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Hivatalos, magán és nyilt-téri hirdetések megállapított díj

szabásunk szerint számíttatnak és minden általunk közölt 

hirdetésre felvilágosítás ingyen adatik.

Megjelenik minden vasárnapon

A mai közgyűlés.
Hódoló felirat.

Pénztárnok, ellenőr és egy számtiszt választása.
— Költségelőirányzati javaslat. —

Törv. hat. bizottságunk, mint azt előre jeleztük, 
ma tartotta meg október havi, rendes közgyűlését Hor
váth Béla főispánunk elnöklete alatt. A közgyűléshez, 
mint az előre látható volt, szép számban gyűltek egybe 
a biz. tagok.

Főispánunk megnyitván a közgyűlést, kifejezést 
ad abbeli meggyőződésének, hogy a törv. hat. bizott
ság minden egyes tagjának érzelmeit tolmácsolja akkor, 
a midőn indítványozza, hogy a fenkölt lelkű Vilmos 
német császár ismert és nemzetünket dicsőitő, magasz
tos felköszöntőjét felséges királyunknak követő azon 
még magasztosabb ajándéka, melylyel tíz, történelemi 
nevezetségü alak szobrainak felállítását saját költsé
gére elhatározta, mely szobrok évezred dicsőségét és 
fényes történelmét fogják hirdetni, de ezzel azt is, hogy 
a király és nemzet között a súrlódások kisimultak és 
a sebek beforrasztattak, — hogy felséges urunk ezen 
nagyszerű és világra szóló elhatározását hódoló felirat
tal üdvözölje a közgyűlés és magát a határozat szö
vegét jegyzőkönyvileg megörökíti.

Hosszantartó, lelkes éljenzésssel fogadta el a köz
gyűlés e szép indítványt.

Ezután következett a tárgysorozat, mely a polgár
mester jelentésének felolvasásával vette kezdetét. A 
jelentés tudomásul vétetett és csak azon egy pontjára, 
mely szerint a tanács nem volt képes a reá bízott 
munkálatok összeségét végrehajtani, jegyezte meg a 
főispán, hogy elvárja a tisztviselő kartól, hogy úgymint 
eddig, ezentúl is és ha kell fokozott szorgalommal és 
ügybuzgalommal fog az ügyek ellátásában eljárni és 
hogy minden egyes tisztviselő nem csökkenő, hanem 
teljes odaadásu hivatalos buzgalommal fogja a szük
séges teendőket elvégezni.

A német császárnak magyar földön való tartóz
kodása alkalmából Ö Felségéhez intézett üdvözletre ér
kezett válasz hódoló tudomásul vétetett.

A 24511 írt belegápolási költség tartozásra vonat
kozólag a tanácsnak azon javaslata, hogy intéztessék 
újból a kormányhoz egy felterjesztés, hogy a beteg
ápolási költségek fedezése az egész országra kivetett 
adó szerint szerveztessék, elfogadtatott. E pontnál 
polgármesterünk kiemelte, hogy a belügyminisztérium
nak azon kívánsága, hogy ezen betegápolási tartozás 
a város által 30 napon belül kifizettessék, merő lehe
tetlenség, de addig is, míg ez ügy államilag szervezve 
lesz, a jövőben évről-évre fedeztessenek a betegápolási 
költségek egy erre előirányzott összegből. — Farbaky 
István orsz.-gyűl. képviselőnk, ki e tárgyban a parla
mentben beszédet is mondott, kijelenti, hogy a kormány 
már is foglalkozik e kérdés megoldásával, de ez csak 
kapcsolatosan a közigazgatás államosításával fog életbe 
léphetni. Ilyen körülmények között tehát ő is a tanács 
javaslatát fogadja el. —Sztankay Ferencz indítványozza, 
hogy az ez ügyben teendő felterjesztés, támogatás miatt 
az összes törvényhatóságokkal közöltessék.

