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; - Megjelen minden vasárnap.

Még egyszer az ipoly-völgyi vasuttali 
összeköttetésről.

Lapunk egyik barátjától kaptuk a követ
kező sorokat a múlt számunkban közlött vezér- 
czikkűnkre vonatkozólag.

E soroknak örömest annyival inkább adunk 
helyt, mert óhajtanok, hogy e fontos, városunkra 
nézve életbe vágó kérdéshez a hivatottak közül 
mentül többen hozzászólnának.

Lapunk barátjának czikke igy szól: Két év 
előtt igen élénk tárgyalás folyt városunk tanácsa, 
illetve közönsége és a hontmegyei ipoly-völgyi 
vasúti érdekeltség, illetve Horsitz Frigyes vál
lalkozó között a Németitől Selmeczbányán át 
Graram-Berzenczéig vezetendő vasút kiépítése 
iránt. Sajnos azonban, hogy e vasút építése elé 
oly akadályok gördültek, melyek következtében 
a további tárgyalások is félbe szakittattak.

Városunkban az a felfogás volt az uralkodó, 
hogy a ruttkai vonallal való összeköttetést nem 
nélkülözhetjük, tehát, ha Garam-Berzenczével szé
les vágányu vasút városunkat össze nem köti, az 
esetben e város érdekei kielégítve nem lesznek.

De nézzük most, vájjon Selmeczbáuya vá
rosa okvetlenül szükségeli-e a széles vágányu 
vasúti összeköttetést a Garam-Berzencze—ruttkai 
vonalhoz, vagy sem, és városunk minő előnyö
ket nyer, ha az ipoly-völgyi vasúttal lesz össze
kötve ?

A garam-berzenczei összeköttetés, mint tudva 
van, északi irányban a ruttkai, illetve Kassa— 
oderbergi vonallal hoz kapcsolatba, tehát észak 
felé Körmöczbáuya, Ruttka és a Kassa—oder
bergi vonalhoz előnyös volna; de nézzük, hogy 
városunk forgalma és kereskedelme minő elő
nyöket húz ebből: Sziléziából kapunk pir-szént 
a kohóhoz, gáz-szenet a gázgyárhoz, továbbá

A modorról.
— A „Selmeezbányai Hetilap11 eredeti tárezája. —

Árui az embernek a ruha, festménynél az ural
kodó színárnyalat, tájnál a jelleg, ugyanoly szerepet 
játszik az élő szónál s az egyes ember külső megjele
nésénél a modor.

De hát mi is tulajdonképen az a modor? Hja, 
uraim és hölgyeim, nem vagyok éri akkora híres tudós, 
hogy én arra a kérdésre alapos, beható, szabatos, ki
merítő, felvilágosító feleletet adhassak; de még akkor 
rácska sem vagyok, hogy legalább némileg meghatá
rozhassam a „modor" fogalmát. Meg kell elégedniük 
hiányos, odavetett vázlattal, melyet azután kiki saját 
belátása és tetszése szerint kiegészíthet.

Tehát: A modor nem egyéb, mint a pillantások, 
mozdulatok, hangsúlyozás oly sajálszerü együttműködése, 
mely bizonyos határozott hatást kelt és a kimondott szó
nak a holt betűtől elütő, körülményektől függő értékét 
és jelentményt ad.

E meghatározásommal koczkáztattam azt, hogy 
sohasem leszek a magyar tudományos akadémia tagja, 
s hogy a nyájas olvasó mérgesen földhöz vágja a la
pot ; de ha kis türelemmel méltózlatnék lenni, úgy 
Ígérem, azon leszek, hogy életből vett példákkal kima
gyarázzam fenebbi, kissé nyakatekerten hangzó meg
határozásomat.

Hányszor halljuk az életben, hogy X-nek vagy 
Z-nek mily megnyerő, tetszetős modora van; pedig 

némi teher-szállitmányt és a Kassa—oderbergi 
vonalon át még azon előnyt is kapjuk, hogy 
összeköttetésünk van a Vág-völgyön keresztül 
Pozsony és Bécscsel.

Garam-Berzenczével való összeköttetésünk 
előnyt nyújt még a Beszterczebánya és a felső 
garami vonallal való egybekapcsolásunknak.

De ezzel szemben a fő- és székvárossal 
250 kilométer távolságba húzódik vasúti össze
köttetésünk, mely ugyan a Garam-völgy menté
ben megnyílt vasút által 40—50 kilométerrel 
rövidebb lett, de a Garam-Berzenczén való ne
hézkes összeköttetés folytán, e rövidebb ut úgy 
a személy-, mint a teher ézállitásnál általunk rit
kán vétetik igénybe.

Ezenfelül a Selmecz—garam-berzenczei 
szűk vágányú vonalnak az az óriási hátránya, 
hogy Garam-Berzenczén az árukat át kell rakni 
és hogy igy nagyobb a szállítási dij.

És most nézzük minő előnyöket biztosit az 
Ipoly-völgygyel s illetve Ipolysággal való vasúti 
összeköttetés: először is körülbelül 50 k. méterrel 
esünk Budapesthez és a nagy magyar Alföld
hoz közelebb, mint a Garam-Berzencze—hatvani 
vonalon keresztül; e vasút széles vágányává 
épülvén, az annyira drága, az árúszállitás kony- 
nyedségét megakadályozó, egyes árúszállitmá- 
nyokat sokszor károsító átrakodás elesik, mit nem 
lehet eléggé számbavenni; közvetlen összekötte
tésbe hoz bennünket ezen vasút a Budapest—bécsi 
magyar államvasut elsőrendű vasúti vonalával stb. 
Az ipoly-völgyi vonalon keresztül kaphatná 
tehát városunk minden árúszállitmányát, az 
eddiginél csaknem felényi szállítási áron, mely 
áruk akár, Budapestről, akár Bécsből, akár a 
nagy magyar Alföldről, vagy Erdélyből érkeznek 
e vonalon gyorsabban és olcsóbban szállíthatók. 
Kereskedőink az összes gyarmatáruikat, a lisztet, 

talán jelentéktelenebb az alakja, csúnyább az ábrázatja, 
nem oly kellemes a hangja, mint pl. T-nek, kiről ál
talános az a vélemény, hogy rideg, visszataszító a 
modora.

Miben rejlik tehát a különbség? Abban, a mit 
előbb fejtegettem.

Ha valahol, társaságban, vendéglőben, kávéház
ban ismerőssel találkozom, ez nyájasan felém nyújtja 
kezét üdvözlésre, s én félig behunyt szempillával, feje
met hátravetve, kezemet mintegy gépiesen az övébe 
teszem, a nélkül hogy visszaszorítanám, mig tekinte
tem szórakozottan elpillant mellette; az az ember 
bizonyára nem lesz nagyon megörvendeztetve azon 
modor által, melylyel szívélyes üdvözletét fogadtam.

Mit szólna ön, uram ahhoz, vájjon sértve érezné-e 
magát, ha egy ismerőse valami két hónapi egymástól 
távoliét után úgy üdvözölné tárt karokkal: „Hát te 
csavargó gézengúz most mutatod csak magadat?! 
Vigyen el az ördög! Gyere a keblemre!11

Vagy talán jobban tetszenék az, ha édeskés mo
sollyal ajkán, túlzott udvariassággal szorongatná az ön 
kezét, mondván: „Ah, már ismét van szerencsém; 
nagyon örvendek, hogy oly sűrűn láthatom!" Pedig 
hát ezek udvarias szavak!

