
Selmeczbánya, 1898. IV évfolyam, 2. szám. Január 9

• ii
Hivatalos, magán és nyilt-téri hirdetések megállapított díj

szabásunk szerint számíttatnak és minden általunk közölt 

hirdetésre felvilágosítás ingyen adatik.

Előfizetési ára :
4 frt.
9 -1 íj

1

Egy évre............................................
Fél évre............................................
Negyedévre........................................

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

könyvkereskedésében.

Kiadó tulajdonos és felelős szerkesztő :

SZENTGYÖRGYI EDE.
Szerkesztőség és kiadóhivatal: Rózsa-uteza 61./III. sz. a. hová 
a lap szellemi közleményei és az anyagi rész is czimzendő.

Meeielen minden vas ár n a n.

Az ipoly-völgyi vasút és városunk.
Az ipoly-völgyi vasutat, mely Ipolyságtól 

Németin keresztül Korponáig fog építtetni, már 
a jövő hónapban kezdik építeni. E vasút előre 
láthatóleg ez évnek november haváig el is fog 
készülni és a forgalomnak is át fog adatni.

E vasút építését mi közönnyel nem nézhetjük, 
mert hiszen az e város érdekeit igen közelről érinti 
és kiszámíthatatlan következményekkel jár.

Igaz, hogy Horsitz Frigyes vállalkozónak 
ajánlatát, mely szerint bizonyos feltételek mel
lett a vasutat hajlandó volt Némethitől a selmecz- 
bányai fémkohóig széles vágányuan kiépíteni, 
városunk közönsége nem fogadta el és nem ment 
egyáltalában abba bele, hogy az ipoly-völgyi 
vasút, építéséhez, a vasúti építkezés czéljaira 
már megszavazott, sőt, ha jól tudjuk, miniszte- 
rileg is jóváhagyott 150,000 forint fordittas ék.

Igaz, hogy városunk kívánalma az volt, 
hogy a vasút Németitől kezdve Garam-Berzen- 
czéig építtessék ki még pedig széles vágányuvá, 
de a rengeteg költségek miatt ez sem volt tel
jesíthető. Igaz, hogy lapunk is több ízben emelt 
kifogást az ellen, hogy egy a kincstári kohóig 
vezető csonka vasutat kapjunk. Igaz, hogy az 
egész ipoly-völgyi vasúti kérdést e város közön
sége ritka egyetértéssel elejtette és azóta ezzel 
többet nem foglalkozott.

Ámde most egy gyorsan bekövetkezendő 
ténynyel állunk szembe, tudniillik azzal, hogy 
az ipoly-völgyi vasút, tőszomszédságunkban még 
ez évben elkészül.

Ezzel szemben városunk közönyösen to\ óbb 
nem viselkedhetik és két rossz közül minden
esetre a kisebbiket kell választania.

E vasúttal városunknak összeköttetésbe kell 
lépnie, mert ha ezt nem teszi, úgy, tekintettel 
a garamvölgyi vasút által okozott kárainkra 
is, önönmagának fog kiszámíthatatlan újabb ká
rokat okozni.

Farsang.
— A „Selineezbányai Hetilap11 eredeti tározója. —

Önmegtagadás, nélkülözés, lemondás, igy tehát 
böjt az egész élet. Kinek jól esnék a faczánsült meg 
a pezsgő, annak be kell érnie száraz kenyérrel és korty 
vízzel, mert nem született finánczminiszternek ; kinek 
pedig volna mit aprítania a tejbe, azt a gyomorhnrut, 
a köszvény vagy a fösvénység bántja s igy az sem 
élvezi ezt a rövid életet.

Pedig hát olyan csodabogár az emberi természet, 
hogy bármennyire is erőltesse magára a rideg komoly
ság remetecsuháját, bármennyire gyötörje is a csuz és 
lapos guta, bármily szorosra is kötözze be a pénzes 
harisnyáját a zsugoriság, mégis incselkedőieg fölveti 
fejét a vágy olyas valamit elkövetni, mi nem felel meg 
éppen nagyon a józan, higgadt ész követelményeinek, 
sőt ellenkezőleg, csörgősipkát bigyeszt sok tekintélyes 
ur fejebubjára, még akkor is, ha az a búb a teli hold
hoz kezd némileg hasonlítani.

Ne tűnjék fel senkinek sem, hogy én itt csak 
urakró) beszélek s a másik nemet föl sem említem; 
hiszen hogy ezen másik nem nélkül nem eshetik meg 
semmiféle bolondság, az oly általán, ős időktől ismert 
dolog, hogy azt külön hangsúlyozni teljesen fölösleges.

Ha a garam-völgyi vasúttal nem vagyunk 
közvetlen összeköttetésben, legyünk legalább az 
ipoly-yölgyiv.el.

■ Ha e város elvesztette gravitaczionális ere
jét !.a Garam-völgyére, nyerjen kárpótlást az 
Ipoly-völgyében.

Mindén törekvésünk, hogy az állam a Ga- 
ram-Berzencze —Selmecz közti szűk vágányu 
vasutat szélés vágányuvá épitse ki, dugába dőlt.

Segítsünk tehát most magunkon úgy, hogy 
keressük a csatlakozást a nagy vasúti forga
lommal az Ipoly-völgye felé.

Ha egyszer Németiből kiépül a széles vá
gányé vasút nem a kohóig, hiszen fel lehet azt 
hozni egész a Ferencz-akna melleti térségig, 
az esetben úgy az ide importált, mint az innen 
exportált szállítmányok nem lesznek többet ki
téve az átrakodás költségeinek és veszélyeinek; 
ha e vasút kiépül, városunk kereskedelme és 
ipara csak lendületet nyerhet és különösen nagy 
hasznot fog huzni abból a bányakincstár és fő
képen a fémkohó, melynek érez, szén, vas stb. 
szállítmányai mindé vasúton lesznek ide, vagy tova 
szállíthatók, mi óriási költség megtakarítást fogna 
eredményezni.

Persze- hogy ilyette körülmények között 
a bányakincstárnak, a közbeneső községeknek 
és a herezeg Coburg Szt.-Antal-boltijai uradal
mának is e vasút építés költségein participálni 
fog kelleni.

Ne legyünk hát szűk látkörrel bírók, ne 
tartsunk attól, hogy a gyors fejlődésnek induló 
Ipolysággal való versengésünk kárunkra lehetne, 
hisz a versengés a legtöbb esetben üdvös ered
ménynyel jár; ne féljünk attól, hogy c vasúti 
összeköttetés városunk akár kultúráját, akár ke
reskedelmét, akár iparát károsítaná, sőt ellen
kezőlek a nagy vasúti hálózattal közelebb és 
direkt összeköttetésbe jővén, mind ezen ténye
zők nagyobb lendületet nyernének és városunk

Akár közvetlenül, akár közvetve, de minden hétvár
megyére szóló bolondságnak okvetlenül valami nő vagy 
az indító oka, vagy a végczélja s igy a nőket e téren 
is, mint mindenben, elsőbbség illeti meg.

Hogy szavaimat legalább némileg bebizonyítsam, 
csak azon való tényre hivatkozom, hogy a bolondság
nak, a mulatozásnak szentelt farsang főleg a nők, kivált 
pedig a férjhez mehető leányok és fiatal özvegyek várva- 
várt évadja s ugyancsak különös, hogy farsangon kötik 
meg a legtöbb házasságot; talán csendes elismerése akar 
az lenni annak, hogy házasságra lépni bolondság?!

Legyen az, de jó! esik ; — legalább az elején. És 
jól esik minden bolondság, ha azt nern bolond, de okos 
fővel követjük el; mert csak igy érezzük annak az el
követendő s elkövetett bohóságnak a bizsergelő zamat
ját; ezért esik jól a lopott, illetve tiltott gyümölcs is.

