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Kiadó

SZENT
Szerkesztőség és kiadóhivatal: Kózsa-uteza 61/III. sz. a. hová 
a lap szellemi közleményei és az anyagi rész is ezimzendő.

Előfizetési ára :
Egy évre........................................................4 frt.
Fél évre........................................................ 2 „
Negyedévre...............................  1 „

Egyes szám ára 10 kr.
Egyes számok kaphatók a kiadóhivatalban és JoergesA.özv.ésfia

könyvkereskedésében.

Hivatalos, magán és nyilt-téri hirdetések megállapított díj

szabásunk szerint számíttatnak és minden általunk közölt 

hirdetésre felvilágosítás ingyen adatik.
I

-..... —r— Meljelenik minden vasárnapon.................—

A november havi r. közgyűlésből.
Törv. hat. bizottságunk november havi rendes 

közgyűlését e hó 9-én tartotta meg Horváth Béla 
főispán elnöklete alatt.

A főispán szokott meleg szavaival üdvözölte a 
szép számban egybegyült biz. tagokat s megnyitván a 
gyűlést, felolvastatott a polgármesternek a közigazga
tásnak múlt hóra vonatkozó jelentése, mely tudomásul 
vétetett.

A bélabányai vízvezeték létesítésére Huberth Andor 
volt városi mérnök által készített tervek a ministerium 
által helyben nem hagyattak és a vízvezeték terveze
tét a ministerium saját szakközegei állal fogja elkészít
tetni még pedig állam költségére. Alapos kilátás van 
arra nézve, hogy a bélabányai vízvezeték a jövő évben 
elkészül,

A gyámpénztári számadásoknál főispánunk felette 
soknak tartja az azokban kimutatott 4000 frtnyi kamat 
hátraléknyi követelést, mert más törvényhatóságoknál 
már az is sok, ha ily kamathátraléki követelések 
200- 300 irtot tesznek ki és úgy az árvatárra, mint 
az egyes tartozóra nézve nagy kellemetlenségeket szül
het, ha a kamatköveteléseket ennyire felszaporodni 
hagyják.

Muszka József közgyám erre kijelenti, hogy a 
kimutatott 4000 írtban benn foglaltatnak a pénzinté
zeteknél elhelyezett tőkekövetelések kamatai is, melyek 
csak 1898. évi január havában vételeztetnek be és 
igy ezen számadásokban, mint hátralék szerepelnek. 
Az árvatárnak a magán felektől való hátralékos kamat
követelése a 300 frtot meg nem haladja.

Főispánunk erre figyelmezteti a közgyűlést, hogy 
ha ez igy van, akkor azt a számadásokban részletes- 
sen ki kellett volna mutatni, mert a felülvizsgálatot 
teljesítő ministerium ezt különben nem tudhatja. Indít
ványozza tehát, hogy jövőben teljes világossággal 
és részletesen kimutatandó, mely kamathátralékok 
vannak pénzintézeteknél (ezek voltakép kamathátrá-

Szorongi ur czipője.
— A „Setmeezbányai Hetilap11 eredeti tárezája. —

A ki azt merné mondani, hogy a legalsóbb rendű 
állami tisztviselők (már t. i. nálunk Magyarországon) 
fényesen vannak fizetve s úri módon megélhetnek 
belőle, az ezen égbekiáltó rágalmazásért megérdemelné, 
hogy tiz évig legyen, kénytelen egy XI. rangosztályu 
tisztviselő 3-ik fokozatú fizetéséből tengődni. Azt 
hisszük, ez súlyosabb büntetés volna ránézve, mintha 
a zulukafferek közé kellene beállnia illemtunitónak.

Körülbelül igy elmélkedett reggelenként Szorongi 
ur, kinek évi 500 forint fizetésén és 150 forint lak
pénzén kívül egy téli és egy nyári öltönyből, egy fel
öltőből, egy-két szál fehérneműből és egy pár czipőből 
állott egész vagyona.

Nehogy valaki talán rágalmazónak szidjon, köte
lességünknek tartjuk még bevallani, hogy akadt Szo
rongi ur czók-mókja között még néhány ósdi könyv, 
melyek tartalmáról már rég megfeledkezett ; kefe, fésű, 
s több ily apróság, milyeneket nem szokás nyilvános
ságra hozni.

Mivel nem akarjuk Szorongi ur életleirását adni, 
s mivel Szorongi ur se nem herczeg, se nem nagy
hírű művész, hadvezér vagy államférfiu, igy tehát élet
módjának ecsetelése sem érdekelne senkit, bátran 
áttérhetünk tárgyunkra, Szorongi ur czipőjére.

Ha mennyiségtanilag akarnék minősíteni azt a 
czipöt, igazán zavarba jönnénk, vájjon a tevőleges 
avagy a nemleges tényezők közé soroljuk-e; annyi 
tény, hogy a legpazarlóbb .ószeres sem adna többet 
érte ölvén fillérnél, s valóban bámulnunk kell Szorongi 
ur művészetéi, melylyel czipőjének még megjelenhetési 
külszínt tudott adni.

lékoknak nem tekinthetők) és melyek vannak magá
nyosoknál.

Ezen indítványt a polgármester, Oldinger Antal 
és Marschalko Gyula biz. tagok hozzászólása után a 
közgyűlés elfogadta.

Tudomásul vette a közgyűlés a cultus minister 
leiratát, mellyel a város közönségének megköszönte, 
hogy a tornatanitás czéljaira, helyiséget, fűtést és vilá
gítást ingyen engedett át.

A városi tanács azon indítványa, hogy a Wiesner 
Adolf biz. tag Budapestre való átköltözése és a Wagner 
József biz. tag. elhalálozása folytán megüresedett két 
biz. tagsági hely betöltése választás utján f. évi decz. 
hó 3-án történjék meg, és a választási elnöki teendők
kel Wankovits Lajos tb. városi tanácsos bízassák meg, 
a közgyűlés elfogadta; de a főispán felszólalására a 
legtöbb adótfizetők névjegyzékének már most való 
megállapítását elvetette, mert a 15 napi fellebezhetési 
határidő le nem telt és az csak e hó 23-án telik le.

Felette érdekesek voltak e kérdésnél főispánunk 
fejtegetései, melyek fényesen igazolták főispánunknak 
exact tudását a közigazgatás s egyátalán a törvények 
terén. Mily szépen fejtette ki, hogy a törvény által 
elrendelt formalitásokat, határidőket feltétlen pontos
sággal kell betartani, még az esetben is, ha ennek 
mellőzése hivatalos túl buzgóságban, mint az talán a 
jelen esetben is fennforgóit, lelné kiindulási ponját.

Sztancsay Miklós főjegyzőnek mint az igazoló vá
lasztmány előadójának mentegetődzésére, hogy voltakép 
a törvényes határidő betartatott csak a dátumban 
van eltérés, főispánunk figyelmeztetöleg kijelenti, hogy 
minden hivatalos eljárásban csakis azon keltezés lehet 
érvényes, a mely mint olyan az alapot képező hiva
talos aktán van kitüntetve. Jelen esetben pedig ezen 
keltezés november 8-ika, tehát az igazoló választmány 
határozata ellen az állandó választmányhoz teendő 
netáni felszólalások határideje vagyis a törvényben 
megállapított 15 nap, e hó 23-án jár le.

Nem kevésbbé érdekes volt Dr. Stuller Gyula

De hát, minden múlandó ez árnyékvilágban s 
igy Szorongi ur czipője is.

Bekövetkezett a gyászos pillanat, melyben Szo
rongi ur kénytelen volt önámilás nélkül-bevallani ma
gának, hogy a czipője, ha nem esik az eső, eltart még 
legfeljebb egy hétig, de tovább semmi szin alatt.

