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..... —— Megjelen minden vasárnap. —

Erdészet-altiszti szakiskola 
Selmeczbányán.

Nem szóltunk eddig e tárgyról, nehogy 
azon hiedelmet keltsük, hogy keresve-keressük 
az újításokat. Városunk érdeke és felvirágzása 
igaz, őszinte óhajunk s ez okból nyíltan, sőt 
kezdeményezőleg emelünk szót akkor ha 
alkalmát látjuk városunk érdekében valamit 
kieszközölhetni, s ha tudjuk, ha meg vagyunk 
győződve róla, hogy a felvetett tárgy nem 
egyesek különálló tervezete, de általános óhaj, 
általánosan érzett szükséglet. Nem szóltunk eddig 
az erdészet-altiszti iskoláról; mert bár egyesek 
több ízben hangoztatták ilyennek czélszerüségét, 
de az ez ügyben való felszólalások még nem 
öltötték az általánosság jellegét.

Most azonban oly elterjedt körben, közel s 
távolabb is- merült föl e kérdés, hogy köteles
ségünknek tartjuk vele e lapok hasábjain fog
lalkozni. Minden körülményt egybevetve, azon 
meggyőződésre jutunk, hogy egy erdész-altiszti 
szakiskola felállítása Selmeczbányán sok tekin
tetben kívánatos. Sok fiatal ember van itt, kik
nek anyagi körülményei nem engedik tanulmá
nyaik folytatását s kik kedvet, hivatottságot 
éreznek az erdészeti pályára, ámde körülményeik 
azt nem engedik, hogy távol otthonuktól ily 
szakiskola növendékei közé lépjenek. Marad 
nekik a bányászat és a kézműipar.

Tudjuk, mily viszonyokkal küzd nálunk 
a bányászat; a kincstár és magánvállalatok nem 
győzik a bányaiskolákból kikerülő leendő bá-

Népszokások és babonák január havában.
— A „Selmeczbányai Hetilap'1 eredeti tárnája. —

„Boldog uj évet kívánok!" Január elsején kora 
reggeltől késő estig a kivel csak találkozunk ezzel üd
vözöljük őket. E napon a legtöbb helyen rnalacz pe
csenyét tálalnak az asztalra, mert azt tartják, hogy a 
malacz szerencsét és áldást hoz a házba. — Még a 
konyhában is megvan a babona. Az e napon összegyűlt 
szemetel estig nem szabad kivinni, mert ha kivinnék, 
úgy az egész évi szerencsének vége lenne. Este a cse
lédek kiviszik a szemetet s szétszórják; ezután meg
rázzák a kerítést az ördög hatalma ellen. Ezután fi
gyelnek, hogy honnan hallják a kakast kukorékolni. A 
honnan kukorékol a kakas, onnan jő a vőlegény, ha 
pedig nem szól a kakas, akkor ez évben nem megy 
férjhez a leány.

Hatodikén van vizkereszt — vagy a három ki
rályok ünnepe. Ekkor, mint karácsonykor, szintén járnak 
a bethlehemmel és kis bölcsővel, sőt a csillaggal is, 
emlékül a napkeleti bölcsek által látott csillagnak.

E napon vizet és krétát szentelnek. (Ezt persze 
a krétás korcsmáros is megcselekszi.)

A házszentelés (koleda) is e napon van. A pap 
meg a kántor házról-házra jár s a házakat megszen
telik. Koleda alkalmával a papnak, ha csak egy fél 
perezre is, le kell ülnie, hogy az illető ház gazdasszo
nyának a tyúkjai hamar kezdjék meg a tojást. Az 
ajtóra a három király nevét jelentő kezdőbetűk, vala
mint az évszám feliratik. A gazdasszony azonban sok 
helyen néhány nap múlva letörli ezt az ajtóról, hogy 
a tyúkjai hamar kezdjék meg a kotlást.

A koleda után a mint a pap elhagyja a házat, a 
fiatal özvegy, vagy a már férjnek való leány, az asz
talról lerántja az abroszt s azt maga körűi csavarja, 

nyász-altiszteket elhelyezni. A fiatal ember, 
kinek tán különben sincs hajlama a bányászat
hoz, némi iskolai képzettséggel még kevésbbé 
adja a kézműiparra fejét, s megvan az elhibázott 
lét; kárba vész nem egy jó munkaerő.

Tudjuk, hogy a most felhozott indokkal 
nem sokat törődik sem a társadalom, sem az 
állam.

De felhozhatunk egy erdész-altiszti szakis
kola Selmeczbányán való létesítésére más tá
mogató indokokat is.

E város törekvése kiemelkedni azon ta- 
gadhatlan tespedésből, melyben sinylik. Tervezet
tervezet után merül föl, a nélkül, hogy egyik 
is testté legyen, mert nincs meg a kellő mód a 
tervezet megvalósításához. De a mi keze ügyébe 
esik, mi úgyszólván magától kínálkozik, mire 
egyszerű, józan következtetés utján okvetlenül 
rá kellene jönnie, azt észrevenni, mint ha nem 
akarná.

így vagyunk az erdész-altiszti szakiskolával. 
Nagyon észszerű és természetes az, hogy a hol 
megvan a bányászati akadémia, melyen a leendő 
bányászati tisztviselők KÖpeztetnck, ott meg
legyen az a szakiskola is, melyből a leendő 
bányász-altisztek kerülnek ki. Megvan az al
kalom, megvannak a körülmények hozzá.

De miért nincs erdész altiszti iskola? Meg
van a páratlan módon berendezett erdészeti aka
démiánk, mely gazdag gyűjtemény tárával, bota
nikus és fa kertjeivel, kisiblyei pagonyával stb. 
bőséges tanulmányul szolgálhat, megvannak a 
tanerők; uj palotája fog épülni az erdészetnek ; 

jeléül annak, hogy szeretne még ebben az évben férjhez 
menni. Ha pedig ezt megtenni elmulasztaná, úgy biz
tosra veszi, hogy nem megy férjhez a farsangban.

A szőlős gazdára igen nevezetes nap a Víncze 
napja. Ha e napon erősen süt á nap, úgy, hogy a hó 
lé csurog az ereszről, akkor azt tartják, hogy a Vincze 
tele hozza a pinezét, azaz, hogy jó bortermés lesz ezen 
évben. Vagyis ha csurog a Vincze, Tele lesz a pincze. 
Bezzeg haragszanak, ha csúnya borús idő van, mert 
akkor üres marad a pincze. (Borús volt a Vincze, 
Üres lesz a pincze.)

E hónapban van az első farsangi vasárnap, mit 
a hagyományos farsangi fánk sütésével és egyéb lak- 
mározással szoktak megkezdeni.

Pál fordulása is a babonás napok közé tartozik. 
Mig Vincze napján a szép verőfényes napnak örülnek, 
addig most annak, hogy minél komorabb, hidegebb 
nap legyen, mert ha verőfényes az idő, akkor a medve 
kijő a barlangjából, megrázza bundáját s visszamegy, 
lefekszik másik oldalára és alszik még 40 napig. Ha 
pedig hideg, zord idő van, kijön de nem megy többé 
vissza, mert a tél most adja ki a legnagyobb mérgét 
s ezután mindig szebb napok következnek.

A téli esték hosszúak és unalmasak. Az emberek 
a szobához vannak kötve, megkezdődnek a beszélge
tések, mesélések meg az úgynevezett móvák.