S ezen a téren bő alkalommal kínál a farsang; 
Carneval herczeg nagyon szereti a —- gyümölcstolvajo
kat s mindenféleképen kedvez nekik: mámoritó zenével, 
dekolletált toalettekkel, habzó serlegekkel; sőt még a 
szigorú társadalmi illemet is felforditja s megengedi a 
bálteremben, hogy ennek vagy annak a szép nőnek a 
derekát átöleld, termetét magadhoz vond, erezd pihegő 
galambkeble lehelletét, idomos karja simulását, közvet
len közelből csodálhasd szeme ragyogását, gömbölyű 
válla észbontó báját.

fejlődését és haladását előmozdítanák : ne idegen
kedjünk az Ipolysággal való sűrűbb és köze
lebbi érintkezéstől, de inkább nyújtsunk e me
gyei centrumnak is őszinte jobbot és haladjunk, 
fejlődjünk vele karöltve és válvetve jó egyetér
tésben városunk és hazánk hasznára és jóvol
tára előre.

E kérdésben e sorok Írója egyenesen meg 
intervi volta Szitnyai József polgármestert, ki 
határozottan kijelentette, hogy ha vagy Hont- 
megve törvényhatósága, vagy az ipoly-völgyi 
vasutat építő vállalkozó reális alapokra fekte
tett, szabatosan részletezett terv- és költségelő
irányzatot nyújt be a Németitől Selmeczbányáig 
építendő széles vágányu vasút tárgyában és igy 
a városunkkal való tárgyalások iniciativáját 
megadja: akkor ő készséggel veszi föl újból a 
tárgyalások fonalát és a maga részéről is oda 
fog hatni, hogy e vasúti rész kiépithetését e 
város lehetővé tegye kapcsolatosan a többi érde
kelt tényezőkkel.

Egy szóval itt nyílik alkalom, hogy a kül
világtól valóban elzárt városunk e vasút által 
a nagy világgal közvetlen forgalomba lépjen ; ne 
mulasszuk el e kedvező alkalmat és ha tetemes 
áldozatokbafog is kerülni, mely áldozatok azonban 
idő folytával busás hasznot hozhatnak, nehogy 
az utókor keserű szemrehányást tegyen nekünk 
vádolva minket majdan azzal, hogy hegyeink 
közé zárt szükkörünkben a széles látást már 
teljesen eltanultuk.

A városi jövedelmek fokozásáról.
(Vége.)

Városunk területén nincs nagyobb terjedelmű 
föld értelmes mezőgazda kezében, itt senkisem foglal
kozik tisztán mezőgazdasággal, még a földmivesek si 
fogatjaikat inkább fuvarozásra használják ki, mint föld- 
mivelésre s igy érthető, hogy ez okszerű mezőgazdál- 
kozás és állal tenyésztésre jó példa nem lévén, ma 
mindenütt elhanyagolt földeket látunk. A szántóföldek 
1—2-szer lesznek úgy a hogy megszántva és évről-

Menj, kísértsd meg ezt máskor! „Nem vagyok 
bolond !“ vágod vissza s azért felhasználod a bolond
ság idejét arra, hogy erényedül ismerje el a szép hölgy 
azt, mit különben részedről megbocsáthatlan vakmerő
ségnek mondana.

így áll fejtetőre farsangon minden, mit a társa
dalmi rend szépen felépített; igaz, azok az áthágha
tatlan falak, azok a ledönthelellen korlátok nem egyéb 
papirlemeznél és csak a pappendekli gőg és hiúság 
szereli ama pappendekli korlátokat kínai falnak feltün
tetni, mert maga is — kinézer.

Jót kaczag mindezen Carneval herczeg s a sze
gény koplaló deákot felöltözteti spanyol grandnak, a 
kaczér delnőt dominóba bujtatja s a szigorú nevelő
nőre virágoslány kaczki mezét varázsolja. Csak az a 
kérdés most, az a felvett jelmez-e az alakosság, vagy 
a rendes viselet?!

Én majdnem azt merném állítani, hogy az a far
sangi jelmez több igazat mond, mint a köznapi ruha. 
Hiszen ki-ki olyat akar ábrázolni, mit élelhiven adhat 
s ha a komoly, de fiatal guvernánt pillangó lesz, az 
csak valódi, de rejtett természetét mutatja.

— Ismerlek, szép maszk! De azért szívesen lát
lak pohár pezsgőre; evviva il carnevale!

Éljen a farsang, a jókedv, a csók, a szerelem !
A r 1 e c h i n o. 
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évre vetve, mert mesterséges trágyázást itt nem ismer
nek, ily eljárásnak folyamánya az, hogy a földek nagyon 
elgazosodnak és termő erőben megcsappannak. Ezen 
és múlt év nyarán számos vetést lehetett látni, mely a 
vetőmagot sem adta meg, annyi volt a gaz, vadvirág, 
hogy a kalász nem is látszott! Az alföldi parasztgaz
daságban az a szokás, hogy a föld minden 3—4-ik 
évben ugarnak lesz hagyva, az ugar 3—4-szer lesz 
számítva esetleg kevéssé megtrágyázva is, az ugarból 
a gyomok a gyakori szántással kipusztulnak, a földben 
lévő ásványsók oxydolódnak és a termőerő gazdagodik, 
az ilyen ugarföld dús termést szokott adni.

Uradalmakban részben ugarrendszer, vagy az 
ugarrendszer mellett 10—12 éves vetésforgó használ
taik, oly növényeket is termelvén a földben, melyek a 
föld trágyaerejét emelik.

Nálunk, minthogy a zord kiima sokféle növényt 
termelni nem enged, a fekete ugar mellett kiválóan 
zöld ugart kell használni, a lóhere, luczerna esetleges 
mesterséges kaszáló mellett a föld nyugszik, termő 
erőben nyer, s a gaztól megtisztul, azért fektettem 
súlyt az emlékiratban a lóhere és luczerna termelésre.

Az emlékiratban 220 catastrális holdnyi minta
gazdaság felszerelésére 10,000 frtnyi befektetést tartok 
szükségesnek, kissé soknak látszik, de ha egy gaz
daság nincs kellően felszerelve, az azon űzött gaz
dálkodás a mai nehéz viszonyok között nem lehet 
jövedelmező. Kimutattam, hogy a 3-dik évben s még 
inkább már a 4-ik és további években a vállalkozás 
tiszta jövedelemmel fog járni, sőt okszerű kezelés mel
lett a jövedelem állandóan növekedik is.

A város mostani körülményei között az emlék
iratban ajánlottakat megvalósítani nem tudja, de a 
meglevő és bérbe ki nem adott földek házi kezelése 
mellett okvetetlen szükséges volna a jövő év nyarán 
tehát a széna betakarítása után 8—10 pinzgaui anya 
tehén és 2—3 tenyészbikának megszerzése s a tenyész
tés megkezdése, ezen vállalkozás képezhetné alapját a 
javaslatnak és 5 évi okszerű munkálkodás megmutatná 
mily utakon és módon kell tovább haladni. liy kisebb 
szerű felszerelés kevesebbe kerülne, s a városi gazda 
és képes volna ily gazdaság vezetése és ellenőrzésére.

Ezen válalkozásra szükséges volna 4 pár ökör
fogat, 1 igás lófogat, 1 hátas ló, kellő gazdasági fel
szerelés. A gazdaságban egyes időszakokban foglalko
zást nem találó fogatok más téren volnának alkal
mazhatók.

Azon tervet, hogy a városnak szükségelt fuvar
erőt a város gazdaságilag tartsa fenn, nem helyeslem 
czélra vezető alig volna, nagyon sok nehezítő körül
ménnyel jár, sok irányba szétosztott foglalkozás nagy 
akadályt képez.