Főispánunk erre kijelenti, hogy a dolog teljesség
gel úgy áll, mint azt Farbaky István előadta, melynek 
személyes tanúja volt, amennyiben mint orsz.-gyűl. 
képviselő az ez ügygyei foglalkozó bizottság előadója 
volt. Tény az is, hogy a betegápolási költségek kérdése 
csak a közigazgatás államosításának keretén belül lesz 
végleg megoldható. A felterjesztésnek a többi törvény
hatóságokkal leendő közlését feleslegesnek tartja, mert 
hisz ezek valamennyien ugyanezt kérelmezték.

A tornatanítói állás a kultuszminiszter leirata 
szerint eddigi szervezetében meg nem hagyható és min
den taninfézet kénytelen lesz külön tornatanítót alkal
mazni. így hát a torna-bizottság is feloszlott, de a köz
gyűlés elhatározta, hogy a tornatanítás czéljaira az 
eddig is használt helyiségeket ingyen engedi át és azok 
fűtéséről és világításáról a város fog gondoskodni.

A műborok készítésének ellenőrzésére tudvalevőleg 
a minisztérium egy szigorú rendeletet adott ki, mellyel 
a műborok eladása és kimérése a legszigorúbban eltil- 
tatik. És hogy e tilalomnak foganatja legyen, elren
delte a bor-ellenőrző bizottságok megalakítását. Nálunk 
e bor-ellenőrző bizottság a mai közgyűlésen követke
zőleg alakult meg. A főispán elnöknek kinevezte: dr. 
Tóth Imre kér. főorvost; biz. tagoknak pedig Schelle 
Róbert, Margótsy Jánost, Grezmacher Gyula és Faller 

Károly törv. hat. biz. tagokat; a közgyűlés pedig ugyané 
bizottságba választotta Fizély Károly, Lestyánszky József, 
Sztankay Ferencz és Nyitray László törvényhat. biz. 
tagokat és utasította a tanácsot, hogy e bizottság eljá
rásának ügyrendjét miharább megalkossa. Most követ
kezett a közgyűlés napirendjének, hogy úgy mondjuk, 
legmozgalmasabb része, az üresedésben álló állások 
választás útjáni betöltése. És ez ugyancsak mozgal
masan ment végbe már t. i. annyiban, a mennyiben a 
hirtelen 45-re felszaporodott biz. tagok a kissé hosz- 
szasan tartó választások alatt egyre mozgalmasabb 
képet mutattak. A kijelölő választmány Horváth Béla 
főispán elnöklete alatt a következő tagokból alakult 
meg: Oldinger Antal, Marschalkó Gyula, Fekete Lajos, 
Podragyay Pál, Farbaky István és dr. Stuller Gyula.

Egy jó óra hosszat tanácskozott e kijelölő választ
mány a polgármesteri szobában, a míg végre a már 
türelmetlenül várakozó biz. tagoknak főispánunk e 
tauácskozás eredményét tudtul adta.

E szerint első sorban a városi pénztárnoki állás 
volt betöltendő, melyre egyedül Ács József ellenőr 
pályázott, a ki éljenzések közben egyhangúlag lett ez 
állásra megválasztva. Az igy megüresedett ellenőri 
állásra azután a kijelölő bizottság, szem előtt tartva 
a fokozatos előléptetés elvét, melynek igazságos voltát 
főispánunk igen szép szavakkal emelte ki, első helyen 
Szpiska Mihály, rangban legidősebb számtisztet, másod 
helyen Dobó Sándor és harmadik helyen Melts Károly 
városi számtiszteket kandidálta. — Daczára annak, 
hogy a törvényben előirt módon 20 tag a szavazást 
nem kérelmezte, de főispánunk észrevevén, hogy a köz
gyűlés többsége ezt kívánatosnak tartja, a szavazást, 
igen korrektül, elrendelte. — A szavazat szedő bizott
ság Farbaky István elnökből és Fekete Lajos és Pod- 
hragyay Pál tagokból állott. — Leadatott összesen 42 
szavazat, melyek közül Szpiska Mihály 21-et, Melts 
Károly 19-et és Dobó Sándor 2-őt kapott. így hát 
Szpiska Mihály 21 szavazattal lett városi pénztári 
ellenőrré megválasztva. Az ekként megüresedett első 
számtiszti állásra kandidáltattak Dobó Sándor, Melts 
Károly és Kolpaszky János; 43 szavazat adatott le, 
melyek közül Melts Károly 22, Dobó Sándor 17 és 
Kolpaszky János 4 szavazatot kapott és így Melts 
Károly lett első számtisztté megválasztva. Második 
számtiszt maradt Dobó Sándor, harmadiknak lépett 
elő Kolpaszky János, negyediknek Marossi Miklós és 
az így megüresedett ötödik számtiszti állásra ifj. 
Richter György nyug, honvédszázados lett egyhangúlag 
megválasztva.