Ugyebár, tapasztalták azt, hölgyeim, hogy vannak 
fiatal urak, kikre nem lehet megharagudni; pedig ha 
egy másik csak tizedrészét követné el ama csintalan
súgóknak, lesújtó anatéma volna a büntetése.

Mi az oka ?

a szövetnemüeket; fémkohónk az erdélyi, nagy
bányái vagy máshonnan érkező érezeket, a vas
követ ; lakosságunk a fogyasztás alá kerülő 
bort, gabonát, gyümölcsöt, szóval a legtöbb 
fogyasztási czikket, mire szükségünk van, e 
vasúti vonalon át szállíttathatnák ide újból ismét
lem, gyorsabban és olcsóbban mint eddig.

A fővárostól Garam-Berzenczén keresztül 
14 zóna választ el, vagyis a 14-ik zóna távol
ságába esik a főváros tőlünk, holott ha a— nevez
zük selmecz-völgyi vasútnak — kiépül és Németi
ben az Ipoly-völgyi vasúttal egyesül, akkor e 
vonal által a távolság a 9—10-ik zónáig redu
kálódik, mely előnyös körülményt figyelmen 
kívül szintén nem lehet hagyni.

Városunk a garam-völgyi vasút által elvesz
tette e vidékre kiterjedt gravitationális erejét és 
elfogja azt veszteni Korpona városa és az Ipoly- 
völgyefelé is, ha a selmecz-völgyi vasút Németiig 
ki nem épül.

A kereskedelem, a nagyobb ipari forgalom 
a biztos és könnyű utakat keresi, a nehézkese
ket pedig kerüli. Bízvást számíthatunk arra, 
hogy Korpona és az Ipoly-völgyvidék egy része, 
mely eddig Selmeczbányára gravitált terményei
vel és élelmi czikkeivel, a könnyebb közleke
dés megnyílta után más piaczot fog felkeresni 
és ennek következménye az lesz, hogy piaczunk 
az élelmiszerek hiányát és drágaságát csakha
mar megérzi és kereskedőink is az előbb emlí
tett vidéken lakó vevőket fogják elveszteni.

Selmeczbányának ez időszerint még nincsen 
okvetlenül szüksége arra, hogy az ipoly-völgyi 
selmeezbányai vonal egészen Garam-Berzenczéig 
széles vágányává kiépíttessék, és pedig főképen 
azért nincs szüksége még most erre, mert jelen
ben nincs még transito kereskedelmünk; mi is 
fogyasztó város vagyunk, a nekünk szükséges

A modor.
Van olyan állandó modor, miről az illető nem 

tud leszokni s van olyan, melyet bizonyos körülmények 
között szándékkal tanúsít.

Az előbbiekhez tartozik többi közt az úgynevezett 
szegletesség, mely bizonyos nagyzó önhittséggel társulva, 
többnyire a „bakfis“-nél észlelhető és csak idővel simul 
el; néha pedig — sajnos — rögzötté lesz.

A szándékkal felvett modor, legyen az akár de- 
rültebb, akár komolyabb színezetű, sohasem válik az 
illető előnyére, mert kirí belőle az erőszakoltság. Ilyen 
nevetséges például a felfuvalkodott gőg, mely modo
rával tekintélyt akar szerezni.

Teszem fel például, ha valamely fiatal üzleti vagy 
iroda-főnök félóráig belebámul fontoskodó arczczal egy 
jelentéktelen iratba, csak azért, hogy alárendeltje, ki, 
neki amaz irományt hozta, kénytelen legyen haptákban 
ott állni előtte vagy mögötte.

Vagy mit szólnak arra, ha valaki mindentudó 
modorral, ellenmondást nem tűrő csalhatatlansággal és 
határozottsággal tévesen olyas valamit állít vagy elren
del, mihez csak most kezd „konyitani."

A modor a szem, a hang, a test beszéde, mely, 
mint az élőszó, csak akkor nem téveszti el hatását, ha 
igaz, szívből jövő és nem erőszakolt és igy az egyén
nek mintegy kiegészítő részét képezi. Itt is áll tehát az, 
mint mindenütt: „A legszebb az, ami természetes."

*_ * *

SELMECZBÁNYA fis vidékének VEGYES TARTALMÚ KÖZLÖNYE.
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élelmi és ruházati czikkeket kellő mennyiség
ben előállítani nem tudván, azokat importálni 
kell. Majd ha idővel nálunk is ipar fejlődik és 
terményeink piaczra vitele a Garam-Berzencze— 
rutkai vonalra az összeköttetést megkívánja, 
akkor beállhat a szüksége és lehetősége is annak, 
hogy legyőzve az akadályokat létesíthetjük a 
széles vágányu vasúti összeköttetést Garam- 
Berzenczével is. Ennek kivitele azonban még a 
jövőjé, nekünk most a jelennel kell számolnunk, 
mely városunk, újbóli virágzásnak induló bányá
szatunk és kohászatunk, valamint kereskedel
münk és iparunk érdekében elodázhatatlanul azt 
teszi szükségessé, hogy az ipoly-völgyi vasúttal 
közvetlen kapcsolatba lépjünk.

igaz és teljességében áll az, hogy ha az 
ipoly-völgyi vasút Selmeczen keresztül Garam- 
Berzenczével széles vágányuan köttetnék egybe, 
azáltal a selmecz-völgyi vasút és városunk rop
pant előnyöket nyerne, de hát egyelőre a mai 
viszonyok között maradjon ez csak jámbor 
óhajtás.

A vázoltakból, azt hiszem, kiviláglik, hogy 
a Garam-Berzencze—ruttkai vonallal a már meg
lévő keskeny vágányu vasúti összeköttetésen kívül 
széles vágányu vasúti összeköttetésre egyelőre 
nincsen okvetlen szükségünk, különösen nincsen 
akkor, ha az ipoly-völgyi vasúthoz széles vá
gányu vasutunk lesz.

Hogy e czél eléressék és pedig mentői előbb, 
arra nézve óhajtandó volna, hogy minden számot 
tevő tényező teljes erejéből közreműködjék.

A január havi közgyűlésből.
Törv. hat. bizottságunk január havi rendes köz

gyűlését e hó 11-én tartotta meg Szitnyai József el
nöklete mellett.

A polgármester szívélyesen üdvözölte az egybe
gyűlt biz. tagokat, kik között Svehla Gyula bányaigaz
gató mint uj biz., tag előszór jelent meg, és sajnálko
zással jelentette ki, hogy főispánunk gyöngélkedése 
miatt az elnöki széket el nem foglalhatta.

A rendes tárgysorozatot megelőzőleg felolvastatott 
a rendőrfőkapitány jelentése a múlt havi közegéz- 
ségi vizsgálateredményéről, valamint a tiszti ügyész 
jelentése a hatáskörébe eső ügyek állásáról és tevékeny
ségéről. Mindkét jelentés tudomásul vétetett.

Ezután elfogadta a közgyűlés a városi tanácsnak 
a faiskolának és a Mária-szobor körüli térnek szabályozása 
iránt tett javaslatát. Ez utóbbi tér szabályozása, költség 
előirányzat szerint, 494 frt 69 krba fog kerülni.