Az asszonynépség fon, tollat foszt, vagy babot, 
borsót, lencsét szemelget, közből eltréfálnak, mesélnek 
vagy társasjátékot játszanak, különösen a fiatalok A 
móva alatt kukoriczát főznek, mit. azután közösen el
fogyasztanak, vagy egymást dobálják, mint azt a kenyér 
gelacsinnal szokták tenni. Néhol a móva után nagy 
traktát csapnak, különösen, ha az be van fejezve pl. 
teljesen készen vannak a tollfosztással.

Darabos. 

miért nem létesítik hát, mint az erdészeti aka
démiai tanintézet egy függelékét, az erdész
altiszti szakiskolát is?

Nem kívánjuk a másutt már fennálló erdész
altiszti iskolák beszüntetését; ez szükségtelen, 
csak azt óhajtjuk, mi Selmeczbányát természet
szerűleg megilleti s minek bizonyára az erdészet 
sem vallaná kárát, mert hol nyerhetne a leendő 
erdészaltiszt jobb, alaposabb, kimerítőbb, rész
letesebb kiképeztetést, mint éppen itt, Selmecz- 
bányán, hol az elméleti és gyakorlati tanulmány 
oly temérdek és kitűnő segédeszközzel rendel
kezik. Szinte csodálatos, hogy erre még nem 
gondoltak a mérvadó körökben; no de jobb 
későn, mint soha; ha eddig nem volt meg, bizo
nyára meg lesz most; az intéző szakférfiak bizo
nyára be fogják látni, hogy ily szakiskolának 
eddigi hiánya itt indokolhatlan hézag s azon 
lesznek, hogy e hézagot kipótolják s az által 
rég érzett szükségnek tegyenek eleget.

Piaczunk.
A budapesti vásár-csarnok hivatalos értesítője, az 

élelmi czikk kereskedelem egyetlen magyar szaklapja, 
múlt heti számában érdekes czikket közöl az élelmiszer 
vizsgálatokról s felhívja a vidéki városokat, hogy az 
élelmi czikkek vizsgálatát az ottani vizsgálati szabályo
kat a vidéki viszonyokhoz alkalmazva szintén vonják 
be hatáskörükbe.

Olvasva e hivatalos lapot irigykedve gondolunk 
a boldog pestiekre, a kik kényelmesen juthatnak jó, 
romlatlan, hamisítatlan, egészséges élelmiszerekhez s 
nemcsak kényelmesen, de olcsón is,

Közmondásos ugyan a budapesti drágaság, de a 
ki nem sajnálja végig olvasni e czikket, meggyőződhetik, 
hogy nem olyan drága az a Pest, mint ahogy mondják 
s merjük mondani, hogy Selmeczbánya erősen nyomá
ban van, sajnos csupán csak és absolute kizárólag csak 
a drágaság tekintetében.

Hogy nem légből kapott az állításunk, álljon 
itt e kis kimutatás, melyben párhuzamba vannak 
állítva az élelmiczikkek mellett a budapesti és helyi 
folyó árak:

Ár forintokban
1, Szemes termények Selmeczb. B.-pesten

borsó............................... 1 klgr. 013—015 0-12—016
bab.......................... n 017—0'20 0-10—014
lencse..................... 0-18-0-22 010—0 18
kömény..................... » 1-40—1-60 0-36—0.60

11. Őrlemények:
búzaliszt’finom . . n 0-19—0-24 0-16-0.18„ durva . . 0-16-0-18
rozsliszt..................... V 0-16—018 0.14—0-16

III. Főzelékfélék:
káposzta..................... 1 fej 009-0 10 0-03-0.10
burgonya .... 1 klgr. 003—004 003-0 05
sárgarépa .... n 0.06-008 002—0.06
foghagyma .... n 0-18-0-24 0-18-0-26
vöröshagyma . . . n 007—009 006—0 10
torma..................... n 016-0 J8 0-16—0-26
ugorka, savanyított . 0.08—0-10 006-0-08

IV. Fűszer- és gyarmat-áru:
kávé nyers .... 1 klgr. 2-00—2-50 —

„ pörkölt ... , 2'00—2.20 — —
Rizs.......................... „ 0-26—0.28 — —
Bors.......................... „ 100—1-30 — —
Paprika..................... „ 0 90—1-20 040—0-80
Czukor, süveg ... „ 0.46 0-48 — —

„ koczka . . „ 0-48—0-50 --- -- r

V. Húsnemüek:
marhahús .... „ 0-48-0-52 0-48-0-70
borjúhús..................... „ 0-56-0-60 060—1'00
juhhus ..................... „ 0-32—0-34 0'40—0.50
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sertéshús . . . 1 klgr. 052—0'56 0'60—-0-90
szopós malacz. . • w 1 50—300 — —
szopós bárány. . • » 2'50—350 — —
nyúl..................... * 1'30—1'50 1 00--1-20
kolbász friss . . w 0'72—0'74 0'68--0 80

VI. Szárnyasok:
csibe rántani való párja 1'00—1'40

, sütni való . „ 1'40—2'00
kappan sovány „ 2'20—2'80

, hízott . . „ 2'80—3'20
kacsa sovány . . , 1'40—1'80

„ hízott . . „ 2'00—2'80
liba sovány. . . „ 200—2 40

„ hízott . . . „ 2'80—3'60
pulyka sovány. . „ 2'60—4'40

, hízott . . „ 620—7'00
VII. Állati tét mékek:

szalonna. . . 1 klgr. 0'64—0 68
disznózsír . . „ 070-0-72
ludzsir .... 1'30—150
tej........................... 1 liter 0'08 0'10
tejszín .... „ 0'20—0-24
vaj..................... 1 klgr. 0-20- 0'24
tehén túró . . „ 028-0'36
juhtúrő ....
méz lépes . . . „ 100—1-20
méz csurgatott „ 1'40-1'60
sonka .... , 080 0'90
füstölt hús . . . „ 0.64—0'72
tojás..................... 10 drb. 0.30

1'00—1'40 
1'20—1'40 
1-40—2 00 
1'80—2-40
1- 40-1-60 
2 00—2 60
2- 00—2-40 
2-60—3-40 
2-40—3-40 
4-00—5-00

0-50-0-68 
0.60-065 
0.80—0 90 
008—0-11 
0 30—0-34 
0-30—0-34 
0-18—0-30 
048-0-80 
0-50-1-00 
0-40—1.00 
0-80-0.90 
0-60—0-80 
0.28-0.29

A helyi árak az utolsó hetivásárról valók, a buda
pesti árak a folyó év január hó 27-ik napjáról.

Észrevehető külömbség csakis a húsárak között 
van, ott valamivel drágább, de jóval jobb, minőségben 
is és kimérésben is; ott ha drágábban veszik is a húst, 
de húst vesznek; jó, élvezhető húst, nem csontot és 
öreg, kemény húst ráadásul.

A többi élelmi szerek árai hol kevéssel magasab
bak, hol alacsonyabbak. A fő élelmiszerek, liszt, tojás, 
zsir, tej ugyanegy áru sőt olcsóbb Pesten mint nálunk 
ugyanígy állunk a zöldséggel is.

Csakhogy vegyük a különbséget az ottani és az 
itteni áruk minősége, jósága tisztasága, élvezbefösége 
között. A húsról már beszéltünk, ott jobb, élvezhetőbb 
s jobb a kimérés, itt öreg marhák húsát s csontját esszük, 
de egyébkép nyugodtak lehetünk, mert a hús vizsgálat és 
ellenőrizés tudtunkkal a legnagyobb lelkiismeretességgel 
van végrehajtva és így legalább egészséges húst eszünk.

De hogyan állunk a többi élelmiczikkekkel ? A liszt, 
a tej, a vaj, a túró, a zsir, a tojás stb. élelmiszerekkel, 
amelyeket drága pénzen, pesti áron szerzünk be?