A mezei utak jó karban tartására nagyobb gon
dot kell fordítani, ezt el lehet érni részben az útadó 
jövedelemnek részleges felhasználásával, részben az 
illetékes mezei gazdákat kellene rászorítani, hogy saját 
jól felfogott érdekükben az utakra áldoznának, ha nem 
is pénzzel, de napszám és igásfögatokkal, egy kevés 
jóakarat és áldozattal sokat lehet tenni, a mostani 
tarthatatlan állapotokon segíteni kell! A sziklás talajba 
mélyen bevágó mezei utak az bizonyítják, hogy régen 
igen élénk közlekedés volt rajtuk, tehát a mezőgaz
dálkodás nem volt mindig ily elhanyagolt állapotban.

A marhatenyésztés mellett a gyümölcs-termelésre 
is kell nagyobb gondot fordítani; városunk égalja erre 
alkalmas, talaja azonban nem mindenütt jó, de szor
galom, kitartással sokat lehet elérni.

A gyümölcsfajokból azokat kell szaporítani, me
lyek itt jól diszlenek, beérnek és élvezhető gyümölcsöt 
szolgáltatnak. Nem szabad oly fajok után törekedni 
melyek ezen vidékre nem alkalmasak. Az itt már te
nyésző gyümölcsfajokból évről-évre kiállítást kellene 
rendezni, mikor is kölcsönös érintkezés, eszmecsere 
mellett meglehetne az itteni tenyésztésre alkalmas gyü
mölcsfajokat állapítani és csak ezeket szaporítani. Az 
országos gyümölcsészeti bizottság megállapította a Kár
pátok vidékére való gyümölcsfajokat, de tapasztalataim 
szerint ezek nem mind alkalmasak az itteni tenyész
tésre. A város ily gyümölcs-kiállításon egy egy évben 
legfölebb 200—250 frtot áldozna díjnak, ennyi teljesen 
elegendő volna s a gyümölcs-tenyésztés iránti kedvet 
rendkívül előmozdítaná. Ugyanilyen kiállítást kellene 
évről-évre rendezni az állat-tenyésztésben is.

A legelő-területek jobbítására is kellene gondot 
fordítani és szakítani a nembánomsággal; évszázados 
mulasztásokat kell jóvá tenni, ez szintén áldozattal jár, 
de idők múlva megtermi gyümölcsét és a jólétet és 
megélhetést fogja előmozdítani.

A tejcsarnok vagy tejszövetkezet létesítése úgy 
gazdaságilag, mint közegészségi tekintetben fontos intéz
mény. A tejelő marha-állomány jobbítása maga után 
vonja a tejhozam növekedését s minthogy — miként 
kifejtettem — a tej igen fontos tápszer, szükséges, hogy 
tisztaságára és egészségtani kifogástalan minőségére na
gyobb gond forditassék. Ezzel a lakosság egészségének 
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megjobbitására fontos lépés fog történni és számos 
betegség és haláleset marad el s a város közegészsége 
jobbul.

Végül nem hagyhatom említés nélkül a város gaz
dálkodási irányát, a hal éves bérlet rendszert s azon 
eljárást, hogy folyton azon törekvés volt a vezérelv, 
miszerint minél nagyobb jövedelem éressék el a bérbe 
adott földek után Ezen rendszer végre oda vezetett, 
hogy a jövedelem évről-cvre fogy és évről-évre csök
ken a földek termőképessége, azok némelyike már 
annyira kizsarolva van, hogy rá bérlő nem találkozik.

Ezen gazdálkodási rendszer folytatása nem sokára 
oda fog vezetni, a mig manapság bérbe kivett földek 
is ki lesznek zsarolva s a későbbi bérletre bérlő már 
nem találkozik. Ezen rendszerrel szakítani kell, a föl
deknek bérletárát semmi körülmények közölt sem volna 
szabad emelni, a bérlőt szerződésben biztosítani kell 
a további bérlet-cyclusokra és csak azon esetben kel
tenék tőle a bérletet megtagadni, ha a földeket kizsa
rolná.

Ily kimondott elvek és szerződésben nyújtott biz
tosíték mellett a legtöbb bérlő hajlandó lesz a városi 
földekbe nagyobb befektetéseket is tenni, azokat oksze
rűen kezelni. A város ily rendszerrel tulajdonképen 
nyer, mert a városi birtok értéke emelkedni fog s a 
bérlet esetleges megszűnte után gazdag földek marad
nak vissza, azokat az uj bérletben jobban lehet érté
kesíteni anélkül, hogy igazságtalanság követetnék el.

Selmeczbányának nincs más számottevő ipara, 
mint az ős bányászat; sok századon, sok embernek 
adott kenyeret. Pár év előtt válságos volt a bányászat 
helyzete, ma már jobb idők hajnala dereng s a szá
zados befektetés a II. József altárna meghozza gyü
mölcsét. Épp igy a város elhanyagolt mezőgazdasága is 
ma ily válságos helyzetbe került; csak akkor fog fel
virágozni, ha értelmes és szorgalmas munka mellett 
helyes gazdasági irány választatik s ennek létesítésére 
elegendő költség és idő fordittatik.

Selmeczbánya zord éghajlata csakis hasznot hozó 
állat-tenyésztés mellett prosperálhat; nemes fajú tehe
nek szakszerű kezelése jólétet és jövedelmet van hivatva 
biztosítani az összes lakosság számára. A város terü
letén vagy 1000 darab tehén, üsző és 200 darab ökör 
állomány van, ennek értékét 15—20 év alatt meg lehet 
kétszerezni és utánok a jövedelmet is hasonló arány
ban fokozni.

A mostani terméketlen talajt termővé és virág
zóvá varázsolni, hazánk felvirágozására ezzel üdvö
sen hatni, városunk intelligens közönségének hazafias 
kötelessége!

Selmeczbánya, 1897. deczember 28.
Dr. Tóth Imre.

KÜLÖNFÉLÉK.
Napirend 1898. január 9-ési.

Naptár: Vasárnap, január 9. — R. kath. és prot: Vilmos.— 
Görög-orosz (deczember 29.): Aprosz. — Izraelita: C. S. Bo.— Nap 
kel: 7 óra 31 perezkor, nyugszik: 4 óra 12 perezkor. — Hold kel: 
10 óra 28 perezkor este.

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

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

Az ág. ev. templomban reggel 8—10-ig tót, 10—12-ig 
német isteni tisztelet.

— Személyi hírek. Panelt Ödön gymn. igazgató 
Budapestről visszaérkezett. — íekete Dezső postahi
vatali főnök Szobránsz-Komoróczról, hová édes anyja 
temetéséhez utazott, ma érkezik vissza.

— Egy ifjú halála. Jánoshegyi Wankovits Lajos 
takarékpénztári igazgató, tb. városi tanácsost és nejét 
szül. Bányász Lenkét vigasztalan, súlyos csapás érte 
egyedüli fiuk Jánoshegyi Wankovits Kálmán elhalálozá- 
val. Az alig 23 évet élt, derék, törekvő, a gazdasági 
akadémiát végzett ifjú e hó 3-án Budapesten, rövid 
betegség után meghalt és holttetemét ide szállíttatták 
a végheletlen fájdalomtól megtört szülők. Temetése 
óriási, osztatlan részvét mellett e hó 6-án ment végbe. 
Korai sírja felet! gvünyörü megható beszédet mondott 
Hándel Vilmos főesperes, mely mély tartalmú beszéd 
az egész gyászoló nagy közönséget a könyekig hatotta 
meg. Tavaszkor, — úgy mond — hull-e a fa levele? 
És ime e fiatal élet levele tavaszában hullott te. Igaz 
ságtalansággal keltene e fölött a kemény sors rideg, 
hideg kezét vádolni, ha vigaszt nem nyújtana a hit, 
mely egy szebb életet varázsol elénk, ha nern gondol
nánk arra, hogy e korán letörött ág még nem ismerte 
az étet nehéz küzdelmét, sok esetben boldogtalanságát 
— mit annyi ember szeméből tehet kiolvasni; elhervadt 
itt, hogy egy szebb hazában teljen otthont. A szeretet, 
mely fájdalomtól megtört szüleihez és viszont ezeket hozzá 
kapcsolá, továbbra is fenn marad és lehetetlen az, hogy 
ott hová Jézus szelleme ami vezetőnk fel ne támad
nánk és az örökké való Isten országában ne egyesül
nénk. — Beszédjét megható imával végezte a főespe
res és azután az egyházi énekkar gyászdalt énekelt, 
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mely után már a közönség oszladozása mellett Balogh 
László zenekara eljátszotta a klasszikus szépségű méla- 
bus „oda lent már nem fáj semmi* dallamot bucsúsz- 
tatóul a korán elhervadt fiatal szegény gazdagnak. Ki 
vonná meg igaz részvétét a közszeretetben és tisztelet
ben álló búslakodó szülőktől ez őket ért, véghetelten 
keserű, kemény sors csapás fölöli ? !