Budapest szék és fővárosnak azon átirata, hogy 
a. provizórium f lőtt a törvéayhatóság is aggodalmának 
adjon kifejezést, immáron tárgytalánná válván egyszerűen 
tudomásul vétetett.

Ezután felolvastatott a polgármesternek a múlt 
hóra vonatkozó havi jelentése, melyben azonban visz- 
szapillantást vett az egész lefolyt évre. Egyszersmind 
kilátásba, helyezi, hogy a városi tanács már az ápril 
h,avi közgyűlésen be fogja mutatni azon rendszeres 
programmot, mely szerint a tervbe vett munkálatok 
létesittessenek, illetve az ezekre vonatkozó már is ho
zott határozatok végre hajtassnak.

Bizony e tervek létesítése nem csekély munkát 
fog okozni és nem lesz oly gyorsan keresztül vihető, 
mint azt egy némelyikünk várja és reméli. — Egy 
valóságos labirintus az, melynek Ariadne fonalát 
bajosan fogják megtalálni.

Örömmel vette tudomásul a közgyűlés a polgár
mesterijelentésből, hogy a hegybányai gyermekjátékokat 
készítő műhely Selmeczbányán, a körmöczi csipkeverő 
tanfolyam és műhely pedig Hodrusbányán fog fiókot 
felállítani. Ez utóbbi részére a város már is egy évi 
90 frtos helyiséget’bérelt, mert azt. hitte, hogy a csipke
verő kirendeltség már ez évben létesül. Hogy ez eddig 
nem történt meg, nem a városon mullott és igy a ke
reskedelmi miniszter újból meg fog kerestetni e csip
keverő kirendeltség lehetőleg gyors létesítése iránt.

Az akadémiához vezetendő vízvezetékre vonat
kozólag felszólalt Dr. Tóth Imre és kívánta, hogy a 
tervek mutattassanak fel, mert ő úgy van értesülve, 
hogy a vizet csakis az építendő akadémia telkéhez 
akarja vezetni, a nélkül, hogy mentében vizmedenczé- 
ket állítanának fel.

Erre polgármesterünk határozottan kijelentette, 
hogy a kérdéses vízvezeték a közérdek szemelőtt tar
tásával fog készíttetni és vezetékre vonatkozó és Gséti 
Ottó és Sobo Jenő akad, tanárok által készített tervek 
a vízvezetéki bizottságnak adattak ki; de annyit már
most mondhat, hogy 3—5 medencze fog felállittatni.az

No hát ezt a város közönsége el is fvárja, mert 
itt az alkalom nemcsak a vízhiány, de a tüzrendészeti 
miseriákon is segíteni és elvégre is a város közönsé
gének kívánalmát és határozatát ennek mandatariusa 
egyszerűen teljesíteni, végrehajtani tartozik, nem hogy 
még e közönség némi kegynek tekintse ha madatáriusa 
nagy kegyesen engedményeket hajlandó tenni.

Szóba jött a Szt.-János forrás ivó vizének a leve
zetése is, mely víznek házilag való levezetése már 
több Ízben elrendeltetett a törv. hat. bizottság által, a 
nélkül, Jiogyj kiépítésére nézve csak a legparányibb, 
kezdetlegesebb munka megkezdődött volna.

Felszólalt Dr. Tóth Imre az iránt is, hogy az 
1872-ik évi tőre, czikk rendelte járvány kórház léte- 
sittessék; mert azon épület, melyben az eddig elhe
lyezve volt, eladatott, anélkül, hogy mind eddig más 
járvány kórházról gondoskodtak volna. Polgármesterünk 
e felszólalás indokoltságát elismeri, s indítványozza, 
hogy utasi'tassék a tanács egy újabb járvány kórház 
berendezésére. Ismét csak utasítás! — Mikor jön a 
végrehajtás ? ?

A belügyminisztérium nem hagyta jóvá a törv- 
hat. biz. azon határozatát, hogy a honvédhadapród 
iskolai alapítványra szánt 5000 forint a városi tiszt
viselők nyugdíjalapjából hasittassék ki. A tanács indít
ványára a közgyűlés akként határozott, hogy ezen 
5000 forint a nyugdíj alapból 20 évi amortisationalis 
kölcsön képpen vétessék fel s mig ez jóvá hagyatik, 
az alapitó oklevél kiállítása függőben tartassák.

A nagy vízvezeték elkészítésének terveire vonat
kozólag az államköltség terhére keresztül viendő elő
munkálatok eszközlésével Farkas Kálmán állami mérnök 
lett megbízva, ki az előmunkálatokat az állam költsé
gére fogja végezni.

A helyi múzeumok könyvtárak és levéltárak a 
Cullusministerium által állanti felügyelet alá helyeztet
tek és azok szervezése iránt városunkban a közgyű
lés egy bizott-ságotjvalasztott, melynek tagjaivá lettek: 
Podhragyay Pál, Handel Vilmos, Heincz Hugó, Svehla 
Gyula, Sztancsay Miklós és Altman Imre biz. tagok.

A 150000 frtnyi kölcsön törlesztése aDr. Schwartz 
Ottó biz. tag által kidollgozott tervezet szerint fog éven
ként 7500 frt 72 kinyi amortisatióval 50 év alatt tör
lesztetni.

A „Ferkova" nevű s a kincstár tulajdonát képező 
felső-rovnai korcsma megvételét, a kincstár állal ki
kötött ama feltétellel, ha a város ott egy éven belül 
közezélú’ intézményt nem létesít, akkor 500 forint, 
ha igen csak 300 frt vételárt kell fizetnie, a közgyűlés 
elvileg elfogadta

A bélabányaiak és sleffultóiakra kivetett adók 
beszedése ezentúl, úgy mint az már régebben Hod- 
ruson történik, a nép érdekében városi kiküldöttek 
által fog eszközöltetni.

A gyámpénztári pénzfölöslegeknek az itteni hitel
intézeteknél való elhelyezése a régi arányban fog tör
ténni, vagyis a takarékpénztárba e tőkék 6 tized, a 
népbankba 3 tized és a kereskedelmi és hitelintézetbe 
1 tized része fog elhelyeztetni. Ez névszerinti szava
zással lett 25 szavazat többséggel elfogadva.

A megüresedett v. irnoki állásra, melylyel 500 frt 
fizetés, 150 frt lakbér és faátalány javadalmazása van 
egybekötve, a pályázat ki fog hirdettetni. — A vihnyei 
kertész részére építendő lakóházra 1279 frt 32 krnyi 
költség engedélyeztetett.

A Steffultón építendő 3-ik iskola költségelőirány
zatát, műszaki leírását és építési tervét, melyet Richter 
Géza hegybányai bányamérnök készitett, a közgyűlés 
elfogadta és ezen iskola felépítése, melyre 7103 frt 
32 kr költség van előirányozva, már kora tavaszkor fog 
megkezdődni és a szükségelt munkálatok csupa helybeli 
iparosoknak fognak kiadatni.