Hát mi azt hisszük, hogy ez árukkal bizony sehogy 
se állunk; illetőleg állunk valahogy, de rosszul.

Mi ugyan piaczi vizsgálatról nem igen hallottunk; 
azt, hogy valaki ellenőrizné az élelmi szerek jóságát, 
tisztaságát, nem igen láttuk s ha végig nézünk, hogy 
kij.is'csinálhatná nálunk az efféle dolgokat, nem tudjuk 
kitalálni hogy ki.

Ilyen körülmények között sült bolond volna az a 
tejárus, ha a tejit le nem fölözné, — de bizony lefölözi; 
ha friss, liszt nélküli tejfelt hozna a piaczra, — úgy is 
megveszik; ha vizes, avas, keserű vajat nem árulna, — 
kapva-kapnak rajta ; ha tiszta edényben ruhában hozná 
be áruját, — minek az ? nem nézi azt senki, a közönség 
pedig megveszi s fizeti, mert rá van szorulva.

Hát biz ez szomorú állapot, de igy van; a ki 
nem hiszi kérdezze meg gazdasszonyainkat.

Már most csak az a kérdés, hogy ha már akkora 
árakkal fizetünk; hogy ha olyan drágán élünk mint a 
pestiek; nem lehetne-e meg legalább az a vigasztaló 
megnyugvásunk, hogy ha drága is az a tej, az a vaj, 
az a zsir, az az egyéb, a mit vettünk, legalább jó, 
egészséges, tiszta.

Hát bizony ez idő szerint igen tisztelt vásárló 
közönség még úgy leszünk, a hogy vagyunk; de erősen 
bízunk, hogy a jövőben javulni fog ez állapot, mert 
hallottuk, hogy abban a magas tornyu házban, a me
lyiken egy haladásra serkentő ütő óra is van, egy 
bizottság nem régen — ezelőtt egy évvel — elha
tározta, hogy ki fog küldeni egy kisebb bizottsá
got, a mely bizottság bizottsági jelentést terjesszen 
elő a kiküldő nagyobb bizottságnak, hogy vájjon szük
ségesnek tartja-e egy második orvosi állás szervezését.

Mi részünkről azt ajánljuk ennek a kiküldendő 
bizottságnak, hogy javasolják azt, hogy fölösleges az 
egész.

Miért ? !
No mert hát tetszik tudni ősapáink is . . . elle

hettek e nélkül.

Levél a szerkesztőhöz.
Tekintetes Szerkesztő úr!

Becses lapjának utolsóelőtti számában „Pánszláv 
pap* czimmel egy czikket közölt, mely kettős nyilatko
zatra késztet. Engedjen kérem helyt ennek b. lapjában.

Első megjegyzésem a czikknek szól.
Rosszul esett olvasnom, hogy a czikkirók oly vigyá

zatlanul, oly könnyelműen bánnak más ember becsüle (

SE LM E C Z B Á N Y A I HETILAP

tével s oly merész kézzel nyúlnak reájok nem bízott 
ügyek vezetésébe.

A bakabányai r. kath. plébánost évek óta tisztelni 
tanultam, csodáltam templomát, munkaszeretetét s azt a 
fiatal életerőt, melylyel az egyház ügyeit vezeti, amely 
éppen nem szorult rá erőszakos útbaigazításokra, mivel 
ez az ember utolsó izéig papja híveinek.

Logikailag tárgyalva tehát a magyar prédikáczió 
ügyét, Bakabányán a plébános papi jelleménél fogva nem 
akasztott volna tengelyt híveivel, ha az egyház java nem
csak megkívánta, de ha csak megengedte volna, hogy 
hivei magyar szót is halljanak a templomban.

Úgy tudom, a plébános urnák — az egyházi sze
mélyzetet leszámítva — 15 magyar anyanyelvű temp
lomot látogató római katholikus férfiú- és asszony 
hive sincs. De ő engedve az érseki helynök rendeleté
nek, kihirdette a magyar Isten-tiszteletet.

Az érseki rendelet tulajdonképen csak magyar 
szent beszédre szól, nem pedig a teljes Isten-tiszteletre. 
Tehát a plébános ur még előzékenységet is tanúsított 
néhány hive irányában.

Nem áll, hogy 6 órára hirdette ki a magyar Isten
tiszteletet, hanem */, 9-re, a tót szent beszédet pedig 
tót énekű szent misével 10 órára. Látszik, hogy a fiók
egyház híveit nem akarta mellőzni az esetleg kora reg
gel tartandó szent misével és a néhány magyar hívőnek 
is eleget akart tenni. Uhliszko fiók-egyház l1/, órányira 
fekszik Bakabányától.

Igaz, hogy más vallásuak is részt vettek a magyar 
Isten-tiszteleten, de nem kötelezték magukat írásban, 
hogy azt mindaddig megteszik a jövőben is ajtatosság- 
ból, amíg egyházuk fönnáll. Igaz, hogy sokan részt vet
tek a magyar szent misén, de nem magyar, hanem tót 
anyanyelvűek, mert szent misét akartak hallgatni.

Végül megemlítem, hogy az énekes magyar szent 
misét háromszori harangozás előzte meg.

Ilyen körülmények között efajta támadások azt 
a véleményt keltik a gondolkodóban, hogy nem csak 
vigyázatlanság vezette a czikkiró tollát, hanem indo
kolatlanharag. Nem találván fottot példás papi jellemén, 
a hazafiui becsületet szólja meg.

Mivel pedig szerénysége és alázatossága meg nem 
szólaltatja a plébános urat, kötelességemnek tartom én 
a sértést fölfogni, de vissza nem hárítani a támadókra.

A plébános becsületes hazafisága ellen vádat 
emelni nem szabad. Nem tagja pánszláv egyleteknek, 
nem járat tiltott lapokat, nem agitál, nem kapaczitál 
senkit, sőt esze ágában sincs semminemű tót ország
ról szóló ábrándokat szőni, magyar emberrel magyarul 
beszél, tóttal tótul s ámbár a millenniumi ünnepségek 
idején beteg volt, mégis éltette a hazát, pedig magya
rul szereti hazáját, hát uramfia én már nem tudom, 
mennyivel külömb magyar vagyok én, pedig rám idáig 
senki sem merte fogni, hogy pánszláv vagyok.

De talán ha plébános leszek, s ha Isten segítsé
gével megközelitem őt hivatásos munkámmal, akkor 
akad egy czikkiró, a kinek nem tetszik a „51311001“.

Második megjegyzésem, Tekintetes Szerkesztő ur 
a mi publikumunkat illesse. Illetve néhány gondolatot 
akarok szellőztetni, melyet a szószékről számtalanszor 
elmondtam jó hangosan minden rangú és rendű em
bernek.

Városunkban van egy úri ember, kit sok jó tu
lajdonságain kívül arról ismerek, hogy sikerült adomá
kat és terveket gyárt. Egy alkalommal arról panasz
kodtam neki, hogy kevés magyar ajkú hívőt látok ma
gyar szent beszéd alatt a templomban. Azt mondta 
hozassunk közös költségen 4—5 szekérrel egy alkalomra 
a legközelebb eső magyar községekből gazdaembereket. 
Nem mondtam ellent, mert mint példa nem sértené 
sem Istenítsem a várost. A kivitelre alkalmat várok.

Az emberek tekintélyes része hallgathatna minden 
alkalommal (minden második vasárnap és ünnepnap) 
magyar szent beszédet. De különös kificzamitott etiket
tet tanúsítanak a prédikáló Jézussal szemben, csak 
sátoros ünnepeken tisztelik meg őt vizitjükkel.

