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VEGYES TARTALMÚ HETILAP.
Kiadó tulajdonos és felelős szerkesztő :

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

A titkolódzó magyar államvasut.
A ránk bízott titkot szorosan megőrizni 

nemes, lovagias és szép dolog.
A hivatalos titkot megtartani, szigorú kö

telesség. - De hogy egy állami nyilvános 
vállalat, mint a milyen a vasút, jövedelmeit — 
hacsak részben is eltitkolhassa,—az talán még 
sem járja, különösen nem egy alkotmányos 
országban.

Már pedig konstatált tény, hogy az állam
vasutak igazgatósága a Garam-Berzencze—Sel- 
meczbánya közt levő, keskenyvágányu vasút 
jövedelmeire vonatkozó adatok közlését meg
tagadta és ezen adatokat egyáltalában nyilvá
nosságra nem hozta.

Pedig csak egy nyomorúságos szárnyvo
nalról van szó.

És miért kell ép ennek jövedelmeit titokban 
tartani ?

Miért ?
Nyom bán megmondja k.
Huszonhárom év előtt, Lónyai Menyhért 

pénzügyministersége korában épült a Garam- 
Berzencze—Selmeczbánya közti szárnyvonal, 
mely először a bányakincstár tulajdonában volt. 
Már építése előtt, az akkori selmeczi bányaigaz- 
gatóság széles vágánya vasutat óhajtott, de 
Lónyai minister, ki röviddel előbb vásároltatta i 
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TÁRCZA. . 1
Selmeczbánya történetéből. 

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

XXXVI. j
1747-ben a bányaigazgatás terén újítás történt í 

annyiban, hogy a főkamargrófi. hivatal egy Szélaknán ’ 
székelő alkamaragróffal s két bányatanácsossal szapo- i 
rodott. Ezen alkamaragróf neve Hingurtner.

Ez évben jelentékeny veszteség érte Amalia-aknát; j 
február 13-án ugyais az oda tartozó érez- és választó j 
karám leégett, mi által körülbelül 4000 forintra rúgott | 
az okozott kár. Megvigasztalta ezért a lojális selme- j 
czieket a magas kitüntetés,- mely S.eimeczbányát 1751 | 
julius havában érte. Mária Terézia királyné férje, I-ső ' 
Ferencz ugyanis Selmeczbányára jött, s 11 napon át ' 
lakott báró Hellenbach Károly házában, a később* 1 I 
bányatörvényszéki épületben.. Képzelhetjük, mily izga- j 
tottságba hozta a jó selm.eczieket e magas vendég itt-J 
léte. Kitudja mióta tartogatott díszruhák, diszkardok i. 
napfényre kerültek; a Leányváron durrogtak és puf- j. 
fogtak az ágyúk; az egész város ünnepi, szint öltött. ;

Bár e tanintézet akkor még nem volt akadémiai 
j rangra emelve, de mint újonnan alapított magasabb 

tanintézet létalapját képezte az akadémiának, s igy 
mondhatjuk, hogy Jacquin, ki számos érdemei elisme
réséül később bárói rangot nyert, volt a selmeczi aka- 

i demia első tanára.
; Talán azt is érdekes lesz tudnunk, hogy az elő-
, adások a Krecsmáry-féle házban tartattak.

A vegytani tanszéket később a mathematikaival
■ a mechanikaival és hidraulikaival bővitették, s e tárgyak 
, előadására a jezsuita páterekjelöltettek ki, amathematika
l első tanára Boda Miklóspater volt, ki 1765 vége felé kezdte

meg előadásait.
De Mára Terézia észre vette, hogy e tanintézet 

nem teljes, hogy hiányai vannak, s mivel a bányászat 
érdekében teljesen képzett szakembereket akart nevelni, 
az udvari bányabizottságot (Montan-Hof-Commision) 
megbízta egy megfelelő tanterv kidolgozásával.

A bizottság, melynek elnöke Kollowrat Ferencz 
Antal gróf volt, ki is dolgozta a tervezetet, mely 1770 
április 2-án meg is nyerte a legmagasabb szentesítést. 
A királyi kézirat igy szól :

„Ich begnehmige dicsen entworfenen Plán und 
gereichet anbei des Commissions-Prásidis hierunter 
bezeugter Eifer zu meiner besonderen Zufriedenheit; 
es ist aber auch auf den Unter.richt in dér Waldkultur 
dér sorgsame Bedacht mitzunehmen, zumalen diese 
Cultur dem Bergbau ohnumgánglich nölhig ist. Maria 
Theresia m. p.“

A szervezési szabályzat alapján a bányászati szak
iskola akadémia rangjára emeltetett, mely, a királynő 
akarata szerint, mint az idézett szentesitési kéziratból 
megérthetjük, az erdészetet is ápolni lett hivatva.

Az akadémia akkori szervezetéről is szólunk majd 
nehány szót, valamint az sem lesz érdektelen, ha nö
vendékeinek egyikét-másikát, ki utóbb hírnévre tett 
szert, megnevezzük.

(Folyt, köv.)

Az 1752 év fölemlítendő, mert akkor oly vállalat i 
alakult itt, mely nemcsak hogy máig fönnáll, de uj ■ 
iparágakat is honosított meg, nem mondhatjuk ugyan > 
kizárólag. Selmeczen, d.e legalább a környéken, s. egy
általán nem csekély mérvbem hozzájárult Sehnecz hír
nevének gyarapításához. A vállalat a Gerambunio.

A Geramb János József-féle bányaunio oly bá- j 
nyatársulatot képez, melynek tagjai csak is az alapi i 
tónak, Geramb János Józsefnek fi- és leányágbeli í 
leszármazottjai lehetnek. A társulat bányabirtokait a ! 
hodiusbányai teremlő-tárna, a selmeczi Szent-Mihály- í 
táró s a bélabányai ólom-ezűstkohó képezték. Ismét- i 
lések elkerülése végett itt emlitjük fel, hogy kivált a I 
legújabb időkben e társulat, melyet röviden uniónak j 
is szokás nevezni, nagy tevékenységet fejt ki. 1894-ben ; 
Bélabányán 1400’000 forint költséggel ólomáru-gyárat i 
építtetett, mely évenként 30—35 ezer métermázsa

Megjelenik minden csütörtökön.
Előfizetési ára :

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

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

könyvkereskedésében.

meg az állammal a Hatvan-Rutkai fővonali, 
egyenesen ez ellen volt; mert azon agályos- 
kodott és nem ok nélkül, ha Garam-Berzenczé- 
től Selmeczig széles vágányu vasút épül, úgy 
egy élelmes vállalkozó e vasutat tovább kiépit- 
tetheti az akkorban még osztrák vasút Szob állomá
sáig és ha ez megtörténnék, akkor a dél és 
észak közötti közlekedés legrövidebb vonala ez 
lett volna és a rengeteg közutakat tevő Hatvan- 
Rutkai fővonal kiszámíthatatlan nagy veszteséget 
szenvedett volna.

így aztán e vasút keskeny vágányuvá 
építtetett és csakhamar átment a magyar állam
vasutak tulajdonába.

E szárnyvonal 23 évi fennállása óta, a 
rendelkezésünkre álló adatok szerint, átlag 
150000 frtnyi évi bruttó jövedelmet hajtott. Az 
egész vonal kiépítése és berendezése 1200000 
írtba került. De vegyük a jövedelmet átlagul 
csak 120000 írttal, még akkor is ezen jövedelem 
a befektetett tőkének 10%-át képezi. Ha már 
most ezen 10%-ból 6°/0-ot fentartási és kezelési 
költségekre vonunk le, marad tisztán 4°/0, 
vagyis oly kamat jövedelmezés, melylyel 23 
évi időtartam alatt a tőke teljesen amortizálva 
lett. Ehhez járul még, hogy az egész 23 évi 
időtartam alatt e szárnyvonalon nagyobb befek
tetések nem történtek, sőt majdnem mind a 

kész árut, így csöveget, lemezeket, plombokot képes 
előállítani.