A tárgysorozat befejeztével Dr. Tóth Imre a kö
vetkező interpellácziót intézte:

„Tek. törvényhatósági bizottság! Ismeretes, hogy 
a vasút egy város kereskedelmi, ipari és culturális fel- 
virágozásának a leglényegesebb előmozdítója; ismere
tes az, hogy 5 év előtt, midőn keskenyvágányu vasu
tunk az árvíz által megrongálódott és a közlekedés 1 
hónapig szünetelt, városunk ezen rövid ideig tarló 
forgalmi akadályt ugyan megsínylette; tudvalevő dolog 
továbbá az, hogy összeköttetésünk a garam-berzenczei 
állomással, s így a budapesti-ruttkai vonallal városunkat 
nagy kerülő utón köti össze a fővárossal, attól 40—50 
kg.-mal távolabb esünk, mint akár a már meglevő 
Garam-völgyi vagy a selmeczbányai völgyben létesí
tendő vasút vonal által; ismeretes, hogy keskenyvá
gányu vasutunkon a szállítási dij igen nagy, oly magas, 
hogy állandó akadályt képez arra, miszerint városunk
ban valami nagyobb gyári vállalat keletkezhessen; s 
végre a „Selmeczbányai Hetilap" utolsó számában arról 
értesültünk,^hogy még ez évben kiépül az ipolysághi- 
korponai vasút, Némethi ^községen keresztül; két év 
előtt városunk tanácsa és a közgyűlés is foglalkozott 
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azonban részben technikai, részben pénzbeli akadályok, 
részben helyi érdekek miatt a tárgyalás a megyével, 
illetőleg a vállalkozóval megszakadt; minthogy legerő
sebb meggyőződésem az, hogy városunknak bányászata, 
kereskedelme, ipara, továbbá jövőben a gyári ipar meg
honosítása csak egyedül egy széles vágányu vasút vonal 
mellett fejlődhet és létesülhet, és csakis egy városun
kat érintő széles vágányu vasút, mely bennünket a fő
várossal és fővonallal összeköt adja a biztos garan - 
tiát arra, hogy nem leszünk többé a világforgalomból 
elszigetelve: szerény indítványom az, méltóztassék a 
tekintetes közgyűlésnek a városi tanácsot utasítani, 
tegyen lépéseket Hontmegyénél, hogy Németiből váro
sunkig széles vágányu vasút a város alatt létesítendő 
állomással kiépüljön.

Nem hagyhatom még érintés nélkül azon, sze
rintem téves felfogást, mely ezen vasútra nézve 
van elterjedve, hogy ezen vasút inkább Ipolyságot s 
igy a megye érdekeit szolgálja, mintsem Selmeczbányát 
továbbá, hogy városunk érdeke a garam-berzenczei 
összeköttetés nélkül nem lesz kielégítve. Tek. közgyű
lés! ez nagy tévedés, a vasút kiépül, s városunkat nem 
érintve a megye és Ipolyságh élvezni fogják annak 
jótéteményeit, mig városunk marad ott, ahol jelenleg 
van elszigetelve. Hontmegye és Ipolyságh nélkülünk 
is fejlődni fognak és ha széles vágányu vasutunk nem 
lesz, el is fognák hagyni az ipar és kereskedelem te
rén. Majd később, midőn elmaradottságunk, elszigetelt
ségünk szembetűnőbb lesz, sokkal nehezebb, vagy egy
általán lehetetlen lesz a versenyt felvenni!"

Polgármesterünk erre kijelenti, hogy e vasúti 
kérdés jelenleg érdemlegesen nem tárgyalható; de 
meg kell jegyeznie, hogy nem e város közönsége volt 
oka annak, hogy e tárgyalások megszakadtak. Hiszen 
a város oly áldozatot hozott, a milyet Hontmegye sem 
tud felmutatni, mert csak az előmunkálatokra és az 
értekezleli tárgyalásokra 2500 irtot adott ki, anélkül, 
hogy abból eddig csak legkisebb haszna is lett volna 
Az aredeli tervtől, mely szerint e vasút széles vágá- 
nyúan Garam-Berzenczéig lett volna kiépitendő Hont
megye lépett vissza és ez volt casus bélié annak, hogy 
e város a további tárgyalásoktól elállott.

Ámde most már szó sem férhet hozzá hogy e vasút 
építésénél elzárkózzunk és ő (a polgármester) ismételten 
határozottan kijelenti, hogy ő ha akár Hontmegye kö
zönsége akár a vállalkozó által az iniciativát megkapja 
azonnal egybehívja a vasúti bizottságot és a tárgyalá
sok további fonalát újból felveszi.

Heincz Hugó biz. tag azt hiszi, hogy a {elszóltaié 
Dr. Tóth Imre biz. tagnak is csak az volt szándéká
ban, hogy az ügyre egyátalán rámutasson, mert hiszen 
jelenleg érdemlegesen a közgyűlés határozatot úgy 
sem hozhat. Ö abban a véleményben van, hogy ne 
várja be a tanács Hontmegye kezdeményezését, de 
komolyan foglalkozzon e kérdéssel és ha kell adja meg 
ő az iniciativát. Különben kisérjük valamennyien figye
lemmel a fejleményeket, mert e kérdés felette fontos 
városunkra nézve.

Sztankai Ferencz biz. tag azt vélné helyesnek, 
ha a szűk vágányu garam-berzenczei vonal kérdése 
egészen elejtetnék; mert teljesen kielégítő volna ez idő 
szerint, ha az ipoly-völgyi vasúttal Németi községétől 
egészen a Ferencz-aknáig széles vágányu összeköttetést 
nyernénk.

Oldinger Antal biz. tag, a jelen voltak jóizű de
rültsége mellett indítványozza, hogy a bélabányai ujo- 
nan épült óvoda mellé egy fatartó is készíttessék, mert 
ennek készítése a nagy sietségben elmaradt, már pedig 
arra ott isszükség van. Utasittatott a tanácsa fakamra 
felállítására.

A közgyűlés lefolyása azt a hangulatot keltette a 
biz. tagokban, hogy egy erélyesebb actióra volna szükség, 
hogy végre valahára a tömérdek tervezgetések a léte
sítés stádiumába hozassanak.

KÜLÖNFÉLÉK.
Napirend 1808. január 141-hii.

Naptár: Vasárnap január 16. — R. kath. és prot: J. sz. neve 
— Görög-orosz (január 4): 70 Apostol. — Izraelita: Sab. Setnoth — 
Nap kel: 7 óra 24 perczkor, nyugszik : 4 óra 20 perezkor.

Vasárnap nagy mise a Nagy-Boldogasszonyról nevezett temp
lomban 9 órakor reggel, magyar 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 
magyar isteni tisztelet.

— Személyi hírek. Demény Károly budapesti 
posta- és távirda igazgató, Schaden Frigyes főmérnök 
és Tihanyi Mihály póstaigazgatósági titkár, rövid ilt 
tartózkodás után, múlt csütörtökön, Budapestre vissza
utaztak,.

Gyémántlakodalom. Fagy István nyug.' népbanki, 
intézeti ellenőr, a mi jó Nagy bácsink, múlt vasárnap 
ünnepelte csendes családi körben 60 éves emlékünne
pét annak, hogy nejével egybekelt. A 86 évét betöltött 
s legjobb egészségnek örvendő Nagy bácsinak és nejé
nek még hosszan tartó jó egészséget és boldogságot 
kívánunk mi is.
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— Házasság. Ifj. Kaldrovits József, id. Kaldrovits 
József zsarnóczai földbirtokos és vendéglős fia, mull 
hétfőn kötött házasságot Szklenár rudnói vendéglős 
bájos leányával Zsarnóczán. Az esküvőt nagy lakoma 
és fáncz követte, melyhez a zenét Balogh Laczi sel
meczi zenekara szolgáltatta.