— Halálozás. Fekete Dezső póstahivatalunk fő
nökét súlyos csapás érte, a mennyiben édes anyja 
özv. Iványi Fekete Zsigmondné szül, lövisi Fizesséry 
Erzsébet úrnő életének 68-ik évében e hó 3-án, Szob- 
ráncz-Komoróczon rövid szenvedés után meghall.

— Öngyilkosság. Groszmann Vilmos selmecz- 
bányai épitőmester fia, Groszmann Gyula, ki Esztergom
ban a 26-ik gyalogezrednél mint altiszt szolgált, a 
múlt héten ismeretlen okból főbe lőtte magát

— Kémény tűz volt múlt csütörtökön délután 
1 órakor özv. Murgácsné házában, mely a gyorsan 
alormirozott és a veszély helyén megjelent tűzoltók 
által nyomban eloltatolt. A hatóság Kuli István alka- 
pitány által volt képviselve, ki a tényállási felvette, 
hogy megállapítható tegyen, terhel-e valakit gondat
lanság.

— A segélyegyleti tánczestélyre, mely jövő 
szombaton, e hó 15-én tesz megtartva a városi Vigadó 
összes termeiben nagyban folynak az előkészületek. A 
termek gyönyörűen tesznek feldiszitve; nem csak váro
sunk, de vidékünk, sőt, mint halljuk, a messzibb vidék 
közönsége is roppant érdeklődést tanúsít már most e 
mulatság iránt, melynek fényes sikere elmaradhatatlan. 
A rendezőség kellemes meglepetésekről is fog gondos
kodni, mint a kétféle díszes tánczrendek és más 
egyebek.

— A F. M. K. E. selmeczi választmánya Szitnyai 
József elnöklete alatt e hó 6-án tartott ülésén a két 
pályázó közül egyhangúlag Szilágyi Aranka okleveles 
óvónőt választotta meg Hodrusbányára óvónőnek. 
Reményelhető, hogy benne, mint helybeliben, a hodrusi 
óvó már állandó vezetőt fog találni. A helyzete nem
sokára lényegesen fog javulni, a mennyiben, mint azt 
Sobó Jenő az egvbegyült választmányi tagok nagy 
örömére jelentette, a hodrusi elemi iskola-óvóintézet 
épületének terve készen van, s az építkezés tavaszszal 
megkezdődhetik.

— A holnaputáni, keddi közgyűlés tárgyso
rozatából kiemeljük a következőket:

A polgármester jelentése a közigazgatás és háztartás ni. évi 
deczember havi állapotáról. — A nm. m. k. beliigyminiszterhim m. 
é. 109.764. sz rendelete a vihnyei fürdőbon fellépett házi gomba 
kiirtása tárgyában hozott közgyűlési határozat jóváhagyása iránt.— 
Ugyanannak in. é. 107866. sz. rendelete ezen városi törvényhatóság 
1898. évi költségvetésének jóváhagyása iránt. — Ugyanannak m. é. 
107867. sz. rendelete a honvédhadapród-iskola részére megszavazott 
5000 frt alapítvány tárgyában. — A nm. földmivelesügyi m. k. mi
nisztérium m. é. 71.124 sz. rendelete a selmeez- és bélabányai víz
vezeték terveinek elkészítése tárgyában. — A nm. vallás és közok
tatásügyi m. k. minisztérium in. é. 79458. sz. rendelete térvény
hatósági, községi, felekezeti s egyesületi múzeumok és könyvtárak 
szervezése iránt. — A nm m. kir. honvédelmi minisztérium m. é. 
87061, sz rendelete a honvédhadapród-iskola részére megszavazott 
5000 frt alapítványról szóló alapitó oktevéi kiállítása iránt — A 
tanács előterjesztése a 150.000 frt kölcsön törlesztési tervének s köt
vényének jóváhagyása iránt. — Tanácsi előterjesztés a bélabányaiak- 
és a steffultóiakra kivetett adók beszedésének szabályozása iránt — 
Tanácsi és árvaszéki előterjesztés a gyámpénztári fölöslegnek az 
itteni hitelintézeteknél ez évre mily arányban való gyümölesöztető 
elhelyezése iránt. — Tanácsi előterjesztés az üresedésben levő tanácsi 
irnoki állás betöltése iránti pályázat meghirdetése tárgyában. — 
Tanácsi előterjesztés a vihnyei diszkért virágháza mellett a kertész 
részére lakóház építésének 1279 frt 32 kr költség mellett leendő 
engedélyezése iránt. — A tanács beterjeszti a Steffultón ópitendő 
harmadik iskola költségelőirányzatát, műszaki leírását és építési ter
vét, megállapítás czéljából.

Mint ebből látszik, a közgyűlés elég érdekes ügye
ket is fog tárgyalni, de mint halljuk, még érdekesebb 
interpellácziók is fognak intéztetni. Hisszük tehát, hogy 
a biz. tagok nagy számban vesznek e közgyűlésen részt.

— Rendőri hirek. Elmebeteg asszonyt kisértetett 
be Ballon István bélabányai rendőrbiztos. Az asszony 
a bélabányai réteken kóborolva találtatott s mindig 
azt hajtogatta, hogy hintót vár, melyen őt üldöző és 
tettleg bántalmazó férje elől akar menekülni. A rend- 
örkapitányihivatal az elmebeteg nőt a városi kórházba 
szállittatta, a honnan azonban egy napi megfigyelés 
után mint csendes őrültet elbccsájtották és igy a 
rendőrség őt illetőségi községébe, illetve férjéhez 
Vihnyére szállittatta miután kitűnt, hogy az illető 
Stauer szül. Balázsi Mária neje a Kachelmann-féle 
gyárban alkalmazásban álló Stauer munkásnak. — 
Tolvaj cseléd. Chugyik Júlia cselédet tartóztatta le a 
rendőrség f. hó 4-én, aki gazdájától mintegy 20 forint 
értékű ruhaneműt lopott el. A rovott előéletű cseléd 
vallatás után beismerte a lopást. Átadatott a kir. járás
bíróságnak. — Egy mústártartó rejtélyes eltűnése. A 
Hungária vendéglő egyik asztaláról e napokban egy 
7 frt értékű alpaka mustártartó eltűnt. Ez ügyben 
feljelentés történt s a rendőrség vizsgálat tárgyává tette 
a mustártartó rejtélyes eltűnését. Hihetetlen, hogy a 
Hungnriát látogató vendégek közül valamelyik elvitte 
volna a kérdéses mustártartót. — A talált tárgyak, 
melyeknek tulajdonosai nem jelentkeztek a rendőrka
pitányi hivatalban a jövő héten tesznek elárverezve a 
szegényalap javára.
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— Hangverseny. A lyceumi jóhirü hangversenyt 
az ifjúság február 19-én fogja rendezni. Fölösleges 
erről bővebben Írni és a figyelmet rá külön is felhívni, 
hisz a hány leány és deák van. mind csak ezt várja, 
az apák és mamák meg talán már a nótákba is bele
untak. a miket az arany ifjúság a megszokott lelkese
déssel (og előadni. Annak idején a műsort is közöljük 
és legközelebb a meghívók is szélmennek.