El kellett magát határoznia, hogy a lábtyftmüvész 
urat szépen megkérje, csinálna neki egy pár uj czipöt 
hitelbe, majd megfizeti elsején, („ha telik0 gondolta 
ínagában Szorongi ur).

Nehogy valaki megüttközzék rajta, hogy Szorongi 
urnák nincs meg az a rongyos öl forintja, a mibe egy 
pár czipő kerül, kénytelenek vagyunk fizetése hova- 
forditásáról kis havi számadást közölni.

Reggeli, ebéd, vacsora (ez az utóbbi nem nagyon 
számit) összesen — de ne szóljunk ; ne kényszeresük 
Szorongi ural pirulni, szerény életmódja miatt; és 
azután azt sem akaijuk elárulni, hogy Szorongi ur 
havonként 5—10 frtnyi deficzitet kénytelen konstatálni 
a slúsznál.

így tehát már megértjük, hogy épen pillanatnyi 
pénzzavarban szenvedett, midőn czipője búcsúzó álla
potát beismerni többé nem vonakodhatott.

De simán ment; a czipész, véletlenül ellágyult 
lévén (égy negyed órával azelőtt jól végig simított 
néhányszor az élete párján) megígérte, hogy a czipő 
zikker meg lesz öt nap múlva; még kezet is adottra, 
s Szorongi ur örömtelten parolázott a szurtos, akarjuk 
mondani szurKos tenyérbe.

A napok teltek, s Szorongi ur czipője fokozatosan 
romlott.

Letelt a hét is, a régi czipő szolgálatképessége 
és az uj czipő még sem volt meg.

Hogy átkozta magát Szorongi ur, hogy tegnap 

felszólalása is, ki múlt számunkban közlött Fata- 
morgána czimű czikkünkből kiindulva — ha azon e 
czikkben felhozott panaszok valók — nagyon óhaj
tandónak tartaná, hogy a törv. hat. bizottságba több 
hodrusi lakos választassák be, mert e tekin
télyes külutcza ez idő szerint csak egy tag által van 
képviselve. — Miután e kérdés szorosan nem függ- 
össze a szőnyegen lévő tárgygyal és különben is a 
statútumok erre vonatkozó részét meg kellene változ
tatni, ennek érdemleges tárgyalásába a közgyűlés ez, 
időszerint belé nem mehetett.

Véleményűnk szerint a bajon úgy lehetne segí
teni, ha a most már annyira kapós, nagyban és kicsiny
ben kötött compromissum utján történne megállapo
dás, hogy példának okáért a most betöltendő két biz. 
tagság egyikére egy hodrusit választanának meg, az 
általános bizottsági választásoknál pedig abban állapod
nának meg, hogy összesen 3 hodrusbányai lakos vá
lasztassák meg bizottsági tagul.

Ezután tárgyalta a közgyűlés a Sobó Jenő akad, 
tanár, biz. tag által készített ama tervet, mely szerint 
a Zlinszky-féle telken a városi fakert s mellette a 
Rózsa-utczába kanyaruló ut fog elkészíttetni. Ezen ut 
a bélabányai kapu előtt fog bekanyarodni a Rózsa- 
utczába, úgy hogy az ut a kapu előtt ketté fog 
ágazni. E munkálat összes költsége 1505 forintra van 
előirányozva. — E terv kivitelét, Farbaky, dr. Tóth, 
Sztankay, a polgármester hozzászólása és Sobó Jenő 
felvilágosításai után a közgyűlés elhatározta és főispá
nunk indítványára a terv jeles műszaki elkészítéséért 
Sobó Jenőnek elismerést és köszönetét szavazott.

Tárgyaltatott ezután a tanács, illetve a gazdasági 
bizottság által is már tárgyalás alá vett és Gziczka 
Sándor helybeli templomi karnagynak azon kérelme, 
hogy a város által csak nemrég megvásárolt Zlinszky- 
féle telek egy része, azaz egy és fél hold telek a 
részén lévő lakházzal együtt 3500 forint vételár 
mellett neki eladassék. Gziczka Sándor előzőleg jegy
zőkönyvileg az iránt is lett kihallgatva, nem-e volna 

vasárnap este, kissé ki merészelt menni sétálni, most 
talán nem szaladt volna még keresztül a lába czipő- 
jén, mikor fel akarta húzni.

De most már megesett a baj! Még a szobából 
sem mozdulhat ki; csak nem mehet mezítláb vagy 
feketére subiczkolt harisnyában, bár erre is gondolt 
már Szorongi ur. Tehát hivatalba sem mehet. A főnök 
ur bizonyára azt fogja hinni, hogy ő neki, már t. i. 
Szoronginak inacskanyöszöre van; a főnök ur ugyan 
is arról volt hires, hogy a véletlenül hétfőn bármi 
okból a hivatalba nem jövő embert tegnapi-nak gon
dolt, l. i. mámoros fejünek.JMég nyakára küldi az orvost, 
már hiába; még csakugyan legjobbb lesz ágyba feküdni 
s a beteget teltetni, hogy elpalástolja czipőtelenségét.

Szorongi ur a gyors kivitel embere volt. A mit 
gondolt, meg is tette, fogta magát, lefeküdt, s bosszú
ságában állig takaródzott.

Mi mindenre nem gondolt emberünk ott ágyá
ban hemperegve, arra semmi gondunk, de arról meg 
lehelünk győződve, hogy mind a 28 élő norvég költő 
együttvéve sem csinálhatott volna Szorongi ur akkori 
gondolataiból valami tavaszi zöngeményt.

Alig telt el két óra, csakugyan betoppan az orvos. 
„Nos, Szorongi ur, mi baj? mi baj?0
— Vigyen el az ördög! - mormogá Szorongi s 

el kezd nyögni, mintha boszorkány szorongatná.
Nem akarjuk kiszínezni, rrtily lelki állapotokon 

ment keresztül Szorongi, mig az orvos megvizsgálta, 
végül ünnepélyesen kijelentve, hogy „hiszen semmi 
baja sincs, Szorongi ur!°

— Dehogy nincs, de milyen! A tyúkszemeim 
fájnak! - Nyögi ki végre keservesen a pácziens.

Az orvos majd kővé vált bámulatában s azután, 
elkolródott.
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hajlandó többet adni c telekrészért és házéit, mint a 
felajánlott 3500 írt vételárt, mire ő kijelentette, hogy 
többet semmi szín alatt nem adhat ezen ingatlanért.

Dr. Stuller Gyula a mellett szólal fel, hogy a 
Zlinszky-féle telek e része az ajánlattevőnek adassék 
el, mert arra a városnak jelenleg szüksége nincsen, 
mivel a megmaradandó rész elegendő térséget képez 
az ott elhelyezendő faraktár részére. Kiemeli, hogy a 
ház düledezö félben van és hogy ne vegyük el ked
vüket a lakosoknak az építkezéstől, hogy a járvány 
kórház felállítására sem alkalmas e hely és hogy az 
árva és szeretet ház sem lesz odaépithető, mely czélra 
legalkalmasabbnak kínálkozik a városi vigadó. — Ha 
pedig a felajánlott vételárt keveselné a közgyülés) 
rendelje el e telekrészre a nyilvános árverést. Farbaky 
István országgyűlési képviselő és biz. tag ugyanily 
értelemben szólalt fel. — Heincz Hugó tiszti főügyész 
azonban nem tartja szükségesnek épp úgy Sztankay 
Ferencz bizottsági tag sem, hogy e telekrész már most 
sürgősen eladassék, hisz nem lehet tudni — ha monu
mentális épületekre alkalmatlan is e hely - nem-e lesz 
a városnak arra szüksége más czélokra, vagy nem-e kap 
még azért parczellákra osztva nagyobb vételárt. Ugyan
csak ezen véleményt támogatta Chauer Ottó számvevő 
is, ki kijelentette, hogy ha az ott lévő lakházat csekély 
költséggel a város helyreállitatja 250—-300 frtnyi évi 
bért kaphat érte, vagy ha el akarná adni, legalább 5000 
frtnyi vételárt kapna a kert egy részével együtt.

