gyay Pál 2 frt., Perné Leó 50 kr., Rosenfeld J. 2 frt., 
Schenek Gyula 5 frt., Szölössy Manó 50 kr., Dr. Stul- 
ler Gyula 5 frt., dr. Schwarcz Ottó 2 trt., Takáts 
Miklós 1 frt.., Tibély Vilmos 50 kr., Vinkler Benő 50 f<r., 
Wankovits Lajos 2 frt., Ujágh Zsolt. 50 kr.------- —

A rendező bizottság hálás köszönetét mond a 
segélyző egyesület ezen jótevőinek, valamint Winter- 
stein urnák, a terem bérlőjének, ki tekintettel a jótékony 
czélra a kivilágítás s a viksszel való beeresztése mel
lett a termet ingyen engedte át. A tiszta jövedelem 
mintegy 170 frt.

A selmeczi polgári dal- és zenekör tánczczal 
egybekötött hangversenye február 1-én a Sembery-féle 
teremben lesz A hangverseny programmja a következő:

1. Suppé: Nyitány. Pique Dame operából- 
Előadja a zenekar.

2. Rubinstein A.: Az Asra. Énekli Singer Her- 
min k. a.

3. Gaál Ferencz ; Eredeti magyar da lók. 
Előadja a férfikar.

4. Gelbke J.: Hazatérés. Előadja a vegyeskar . 
Friebert Mariska, Gasparik Margit, Ocsovszky Emma, 
Singer Hermin k. a., Altman Imre, Andreidesz József, 
Dobó Sándor és Geiger Zsigmond urak.

5. Fürstenau C. Fuvola-konczert. Előadja 
Vodráska Béla ur zenekar-kisérettel.

6. Kirchner Elek: Elváltam a leánykától. 
Műdal. Előadja a férfikar. — — —

A vöröskereszt-egylet nagy álarezos bálja február 
6-án az újonnan átjavitott és feldíszített városi vigadó 
összes termeiben lesz. E szenzácziós bál, mely mint 
megírtuk Horváth Béláné ő méltósöga védnöksége alatt 
fog megtartatni, előre láthatólag nagyon látogatott 
lesz. így hát. már jó eleve figyelmeztetjük t. közönsé
günket, hogy a családi, személyi és számozott karzati 
belépti jegyek már ez idő szerint kaphatók Joerges 
Á. könyvkereskedésében. — A meghívók már szét
küldettek és ki ilyet nem kapott volna, de arra igényt 
tart, az forduljon Krausz Kálmán főrendezőhöz. Meg
említjük még, hogy a száz tagból álló rendezőség min
dent elkövet, hogy a bál fényesen sikerüljön és hogy 
a megyéből és környékből érkező vendégeink a lehető 
legjobb ellátásban részesüljenek. — — —

Az ág. ev. lyceumi ifjúságának tánczczal egybe
kötött hangversenye február 13-án lesz, melynek prog
ramja a következő :

1. Nyitány a Nabuckodonozor operából, Verditől 
Előadja a zenekar. 2. Nemzeti himnusz Beliczaytól. Elő
adja az énekkar. 3. Faust operából részlet. Gounodtól 
átírta Leybach. Előadja Sóltz E. VIII. o. t. 4. a) 
Kondul a harang, románcz dán ének, b) Szólal a 
kincsem, ballada finn népdal 
hold, ballada svéd népdal, d) 
dal. Előadja az énekkar. 5. 
Brennertől. Előadják I. heg.
Krausz V., violán Gryllusz V. VIII. cellán Novotny B. 
III, o. t. 6. a) Nyírfa a mezőn, régi orosz dal. Elő
adja az énekkar, f) Honvágy, franczia népdal. Előadják 

c) A tündérkirály és a 
Búcsú a hazátót, skót 
Álomdal, vonósnégyes 
Berzeviczy K., II. heg.

