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Hivatalos, magán és nyílt-téri hirdetések megállapított díj

szabásunk szerint számíttatnak és minden általunk közölt 

hirdetésre felvilágosítás ingyen adatik.

■ Megjelen minden vasárnap. ----------------

Tör vény hatóság?
Törvényhatósági joggal felruházott város 1!
Hej, hogy kapaszkodtak annak idejében a 

városok e jog után! Ez a kapaszkodás akkor- 
jában egész stréber jelleget öltött magára, inig 
azután e jogot el nem nyert városok belenyu
godtak sorsukba és most — nem bánják, sőt 
talán örülnek annak, hogy e sors érte őket és ők 
nem lettek törvényhatósági joggal felruházva.

Városunk is, hogy úgy mondjuk, e strébe
rek közé tartozott és czélt ért: törvényhatósági 
joggal bíró város lett.

Hogy irigyeltek akkor bennünket a szom
széd városok ? Hogy bántotta az őket, hogy 
e szép jogot el nem nyerhették?!

A szigorúan vett egész felvidéken csak 
három város érte el e — most már mondhatjuk — 
kétes értékű kitüntetést: Pozsony, Kassa és 
Selmeczbánya.

Es mily óriási külömbség van e három 
város között!? Pozsony, Kassa minden tekintet
ben centrumok, gravitaczionális erejükben tartják 
vidéküket, megyei, pénzügyi, törvényszéki, kato
nai, vasúti székhelyek és góczpontok.

Es Selmeczbánya? . . .
Valóban elszomorító ez a kép! Törvény

széke Ipolyságon, pénzügyigazgatósága Léván, 
bányatörvényszéke és bányahatósága 1/bánya
kapitányság) Beszterczebányán, hadkiegészítő 
parancsnoksága Esztergomban és Nyitrán, nép
felkelői parancsnoksága Léván, mind oly váro
sokban van, melyek nem bírnak törvényhatósági 
joggal és mégis övék a hegemónia, városunk 
meg satellitájuk.

A vasútról meg éppen ne is szóljunk. . . .

Féltékenység.
— A „Selmecbányái Hetilap11 eredeti tárcája. —

A gyorsvonat berobogott L. állomásba s hirtelen 
megállott. Seri Mihály, félretéve az újságot, melyet úgy 
szólván már végig tanulmányozott, kiment a kocsi fo
lyosójára, hogy itt keressen szórakozást.

Egy ember pár közeledett kocsija felé
— Szállj be, kedvesem, a vonat nem áll sokáig s 

oly zajtalanul indul, hogy könnyen lemaradhatnál.
A nő beszállok és Seri udvariasan bocsátotta le 

a folyosó egyik ablakát, hogy uj utitársa, amint az a 
teremtés gyöngyeinél már szokás, még néhány búcsúzó 
szót intézhessen a visszamaradó kísérőhöz. Közben úgy 
lopva feléje pillantott s azon meggyőződésre jutott, 
hogy e nőről, ha nő nem volna, elmondhatná, most 
van férfiereje virágában.

— Azután sűrűn küldd ám leveleidet, Kálmán, 
de ne legyenek olyan rövidek, amilyeneket az irodából 
szoktál világgá bocsátani.

— Biztositlak, édesem, hogy mindennap egy órára 
megszűnők kereskedő lenni s poéta leszek.

E sikerült ötleten maga Nagy Kálmán is jóizűt 
nevetett. De rögtön rá elkomurodott, mert még egy 
fél ti tűnt fel a látóhatáron, ki megpillantva ő t is, kissé 
zavartnak látszott.

— Ah! doktor ur, szinte utazik? érdeklődött Nagy.
— Én, én, dehogy, — dadogta a másik — csak 

kijöttem, hogy meggyőződjem arról, váljon szót fogad-e 
az én nagyrabecsült pácziensem.

Azonban a kereskedő nem engedett. Fürkésző 
tekintete valami gyanús dolgon akadt fenn.

— De hiszen olt már a jegy a kalapján ?!
A doktor szerette volna a kalapot jegyestül hir

telen lekapni a fejéről; hogy azonban időt nyerjen,

Nem is Álmodnánk mi vasúti üzletvezető- 
ségről, csak egy kis, kis forgalmi központot 
képezhetnénk.

Hiszen ez iránti törek véseink oly szerények, 
de annyira szerények, hogy mint törvényható
sági joggal felruházott város egészen másként 
léphetnénk fel és nem adnánk azért igazat a 
nagy német költő mondásának: „Nur Lumpé 
sind bescheiden!“ (Csak a lumpok szerények.)

Mink van mégis, amivel dicsekedhetünk, s 
ami indokát képezte annak, hogy a törvényható
sági jogot megkaptuk és ami alapját képezi most 
is municipális létünknek? A bányászat, az aka
démia, a többi tanintézetek, a dohánygyár és 
a 17.000 leiekből álló, nagyobbrészt elszegé
nyedett lakosság, egy kisarányu iparunk és ke
reskedelmünk.

Ez egy törvényhatósági joggal felruházott 
város követelményeit még nem elégítheti ki és 
annak meg nem felelhet.

Bányászatunk, ős iparág, melyet föképen az 
állam űz itt és épp ezért ennek érdeke meg
kívánná, hogy legalább is a’bányászatra vonat
kozó intézmények lennének itt összpontosítva, 
mint amilyenek a bányatörvényszék, a bánya
kapitányság.

Elszegényedett lakosságunk, pangó iparunk 
és kereskedelmünk csakis úgy reményelhetnék 
a kedvezőbb állapotokat, ha városunk valóban 
törvény hatósági központtá lenne, ha pénzügyi 
bajainkkal Lévára, törvényszéki dolgainkkal 
Ipolyságra, katonai ügyeinkkel Esztergomba, 
vagy Nyitrára stb. stb. nem kellene vándorolni 
és főképen ha a vasúti forgalomnak vasizom 
rendszerébe oly positiót foglalna el e város, 
mely őt megilleti s mely nélkül a degenerálás- 
nak néz elébe.

csak lassan tette; különben is jól esett neki, forró 
homlokát kissé kiszellőztetni. Azután igy vágta ki 
magát:

— Valóban, itt a jegy, — — még utolsó utániról 
maradt utazó-sapkámon.

A kínos jelenetnek az állomásfőnök közbelépte 
vetett véget; megszólította Nagy uramat, kit, mint a 
város egyik legtekintélyesebb kereskedőjét, természe
tesen ismert. Azután intett s a vonat las an megindult.

— Jól gondozzák Malvinomat! — szólt ő nagysága.
— Ervinről sem fogok megfeledkezni — monda 

a férj.
A szalmaözvegy asszonyka pedig kihajolva az 

ablakon, vibráló hangon oda kiáltott még a doktornak:
— Elhasznált jegyével valahogy fel ne ugorjék a 

vonatra ! — Azután meglebbentette illatos kendőjét s 
a kocsi fülke felé fordult, csak annyit hallatva még: 
A gyáva.

Seri Mihály egy ideig elgondolkozott a tapasz
taltak felett. Azután leült helyére, megint elővette 
újságját és olvasta, olvasta egész a szerkesztőig. Uti- 
társnöje is némán húzta meg magát a másik sarokban.

A következő állomáson azonban a méla csendet 
megzavarta az|állomásfönök, ki a kalauztól vezéreltetve 
e szavakkal fordult a gondolatokba merült asszonyhoz:

— Nagy Kálmánná ő nagyságához van szerencsém?
— Az vagyok — mondá ez meglepetve.
— L.-i főnökkollegám sürgönyileg arra kér. tudas

sam nagysáddal férje azon üzenetét, hogy' G. állomá
son meltóztassék őt megvárni, a személyvonattal követi 
nagyságos asszonyt.

— Köszönöm.
— Ajánlom magamat — meghajtotta magát s ment. 
A szép asszony izgatottan dőlt hátra parnlagára. 
Seri Mihály újra elővette újságját; hiszen, gon

dolta, neki mind ehhez semmi köze. Már a hirdetése-

Pedig vétek, bűn volna ezt a várost dege- 
nerálni hagyni.