Főispánunk erre az ügy eldöntését szavazás ala 
bocsájtotta, melynek eredménye az lett, hogy a köz
gyűlés Cziczka Sándor kérelmét figyelembe nem véve, 
a telek el nem adását határozta.

A városi vadászati jog bérletét 40 frtnyi bér
összegért Pauer János kapta meg.

A város által kezelt alapok előirányzatánál 
Sztankay Ferencz biz. tag azon nem érdek nélküli és 
meggondolásra méltó indítványt tette, nem-e lehetne 
az alapítványokat egyesíteni és ez által a humánus 
czélt sokkal hathatósabban elérni. Ez alkalomból pol
gármesterünk kijelentette, hogy az árva- és szeretet- 
házra eddig mintegy 20000 frt van együtt, de ez 
egy megfelelő épület megvételére vagy felépítésére 
is kevés és hogy e czélra az alapítványokból elvonni 
mit sem lehet, mert azok jövedelmei az alapítók álla] 
kikötött czélra fordítandók; legfeljebb a szegényalapot 
lehetne e czélra is felhasználni, mit azonban ez úttal 
érdemleges tárgyalás alá venni még nem lehet.

A város által megvásárolt Ertl-féle telekből is 
akart egv részt Majovszky I. megvásárolni vagy leg
alább bérbe venni. E kérdés tárgyalásánál konstatál
tatok, még pedig Pauer János erélyes fölszólalása kö
vetkeztében, hogy jelenleg a város tulajdonát képező 
Ertl-féle major nagyobbik lakása üresen áll, de tárgya
lások folynak arra nézve, hogy oda egv városi tiszt
viselő fog menni lakni. E kérdésnél a gazdasági tanács
nok is jónak látta a felszólalást, de mi csak azt kérdez
zük: „quo usque tandem abutere patientia nostra ? !“

A tanács utasittatott, hogy az üresen álló lakás 
bérbeadásáról gyorsan gondoskodjék.

A rendőrkapitány közegészségügyi jelentésének

De még más megpróbállatés is várt szegény Szo- 
rongira. Nagy garral kitárul az ajtó s betoppan rajta 
hősünk egy régi jó barátja.

.Szervusz, bruderkám ! Be jó, hogy idehaza ta
lállak 1 No most csak öltözz föl és gyere. Mulatni 
jöttem ma a városba, nosza hamar, siess’*

Szorongi barátunk torkát az elfojtott düh szoron
gatta; most meg már mulatni sem mehet; beteget 
kell tettetnie, pedig csak úgy pezseg benne a minden
féle kielégítetlen vágy; ab, szörnyű állapot.

Fogcsikorgatva jelentette ki régi barátjának, hogy ő 
rettenetesen beteg s azért nem mozdulhat ki az ágyból.

A jó barát sajnálkozva ott hagyta szegény Szo
rongd, ki közel volt már hozzá, hogy sárgalázt kapjon 
az epéskedéstől.

De hasztalan minden bosszankodás; el kell szen
vedni a végzet csapásait, ha mindjárt hiányzó czipők 
alakjában is jelentkeznek.

Elmúlt a nap, a nyugtalan éjszaka s Szorongi 
Úr a nagy lelki szorongástól, hogy a kővetkező nap 
is olyan lesz, mint a mai, már olyan állapotban volt, 
mintha most szedték volna ki a gőzfürdőből.

De megjött a mentő angyal: a lábtyumüvész a 
pár czipővel,.

Szorongi ur közel volt hozzá, hogy a czipész 
urat a czipőkkel egyetemben kipenderitse, de azután 
meggondolta magát s mégis inkább felhúzta a pár 
ezipőt, de öröme soha sem telt bennök, s valahány
szor rájuk pillantott, mindig felsóhajtott keservesen ; 
hiszen hiányukkal ők okozták, hogy szolgálat minősítésé
ben korhelynek deklarálta főnöke, miért azután mellőzték 
is az előléptetésnél; és még pi otekczio után sem volt 
szabad nézni, hiszen ezt eltiltotta a miniszteri rendelet- 

* ** 

felolvasása után, miután abból kilátszólag a trachoma, 
különösen Hodruson, nagyobb mérvben terjed, főispá
nunk iniciativájából a közgyűlés elhatározta, hogy az 
orvos-szakértők lehetőleg mihamarább megballgattas- 
sanak és úgy a közegészségügyi bizottság, mint az első 
fokú egészségügyi hatóság az óvó intézkedések meg
tételére felhivassék. (Ezt inár eleve megtette.)

A tárgysorozat többi pontjainál a tanács javas
latai fogadtattak el.

A közgyűlés a főispán lelkes megéljenzésévei, 
ért véget.

KÜLÖNFÉLÉK.
Napirend 1897. november Sí-én.

Naptár: Vasárnap, november 14. — Róni, kai 1. és prot: B. A. olt, 
— Görög-orosz (november 2);'Dem. — Izraelita: Sehéni bj. — 
Nap kel: 6j)ra(50 perczkor: njiugszik: Lóra 7 perezkor. — Hold kel. 
7 óra 53 perczkor délután; nyugszik 11 óra 12 pereikor délelőtt.

Vasárnap nagymise a Nagy-boldogasszonyról nevezett temp
lomban 9 órakor reggel, német egyházi beszéddel.

Nagymise a Szunt-Katalin templomban 8 órakor reggel, tót 
egyházi beszéddel.

Az ág. ov. templomban reggel 8—10-ig tót, 10—11-ig 
magyar isteni tisztelet.

— Személyi hírek. Farbaky István orsz.-gyűlés; 
képviselőnk rövid itt időzés után a fővárosba vissza
utazott. — Ileigl Albert kolozsvári dohánygyári osztály
vezető, a selmeezbányai dohánygyárhoz aligazgatónak 
neveztetett ki. — Palkovits Emil Körinöczbánya város 
főkapitánya nehány napot városunkban töltött.

— Balekbál. „Balekbál* e szóra bizonyos varázs 
fog el engem, bizonyos régi emlékek támadnak föl 
bennem, és sóhajtva idézem magam elé azon boldog 
idői, midőn mint balek rózsás színben láttam a világot 
s csak később ébredtem a sivár való tudatára, hogy 
az élet a küzdelmek szakadatlan lánczolatából áll. 
Szinte irigylem az ak. I. éves hallgatóit, hogy ők csak 
most jönnek azon szép napokba, melyek emlékei 
oly maradandóak szivünkben, és a melyeket onnan 
kitörülni éltünk végéig sem lehet. Eszembe jut a va- 
léta midőn az akadémikus még egyszer teljes frisse
ségében végig gondolhatja egész selmeczi életét, s a 
legtöbben — bár sokszor nehéz viszonyok közt is 
voltak — könnyes szemekkel fogják mondani: „Isten 
veled kis leányvár* mert bizony a valéta napján túl 
nincs emelkedés! A Balekbál az öröm, a valéta a fáj
dalom képe. F. é. nov. hó 6-án lelt megtartva a balek
bál és az ak. I. éves hallgatói igyekeztek is serényen 
munkálkodva mulatságuk sikerét biztosítani. Es fárad
ságuk nem is veszett kárba, mert a terem szépen 
megtelt, mulatni vágyó vig kedves közönséggel. Mennyi 
szív tele remény nyel, tele édes érzelemmel, várta a 
napot és elmúlta után nem egy keserű csalódással 
távozott el a teremből; de talán voltak olyanok is, 
kik azóta nagyon boldogoknak tartják magukat, mert 
epedő szerelmöknek némi tápláló remény jutott osztály 
részűi. Kedvteléssel bámultam a sok szép asszonyt és 
leányt s különösen elkábitottak azon szép virágok, 
melyeket most láttam itt virulni először s önkény
telenül eszembe jutott á tavasz, a szivek tavasza . . . 
Másoknak sikerűi tavasszal rózsára találnia, melyet 
keblén hordhat egész életén, de sajnos ha én valamely 
rózsára akadok annak szirmai előttem bezárulnak, pe
dig megelégednék a legszerényebb ibolyával. A karzat 
a bál alkalmával ismét telve volt, pedig jobb itt lent, 
mint fönt a hőségben s fölkacsintani is bajos, mert 
biztos a nyakfájás, pedig igen szívesen viselné el az 
ember, de sokszor az akaraterő megtör a test ellent- 
állásán. A legtöbben egy kedves est emlékéve] távoz
tak el, az első éves ak. hallgató urak is bizonyára meg 
elégedve a mulatság sikerével. A táncz mind végig 
nagy amimoval hajnali 4 óráig tartott. Winterstein 
Bernát bérlő a báli vendégek jó kiszolgálásában, Laczi 
pedig briliáns muzsikájával most is kitettek magukért. 
A megjelent hölgyek névsorát sikerült következőben 
feljegyezni :