— Kinevezések. Enwki Adolf akad, tanársegéd 
Otcsáczra — Ifj. Schuszter Rezső, idősb. Schuszter 
Rezső polgártársunk fia pedig a zágrábi erdőigazgató
sághoz kir. erdésszé lett kinevezve.

— Adakozás. Pischl Árpád városunk szülöttje, 
ki jelenleg Kassán tartózkodik, unokaöcscse, Jánoshegyi 
Wankovits Kálmán elhalálozása alkalmából, koszorú
jának megváltása czimén e mottóval: „Rokonod mély 
bánata hűen őrzi drága, kedves emlékedet!" 15 frtot 
küldött a helybeli evang. egyház orgonaalapja javára.

— Rendőri hírek. Furfangos cseléd. Povazsan 
Anna hornaviszi illetőségű csavargó cseléd szolgálatba 
lépni nem óhajtván, fentartásáról könnyű módon gon
doskodott, amennyiben volt gazdái nevében ezekkel 
közelebbi ismerettségben levő családoknál, hol pénzt, 
hol élelmiszereket kölcsönözött ki s az igy kicsalt dol
gokat saját czéljára használta fel. E napokban azon
ban egy hasenló műveletnél rajta éretett; a rendőrség 
előtt töredelmes vallomást tett s jelen'eg a kir járás
bíróság börtönében várja megérdemelt büntetését. — 
Véres verekedés és hatóság elleni ellenszegülés. Múlt szerdán 
este Ballon István bélabányai rendőrbiztos telefon utján 
jelentette a rendőrkapitányi hivatalnak, hogy a béla
bányai út mentén nagy verekedés van és miután egy 
szál rendőrével boldogulni nem tud, rendőri segítséget 
kér. Főkapitányunk nyomban erre kiküldötte Aschner 
Ferencz rendőrtisztet Frey rendőrrel. Ezek a helyszí
nére érkezvén a felbőszült verekedők között rendet 
csinálni képesek nem voltak és igy azokat gúzsba 
kötve a selmeczi kapitányi hivatalhoz akarták bekísérni 
Útközben azonban történt, hogy egyvalaki elkiáltotta 
magát: „ne félj semmit, nem kisérnek be; dobd magad 
a földre", erre Hrusgyinár János földre is dobta magát 
és sehogysem lehetett talpra állítani. E közben a nagy 
sötétségben nehány alak fütykösökkel jelent meg és a 
rendőrtiszt és a rendőrre támadt úgy, hogy, ezek kény
telenek voltak önvédelmükben fegyverüket használni, 
mi közben sebesülés is történt. Látva ezt a helyzetet 
a többi gúzsba kötött verekedők, kérték a rendőrtisztet 
szabadítaná ki őket és ők segítségükre lesznek. Ez 
meg is történt s ekkor a támadók a sötétségben el
tűntek. Az ellenkező Hrustyinár János és a többiek 
ezután a kapitányi hivatalba bekisértettek. Itt a követ
kező tényállás állapíttatott meg. Lupták János, Dávid 
József, Smid Mihály, Pivko György bányamunkások be- 
csipve mentek hazafelé, amikor is Lupták János meg
támadta Hrustyinár János sekélyi földművest. Ebből 
azután véres verekedés támadt, mely közben Lupták J. 
súlyosan sérült meg a fején, Hrustyinár János pedig 
és a többiek is könnyebb sérüléseket szenvedtek. A 
kiküldött rendőrök által Hrustyinár János felesége által 
segítségre hivott Borgula Mihály sekélyi földmives ki 
valami 5 vagy 6 sekélyi földművessel jött nagy lármá
val Hrustyinár kimentésére, lett könnyen megsebesítve. 
Az ügy a kir. bírósághoz tétetett át.

— Megbokrosodott lovak. Múlt hétfőn este a 
tűzoltói őrtanya előtt Jahn és Greguss bérkocsi tulaj
donosok egyik bérkocsijába fogott lovak megbokrosod
tak és a kocsit maguk után ragadva száguldottak a jég
sima utón lefelé. A kocsis leesett a kocsiról, de a 
gyeplőt ki nem engedte a kezéből s igy vonszolódta 
magát egészen a Takáts-üzlet sarkáig, ahol tovább nem 
bírván ellentállani, a gyeplőt szabadjára engedte. A 
lovak ezután még nagyobb sebességgel rohanlak tovább és 
nagy baj eshetett volna a jégpályáról éppen hazatérő 
hözönségben, ha a kocsi a kamaraház kapuja előtti 
hidacskába nem ötödik és igy a lovak megfékezhetők 
nem lettek volna. A kocsi széjjel zúzódott, a lovak is 
megsérültek, de szerencsére, emberben kár nem történt.

— Elzüllött gyermekek. Mennyire szükség volna 
városunkban az oly rég tervezett árva és szeretet házra 
mutatja a következő szomorú eset. A rendőrség 
a múlt napokban tudomást nyert arról, hogy egy Ilcsik 
nevű 7 éves fiúcska és ennek 3 éves nővére minden 
gondozás nélkül, a legnagyobb nyomornak kitéve a 
Vöröskút-Rozgrund közötti járgány épületben, hol már 
annyi nyomorult életnek vetett véget húzták a halál meg 
magukat. E két gyermek atyja Ilcsik József volt szabó
legény meghalt, anyjuk pedig kóborló, romlott életet 
folytat. A rendőrség kiküldöttje azonban ott nemcsak 
a két gyermeket, de ezeknek egy rokonát, a 6 éves 
Polónyi Bertalant is az éhségtől, nyomortól és hidegtől 
megkinozva találta. Polgármesterünk a főkapitánynyal 
egyetértőleg azonnal intézkedett, hogy a 3 szerencsét
len gyermek a város költségére magányosoknál elhe
lyeztessenek. Újból ismételnünk kell e szomorú alka
lomból is, hogy mily véghetetlen igaza volt Hándel 
Vilmos törv. hat. biz. tagnak akkor, amidőn egy múlt 
évi közgyűlésen indítványozta, hogy addig is, mig a 
seretetház felépül, az e czélra meglévő tőke kamatai 

el hagyott gyermekek eltartására és neveltetésére for- 
ditassék, mert sok lesz azon gyermekek száma, kik e 
szeretetház létesítéséig el fognak zülleni. — Bizony mi 
is azt hisszük, hogy sok, nagyon sok lesz ezeknek a 
száma!!

— Vidéki hírek. Uj Mária-szobor. Madarászalján 
a rózsafüzér társulat 90 frt. értékben egy igen szép 
Mária-szobrot állított fel az oltani templomban. — 
Kaszinói közgyűlés Bálban. A Bát vidéki kaszinó tiszt- 
uijtó közgyűlése meglehetős részvét mellett folyt le. 
Elnök lett: Zsilkay Lajos. Jegyző : Sztankay Aba dr. 
Pénztárnok: Ballik Pál. Gazda: Szitkey János, kik 
mindannyian egyhangúlag lettek megválasztva.

— A tiz szobor ünnepélyt a helybeli r. kath. 
elemi iskola e hó,20-:in, csütörtökön délelőtt 10 órakor 
az iskolai rajzteremben tartja meg, mire a t. közönség 
figyelmét felhívjuk.