Melyik város volt itt a felvidéken oly hű 
őre a magyarságnak, mint Selmeczbánya? Nem 
törtek-e össze e város falain minden pánszláv 
törekvésű hullámok?

Nem mutatta-e ki fényesen e sokat szen
vedett lakosság önfeláldozó hazafiaságát? Nem 
mutatta-e meg béketűrő, érett politikai maga
tartását ?

A jó módú alföld rónáin mint zúgolódik s 
már-már veszélyes állást foglal el a nép?!

És a mi elszegényedett ezer és ezer, nél
külözésekben élő munkásunk teszi-e ezt? Tűr, 
szenved, vár türelmesen, vár egy szebb jövőt, 
és véle várunk mi is és kiolthatatlanul él ben
nünk a remény, hogy hasztalan nem várunk, 
sőt, hogy városunk sorsának javítása már a 
közel jövőben megtörténik.

E reményre, e feltevésre némileg feljogosít 
minket selmeczieket is azon körülmény, hogy 
viharos hullámokkal küzködő magyar államunk 
kormányrudját immáron czéltudatosan olyanok 
kezelik, kik nem elvont aktamumiákból, hanem 
közvetlen tapasztalatokból, az állami és társa
dalmi élet megnyilatkozásaiból merített alapokon 
törekednek oda, hogy a jogos kivánalmaknak 
eleget tegyenek, az elégedetlenséget megnyug
vássá változtassák át.

És csak városunk, ezen eddig oly mostoha 
bánásmódban részesült ős bányaváros ne vétet
nék általuk figyelembe? Csak Selmeczbánya 
maradna továbbra is törvényhatósági joggal 
felruházott város, a nélkül, hogy ennek attribú
tumaival dicsekedhetnék ?

Ezt nem hihetjük, nem fogjuk elhinni mind 
addig, mig a tények meg nem czáfolnak !

két olvasta; ezek legkevésbbé igénylik a figyelmet, a 
legtöbbjét úgy is könyv nélkül tudja az ember. De 
közbe-közbe átnézett utitársnőjéhez, s álmélkodva vette 
észre, hogy nála az izgatottságot időnkint egy-egy 
mosoly, olyan diadalmi mosoly váltja fel. Most már 
csakugyan kezdte őt érdekelni ez a nő. Mintha ez is 
néha feléje pillantana s mintha valami fölött erőlködve 
gondolkoznék !

Most elővesz egy kézimunkát s szorgalmasan dol
gozik. Seri már a hirdetéseket is végig olvasta.

Egyszerre csak egy gombolyag gurul lábaihoz, 
Sietve felemeli s udvariasan átadja utitársnőjének.

— Köszönöm, uram!
Megint néma csend. A munka tovább foly. Seri 

a hirlapot elő) kezdi. Egyes pillantások lopva ide-oda.
De kis vártatva nagy zaj, sikoly rázkódtalja 

meg a kis fülke levegőjét: az egész kézimunka minde
nestül lenn a szőnyegen !

Seri Mihály messze elveti az újságot s rohan se
gédkezni. Együtt szedik fel a kosárkába a sok selyem
szálat, tűt, mintát.

— Ah, uram, én ma borzasztó ügyetlen vagyok, 
folyton zavarom önt.

— Nem zavar nagysád,az újságommal már alaposan 
elkészültem — erősité Seri s buzgón folytatta a szedést.

— Az Istenért, még megsebzi magát.
— Ne tessék tartani attól, vigyázok én magamra; 

és nem is vagyok oly izgatott, mint kegyed.
— Az igaz, én az vagyok — ismerte el a szép 

asszony, miközben utitársa segélyével befejezte a nagy 
gyűjtést — de hogyne volnék az, mikor egy ismeretlen 
ur előtt vagyok kénytelen ennyire szégyenkezni ügyet
lenségem miatt.

— Ha csak ez a baj, ezen könnyen segíthetünk: én 
Seri Mihály professzor vagyok S.-ról, de úgy veszem 
észre, izgatottságának még egyéb oka is' van ?

Selmeczbányai Hetilap
SELMECZBÁNYA ÉS VIDÉKÉNEK VEGYES TARTALMÚ KÖZLÖNYE.
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Nem kívánhatunk mi egyszerre mindent. 
De mi akadályozhatná már most meg a bánya
kapitányságnak ide helyezését, a vasútnak széles 
vágányú kiépítését, egy nagyobb törvényható
sági terület kikerekitését, a tő és közel szom
szédos községek, melyek mindannyian szíve
sen csatlakoznának, mint azt már egyik czik- 
künkbe kifejtettük, városuukhoz, ide csatolását 
és esetleg egy törvényszék, mely bányatörvény
szék is volna, itteni szervezését.

1872-ben szerveztek városunkban is tör
vényszéket és hihetetlenül sokat vesztettünk 
akkor, a midőn azt ismét feloszlatták. Pedig e 
város természetes központját képezné éppen 
törvénykezési szempontból a Hont, Zólyom és 
Bars-megye határszéli részében eső vidéknek.

Iígy kis jóakarat mellett az előjegy
zésbe vett katonaságot is, legalább mini
mális adagolásban, szintén megkaphatnék, mely 
esetben városunk örömest gondoskodna egy 
kaszárnyának felépitéséről, mely czélra, nem 
mondhatjuk, hogy a város rendelkezésére alkal
mas telek nem állana.

Selmeczbánya város történelmi múltjából tud
juk, hogy valahányszor e város — és ez nem 
egyszer történt meg — válságos helyzetbe jutott, 
mindannyiszor küldöttséget menesztett az egyes 
kormányokhoz, a magas trónhoz segedelemért.

Nem volna itt most is annak ideje, egy ily 
küldöttséget meneszteni a kormányhoz, mely 
jóakaratát e várostól bizonyára el nem vonja; 
a trónhoz, hol hűen ecsetelné bajainkat, vajú
dásunkat és lehetetlen, hogy orvoslást, segítséget 
nem találnónk.

Tárjuk fel ott nyíltan helyzetünket, mondjuk 
el igaz szavakkal aspiraczionkat, kérjünk se
gítséget és hisszük, hogy czélt érünk. Ám ha 
nem, minek vagyunk törvényhatósági joggal 
felruházott város???

Farsang.
Az akad, segélyző-egyesület tánczestélyén f. 

hó 15-én válogatott közönség vett részt. A táncz 9 
órakor kezdődött, s az öl negyed órai szünetet leszá
mítva, reggeli négy óráig úgy szólva szakadatlanul tar
tott ; az első négyest 26 pár tánczolta.

A jelenvoltak közül sikerült luJóiitónknak felje
gyeznie a következőket:

Asszonyo k: Aschenbrierné, Berzeviezyné, Bózer Károlyné, 
Barsyné, Cealloközyné, Cseh Lajoiné, Fvkete Lajosnó, Fodor Lász- 
lóné, Liiley Ferenczné, Lestyánszky Józsefné, Margótsy Jánosné, 
Martiny Istvánná, Miesinay Jánosné, Mrázné, Oszwaldt Gusztávné, 
Platzer Jenéné, Tirsserné, Sehwartz Ottóné, Seidené, Westcnné.

Leányok: Asehenbrier Vilma, Berzeviczy Margit, Bózer 
Ilonka, Barsy Ilonka, Csalloközy Margit, Cseh nővérek, Fekete Emy, 
Granadir Gizi (Körmöezröl) Jezsovits Emmua, Lüley Gizi, Les
tyánszky Irma, Margótsy Gizi és Marosa, Martiny Margit, Masányi 
Margit, Miesinay Erzsi, Mrász Ilonka, Oszwaldt Sárika, Platzer Vilma, 
Tirseher Gizi, Seide Aranka, Westen Miezi.

A vendégek ugyan lassan kezdtek gyülekezni, ha
nem mégis */t10 órakor a tánczterem megtelt igen 
kedves, szép közönséggel. A terem ez alkalommal tel
jesen uj és csinos díszletekkel volt ékítve. — Az estély

— Nagyfokú idegességben szenvedek, azért ren
delte el az orvosom, hogy V. fürdőn keressek gyógyulást.