Asszonyok: Arthold Gézáné, Barsyné (Szélakna) Belházy 
Gyuláné, Bózer Károlyné, özv. Berzeviczy Károlyné, Chauer Ottóné 
Cseglédvné, Dianovszky Matild (Darázsi), Elnöki Gyuláné, Dr. Faller 
Károlyné, Fekete Lajosné, Grossmann Vilmosné, Hűlik Beita, Kon" 
rád Lajosné, özv. Kovácsik Fanny, Kőgler Ferenczné, Körmendy 
Lajosné (Zólyom-Brézó), Kubaeska Hugóné, Liha Antalné, Longauer 
Mihályné, özv. Liiley Ferenczné (Darázsi), Margótsy Jánosné 
Miesinay Jánosné, özv, Mihalusz Jánosné, Nigrényi Jánosné, Oswald 
Gusztávné, Platzer Jenöné, Priviezky Rezsőné, Remenyik Károlyné 
Dr. Sehenek Gyuláné, Sehmidt Ferenczné, Dr. Schwartz Ottóné 
Seide Elisabeth, Steffel Andrásné, Sztancsay Miklósné, Telueh 
Istvánná, Westen Henrikné, Zank Gerőné.

Leányok: Arthold Józsa, Aschenbrier Mariska, Barsy 
Ilonka (Szélakna), Bózer Mariska, Berzeviczy Margit, Cáry Blanka 
(Puchó), Fekete Emmike, Grossmann Guszti, Jainnitzky Janka, 
Konrád Rózsa, Kőgler Etuska, Körmendy Rózsa (Zólyoin-Brezó), 
Kubaeska Margit és Jolán, Liha Böske, Longauer Guszti és Mariska, 
Liiley Gizi (Darázsi), Margótsy Gizi, Miesinay Margit, Mjhalus, 
Mariska, Mráz Jolánka, Oswald Sárika, PJatzer Gizi, Priyiczky 
Margit és Ilka, Sehmidt Etel, Sehmer Aliee, Seide Aranka, Steffel 
Etelka, Telueh Etel, Wankovits Hermin, Westen Miczike,

— Eljegyzés. Érti Jenő ruttkai vasúti mérnök, 
eljegyezte Cseh Kornélia kisasszonyt, Cseh Lajos kir. 
bányatanácsos és főbányageologus és neje szül. Érti 
Kornélia bájos leányát.

— Halálozás. Oberaygner Kálmánné szül. Jandáky 
Emma f. hó 10-én Alsó-Hámorban meghalt. Férjén 
és gyermekein kivül széles körű rokonság gyászolja a 
62 évet élt úrnőt. Temetése e hó 12-én ment végbe 
Alsó-Hámorban, az engesztelő szt. mise áldozat pedig 

az elhunyt lelki üdvéért a zsarnóczai róm. kath. temp 
lomban lett f. hó 13-án a Mindenhatónak bemutatva.

— Jótétemény. Lapunk múlt számában közöl
tük, hogy Hodruson Szászik József nevű bányamunkás 
öngyilkos lett és hét kis gyermeket hagyott hátra. 
Most arról értesülünk, hogy a Geramb Unió, melynek 
bányájában dolgozott Szászik, elengedte ennek összes 
előlegeit és társulati tartozását és még az első segélyre 
a gyermekeknek pénzadományt is juttatott.

— Breznyik adomány. A boldog emlékű Breznyik 
János tudvalevőleg végrendeletileg a csabai gymnazi- 
umnak adományozta azt az összeget, mely részére 
kijárt volna az .alsó-fehér körös kölcsönre a csabaiak 
által befizetett s visszautalványozott 57 ezer forintból. 
Az elöljáróság által megállapított kulcs szerint ez az 
összeg 2169 frt 56 kr., mely a csabai gymnasium- 
nak jut.

— Két törv. hat. biz. tag választása lesz 
deczember 3-án a városháza tanácstermében. A város
ban elterjedt téves véleménynek eloszlatására, hogy 
csak választók lehetnek választottak, újból ismételjük, 
hogy a törv. hat. bizottsági tagságra minden selmeczi 
lakos megválasztható, ki Írni és olvasni tud, és 24-ik 
életévét betöltötte, tekintet nélkül bármily adófizetésre, 
vagy választási jogosultságra. így rendeli azt a törvény.

— Lyceumunkról. Egészen csendes, de egysze
rűségében annál meghatóbb ünneplésnek volt a szin
tere e hó 8-án az ev. lyceum könytárterme. Az ott 
tartott tanári gyűlésen ugyanis Moesz Géza tanár üdvö
zölte Jezsovits Károly igazgató-tanárt, kii az okt. 22-én 
Budapesten tartott ev. egyház egyetem közgyűlése újabb 
6 évre megválasztott e díszes állásra, mi által nem
csak a megválasztottnak eddigi működésével való 
teljes megelégedését fejezte ki, hanem a tanári karnak 
is leghőbb óhaját teljesítette, melynek tagjai az ő ta
pasztalt, és collegiális vezetése alatt továbra is remé- 
nyelhetik, hogy magasztos hivatásuknak megfelelhes
senek. Jezsovics Károly megköszönve e meleg ovatiót, 
a maga részéről és tanártársai nevében szívélyesen 
köszöntötte Miesinay János tanárt, ki e tanévvel 
kezdte meg működése 26-ik évét, kívánva neki, hogy 
mint eddig, úgy ezután is tanártársai és a tanuló 
ifjúság szeretetében találja legfőbb jutalmát. Ugyan
ezen gyűlés határozta el, hogy tisztelegni kíván Farbaky 
István országgyűlési képviselőnknél azon alkalomból, 
hogy az ev. egyház egyelem közgyűlése a lyceum 
felügyelőjévé ismét őt választotta meg. Ezen tisztelgés 
e hó 9-én meg is történt, mely alkalommal Jezsovics 
Károly igazgató-tanár szavaira Farbaky István orsz. 
gyűl, képviselőnk meleg hangon biztosította a tanári 
kart, hogy az iskola felvirágoztatására ezután is meg 
fog tenni minden tőle telhetőt. Az ő valamint Jezsovics 
Károlynak az ev. egyházegyetem közgyűlése által 
történt megválasztásával tényleg életbe lépett az uj 
iskolai szervezet, melynek értelmében a lyceum fel
ügyelői és igazgatói állásait ezentúl ezen egyházi 
testület fogja betölteni. A felügyelő továbbra js elnöke 
az iskolai tanácsnak, mely a lyceumot közvetlenül 
kormányozza. Ennek az iskolai tanácsnak a tagjait 
pedig ezentúl is felerészben a helybeli egyház conventje, 
felerészben az egyházkerület közgyűlése választja. A 
selmeezbányai egyház a következőket választotta meg 
az iskolai tanács tagjaivá: Bernhardt Adolf, Gretzmacher 
Gyula, Heincz Hugó, Hlavatsek András, Kachelmann 
Farkas, Kostenszky Adolf. Moesz Géza, Schelle Róbert, 
Sóltz Vilmos, Sobó Jenő, Svehla Gyula és Wankovits 
Lajos urakat; a dunáninneni ág. hitv. ev. egyház
kerület pedig az ő szeptember 9. és 10-én Pozsony
ban tartott rendes közgyűlésén: Beniczky Árpád, 
Csömöz Miklós, Ivánka István, Kachelmann Károly, 
dr. Láng Lajos, Laszkáry Pál, Kosztolányi Sándor, 
gr. Stainlein Ottó, Vajda, gr. Zay Miklós, Sembery 
Imre és Raab Károly urakat. Ezeken kivül még hiva
talból tagjai a tanácsnak a selmeezbányai ág. hitv. ev. 
egyház rendes lelkészei és a lyceum igazgatója.