Az ezüst beváltásának megszorításakor, midőn 
az ezüst értéke annyira csökkent, az unió egy ezüst
árugyár felállítását, határozta el. E gyár Hodruson túl 
fel is épült s berendezése olyszerü, hogy évente 60 
ezer kilogramm ezüstöt képes feldolgozni, s igy tehát 
a. legnagyobb ilynemű gyárak közé sorolható.

E gyár czélja első sorban a belföldi ezüstnek 
biztos piaczot szolgáltatni.

Látjuk a Gerambunio példájából, hogy a kellő 
anyagi erővel rendelkező magán bányavállalat nem 
csak, hogy fenntarthatja magát de virágozhatik is.

E rövid kitérés után vegyük fel ismét történelmi 
vázlatunk fonalát.

Az 1755 évről azt találjuk feljegyezve, hogy egy 
Félix nevű hieronymita fráter utasításai sze
rint a. reichenaui (richnaui) tónál vizemelő gép 
készült, kéziratunk szerint a königsseiger-akna részére 
mely gép igen előnyösnek bizonyulván be, az említett 
fráter jutalmul annak 27 évi haszon jövedelmét kapta.

1758 márczius 18-án Sauer kamaragróf konyhá
jából tűz ütvén: ki, ez által a kamaraház és ezenkívül 
még 5 ház leégett.

Érdekesnek találjuk fölemlíteni, hogy a második 
porosz háború idejében, 1760-ban kerültek először 
forgalomba a rézpénzek.

Ily időponthoz jutottunk most, mely Selmeczbá- 
n.yárá mindig emlékezetes marad. Ez időpont az, 
melyben Mária Terézia által a selmeczi bányászaka- 
demia alapittatott.

Voltak ugyan Magyarországon iskolák, melyekben 
egyes bányászati szaktantárgyakat előadtak, de ezek 
fejlesztésére csak 1761-ben szütemlett meg az első, gon
dolat. 1763-ban valósittatott meg a terv magasabb 
bányászati szakiskola alapítására, s e terv még azon 
év folyamán keresztül is lett vive. 1764 szeptember 
1-én kezdődlek a nyilvános előadások a vegytanból, 
mely tanszékre Jacquin Miklós bányatanácsosi ranggal 
neveztetett ki.

Hivatalos, magán és nyilt-téri hirdetések megállapított díj
szabásunk szerint számíttatnak és minden általunk közölt 

hirdetésre felvilágosítás ingyen adatik.

régi állapotban maradt, a csak nem régen 
hasznavehetetlennek bizonyult ócska gépekkel 

! együtt.
Országgyűlési képviselőnk a vasúti bizottság 

értekezletén tett kijelentése szerint a kormány 
el van határozva a jövő költségvetésbe 100 mil
lió frtot felvétetni vasúti beruházásokra. Hogy 
ezen nagy összegből a mi nyomorúságos szárny
vonalunkra nem eshetnék annyi, hogy rég 
táplált óhajunkhoz képest széles vágányuvá 
kiépíttessék, az majdnem hihetetlen.

De ha mégis úgy volna, az esetben a magyar 
államvasut engedjen helyt egy magány vállalatnak, 
mely hajlandó lesz a széles vágányu vasutat kiépí
teni, ha az állam szerfelett nagy megváltási össze
get a. mostani vasúiért követelni nem fog. Te
kintettel pedig arra, hogy — miként azt fentebb 
kimutattuk — ezen varsut befektetési tőkéje 

í kamatostól megtérült, az állam nagyobb meg
váltási összeget nem is kívánhatna.

Ámde e vasút széles vágányuvá leendő
■ kiépítése főképen az állam érdekében áll. Mert 
• hiszen Selmeczbányán egy oly nagy állami 
I tulajdont képező ipar, a bányaipar létezik mely 
i már magában véve is megkövetelte volna a rendes 
j normális vasúti forgalmat. Az a tömérdek érez és 
i szén, a mi ide szállittatik, mind ki van téve 
i Garam-Berzenczén az átrakás esélyeinek és ép
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úgy az innen tovább küldött bánya és kohótermény ek 
is. Hozzá járul ebhez a város tekintélyes ipar 
és kereskedelmi forgalma és évről évre roha
mosan növekvő személy szállítása.

Nem egy és ugyanazon tulajdonosé a 
kincstári bányászat és a magyar államvasut ?

Egy gazdáé bizony mind a kettő, csak 
külön ispánok által kezeltetik.

És mégis ilyen szembeötlő ellentét'.
A kisebb tulajdonrész nem siet segítségére 

a nagyobbnak.
Hol van itt a kombinatív erős kapocs, az 

állami összjövedelmek lánczolatában ?
Hát két külön tulajdonos forog itt fenn?
Vagy csak épen városunk ellen irányul ez 

az ellenszenv ? Rá szolgáltunk mi erre ?
Selmeczbánya városa a magyar felvidék 

egyik legtekintélyesebb városa, mely a magyar 
állameszmének leghűbb hive volt a múltban, az 
a jelenben és az lesz a jövőben is ; mely város 
ipara és kereskedelme, mostoha viszonyai daczára, 
szép lendületnek indulna, ha a kívánt vasúti 
forgalma meg volna; mely város még stratégiai 
szempontból is igen figyelemre méltó pontot 
képez és mely város — hogy már megmondjuk 
— a kormánynak is mindig hű támasza volt.

Helyes és okos dolog-e tehát az államtest 
ily erőteljes szervét, mint a milyennek váro
sunkat jogosan tekintjük, megbénítani akarni 
és talán kárpótlásul a megyei, falusi főfészkeket 
bénaságukból kirántani?!

Hazánkban amugyis sok tekintetben elhanya
golt állapotban vannak a vidéki városok, mert min
dent csak a fő és székvárosba akarnak konczeu- 
trálni. De a főváros is a vidékről kapja legerősebb 
tápanyagát és igy a vidéki városokra sokkal 
nagyobb gondot kellene fordítani, mint azt 
eddig tették, mert — istenemre — e viszás 
állapot, igen rövid időn belül, megboszulhatja 
magát.

De térjünk vissza tárgyunkra.
Az elmondottakból a következőket szurro- 

gáljuk: Lássa be bölcsen a kormány, hogy a 
Glaram-Berzencze—Selmeczbánya közti vonalnak 
széles vágányává leendő kiépítése mig egyrészt 
az állam főérdeke, másrészt nem kerülne valami 
roppant nagy anyagi áldozatokba. Lássa be 
bölcsen, hogy egy vajúdó tekintélyes város 
kereskedelmét, iparát hihetetlen arányokban 
emelni fogja az által, ha e széles vágányu 
vasúttal rendes forgalomba jövünk. Lássa be, 
hogy egy város évtizedek óta táplált óhaját ha 
teljesiti, mily örök hálára fogja azt lekötelezni.

És ha — legjobb reményünk és hitünk 
ellenére — ezt belátni még sem akarná, akkor 
engedje át e nyomorúságos szárnyvonalat min
den kárpótlás nélkül egy oly vállalatnak, mely 
azt hajlandó rendes vágányává kiépíteni.

Újból kérdezzük tehát mért titkoljáke vasút 
jövedelmi adatait?

Miért ?
Azt hisszük, most már mindenki megérti, 

azért, mert e vasút búsásan kifizette magát és 
23 év alatt megtérült a befektetési tőkéje ka
matostul.

És az államvasutak e vonalért mégis 
megváltási kárpótlást követelnének?

Ez nem volna egyéb, mint egy lukrativ 
spekuláczio!