Holott éppen a czifra ebéd után kel fői éhesen 
az ember. Az ünnepi beszédek rendesen czukrosabbak 
s talán kevésbé táplálók, mint a közönségesek.

A boldogult herczegprimás azon tudattal engedte 
meg a magyar sz. beszédet Selmeczbányán, hogy a 
küldöttség Ígérete be fog teljesedni s lesz mindig 100—150 
magyar hallgató.

Mit felt volna, ha előre látja hogy néha 30—40 
sem lesz ?

Vagy talán nem éhes a lélek közönséges vasár
napon ? Vagy talán az üres gyomor korgását nem hal
lani csak daróczon át, s a bársony köpenyke alatt ebéd 
előtt is boldog szivek laknak!

Tulajdonképen ki fog beszámolni egykor Isten 
előtt azért, hogy a plébánia templomból a 9 órai sz. 
mise után tanítás nélkül százával ömlik ki a tót ajkú 
nép, hogy helyt adjon 40 magyarul beszélő ember szá
mára rendezett magyar szent beszédnek, holott ez a 

*0 is majd mind tud tótul!

_____________________________ 1896. január I*

Simor felel-e ezért, vagy a küldöttség, vagy a 
magyar urak és hölgyek ?

S mit írnának a lapok az intéző egyénekről, ha 
a beálló patriotistikus viharral nem számolva igy okos
kodnának : 40 kevesebb, mint 300, legyen tehát magyar 
tanítás helyett tót tanítás?

Hol az iparos osztály, hol vannak egyéb alsó és 
felső körök, hol az a sok éhes lélek, mely csak a 
Mikszáthok, Daudettek, Ohnet-k stb. író czukrászdáil 
ismeri ? Valamikor én is azt hittem, hogy a süteményt 
holtomig el nem unom.

Mivel pedig a vastag ételt is kinek-kinek szájaize 
szerint kell elkészíteni, czukrosan a németnek, papriká
sán a magyarnak és kása módjára a tótnak, a szegény 
j óakaró anyát, az egyházat folyton marják a patrióták.

Teszem, ha Selmeczbányán a heverek és polgárok 
vallásos egyesületet alkotnak, nemcsak figyelemmel kisé
rik illetéktelen egyedek ezen országot, társadalmat is 
építő nemes alakulásokat, hanem túlzott aggodalmukban 
pánszlávoknak nevezik a vezető embereket. Pedig tótul 
beszélni vallásról, más nyelvismeret híján, csak beszéd 
s bizonyára nemesebb megjelenése a gondolatoknak, 
mint a kisujtásozott magyar szitkozódás, melylyel né
mely ember beszédje szőnyegét kiczifrázza.

Ugyan mi történnék velem, tek. Szerkesztő ur, ha 
például katholikus olvasókört próbálnék létrehozni,* vagy 
próbálna más létre hozni hevérek és iparosok számára ? 
Azt úgy-e dicsérnék elvében, de nem születése után! 
Mert az természetes, hogy ott nagyobbára tót anyanyel
vűek volnának a tagok s tót lapokat kellene járatni

Nem jelentenének-e föl rögtön mint forradalmárt? 
Nem hinák-e föl egyházmegyém figyelmét csekély sze
mélyemre ?

S vájjon nem volna-e ez a kör szintén egyike 
azoknak a nagy tényezőknek, melyek méltó folytatásai 
az evangélium hirdetésének a szent falakon kivűl ?

Tréfának tartsam-e, mikor a mélyen tisztelt rendőr- 
alkapitány ur egyszer igy szólt hozzám : „Uram, beszél
jenek kérem az iszákosság ellen, mert ez okozza a leg
nagyobb bajokat Selmeczbányán.* A tót ember tud 
inni magyarul, de én nem tudom leszoktatni magyar 
nyelven.

A túlzott hazafiasság már nem egyszer nyelvmes
teri szerepre akarta szorítani a lélek orvosait s a publi
kum, a jóhiszemű publikum nem ismeri azt a rettene
tes lelki nyomort, mely ott fönn, a hegygerinczek alatt 
azokban a rókalyuk-házakban lakik. A rendőr, az orvos 
és a pap nem is mer erről nyilvánosan szólam. Én is 
elhallgatom igazi kritikáma', mert az újság nem hiva
tásos terem.

Befejezésül jellemző adatot mondok némely nem 
épen műveletlen fejről; ha egy irót vagy szónokot 
meg akarnak dicsérni, mást nem mondanak, csak 
azt, hogy szépen, csinosan szaval, hogy költői a nyel
vezete, stb. Holott ismerek oly szónokot, kit az eféle 
szavak mélyen megsértettek, mert nem jóllakni jöttek 
a hívek, hanem nyalakodni, az igazság megakadt vattás 
fülükben.

A templom tehát sem nem politikai párt klub, 
sem magyar iskola, sem czukrászda, hanem népkonyha, 
a melyben vízben és tűzben készül a jó ebéd, s ahol 
a papok csak a főzést és kiszolgálást végzik az egy 
Mester akarata szerint.

Selmeczbányán, 1898. jan. 21-én.
Maradtam a Tekintetes Szerkesztő ur

alázatos szolgája
Hidvéghy Árpád

r. k. legédlelkéiz.
♦

Egész terjedelmében közöljük ezt a levelet, már 
csak azért is, hogy látszatja se legyen annak, mintha 
lapunk bárkit is indokolatlanul megtámadni akarna és 
helyt nem akarna adni a higadt hangú védelemnek. 
Mi örvendenénk legjobban annak, ha a pánszlávizmussal 
vádolt bakabányai plébános jó magyar hazafinak bizo
nyul és czikkirónk támadása félreértésen alapult, amit 
megtudunk majd viszonválasszából. A levél többi részét 
commentálnunk'nem kell.

* Azt'hiszem," örömmel fogadnák. Szerk.

KÜLÖNFÉLÉK.
Napirend 1898. január 30-á.n.

Naptár:'Vasárnap, január 30. — R. kath. és prot: Mártonka
— Görög-orosz (január 18.): N. Atanáz. — Izraelita: Sab. Bo. — 
Nap kel: 7 óra 14 perczkor, nyugszik : 4 óra 41 perezkor. d. u.

Vasárnap nagymise 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 
német isteni tisztelet.

— Személyi hírek. Lovag Berks Róbert csász. és 
kir. kamarás, a Geramb unió képviselője utjából vissza
érkezett. — larbaky István óvsz. gyűl, képviselőnk újból 
az országgyűlési pénzügyi bizottságba lett beválasztva.
— Batizy Gusztáv lévai pénzűgyigazgató a múlt héten 
két napot városunkban töltött és az itteni kath. 
kongrua tárgyaláson a kormányt képviselte.
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— Halálozás. OUik Mihály a báthi járás tisz

teletbeli főszolgabírója f. évi január hó 18-án jobb 
létre szenderült s temetése e hó 20-án ment végbe. 
A megboldogult 67 évet élt s egész életét a közügyek
nek szentelte, egyike volt a legbuzgobb s legiparkodóbb 
megyei hivatalnokainknak. Temetésén a megjei tiszti
karon kívül jelen volt a vidék intelligencziája s nagy
számú közönség. Igen szép beszédet mondtak a háznál 
Baltik Frigyes báthi s a temetőben Scholtz felső-bakai 
lelkész urak. Béke lengjen a megboldogult hamvai 
felett!

— Halálozás. Hirschner Gáspár selmeczi háztu
lajdonos és pipagyáros e hó 24-én, életének 67-ik 
évében meghalt. Özvegye, gyermeke nem maradt. Test
vérei, rokonai és számos ismerősének részvéte mellett 
temették el múlt csütörtökön.