-- A F. M. K. E. g’yütjö perselyei. F. hó 7-én 
bontaltak fel a F. M. K. E. gyűjtő perzselyei a rend
őrkapitányi hivatalban a következő eredménynyel és 
pedig találtatott, mint 1897. egész évi gyűjtés: 191. 
sz. perselyben (Hungária): 4 frt 75 kr., 192. sz. per
selyben (Szőllő szálloda) 45 kr. 193. sz. perselyben 
(Rendőrkapitányság) 5 frt 42 kr. 194. sz. perselyben 
(Irmler sörcsarnok) 1 frt 6 kr. 195. sz. perselyben 
(Márkus czukrász) 74 kr. 196. sz. perselyben (in. kir. 
dohánygyár) 97 kr. 197. sz. perselyben (Polgármesteri 
hivatal) 2 frt 86 kr. 198. sz. perselyben (akad. ifj. 
kör) 9 kr. 199. sz. perselyben (Tuschl czukrász) 19 kr. 
200. sz. perselyben (Daubner vendéglője) 68 kr. 201. 
sz. perselyben (Bogya J) 52 kr. 1 fii. 202. sz. (Régi 
kaszinó) 3 frt 31 kr. 203. sz. perselyben (Hóim ven
déglő) 2 frt 1 kr. 204. sz. (Sombery terem) üres. 205. 
sz. perselyben (Polgári kaszinó) 1 frt 54 kr. összesen: 
24 frt 89 72 kr. Megjegyezzük azonban, hogy a pol
gármesteri hivatalban levő 197. sz. persely 1897. évi 
junius hóban is felbontatott, a midőn benne 3 Irt 95 
kr. találtatott és hogy a régi kaszinóbau levő 202 sz. 
perselyben 1897. évi márcziusban 7 frt 26 ’/2 kr., jú
niusban 7 frt 31 kr. és novemberben 7 frt 41 ’/» kr. 
találtatott, igy tehát a 197. számú perselyben 6 írt 
81 kr, a 202. számú perselyben pedig összesen: 25 
frt 30 kr. gyüjtelett és igy a F. M. K. E. 15 gyűjtő 
perselyében az 1897. évben összesen 50 frt 83*/2 kr. 
adomány folyt be. Ez alkalommal nem hagyhatjuk 
említés nélkül azt, hogy bizony nagyon elszomorítók 
a fenti kimutatásnak egyes tételei akkor, a midőn a 
magyarság islápolásárói van szó és egy-egy perselyben, 
a mely pedig nyilvános helyen van, ahol tehát sok 
ember fordul meg, egy egész éven át egy-két krajczár 
gyűl csak be! és nagyon frivol játéknak és nagyon 
rósz viczeznek tartjuk azt, hogy a F. M. K E. gyűjtő 
perselyeibe egyes hazafiak pléhdarabokal, gyulát, íog- 
piszkálókat és fületlen gombokat tesznek be! Végül 
felemlítjük, hogy a fenti kimutatás alapján a főkapi
tány úgy intézkedett, hogy a F M. K. E gyüjtőper- 
selyei a jövőben csak oly helyeken helyezendők el, 
ahol azokat méltányolni és azok értékét megérteni 
tudják. Bizony szomorú állapot ez; a mig más váro
sokban az egyes nyilvános helyek tulajdonosai vete
kednek azon, hogy egy gyüjtőperselyt kaphassanak, 
addig Selmeczbányán egyes nyilvános helyeken elhe
lyezett perselyt az egész éven át gondosan bezárva 
tartanak, nehogy valaki hozzáférhessen! Mit szóljunk 
ehhez ? !

— Vidéki hírek. L'ánszláv pap. Bakabányáröl 
Írják nekünk, hogy Kinézel oltani kalholikus kántor
tanító még a múlt évben folyamodott az esztergomi 
prímáshoz, hogy legalább Szt.-István napján Baka
bányán magyar isteni tisztelet tartassák a tóm. kath. 
templomban. Éne a prímás el is rendelte, hogy éven
ként négyszer, azaz karácsony, husvét és pünkösd 
másodnapján és Szt.-István napján magyar isteni tisz
telet tartassák, még pedig a nagy mise alatt. Múlt 
karácsony másodnapján tehát, kellett volna lenni az 
első nagy mise alatti magyar isteni tiszteletnek. De mit 
cselekedett a magyarellenes érzelmeiről notőrikusan 
ismert ottani plébános? A szószékről karácsony első 
napján kijelentette, persze tót nyelven, hogy egy ma
roknyi számba sem vehető népség kívánságát keli bár 
teljesítenie, hogy tudniillik e templomban magyar isteni 
tisztelet tartassák, de ő úgy intézkedett, hogy ez nem 
a nagy mise, hanem a kora 6 órai mise alatt tartus- 
sék meg. A plébános ur persze azt hitte, hogy a reg
geli 6 órai miséhez a magyar érzelmű „maroknyi nép'1 
majd el nem jön és igy az egész hazafias mozgalom 
majd kudarezot vall. De véghetetlenül csalódott. A 
templom zsúfolásig megtelt a „maroknyi néppel“ és a 
róm. kath. hivőkön kívül még ág ev vallásunk is reszt
vettek ez isteni tiszteleien, melynek fénypontját képezte 
az ottani derék magyar érzelmű segédlelkésznek gyö
nyörű szép magyarul elmondott egyházi beszéde. Me
legen üdvözöljük a bakabányaiakat, e hazafias cseleke
detükért a plébános urat pedig ajánljuk az esztergomi 
nyugdíjalap gondozására. — Jutalmazott színtársulat. 
Győri és Kovács szinlársulal áriak a zsamóczai takarék
pénztár 20 forintot, a népbank 10 Irtot adott segélyezés 
czimén. Azt hisszük, hogy nem szorul külön dicséretre e 
két pénzintézet nemes cselekedete. Még megjegyezzük, 

hogy a nevezett társulat január 3-án Breznóbányára 
utazott. — Ongyilkasági kísérlet. Január 2-án este az 
emberek nagy dördülést hallottak Zsarnócza kohóban 
Ezt. Holina János bányamunkás okozta, ki dinamittal 
akarta magát eleinésztani, mi nem sikerült. Csak az 
egyik karját szakította le a dinamit. Most ápolják.

— Érdekes hangversenyt rendeznek ma vasár
nap és holnap hétfőn a Sembery-féle teremben Veress 
Sándor és .neje, Nagy Aida, Neuvirth Jenő és Markó 
Zsigmond Budapestről. A hangverseny monolog elő
adással lesz egybekötve és már azért is felette érde
kesnek Ígérkezik, mert a városunk közönsége által is 
ismert Veress Sándor kitűnő haritronista a Káldy-féle 
Kurucz dalokat is elő fogja adni. Felhívjuk közönsé
günk figyelmét az érdekes hangverseny és monológ 
estélyre, melyet annyival is inkább ajánlunk közönsé
günk pártfogásába, mert a hétfői előadás tiszta jöve
delmének egy harmada a felállítandó honvédszobor 
javára van szánva s éppen ezért a pénztárnál az ellen
őrzést ez estén egyik rendőrtiszt fogja végezni. A hét
fői előadás ezenfelül egészen uj, változatos műsorral 
fog megtartatni.