Az újonnan megválasztott tisztviselők a szabály
szerű esküt nyomban letették és őket a biz. tagok 
lelkesen megéljenezték.

Ezután következett a tárgysorozat legfontosabb, 
de sajnos, hogy főispánunk szavaival éljünk, a pon
gyolaság jellegét magánhordó része, a költségelőirány
zati javaslat.

A múlt számunk egyik czikkében tőlünk telhe- 
tőleg mi is megkritizáltuk e javaslatot, de ez egy való
ságos bárányszelidségü kritika volt a hoz képest, a 
milyet a mai közgyűlés tagjai és maga a főispán is, 
ki kimutatta, hogy példás jósága mellett, ott, hol annak 
szükségét látja, kellő erélyt is tud kifejteni, e szeren
csétlen javaslat fölött gyakoroltak.

A közgyűlés e költségelőirányzati javaslatot fő
ispánunk egyenes indítványára ily alakban el nem 
fogadta, a minthogy azt el sem fogadhatta és elren
delte, hogy külön e költsége'őirányzati javaslat tár
gyalására egy rendkívüli közgyűlés hivassák egybe, a 
melyhez azután egy részletes előirányzati újabb javaslat 
terjesztessék be.

A vitát Farbaky István, orsz.-gyűl. képviselőnk 
kezdette meg azzal, hogy ő nem akar az előirányzati 
javaslat meritumába bocsátkozni, mert meg van győ
ződve arról, hogy a tanács annak összeállításánál a 
legnagyobb lelkiismeretességgel járt el. De csak azt 
kérdi, a mit már a múlt évi előirányzati javaslat tár
gyalásánál kérdezett, hogy milyen adó-alap képezi 
alapját azon kulcsnak, amely szerint a városi pótadó 
perczentuácziója állapíttatok meg. — Polgármesterünk 
kénytelen kijelenteni már eleve, hogy ezen költség
előirányzati javaslat nincs oly preczizitással össze
állítva, mint azt a törv.-hat. bizottság megkívánhatná, 
de mentségül szolgáljon azon nyomasztó körülmény, 
melyet a volt számvevő hosszú betegeskedése és végül 
beállott halála okozott. Belátja, hogy a közgyűlési tagok 

csak akkor lehetnek kellőleg tájékozva az előirány^át 
felől, hogyha annak teljesen részlezett képét kapják,- 
mely tekintetből e javaslat hézagos. Jövőre nézve 
kötelességévé teszi a tanács az előirányzatot részlete
sebben és preczizebben állítani egybe. Az adókulcsra 
nézve megjegyzi, hogy ennek alapját a 48—50 ezer 
frtnyi állami összadó képezi, melynek 27 °/0-a lesz a 
városi pótadó. Farbaky megnyugvással hallotta a pol
gármester nyilatkozatát, de megjegyzi, hogy bajos e 
javaslathoz hozzászóllani a kellő tájékozás hiányában. 
Ennek daczára, tekintettel a polgármester által felhozott 
uendkivüli körülményekre, e javaslatban megnyugszik.