Ha nem így van, ám rukkoljon ki az ál
lamvasutak igazgatósága e vasút jövedelmére 
vonatkozó hiteles adatokkal.

Különfélék.
— Személyi hírek. Szitnyai József polgármester 

Budapestről visszaérkezett. A zólyom-lipcsei árvaház 
felügyelő bizottságába, 77mW József ministeri tanácsos 
helyébe, Svehla Gyula főbányatanácsos neveztetett ki 
Mint sajnálattal értesülünk, özv. L. Berks Lothárné 
úrnő megbetegedett s tekintve az úrnő magas (84 év) 
korát, állapota aggodalomra ad okot.

— Hymen. Hell Emma kisasszonynak esküvője 
Ranunkel Ede úrral e hó 7-én d. u. 3 órakor lesz a 
selmeczbányai izr. imaházban.

— HültI József díszpolgári oklevelét a múlt 
lapunkban névszerint felsorolt küldöttség — Wankovits 
Lajos tb. városi tanácsos kivételével, ki hirtelen meg
betegedése miatt részt nem vehetett, — Szitnyai 
József vezetése mellett múlt pénteken adta át a ki
tüntetettnek. A polgármester rövid, de magvas, szép 
beszédet intézett Hültl József díszpolgárunkhoz, ki szép ■ 
szavakkal köszönte meg e kitüntetést. A küldöttség t 
tagjai, valamint Hültl József ministeri tanácsosnak több I 
rokona és ismerőse vendégei voltak az uj díszpolgár 
vendégszerető házában ez alkalomból tartott estebédem 
melyen több toszt mondatott el és mindvégig pompás 
hangulat uralkodott

Halálozás. Lapunk zártakor vesszük a szomorú 
hirt, hogy Gyurkovits András általában ismert polgár
társunk nehány napi súlyos betegség után ma virradóra 
meghalt. Általános részvét kiséri az iparkodó fiatal 
polgártársunkat korai sírjához.

— Egy jeles hazafi. Licsko Ignácz vihnyei lakos 
és vállalkozó múlt kedden beállított G. Erzsébet-utczai 
fűszerkereskedésébe és midőn ott a segédek által ma
gyar nyelven lett üdvözölve, az üzlettulajdonos előtt 
a feletti megbotránkozásának adott kifejezést, hogy 
mikép lehet őt magyar nyelven üdvözölni. Mire a ke
reskedő kijelentette, hogy üzletében minden intelligens 
külsejű ember magyar nyelven lesz köszöntve és meg
szólítva. Erre a nevezett derék hazafi fenhangon azt 
mondta, hogy ő nem magyar és hogy „tője tu Slo- 
vencsina, a nye Uhorska krajna“ (ez itt tót és nem 
Magyarország). G. kereskedő rövid elbánással men
tette meg üzletét a „Szlovencsina“ honbeli kellemetlen 
látogatótól. Mint halljuk ez azúr odahaza Vihnyén is oly 
hazafias magaviseletét tanusit, hogy az ottani kaszinó 
egylet szép szerével értésére adta, hogy kímélné meg 
látogatásaitól.

— Törvényhatósági bizottságunk márczius 
havi rendes közgyűlése e hó 9-én jövő kedden lesz 
valószínűleg Horváth Béla főispán elnöklete mellett. 
A közgyűlésen érdekesebb tárgyak kerülnek napi
rendre.

— Választás. A selmeczbányai kerületi beteg- 
segélyző pénztár közgyűlési kiküldötteinek választása a 
múlt vasárnap nem volt megejthető a választók meg , 
nem jelenése miatt. Ezúttal a választás idejét az I. fokú ; 
iparhatóság folyó hó 7-dik napjának d. u. 3 órájára . 
tűzi ki s felhívja a választókat, a pénztár összes tag- ! 
jait, hogy az időben a városház közgyűlési termében ; 
mentül többen jelenjenek meg. A választás különben i 
bármily csekély számú tag jelenlétében is meg fog i 
ejtetni. |

— Rendőri hírek. Egészségügyi vizsgálat. Mint i 
említettük már, a kapitányi hivatal, mint I. fokú egészség- i 
ügyi hatóság szigorú vizsgálatokat tart az összes ke- i 
reskedő s kocsmaüzletekben. Múlt hóban a külutczák : 
voltak soron. Több lelketlen elárusítónál találta bízott- I 
ság rendetlen állapotokat. Az illetők — kiknek neveit ■ 
ez alkalommal még elhallgatjuk — szigorúan meg | 
lesznek büntetve. — A trachoma vizsgálat a m. kir. | 
dohánygyárban, czipőgyárban és kötszövőgyárban meg- j 
ejtetett. Az eredmény elég kedvező. Mindössze két 
beteg és nyolcz trachomagyanus találtatott, kiknek gyógy
kezelése elrendeltetett. -— Gondatlanság áldozata lett 
múlt vasárnap egy kis iskolás leány Goldschmiedt 
Berta. Egy barátnőjéhez Csapla Idához ment el ját-

■ szani s beesteledvén a két gyermek lámpát akart gyúj
tani. A mig Csapla Ida petróleumot öntött a lámpába, 
kis társnője egy mécsessel világított neki. S megtör
tént az, ami rendesen meg szokott történni. A petró
leum meggyulladt s a fölcsapó láng a kis leány arczát 
s jobb karját összeégette úgy, hogy szegényke most 
élet-halál közt fekszik. Nem jó a gyermeknek tűzzel 
játszani s nem szabad a szülőknek megengedni, hogy 
gyermekeiket olyan könnyen érhesse szerencsétlenség. 
A kapitányi hivatal most folytatja a vizgálatot, hogy 
kinek gondatlansága okozta a szegény kis leány sze
rencsétlenségét. Pályázat. Lemondás folytán megüre- 
üresedett egy közrendőri állásra pályázatot hirdet a 
selmeczi rendőrkapitányi hivatal. A kérvények a pol
gármesterhez czimezve nyújtandók be. — Öngyilkos
ságot kísérlett meg Hodrusbánya külutczában egy 
fiatal cselédleány. Gyufa-oldatott ivott, mely ha 
ideje korán nem érkezik orvosi segély, bizony 
véget vet életének. Most a városi kórházban
fekszik. Tettének okául azt a bánatát adja elő, hogy 
nem tudott gazdájának eléggé kedvére dolgozni. 
— Lopás. Molnár Ferencznének a Kálvária alatt levő 
lakásáról elloptak f. hó 1-én egy pár oldal sza
lonnát és kenyeret. A megindított nyomozás annyit 
kiderített, hogy a lopást vándor czigányok követték 
el, ezek azonban már valahol a hetedik határon 
pirítják a szalonnát.

— Népmozgalmi kimutatás. A selmeczbányai 
I. kerületi anyakönyvi hivatal a múlt februárius hóról 
következő népmozgalmi kimutatást állította össze. Szü
letett a belvárosban, Banka és Rovna külutczákban; 
fiú 15, leány 9, összesen 24. Elhalt: fiú 16, leány 12, 
összesen 28. És pedig életkor szerint kimutatva: 0—7 
éves korban 14, 8—16 éves korban 1, 17-30 é. k. 2, 
31—50 é. k. 3, 50 éven felül levő korban 8. A halál
okok között legnagyobb számban fordul elő a kis

gyermekek megölője a gyöngeség és rángási görcs 
7 esetben és: az öregek kizárólagos betegsége, a vég
elgyengülés 4 esetben. Az uralkodó fertőző betegség 
a kanyaró 2 esetben fordul elő mint halálok. Mint 
mindig, ez alkalommal is szomorúan konstatáljuk a 
gyermekhalálozások számának feltűnő nagyságát. Mi 
konstatáljuk s a kiket illet, tudomásul veszik s ad acta 
teszik. Quousque tandem . . . ?