— Téli sport! Szépen hangzik e szó, de nemigen van 
részünk a téli sportban. A jégpálya alig hogy befagyott, 
a korcsolyázás ismét befagyott, lévén olyan márczius ele
jére való időjárás, hogy Mátyásnak ugyancsak lesz dolga 
a jégcsinálássai. Ugylátszik, igaza lesz annak a furfangos 
angliusnak ki a hó és jég időszakát ez idén márczius 
közepétől május közepéig teszi. Hogy ilyen locsakos idő
járás mellett a vadászat nemes sportja sem nagyon élve
zetes s hogy Nimródjaink bizonyára már nem egy czifra 
áldást szalasztottak ki e miatt, nagyon hihető. Még 
szánkózni sem lehet, annyira megtréfálja az idei tél 
vidékünket. Vigasztalásul csak egy marad : a bálozás 
és hangversenyezés, s ezekkel azután jól tele is lesz 
tömve farsangunk. Ez is sport! Hiába, nem lehetünk 
válogatósak; tehát előre: „Éljen a sport! “

— Köszönetnyilvánítás. A gyászoló Wankovits 
család s különösen annak feje Jánoshegyi Wankovits 
Lajos ez utón is őszinte köszönetét mond mind azon 
egyleteknek, testületeknek is egyeseknek, kik szeretett, 
felejthetetlen egyetlen jó Kálmán fia váratlan, korai el
hunyténak lesújtó gyászos alkalmából, a család mély 
fájdalmát részvéttükkel enyhíteni iparkodtak.

— A selineczi vasúti állomás és a telefon. A 
selmeczi vasúti állomás a telefon hálózatba nincs be
csatolva, mert az üzletvezelőség azt nagy bölcsen, vagy 
takarékosan nem engedélyezte. Már pedig ha valahol 
kell lenrmi telefon állomásnak, akkor az a várostól távol 
eső vasúti állomás. Rendőrfőkapitányunk most jelentést 
tett e közbiztonsági szempontból is felette érezhető 
hiányosság miatt, a közigazgatási bizottsághoz, hogy 
felterjesztést tegyen a közlekedésügyi minisztériumhoz 
az iránt, hogy a selmeczi vasúti állomás a telefon háló
zatba bevonassák. Azt hisszük a minisztérium ezt el 
is fogja rendelni.

-- Elhalasztott, mulatság1. A I'. évi január 29- 
ére tervezett. disztornával egybekötött lánczmulatságot 
az akad, athléta club tekintettel arra, hogy február 
5-én egy jótékonyczéln mulatság lesz s január végén 
az akadémián egyes tantárgyakból már vizsgák tartat
nak, melyek miatt a szereplő hallgatók a kellő gyakor
lásban korlátozva lennének, márczius 24-ére halasztotta. 
Miután a készületekre igy még több idő lesz, ha a 
nagyérdemű közönség akkor sem fogja megvonni az 
athléta clubtól meleg pártfogását és érdeklődését, a 
mulatság remélhetőleg még jobban fog sikerülni.

— Meghosszabbított távírdái szolgálat. Fekete 
Dezső derék póstahivatali főnökünk felterjesztésére a 
kereskedelemügyi ministerium elrendelte, hogy a sel
meczi távírda hivatalnál f. évi január 10-étől kezdve 
a szolgálat reggel 8-tól esti 9 óráig tartson, vasár- 
naponkint pedig reggeli l/29--1/sí2-ig d. e., délután 
pedig 3—4-ig.

— Állatorvosi póttanfolyamot tartanak ez idő 
szerint Budapesten az állatgyógyászati tanintézetben. 
E tanfolyam egy hétig tart és czélja az állatgyógyászat 
terén elért újabb haladásnak ismertetése. Fodor József 
városi állatorvosunk e tanfolyam hallgatására Buda
pestre utazott.

Selmeczi telefon hírmondó tudósítása.
Zóna idő: janáur 9-én, vasárnap fi. e. 9 óra pontban.
Az uj év alkalmából hozzánk intézett számtalan gratulaeziót 

ezennel telefonice nyugtázzuk; legyenek tisztelt hallgatóink meg
győződve, hogy még azon esetre is, ha a provizórium törvényűvé 
válik, mi teljesen függetlenek maradunk és hitelezőinktől — ha 
volnának — egészen függetlenül vágjuk zsebre a szerény előfizetési 
dijakat.

Külföldi híreink.
A londoni Times jelenti, hogy az angol flotta addig meg nem 

kezdheti működését Kínában, mig a vihnyei gyárban el nem ké
szülnek az uj csavarok.

Bulgáriában a Hilander kolostori barátok Ferdinandot ezár 
nak kiáltották ki, mert már más titulust nem találtak az ivásra.

Buresev orosz tekintetes úr a ezárt ideálisán akarta meggyil
kolni, ezért őt szintén ideálisan perbefogták és reálisan becsukták.

Szerbiában nem sok dolguk lehet a postásoknak, ugyanis a 
pénzesleveleket és utalványokat a postára vivővel együtt ellopjak

Krétából újra kérdést intéztek hozzánk, hogy megy-e már az 
a bizonyos penzionáltunk kormányzónak, a török módra berendezett 
háztartás a háremmel együtt készen várja.

Folchi festőtől, ki megszöktette a spanyol herczegkisasszonyt, 
mivel festéke elfogyott, a pemzlije szétbontott, a donna más festő
vel szökött meg.

Az edinburghi gyorsvonat kisiklott, számtalan ember halt és 
sérült meg: hogy a jövőben minden bajnak elejét vegyék, a közle
kedést a mi kis vasutunk mintáeskájára szervezik.

Cantancuzeno román orvost, ki a trónörököst gyógyította, 
mandátummal ajándékozták még; e réven legközelebb bekerül a 
képviselőházba az udvari szabó, pék, czukrász, hentes, szemetes 
és fütő.

Prágában a nyersezukor irányzata nyugodt, nagy kelendő 
ségnek különösen a medveezukor örül; ami a politikai heveskedést 
csillapítja.

A francziák foglalni készülnek Kelet-Azsiában, hir szerint a 
mi végrehajtóinktól vesznek néhány privát órát a foglalástanból.

Be lföldi hir óink,
Becs értesülvén arról, hogy városunk a kölcsön mellett vígan 

prosperál, megbillent pénzbeli egyensúlyát szintén kölcsönnel óhaj
totta helyreállítani, de — mint tudósítónk beszéli — kölcsönt nem 
kap, mert nincs jövője. Nyugodtak lehetünk tehát, van jövőnk, ha 
itt nem, fórin a másvilágon.

Némely úrnak nem tetszik, ha megjelenik a rendelet, de az 
se tetszik, ha nem jelenik meg, mit csinál hát a hivatalos szerkesztő 
kollégánk : rendeletileg hallgat.

Zsarnóczáról a színészek csak oly föltétel alatt hajlandók 
átjönni hozzánk, ha szépség versenyt rendezhetnek, ha á belépő 
dijak fele fánkban fizettetik s ha olyan darabokat adhatnak elő, a 
melyben mindig enni és inni kell.

Kecskemét félmilliós városházat építtetett Belseje pazar, ezért 
közgyűlési termében kiírták a falra, hogy csak nadrágban szabad 
a pógároknak mögjelönni.

Az ipolysági Hotel Metropol igazgatósága általunk adatja 
tudtul, a kiket illet, hogy ott a szobalányi szolgálatokat is a 
gazda végzi.

Lőcsén működő színtársulatunk egyik tevékeny tagja meghalt 
Halálának oka meghűlés. Rokonai a selmoezi színházat fogják pörbe, 

mert itt hűlt meg. Talán a pör meghozza várva várt színházunkat.
A. korponai megbolygatott társadalmi élet megjavítására egy 

monstre kaliko-álarcziko-jelmezbált rendeznek, a melyen mindenki 
megveri szive szerint a másikat s. reggelre szent lesz a béke.

Bátban lakó jó atyánkfia! egy bált terveztek, de a fő tervező 
tyukszemfájás miatt visszalépett, a bizottság ezért jegyzőkönyvi kö
szönetét szavazott neki.

Bakabányán az állam a magyar érzés előmozdítása végett 
magyar véroltást szándékozik foganatosítani.

Szklenóban már a forrás is megunta az életét, unalmában 
visszafelé csörgedez.

A i udapesti kefekötők testületé az újév alkalmából sorba 
járta a korcsmákat; hogy ittak, mint a kefekötők, az éppenséggel 
nem újság.

Ha a képviselőházban a klotiirt behozzák, egy föklink, ki 
szájkosár iparos, a ház mellett nyit jövedelmező boltot.