— Sikeres vizsgaletétel. Zanzotto Vilma, Zan- 
zotto Lajos polgártársunk leánya f. hó 10-én a po
zsonyi posta- és távirda igazgatóság előtt sikeresen 
tette le a szakvizsgálatot.

— Rendőri hirek. Lopások. Szemtelenül vak
merő lopást követtek el eddig ismeretlen lettesek 
Linder József szabómester házában. A háztulajdonos 
és neje és a cselédség még ébren volt s ennek daczára 
esteli 10 óra tájban a tehénistáló ajtajának feltörése 
után egy tehenet loptak el onnét. Á rendőrség csak
hamar értesülve lett a tett elkövetéséről és a tettes 
kinyomozásával Aschner Ferencz rendőrtiszt két rend
őrrel kiküldetett. A nyomok Tópatakon keresztül egé
szen a bábaszéki sűrű erdőig vezettek, honnét azonban 
tovább nyomozni nem lehetett. Több gyanúsított egyén 
lett ugyan kihallgatva, de eredmény nélkül. E vakmerő 
lopást csak oly ember követhette el, ki a helyi viszo
nyokat alaposan ismerte, vagy azokról valaki — talán 
valamelyik volt cseléd — által ki lett tanítva. — Ffövid 
időn belül ez a második tehén lopás, a nélkül, hogy 
a tettesek kinyomoztattak volna. — A múlt napok
ban Sztankay Ferencz malma niellett a Szepl-antali 
úton lévő egyik ház udvarából 11 darab tyúkot 
loptak el, — talán már nem is kell mondanunk, 
hogy ismeretlen tettesek. A kár ezúttal valóban egy 
szánalomra méltó asszonyt ért, kinek talán e baromfi 
állomány képezte egyedüli vagyonát és iél forrását. 
— Hirtelen halál a bányában. Talapa Mihály teremtő 
tárnái bányamunkás munkaközben éjjeli 11 órakor 
hirtelen rosszul lett s mire társai segítségére siettek, 
meghalt. A hullát azonnal kiszállították és Riedl bá
nyaaltiszt még az éjjel értesítette az esetről Hein F. 
bányagondnokof, ki azonnal előhivatta Dr. Buday és 
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Dr. Schlesinger orvosokat, valamint Lindmayer János 
hodrusi tb. rendőrfogalmazót, kik az esetről jegyző
könyvet vettek fel. Az orvosok a hirtelen beállott 
halál okául szív szélhüdést konstatáltak, melyet az 
alkoholizmus okozott.

— Az országos bányászati és kohászati egye
sület központi választmánya tegnap szombaton d. u. 
5 órakur Sóllz Vilmos főbányatanácsos, ügyvivő alel- 
nök elnöklete alatt választmányi gyűlést tartott, melyen 
folyó ügyek voltak napirenden.

— Vidéki hírek. Véres verekedés. Zsarnóczán f. 
hó 6-án Marék Vilmos ökrei legelészés közben Turcsán 
János búzavetésébe kerültek s Turcsán az ökröket 
behajtotta. Marék Vilmos, Mihály nevű 19 éves fiát 
elküldte Turcsánhoz, hogy az ökröket adja ki s a kárt 
hajlandó megtéríteni. Valahogy erre dulakodás közben 
Turcsán Marekot úgy találta fejen ütni, hogy az vértől 
boritottan bukott le. A dolog a járásbíróság elé kerül. 
-— Zsarnóczán újévtől kezdve a kincstári orvos Dr. 
Buday Mór helyett, Dr. Dusinszky József lesz. — Tűz. 
Zsarnóczán Máiis János me zőrendörnek a múlt héten 
a szénája leégett. — Mulatságot terveznek. A szandriki 
gyári munkások Katalin napra. — Zsarnóczán a tor
nyon egy szörnyen rósz óra van. Az óra minden 
órában vagy 6 perczet siet, mely egy napon közel 2 
és fél óra. Ez magában véve nem lenne nagy baj, 
mert az ember egy kis számítással utána tudna iga
zodni. A fö hiba az, hogy a szél a mutatókat, folyton 
hol előre, hol hátra tolja, minek az a csúfos kellemet
lensége van, hogy sohasam harangoznak pontos idő
ben. Hozzájárul még az is, hogy a harangozó gyakran 
részeg s ha sietős a dolga néha félórával is előre 
hajija. Bizony" nagyon jó ienne már ezen segíteni, 
mert igen érdekében áll egy akkora községnek, mint 
Zsarnócza, hogy jó órája legyen, mit a nép nagyon 
szívesen venne, sőt a gyűjtéshez hozzá is járulna. A 
dolog csak vajúdik s a drága idő meg múlik, a nélkül 
hogy az pontosan ki lenne mutatva. Talán igy lehetne 
alkalmazni a közmondást: Bomlik, mint a zsarnóczai 
toronyóra. — Panasz egy vasúti kalauz ellen. Zsarnó- 
czáról Írják nekünk, hogy a Léva-garamberzenczei 
vonalnak nagyon megörült a nép s alig egy éve, hogy 
megnyílott s már is nagy forgalomnak örvend. Azon
ban ezen örömben igen sok az ülöm. Van ezen a vo
naton egy olyan kalauz, ki sok kellemetlenséget okoz 
az utazó közönségnek. A tót köznépet nem tartja 
embernek s azt mondá nekik: Majd megmutatom nek
tek ti kutyák, hogy ki egy kalauz* s két-három állo
mással tovább viszi őket. Egy utast pl. Geletnek he
lyett Garamberzenczén bocsátott ki, vagy 15 tót mun
kást Garamrév helyett Zsarnócza-Fürészmalomig hozott 
s ez gyakran előfordul. Persze az a szegény tót nép 
nem ért ahhoz, hogy miképpen keltene eljárnia s ha 
talán tudná is, nem merné megtenni. Jó lenne egy 
kissé utána nézni a dolognak illetékes helyen, mert 
nem hihetjük, hogy tudomása volna ezekről az igaz
gatóságnak.

— A helybeli kereskedelmi és hitelintézet 
igazgatósága f. hó 6-án tartott ülésében elhatározta, 
hogy f. hó 28-ára rendkívüli közgyűlést hiv össze, 
melynek egyedüli tárgya az intézeti igazgató válasz
tása lesz.