— Maturánsok indulója czim alatt Gryllusz 
Vilmos VIII. osztálybeli lyceumi tanuló igen fülbemászó 
szép indulót szerzett zongorára. Az induló különben 
a lyceumi ifjúság hangversenyén előadatott, és köz
tetszést aratott. A maturánsok indulója most csinos 
kiállítású nyomtatványban jelent meg és 80 krnvi 
árban kapható a szerzőnél (Vöröskuti-utcza, Zelenka- 
féle házban), vagy e lapok kiadóhivatala utján is. 
Felhívjuk e fiatal szerző első kiadott munkájára 
zenekedvelő közönségünk figyelmét.

— A selmeczi gyógyászati és természettudo
mányi egylet f. hó 10-én (szerdán) d. n. 5 órakor 
a Belházy-féle ház tantermében ülést tart, melyen 
Huberth Andor városi mérnök előadást tart „A viz- 
gázról.“ Mivel ezen ülések úgyis nyilvánosak aközönségnek 
figyelmébe ajánljuk ezen előadást, mely kísérletileg is 
ismerteti a vizgázt; tesszük ezt annál is inkább, mert 

i a közvilágítás javításáról és a közönség anyagi érde
keinek megóvásáról van szó. Hallomásunk szerint a 

! vizgáz előnyei főbb pontokban ezek: 1.) Olcsó és 
i könnyű előállítás, csekély rezsi költségek. 2.) Fényes
■ világítás; 1 m3 gáznak 10 kr. tehát megtakarítás 7.65 
í kr. 3.) Kényelmes és olcsó fűtési anyag. 4.) Kevésbé 
I robbanó mint a kőszéngáz, 5.) A vezetékek soha be

nem fagynak. 6.) Hegesztésre, kovácsmunkákra és 
laboratóriumi czélokra különösen alkalmas.

— A selmeczb. keresk. és hitelintézet VIII. 
rendes évi közgyűlése f. hó 21-én d. u. 2 órakor lesz 
az intézet helyiségében. A forgalmi kimutatást jövő 
számunkban közölni fogjuk.

— Lóharapás. Szloboda A helybeli puskaműves 
fiát a múlt szombati heti vásáron megbarapta egy ló 
a karján. Szerencsére a ló fogai nem hatoltak be 
egészen a húsba, mi a fiú, erős szövetből készült 
kabátjának köszönhető, de mégis megmaradtak vérrel 
alá futott nyomai a harapásnak. Az eset úgy történt, 
hogy a fiú a Szent-Háromság-téri járdán haladt, me
lyet, tudvalevőleg, heti vásárokkor a vidéki vásárosok 
szekereikkel s lovaikkal szoktak elfoglalni a közönség 
nem kis veszélyeztetésére. Szigorúbb felügyeletet kellene 
tehát ebben is gyakorolnia rendőrségünknek . , . de 
hogy ? . . . mikor nincs elegendő rendőr.

— Sok a csavargó — kevés a rendőr. Annyi 
csavargó, mint a mennyi az idén szerencsélteti meg 
látogatásával városunkat, talán még soha sem fordult 
meg Selmeczbányán. S hogy ez megtörténhetik és a 
csavargók akadálytalanul koldulhatnak, sőt egyenesen 
veszélyeztetik a vagyon biztonságát, annak főoka, hogy 
kevés a rendőr. így a múlt napok egyikén egy csa- 
vargó az alsó rózsautczát járta be és egy ház előszo-

■ bájából egy sipkát is ellopott. Ugyanezen gyanús egyén 
i egy másik házban egy asszonytól erőszakosan akart

kicsikarni pénzt vagy ruhaneműt s csak azután rohant 
I el, mikor a szomszédból egy férfi jött a szorongatott 
i nő segítségére. És milyen jól tudják e veszélyes egyé- 
| nek, hogy hol kell járniok, hogy rendőr el ne csípje. 

Különösen az alsó és felső Rózsautczát, hol sem nappal, 
sem éjjel rendőrnek nyoma sincs, szerencséltetik meg 
látogatásaikkal. Már szokszor felszólaltunk az iránt, 
hogy a városi rendőrséget okvetlenül szaporítani kell, 
de mind eddig hasztalanul. Most tehát ezen állapoto
kat tűrhetetleneknek kell jelleznünk és kérnünk a 
törv. hat. bizottságot, hogy a rendőrszemélyzet szapo
rítását rendelje el.

Választás Bakabányán. Múlt hó 22-én ejtetett 
meg községünkben, Nedeczky Árpád báti h. főszolgabíró 
elnöklete alatt a képviselő testületi tagok választása. 
Ezen választás beillett volna országos képviselő vá
lasztásnak is. Leszavazott 840 közül 620 választó; 
ebből esett a hazafias érzelmű párt jelöltjeire 451 
szavazás, — igy tehát a magyar elem községünkben 
fényes győzelmet aratott. Ezt követte szintén a hazafias 
pártra fényes győzelemmel végződő 27-én megejtett 
tisztujitás. Hogy ezen választások-, tekintve a közsé
günkben grasszálló nemzetiségi izgalmakat, ily fényes 
eredménynyel végződtek, az az elnöklő Nedeczky Ár
pád h. főszolgabíró rendkívüli tapintatos eljárásának 
köszönhető. A győzelem kivívásánál az oroszlán részt 
az itteni mindinkább erősbödő hazafias párt, az újab
ban megválasztott jegyző Cziglan Gyulával az élén 
érdemli ki. Elöljárókká megválasztattak a magyar ha
zafias pártból a következők:Krump János biró, Králik Pál, 
törv. biró, Czibulka János, Hinel Péter, Lencsi Samu, 
Krajcs Mikály esküdtek és Ollik János pénztárnok.
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Farsang.
— A rom. kath. Szt.-Erzsébet nőegylet feb- í 