— S ide követi önt férje, mint a táviratból érte
sülök ; e hir hogyne izgatná fel még jobban.

— Igaz, igaz — sohajtá a szép asszony, mélázó 
tekintettel csüngve a messzeségen — egy szerető fele
séget hogyne zavarna fel a váratlan fordulat, hogy né
hány óra múlva megint azzal lehet, kinek egész életét 
szentelte, midőn csak az imént még arra volt kárhoz
tatva, hogy tőle egy hónapig távol legyen.

Seri Mihály nagyot nézett e szavak hallatára. 
Mást várt. Egy rendkívül érdekes tanulmánytárgygval 
találta magát itt szemben. S nem hiába volt ő pro
fesszor. Nemcsak tanítani, de tanulni is mindenhol, a 
hol csak lehet, ez volt az ő szenvedélye. Leküzdhe
tetlen vágy szállotta meg, hogy az asszonyt ki kell 
tanulmányoznia, Talán a közben ő maga is tanulhat 
valamit. Nem ment tehát vissza helyére, hanem uti- 
társnőjével szemben ült le, s kis szünet után igy szó
lította meg:

— Bocsásson meg nagysád, ha azt mondom, 
hogy szavait nem értem egészen. Nem haragszik ugy-e 
bár, nem veszi tolakodásnak, arczátlanságnak, ha egy 
kérdésre kérek öntől feleletet ?

A szép nő egy átható tekintetet vetett utitársára, 
melyet az alig birt kiállani, s azután azt mondá:

— Ön becsületes emhernek látszik, bízom önben, 
kérdezzen!

— Mit keresett az állomáson a doktor?
Nagyné kiegyenesedett ülő helyzetében, szeme 

szikrázott s ökölbe szorította ssép kezét; de azután 
mélyen felsóhajtott, mintha boldog volna, hogy meg
adhatja e kérdésre a feleletet egy olyan embernek, ki 
elnyerte szive rokonszenvét, azt a titokzatos érzést, 
melyet hiába keresünk, kérünk, melyet egy-egy csodás 
pillanat szül. Felelete ez volt:

selmeczbAnyai hetilap

általában minden tekintetben jól sikerült s a segély
egyleti bál nem is maradt hátra ez idén se a többi 
éveknek s különösen ami a jókedvet illeti, mulatságaink 
közt az első helyet foglalta el magának. — Az est 
sikeréért méltó elismerés illeti az egész rendezőséget, 
de különösen dr. Fodor László s. e. elnök és Bedő 
Zoltán urakat.

Felülfizettek a következő úrnők, illetőleg urak: Berzeviczy 
Károlyné 1 írt 50 krt, Farbaky István és neje 5 frtot, Fekete Lajos 
6 frt 50 krt, dr. Fodor László 10 frtot, ilandel Vilmos 1 frt 50 krt, 
Heim Antal 50 krt. llerrmann Emil 8 frt 50 krt, Krausz Kálmán 
1 frt 50 krt, Kuti István 2 frtot, Markó Tivadar 1 frtot, Mis- 
kovszky Emil 1 frt 50 krt, Oszwaldt Gusztáv 1 frt 50 krt, Pandúr 
József 50 krt, Pfaff Gusztáv (S.-Tarján) ö frtot, Puky László 1 frtot, 
Ráth Ferencz 1 frt 50 krt, Riehter György 50 krt, Schenek Gyula 
3 frt 50 krt, dr. Sehwartz Ottó 3 frt 50 krt, dr. Stuller Gyula 5 
frtot, Sveehla Gyula 5 frtot, Szitnyai József 2 frtot, Szlujka Pál 
1 frt 50 krt, Sztankay Ferencz 5 frtot. Takács Miklós 2 frtot, Tibély 
Vilmos 50 krt. dr. Tőig Vilmosné 1 frt 50 krt, Vaitzik Emil 50 krt, 
dr. Wagner László 2 frtot, Westhof Károlyné 1 frt 50 krt. A feliil- 
fizetések összege 83 frt.

Fogadják a jótékonyczélu egyesület ezen támo
gatói jószívű adományukért a báli rendezőség s az 
egyesületi elnökség hálás köszönetét. — A tánczestély 
tiszta jövedelme 170 frt 27 kr.

Convent-bál. Mint már jelentettük, a helybeli ev. 
felsőleányiskola és a szegény iskolás gyermekek fölse- 
gitésére rendezendő, tombolával egybekötött lánczmu- 
latság, a hagyomány szerinti elnevezésével a convent- 
bál febr. 5-én lesz megtartva a városi vigadóban. A 
190 tagú rendező nagybizottság a meghívókat már 
szétküldötte és Sobó Jenő akad, tanárral az élén oda
adó buzgósággal fáradozik a mulatság sikerének bizto
sításán. A munkából ami, minden jótékony czélt áldo
zatkész módon előmozdító hölgyeink is kivették a ma
guk részét, különösen Bernhardt Adolfné, Krausz V. 
Gyné és Oszvaldt Gusztávné ő nagyságaik, kik a tom- 
bola-nyereménytárgyak átvételére vállalkoztak. Ilyene
ket azonkívül még Marschalko Gyula úr köszönettel 
fogad, s az összes nyereményeket á mulatságot meg
előző napobkan saját üzleti kirakatában fogja közszem
lére kitenni. Egy-egy tombola-jegy ára csak 10 kr, s 
ilyenek máris kaphatók Krausz V. Gy , Márkus Zsig- 
mond, Marschalko Gyula és Oszvaldt Gusztáv urak 
üzlethelyiségeiben. A kik tévedésből meghívót nem 
kaptak s arra igényi tartanak, szíveskedjenek a ren
dező-bizottság elnökéhez, Sobó Jenő akad, tanár 
úrhoz fordulni.

A selmeczi önkéntes tűzoltó egyesület szintén 
rendez bált, még pedig farsang végére. Az előkészü
letek erre már megtétettek.

A hegybányai bányatisztviselők mulatságot 
rendeznek az ottani kaszinói helyiségben e hó 29-én, 
mely közvacsorával és lánczczal lesz egybekötve. A 
mulatság, melyről be fogunk számolni, felette sikeresnek 
és kedélyesnek ígérkezik.

A steffultói tekéző egyesület elnöke felhívja 
igen humoros hangon irt kőrözvényben a tagokat, hogy 
február hó 1-én a steffultói egyleti helyiségben mentői 
számosabban gyűljenek egybe, családtagjaikkal és ven
dégeikkel együtt; mert a mulatozáson és tombolán 
felül arról is szó lesz, maradjon-e még továbbra is ezen 
egylet, vagy szűnjön meg.

KÜLÖNFÉLÉK.
Napirend január 22-án.

Naptár: Vasárnap, január 23. — R. kath. és prot: B.-A. eljegy. 
— Görög-orosz (január ll.):Teod. apát. — Izraelita: Sab. vaera.— 
Nap kel: 7 óra 22 perczkor, nyugszik: 4 óra 30 perczkor. d. u.

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

— Én szeretem, imádom férjemet most ép úgy, 
mint 10 évvel ezelőtt, midőn egybekeltünk. De lehet-e 
boldogító a szerelem, ha biztosak nem vagyunk, hogy 
az viszonoztatik ? Férjem tekintélyes jómódú keres
kedő, kit mindenki nagyra becsül. De mióta az Isten 
frigyünket két gyermekkel áldotta meg, csakis ezek 
jövője foglalkoztatja őt. Saját házunkban van keres
kedésünk is, lakásunk is; mégis, kivéve az étkezéseket, 
nem látjuk őt egész nap, mert mindig ott dolgozik 
irodájában. Ha valami kérdéssel felkeresem az a vá
lasza, hogy ne zavarjam, üzleti dolgokkal van elfoglalva. 
Nem tekint már hitvesének, ki őrömét, bánatát meg 
akarja vele osztani, hanem csak gyermekei ápolójának. 
Csodálkozik ön ezek után azon, hogy kétségbe esem, 
váljon szeret-e még?

— De — veté ez ellen Seri — ha férje szereti 
gyermekeit s ezek érdekében fárad, lehetséges-e, hogy 
ne szeresse azok anyját is ?

