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: -... Megjelen minden vasárnap....................—

A keddi közgyűlésből
A múlt keddi törv. hat. bizottsági közgyű

lés lefolyása igen érdekes volt. Érdekessé tette 
különösen Krausz Kálmán főkapitánynak, a 
viszonyokat alapos bírálat alá vevő, okosan és jól 
megirt előterjesztése a városunkban alapított 
és állami subventiót huzó két gyár — t. i. a 
czipő- és kötszövőgyár — tárgyában.

Ezen kitünően indokolt előterjesztés vilá
gosan kimutatja, lingy e két gyár vezetősége 
mindenképpen oda iparkodik, hogy most miután 
alig vert e vállalat gyökeret e városban és 
üdvös működését csak most élvezhetné a lakos
ság, mindenféle ürügyek alatt innen át szeretné 
tenni telepét más városba, hogy csak elvállalt 
kötelmeinek eleget tennie ne kelljen.

Igaz, hogy sok tekintetben a város is okot 
adott, különösen a czipögyárnak arra, hogy 
kedvét veszítse végleges itt maradásához és igy 
külön gyári épület felépítéséhez.

Erről ezúttal szólani nem tartjuk eszélyes- 
nek, de ha a válság lebonyolódik, véleményünket 
majd megmondjuk, mely vélemény persze helye
selni sehogy sem fogja tudni azt, hogy e gyár 
által megvásárolni kívánt telket, mindenképpen 
a város akarta megszerezni. Mire? Állítólag a 
kimérikus felsőbb leányiskola részére.

Hát már minden eladó telket a város akar 
megvenni? És még sem létesül semmi. Itt van 
a Zlinszky-telek, Ertl-telek stb. azután az Ürbán- 
féle telek, mely utóbbinak megvásárlásához — 
feltéve, hogy csakis és csakis, kizárólag köz- 
czélokra fog használtatni, kifogásunk már csak 
azért sem lehet, mert e gyönyörű nagy telek 
8000 frtnyi vétetára valóban jutányosnak, sőt 
olcsónak mondható.

A tüdő-tuberculosis, tüdősorvadás 
betegségről.

— A „Selmeezbányai Hetilap11 eredeti tározója. — 
Előadta: Dr. Tóth Imre a selmeezbányai természet
tudományi és gyógyászati egylet 1898. évi február 

12-én tartott gyűlésen.
A tüdő-tuberculosis természete, veszélyessége 

vagy legalább is neve eléggé ismeretes, de kevésbé 
ismerjük azon körülményeket és befolyásokat, melyek 
között a betegség gyógyítható, véleményem szerint 
azért; mert úgy az orvosok, mint a nagy közönség 
fatális szerűen annak gyógyithatlanságába és halálos 
lefolyásába beletörődtünk, ezen elfogultság a minden
napi sivár tapasztalat és megszokottság utján keletkezett.

Sajátságos tünemény ez, mely az emberiség nagy 
részét elfogulttá tette 1 Egy nem mindennapos, ritkábban 
fellépő veszélyes járványos betegség nagy izgalmat és 
félelmet kelt, hatósági, társadalmi intézkedéseket, mozdít 
meg, sok tanácsol, útmutatást hiv ki, pl. ha az ázsiai 
kolera vagy pestis veszélye fenyegeti határainkat, vagy 
a difteria lép föl szomszédságunkban és szedi áldozatait; 
addig mondhatni türelmesen, ölbe rakott kezekkel, 
egykedvűen és elfásulva nagy nemtörődéssel közönyösen 
szemléljük, hogy a tüdővész napról-napra szedi áldo
zatait, s ritkítja az élők sorait, a ragály anyag elter
jedése ellen nem teszünk semmit, s közönyösen tűrjük, 
hogy az szerte szétszórassék, s az egészség veszélyez
tessék ! Pedig ha az emlitelt ázsiai kolera vagy difteria

A 150000 frtnyi kölcsönből fennlévő 70000 
frtnyi összeget is — feltéve, hogy a ministerium 
megerősíti — devinkuláltatta a közgyűlés a 
különféle befektetések czéljaira.

Hát ez jó volna igy; a tanácsi előterjesztés 
e tárgyban eléggé indokolt, ... de miből fedez
zük majd a végleges vízvezeték, eme fő élet, 
egészség kérdési ügyünk költségeit?

Nemde egy újabb nagy kölcsönből?
A közgyűlésről következő tudósításunk számol be: 

A közgyűlést Szitnyai József polgármester elnök azzal 
nyitja meg, hogy főispánunk az Ipolyságon a főispán 
elnöklete alatt e hó 7-én tartott közigazgatási bizottság 
ülése miatt akadályozva volt ezen közgyűlésen való 
elnökösködésben. Azután felkéri a biz. tagokat a 
netáni interpellácziók megtételére. — Miután senki 
sem interpellált, a kevés számban megjelent biz. tagok 
közül, a közgyűlésnek első sorban is felosvastatott a 
polgármester múlt hóra vonatkozó jelentése.