ruárius hó 27-én tartotta meg tánczczal egybekötött 
hangversenyét a városi vigadó egyszerűen, de ízlésesen 
diszitett helyiségeiben. — A közönség már 7 órakor í 
kezdett gyülekezni; a hangverseny kezdetén 8 órakor i 
a karzat és a földszint is teljesen megtelt igen díszes 
közönséggel. — A hangverseny igazi műélvezetet nyúj
tott úgy az előadott darabok kiválóságával, mint a 
szereplők igazi müértehnével annyira, hogy a közönség, 
daczára a hosszú műsornak, mindvégig feszült figye
lemmel és élvezettel hallgatta a fülbemászó zenét és 
andalító szép énekeket. - A hangversenyt a zenekar 
kezdte meg Schubert „Teufels-Lustschloss” ez. nyitá
nyával, melynek előadása méltán dicséretére válik a 
derék és szorgalmas zenekarnak. Ezután a közönség 
előlegezett tapsai között Schuszter Franké Zefa úrnő 
és Berzeviczy Margit k. a. léptek a főrendezők karján 
az emelvényre és a fülbemászó rithmusu, Abai Ottó mun- 
kalársunk által néme.t szövegről magyarra fordított „Szu- 
lejka és Hatem“ duó korrekt és kedves eléneklésével az elő
legezett tapsok tízszeresét nyerték jutalmul úgy, hogy 
engedve a közönség óhajának még egy szép magyar 
dalt énekeltek el, mellyel az osztatlan tetszést tomboló j 
tapsviharrá növelték. A közönség soraiban még itl-ott | 
dalolta egyik-másik hallgató az előbb elhangzott i 
kedves és szép ének részleteit, a midőn az emelvényen 
megjelent Fekete Einmi k. a. és avval kezdte, hogy 
„Nem, nem, azért sem megyek férjhez" és ezzel kez
detét vette a műsornak egyik legkedvesebb része a 
Monolog, mert bizony édes és lelket emelő az, midőn 
egy kedves lény igazi természetességgel mondja el 
tépelödéseit a fölött, hogy férjhez menjen-e vagy nem ? 
és midőn végre arra a konklusióra jut, hogy „kérem 
beszéljen a mamával.“ zúgó tapsvihar követte a csat- 
tanós végű szép előadást és a gratulálok tömege vette ' 
körül a szépen kipirult, bájos kis szereplőt és ha ehhez | 
még hozzátesszük, hogy az őszinte gratulánsok között 
sok volt a szép vetélytárs is, eléggé kifejeztük a 
közelismerést. — Ezután Chauer Ottó ur énekelte el 
alkalmi Coupletteit a nőegylet választmányának ha
tározott felkérésére; szereplésével azonban fényesen 
beigazolódott a közmondás „jótét helyébe jót ne 
várj." Ekkor híre terjedt, hogy egyik legtehetsegesebb 
és a közönséget művészetével már több Ízben elragadó j 
művésznő beteg lett, de a legkellemesebb meglepetést j 
szülte, a midőn a betegnek jelzett Schuszter Franké I 
Zefa úrnő — habár kissé gyengélkedve, de mégis másód- [ 
szorismegjelentaközönségelőttálegnagyobb rokonszenv- | 
vei fogadták és midőn a bájos zenéjű és szívhez szóló 
szövegű „Brelagnei dalt" énekelte, a közönséget for
málisán és fokról-fokra magával ragadta úgy, hogy 
midőn az andalító gyönyörű ének pianissimojának 
utolsó hangja úgyszólván elhalt a képzelt, távolban 
az igazán műértő és distingvált közönség soraiban 
formális forradalom keletkezett és újból óhajtotta a 
kedves művésznőt hallani, a ki kénytelen volt ismé
telten megjelenni a közönség elölt, a mely hatalmas 
éljenzéssel és szűnni nem akaró tapssal jutalmazta j 
a remek éneket. A műsor utolsó előtti pontja volt a 
„Hamispénz verők, mercandante" férfikar zenekiséret- 
tel, melynél úgy a férfi, mint a zenekar egybe vágó 
és szép működésével derekasan oldotta meg nehéz felada
tát és szép keretül szolgált Laun Károly hatalmas és 
kellemes bariton .szólójának. Végezetül Haydn „Búcsú" 
symphoniaját adta elő a zenekar precis és igazi mű
vészettel és úgy miként a zenekar egyes tagjai lassan- 
lassan, a közönség is bizonyos lemondással vált meg 
a szép zenétől, mert újból és tovább óhajtotta volna 
azt hallani. A hangversenyt táncz követte, a mely a 
legjobb animóval egész reggelig eltartott; az első 
négyest 120 pár tánczolla. Ott voltak:

Asszonyok : Wagner Józsefné elnöknő, Farbaky Istvánná, 
Ocsovszky Vilmosné, Szitnyai Józsefné, Krausz Kálmánná, Kokért 
Disinasné, Berzeviczy Károlyné, dr. Tóthi luiréné, Fekete Lajosné 
Kubaeska Hugóné, dr Sehvartz Ottóné, Wankokits Lajosné, Nyitray 
Lászlóné, dr. Kapp Jakabné, Sztankay Ferenezné, dr. Sztankay 
Abáné, Baumert Károlnyé. Richter Györgyné, Bernhard Adolfné. 
Krausz V. Cr.-né. Takáts Miklósné, Joerges Ágostné, Oszvald Gusz- 
távné, Litschauer Lajosné, Schuszter Lajosné, Storeh Jánosné, Ács 
Józsefné, Cziczka Sándorné, Chauer Ottoné Tirseher Józsefné, (Szél
aknáról) Baehraty Józsefné, Vnutskó Fné. Papp G-yörgyné, Vörös 
Fné, Velitcs Gyné, Zsitvay Jánosné, özv. Schréder Rezsőné, Dobó 
Sándorné, Schréder Gyuláné, (Pohorella), Melts Antalné, Filkorn 
Alajosné, Szpevák Józsefné, Kiéin Frigyesné, Titze Józsefné, Till 
Dénesné, Krause Józsefné, Ssép Gáborné, Barsi J.-né, Rappensber- 
gerné, (Bélabányáról) Telluch Istvánná, Vojtás Mátyásné, Melsitzkyné, 
Meinholdné, Mihálik Istvánná, Schtnidt F. né. Kurcz F'-né, Aschner 
Ferenezné, Hatnary Miklósné, Steffelné, Csernák Józsefné, Hras- 
koné stb Leányok: Pauer Eta, Kubaeska nővérek, Fekete 
Emini, Oszvaldt Sári, Herzensberger Stefánie, Kálnay Margit, 
(Körmöczröl) Tóth Miczi, Ocsovszky Emma, Hosszú Emma, Kapp 
Vali, Sztankay nővérek, Stanga Hilda, Vörös Sári, Krum M. 
(Beszterczebánya) Melesicky Agatha. cehréder Eta, Berzeviczy 
Margit, Platzer nővérek, Arthold Erzsi, Jáhn nővérek, Picéin I., 
Schvarez Emma és Matild. Szép Vilma és Gizi, Barsi Ilon, Tirseher 
Jolán, Veszten Miczi, Szabó Irén, Filkorn Ella, Telluch Eta, 
Vnutsko Ilona, Rappensberger Eta,(Knobloeh Erna, Buxbaum nővé
rek. Vnuk Ila,Steffel N. Záborszky M k. a. stb.

Az összes bevétel: 402 frt. 50 kr. az összes ki
adás 133 frt 61 kr. és igy a tiszta jövedelem 268 frt. 
89 kr. volt. Felülfizettek: Vágner Józsefné 10 frt., 
Kachelmann Farkas 3 frt, Panek Ödön 3 frt. Velics 
György 3 frt. .20 kr., Hain Ferencz 3 frt., Schréder 
Gyula (Pohorelláról) 3 frt., Chauer Ottó 2 frt. 50 kr. 
Podhragyay Pál, Dr. Scwartz Ottó, akad, igazgató 
Oldinger Antal, özv. Hausdorfer Józsefné, Dr. 
Fodor László, Krausz Kálmán, özv. Eckert Disz- 
masné Dr. Kapp Jakab, Wankovics Lajos, Dr. 
Stuller Gyula, Hidvéghy Árpád, Hlavathy József, 
Dr. Goldstücker Márk egyenként. 2 frt., Dr. Szél 
László, Riedl György, Dirnák J. E., Ács József, özv. 
Heim Antalné, Kapsz István, Horváth József szemlész, 
Sobó Jenő, Fizély Károly, Takáts Miklós, Steiner Ber- 
nát, Zsitvay János, Tuka Antal, Szőllőssy Manó Ma
rosi Miklós, Borovszky József, egy kis társaság, egyen
ként 1 frt. Litschauer Lajos 70 kr., N. N. Szt.-Antal- 
ból 50 kr. N. N. 20 kr. összesen 72 frt. 50 kr. A 
főrendezői tisztet Krausz Kálmán főkapitány vitte 
szokásos elegentiajával ; a hangversenyt Cziczka Sán
dor városi karnagy vezette fáradhatatlan buzgalommal 
szakértelemmel és a jótékony ügy iránti rendkívüli 
áldozatkészséggel, a minek köszönhető különösen a 
hangvei seny rendkívüli erkölcsi sikere.

A f. évi február hó 27-iki r. kath. nőegyleti bál 
alkalmából az egylet nevében Wagner Józsefné elnök 
hálás köszönetét fejezi ki ez utón is a rendező bizott
ságnak, Cziczka Sándor karnagy urnák, a résztvevő 
hölgyeknek és uraknak, a szívélyes, szép sikerű mű
ködésűkért ; a jószivü felülíizetőknek áldozatkészsé
gükért, az akad, segély egyleti elnökségének a diszitések 
ingyenes átengedéséért és a polgári dalárdának 
szivességeért, mellyel helyiségeit és felszereléseit a pró
bákhoz ingyenesen átengedte.