Főispánunk kiemelve azt, hogy úgy a törvény, 
mint előbbi közgyűlési intézkedések is megkívánják, 
hogy a költségvetési előirányzatok a legpreezízebb 
módon állíttassanak egybe, azt hiszi, hogy a részletes 
módozatok e javaslatból hiányzanak, minek megtör
ténnie nem kellett volna, daczára annak, hogy némi 
okok hozattak fel e hiányosság igazolására. — Fekete 
Lajos csak annyiban szólalt fel, hogy az előirányzat
ban a vízvezetékről egyáltalában és különösen az uj 
akadémia telkéhez vezetendő vízvezetékről szó sincs. 
Polgármesterünk iparkodik kimutatni, hogy a javaslat 
57-ik pontjában előirányzott 19123 korona összegben 
benfoglaltatik e vízvezetéknek szánt tőke és ez után 
járó kamat amortizácziója. Ugyanezt iparkodik támo
gatni Chauer Ottó városi számvevő is, ki különben 
nyíltan kimondja, hogy bizony ez az előirányzati szá
mítás hibás és az egyes kölcsönök abban, elég hely
telenül, mint átfutó tételek vannak felvéve, — iparkodik 
a javaslatot megvédeni. Polgármesterünk még előadja, 
hogy a 150 ezer frtnyi ismert kölcsönből nyer majd 
fedezetet az általános, az akadémiai és a Szent János- 
forrásból levezetendő vízvezeték. E kölcsönösszegből 
eddig 70000 frt van devinkulálva, melyből 10000 frtot 
a garam-berzencze—lévai vasútra, 1200 frtot a főispáni 
arczképekre, 4000 frtot a vihnyei kávéházra, 1000 frtot 
a vihnyei fürdőre, 3500 frtot a húscsarnokra, 4000 frtot 
az apáczazárda építésére, 1380 frtot a vihnyei Otto- 
forrás vezetésére, azután még 6000 frt Vihnyébe befek
tetésekbe, 390 frt kamatokra stb. lett fizetve úgy, hogy 
a devinkulált összegből kerekszámban 40000 frt maradt, 
miből még fedezendők lesznek az alsó-utczai és felső
majori árkok befedése, a bélabányai ovoda, a béla- 
bányai, hodrusi, bankai, felső-rónai hullakamrák, a 
hodrusi harmadik iskola stb.

A városi tanács tehát felelősség mellett a 150000 
frt kölcsönnel »manipulál«. Handel Vilmos biz. tag 
kifejti, hogy évek hosszú sora óta kapjuk azt az Ígé
retet, hogy lesz forrás-ivóvizünk. Erre nézve nem talál 
elegendő megnyugvást. A költségelőirányzatban részle
tesen fel kellett volna tárni a vízvezetékre szánt költsé
geket is. Öltsön már egyszer az ige testet. Harmadszor 
határozta el e közgyűlés, hogy a Szent János vize leg
alább levezettessék és még sem történik semmi. Hát 
mit ér az, ha mi itt határozunk és határozatainknak 
foganatja nincs.

Főispánunk felszólalása után konstatálja a köz
gyűlés, hogy az új akadémiához vezetendő vízvezeték 
költsége a javaslat 57-ik pontjában benn nem foglal
tattatok és abban e munkálatok egyáltalában nincsenek 
felvéve.

Sarokba szorított polgármesterünk újból és újból 
belátja, hogy az előirányzati-javaslat hézagos és a mi
dőn a kérdés intéztetett hozzá, hogy vájjon előzetesen 
leit-e az, mint a múlt években, a gazdasági bizottság 
által tárgyalva, kijelenti, hogy nem, mert azt sem tör
vény, sem szabályrendelet okvetlenül el nem rendeli. 
Ekkor nyíltan azt is feltárja, hogy a múlt héten a 
számadásokat felülvizsgáló bizottságot hívta egybe, de 
annak egyetlen egy nem tisztviselő tagja sem jelent 
meg. Főispánunk erre felhívja a polgármestert, hogy a 
jövő közgyűlésre ezen utóbbi körülményt jelentse be, 
hogy más tagok választassanak e bizottságba be. Egy
szersmind konstatálja, hogy ez a költségelőirányzati 
javaslat a pongyolaság jellegét hordja magán, mely 
nem méltó oly városhoz, mint Selmecz-Bélabánya 
testvérváros és miután e javaslat a gazdasági-bizottság 
által előzetesen tárgyalva nem lett, indítványozza, 
hogy az részletesen újból állítassék egybe és egy rend
kívüli közgyűlésen tárgyaltassék.