— Érdekes karácsonyi ajándék. Mária Lujza 
Bulgár fejedelemné a Hodrusbányán, a teremtőtárnánál 
és illetve a szandriki ezüstáru gyárnál a múlt nyáron 
Szent-Antalból tett ^látogatása alkalmából tapasztalt 
előzékeny figyelmet egy saját kezűleg irt levelében kö
szönte meg a Geramb Unió képviselőjének Berks Róbert 
csász. és kir. kamarás lovagnak és ajándékba küldte 
neki karácsonykor gyönyörű bérkeretbe foglalt, a feje
delemné kezdő betűivel ellátott arczképét, melyre nevét 
is sajátkezüleg ráírta. — Mint hírlik a Bulgár fejede
lemné a jövő nyárnak egy részét megint Szent-Antal- 
ban tölti el.

— Párbaj. N............ J. és M .. .. I. selmeczi
tartalékos tisztek között, a Hungária szálló vendéglő
jében történt összeszólásuk következtében kard párbaj 
ment végbe Losonczon, az ottani kaszárnya vívótermé
ben. A párbaj harczképtelenségig ment és mindjárt az 
első összecsapásnál M. jobb kezén oly sérülést szenve
dett, melynek következtében harczképtelenné lett. El
lenfele sértetlen maradt. A sebesülés igen könnyű ter
mészetű. A parbajozó felek nem békültek ki.

—■ Két társas vacsora estély volt a múlt héten ; 
az egyik Podhragyai Pál prépost-plébánosnál, ki a 
városi elemi iskolában lefolyt 10 szobor ünnepélyek 
alkalmából fogadta meghívott vendégeit; a másik dr. 
Stuller Gyula vendégszerető házánál, ki a kereskedelmi 
és hitelintézet igazgatójául lett megválasztása alkal
mából hívta meg ezen intézet igazgató választmányi 
tagjait és tisztviselőit. Mindkét társas vacsora estélyen 
e vidám jó hangulat és a sikeres felköszönlők sora 
nem hiányzott.

— A törv. hat. bizottság közgyűlése február 
hó 8-án lesz megtartva, még pedig Szitnyai József 
polgármester elnöklete alatt, mert főispánunk e napon 
Nagy Sándor, Mariska leányának esküvőjén mint nász
nagy vesz részt és igy akadályozva van az ide jöve
telben. De biztosan el jön várva-várt főispánunk feb
ruár 13-én, mely napon d. e. számonkérő széket tart 
és ugyanaz napon d. u. a közigazgatási bizottsági 
gyűlésen fog elnökölni. A közgyűlés tárgysorozatát a 
jövő számunkban fogjuk ismertetni.

— Selmeczi ajándék a nőmet császárnak. 
Pusztay Antalné, Balogh Laczi zenekara gordonkásának 
neje — Sári néni — egy gyönyörű szép csokrot készí
tett forgácsokból, melyet Il-ik Vilmos német császárnak 
küldött ajándékba azzal, hogy igazán művészi kivitelű 
forgács csokrait, melyek mesésen hasonlítanak a ter
mészetes virág csokrokhoz már Ö felsége szeretett 
Királyunk, Stefánia özv. trónörökösné, József főherczeg 
és Goburg Fülöp herczeg is elfogadták és igy reményű, 
hogy a hatalmas német császár sem fogja azt vissza
utasítani, mert hiszen hazánkban történt tartózkodása 
és más alkalmakból is megmutatta a magyarok és a 
magyar zenész czigányok iránti rokonszenvét. Hihető 
tehát, hogy Pusztay Antalné csinos diszművét a berlini 
udvarnál is méltányolni fogják.

— Lopás a városi pénztárban ... de ne tessék 
megijedni, nincs semmi szenzaczio benne; mert csak 
annyi történt, hogy a városi pénztári ellenőr hivatalos 
asztalának fiókjából eddig ismeretlen — de az ottani 
helyi viszonyokkal bizonyára nagyon is ismeretes — 
tettes 2 irtot elemeit úgy, hogy az Íróasztal tetejét fel
emelte s igy nem is kellett a fiók zárát felfeszitenie. 
A nyomozás folyik.

— Rendőri hírek. Lopás. Tópalakon Weisz Adolf 
korcsmáros pinczéjét feltörte Szartorisz József ottani 
csavargó napszámos és a pinczéből 25—30 frtnyi ér
tékben pálinkát lopott el, de tetten éretett és múlt 
szerdán a helybeli járásbirósághoz a csendőrök által 
bekisértetett. — Talált bárány. A Felső Rózsa-utczá- 
ban egy fiatal báránykát talált f. hó 26-án két iskolás 
fiú. Tulajdonosa jelentkezzék a rendőrkapitányi hiva
talnál. — Bányaszerencsétlenség. Saját vigyázatlansága 
miatt megsérült folyó hó 25-én Csillik János bánya
munkás a Ferencz-aknában. Munkaközben ugyanis egy 
kődarab megsértette ballábát. Gyógyítás czéljából a 

b ányászkórházba szállították. — Hodrusbányán a Min- 
denszenftáró két" munkása Ambrósi Ignácz és Zájvald 
Ferencz sérült meg egy fal lebontása közben. A leomló 
fal Zajvald Ferencznek mindkét al- lábszárát eltörte, 
Ambrósi Ignáczot pedig könnyen megsértette. A nyo
mozás a balesetek okainak felderítésére megindittatott. 
— Lopás. Lopták az evang. temető kerítését. A rend
őrségnek sikerült megkapni a tettest Kartik Márton 18 
éves suhancz személyében, ki beismervén tettét átada- 
folt megbüntetés végett a kir jbiróságnak. — Betöréses 
lopás. Péntekről szombatra menő éjjel Kőrös László 
föerdész kálvária alatti istállójába betörtek és onnét 
három birkát elloptak. Megelőzőleg még a disznóólát 
is feltörték, de meglepetve vették észre, hogy az ólban 
vélt disznók már nincsenek ott. (Múlt napokban vágatta 
le tulajdonosuk). A rendőrség a feljelentés vétele után 
a nyomozást megindította, a nyomok a kálvárián ke- 
resstül Bélabánya és innen Kecskés felé vezetnek; a 
nyomozás eredményét még nem tudjuk.

— Városunknak nagyobb lakbér osztályzatba 
leendő beosztásának indokolt voltáról nem rég közöl
tünk egy czikket. Most a képviselőház által tárgyalt 
költségvetésben, azt találjuk, hogy 8 (nyolcz)j város fog 
bejutni nagyobb lakbérosztályzatba. Itt tehát az ideje, 
hogy tisztviselőink érdekében úgy a város, mint ország
gyűlési képviselőnk minden lehetőt, de halogatás nélkül 
elkövessenek, hogy Selmeczbánya is e 8 város közé 
soroztassék. Hivatkozott czikkünkben kimutattuk mind
azon indokokat, melyek e kívánalmat nemcsak méltá
nyossá, de egyenesen követelő igazságossá teszik s 
külömben is utalunk mai másod czikkünkre, melyből 
kiki meggyőződhetik, hogy itt az élet drágább, mint a 
fővárosban. Kormányunk nem fog elzárkózni e jogos 
kivánalom teljesítésétől, ha erre ideje korán competens 
tényezők által figyelmessé lesz téve.

— Izraelita nőegylet van alakulóban Selmecz- 
bányán. Az izraelita nők, köztük Geiger Markusné 
már is megtették az elöintézkedéseket, hogy az egylet 
mielőbb megalakuljon. Örömmel fogjuk fogadni ezen 
újabb humánus egylet megalakulását és emherbaráti 
működését és hisszük, hogy az már nemsokára életjelt 
fog magáról adni.