— A póstáról. Demény Károly e napokban itt 
járt budapesti póstaigazgató, ki előzékeny modórával 
azonnal megnyerte a vele érintkezők rokonszenvét, 
városunk fölött igen kedvezően nyilatkozott és kijelenté 
polgármesterünk előtt, hogy Steffultón okvetlenül fog 
postahivatal szerveztetni, hogy egy külön pósta épület 
felépítése sincsen egészen elejtve, és hogy részéről 
minden lehetőt el fog követni e város érdekében. — 
Fekete Dezső derék póstfőnökünk javaslatára már leg
közelebb a hírlapok nem a levélhordók, hanem az e 
czélra alkalmazandó 3 leány által fognak kihordatni, 
mi úgy az újságok, mint a különféle levelek bézbe- 
sitését is felelte meg fogja gyorsítani. Ezen újítás vá
rosunkban fog először behozatni és ha beválik, a többi 
városokban is igy fogják a lapokat kézbesíteni. Külöm- 
ben, mint igéré, a póstaigazgató a jövő nyár folyamán 
hosszabb időre meg fogja látogatni városunkat. Öröm
mel fogjuk fogadni!

— Egy kis statistika 1897. évről. A városi 4 
anyakönyvi kerületben a múlt évben összesen 621 
születési, 4-84 halálozási eset és 128 házasságkötés tör
tént és pedig: az I. anyakönyvi kerületben: születés 
354, halálozás 317, házasságkötés 75; II. anyakönyvi 
kerületben : születés 88, halálozás 49, házasságkötés 14; 
III. anyakönyvi kerületben: születés 92, halálozás 65, 
házasságkötés 22 ; IV. anyakönyvi kerületben: születés 87, 
halálozás 53, házasságkötés 17; összes születés 621 (302 
fiú, 319 leány) ebből törvénytelen 63; összes halálozás 484, 
összes házasság 128. 1897 évben kiállítatott 266 db. mun
kakönyv és 5 db. ideiglenes igazolvány ; nyilvántarta
tott 209 iparostanoncz, 212 iparossegéd és 1556 gyári 
munkás és muukásnő. A városban jelenleg a követ
kező gyárak és ipartelepek vannak: m. kir. dohány
gyár, városi légszeszgyár, kölőgyár (Hodruson egy fiók
kal), ólomcsőgyár Bélabányán, czipőgyár, Mihálytárnai 
téglagyár, egy gőzmalom; összesen 1556 munkásnővel 
és munkással. A kisiparosok száma a múlt évben nö
vekedett, amennyiben kiadatott: 38 iparigazolvány, 14 
iparengedély, a mivel szemben bevonatott, 8 ipariga
zolvány és 5 iparengedély.

— Tánczmulatság- Bélabányán. Bélabányai pol
gártársaink február 1-én a Mendl-féle vendéglőben, 
a Bélabányán alakítandó zenekar javára tánczmulat- 
ságot rendeznek, mely hihetőleg, követve elődjeinek 
példáját, pompásan fog sikerülni. Úgy halljuk városunk
ból is sokan szándékoznak e mulatságon részt venni.

— Erdőaltisztek tánczmulatsága. A zsarnóczai 
m. kir. erdőhivatal kerületében alkalmazott erdőaltiszti 
személyzet f. hó 22-én a szkletiói fürdövendéglö ter
mében tánczmulatságot rendez, mely, mint a múlt évek
ben most is bizonnyára fényesen fog sikerülni. A 
meghivóK már szétküldettek. Belépti-dij személyenkint 
2 korona, családjegy 5 korona. Kezdete 8 órakor. A 
zenét Balogh László selmeczi nemzeti zenekara szol
gáltatja s ha hozzá teszük még, hogy a rendezőség és 
Bock János vendéglős mindent el követnek, hogy a 
báli vendégek jól érezzék magukat és jól mulassnak, 
akkor e mulatság teljes sikerében nem is kételkedhe
tünk. — Ki meghívót nem kapott volna s erre igényt 
tart, az forduljon a rendezőséghez Zsarnóczára.

— Honvédszobor ügyünk, mint oly sok más, 
sehogy sem akar előre haladni. A lőcsei szobor minta 
utáni öntés eszméjét, úgy látszik, egészen elejtették; a 
másik model kiviteléhez pedig nincsen meg a kellő 
pénzösszeg. Említettük, hogy lelkes hölgyek akarnak 
újabb mozgalmat megindítani, hogy gyűjtés utján hozzák 
össze a szükségelt pénzt. Most már e törekvés alakot 
is öltött, a mennyiben a minden hazafias czélért lelkesülő 
özv. Ocsovszky szül. Markovits Mária, volt polgármes
terünk özvegye egy lelkes felhívást, mely már ki is 
van nyomtatva, fog a város tanácsa által szétküldetni 

hazánk összes városaihoz és törvényhatóságaihoz, hogy 
az itt felállítandó honvédszobor javára gyűjtést ren
dezzenek saját területükön. Szép sikert kívánunk ezen 
újabb mozgalomhoz !

— Jó sör. Egy sörbarát és szakkértő felhívja 
közönségünk figyelmét arra, hogy a Krausz W. G. ur 
házában lévő Strkula-féle vendéglőben ez idő szerint 
valódi kőbányai „Király sör" kapható, mely olcsósága 
mellett, — literje 24 kr., egy korso 12 kr. — nagyon 
jónak bizonyult és ajánlja azt minden sörivónak.

Szerkesztői üzenet. Szí. Bakabányán. Az 1890. évi 
XIII. t.-ez 1 §-ának b) pontja értelmében a tűzállótégla-gyárak 
szintén állami kedvezménybe részesittetnek. E kedvezmények pedig 
abból állanak, hogy a házadómentességen kívül fel vannak mentve 
a keresetiadó alól, valamint az ezen adó után járó községi pótlék, 
ipar- és kereskedelmi kamarai illetékek és az általános jövedelmi 
pótadó alól. Felvannak mentve továbbá a gyári telkek és épületek meg
szerzéséért és átíratásáért járó illetékek és községi dijak alól. A 
kedvezmények iránti kérelem a kereskedelemügyi miniszterhez 
nyújtandó be, mely minisztérium 15 évi időtartamra engedélyezi e 
kedvezményeket.

1898. év január hó 15-én tartott hetivásárról.
Placzi árkimutatás

Az árú 
megnevezése

1 Ára Az árú 
megnevezése

Ára
llegal legm legal legm

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 . . . -.28 -.36
Búzaliszt . „ 18.- 20.- Méz . 1.- 1.40
Rozsliszt . „ 16.- 18.— Buzakenyér . -.16 -.18
Árpadara. „ 16.- 18.- Szopós malacz drbja 2.— 3.-
Rizs . . „ 18.- 26.- Nyúl . >1 1.20 1.50
Káposzta fejenként -.05 -.08 Tojás . . . H -.03 -.04
Burgonya mázsája 3.- 3 50 Csibe. párja -.40 -.80
Nyers kávé klg.-ja 2- 2.50 Kappan . M 2- 3-
Bors . . . „ 1.20 1.30 Kacsa 1.20 1.50
Paprika . „ -.80 1.20 Liba . n 1.20 2.-
Czukor süveg „ -.48 —.52 Tej . . . literje -.08 -.10
Czukor koczka „ -.50 -.54 Tejszín . -.24 -.28
Marhahús . ,. -.48 -.52 Boreczet . •—.36 -.401
Juhhus . . „ -.28 -.48 Tűzifa kemény mtrje 1 1.45 2.50

Selmeczi telefon-hírmondó tudósításai.
— Zónaidő: január 16-ika, vasárnap délelőtt 9 óra pontban. — 

Ámbár a farsang beállott és hivatalosan is szabad a bolon
dozás, mi egyformán komolyak maradunk és híreinket -- tréfán 
kívül — hitelesen juttatjuk olvasóink fülébe, sőt azoknak hitelessé
géért két évig jót is állunk. Hogy komolyan beszélünk és nem 
fogott el minket is a farsangi láz, mutatja az, hogy előfizetésünk 
negyedévre csak 1 frt.