A rendkívül élénk és érdekes vita folyama alatt 
Marschalkó Gyula derekasan szólalt fel a rendőrség 
szaporításának, Pauer János pedig, a jövő évben 25 
éves fennállását ünneplő önkéntes tűzoltóság nagyobb
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segélyezése érdekében. Krausz Kálmán, főkapitány ala
posan kifejtette a rendőrség mostani állapotát és a 
személyzet szaporítását feltétlenül szükségesnek tartja, 
. . . . de mikor nincs pénz, nincs meg a 1800 frtnyi 
évi több kiadás.

Végül Heincz Húgú tiszti főügyész tett kisérletet 
a hajótörést szenvedett költségelőirányzati javaslat 
megmentésére, de ez sem sikerült, mert bizony az 
zátonyra került. Még fölemlítjük, hogy főispánunk igen 
találóan kiemelte, hogy ne kívánjuk minden munka 
elvégzését a polgármestertől, de minden egyes tiszt
viselő, teljesítse kötelességét szorgalmasan és buzgón.

És valóban úgy van. Derék polgármesterünk a 
tömérdek munka alatt majdnem összeroskad és való
ban ügybuzgó támogatásra van szüksége, hogy nehéz 
feladatának megfeleljen.

E közgyűlésre különben jövő számunkban még 
reflektálni fogunk. 

Hírek.
— Személyi hírek. Dr. Tóth Imre, bányakerületi 

főorvos, agg szülei látogatására dunántulra utazott s 
csak pénteken érkezik vissza. — Szathmáry Béla, 
miniszteri tanácsos a bányászati és kohászati állam
vizsgákhoz kiküldött kormánybiztos városunkban időzik. 

■— Landgraf J., országos halászati főfelügyelő Buda
pestről városunkba érkezett, hogy az erdész akadémia 
kisiblyei halászatát megtekintse, s esetleg további taná
csokat és útbaigazításokat adjon. — Farbaky István 
orsz. gyűl. képv. ide érkezett.

— Főispánunk tegnap hétfőn este érkezett váro
sunkba és részt vett a tiszteletére tartott szinielőadáson; 
ma délelőtt elnökölt a törv. hat. biz. közgyűlésen; dél
után pedig a közigazgatási bizottság gyűlésén. Kedves 
vendégünk holnap hagyja el városunkat.

Házasság1. Tegnap hétfőn kelt egybe Neuschl 
Oszkár városi napidijjas, Czinek Anna kisasszonynyal. 
Tanuk voltak: Chauer Ottó, városi számvevő és Ács 
József, tb. pénztárnok.

— Vakmerő rablás. Mull vasárnapon délelőtt, fé
nyes nappal vakmerő rablás követtetett el a Deák Ferencz- 
utczában, a terraszon. Egy 10—12 éves leányka ugyanis 
borért volt és kezében 80 krt szorongatott. Egy vele 
szemben jövő legény erősen megfogva a leányka karját, 
annak kezéből a pénzt erőszakosan kicsavarta s azután 
futásnak eredt. A leány kiáltozására azonban űzőbe 
vétetett és Weisz Ignácz kereskedőnek, még egy úr 
segítségével sikerült a vakmerő tettest lefülelni és a 
rendőrségre bekísérni. Az illető, Popor Péter nevű, 
24 éves repistyei paraszt legény; a járásbírósághoz kí
sértetett át. — Ez alkalomból is a régi nótát dudol- 
gathatjuk: több rendőr, több rendőr kell!!