— így okoskodnak önök férfiak mid. De mi nők 
nemcsak a jövőre gondolunk, mi a jelenben is boldo
gok akarunk lenni. Jogunk van ehhez.

— Igaza van, kedves nagysád — erősité Seri. 
Csak az a kérdés, mi a boldogság? A gyermeké a ját
szás, az érett koré a jövő előkészítése, a fáradt ván
dor boldogsága pedig az édes nyugalom.

Nagyné utitársára meresztette okos tekintetét, 
azután kissé sértődve igy folytatta:

— Szép, szép az ön meghatározása. De mivel vajmi 
bajos annak eldöntése, hogy hol a határ az érett kor és 
a fáradt vándor között, megengedi, hogy ne tekintsem 
magamat legyőzöttnek, ellenben igazoltnak eljárásomat. 
Néhány év óta semmi fáradtságot sem kíméltem, hogy 
férjem vonzalmát irányomban újjá éleszszem. A leg
szeretetreméltóbb feleség, a legodaadóbb anya voltam. 
Mind hiába. A végső eszközhöz fordultam : féltékenynyé 
kell őt tennem.

________ __ 1898. január 23.

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

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

— Személyi hir. farbaky István orsz. gyűl, 
képviselőnk nehány napi ilt tartózkodás után Buda
pestre visszautazott.

- Halálozás. Zsarnóczán Dub Lipót 39 éves 
korában hosszú kínos szenvedés után meghalt. A ne
vezett a Popper B. czég könyvelője volt. Temetése f. 
hó 20-án óriási részvét melleit ment végbe. Nagyon 
megható és gyönyörű beszédet mondott a lévai rabbi, 
majd pedig dr. Budai Mór. Az elhunyt közkedveltségű 
egyén volt s amellett, mint férj és apa ritkította párját. 
A zsarnóczai takarékpénztár igazgatósági tagját, a ka
szinó pedig rendes tagját gyászolja e derék férfiúban 
Mindkét intézet ki is tűzte a gyászlobogót.

— A tiz szoborünnepélyt, mint azt előre jelez
tük, a városi rom. kath. elemi iskola múlt csütörtökön 
ünnepelte meg. A szép ünnepély a Nagy Boldogasz- 
szonyról nevezett templomban tartott szent misével 
vette kezdetét, mely után az elemi iskola növendékei 
tanítóik vezetése alatt az iskolai rajzterembe vonultak, 
hol Podhragyai Pál prépost-plébános lelkesítő beszé
det mondott, melyben gyönyörűen emelte ki, hogy a 
tiz szobor alakja a keresztet, a kardot és a tollat fogja 
dicsőíteni. A tiz történelmi alak méltatását Bachrati 
József tanító szép bessédben tüntette fel, mely után 
még záró beszédet mondott Aczél János tanító. Közben 
a hymnust és szózatot énekelték el a szemlátomást 
ihletett növendékek. Az ünnepélyen Szitnyai József 
polgármesterünk és mások is részt vettek. A tiz szobor 
ünnepélyét ma vasárnap az iparos tanoncziskola is 
megtartja a városi elemi iskola rajztermében d. e. 10 
órakor, mire közönségünk figyelmét felhívjuk

— Uj tanár. A helybeli ev. lyceum kormányzá
sával megbízott iskolai tanács Farbaky István orsz. 
gyük képviselőnk elnöklete alatt január 17-én tartott 
gyűlésen 6 pályázó közül Künstler János eddigi bony
hádi tornatanárral töltötte be, a lyceumnál most szer
vezett tornatanári állást. A megválasztott már legkö
zelebb fogja elfoglalni uj állomását, melyben szívélyesen 
üdvözöljük mi is, és azon reményünknek adunk kife
jezést, hogy sikerülnie fog, ezen jóhirü középiskolánk 
ifjúságának testi nevelését is, mely Huber József távo
zása folytán 11/„ év óta nélkülözi szakszerű gondozó
ját, újra felvirágoztatni.

— Vérengző ezipész. Szélaknán, az elmúlt szer
dán este Özv. Markoczyné dohánygyári munkásnö 
azzal gyanúsította a vele egy házban lakó Maliska 
nevű czipészt, hogy ez már több ízben öt meglopta. 
Erre a gyanúsított, ezipész oly haragra lobbant, hogy 
élesre fent dikicsével az asszonynak rontott és annak 
mellén, karján hat tátongó, 3—4 centiméternyi mély
ségű sebet ejtett. A dühöngőt alig lehetett megfékezni 
és a gyorsan előhívott és megjelent Dr. Faller Gusztáv 
szélaknai kincstári orvos a sebeket, bevárta és a sérü
léseket súlyosaknak minősítette. Prácska, a felső rónai 
rendőrbiztos, ki mellett rendőr nincs, csak egy rendőr-tize
des, ennek segítségével a tettest letartóztatta és a 
kapitányi hivatalhoz bekísérte, hol azonban másnap 
szabad lábra helyezték. Ezen alkalomból is szerfelett

— Veszélyes egy élesztő mód — mosolygott Seri.
— Rám nézve nem veszélyes — szólt az önbiza

lom hangján Nagyné, — ami pedig férjemet illeti, Isten 
segítségével, bízom jó és alapos gyógyitószer lesz.

— Őszintén kívánom, hogy teljes sikerrel használja. 
Sőt talán már gratulálhatok is hazánk egyik kiváló orvos- 
tudornőjének —• incselkedett Seri, majd felkiáltott: hogy 
férje követi G.-re, első javulási szimfónia 1

Az uj orvosludor túláradó érzelemmel, hogy egy 
idegen tárja lel előtte lelke legtitkosabb reménységét 
megfeledkezve arról, hogy a jó doktornak minden kö
rülmények között meg kell őriznie hidegvérüségét, meg
ragadta utitársa kezét s azt melegen megszorította. De 
az idegen férfi érintése felrázta álmából, fülig elpirult, 
s néhány bocsánatkérő szót hebegve, zavarából úgy 
vágta ki magát, hogy e kézszoritás legyen záloga a 
kettőjük között most, megkötött baráti köteléknek.

— Igaz barátságára még ma szükségem lesz, Seri ur!
— Szívesen szolgálatára vagyok, drága nagysám

— szólt amaz csodálkozva.
— A doktor cserben hagyott. Az volt a tervem, 

hogy elkísérjen; ezt férjem megtudta volna, és — — 
érti már a doktor szerepét?

— Értem, értem, de én------- ?
— Ha igazi barátom — szakította öt félbe ellen

állhatatlan esdö hangon a szép asszony —-, akkor 
velem kell maradnia a g. i. állomáson, s velem együtt 
bevárnia férjemet, kit még féltékenyebbé kell tennem '

A professzor zavartan nézett körül s mentege
tőzni kezdett:

— Bajos lesz e kérését teljesítenem, mert fele
ségem a déli vonattal vár haza.

— Ah ! — álmélkodott Nagyné — ön családos 
ember! Erre még nem is gondoltam.

— Úgy bizony, egy derék feleségnek és egy nem 
kevésbbé derék gyermeknek anyakönyviig bejegyzett 
tulajdonosa — magyarázta Seri.
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érezhető volt annak hiánya, hogy Szélakna nincs [ösz- 
szekötve a telefon hálózatunkkal, pedig telefon össze
köttetése a bányakincstárnak is van. Nem lehetne ezt 
bevonni a mi közös telefon hálózatunkba? — A meg
sebesült asszony, kinek 3 gyermeke van, még nincsen 
túl az életveszélyen.