Mivel Szegeden nem kell magyarosítani, a tanítók fizetését 
300 frtra szállították le.

Szabolcs megye megrendelte Szabolcs vezér szobrát s kapott 
egy bajusatalan alakot, a bajon azonban nagyon könnyen segítettek, 
mert Török gyógyszertárában 2 métermázsa bajusznövesztőt ren
deltek meg.

H e 1 yi híreink.
Városi műkedvelő fllologosunk múltkori sajtóhibánkat az 

approhendaeziót apprehensióra kéri kijavijani. Roma loeuta. causa 
Anita (a gyöngébbek kedvéért magyarul: ámen.

Kaszinónk billiard asztalai húznak, talán jó lenne alkalmazni 
fahordásra.

Több polgár azért folyamodik, hogy az év minden napján 
tartassák hetivásár, mert az uj rendszer szerint a belvárosiaktó 

ilyenkor adó el nem fogad tátik.
Ketlemetleniil érintett minket az a hir, hogy minden adónk 

egy könyvben lészen kimutatva, eddig — mig az összes könyvecs
kéket mérgünkben a földhöz vágtuk, megbékiiltünk, de mi lesz 
ezután ?

Borbizottságunkból kiválik egy albizottság, mely a sört fogja 
vizsgálni, erre való tekintettel tagjai csak soványok lehetnek.

E hónap folyamán elkezdi üléseit a nyaraló-részvénytársaság 
szőkébb bizottsága, az első gyűlés tárgya lesz ; kölcsönös üdvözlés, 
a vízhiány konstasálása, a bizottság önönkiegészitése és körséta 
szemlészeti kisél létezéssel.

Ha jó meleg nyarunk lesz, keskeny vágányú vasutunk két 
hónapra fél ezentimeter tágulással széles vágányává lesz

Az idei báljaink nagyobbrészt a redout összes termeiben 
lesznek pazar kivilágítás mellett. Vakulj magyar, ne láss tót,

A hodrusi „Fata-Morgána“ a jövő héten városunkba jön, hogy 
megvizsgálja vájjon a kis magyarok az elemi iskolában nem tettek-e 
kárt a gombákban.

A drágaság csökkentésére szövetkezet alakul, mely a malaezot 
Tordáról, a fogast a Balatonból, a rákot Fiúméból, a fecske fészket 
Haiti szigetéről, a bibicz tojást Kairóból hozatja, mert piaozunkon 
tűrhetetlen árak vannak; a szövetkezet tagjai csak a X—XV rang‘- 
osztálvbeliekből alakul meg.

A szárnyparancsnokságot azért nem hozzák ide, mert váro
sunkban egyáltalában nem foglalkoznak szárnyas állattenyésztéssel

A jövő hónapi lyceumi hangverseny, úgy halljuk, egy em
bernek nem fog tetszeni mert nem kezdődik nyitánynyal.

A besztercze-selmeczbányai társaskör hozzánk is küldött 
meghívókat konezertjére, az estély úgy folyt le, hogy ott énekeltek 
és tánezoltak. mi meg mélységesen hallgattunk és este lefeküdtünk.

Rágalom az, hogy a rendőrök egy elfogott tolvajjal akartak 
az újév reggelén kedveskedni.

Az eltűnt sonkák köröztetnek, ismertető és nyomravezető jelek 
— a csontjai. Hírmondó.

Vagyok bátor a nagyérdemű közönség becses tudomására hozni, hogy eddigi

az Ezüst-utczában levő Gfqso János-féla vendéglő helyiségeibe helyezem át és azt jövő szombaton, e hó 15-én megnyitom.
ügy mint eddig, ezentúl is főtörekvésem leend igen tisztelt vendégeim megelégedését kiérdemelhetni. E czél eléréséért háromféle sört fogok mindig 

csapon tartani, úgymint „Szent István4*, Drécher-féle „Kőbányai kiviteli4* és vihnyei „Aezél“ sört. Kitűnő, jó természetes borokról is gondoskodtam, a konyha 
és kiszolgálás pedig szintén kifogástalan lesz. - Mérsékelt árak által is iparkodni fogok t. vendégeim kedvében járni.

Amidőn tehát megköszönöm az eddigi támogatást, egyúttal kérem nagyrabecsíilt további pártfogását s ezzel maradok alázatos szolgája
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Kihallgatás Carneval herczeg udvaránál.
Irta 1898. évben; Egy val. belső titkos kalácsot.

A herczeg szól: „jöjjön apraja és nagyja 
Alattvalóimnak, hogy igazát kapja ;
Mondja el mindenki benső kívánságát, 
Ha csak lehetséges, teljesítem vágyát.” — 
S eljőve a sok nép, Carnevalnak népe . . . 
Elsőnek a trónhoz idősb ember lépe: 
„Jaj, fenséges herczeg, gondjaimra nézz le, 
Ne tartson sokáig uralmadnak fénye;
Mert mi lesz belőlem ? A sok váltó, kontó, 
Életem nyugalmát lészen széjjel bontó.” — 
így szólt több leánynak édes apuskája, 
Kinek rendben nem volt még a szénácskája. 
Aztán felszólalt egy barna fürtös lányka 
S gyors nyelvecskéjével kérdve oda hányta: 
„Fenséges Uramnak büszke, fényes trónja, 
Nagy sajnálatomra, hát csak azért volna, 
Hogy uralkodása oly gyors végeztével 
Ne kerüljek össze tisztes férjecskével ? ?“ 
Utána meg igy szólt fiatal uracska: 
„Fenséged, hiába, vigye el a macska, 
Bevallom, hogy nincsen megfelelő frakkom ; 
Bálba hogy mehetnék, ha nincs hozzá klakkom. 
Pedig lánynézőbe mennék oda én el, 
Segítsen hát rajtam fenkölt kegyelmével-” 
És eljött Dorottya, az ismert agg szűz is: 
„Férfi után vágyik ab, még az én szűm is;
Hát — Egek! - én már csak, csak azért születtem, 
Hogy férfi ne légyen sohase mellettem ?! 
Óhajom betöltét Fenségedtől várom: 
Csinálja meg, oh, hogy legyen nekem párom!” 
Nagy hajlongásokkal közeleg a trónhoz 
Szóda-Spriczczer János vendéglős, a „Dróthoz” : 
„Fenséged asztalát mindennel ellátom, — 
Ha uralma által nem lesz semmi károm, — 
Ha sokáig húzza ki uralkodását 
És senki sem kéri italomnak mását: 
Megosztozunk akkor, itt a parolázás, 
Hasznunk etnigy lészen nem fontos, de mázsás.” 
S a czigány-kontrás is kihallgatáshoz ment: 
„Ha jazs ur jó magyar, jakkor meghallgat kend ;
S addig fogja huzsni, amig csak huzshatja, 
Mig a sapkájából nem lesz csörgős bunda. 
Ja csigány is nyakra húzszsa jazs opérát, 
Mért nem húzszsa inkább: áldd meg sors ahazsát; 
Mert oktengent mondok, nincs már Carnevális . . . 
Potyára csak húzsni, bizony Isten kár is. 
Csináljon hát rendet, hogy ha azs ur r o d á k, 
Hagy örvengyünk mi is, segíny csigány r o m á’k !“ 
S audencziára politikus szint’ ment 
És éles nyelveket ahhoz roppantul fent: 
„Uram, magad is csak „provisorium” vagy, 
Reményiem, hatalmad tavaszig be nem fagy.” 
Kocsis, pinczér, hausknecht és a kis pikoló 
Szintén eljövének s volt köztük egy szóló: 
„Dicső trónja mellett leborulunk mélyen ; 
Az Isten áldja meg, csak ahhoz segéljen, 
Hogy a bor nélküli borravalónk nöjjön, 
Hogy kis csínyeinkre gazdánk sohse jöjjön." 
És a nyárssal járó ember sem maradt el; 
Carneváltól kérte, hogy őt ne hagyja el. 
De eljött a maszk is: „Fenséged uralma, 
Arczomnak lehetne rengeteg kudarcza, 
Mert maszkomat hogyha sokáig hordoznám, 
Borzasztó csalódás várna, de nem én rám.” 
Es fejhorgasztottan elő áll a koldus: 
„Fenséged im látod uralmad olyan dús; 
Mindenkinek juttatsz valamit fényedből, 
Nekem kérlek adj oh, adj a kenyeredből!” 
Es jőve a munkás, eljőve a bányász;
„Ne legyen a sorsunk olyan roppant ádáz! 
Nekünk is egy morzsát juttass uralmadból, 
Hadd dicsőíthessünk igaz indulatból." 
És a csörgős sapkás Fenség emigy szóla: 
„Hogy hatalmam rövid, ti tehettek róla; 
Rövid idő alatt sokat nem tehetek.
De hisz nélkülem is boldogok lehettek. 
Kivánságtoknak bár eleget tehetnék, 
Véletek én akkor szintén örvendhetnék, 
De, a mint tudjátok, rövid a hatalmam 
S hamvazó szerdán már megszűnik uralmain. 
Rövid idő alatt mit lehessen tenni?
Nektek kell utána, a jó után menni! 
Gazdag, szegény, koldus, férjhez menő lányka, 
Legény, czigány, pinczér, jó öreg apácska, 
Vendéglős és munkás, politikus szintén 
Rövid idő alatt legyen vidám, mint én. 
Hisz úgy is eljön majd hamvazó szerdája 
S ekkor uralmam már bolondját nem járja. 
Jusson eszetekbe, hogy minden elmúló; 
Csak a pillanat az, ami boldogító!!”