— Próba-tánczvigalom lesz marczius 6-án a 
Sembery ház termében, melyet Szőllőssy Manó táncz- 
tanitó rendez növendékeinek. Hogy e tánezpróbán nem 
csak a növendékek, de a felnőttek is jól fognak mu
latni az előre látható.

— Fényes házi tánezmulatság volt múlt hétfőn 
Moesz Géza lyceumi tanár vendégszerető házánál, me
lyen a háziakon kívül mintegy negyven meghívott 
vendég vett részt. A háziúr és asszony szeretetre- 
méltósággal gondoskodott arról, hogy a vendégek jól 
mulassanak és igy aztán a hangulat, mindvégig a leg
vidámabb volt.

— Kedélyes mulatság volt folyó hó 1 -én Wágner 
Józsefné bányalanácsosné, kaUi. nőegyleti elnöknő 
vendégszerető házánál. A február 27-iki hangversenyen 
közreműködőitek s a nőegylet választmánya voltak együtt. 
A mintegy 20 tagból álló vig társaság a báli számadás 
és az ezt kővelő gazdag vacsora után tánezra kere
kedett s folytatta a szombati bált.. A mulatságnak 
különben is bálias jelleget kölcsönzött az, hogy a 
hölgyek mind szebbnél-szebb jelmezekben voltak jelen. 
A hasadó hajnal vetett, végett a kedélyes házi bálnak.

— A tűzoltó bálról hozott tudósításunkat pót
lólag azzal kell kiegészítenünk, hogy Ács József ur 
1 írttal szintén hozzájárult a felülfizetésekhez.

— Steingrube nagyközség1 bálája. Steingrube 
nagyközség érdemes elöljárósága által húshagyó kedden 
a városi vigadó összes helyiségeiben rendezett és 
czé-czóval egybekötött báld nagyszerűen sikerült a 
szomszéd Selmeczke kisközség polgár és polgárnőinek 
roppant részvéte mellett. A község feőpennája, kinek 
Írásmódját megtanulnunk eddig még nem sikerűit, 
Ígéretet tett ugyan, hogy a maga pompás humoru 
írásmódjával ez érdekes báld eseményeit leírja, de 
lapunk zártáig ezt meg nem tehette, mivel a feőpenna 
nélkül az érdemes község elöljárósága a mulatozást 
nem folytai háttá volna hamvazó szerdán is. — így 
hát csak száraz szavakkal közölhetjük, hogy a báldon 
megjelent nagyszámú szép közönség remekül mulatott. 
Közöljük a község elöljárósága által a rendőrkapitányi 
hivatalhoz engedély iránt benyújtott kérelmet:

Kérő levél, a melyben a nömös nemzetes Stein
grube nagykössig (akad, ifjúság) alázattal azér esede
zik, hogy hát neki a farsang utolsó naptyán egy kis 
bokázást lenne szives megengedni a selmeczben lakozó 
nemzetes m. kir. röndörség feő-feő őre a kösségi ven
déglő nagy szobájában (Városi Vigadó, nap ; martius 
1-én). Vótam én, aki ezt irta, bátorkonnyi a feőkapi- 
tány Úrnál személyesen is kérelmezni az ügyet. — 
Pölöskey József (III. é. érd. halig.) feőpenna és anya
könyvvezető.

Hétfőn a Steingrube községbeli fődobos a bak- 
terok kíséretében a következő közhirétételt dobolta ki;

Minden ember halljon szóra ;
Steingrube község bírója 
Tudatja, hogy Keddi napon 
Nagy, elegántos báld vagyon. 
Búbánat maradjon otthon ; 
Egyszer élünk e világon. 
Azér a hol paksus vagyon, 
Otthon biz az ne maragyon

A báldot, Steingrube község bírája egy nagy 
községbeli bíróhoz méltó fellépéssel és hanggal a 
következő pompás ritmusokkal nyitotta meg:

Nem zöld még a mező, jószág se jár rajta 
Az én keblem mégis zöld ágakat hajta. 
Nem szól a pacsirta aranyos vetésen, 
Mégis mozog a szív a lajbim zsebében. 
Kedvem van a tanezra, bár a fejem vénül, 
De azért eljárom még pápaszem nékül, 
Isten hozta, a kik itten megjelentek. 
Tisztes vigalomban üdüljenek kendtek. 
Lelkem uramasszony, édes urambátyám 
Legyen szives vendég a nagyközség báláján, 
Meg a menyecskék is, aztán meg a lányok, 
A kik fodros, ugrós viganóba jártok, 
A jó isten hozott! Mind szívesen látlak, 
De egy kikötése vagyon a gazdának: 
Az, hogy itt ne lássak én szomorú képet. 
Hanem a vigságot rőfökkel mérjétek, — 
Sürögni, forogni, — amig a czigány szól, 
Te pedig ott czigány parancsom értsd meg jól, 
Hogy talp alá húzzad, mert tudod azt nagyon, 
Hogy az én botomnak áldott vége vagyon. 
Ti pedig legények járjátok a tánezot, 
Nehogy a községet szégyenbe hagyjátok, 
Mert ha nem, biz Istók kalodába verlek, 
Vagy pedig kiadom a kölyök bakternek, 
Hogy a poharakat az orrotok elül 
Igya ki; hát fiúk járjátok emberül.
A lányasszonyokhoz az a mondókám van, 
Hogy nincsen nagyobb úr nálam e határban, 
Mert a mit meg nem tesz püspök és főespány, 
Megtehetem azt én olyaténkép formán, 
Hogy megparancsolom község pennájának, 
Meg ne kössön semmi újabb házasságot. 
S pártában maradtok, — jó lesz szívre venni, 
Hogy a konytytevésből nem lesz akkor semmi. 
Jaj, a kinek nevét a botjára rója 
Nemes és vitézlő Steingrube bírója.
Rajta igy hát, rajta, — pengjen a sarkantyú, 
Te pedig ott húzzad kormos more fattyú; 
A mint hogy pipámnak perczeg a parázsa. 
Lábatok a tánezot aként szaparozza. 
Azt a csendest more, vigat a hegyébe, 
Éljen soká nemes Steingrube községe.
A báld fényes sikere bizonnyára azt fogja ered

ményezni, hogy minket Selmeczi kis községbelieket 
í a szomszédos Steingrube nagyközség több Ízben fog 

ezentúl ily kedélyes, vidám mulatságban részesiteni.
— A vegyes iparosegylet bálja az idén is 

; régi tradiczioihoz híven igen jól sikerült. A Sembery 
j terem megtelt úgyszólván zsúfolásig mulató közön- 
■ séggel. így hát a tánczolás is inkább ide-oda való 
í tolongásból állott egy ideig, mig t. i. ritkulni kezdtek 

a sorok, de azért, jó kedvvel folyt egész kivirradtig. A 
mulatságon felváltva két zenekar játszott. Az anyagi 
eredménynyel is meglehet az egylet elégedve. A 
főérdem a rendezőket s az egylet buzgó elnökét 
Lestyánszky József urat illeti meg.