— Pénzintézeteink forgalma. Múlt számunkban 
a selmeczi keresk. és hitelintézet 1897. évi forgalmáról 
adtunk egy kivonatos ismertetést, most azon helyzetben 
vagyunk, hogy megtehetjük ugyanezt a takarékpénztár 
és népbank forgalmáról is. Előbbinek 1897-ben beté
tekben volt: 1,794,215 frt 62 kr., jelzálog kölcsönökben: 
1,311,783 frt 44 kr., kézi zálog előlegekben: 92113 frt 
69 kr., váltótárczában : 657042 frt 57 kr., váltó vissz- 
Ieszámitolésban: 26813 frt, értékpapírban: 44685 frt 
75 kr. s igy összesen 7,478,476 frt 16 kr., a forgalma 
1897. évi tiszta nyeremény: 31815 frt 71 kr. Meg
jegyezzük még, hogy a választmány ajánlani fogja, 
miszerint az intézet 50 éves fennállásának emlékünnepe 
alkalmából 5000 (ötezer) frt. a helyben létesítendő 
árva és szeretet ház javára adassék. E nemeslelkü hu
mánus indítványt a közgyűlés bizonyára el is fogja 
fogadni és akkor egy véghetetlenül szükséges humánus 
intézmény létesítéséhez ismét közelebb jutottunk. — A 
népbank gyönyörű haladást tud felmutatni; mert múlt 
évi forgalma ez volt: betétek állománya: 375980 frt 
37 kr, szaporodott: 19946 frt 29 kral, váltó tárcza; 
363298 frt, emelkedett: 50532 frttal, kölcsönökben van: 
141504 frt, több 21450 frttal. zálogok: 16394 frt, sza
porodás: 1202 frt, tiszta nyereség; 11723 frt 27 kr., 
nyereség többlet: 2223 frt 15 kr., összforgalom: 3,264,922 
frt 71 kr., 1896. évnél nagyobb: 241584 frt 35 krral.

— Károly napján. Két Károly t. i. Kachelmann 
Károly gépgyáros és Jezsovits Károly lyc. igazg. neve- 
napjának megünneplésére vidám, szép társaság gyűlt 
egybe múlt pénteken este a Bogya-féle vendéglőben, 
hol a legpompásabb hangulatban Balogh Laczi zene
karának zenéje mellett éjfélig maradt együtt a társaság. 
Hogy sikeres felköszöntők is voltak, azt tán nem is 
kell említenünk.

— Kongnia. A selmeczi törvényhatósági terü
letre terjedőleg működő kongrua bizottság Szitnyai 
József polgármester elnöklete alatt múlt csütörtökön 
ülést tartott, melyen két tag kivételével az összes bi
zottsági tagok úgymint: Batizy Gusztáv lévai pénzügy
igazgató a kincstár képviseletében, Dr. Goldstücker 
Márk helyettes tiszti ügyész, Arthold Géza közigazga
tási tanácsnok, Podhragyai Pál prépost-plébános, Li- 
tassy János esperes plébános és Sztancsay Miklós fő
jegyző, előadó, és a steffultói plébános kivételével a 
város területén működő plébánosok megjelentek. A 
kongrua bizottság szabályszerűen teljesítette feladatát 
s intézkedése ellen 30 nap alatt az érdekelteknek 
felebbezést lehet benyújtani.

— A bort ellenőrző bizottság dr. Tóth Imre 
elnöklete alatt múlt vasárnapon megalakult és meg

kapta a városi tanácstól eljárásának instruktioit. Ezek
ből kiemeljük, hogy a borbizottság hivatása a kivetés 
alá kerülő borok természetes voltát ellenőrizni, vissza
élés esetén a rendőrkapitányi hivatal közbenjárását 
igénybe venni és esetleg ennek intézkedéseit, vagy ha- 
tározatait a belűgyministeriumhoz fellebezni, mely a 
ministeriumnál a borok vegyi megvizsgálását is esz
közöltetni fogja e czélra szolgáló szakközegek által.

— A drótnélküli telegrafálást mutatta be kísér
letileg egy igen érdekes előadás mellett Dr. Schwartz 
Ottó akad, tanár a természettud. és gyógyászati egylet 
múlt pénteken tartott gyűlésén. A kis tanterem, sőt 
még ennek előszobája is zsúfolásig megtelt az érdeklő 
közönséggel; többek, helyet nem kapván, kénytelenek 
voltak eltávozni. Közönségünk nevében kérnünk kell a 
tudós tanár urat, hogy lenne szives ezen előadását 
még egyszer megismételni, mert nagyon sokan szeret
nének e csoda számba menő telegrafálásról maguknak 
fogalmat szerezni. A kísérleti előadás fényesen sikerült 
és a jelenvoltak nem győzték eléggé csodálni a fiatal 
olasz Marconi bámulatos találmányát, melyet Slaby 
berlini tanár nemrégiben Vilmos német császárnak is 
bemutatott, a mikor a Scharlottenburgi műegyetem és 
egy berlini gyár közt drót nélkül telegrafált, anélkül, 
hogy a nagy városi nyüzsgő forgalom akadályul szol
gált volna. A találmány azon alapszik, hogy a villam- 
áram úgy, miként a fénysugár, véghetetlen gyors 
hullámzásokban terjed az aetheri űrben és elgondolni 
is alig lehet, hogy ily elekrikus hullámok másodper
czenként, tehát egy pillanat alatt 250 millió hullám
rezgést tehetnek, melyek azután egy leleményes készü
lék által felfogatnak. Eddig azonban csak 14 kilomé
ternyi távolságra sikerült e villamhullámok felfogása, 
ez is csak viz, a tenger alatt, hol a hullámok kül- 
befolyás állal el nem téríttetnek. A találmány minden
esetre még tökéletesítését várja.

— A selmeczi polgári társaskör február 20-án 
társas vacsorával egybekötött közgyűlést tart Szitnyai 
József pelgármester köri elnök vezetése alatt. E köz
gyűlésre már: most felhívjuk a tagok figyelmét.

Farsang.
A f. hó 15-én tartott akad, segélyegyleti bálra 

még pótlólag felülfizetett Goldner Adó f ur 4 frtot és 
lapunk utján N. N. 1 irtot.

A szklenói erdőaltiszti-bál, melyen bár kevesebb 
báli vendég vett részt, mint a múlt évben mégis szé
pen sikerült. A tánczvigalom kiviradtig tartott és a 
bálozók pompás kedvvel járták Balogh Laczi zeneka
rának talpalávalója mellett a tánezot. A tánczvigalom 
sikeréhez tetemesen hozzá járult Bock János szklénói 
vendéglős kitűnő konyhája és italai és a kifogástalan 
kiszolgálás.

A f. hó 23-án a „Hungária" szállóban lefolyt, 
fánkestélyen, melyen Androvits Béla rendőrbiztos volt 
oly szerencsés azt a fánkot megvehetni, melyben egy 
10 koronás arany ; és ezt a selmeczi honvédszobor 
javára adományozta; ugyan e czélra begyült még 7 frt 
28 kr. és igy összesen 12 frt 28 kr.