X Y I L T - f É k.*
Nyilatkozat.

híreszteléssel szemben, mely különösen 
egyes részében elterjedt, hogy engem ni. é. 
havában a Selmecz-Hodrusbánya közötti

Azon
Barsmegye 
november 
erdőben rablók megtámadtak volna, késztetve érzem 
magamat e hirt valótlannak kinyilvánítani. Történt 
ugyan ellenem támadás, de az más jellegű s inkább 
jó hírnevem és erkölcsi magaviseletem aláásása ellen 
irányult, a mi fölött majd a bírói eljárás nyújt nekem 
satisfactiót.

Hodrusbánya, 1898. január 6-án.
__ ______  Priviczky Ádám.

* E rovat alatt közlöttekért nem felelős a Szerk

Piaczi árkimutatás
1898. év január hó 8-án tartott hetivásárról.

Az árú
megnevezése

_______ _____

Ára Az árú 
megnevezése

Ára
jegal légin legaljlegm

Búza . . mázsája 11.— 12 — Borjúhús. • klg.-ja -.50 -.60
Rozs . 8.— 8 60 Sertéshús. -52 -.56
Árpa . . 6.50 8.- Kolbász . —.70 -.80
Zab . . „ 6 — 6.30 Szalonna. -.68 —.70
Bab . . 8.— 9.- Disznózsír -.68 -.70
Borsó . . „ 10.— 11 - Ludzsir . 1.- 1.20
Lenese . „ 10.- 11.— Vaj . . -.80 —.90
Mák . . „ 38,- 40 — Túró . • M -.28 — 36
Búzaliszt . 18- 20- Méz . 1.40
Rozsliszt . „ 16.- 18 — Buzakenyér -.16 — .18
Árpadara. „ 16.- 18.— Szopós tnalaez drbja 2 — 3 —
Rizs . . ,, 18.— 26.— Nyúl . . I 1.20 1.50
Káposzta fejenként -.05 —.08 Tojás . —.03 -.04
Burgonya mázsája 3.- 3 50 Csibe. . párja 1—40 —.80
Nyers kávé klg.-ja 2.— 2 50 Kappan . 2.-- 3.-
Bors.................. 1.20 1.30 Kacsa 1.20 1 50
Paprika . . „ -.80 1.20 Liba . 1.20 2.—
Czukor süveg „ -48 — .52 Tej . . . literje !—.08 -.10
Czukor koczka .. -.50 —.54 Tejszín —.24 -.28
Marhahús -.48 -.52 Boreezet . j—.36 -.40
Juhhus . . „ -.28 —.48 Tűzifa ir.eterje 1.45 2 50

Van szerencsém a n. é. közönség becses 
tudomására 
igényeknek 
rendezett

adni, hogy a legmodernebb 
is teljesen megfelelőleg be-

I. magyar kir. szabadalmazott 
flSZTÁLYSÖBStt 

88,000 sorsjegy 38,000 nyeremény. 

Negyedik osztály.
Hetét 40 korona.

Húzás: 1898. január 26-és 27-én.
Korona. i
90000
30000
20000
15000
30000
25000
16000
10000
35000

663000

Nyeremény
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1
1
1
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70
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2000 
1000 
500 
170

szabóüzletemet

á
á
á
á 
á

4000 nyer. K. 934000

Figyelmeztetnek azok, kik 
I. és II. illetve Ill-ik o.-ra 
szóló sorsjegyeket vettek, de 
sorsjegyeik nyeremény nyel 
ki nem huzattak, hogy’ugyan 
azon számú sorsjegyeket a 
IV-ik osztályra is ugyanazon 
elárusítónál vehetik meg, ki
nél az I-sö, 11-ik s illetve 
III-ik osztályra szóló sors
jegyeket vásárolták, termé
szetesen a IV-ik osztályú 
betét lefizetése mellett.

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 nagyi a 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
szabóüzlet-tulajdonos.

A IV. osztályú sorsjegyek árai:
Egy egész ....
Egy fél....................
Egy negyed . . .
Egy nyolczad . .

40 kor.
• •
99

99

20
10
5
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»>

99 50

>>

99

99

. 104 
, 52
. 26 
. 13

kor. — 52
„ = 26 

= 13
„ = 6

fPt.
99

99

„ 50 kr

fii. = 20 frt — kr 
» =10 
•> ~~ 5 

M = 2
A IV. osztályra szóló vélelsorsjegy ára azonban :

Egy egész . . .
Egy fél ....
Egy negyed . ,
Egy nyolczad . .
Ezen húzásnál a nyerhetés esélyei már sokkal elő

nyösebbek s mentői tovább — a VI-ik osztályig — játszik 
az ember, a nyerhetés sánszai annál kedvezőbbek.

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

SELMECZBÁNYÁN. (Kis állatvásár-tér.)

Gyár: Alsó Hámor, Barsmegye.
Gyári főraktár; HUDAPEST, Ardrássy.iat g®. (I. em.) 

Raktár: SSÉC'S, í., Seilergasse 1. színit.

A „SZAJJDEIK” ezüstáru-gyár,
mely az 1752-ben Selmeczbányán alapított Geramb J. J. unió tulajdona,

saját vagy adott rajzok szerint előállít:
5EST íb* i ii <1 e ii ii e au rí e z is 8 Hí r íi t9 

mint asztaldíszeket, gyümölcstartókat (jardiniéres-készleteket), zsirandolo- 
kat, gyertyatartókat, serlegeket, 

dísz-emléktárgyakat és verseny dijakat, 
mindennemű evő-készletet gazdag választékban, 

pipere-tárgyakat, stb. stb.

fcár Megég olcsó árusitáel!
Az előre haladott idény miatt legújabb divatu és finom, tartós kivitelű 

női téli kabátokat 
2X l > e v á * 1 ti w i áron jóval alul

árusitok az úgynevezett „Magasház“-ban levő
á.r*caliá.zambö.ri.

Soha még senkinek nem nyílt alkalma Ily valóban mesés 
olcsó áron divatos, szép női téli kabátokat és felöltőket vásárol
hatni. >1 ritka alkalmat tehát senki el ne mulassza!!

Kiváló tisztelettel
LíöWY AIH>I.I'.

___________
Nyomatott Joerges Ágost özv. és Fia könyvnyomdájában, Selmeczbányán. 1898.