A m, k. erdövédek bálja Szkleno-fürdőn pom
pásan sikerült. A négyeseket 30 pár tánczolta. A ren
dezőség, de Bock János vendéglős is mindent elköve
tett, hogy a báli közönség jól mulasson s jól érezze 
magát. A terem szép diszitéseért Fischer Győző érde
melt ki elismerést. Jelen voltak:

Asszonyok; Koller Jánosné, Longauer Jánosné, Jánosi Margit 
Vojnarovszky Ágostonná, Ruiszl Emi iné, Binder Antalné, Huszár 
Jakabné, Szkladányi N.-né, Kellner Aurélné, Polóny.i Alajosné, 
Zimmermann Vinczéné, Horniczky Józsefné, Medriezki Milánná 
Karvas Győzőné, özv. Stevka Ferenezné, Azor Alajosné, Kozlik 
Ignáezné, Stevka Nándorné, Herchl Ferenezné, Vilcsek N.-né. Finka 
Jánosné, Fiseher Győzőné, Nickl Gézáné, Moha Lajosné, Karlovszky 
Györgyné. — Kisasszonyok : Zsila Anna, Kaldrovits Anna. Garlathi 
Mariska, Szklenár Berta, Vojnárovszky Irma. Bello Irén, Binder 
Böske, Binder Mariska, Húszár Irma, Szkladányi Margit, Horniczky 
Etel. Finka Hajnala, Szobor Paula, Azor Gizella, Stevka Jolán, 
Herchl Irma, Herchl Emma, Moha Lujza, Szkladányi Fáni. Az 
urak közül jelen voltak: Csipkay János zsarnóezai erdőmester, Koller 
János geletneki főerdész, Bogisieh plébános, Dr. Gaspareez Béla 
fürdőtulajdonos stb.

Ezzel berekesztjük „Farsang" rovatunkat. Egy év 
tartamára pihenni fog e rovat, s kívánjuk, midőn újra 
felelevenítjük, hogy a jó, derült kedély akkor sem 
hiányozzék. Most búcsút veszünk a farsangtól, mert 
hiszen tegnap ránk virradt a

Hamvazó szerda.
„íme por éí hamu vagyunk!“, Ez a tudat jut 

érvényre a farsang lezajlott sokszerü mulatságai, élve
zetei után. Az ajk még nedves a pajzán jó kedvvel 
ürített serleg gyöngyöző nedűjétől, a szem még csillog 
a húshagyó kedd mámorától, csak a homlok mélyed 
le alázattal, bünbánólag a rá szórt hamu alatt, mely 
az öröm, az élvezet, az élet múlandóságát jelképezi; 
„Por és hamu vagyunk!" És porrá, és hamuvá lesz 
minden az ég alatt, A múlandóság törvénye kérlelhe
tetlen Ifjúság és szépség eloszlik, eltűnik, mint a verő
fény, s beáll a szürke alkonyat. A szív lángoló érze- 
ménye lohad, lohad, mig csak hamu marad az izzó 
szemű parázsból. A fennjáró remény merész szárnya 
is kifárad s a szomorú, hamvas szinti valóságba ejti 
a csalódott halandót, ki eddig elfogult Ítélettel illatos 
virányok, zöldellő ligetek felé szállni vélt. A lelkes ha- 
zafiság, mely bármely pillanatban kész volt kardot 
rántani a hazáért, jogért, szabadságért s el is vér
zeni érte, ha kell: körültekintő, óvatos politikává
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alakul, mely félti a bőrét s a lelkesültséget és önfel
áldozó honszerelmet haszontalan és esztelen rajongás
nak nevezi. A láng ragyogását, a parázs izzó rózsa
színét a hamu, e nyomorult maradék, szürke színe 
váltja fel.

És por lep be idővel mindent, por lesz minden. 
A sivatag oázát s a hatalmas Fáraók piramisait ellepi 
a por, hősök hírnevét, nemzetek dicsőségét eltemeti a 
por, a feledés. És az ember, a föld büszke ura, ki 
mindent leigáz, szolgálatára hajt; ki a féktelen tengert 
hajóival terheli, ki a villámot rabmunkára kényszeríti: 
porból lett és porrá lesz. Hiú és múlandó minden 
fény, minden dicsőség. Emberi dölyf, hajolj meg ez 
igazság előtt, szórj te is hamut fennhéjázó homlokodra, 
s valld be, hogy por, hogy hamu, hogy semmi vagy, 
hogy por voltál ég por leszesz.

Farsang után.
Tehát már vége; vége csakugyan!

Hogy volt, azt érzi tárczám és fejem. 
Eltűntek mind a fényes koronák,

S agyam valódi világegyetem.
S körültem mily káosz! Nem is tudom,

Miként került itt mindez együvé-?!
Hervadt virág, szalag, hajtű, s mi más,

S azt sem tudom, ez, az. amaz ki-é?!
És nem tudom, álom ?-. való-e az ?

De úgy gyötör egy szörnyű gondolat:
Hogy lenge gyepke víg lejtése közt

Egy lánynak odaadtam magamat.
Már értem úgy, hogy— nem t’om, hogy került ? ! — 

Megkértem szépen, bezzeg, a kezét,
S a lány, igaz, kissé pirulva, de

Győztes vezérként néze szerte szét,
S most, — itt a- bökkenő! — jegyes vágyó k !

— Jegy nélkül bár — de, — szörnyű gyötrelem 
Ha most kerékbe törnek sem tudom,

Ki volna az,, ki jegyben jár velem?!
Hiába gyűröm össze klakkomat,

Nem jön eszembe, ki menyasszonyom ? ! 
Tán kis levélkét Írhatna nekem; —

Én az ilyet örömmel fogadom. Gigerli.

Szerkesztői üzenet. Kiváncsi. H. J. — Professzor 
Selmeczbányán. Igazuk van. Laptársunk a „Selineczbányai Híradó" 
alaposan tévedt akkor, a midőn mondja, hogy a térdszalag rendet 
XIV. Lajos franczia király alapította az ismert „honny sóit qui 
mai y pense“ devizzel. E rendjel nem Franczia országban és nem 
XIV. .Lajos franczia király által, hanem Angliában III. Eduárd 
király által alapittatott 1350. évi január 19-én, tehát nehány év
századdal előbb, mielőtt még XIV. Lajos franczia király élt volna. 
A híres rendjel alapításáról kétféle versio forog fen. Az egyik 
szerint III. Eduárd király kedvese, Salisbury Katalin grófnő egy 
udvari bál alkalmával kékszinű térdszalagját elvesztette, mit Eduárd 
király felemelt s. midőn észrevette, hogy a többi hölgyek gúnymo
sollyal néznek a szégyenkező grófnéra, a király magasra emelte 
a térdszallagot és hangosan kiáltotta: „honny sóit qui.mai y pense" 
(„átkozott legyen, ki rosszat gondol," vagy: „aljas az, ki rosszat 
tételez fel“.)E jelenet emlékére és hogy azon kijelentésére a térdszal
lagot nagy beesiilésre fogja hozni, alapította 111. Eduárd király ezen 
most is első rangú angolrendjelt. A másik versio szerint ugyancsak III, 
Eduárd kirájy 1346. augusztus 26-án a Valois Fiilőppel vívott csata 
után egyik győző csapatja összefoszladozolt és vagdalt zászlajára 
miután pillanatnyilag más dísszel nem birt, saját térdszallagját 
tűzte fel azon kijelentéssel, hogy e térdszallagot nagy díszre- és 
beesiilésre fogja emelni, a mi azután a térdszallag-rend alapításával 
meg is történt. — Garamvölgyi, Zsarnócza. ügy van. „Az állam 
szolgálatában levő erdészek helyzete" ezimű czikket több lap hozta 
egyszerre. így másod czikknek a „Beszterezebánya és Vidéke" is.

Nyilttér.
Nyilatkozat.

Nem tudom rósz szándékból-e, elég az hozzá 
azon álhir terjedt el városunkban, hogy én szabóüz
letemet abban akarnám hagyni. A midőn e hirt 
határozottan teljesen alaptalannak és légből kapottnak 
jelentem ki, egyúttal tisztelettel vagyok bátor értesíteni 
a n. é. közönséget, hogy, nemcsak hogy szabóüzlete
met fel nem hagyom, hanem inkább azt a Közelgő 
tavaszi idényre való tekintetből a legdivatosabb bel
es külföldi szövetekkel dúsan felszereltem. Eddig is 
kitűnőnek bizonyult szabászom pedig továbbra is al
kalmazásban marad szabóüzletemben. t

Ezt tudomásul venni kérve, maradok
kiváló tisztelettel

Selmeczbányán, 1897. február havában
Singer Miksa.