— Elkésett vonat. A Garam-Berzenczéről Sel- 
meczre jövő rendes (vagy talán rendellen ?) esti vonat 
múlt csütörtökön elkésett és csak 9y2 órakor robogott 
— azaz akarjuk mondani sompolygott — be a pálya 
udvarra. Az elkésés oka az, hogy vízhiány miatt a 
gép Bélabányán kellő viz mennyiséget magába nem szív
hatott és kénytelenek voltak a szükséges vizet a közeli 
árokból kupákkal hordani, hogy a gépet megindíthassák. 
—■ Nem lehetett volna segíteni rajta egy bélabányai 
büdös viz spriczerrel ? ? Jaj be herczig, a magyar 
államvasutak méltóságának megfelelő állapotok ezek !!

— A franczia nyelvből kivan oktatást magán 
órákban adni Harsány! Ferencz képesítettgynmnasiumi 
tanár. Melegen ajánljuk közönségünk figyelmébe.

— Pályázat van hirdetve a Selmecz városi 
mérnöki állásra. Az állás javadalmazása: 1400 frt 
évi fizetés, 250 frt lakpénz, 60 m.s tűzifa és évenként 
legalább 100 frtnyi légszeszgyári felügyeleti dij. A 
kérvények e hó 20-ig adandók be a polgárrnesteii 
hivatalba.

— Megszökött rab. Daubner Mária a többször 
megbüntetett tolvajnő mull csütörtökön egy őrizetlen 
pillanatban a helybeli kit. járásbíróság fogházából 
megszökött. Kézreketitése iránt megtétettek azonnal a 
szükséges intézkedések.

— A koldus hagyatéka. Nem régen említést 
teltünk arról, hogy Hodrusbányán elhalt a városszerte 
ismert kis púpos koldus, Máday János és utánna majd
nem 3000 frtot tevő pénzintézeti betéti könyvecskék 
maradtak. E betéti könyvecskéket a hodrusi biztos azon 
okból, mert az elhalt nővérét gyenge elméjűnek és pa
zarlónak tartotta és ezen egyedüli örökösnek egy nagy
korú siketnéma lánya is van, hatóságilag magához vette 
és később a selmeczi városi árvaszékhez azon jelen
téssel terjesztette be, hogy az elhalt örökhagyó egye
düli örököse, avagy nővére özv. Benedikti Katalin 
gondnokság alá helyeztessék, mert könnyen elpazarol
hatja az örökségét és akkor siketnéma gyermeke a város 
terhére fog esni. Az árvaszék a gondnokság alá helye
zést ezen egyszerű jelentésre elrendelte, mi ellen az 
örökös fellebbezett és a közigazgatási bizottság az árva
szék végzését megsemmisítette ugyan, de a gondnokság 

alá helyezés megtételére a tisztiügyészt felhívta és addig 
a betéti könyveket árvatári őrizet atá vétette. Történt 
azonban, hogy az örökös, ki dr. Máltás Károly tiszti 
főorvos állítása szerint (kétszeri vizsgálat után!) telje
sen ép eszű és a viszonyok higgadt meggondolása után 
pazarlónak sem tartható, mert ha az lett volna, úgy 
bátyjával, az örökhagyó koldussal, kivel 14 év óta egy 
háztartásban élt, bizonyára nem takarított volna össze 
3000 frtot, a rendes bírói hagyatéki eljárást megindította. 
Ennek befejeztével a hagyaték biróilag jogérvényesen a 
nővér javára leszavazhatott, sőt mi több, a hagyatéki 
érték biróilag az egyedüli örökös javára kiutalványozla- 
tott és az átadásra az árvaszék biróilag megkerestetett. 
Igen mérvadó oldalról erre azon közvetítő ajánlat 
tétetett, hogy 1000 frt. maradjon a siketnémának 
minden eshetőség számbavételével való eltartására, a 
többi adassék ki az örökösnek. Ezt az örökös elfo
gadta volna és erről hivatalos jegyzőkönyv és vétetett 
fel. Ennek daczára azonban, mint halljuk, az árva
szék előbbi álláspontja mellett maradt, a hagyatékot 
még az 1000 frt. visszatartásával sem akarja, da
czára a jogerős bírói végzésnek, kiadni; a gondnokság 
alá helyzési eljárást pedig azzal kezdte meg, hogy az 
örökös papját, lelkipásztorát hallgattatta ki vélemény 
adás iránt. Ha valaki, mi tiszteljük a lelkipásztorok 
véleményét — lelkiekben, de tételes törvények intézke
déseit a hivatott bíróságoktól várjuk és ezen egész 
eljárást közmegbirálás alá bocsájtjuk, felhiva egyenesen 
erre a belügyminister, mint legfőbb gyámhatóság figyel
mét is. ügy vagyunk értesülve, ha leszármazó vagy más 
örökösök a gondnokság alá helyezést nem kérik és 
kiskorúak egyáltalán — mint a jelen esetben — 
érdekelve nincsenek, az árvaszéknek nincsen joga a 
gondnokság alá helyezést kimondani; csakis a bíró
ságnak, melynek jogérvényes határozatait mindenki, 
tehát az árvaszék is respektálni tartozik. Ilyen ese
tekben nem a személyeket, de az ügyet, a jogrendet 
kell egy hatóságnak szem előtt tartania.

— Marhavásár lesz Szent-Antal szomszéd köz
ségben e hó 19-én jövő pénteken.

— Katalin-bált rendeznek a selmeczbányai ipa
rossegédek 1897. évi november hó 21-én a sembery- 
féle teremben couplet, monolog és szavalattal egybe
kötve, Jegyek kaphatók : Ochtendung Ignácz úr szivar
tőzsdéjében és Tuschl Gusztiin czukrászatában. A ze
nét Balogh László vezeti. Kezdete este 7 órakor. A 
meghívók már szétküldettek.

— Gletseherek a Szentháromság-téren. Milyen 
boldogok vagyunk mi selmecziek mégis, hogy nem kell 
messzi menni és a nagy Alpokat megmászni, hogy glet- 
scherereket láthassunk. Egyszerűen menjünk el a Szent
háromság-térre és ott a medenczéből vígan folydogáló 
viz befagyása okozta — bár kisebbszerű, de elég hosszú — 
gletschereket találhatunk, melyen az iskolás fink pom
pás kedvteléssel csuszkáinak, nemes sportjukat kellő 
lármával kisérve. Hogy e mindig szélesebb medret nyerő 
vízesés befagyott állapotábarpés már-már a sz. Katalin- 
templomig tartó hosszában mily remek látványt nyújt, 
arról ki-ki meggyőződhetik, ha azt megtekinti.

— Czimbalom oktatást óhajt adni Balogh 
László zenekarának kitűnő czimbalmosa. Felhívjuk 
erre l. közönségünk figyelmét.

— Az első osztálysorsjáték I-ső osztályú hú
zása e hó 11- és 12-én megtörtént bizonyára sok em
ber örömére, de még több ember csalatkozására fog a 
húzás eredménye szolgálni. Ámde kik most nem nyer
tek, játékukat nagyobb kilátással folytathatják a Il-ik 
s illetve később a Ill-ik és igy a VI-ik húzásig Váro
sunkban is több nyereményt értek el, igaz, hogy csak 
kisebb nyereményeket ; legalább eddig nem jutott tudo
másunkra, hogy itt valaki nagyobb nyereményt nyert 
volna. A kisorsolt számokat az összes budapest napi
lapok hozzák és igy azokból ki-ki megtudhatja, hogy 
nyert-e vagy sem és ha igen, hogy mily nyeremény
nyel kedvezett neki a —- szerencse.