— Rendőri hírek. Csavargók, lézengők, kétes 
existancziáju alakok naponta láthatók városunkban, 
különösen azokon a részeken ahol rendőrt soha még 
irmagnak sem látni. A múlt héten három ilyen, magát 
igazolni nem tudó, kétes előéletű alakot fogott be a 
rendőrség, a kik házról-házra járva kéregettek s ahol 
lehetett bizonnyára el is emeltek egyet-mást. A három 
közül kettő honpolgár egy pedig horvát testvérnek 
mondotta magát. Mindhárom eltolonczoitatolt hazájába 
illetőségi helyére azzal a szigorú meghagyással, hogy 
ide többet nem szabad jönniök. E tilalmat, ha akarják 
megtartják, s ha akarják nem s mi inkább az utóbbit 
hisszük, mert hisz itt a rendőrök csekély száma miatt 
valóságos eldorádoja van a sötét nézésű, mun katlan, 
csavargó alakoknak. — Az éjjeli csendzavarások napról- 
napra előfordulnak. Visszhangzik az utcza a rikoltások, 
kurjantások fület sértő, felriasztó lármájától. E héten 
duhaj kocsislegényeket fogott be a rendőrség az alvók 
éjjeli csendjének zavarása miatt. Elcsukattak. Kémény 
tűz. A Szent-Háromság téren lévő Scheimer-féle ház
ban múlt pénteken kémény tűz volt, melyet azonban 
gyorsan eloltottak s nagyobb baj nem történt. — A 
bankai iskola tőszomszédságában szintén kémény tűz 
volt a múlt napokban, mely veszélyessé válhatott volna 
ha gyors segítség nem érkezik és a tűz éjszaka támadt 
volna. így ott sem történt semmi baj. — Mindehhez 
nekünk csak az a megjegyzésünk, hogy egy idő óta 
városunk területén a kémény tüzek szaporán fordulnak 
elő és persze most télen a hóboritott házak fedelén 
nem okoznak „nagyobb bajt“, de ha ez igy tartana 
nyáron majd igenis okozhatnak nem csak nagyobb, 
de nagyon is „nagy bajt”, A kémények szigorú ttíz- 
rendészeti ellenőrzését kívánjuk tehát.

— Talált takarékpénztári könyvecskék. Özv. 
Mihalka Károlyné még a múlt évben — mint azt akkor, 
hírül adtuk — meghalt. A haldokló úrnőt, saját kíván
ságára egy régi pamlagra fektették és ezen hunyta le 
szemeit őrökre. A temetés után Báró Kaas Ivor, mint 
a kiskorú örökösök megbízottja e pamlagot kijavítás 
miait J. J. helybeli kárpitos mesternek adta át, a ki, 
midőn a régi bútor darab javításához hozzáfogott, 
tanoncza és segédje jelenlétében, 2 db. papirosba kötött 
takarékpénztári könyvecskét talált, melyekről a tanoncz 
és segéd előtt azonban azt mondá, hogy azok teljesen 
értéktelenek, mert a betett pénz már ki lett véve. A 
pénz azonban kivéve nem volt és a kárpitosmester a 
kisebb, körülbelül400 frtnyi összegről szóló betéti köny
vecskét el is vitte Arthold Géza árvaszéki ülnöknek 
azzal, hogy azt a régi pamlagban találta; a másik 
nagyobb 1400 frtnyi összegről szóló könyvecskét azon
ban magánál tartotta. Múlt kedden azután beállított a 
takarékpénztárba és a betéti, nem vinkutált könyvecs
kére fel akarta venni az összeget. Már-már kifizették 
neki, midőn az egyik takarékpénztári tisztviselőnek 
a dolog feltűnt és megkérdezte a kárpitos-mestert, 
miként jutott e betéti könyvecske birtokába. Ez látható 
zavarral azt mondá, hogy egy asszonytól kapta, ki 
neki tartozott, de további kérdezősködésre az asszony 
nevét megmondani nem tudta és a pénzintézetet a 
könyvecskével, a pénz felvétele nélkül, elhagyta. Az 
esetről telefon utján nyomban értesítve lett a főkapi
tány, kinél éppen jelentkezett J. J. kárpitos-mester 
azzal, hogy a pénzt neki ki nem akarják adni és kér-

— Annál jobb — találta fel magát a le: vét egy 
könnyen fel nem adó nő —, legalább baráti szolgálata 
semmi esetre sem lesz önre veszélyes.

Serinek végre is, már csak azért is, hogy ne lát
szassák meghazudtolni barátnője utóbbi állítását, meg 
kellett magát adnia.

Mindent pontosan megbeszéltek: mit fognak sür- 
gönyözni a feleségnek, hogyan fognak viselkedni a 
férjjel szemben, sőt, mivel valószínű volt, hogy a g. i. 
állomásfőnök szinte jó barátja az l.-inak s igy amaz 
emezt tudósítani fogja az itt történőkről, abban álla
podtak meg, hogy egymáshoz vaió viszonyukat az állo
máson egészen bensőnek fogják feltüntetni,

így gyorsan múlt az idő.
Megérkezvén G. állomásra, Seri a megbeszélés 

szerint kisegítette ulitársát és több rendbeli skatulyá
ját a kocsiból, s azután udvariasan karját ajánlva 
mentek a kijárat felé.

De egyszerre, mintha villám czikázna előtte, meg
állóit a mi jó professzorunk, karja s avval együtt 
társnőjéé is lehanyatlott, arcza krétafehér szint öltött, 
lélekzete elakadt: maga előtt látta mint valami kőszob
rot a feleségét a kis Palival, ki tapsolt örömében s 
hangosan kiabálta: papa, papa. A derék feleségnek t. 
i. az a szerencsétlen gondolata támadt, hogy felhasz
nálva a szép időt, férje elé zónáz a vicinálison G. 
állomásra, hogy a viszontlátást annál édesebbé tegye.

S most mily viszontlátás!
A mint Seri első meglepetéséből felcosúdott, fa

képnél hagyta utitársnőjét s kitárt karokkal sietett 
feleségéhez.

Ez azonban nagyott lépett hátrafelé, magával 
rántva Palikát is, ki erre hangos sírásban tört ki, a 
mi az egész utazó közönségnek is a figyelmét az épü
letes jelenetre irányította.

Hiába volt Seri és Nagyné minden kérése és 

nek tőle igazolványt miképpen jutott a könyvecske 
birtokába. A főkapitány azonnal szigorú kihallgatást 
tartott, melynek eredménye az lett, hogy J. kárpitos
mester, ki különben jó anyagi körülmények között van 
és háztulajdonos, bevallotta, hogy ezt a betéti köny
vecskét is a pamlagban találta, de ezt akkor be nem 
jelentette. Természetes, hogy ez esetrő Báró Kaas 
Ivor mint a kiskorú örökösök képviselője értesítve lett 
és az ügy áttétetett a kir. járásbírósághoz. Az orvosok 
kik J.-ét már több ízben gyógykezelték fej bántalmak 
miatt, azt állítják, hogy beszámíthatatlan ideg beteg 
és igy alighanem elejtik ellene a különben is csak 
magánvád folytán üldözendő bűntett miatti fenyitő el
járást. A dologból azonban az a tanulság, hogy mily 
rosszul teszik azt azok, akik még halálos órájukig is 
eltitkolják hozzátartozóik előtt, hogy hol rejtegetik pén
züket, vagy értéktárgyaikat.

— Vidéki hírek. A zsarnóczai m. kir. erdShivatal 
altiszti kara február 6-án tánczmulatságot rendez a 
kaszinó termében. Család-jegy 2 frt. személy-jegy 1 
frt A meghívók már szétküldettek, A zenét Bartos Lajos 
u. kálnai jónak ismeri bandája szolgáltatja. — Veszett 
ekek garázdálkodnak a Garam-szt.-kereszti járásban, 
miért is a községekben dob utján kihirdették, hogy 
az ebeket 8 napig büntetés terhe mellett lánczon tar
tani kötelesek.