Convent-bál. A rendező bizottság jan. 27-én 
tartott gyűlésén végleg megállapította a febr. 5-én a 
vigadóban tartandó tánczmulatság részleteit. A tombola 
engedélyezéseért fizetendő lotto-járadék elengedését 
Sohó Jenő elnök a m. pénzügyminisztériumtól kérel
mezte, de még választ nem kapott. Köszönettel vette 
tudomásul a bizottság, hogy Krausz V. Gyné úrnő a 
rendezőjelvényeknek, Lencsó János tanár ur pedig egy 
tánezrendnek elkészítését vállalta el. A kis tánezrendek 
egyszerűek, de csinosak lesznek. A termet fenyőgalyak 
fehér rózsákkal fogják disziteni. A tombola rendezésére 
a bizottság Csiba István, Takáts Miklós és ifj. Marschalkó 
Gyula urakat kéri fel. A jótékony czélt pártoló közön
ségünk már eddig is sok becses tárgyat adott a tom
bola számára ; lesz elég vig meglepetés is, különösen 
ha a sors a nőknek szánt nyereményt más czimre 
juttatja.

Kereskedelmi-bál is lesz márczius 5-én, melyet 
a kereskedelmi ifjúság rendez fél részben saját pénz
tára, fél részben a selmeczi honvédszobor javára. A 
bál védnökségét Szitnyai József polgármester fogadta 
el; a rendezőség élén pedig Csiba István keresk. tár
sulati elnök áll. A tánczmulatság, mely a városi Vigadó 
összes helyiségeiben fog megtartatni, már azért is érdekes 
lesz, mert a kereskedelmi ifjak eddig városunkban bált 
nem rendeztek. Éppen ezért, de meg azért is, hogy a 
kereskedői főnökök lelkesen karolják fel e bál ügyét, 
a legszebb siker várható tekintettel a hazafias czélra is.

A polgári dal- és zenekör f. é. február hó 12-én 
megtartandó hangversenyére az előkészületek már nagy
ban folynak, a műsor igen Ízlésesen összeállítva lévén, 
sikeres előadásáról Bachraty József karmester gondos
kodik; a meghívók a jövő hét elején szétküldetnek, 
mely alkalomból felkéretnek mindazok, kik netalán té
vedésből meghívót nem kapnak és arra igényt tartanak, 
hogy Dobó Sándor főrendezőhöz forduljanak. Az ételek 
és italok legjobb minőségéről és pontos kiszolgálatról, 
továbbá a városi Vigadó táneztermének diszitéséről a 
rendezőséggel egyetemben Winterstein Bernát bérlő 
gondoskodik, egyáltalán a rendező bizottság mindent 
megtesz, hogy a n. é. közönségnek egy igen élvezetes 
és kellemes estét nyújtson.
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A selmeczi önkéntes tűzoltó egylet bálja hús
hagyó kedden, farsang utolsó napján lesz, melyre az 
előkészületek nagyban folynak és a mulatság felette 
sikeresnek Ígérkezik.

A vegyes ipartársulat szokásos bálja a Sem- 
bery-teremben lesz megtartva február 20-án két zene
kar közreműködésével. Az egyleti elnök Lestyánszky 
József a rendezőséggel mindent elkövet a bál sikere 
érdekében.

Selmeczi telefon-hírmondó tudósítása.
— Zónaidő : január 30-ika, vasárnap d. e. 9 órakor pontban. — 

Azon igen, igen tisztelt helybeli műitcsz urakat, kikről is 
Szomaházy jeles Írónk a múlt vasárnapi „Pesti Napló“ tárcza rova
tában oly szépen ir, hogy miért müitészkednek és mi a fizetésük, 
ezennel tisztelettel felszólítjuk, hogy ne irigykedjenek ránk, a miért 
®gy-egy hírünk szálló igévé vált, az ő szellemtelen élezeik pedig a 
levegőben pattognak el, még illatot sem hagynak maguk után 
kérjük, fogjanak tollat, rágjanak el néhány tollszárat és kínos ver
gődésük produktumát küldjék be hozzánk, mi szívesen adunk annak 
helyet ott, ahol és amiért felelősséget egyáltatában nem vállalunk

Külföldi híreink.
A párisi „grande nation1' képviselőházban azért rendeztek 

verekedést, hogy a világ lássa, miként kell elegánsan keztyős kézzel 
pofozkodni, hogy fájjon is és rúgni, hogy a helye ne lássék.

Zola szépszerével nem juthatott be az akadémiába, de könnyen 
bele juthat a dutyiba, úgy látszik ez neki már most mindegy.

Egy vitéz tábornokuk volt a görögöknek — Szmolenszky, az 
is lemondott, most már az egész békeállományu hadsereg gyakor
latok helyett apró szőlőt tisztogat a selmeczi kereskedők számára.

Az algíri tüntetésnek áldozatul esett egy rongyos turbán, a 
melyben véletlenül benne volt egy arabu3 is. ki a mellett tün
tetett, hogy aki nem tud arabusul, az menjen Selmeezre, ott beszél
het arabusul.

A görög Konstantin szidja Ballist, Rallis szidja a tábornoko
kat, a tábornokok a tiszteket, azok az altiszteket, ezek a legényeket 
a legények Larissa várost, hogy miért engedte magát bevétetni.

A ma egy hete említett havannai dinamit még nem sült el 
tehát a felkelőkben kárt nem tehetett, azért multi hírünk ma is 
érvényes.

Ha szegény Andréeról mi nem emlékeznénk meg hébe-hóba, 
a hálátlan emberiségtől akár éhen veszhetne.

A krétai kérdés olyan jogi kérdés, a melyre még a kérdező 
sem tud megfelelni

Belföldi híreink,
Az ellenzék gyöngesége érzetében cselhez nyúlt: ezukorkák- 

kal akarja a kormánypártot megvesztegetni, hogy a gyomrát 
elrontsa.

A szegény francziskánus barátokat veszély fenyegeti, ha a 
szigorító rendelet' életbe lép s többé tanitaniok nem szabad s más 
nemesebb funkciót nem végezhetnek, mert egymást folyton borot
válnak kell, a zárdákban borbélmühelyeket nyitnak

A budapesti Bölcsőde bálon a tánczrendek praktikus bölcsők 
lesznek, a miket otthon is lehet használni.

A zágrábi tartományülésen nem lehet verekedni, mert a kép
viselőket, ha hajba kapnak, mechanico alásülyesztik a pinezébe.

A nagyszebeni nős monstre deputátiót menesztettek Bécsbe 
a községnevekről szóló törvény nem szentesítése ügyében, a Burgban 
jól megfagylahoztatták őket, amire lelkesedésük — 5 fokra hült le.

Badeni (a néhai) condoleált Mélin franczia miniszterelnöknek 
a verekedés alkalmából, a részvétet kifejező mondat magyarra fór 
ditva kárörömet is jelent, azt hisszük, hogy ez az igaz

A gazdaasszonyok álarezos bálján a pesti urak vígan kuri- 
zálhatnak szakácsnéiknak.

Fiúméból a kormányzó Budapestre utazott, azután vissza, de 
mivel valamit itt felejtett, visszajött, hogy rögtön visszamehessen, 
mert dolgainak tiz percznyi elintézése után már Budán várták őt, 
ahol azt a nevezetes politikai nyilatkozatot mondták neki: szervusz !

Az osztrák kormány felsőbb engedelemmel nevét K ó r-mányra 
változtatta.

A néppárt is letárgyalta a költségvetést, abban állapodott 
meg, hogy azt el nem fogadja, mivel az üléseket nem kezdik 
imádsággal.

A budapesti operában legkedveltebb a „Házi tücsök1', mert 
sem gázsi emelést, sem uj intendást, de még kenyeret sem kér, 
megelégszik az inkognitó páholy szerény zugával, a hol vígan 
énekel.

Pálmay Ilka Aradon hangversenyzett, legjobban tetszett az a 
nótája, a mit nem énekelt: hej, de szivem csak azt mondja, jobb 
otthon.