— A bányászati és kohászati államvizsgák 
ez idő szerint tartatnak meg akadémiánkon. Az 
államvizsgálatokhoz tizen jelentkeztek. A kormány 
részéről Szathmáry Béla, miniszteri tanácsos lett kor
mánybiztosként kiküldve, kinek tiszteletére vasárnap, 
Svehla Gyula bányaigazgatónál, tegnap hétfőn pedig a 
főtéri akad, épületben az akad, tanári kar által ren
dezett társasestély volt, melyen főispánunk is meg
jelent. A miniszteri tanácsos úr csak csütörtökön 
utazik vissza Budapestre.

— Ismét a pálinka. Vasárnap panasz érkezett a 
kapitánysághoz, hogy egy ember úgylátszik meghalva fek
szik a Honvéd-utczai árokban vérrel borítva. A kikül
dött rendőrbiztos csakugyan talált ott egy holtnak 
tetsző embert, de ez csak holtrészegnek bizonyult be 
és esés következtében sérült meg. Ittasságát a rendőri 
fogházban aludta ki és másnap szabadra bocsájtatott.

— Érdekes tárgyalás folyt le a helybeli járás
bíróságnál tegnap hétfőn. Két anya beperelt két apát 
és magukkal hozták az élő korpus deliktiket is: két 
gyermeket; egy fiúcskát és egy leánykát. —• Mialatt a 
peresfelek tárgyaltak, a két per tárgyát képező külön
böző nemű gyermek megbarátkozott gyorsan egymással, 
s játszadoztak a járásbiró szobájának padolatán. — 
Egyszerre azonban ezek is összevesztek s nem kis 
lármát kezdtek csinálni. — Mire aztán a járásbiró 
rendet csinált és a peresfelek elhagyták, élő korpus 
deliktieiket magukkal vive, a tárgyalási szobát az egyik 
gyermek nedves emléket is hagyott ott maga után. 
Tessék a hivatalos komolyságot és türelmet ilyen ese
tekben megóvni!

— A gyógyászati- és természettudományi
egylet újra megkezdi nyilvános felolvasásait e hó 16-án, 
szombaton; a felolvasó Tuzson János, akadémiai tanár
segéd lesz, ki «A fák anatómiai szerkezetéről» fog 
értekezni. Már sokszor emeltük ki, hogy e felolvasá
sok megérdemlik, hogy városunk intelligens közön
sége érdeklődjék irántuk, mert szigorúan tudomá
nyos alapon nyugvó oly közhasznú, érdekes isme
reteket sajátíthat el, melyekről más úton nem igen van 
alkalma tudomást szerezni. Nagyon dicsérendő az 
egylet ezen irányban való működése, melylyel az álta
lános szellemi művelődés terén nem jelentéktelen té
nyezővé válik. Sok szerencsét és sikert kivánunk a 
derék egyletnek.

— Lövészet. Most vasárnap, e hó 10-én igen 
élénk részvétel mellett folyt le a lövészet, mely alka
lommal a pártolótagok adták, régi szokáshoz híven, a 
díjjakat. A lövészek majdnem teljes számban jelen
tek meg. Hogy mégis mindössze csak 526 lövés esett, 
annak oka a rövid tartamú nap. 514 köregység éretett 
el, 1 szöglövéssel és 11 négyessel. Az első díjjat Och- 
tendung Ignácz, a Il-at Dr. Stuller Gyula, a Ill-at Bel- 
házy Gyula, a IV-et Seidel Ágoston nyerte el. Stuller 
Gyula 1, Friebert Ferencz 3, Belházy Gyula 5 és Seidel 
Ágoston 2 négyest lőtt. E lövészettel alighanem véget 
ér az idei évad; hacsak kedvezőbbre nem fordul az 
időjárás, mely lehetővé tenné a zárlövészet megtar
tását. Elcsendesül azután a lövölde tájéka; sok időre 
nem roppan ott puskalövés, nem durrog a taraczk, s 
hó lepi a környéket; de újra felpezsdül a viruló ta- 
vaszszal ott is az élénk élet, s újra űzhetik polgár
iéi saink a lövészet nemes sportját.