-- Vasúti értekezlet. A lapunk és Dr. Tóth 
Imre főorvos által újból mozgósitott vasúti kérdésben 
polgármesterünk egy értekezletet hívott egybe, mely 
gyűlését a mull kedden tartotta meg. Az elnöklő pol
gármester elmondá az egész vasúti tárgyalások törté
netét és felkérte az egybegyűlteket, hogy véleményeik
nek kifejezést adjanak. Heincz Hugó felette fontosnak 
tartja mindenekelőtt megtudni, hogy melyik a rövi- 
debb és könnyebben kiépíthető vonalrész, a Korpona— 
zólyomi-e vagy a Németi—garam-berzenczei-e, mert e 
széles vágányu vasútnak a Hatvan—ruttkai vonalban 
kell majd csatlakoznia Garam-Berzenczén Selmeczen át, 
vagy Zólyomban Korponán keresztül. Dr. Goldstücker 
Márk kifejti, hogy most csak az a kérdés, elfogadjuk-e 
és ajánlani fogjuk-e a Németi—selmeczi vonal kiépítését 
vagy sem. ő határozottan e vasút létesítését üdvös
nek tartaná a városra nézve ; ugyanezen álláspontot 
foglalta el Farbaky István orsz. gyűl, képviselő, vala
mint Krausz Kálmán főkapitány és Marschalko Gyula 
biz. tag. Természetesen Dr. Tóth Imre szintén e vasút 
szükségképpeni kiépítését fejtegette és a tárgyban még 
Kachelmanu Farkas és Sobó Jenő kir. bányatanácsosok 
is hozzá szólották. Az értekezleten többek között 
Svehla Gyula bányaigaz gató is részt veit. Az értekez
let abban állapodott meg, hogy a tanács az összes 
terveket kérje be a vállalkozótól egy kimerítő, részlete- 
sen okadatolt költségelőirányzatot és műszaki tervet 
és ezek beérkezte után az értekezlet ismét összeül és 
a kifejlendőkhőz képest tesz majd javaslatot a törv. 
hat. bizottságnak. Erősen hisszük, hogy e vasút 
kiépül s akkor a keskenyvágányu garam-berzenczei 
vonalrész értékének nagy részét elveszti, ha csak az 
állam által széles vágányuvá ki nem építtetik.

— Becsületes megtaláló. M. J. akad, polgár a 
múlt napokban elvesztette tárczáját, melyben nagyobb 
pénzösszeg volt. A tárczát Glásel pinczér találta meg 

magyarázata: a feleség szóba sem akart állani az ő 
hűtelen férjével. Sőt midőn megtudta azon tervet, hogy 
Miskája itt szándékozott maradni utitársnőjével a sze
mélyvonat megérkeztéig, kijelentette, hogy ö nem is 
megy vissza G.-re, hanem a legelső vonattal utazik 
haza szüleihez, az erdélyi határhoz.

Seri kétségbe volt esve.
Végre is az ő kis Palija segítette ki a bajból, mert 

makacsul ragaszkodott ahhoz, hogy Seri mégis csak az 
ő papája, a mama is békülékeuyebb lett. Mindketten 
belátták, hogy bizony jó a gyerek a háznál, ha a szülők 
miattuk sokszor össze is kapnak, nagy baj idején mégis 
ők az igazi békeangyalok

így Seriné utoljára is kiengesztelődötf, de csak azon 
feltétel alatt, ha férje azonnal jön vele hazafelé.

Ebbe most már Nagyné is szívesen beleegyezett, 
mert megborzadt a féltékenység rémétől. Elképzelte, hogy 
ha ilyen egy féltékeny nő, minő lehet egy féltékeny férfi! 
Urát már mint Othellot látta maga előtt, brr, brr!

— Utazzék haza, Seri ur, — mondá — feloldom 
Ígérete alól s fogadja jószándékaiértjjis igaz köszönete- 
met. Reményiem, sikerülnie fog igen tisztelt nejét meg
győzni ártatlanságunkról s akkor ő benne is olyan jó 
barátot nyerek, mint önben.

így is lelt.
Nagyné nemsokára levelet irt Serinének, melyben 

tudatta vele, hogy az ő férje ama napon csakugyan 
eljött Gre, de nem kisérte V. főrdőbe, hanem haza 
vitte, mert nem akarta kitenni a fürdőzés veszedel
mének, itthon pedig napjában többször is feljön az 
irodából s tudakozódik, mi lesz ebédre, vacsorára.

Seriné meg azt felelte uj barátnőjének, hogy 
Miskája mindenképpen igyekezvén hű férjnek feltűnni: 
minden órája után egy-két perezre haza szalad az 
iskolából — és zavarja őt a főzésben. 

és a bent lévő pénzösszeggel együtt miután megtudta, 
hogy ki vesztette azt el, átadta a tulajdonosnak, ki 
persze nem maradt háládatlan adósa a becsületes 
megtalálónak.

— A szállták fuvarozása a városon keresztül 
már sok bajt és közlekedési akadályt okozott és okoz 
folytonosan most is, de különösen szombaton a heti 
vásár alkalmával. A múlt szombaton például a ka
maraház és Heim vendéglő közötti fordulatnál kis 
hijja, hogy emberekbe nem tett kárt, de kárt tett 
a Heim épület sarkán, melynek egy részét egy szál
lított szálfa lerontotta. Hogy lesz megengedhető e 
szállfa fuvarozás azon a helyen, ha a honvédszobor 
— (persze ki tudja mikor???) — oda állíttatnék, 
azt már pláne nem tudjuk: annyit azonban tudunk, 
hogy egyelőre legalább szombatonként e szálfa szállí
tások hatóságilag nemcsak hogy betilthatok volnának, 
de azokat közbiztonsági szempontból betiltani is 
kellene.

— A borellenőrző bizottságnak múlt vasárnap 
kellett volna megtartania Dr. Tóth Imre elnöklete alatt 
az első gyűlését. De mivel a város tanácstól még min
dig nem kapták meg az eljárási utasításokat, a gyű
lést fel kellett oszlatni és igy az megtartható nem volt.

— Iparhatósági megbízottak alakulógyülése. 
Az iparhatósági megbízottak f. hó 18-án tartották meg 
Krausz Kálmán rendőrfőkapitány elnöklete alatt, ala
kuló gyűlésüket. A rendőrfőkapitány a tőle megszokott 
ékesszólással magyarázta az iparhalósági megbízottak 
szép hivatását, mire a jelenlévőket az elnök megválasz- 
tására szólította fel. Takács Miklós, egyhangú megvá
lasztását határozottan visszautasítván, a választás sza- 
vazóczedulákkal ejtetett meg s eredménye az lett, hogy 
Greguss Antal közbecsülésben álló polgártársunk vá
lasztatott meg elnökül 11 szavazatta), Takáts Miklós 3 
szavazata ellenében. A rendőrfőkapitány az uj elnököt 
ismét szép beszéddel üdvözölte, kiemelvén, hogy ismerve 
Greguss Antal a közügyek terén mindig kifejtett buz- 
goságát, az elnöki tisztség is jó kezekbe került. Az 
egyes albizottságok a következőképen alakultak: Az 
iparlajstromok ellenőrzésére kiküldettek : Greguss Antal 
Jahn Vilmos, Takáts Miklós, Kneszko András. Á mű
helyek látogatására: Bánik Lajos, Zsarkovaczky Száva, 
Bachmann Nándor, Majovszky Mihály, Czemmel György, 
Lámer János, Cserny József, Lestyánszky József; a 
tanoncziskolák látogatására: Thuránszky Béla, Engel 
Zsigmond, Krausz W. G Chrien Károly, Dukász Gyula 
és Gutfreund Samu; a gyárak vizsgálására: Zachar 
Károly és Matzán Ferencz küldettek ki.

— Országos állatorvosi tanfolyam. A földmű
velésügyi miniszter az ország összes állatorvosait beren
delte Budapestre egy hétig tartó tanfolyamra. E ren
delet czélja az, hogy a vidéken működő állatorvosok 
tudomást nyerjenek s kioktattassanak az állati gyógyitó- 
tudomány téren újabban szerzett tapasztalatokról. A 
tanfolyamban részt vett Fodor József törvényhatósági 
állatorvos is, aki e héten jött haza s dicséröleg nyi
latkozott a tanfolyamon előadottakról, hol különösen 
a magyar gazda közönséget annyira súlyosan érintő 
a sertésvész gyógyitásmódjára tanitották. Fölöslegesnek 
tartjuk dicsériádákal zengeni a miniszternek ez újabb 
intézkedéséért, de kőszönetünket fejezzük ki érette a 
saját gazdaközönségünk és népünk nevében, kiket a 
sertésvész szintén elég érzékenyen sújtott.