a

a

Filkorn J. VI. o. t., Simko IV. o. t. Pozseszky J. 
Steiner Gy. III. o. t. zongorán Drobny J. VII. o t. g) 
Katona dal, német népdal. Előadja a gyermekkar, h) 
Incselkedő, sváb népdal i) Hová siet a fürge nép, olasz 
népdal. Előadja az énekkar. 7. Gavotte. Clarenstől 
Előadja a zenekar. 8. Árpád síri álma. M. Kovács 
Gyulától. Szavalja Krausz V. Vili, o. t. 9. j) Gúnydal 
a német divatra, régi magyar dal, k) Czifra a czigány 
régi magyar dal. 1) Befútta az utat a hó Állagától, 
m) Ha madárka, újabb magyar dal. Előadja az ének
kar, 10 Maturansok indulója, Gryllusz V. Vili. o. 
tanulótól. Előadja az énekkar. Az énekdarabok szövege 

hangverseny kezdetekor osztatik ki.
A selmeczbányai önkéntes tűzoltó egylet bálja 

Sembery-teremben február 20-án.
A r. kath. nőegylet hangversennyel egybekötött 

hálja február 27-én vagyis farsang utolsó szombatján.
Az iparos egylet bálja a Sembery-teremben fe

bruár 28-án, vagyis farsang utolsó vasárnapján lesz.
Farsang utolsó napján „Sleingrube nagyközsége" 

rendez a maga kedélyes speczialitásával egy „czé-czóval 
egybekötött báldot" a városi vigadóban melyhez az 
„invitáló ezédula és belépő paksus11 következő tar
talommal fog kiadatni :

Invitáló cédula és belépő paksus (Igazság). Ezen 
paksus erejénél fogva megengedtetik nekem érdemes és 
tisztességes embernek (asszonynak), hogy a nemes nem- 
zetes Sleingrube nagyközség érdemekben megőszült 
elöljárósága által rendezett jótékonyczélu zártkörű Báldon, 
mely a nagy közsig szipen kisőpört és nobilisán be
rendezett Vigadójában tartatik, megjelenhessek. A mely 
szives meghivásér viszont szolgálat fejében Ígérem, 
hogy a mulacscságon jókedvű leszek, a mig a czigány 
hegedűvonóját le nem teszi, addig el nem megyek. 
Minthogy a Steingrube olyan módos közsig, hogy benne 
még korteskedéssel, avagy mézes madzaggal sem lehet 
egy- árva kódust sem fognyi, annak okájért úgy látta 
jónak a bölcs Kupaktanács, hogy a fölösleges gara
sokat a szomszéd városkában sinlődő, hasonló fajtájú, 
de szűköt látó atyánkfiái egyesületének felsegitésére 
adományozzuk. — Had örüjön, legyen legalább egy 
jó napja a szeginynek is ! Ezen invitáló cédula a be
lépésnél igazólólevél is, már t. i. akkor, ha a t. pógár 
vagy nassám nem vonakodik a fizetségtől. A belépés 
dija 
rint

egy fejtül 1 forint és 3 krajcár, a kakasülőre 
és 47 kr. Kezdete 8 órakor; vige nincs

1 fo-

Farsangi bölcs tanácsok.
Kínos ránczba szedte és osztogatja : András, a szedő. 