Színészet.
— Trilby. — Az uj honpolgár. — A leszámolás. 

Díszelőadás a főispán tiszteletére.
Folyó hó 9-én, szombaton az annyira hírre kapott 

„Trilby“ került szinre. A ház zsúfolásig megtelt, s a 
közönség nem is bánta meg, hogy eljött. Trilby nehéz, 
gondos tanulmányt igénylő szerepét Berzsenyi Margit 
művészileg adta. Naivsága, Billie (Gyárfás Ödön) iránti 
szerelme, az ösztönszerüleg visszaborzadozó ellenszenv 
Svengalí (Vágó István) ellen, s a kényszerű megadás 
a hipnotizmus, a szuggeszczió démoni hatalmával 
szemben, a delejes álom állapota, az erőszakos felriadás 
belőle, mely őt halálos beteggé teszi; az életbenmara- 
dás, a szerelemadta boldogság reménye s az az iszonyú 
lelkirázkódás, midőn Svengali arczképének látása őt 
ismét a hipnotizmus békóiba veri s a halálnak veti 
áldozatul: mindezt oly élethü, egymásból folyó, megra
gadó alakításban mutatta be Berzsenyi Margit, hogy 
meg kell hajolnunk művészete előtt. Svengalit, a titkos 
erejű zenészt, ki áldozatát hatalmába ejtvén, maga
magát is emészti, remekül adta Vágó István, kiben 
jeles tehetségű színészt volt most alkalmunk megis
merni. A felvonások közt, de a nyílt szin alkalmával 
is felriadó tapsokat és éljenzést megérdemelte ő is, 
Berzsenyi Margit is. Igen rokonszenves alak volt Taffy 
is, kit Krasznay Andor személyesített, természetes já
tékkal, mi nagy előnyét képezi. Nem terjeszkedhetünk 
ki valamennyi szerepre, csak annyit jegyzünk még 
meg, hogy az előadás minden tekintetben igen sike
rültnek mondható.

Vasárnap, e hó 10-én, délután 3 és félórakor fél

helyárakkal „Az uj honpolgár" ment, melyben a czim- 
szerepet, Goldstein Számit, Rátkay Sándor adta, 
élénk humorral, igen gyakran megnevettetve a közön
séget. Este, rendes helyárakkal, Géczy népszínműve 
„A leszámolás" került szinre. A szereplők derekasan 
megfeleltek feladatuknak s játékukkal megragadték a 
közönség érzelmeit. Vágó István (Igaz György), Gyár
fás Ödön (Andris) Tomory Melissa (Esztike) Ber
zsenyi Margit (Mariska), Demény Albert (Ember 
Mihály) mind gondosan tanulmányozott, de a mellett 
közvetlen hatású, meleg érzésű játékot mutattak be. 
Krasznay Andor sikerültén személyesítette a kissé 
anyámasszony  katonáját, Marczit; ennek anyját, Keresz
tesinét igen élethiven adta Ilalmay Kornélia.

Hétfőn, 11-én díszelőadás volt a főispán tiszteletére 
Szinre került „A gyimesi vadvirág" népszínmű, 
„Durand és Durand" bohózat és „A bányamester" 
operette második-második felvonása. A főispán részére 
zsöllyeszék volt odakészítve a jobb oldali székek első 
sorában. Közönség kevesebb volt, mint pl. szombaton. 
Néhány perczczel 8 óra után megjelent a főispán, 
Szitnyai polgármester és Krausz Kálmán főkapitány 
társaságában, s ismerőseit üdvözölve, helyet foglalt, 
mire az előadás kezdetét vette. A szereplőket a főispán 
többször tapssal is, tüntette ki, s az egész előadás, úgy 
látszik, kedvére volt, mert több ízben a tetszés mosolya 
vonult el ajkán. A szereplők mindenkép igyekeztek is 
a főrangú vendég tetszését megnyerni s meg is érde
melték az aratott tapsokat. Ne is lankadjon el a kö
zönség rokonszenve e színtársulat iránt, mely a pár- 
lást igazán megérdemli.