— A selmeczi kereskedelmi és hitelintézet, 
melynek múlt évi forgalmának eredményét nem kis 
kíváncsisággal várja a közönség, az intézetet ért krisis 
daczára derekasan megállotta helyét. A mérleget, melyet 
a felügyelő bizottság még nem vizsgált felül, jövő szá
munkban módunkban fog állani közölni, addig a kö
zönség tudomására hozzuk, hogy ezen intézet betét 
állománya: 356160 frt 51 kr., váltótárczája: 451068 
frt 82 kr, jelzálog kölcsön forgalma: 70246 frt, viszel- 
számolása: 119279 frt 27 kr ; összforgalma: 5,719,300 
frt 92 kr. múlt évi tiszta nyeressége 9887 frt 94 kr., 
tehát nem egészen 200 frttal csak kevesebb, mint 
1896-ik évben.

— A gyógyászati és term. tudományi egylet 
jövő pénteken, e hó 28-án d. u. 5 órakor ülést tart a 
Belházy-féle ház tantermében, mely alkalomból Dr. 
Schwartz Ottó bemutatja előadás kíséretében a Mar- 
coni-féle drót nélküli telegrafalást. Az előadás felette 
érdekes lesz.

— A Selmecz- vidéki mészáros egylet múlt 
szerdán tartotta meg évi közgyűlését, melyen a vissza
lépő Kaldrovits József zsarnóczai vendéglős helyébe, 
Lestyánszky József mészáros-mester, törv. hat. biz. tag 
polgártársunk lett elnöknek, Turiki Thuránszky Béla 
mészáros-mester alelnöknek, Bukovits István mészáros
mester pénztárnoknak megválasztva. Az egylet jegyzője 
Arthold Géza városi tanácsos maradt és a régi bizott
sági tagokat is újból beválasztották.

A pálinka magazin.
Vasárnapon zárva vannak 
Boltok, sütőműhelyek, 
Mészárosok húst nem adnak, 
Nem kapsz lisztet, kenyeret;
De tárva áll oda kin’
Mind ezeknek pótlásául — 
A pálinka magazin.
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A jó régi, elmúlt korban, 
Ha bajba jött egyik — más, 
Panaszát elmondd borban
S segített rajt’ a pajtás;
De ennek a gondjain
Segít most bor s pajtás helyett — 
A pálinka magazin.
Régen, ha a háznál pénz volt, 
Rossz időkre tették el,
Mert az anyjuk mindig igy szólt: 
Hadd legyen, hogyha majd kell; 
De mit gyüjlhetnének im, 
Elnyeli most kárörvendve — 
A pálinka magazin.
Panaszkodik pap és kántor: 
Templomba nem jár a nép,
Nincs oly idő, mint volt máskor, 
Szomoritó ez a kép ;
De emberek bajain
Segít most a vallás helyett — 
A pálinka magazin.
Rongyba burkolt embereknek 
Egykor nem volt tömege,
És ha akadt, egyeseknek, 
Ruhával lett segítve;
De e tömeg rongyain 
Hiénaként vigyorog most — 
A pálinka magazin.
Munkás, végezvén munkáját, 
Otthonába sietett,
S ott lelte meg boldogságát,
S családjának örvendett;
De hon lenni, hisz az kin,
Otthon helyett, most ott várja — 
A pálinka magazin.
Észt, pénzt, hitet, boldogságot, 
Nyugodalmas jólétet,
Az igazi vidámságot 
És a jó egészséget, 
Becsületet, mind ezt im 
Elpusztítja rút torokkal — 
A pálinka magazin.

Piaezi árkimutatás
1898. év január hó 22-én tartott hetivásárról.

Az árú Á ra Az árú
ése

Á r a
megnevezése legal legm megnevez legal legm

Búza . . mazsaja 11.- 12- Borjúhús. dg.-ja -.50 -.60
Rozs . . 8.- 8 60 Sertéshús. — .52 -.56
Árpa . . „ 6.50 8.- Kolbász . -.70 -.81
Zab . . 6 — 6.30 Szalonna. -.68 -.70
Bab . . 8.- 9.- Disznózsír -.68 -.70
Borsó . 10.- 11- Ludzsir . 1.- 1.20
Lencse . „ 10.- 11.- Vaj . . . -.80 -.90
Mák . . 38,- 40.— Túró . . n -.28 — 30
Búzaliszt . „ 18.- 20.- Méz . . . n 1 — 1.40
Rozsliszt . „ 16.- 18.- Buzakenyér -.16 —.18
Árpadara. „ 16.- 18.- Szopós malac? drbja 2.- 3-
Rizs . . 18.- 26.— Nyúl . . 1.20 1.50
Káposzta fejenként -.05 -.08 Tojás . n -.03 -.04
Burgonya mázsája 3.- 3 50 Csibe. párja -.40 -.80
Nyers kávé klg.-ja 2.— 250 Kappan . n 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 koezka „ -.50 —.54 Tejszín . -.24 -.28
Marhahús . „ -.48 -.52 Boreczet . -.36 -.40
Juhhus . . „ -.28 -.48 Tűzifa kémény mtrje 1.45 1 2.50

Egy jó és gyors irásu fiatal ember 
azonnal alkalmazást nyer ügyvédi irodá
ban. — Hol? megmondja a kiadóhivatal.

Selmeezi telefon-hírmondó tudósításai.
— Zónaidő: január 23-ika, vasárnap délelőtt 9 óra pontban. — 

Rohanó léptekkel szaladunk a jövő ezredév felé, Visz az idő 
mindenkit vagy a kávéházba, vagy a temetőbe. Minket is visz, de 
a tökéletesedés felé. Ezért elhatároztuk, hogy szerkesztőségünket a 
legmodernebbül berendezzük azok számára, akik ismerkedni vagy 
válni, akik nyugodtan születni vagy meghalni, akik imádkozni vagy 
szitkozódni, akik jól aludni vagy tisztességesen lumpolni stb. akar
nak. E czélokra fűtött, avagy fűtetlen termeink állnak — majd — 
rendelkezésre. Előfizetni is lehet évi 4 írttal.

Külföldi híreink.
Valsin-Esterházy, mivel el nem Ítélték, kilépett a franczia 

hadseregből.
Vulcanus az idei farsangra Cupidónak Sehenk dr. utasításai 

szerint kovácsolta a nyilakat.
A kínai vizekre megérkezett a mi hajónk is, a hajólegénység 

egyebet nem tesz — csak bagózik és köpköd a mélységes tengerbe.
Milán főparancsnok lett, jó az öreg a háznál, csak azután a 

csárda legyen elég két dudásnak.
Bukarestben azt mondják, hogy a magyarokat az Isten éltesse 

sokáig azért, hogy tüntethessenek, gyülésezhessenek, egyenek, igya
nak és szidjanak.

Az angol Frank Calvert eladja birtokát — a régi Tróját, jó 
lenne belőle megvenni néhány zacskóval azok számára, kik classicus 
mániában szenvednek, hogy porok alakjában vegyék be.

Szófiában egy kis herczegnő született, akinek, hogy a szent- 
antali gyerekekkel beszélni tudjon, magyar dajkát adtak.

Havannában a szabadságharezot dynamittal vívják, állítólag 
a szivarokba is elhelyeznek kisebb patronokat, azért nem szív szer
kesztőségünk egyik tagja sem havanna szivart, ha küld valaki, kény
telenek lennénk köszönettel — elfogadni — megsemmisítés végett.

Zola azért irta a rágalmazó levelet a köztársasági elnökhöz, 
hogy elcsukják, mert legújabb regényében a börtönt és annak gyöt
relmeit akarja reálisán leiini

Románia 220 millió márkát akar kölcsön felvenni, biztosítékul 
a bankárok ezer gazdag izraelita jótállását kérik.