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

Kint most sokat ne járj,
Mert az ut csuszámlós nagyon; 
Inkább kis időt várj,
Míg majd hó leszen a fagyon. 
Farsangi időben
Náthát bárki könnyen kaphat ■ 
Vékony, szűk ezipőben 
Ne mutogasd hát magadat. — 
Hogyha bálba elmész
Lásd el magad pénzzel bőén : 
Mindenki reád néz
Ha szórod a pénzt költőén. 
De ha pénzed nincsen.
Világért ezt ne mutogasd;
Mintha tenger kincsen 
Uralkodnál, — azt fittogtasd. —
Ha nincs frakk, klakk, lakkod 
S jelmezbálba akarsz menni, 
Ne busulj, — dominót
Kell csak olcsón kölcsön venni. —
Ha tánezolni mégy el, 
Két pár keztyű legyen veled •
Könnyen feltehető
Hogy az egyike elreped. — 
Ha oly tárgyról szó lesz
— Bálban, körben, vagy a színben — 
Melyhez te nem értesz, —
Hallgass mint a hal a vízben.
És hogy dicsérjenek, 
Beszélgessél a mamákkal,
S hogy ne Ítéljenek, 
Tánczolgass a vén dámákkal. —
Tánczteremben igen,
De buffetben ne nézd, mi sehick, 
Hanem hát fesztelen
Egyél, igyál a mi Ízlik.
Első soha ne légy, 
De utolsónak se maradj;
Hanem mindig úgy tégy, 
Hogy kellő időben — szaladj,
Azt is tanács’lom még, 
Óvakodj macska nyöszörtől, 
S hogy ne legyen rósz vég 
Túlságosan sok gyönyörtől.

Itt a munka idő,
Hát nem folytathatom . . . 
Fizess gyorsan elő 11 
Hadd farsangolhasson 
Kiadó és szedő.

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

Szerkesztői üzenet. X Y. Hodruson. A kérdéses ügyben 
tessék kérvényileg a városi tanácshoz fordulni. Bnnek áll hatáskö
rében az ügyben határozni. Felebbezni lehet . . . hová? megmond
juk szükség esetén.

Apró Piir»cletéseR.
Ezen hirdetési rovatban minden hirdetésért egy 
korona fizetendő és felvilágosítást ingyen ad a 

kiadóhivatal.

Jó karban lévő zongora olcsón eladó.

14 db. népbanki részvény megvételre kerestetik. 

Egv jó karban lévő kisebb ház családi körülmé
nyek miatt szabadkézből eladó.

Egy jó karban lévő ripsz bútor garnitúra azon 
nal eladó.

Üzlet átvételi
Van szerencsém a n. é. közönségnek be

cses tudomására hozni, hogy a Heim-ház- 
ban lévő, régi jó hírnek örvendő

Neuráth-féle ♦♦
borbélyüzletet

átvettem és e hó 16-ától kezdődőleg vezetni 
fogom.

A midőn ezt becses tudomására hozni 
bátorkodom, egyúttal tisztelettel kérem, hogy 
vállalkozásomat annál inkább becses párt 
fogásába venni méltoztatnék, mert e régi 
üzletben tanultam ki és több éven át, mint 
segéd is működtem.

Az üzletet különben a régi ezég 
fogom vezetni.

Selmeczbányán, 1897. január 14-én.
Kiváló tisztelettel 

ifj. Markvard József 
fodrász és borbély

alatt

A n. é. közönség becses tudomására 
vagyok bátor hozni, hogy Selmeczbányán, 
a főtéren fekvő Wankovits-féle ház sarok
boltjában egy egészen újonnan berendezett, 
a modern igényeknek teljesen megfelelő, a 
legkülönfélébb s legfinomabb hazai, franczia 
és angol legdivatosabb szövetekkel dúsan 
felszerelt

mbőüdetet
nyitottam.

Azon körülmény, hogy sok éven ke
resztül voltam a Czemmel és Man- 
heim országszerte jó hírnévnek örvendő 
nagy szabóczég társtulajdonosa és üzlet
vezetője, elég biztosítékot nyújthat a n. é. 
közönségnek arra nézve, hogy mindennemű 
igényét úgy a szövet nyújtás, mint a sza
bászat terén és a tartós és divatos kivite 
ben kielégíteni képes leendek.

Nagyrabecsült pártfogását kérve maradok 
kitűnő tisztelettel

Selmeczbányán 1897. január havában

Czemmel György
szabóüzlet-tulajdonos.

H I R D E T É S E K.