Külföldi híreink.
Kairóból tudósítanak, hogyha Sehenk dr. theoriáját nem tisz

tázza, a gólyák kettős teherrel jönnek a tavaszszal hozzánk, hogy 
panasz ne legyen.

Prágában nem akadt akasztani való ember, tehát a statáriumot 
függesztik fel

Németország a kínai Kiao-Csaut bérbevette, talán mi is fo
kozhatnánk városi jövedelmeinket ha bérbevennők a pekingi redoutot, 
a miénk úgy sem hajt hasznot.

Az Esercito római újság szerint az olasz kormány makarónival 
megrakott hadihajót küld Kínába; a makaróni, mivel puskaporral 
is megtölthető, nagy távolságra is biztosan lő.

Dreyfuss meghallván azt, hogy Eszterházy jó barátságból 
akarja magát érte feláldozni, tiltakozott annak elitéltetése ellen.

Oroszországban kancsukával kényszerítik a román gyerekeket 
az iskolákban, hogy könyv nélkül tanulják meg az orosz nyelvet, 
mi czukorral csalogatjuk mégis mi vagyunk a rosszak.

A nagy Edison fia feltalálta a gondolat lefotografálását. 
Mivel csak ’a hajfürtös fejek gondolatait képes reprodukálni, theoriája 
szerint a kopasz embereknek nincsenek gondolatai. (Eredeti hir.)

Ezentúl a Velenczébe nászutazók egy zsák kukoriezát is vi
gyenek magukkal, mert az ottani bíróság kimondta, hogy a Márk- 
téri galambokat az idegeneknek kell etetniük, a galambok tulajdon
joga? azonban az övék.

A lapok arról imák, hogy a németek és csehek egyezkednek, 
ehhez hozzá kell gondolni egy cseh bicskát, egy felhasitott német 
bugyogót és páros barátkozást furkós botokkal.

Belföldi hiroink,
Sehenk dr. a lányos apák számára póttanfolyamot nyit.
Bakabányán márezius 15-ikére a muszkák iránti rokonszenv- 

böl 50 hordó muszkahalat rendelnek meg.
Hódmezővásárhelyen a tisztviselők jó része a vármegyeházá

ban tartja meg a farsangi bált.
Jó jel. hogy Ausztriában a magyar czimert ezégjelül kezdik 

használni "ezután jön a magyar felírás, magyar dal, magyar beszéd 
magyar iskola, magyar katonaság s végül egyetemes magyar mo
narchia

Esztergom zárgondnokot kér, hogy terhes adósságán bezá
rással segítsen, csak azt nem tudjuk, hogy kit, vagy mit ?

Az aradmegyei oláhoknak, mivel a közgyűlésen tiltakoztak 
a szabadságharcz megünneplése ellen, jó lenne márezius 15-én a 
vesztőhelyen megmutatni a vértanuk akasztófáit tisztán szeretetből.

Pestmegyében gyakori ökörsiitéses népünnepélyekkel akarják 
a szocziálismus terjedését megakadályozni.

Báesmegyében éheznek, mi meg tánczolunk, mégis csak jó 
rendezte azt a végzet, hogy Selmecz nincs Báesmegyében.

TT u nra íáá. » u I ?
Tisztelettel alulírott amidőn köztudomásra hozom, hogy az „Első Magyar Általános Biztositó-Társulat“ ügynökségétől e 

napokban visszalépek, egyben felkérem mindazokat, kik biztosítási dij hátralékban vannak, dij nyugtájukat e hó 22-éig 
beváltani sziveskedji nek. Teljes tiszteiettel TakátS JMTiKlÓ®.
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A segesvári Petőfi-szobor áll, de még nincs kifizetve; mi job
ban csináljuk: mi nem állítunk szobrot, de nem is tartozunk szob
rásznak.

Békésmegyében szövőgyár épül, csak a kenderáztatóknak ke
vés a víz, jó volna, ha mi folyamodnánk az áztatókért, tavaink 
alakjukat tekintve eredetileg e czélra lettek megcsinálva.

Budapesten fertőzött vizet isznak. A tanács úgy határozott, 
hogy az egészség is megmaradjon és a szegény ember éhségét is 
csillapítsa, meg kell főzni a bacillusokat, a mi levesnek, a ki sze
reti, jobb a semminél.

Fiume daczol, mert a kormány nem hajlandó olyan törvé
nyeket adni, a melyek megparancsolják, hogy mindig a magyar 
kaparja ki a hamuból a forró maionit.

Mulat az egész világ, Körmöczön is tánezolnak az emberek 
álmukban.

Ha Korponán megnyílik a vasút, a város azonnal felír a pá
pához, hogy tegye át oda székhelyét.

A Hodruson felállított tíz lámpa fénye gyönyörűen világítja 
meg az ott ugyancsak elkészült szeméttartókat, melyekbo a lakos
ság szorgalmasan hordja a hulladékot és szemetet.

Ugyancsak Hodruson már a tavaszszal megkezdődik, a városi 
tanács roppant gyors és előzékeny eljárása folytán, a nyaralók 
építése.

H e 1 yi híreink.
Panasz érkezett hozzánk, hogy egyik vendéglőnkben a szóda

vizet sörrel hamisítják.
Városunkban többen a marcz. 15-ike jubileumát úgy ünne

pelik meg, hogy czilinder kalapot hordanak.
Azok a boldog halandók, kik nyolezad sorsjegygyekkel a 

legeslegkisebb nyereményt ütötték meg, bankettre jönnek össze, 
hogy közös örömüket egy-egy spriceerbe fojtsák.

A közművelődési perselyek felbontass alkalmával a bennök 
talált fületlon gombok árulóivá lettek a minimális hazafiságu ada
kozóknak, a gombon t. i. rajta volt a szabó neve, a szabó meg meg
mondta, hogy kinek a ruhájára varia. Ezentúl a gombos áldozok 
neveit kiírjuk.

A minisztérium azért nem engedélyezte a vasúti állomáson 
a telefont, mert attól félt, hogy a kis vasút helyett azt fogjuk hasz
nálni utazási eszközül.

A vasúti új gépeeskénk a múlt héten jó viccet csinált, egy 
negyed órával előbb robogott be a pályaudvarba, mivel még a 
fiakkerek csak — szokás szerint — 8 felé jöttek, ezen a jó viccén 
olyan jót nevetett, hogy megpukkadt. Kijavítása egy éjjelt vett 
igénybe.