— Világítási mizéria. — A felső rózsa-utczai 
lakosok — mint halljuk —■ tömeges aláírás mellett 
fognak egy indokolt kérelemmel fordulni a város ta
nácsához, hogy legalább két lámpa állíttassák ott fel, 
mert nemcsak a közlekedés van a sötétség miatt szer
felett megnehezítve, hanem a közbiztonság is nagyon 
veszélyeztetve van. Hisszük, hogy e méltányos kérel
met a tanács teljesíteni fogja, annyival inkább, mert 
ezen utcza szabályozása mar amúgy is tervbe van 
véve.

Tolvajok dala.
— Szabadon Schiller: „Haramiákéból. — 

Éneklik: a seltneezi lopászok 

Szabad a mi életünk, 
Csupa gyönyörben élünk: 
Éjjel, nappal működünk, 
Senkitől mi nem félünk I 
Biztos hely a mi Iákunk, 
S néha a hold a napunk. 
Zsírt, szalonnát talpakat 
Lopunk a sok raktárból;
S ha pénz kell a papokat 
Zavarjuk nyugalmából.

De többet is merünk mi, 
Tehenet is viszünk ki.
Pálinkát, bort söröket,
Húst, baromfit, bőröket,
Mit loptunk a napokban 
Tartunk dús raktárokban, 
De rendőr oda nem jut. 
Pedig vezet oda ut.
Mig a rendőr adót ir
S velünk bánni el nem bir : 
Addig mi szabadságban 
Dolgozgatunk javában.
S tervet fogunk gondolni,
Mint lehetne ellopni,
— Nagyobb biztonság végett — 
Az egész . . . . rendőrséget.

Piaczi árkimutatás
1897. év november hó 13-án tartott hetivásárról.

Az árú
megnevezése

' Ára Az árú 
megnevezése

Ára
llegal legm ■legaljlegm

Búza . . mázsája 10.- 11.- Borjúhús. • klg.-ja -.50 -.60
Rozs . . 6.90 9.- Sertéshús. -.48 -.52
Árpa . . 6.50 7.- Kolbász . -.70 -.80
Zab . . 6 20 6.70 Szalonna. —.64’—.70
Bab . . „ 16.- 17.- Disznózsír _ .— —.70
Borsó . . „ 12 — 14- Ludzsir . 1 — 1.20
Lencse . „ — 20.- Vaj . . -.70 -.80
Mák . . „ 20,- 24.— Túró . —.28 -.36
Búzaliszt . „ 18.- 20.— Méz . . 1.— 1.40
Rozsliszt . „ 16.- 18.- Buzakenyér -.12 -.16
Árpadara. „ 16.- 18.- Szopós malacz drbja 2.— 3.-
Rizs . . „ 18.- 26.- Nyúl . 1.20 1.30
Káposzta fejenként -.05 -.08 Tojás . -.02 -.03
Burgonya egy zsák 2.50 3- Csibe. • párja -.40 -.80
Nyers kávé klg.-ja 2.— 2.50 Kappan . L— 1.20
Bors . . . „ 1.20 1.30 Kacsa 1.- 1.50
Paprika . . ,, -.80 1.20 Liba . 1.20 2.-
Czukor süveg „ —.44 -.48 Tej . . . literje -.08 -.10
Czukor koezka „ -.46 -.50 Tejszín . -.20 -.24
Marhahús . „ -.44 -.50 Boreczet . —.36 -.40
Juhhus . . „ -.44 -48 Tűzifa méterje 1.45 2.50

Selmeczi telefon hírmondó tudósítása.
Zóna idő: november 14-ike, vasárnap d. e 9 óra pontban.

Azt hisszük, hogy t. olvasóinknak jó szolgálatot teszünk az
zal, ha felhasználva az egész világgal való telefon összeköttetésün
ket, a jövő hétre az időjárást megjósoljuk.

Hétfőn télies idő valószínű havazással, de ha nem havazik, 
akkor kedden talán kiderül és nulla körüli hőmérséklet várható; 
ha azonban hőemelkedés áll be, akkor szerdán könnyen eshetik, 
de az eső állandó nem lehet, mert csütörtökön darává és pénteken 
hóvá változhatik, szombaton azonban régi jó szokás szerint legalább 
10 perezig a nap is kisüt, a további időjárásról nem állunk jót.

Külföldi híreink.
Csulalongkorn siami király haza érkezett s a midőn otthon 

rágyújtott egy selmeczi pipára, eszébe jutott, hogy nálunk még 
nem volt, elhatározta, hogy tavasszal ellátogat ide is, addig is 
nyaraló részvényt vesz, hogy tőkéjét igy is gyarapítsa.

Krétából arra a hírre, hogy nálunk nyugdíjazások lesznek, 
küldöttség jön, mely a nyugdíjasok közt kormányzót fog keresni, 
ki a zavarokat lecsillapítsa.

Az új amerikai aranybányákban a mi Móder-tárónk feltárási 
módozata szerint fognak dolgozni, amely a legélőnyösebb és leg
rövidebb idő alatt fényes eredményt hoz.

Berlinből szerkesztőségünhöz egy tárczát küldöttek, a melyet 
egy ott utazó polgártársunk vesztett el; van benne egy névre 
szóló zálogezédula, két váltó, egy névsor és egy.női fotográfia; 
tulajdonosa nálunk átveheti.

Prágából szóesövezik, hogy egy ott tartózkodó selmeczi volt 
tanuló magyar kört alakított, amelyben csak magyarul szabad be
szélni és dalolni, a csehek nem jó szemmel nézik az ifjú hazafias 
bátorságát.

Konstantinápolyban a szultán háremébem majdnem hajba 
kaptak a hölgyek egy vég hodrusi csipke miatt, a szultán csak 
azzal békithetto ki őket, hogy felhozza ide hölgyeit, a hol mindegyik
tetszése szerint válogathat.

Belföldi híreink,
A budapesti tőzsde kuglizó részvényeinkért csak úgy töri 

magát, félős, hogy a gyors áremelkedés egyszerre fog esni, ami 
kínos reakeziót fog szülni a világpiaezon.

Ausztriában a képviselők napidijak helyett fájdalomdijakat 
és rekedtség ellen természetben sárgaczukor porcziókat fognak 
kapni.

Iglóról értesítenek, hogy a színészeket alig tudják ott ma
rasztalni, mert Selmecz után vágyódnak, ahol koplalásukat erköl
csileg pártolták,

A beszterczebányaiak készek vízvezetéküket átengedni, ha 
mi is odaadjuk nekik cserébe az-óposta palotánkat.

Körmöczbánya csöndjét kínosan zavarta meg egy nagy bőgő 
húrjának elpatfanása.

Lueger nem akar jönni Zsarnóezára, mert ninos elég anti- 
semita, a város nagy neki és zajos.

Léva főterét kikövezik, hogy a sárnak biztos alapja legyen.
A szepesiek városunkat disz szepesi várossá választották 

meg. mert egy városban sem fogy el annyi szepesi virsli, mint 
nálunk.

Békés-Csabán a selmeczi epigrammákat kidobolták és a Fiume 
oldalán ércztáblára vésték.

Nagy szállítmány fog érkezni szerkesztőségünkbe az Újépület 
lerombolt falaiból; aki ereklyét akar belőle, kaphat jó pénzért, de 
csak métermázsánként kapható, patkányok csak megrendelt számban 
érkeznek.

Helyi híreink.
A zsidó templom melletti közkút már várja a tavaszi esőzé

seket, hogy jóllakjék vízzel.
Az üresen maradt színházi teremben az egerek és patkányok 

congresszusra jöttek össze, hogy elnököt válasszanak, mert volt 
elnöküket a színházi ládákban véletlenül Iglóra vitték.

A lyceumba a műegyetemről egy épitő szakbizottság jön, 
hogy felülbírálja a megtörtént átalakítást.