Belföldi híreink,
A hegybányai gyermekjáték-műhelyben ezentúl csak hátul

fütyülő lovakat fognak csinálni fiúk számára.
A báti kaszinói közgyűlésen örömmel konstatálták, hogy az 

6 kaszinójuk 50 perezenttel külömb a miénknél.
A kézdi-polyáni Vénus-forrás vizét, mely a múlt heti szákács- 

kiállitáson BéesDen első dijat nyert, ajánljuk á magános uraknak.
A magyar francziskánus rendet válság fenyegeti; hogy a 

generális megbéküljön, küldjenek el hozzá néhány jó adomázó bará
tot, a nevetés öl, de a legjobb közbenjáró is.

Azt Írják mindenfelől, hogy a szoczializmus terjed, pedig ta
lán egy szoczialista sem tudja megmondani, hogy hát mi is az: 
székely-e vagy bikaly.

A budapesti jurista-bál olyan jól sikerült, hogy még Justitia 
istenasszony is tánczraperdült, a mérleget addig a nagybőgőre 
akasztotta.

Messze tőlünk egy faluban azt a jó szokást hozta be az or
vos, hogy az emberek csak akkor betegednek meg, ha akad egy- 
egy koronájuk, amivel a doktort kifizethetik. Máskülönben megtil
totta a betegeskedést.

Torda a bécsi konyha kiállításon egy felküldött disz sült 
malaezezal a legelső kitüntetést nyerte, a tanács a kitüntetést a 
czimerbe veszi fel.

Hogy a budapesti lakosoknak a vízvezetéki viz semmi bajt 
se okozzon a természetes szűrők a vizet fel is forralják s igy bo
csátják a használatra.

A budapesti rendőrség a város közepén egy nagy kelepezét 
állított fel, a melybe most egymásután bele esnek a csalók. Ajánljuk 
hogy nálunk is alkalmazzák.

A nagybányai festők szívesen átteszik székhelyüket hozzánk, 
ha akad egy Maeeenás, ki model telepet szervez, vagy tehenészetet.

Konti dalát „Ablakodból miért nézel az égre," melynek 
Káldy is szerzőjéül valja magát és e miatt a törvényszék előtt már 
tízszer megfordult, a kúria hivatalos börtön dallá tette, a rabokat 
már tanítják rá.

A budapesti mentő bálra a hölgyek kéretnek a legegysze
rűbben megjelenni — fűző nélkül, hogy a mentés annál gyorsab
ban történjék.

II e 1 yi híreink.
Miután a póstaigazgatók a vidékén mint városunkban is, 

„hódítást11 csináltak : a kormány elhatározta, hogy ezentúl, ezéljainak 
elérésére, a vidéket póstaigazgatók által fogja ,.meghódittatni.“

A kis állatvásártéri monstrum gerondázatot a városi tanács 
még mostanáig is azért nem bontatta szét, mert tart attól, hogy a 
Németitől induló vasút idáig talál felfutni s akkor e gerendák jók 
lesznek barikádoknak.

A városi gazdasági osztályban most azon tanakodnak, nem 
ehetne-e költség kímélés szempontjából a városi földeket a közelgő
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I. magyar kir. szabadalmazott
OSZTÁLYSORSJATÉK 

88,000 sorsjegy 38,000 nyeremény.

Negyedik osztály.
Betét 40 korona.

uár 26- és 27-én.
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 I-ső, 11-ik s illetve 
lll-ik osztályra szóló sors
jegyeket vásárolták, termé
szetesen a IV-ik osztályú 
betét lefizetése melleit.

A IV. osztályú sorsjegyek árai:
Egy egész .... 40 kor. — fii. = 20 frt — kr
Egy fél.........................20 „ — „ = 10 „ — „
Egy negyed ... 10 „ — „ = 5 „ — „
Egy nyolczad . . 5 „ — „ = 2 „ 50 „

A IV. osztályra szóló vélelsorsjegy ára azonban : 
Egy egész .... 104 kor. •-= 52 frt. 
Egy fél........................ 52 „ =26 ,,
Egy negyed ... 26 „ = 13 „
Egy nyolczad ... 13 „ = 6 „ 50 kr
Ezen húzásnál a nyerhetés esélyei már sokkal elő

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

Eichel Sándor özv. és utódja 
a m. kir. szab, osztálvsorsjáték föelárusitói 

SELMECZBÁNYÁN. (Kis állatvásár-tér.) 

Gyár: Alsó Hámor, Barsmegye.
Gyári főraktár: BUllASMEST, Ai drássy-ot SO. (fi. em.) 

Raktár: I., 8eilergasse szám.

mely az 1752-ben Selmeezbányán alapított Geramb J. J. unió tulajdona, 
saját vagy adott rajzok szerint előállít:

m i >4 íl e ii ii e m rí e ö ® t ja i* ti t, 
mint asztaldíszeket, gyümölcstartókat (jardiniéres-készleteket), zsirandolo- 

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

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

tavaszkor, nem felszántatni, hanem vakandokok által felturatni. (Ho- 
ehenheimi tanulmány.)

Egy régi selmeezi kalendárium szerint, a mely évben egy 
karéj kenyér aranyat ér, a tojás meg négy krajczár: a bálok de- 
nczittel végződnek. Tessék bált rendezni !

A vén redout ismét zajos napokat él, mert a patkányok éjjel 
helyet nappal tánezolnak a sima parketten

Minden városnak van tengeri kígyója, nekünk ez nincs de 
van délibábos nyaraló telepünk és két tagú részvénytársaságunk.

A jövedelem könnyebb elkölthetése végett egy uj állás szer- 
veztetlk, melynek betöltője a zúzmaráé telefon drótokat fo<üa a 
dértől megkefélgetni.

Korcsolya tőrünkön legközelebb egymás ölében fogunk kor
csolyázni, hogy nagyobb tér legyen s hogy mennél több jegyet 
lehessen kiadni, azoktól kik egy lábon tudnak korcsolyázni, elvesz
nek egy korcsolyát.

11a bő esztendő van, jó a Sembery-terem, de ha kevés a 
pénzünk, a redout összes termei kellenek, mert itt több a harapni 
való levegő.

A szegény éhezők megvigasztalódhatnak, mert országszerte 
kiabálják: sohse halunk meg.

Ha meglesz a széles vasutunk Németi felé, a kis vasutat 
penzióba tesszük s télen jó lesz rajta szánkázni.

Bélabányán felépült az óvó, de elfelejtettek benne szobát 
csinálni.

A minisztérium helyi múzeumokat állít fel, addig is mii
elkészül, szívesen elfogadunk kopott ó-bort és ócska malaczot. °

Steffultó kap agy posta palotát — ábrázoló miniatűr levél
szekrényt.

A vízvezeték tervei ismét munkában vannak, ugyanis 
a könyvkötő, az elrougyolódott terveket csirizzel állítja egybe.

Állítólag a megbokrosodott lovak flakkereink jóhírének doku
mentálása végett bokrosodtak meg, jutalmul dupla abrakot kaptak,

Aki a hirlapkihordó lányoknak kurizálni merészel és őket 
feltartja, egy vasárnap hirlapkihordással büntettetik.

Akinek öröklött ócska bútora van, fele haszonért szívesen 
megtisztogatja szerkesztőségi belső legényünk.

Legújabb rendelet szerint a bányákba ezentúl frakk- és 
klakkban szabad lemenni. Hírmondó.

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

szabóüzletemet z®—-

® A téli idényre**
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a legdivatosabb, tartósabb és finomabb , 
különféle bel- és külföldi szövetekkel dú- ; 
san felszereltem és azok nagy választékban < 
állanak a tisztelt közönség rendelkezésére. í 

A midőn ezt nagyi a becsült tudoniá- j 
sara hozni szerencsém van, egyúttal biz- 
tosithatom arról, hogy üzletemben minden ij 
nemű öltönyök a legújabb és legdivato- | 
sabb kivitelben készülnek.

Becses pártfogását kérve maradok
kiváló tisztelettel

Üzemmel György í
szabóüzlet-tulajdonos. f

Eyületasztalűs segédek keresletnek 
Hat. vagy nyolca gyakorlott, jól 

képesített
épület-asztalos segéd, 

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

Bővebbet megtudhatni
Cserey (I oh) Ede. 

építőmester, parkéta-gyáros és általános 
asztalos műhelyében 

Besz te reze bán y sá ii.

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