Nem azért, mert, hanem azért, mivel a mustártartók a Hun
gária megnézni való nevezetesiégeit képezik, ezentúl lánezoeskákkal 
az asztalokhoz lesznek erősítve.

A nőtlen urak és az agglegények e farsangban szintén bált 
rendeznek, a melyre csak azokat a lányokat hívják meg, kik nem 
akarnak férjhez menni.

A hazafias ifjúság azon esetre, ha marcz. 15-ikére a honvéd
szobor nem lesz meg, hóból emel szobrot

Ha a jövő században nem lesz leány, akkor az ezen századi 
vén leányok ministeri rendelettel húsz éveseknek deklaráltadnak.

Egy becsületbeli ügy békés utón berúgással lett elintézve, 
mivel ennek kirúgás lett a vége, a segédek tovább tárgyalnak.

Mivel kaszinónkban — dicséretére legyen mondva — a leg
több krájezár gyűlt össze a közművelődési perselyben, a garasos 
kaszinó nevet érdemelte ki.

Ha vidéki városainkban annyi a kritikus, mint nálunk, ak
kor nem csodálkozhatunk a maradiság fölött.

A nyaraló ügye új stádiumba jutott; a hozzávaló épületfákat 
a nyáron kivágják és szárítás végett két évig raktárakba teszik.

Városunkban egy „szokatlan nyomdai balesetek" elleni biz
tositó társulat van alakulóban.

Tekintettel a tükörsima, csuszamlós, jeges utakra, a biztosító 
társulatok selmeczi lakost, vagy itt, körünkben megfordulót április 
közepéig baleset elleni biztosításra el nem fogadnak.

A hatóság, mint halljuk, egy jeges medvét akar ide hozatni, 
hogy a jégen való járást a lakosok megtanulhassák.

A polgármezter havi jelentésében kiemelte, hogy a városi 
épületek jó karban vannak ; különösen áll ez a belvárosi elemi iskola, 
az úgynevezett „Meszka" és sokban a „városi vigadó" épületéről is, 
melyek annyira jókarban vannak, hogy már rossz karba nem is 
juthatnak. Hírmondó.

Egy jó karban lévő fedett hintó és egy kitűnő 
rövid szárnyú zongora jutányos áron eladó. Venni 
szándékozók forduljanak a kiadóhivatalhoz.

Épület-asztalos segédek
kerestetnek !

Hat, vagy nyel ez gyakorlott, jól 
képesített

épület-asztalos segéd, 
kik az asztalos gépek kezeléséhez is érte
nek, azonnal alkalmazást nyernek.

Bővebbet megtudhatni 
Cserey (I.joh) lllcle, 

építőmester, parkéta-gyáros és általános 
asztalos műhelyében

Re se terez (> b á e y A

T’u-cloxxxá.s-uL.l I
Van szerencsém tisztelt vendégeim s egyáltalában 

n. é. közönség becses tudomására hozni, hogy Sel-a
meczbányán ezentúl a Dréher-féle dupla márcziusi 
kiviteli sör csakis kizárólag az általam bérelt

Iliin «»• síi'iíi
vendéglőjében lesz kapható.

Teljes tisztelettel
FEREMZ,

szálloda bérlő.

I. magyar kir. szabadalmazott

S8,®4>O sorsjegy nyeremény.
N egyedik osztály. 

Hetét 40 korona.
Húzás: 1898. január 26- é s 27-én.

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

adni, hogy a legmodernebb 
is teljesen megfelelőleg be-

szabóüzletemet
♦.. t—♦

á
á
á
á

* A téli idényre**
x

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

A midőn ezt 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

Czemmel György
szabóűzlet-tulajdonos.

Nyeremény.
1
1
1
1

3 á 10000
5 á
8 á

10 á
70 á

3900 á

Korona. 
90000 
30000 
20000 
15000 
30000 
25000 
16000 
10000 
35000 

663000

5000
2000
1000
500

_ 170 __
4000 nyer. K. 934000

A IV. osztályú
Egy egész . . . . '
Egy fél......................
Egy negyed . . . 
Egy nyolezad . .

Figyelmeztetnek azok, kik 
I. és II. illetve Ill-ik o.-ra 
szóló sorsjegyeket veitek, de 
sorsjegyeik nyereménynyel 
ki nem huzattak, hogy ugyan 
azon számú sorsjegyeket a 
IV-ik osztályra is ugyanazon 
elárusítónál vehetik meg, ki
nél az 1-ső, Il-ik s illetve 
111-ik osztályra szóló sors
jegyeket. vásárolták, termé
szetesen a IV-ik osztályú 
betét lefizetése mellett, 
sorsjegyek árai:

40 kor. - fii.
♦»

99

99

= 20 frt — kr 
= 10 „ - 
= 5 „ - 
= 2 „ 50

20
10
5

A IV. osztályra szóló vélelsorsjegy ára azonban : 
kor. -= 52 frt.

” 26 „
•’ ~ 13 „
»» = 6 ,, 50

»>
99

99

99

99

Egy egész . .
Egy fél . . .
Egy negyed .
Egy nyolezad .
Ezen húzásnál a nyerhelés esélyei már sokkal elő

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

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

SELMECZBÁNYÁN. (Kis ál lat vásár-tér.)

. 104 

. 52
. 26
. 13 kp

Gyár: Alsó Hámor, Barsmegye.
Gyári főraktár: BUDAPEST, Andrássy-ut 2®. (I. em.) 

Raktár: HÉCS, S., Seilergasse 1. szám.

A „S2AIÍBK” eziistárú-gyár, 
mely’ az 1752-ben Selmeczbányán alapított Gerarffb J. <5. wúo ttAajáona, 

saját vagy adott rajzok szerint előállít:

m i fii <1 e ii ii e in íi e íí t sí a° o. t, 
mint asztaldíszeket, gyümölcstartókat (jardiniéres-készleteket), zsirandolo- 

kat, gyertyatartókat, serlegeket, 
dísz-emléktárgyakat és verseny dijakat, 

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

ffiüár Mesés ©]
Az előre haladott idény miatt 1

női téli kabátokat
a. b e v á á r ki i á r o n j ó a I alul

árusitok az úgynevezett „Magasház“-ban levő

loti iUBliíílt
legújabb divatu és finom, tartós kivitelű

n.
Soha még senkinek stem nyílt alkalma ily valóban mesés 

olcsó áron divatos, szép woi téli kabátokat és felöltőket vásárol
hattál. E ritka alkalmat tehát senki el ne mulasszaZ!

Kiváló tisztelettel

IuŐWY .A-KOI^IT.

“Vexxd.ég'lő xxxeg'an.^ritsus I
Vagyok bátor a nagyérdemű közönség becses tudomására hozni, hogy eddigi

TTETSmÉGtX-iOMET
az Ezüst-utczában levő Greso János-féle vendéglő helyiségeibe helyeztem át és azt szombaton, e hó 15-én nyitottam meg.

Úgy mint eddig, ezentúl is főtörekvésem leend igen tisztelt vendégeim megelégedését kiérdemelhetni. E czél eléréséért háromféle sört fogok mindig 
csapon tartani, úgymint „Szent István", Drécher-féle „Kőbányai kiviteli" és vihnyei „Aczél" 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 nagyrabecsült további pártfogását s ezzel maradok alázatos szolgája
____  DAUBjNEII .taxos.

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