HIRDETÉSEK.

kiadó Ács-féle házban, emeleten vagy földszinten 
Alsó-Rózsa utczában.

Bővebbet a kiadóhivatalban.

Hirdetmény.
Selmeczen a Szent-háromság mellett fekvő s a 

legjobb karban levő 36/III. számú bérház, 17 lakó 
szobával, egy bolt helyiséggel, kerttel, szabadkézből eladó. 
Venni akarók a feltételeket megtudhatják a ház tu
lajdonosánál Szajbély Miranda urhölgynél vagy Heincz 
Húgó ügyvéd urnái. Határidő f. évi marczis hó végén, 
ezen idő múltával ajánlatok többé el nem fogadtatnak.

- 18Vg7 SZ1 Árverési hirdetmény.
Alulirt kiküldött végrehajtó, az 1881. évi LX. t. 

ez. 102 §-a értelmében ezennel közhírré teszi, hogy 
a selmeczi kir. Járásbíróság 633 számú végzése által 
Hell Jakab mint a selmeczbányai keresk. és hitelintézat 
igazgatója javára, Szila.veczky Flóris és neje ellen 2.73 
frt. 40 kr. tőke és járulékai erejéig, elrendelt, végrehaj
tás foganatosítása alkalmával biróilag felül foglalt és 
464 frt. 68 krra becsült 3 teke asztal felszereléssel, 1 
zongora,, székek, asztalok.és poharakból álló ingóságok 
273 40 kr. tőke, ennek 1896 év november hó 14 
napjától járó kamatai 43 frt. 80 kr. megállapított 
eddigi 1 frt. 55 kr. jelen hirdetményi és az. ezutáni 
költségek erejéig nyilvános árverés utján eladatnak.

Mely árverésnek a selmeczi kir. járásbíróság 649 
sz. kiküldést rendelő végzése folytán Selmeczen 
(Sembery féle házban) leendő eszközlésére 1897-ik év 
márczius hó 9-ik napjának délelőtt 10 órája ha
táridőül kitűzetik és ahhoz venni szándékozók ezennel 
oly megjegyzéssel hivatnak meg, hogy az érintett in
góságok ezen árverésen, az 1881, évi LX. t. ez. 107. 
§-a értelmében, a legtöbbet ígérőnek becsáron alul 
is eladatni fognak.

Az elárverezendő ingóságok vételára az 1881. LX. 
t.-cz. 108. §-ában megállapított feltétek szerint lesz 
kifizetendő.

Kelt Selmeczen 1896-ik február hó 28 napján. 
Franciscy Béla, kir. bírósági végrehajtó.

Apvó
Ezen, hirdetési rovatban, minden hirdetésért egy 
korona, fizetendő és felvilágosítást ingyen ad a 

kiadóhivatal.
Több db. selmeczi népbank részvény eladó.

Megvételre kerestetik egy ház, négy szoba és 
hozzá tartozandókkal, lehetőleg kerttel.

Egy szép bolti helyiség a város főforgalmi helyén 
bérbe kerestetik.

Eladó egy jó karban lévő bútorg’arnitura.

Van szerencsém a n. é. közönség 
becses tudomására adni, hogy órás
üzletemet az apáczazárda.lebontása 
miatt a takarékpénztárral szemben 
lévő ékszerész üzletembe tettem át, 
melyet dúsan felszereltem olcsó 

arany-ékszerekkel,
Kiváló tisztelettel

Kneszko András órás.

Könyvvezetés, levelezés I
Egy elméletileg és gyakorlatilag igen jól 

képzelt könyvelő hajlandó szabad óráiban 
helybeli kereskedő és iparos üzletek köny
veit s levelezéseit, szerény díjazás mellett, 
vezetni és e téren útbaigazításokat adni. 

Bővebbet a kiadóhivatalban.

A hegybányai „major korcsmá“-ba 
keresek egy óvadékképes és ezen a téren 
már is működött

it OiZiéíst
f. évi május 1-étől. Olyanok, kik nagyobb 
vendéglő üzletekben már alkalmazva voltak, 
előnyben részesülnek.

Bővebbet: Weisz József hegybányai 
kereskedőnél.

Van szerencsém a n. é. közönség becses 
tudomására adni, hogy a legmodernebb 
igényeknek is teljesen megfelelőleg be
rendezett

szabóüzletemet X

a legdivatosabb, tartósabb és finomabb 
különféle bel- és külföldi szövetekkel dú
san felszereltem és azok nagy választékban 
állanak a tisztelt közönség rendelkezésére.

A midőn ezt nagyia becsült tudomá
sára hozni szerencsém van, egyúttal biz
tosíthatom arról, hogy üzletemben minden 
nemű öltönyök a legújabb és legdivato
sabb kivitelben készülnek.

Becses pártfogását kérve maradok 
kiváló tisztelettel

Czemmel György
szabóűzlei-tulajdonos.

Nyomatott Joerges Ágost öz ésv. Fia könyvnyomdájában, Selmeczbányán 1897.

WEISZ ADOLF

a Deák Ferencz-utczában Stanga- 
féle házban lévő nagy divatáruházát 
a tavaszi idény alkalmából oly nagy 
választékú finom, legdivatosabb s 
mégis mesés olcsó árukkal szerelte 
fel dúsan, hogy az érdemes a meg

tekintésre.

Az áruházban, úgy mint eddig, 
ezentúl is a t. vevők a legszolid'áb- 

ban szolgáltatnak ki.

k „GRAPHIC" írógép, 
mely 'szabadalmazva van az. összes müveit 
államokban és. mindenki által, minden elő
tanulmány nélkül használatba vehető, 
gyakorlatilag a legjobb, legegyszerűbb és leg

olcsóbb ilynemű gép. Ára: 55 frt.
Kapható :

Csiba István vaskereskedésében
Selmeczbányán.

Van szerencsém a n. é. közönség becses 
tudomására adni, hogy

a tavaszi és közelgő nyári idényre a legfi
nomabb és legdivatosabb szövetekkel felsze
reltem.

Képes vagyok jutányos árak mellett a 
legújabb divat szerint és tarlós kivitelben 
tavaszi öltönyöket, felöltőket stb. gyorsan el
készíteni

A midőn az eddig is tapasztalt pártfogást 
megköszönném, kérem, hogy abban továbbra 
is részesíteni kegyeskedjék.

Kivaló tisztelettel
CSERNY JÓZSEF

szabóüzlettulajdonos.

Tavaszi női gallérok dtis választékban.

* * * * Különféle tavaszi divatezikkek 
a legújabb divatu kivitelben. * * * *

e Jutányos árak.

A tavasz beálltával bátorkodom áru
házamat a nagyrabecsült közönség figyel-©

© mébe ajánlani, melyben kész női kabátok, 
@ gallérok, köpenyek slb, a legdivatosabb 
@ faconban kiállítva, dús választékban, jutá- 
@ nyos árak mellett kaphatók.

Ezen felül bízvást ajánlhatom kitűnő, 
(jt tartós minőségű vászon, kanafasz, ruha- 

kelmékből álló dúsan felszerelt raktáromat.
Kész férfiöltönyök és különösen tavaszi 

felöltők üzletemben nagy választékban és 
ga olcsón kaphatók, de kívánatra mérték után 

is gyorsan elkészíttetnek.
Kérve becses látogatását maradok 

kitűnő tisztelettel
® L Ö W Y*|A D 0 L F.

A tavaszi idényre