A „Selmeczi Füllentő*1 szerkesztőt keres, ki nyomni is kö
teles, politikus előnyben részesül.

Mivel a honvédszobor megjött, elhatároztatott hogy a fő- 
uteza egyik kirakatában állandóan kitétetik, a tőkéből a kira-.at 
bérét fizetik addig, a mig telik.

Egy vállalkozó kész gőzfürdőt felállítani, ha akad elég lump 
a kik vállalkoznak arra, hogy fejükből a gőzt engedik csöveken 
a kazánba vezetni.

Miután a minap vízhiány miatt megakadt a vonat Bélabányán 
és az árokból kupákkal hordani a vizet, kissé unalmasnak bizonyult 
be; a bélabányai vízvezetéket most már a magyar államvasutak 
költségére fogják gyorsan elkészíteni. „Vivat Soroksár!"
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Egy interpallatióra következő határozatot hoztak : Több ren
dőr nem lesz, ha pedig nincs rendőr, nem keli lámpa sem, ahol 
meg nincs lámpa, oda minek a rendőr!

A. easinói dákókat eladják szalonna sütő nyársnak.
A ki zamatos magyar tájnyelvii fohászokat akar hallani, az 

pénteken este menjen a főtéri országút mellé, ha van haja, égnek 
all, ha nincs, kinő.

'Nem füllentettünk akkor amidőn hírül hoztuk, hogy városunk
ban uj lap indul meg; de nem a „füllentő" czim alatt, hanem 
ezirne lesz: „a selmeezbányai politikai pikoló" szerkeszti: Nikolo 
és megjelenik minden hétfőn az esteli sötétségben.

A világ kalendáriúmi nagy congresszusa elhatározta, hogy 
tekintettel a selmeezbányai politikai pikolonak megjelenési idejére a 
vasárnapot keddre, a keddet szerdára, a szerdát csütörtökre s végül 
a csütörtököt hétfő esti 7 órára helyezi át

Múlt heti hírünk rossz information alapult, kénytelenek va
gyunk visszaszini: az asztaltársaság azért alakul meg, hogy a ven
déglős a télre, kék rókabőrös kaezagányt vehessen.

Külön expresstavirat az 0 1 y m p u s r ó 1.
Jupiter főisten Cupidónak, mivel a selmc-zi balek bálon 

összes nyilait kilődőzte, a diszbalek ezimet és jelleget díjmentesen 
adományozta.

Hírmondó.

Eladok
nagyon olcsón és előnyös feltételek mellett

137 darab 
seimeczi keresk. és hitelintézeti 

RÉSZVÉNYT, 
darabját 75 forintjával.

Előleg 15 írt, a vételár fenmáradó része 
pedig kellő (váltó) fedezet ellenében 1898. évi 
jülius 1-én fizetendő, kamatokat nem 
számítok.

Bordókat is eladok összesen 1500 hccto- 
liter űrtartalomban, liectoliterjét 1 forintjával 
számítom.

a legdivatosabb, tartósabb és finomabb 
küiönféle bei- és külföldi szövetekkel dú
san felszereltem és azok nagy választékban 
állanak a tisztelt közönség rendelkezésére,

A midőn ezt nagyra 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 

üzemmel György 
szabóííziet tulajdonos.

Mell Jakab

I. magyar kir. szabadalmazott

ÖSZTOflRSJm 

100,000 sorsjegy 50,000 nyeremény. 

Második osztály.
Hetét 20 korona.

Húzás: 1897. deczember 10- és 11-én.
Korona. Figyelmeztetnek azok, kik 
70000 I"ső osztályra szóló sors

jegyeket vettek, de sorsje
gyeik nyereménynyel ki nem 
huzattak, hogy ugyan azon 
számú sorsjegyeket a Il-ik 
osztályra is ugyanazon el
árusítónál vehetik meg, ki
nél az I-ső osztályra szóló 
sorsjegyeket vásárolták, ter
mészetesen a II. osztályú 
betét lefizetése mellett.

Nyeremény.
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A II.
Egy egész . . 
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Egy nyolezad
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a nyerhetés esélyei már sokkal elő

nyösebbek s mentöl tovább — a Vl-ik osztályig — játszik
az ember, a nyerhetés sánczai annál kedvezőbbek.

Eichel Sándor özv. és utódja
a m. kir. szab, osztálysorsjáték főelárusitói

SELMECZBÁNYÁN. (Kis állatvásár-tér.)
Az Ezüst-utczában az I./12 szám alatt fekvő 

Grescho-féle 

VENDÉGLŐ w lakházzal együtt -w 
azonnal bérbeadatik vagy eladatik.

A vendéglő áll egy nagy és egy kisebb helyiségből 
s hozzátartozó konyhából, a mely mellett egy nagy 
pincze van; a lakházban van két szoba. Minden a 
legjobb karban. A vendéglő mostani felszerelésével 
vagy a nélkül adatik el s venni szándékozók kéretnek, 
hogy a ház tulajdonosához, Gréscho Jánoshoz for
duljanak.

Az áruknak túl halmozottság a és üzletem uj berendezése miatt, elhatároztam, hogy

összes áruimat
40“ <• s o dá ki t o s o 1 c m <6 áron *^3 

a nagyrabecsült közönségnek megvételre felajánlom.
Női divat kelmék, duplaszélesek, 18 krtól kezdve dús választékban, legújabb 

divatu finom szövetek és selymek, vászon, siffon, canafasz, téli és selyem ken
dők, zsebkendők, keztyü, harisnya, Jager-féle ingek és nadrágok, fehérnemüek, 
nyakkendők, kalapok és esernyők a legnagyobb választékban; de különösen női 
confectiok u. m. kabátok, gallérok és felöltők; smyrna, axműnszter és jutta 
szőnyegek, ágy és asztaltakarók, csipke és szövet függönyök és más áruim, 
csodálatos olcsó árak mellett kaphatók.

A ki tehát mesés olcsón és jól bevásárolni akar, annak érdekében fek
szik áruimat mielőbb megtekinteni.

Becses látogatását kérve maradok kitűnő tisztelettel

STEINER BERNÁT.
a közeled# karácsonyá ünnepekreI

Van szerencsénk a n. é. közönség becses tudomására hozni, hogy Selmeczbányán, a főtéren lévő
Mihálik-féle házban

uj czipís^üsletetj illetve kész csipa áruházai 

nyitottunk, melyben raktáron tartunk különféle férfi-, női- és gyermek-czipőket és meg’rendelésekre mér- 
szerint gyorsan, tartós és csinos kivitelben s jutányos árak mellett készítünk czipőneműeket.

Üzletünkben „Asbest“-talpbél (betét) is kapható.
Amidőn uj vállalatunkat nagyrabecsült pártfogásába ajánljuk, egyúttal maradunk kitűnő tisztelettel 

alázatos szolgái

^ícli lisztéi* M. é® fia.

ték

Gyár: Alsó Mámor, Barsmegye.
Gyári főraktár: iSTDAFEST, At.drássy-tit 2®. (I. ein.) 

Raktár: iTX'S, I., Seilerga sse 1. szám.

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

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

szabóüzletemet

A téli idényre

mely az 1752-ben Selmeczbányán alapitolt Geramb J. J. unió tulajdona,
saját vagy adott rajzok szerint előállit:

gCS" ni i fii cl e n ii e in íi e íz íi s t sí i- fi t, 
mint asztaldíszeket, gyümölcstartókat (jardiniéres-készleteket), zsirandolo- 

kát, gyertyatartókat, serlegeket, 
dísz-emléktárgyakat és versenydijakat, 

mindennemű evő-készletet gazdag választékban, 
pipere-tárgyakat, stb. stb.

^Legolcsóbb bevásárlási forrás!