Karnevál herczeg nálunk jártában erős náthát kapott a 
redoutban, ha februárig ki nem gyógyul, úgy egyik művész pol
gártársunkat kéri fel helyettesitőjéül.

Körmöcz hivatalosan átirt, hogy csendesebben vigadjunk, 
mert a másik oldalára fordult.

H e 1 yi híreink.
Egyik vendéglőnkben egy sörös hordó, melybe a vendéglős 

felénél több szódát öntött, explodált és a vendéglősnek két zápfogát 
kiütötte — ismertető jelül.

Külutezáink a tanácshoz folyamodtak, hogy adjon nekik 
egy-egy rendőrt irmagul, kit elültetnek, ápolnak és öntöznek — 
hátha kikel és dús rendőrgyümölcsöt terem.

A Móder-táró részvényesei bált rendeznek, melynek tiszta 
jövedelme az elszegényedet részvényesek gyámolitására fordittatik.

A steffultói tekézö egyesület megszűnik, de előbb tort ül, 
melyen a golyók és bábuk tálaltatnak fel savanyu szószban.

Összeköttetéseink révén és nagy utánjárás után sikerült dr. 
Schenk theoriájából annyit megtudnunk, hogy fontos szerepet ját
szik nála a ropogós sült malaezka dinsztelt vörös káposztáeskával 
és rá egy pohár borocska.

A vasúti bizottság abban a boldogtalan tudatban határozott, 
hogy egyik tagja sem fogja megélni a széles vasutat Selmeczen

A puskaporos tornyot át akarják helyezni, mi a nyaraló
telep helyére vinnők, mivel a dinamit úgyis a pinezéjében van, a 
földszintjén vendéglőt rendeznénk be, azt hisszük, hogy részvényesek 
azonnal körülépitenék villákkal.

A múlt szombaton sok polgári kimenős volt, mind azt mondta 
otthon, hogy a hajnali napfogyatkozást kellett vizsgálnia — boros 
üvegen keresztül.

A rablók már megtámadják a tehervonatot is, mi kérve-kérjiik 
őket, lopják el tőlünk kis vonatunkat, nem nagy bajjal jár, azt 
csukatjuk be, aki őket üldözni merészli.

Idézet: „Nagy füst van a kaszinóban, ha annak megfelelő 
tfiz is volna, akkor meleg is volna."

Több, mint valószínű, hogy meg lesz a villamos világításunk, 
mert a gázlámpák már úgy égnek, mint a tót tapló a szamár fülébe.

A kis vonat jubilál, 25 éve, hogy a fatum megalkotta, igaz
gatósága eltöltött éveit — mint a háborúban — duplán számítja, 

de a jól megérdemelt nyugalomba addig nem küldi, mig mind a 
négy tengelye el nem törik.

Thaly Kálmán czukorkákkal kenyerezte le a honvédminisz
tert ; nem kiildhetnénk mi is neki vagy két kis vagon ezukorkát, 
hogy helyébe küldene nekünk négy nagy vagon katonát, de nem 
— czukorból. Hírmondó. 5

Bérbe&dé és etedé.
A terasszon levő házain I. emeletén levő 

5 parketirozott szoba, konyha és éléskam
rából álló lakost, melyhez nyári lakkal bíró 
kert is tartozik, f. év november l-töl;

Az ugyanezen ház II. emeletén lévő 4 
szoba, konyha, éléskamrából álló lakást 
pedig f. évi május l-töl bérbe atiom.

Eladok egy fürdőkádat zuhany- és fűtő
készülékkel ; egy rövidszárnyú, kitűnő karban 
lévő divatos zongorái; egy üveg táblás szek
rényt (ezüstnemüekrej és egy nagy Íróasztalt.

Bővebbet megtudhatni nálam.
Tisztelettel

Mell Jakab.
i. magyar Kir. szaoaaaimazoii

OSZTÁLYSORSJÁTÉK
sorsjegy nyeremény.

Ötödik osztály.
Igeiét korossá.

Húzás: 1898. február 16- é s 17 - é n.
Nyeremény. Korona, j

1 á 100000
1 á 30000
1 á 20000
1 á 15000

3 á 10000 30000
5 á 5000 25000
8 á 2000 16000

10 á 1000 10000
70 á 500 35000

3900 á 200 780000
4000 nyer. K. 1061000

Figyelmeztetnek azok; kik 
I., II., III, illetve lV-ik o.-ra 
szóló sorsjegyeket veitek, de 
sorsjegyeik nyereménynyel 
ki nernhuzattak, hogy ugyan 
azon számú sorsjegyeket az 
V-ik osztályra is ugyanazon 
elárusítónál vehetik meg, ki
nél az I-sö, II-ik, 111-ik, illetve 
IV-ik osztályra szóló sors
jegyeket vásárolták, termé
szetesen az V-ik osztályú 
betét, lefizetése mellett.

Az V. osztályú sorsjegyek árai
Egy egész . . . . 32 kor. - fii. — 16 frt — kr
Egy fél . . . . . 16 99 99 ~ 8 ,, — ,,
Egy negyed . . . 8 99 99 == 4 ,, ,,
Egy nyolezad . . 4 99 99 ==== 2 „ ,,

Az V. osztályra szóló vélelsorsjegy ára azonban :
Egy egész . . . . 136 kor. — 68 frt.
Egy fél . . . . . 68 = 34 99

Egy negyed . . . 34 = 17 99

Egy nyolezad . . . 17 „ = 8 „ 50 kr
Ezen húzásnál a nyerhetés 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, osztáiysorsjáték főelárusitói 

SELMECZBÁNYÁN. (Kis állatvásár-tér.)

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

szabóüzletemet

♦ A téli idényre*
* -ét ...♦

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

Özemmel György
szabóűzlet-tulajdonos.

ÉpÁlelaszlalossegéflekkereMek
Hat, vagy nyolez gyakorlott, jól 

képesített
épület-asztalos segéd, 

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

Bővebbet megtudhatni
CJs^erey (I öli) Ede, 

építőmester, parkéta-gyáros és általános 
asztalos műhelyében 
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Van szerencsém a n. é. közönségnek 
becses tudomására hozni, hogy az újonnan 
épült apácza-zárda melletti volt Ertl-féle 
házat megvettem és az abban volt (ezelőtt 
Daubner-íéle) 
veadéglöi

újonnan berendeztem.
Selmeczbányán, szülő városomban már

sok év óta mint vendéglős működők és azt
hiszem képes voltam ezen idő alatt a t. 
közönség és vendégeim megelégidését kiérde
melhetni.

Uj házamban és vendéglőmben most is 
az lesz legfőbb iparkodásom, hogy kifogás
talan jó italok, ételek, előzékeny kiszolgálás 
és jutányos árak által tisztelt vendégeim 
teljes megelégedését kiérdemelhessem.

Kérem tehát nagyrabecsűlt pártfogását, 
mely kérelemmel maradok

kiváló tisztelettel
CSEBNiK OTAL.

vendéglős.

Jutányos árak! Pontos kiszolgálás!
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Nyomatott Joerges Ágost özv. és Fia könyvnyomdájában, Selmeczbányán. 1898.

Gyár: Alsó Hámor, Barsmegye.
Gyári főraktár: ÜSIJBAPEST, Ar«lrássy-ut (S. em.) 

Raktár: BÉCS, 1., Soilergasse fi. szám.

A „S2A3DBIE” esüstárú-gyár, 
mely az 1752-ben Selmeczbányán alapított Geramb J. J. unió tulajdona, 

saját vagy adott rajzok szerint előállít: 

m i ai íi e n n e in íi e z ö t si v ti t, 
mint asztaldíszeket, gyümölcstartókat (jardiniéres-készleteket), zsirandolo- 

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

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