A magyar kir. osztálysorsjáték 
30.000 nyereményének 

’ jegyzéke.

A legnagyobb nyeremény a játékterv 9. §. szerint:

A nyeremények különleges beosztása a következő: 
Nyeremények Korona
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Korona
600,000
400.000
200,000
100,000
90,000
80,000
70,000
60,000
40,000
30,000
25,000
20,000
15,000
10,000
5,000
3,000
2,000
1,000

500
300
200
170
130
100
80
40

50000 nyeremény és jutalom 13.160,000 kor. 
összegben, mely 6 osztályban sorsoltatik ki.

Az 1897. év február hó 27-iki törvény sze
rint a kis lutri megszűnik és ezen osztálysors
játék által pótoltatik. Németországban ezen nemű 
sorsjátékok már 100 év óta fennállanak és az 
illető sorsjegyek eladattak. Nálunk Magyarorszá
gon is emelkedik iránta az érdeklődés, mert a 
sorsjegyek legnagyobb része biztos kezekben van. 
Nemsokára ilyenek csak ráfizetéssel lesznek kap
hatók. Azért ajánljuk, hogy a vétellel ne késsünk.

A magyar osztálysorsjáték áll:
100.000 ',

eredeti sors- w 
jegyből

A nyerési esélyek oly
eddigi kis lutri vagy egy Ígérvény vétele ezzel 
nem is hasonlítható össze. Ily előnyös esélyek
kel szemben mindenki nyújtsa kezét a szerencsé
nek, viszonyaihoz képest.

Az összes 50.000 nyeremény a mellette álló 
nyeremény-jegyzékből látható; ezen nyeremények 
6 részben lesznek kisorsolva és a nyerő sorsjegy 
készpénzben kifizettetik.

A sorsjegyek ára az
6
3
1.50
0.75
A húzások a fővárosi 

nyilvánosan történnek a m. 
ügyelete alatt és egy kir. közjegyző előtt. A 
húzásnál mindenki jelen lehet.

Mi üzlethelyiségünkben elárusítjuk vagy után
véttel, vagy az összeg póstautalványnyali való bekül
dése ellenében ajánlott levélben elküldjük az eredeti 
sorsjegyeket. Minden egyes vevő nevét azonnal fel
jegyezzük és vevőink minden egyes húzás után 
megkapják a kimerítő sorsolási jegyzéket.

frt egy egész 
egy fél 
egy negyed 
egy nyolezad
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99

99

50.000 
pénznyere

ményből.
előnyösek, hogy

első húzáshoz: 
eredeti sorsjegy

99

99

99

vigadó épületében 
kir. kormány fel-

M

99

99

az

Már csak nem egészen egy hónap választ el az első húzástól és igy, 
kik osztálysarsjegyek birtokába akarnak még jutni, sietniük kell 

a megvásárlással!!
Eiehel Sándor özvegye és utódja

a m. kir. szab, osztálysorsjáték főelárusitói,
SELMECZBÁXYA, Kis áfilatvásártér.

kaphatók

Előnyös 
tőke-befizetés!

Eladok 254 darab 
selmeczi keresk. és hitelintézeti 

RÉSZVÉNYT,

darabonként 80 írtjával, 10 drb 
átvételénél 75 írtjával.

Múlt évi osztalék 6 frt volt-
Hell Jakab.

Nyomatott Joerges Ágost őzv. és Fia könyvnyomdájában, Selmeczbányán 1897.

I. magyar királyi szabadalmazott

osztály sorsjáték

OSZTALYSORSJEGYEK
e lap kiadóhivatalában.