A polgármesteri jelentésből kiemeljük, hogy 
Steffultó küluteza legközelebb póstahivatalt fog kapni, 
hogy a az óhegyi csipkeverő tanműhely Hodrusbányára 
fog áthelyeztetni, hogy a tervezett iskolák és övók leg
közelebb felépülnek. A közgyűlés jóváhagyta a tanáes 
azon intézkedését, hogy Dr. Máltás Károly tiszti fő
orvos temetésére 250 frt utalványoztatott ki. Helyeslő 
tudomásul vette a közgyűlése hogy a főorvosi helyet
tesítésről kellő gondoskodás történt és elhatározta, 
hogy főispánunk felkéressék ezen állásnak mielőbbi 
betöltése iránt. A számonkérő széknek két megürese
dett tagsági helyére Dr. Stuller Gyula és Oszvaldt 
Gusztáv lettek megválasztva.

Most következett a közgyűlés legérdekesebb tárgya, 
Krausz Kálmán főkapitány előterjesztése, hogy úgy a 
czipőgyár, mint a kötszövőgyár egy megfelelő gyári 
épület felépítésére szorittassék és hogy különösen a 
czipőgyár részére a sóházi telep átengedtessék, vagyis, 
hogy a város e telek megvételére ne reflectáljon; mert 
Brettschneider vállalkozó azon ürügy alatt, hogy csakis 
ezen telek volna alkalmas a czipőgyár felépítésére, de 
ezt a város neki nem hajlandó átengedni, húzza, 
halasztja a gyár felépítését és szándéka csakis az lehet, 
hogy a gyárat innen más városba elhelyezhesse az 
állami subventiónak további megtartása mellett. Ha 
pedig e két gyár itt megszűnnék, az esetben nagyon 
is lehetne tartani attól, hogy még a kerületi beteg- 
segélyző pénztár is más székhelyt nyerne és iparosaink 
oda volnának kénytelenek járni. Tekintettel pedig arra, 

áldozatainak számát egybe vetjük a tüdövész által el
ragadott áldozatok számát, sokkal kisebb a pusztulás, 
mint melyet az évröl-évre soraink között dúló tüdő
vész okoz!

A tüdővész s vele rokon természetű betegségek 
okozója egy mikroscopicus kicsiny növény élösdi a 
Dr. Koch-féle bacillus, melyet a tüdővészben szenvedő 
millió számra folyton maga körül szór, s igy a vele 
érintkezőket állandóan ragalyzásnak tesz ki, igy látjuk 
és tapasztaljuk, hogy a szülő gyermekeit s vele az 
egyháztartásban levőket ragályozza, a beteg a ragály
anyagot, lakása körül az utczán, a nyilvános helyeken, 
jármüveken, szóval mindenütt, hol megfordul széjjel 
szórja s kikkel érintkezik, kik azon helyeken megfor
dulnak veszélyezteti.

Milliókra megy azok száma, kik évenkint ezen 
betegségben pusztulnak el, s 6—7-szer többen vannak, 
kik ezen betegségben sínylődnek.

A betegség nem mai keletű, történelme az ókor 
homályába vezet vissza, már Hypocrates a betegségnek 
egészen találó leírását hagyta hátra, ismerte tüneteit 
lefolyását, a beteg külemét pontosan irta le. Celsus 
Artaesus, Galenus szintén ismerik a betegséget, de annak 
lényegét, lefolyását már kevésbé oly tisztán, mint 
Hypocrates. A betegség gyógyítására tengeren való 
utazást, tengerparton és fenyvesekben való tartózkodást 
és tejjel való bő táplálkozást tartottak czélszerünek.

A középkozban mint minden tudományág, úgy 
az orvosi is pangott csak elődeik ismeretén és tapasz
talai ain tengődnek. 1500 évi hosszú időköz után kez- 

hogy a felső leányiskola, legalább egyelőre való léte
sítéséhez remény nincsen, pedig a város csakis e 
czélra kívánta volna a kérdéses telek megvételét erre 
a város többet ne reflectáljon és ne szolgáltasson maga 
okot a vállalkozó ürügyéhez.

Farbaky István bizottsági tag kiemelve azt, hogy 
ime egy újabb példája ez eset annak, ha kellő előké
szület nélkül ötletszerüleg tárgyaltatnak a közgyűlésen 
felvetett eszmék, kijelenti, hogy nem marad egyéb hátra 
az adott körülmények közölt, hogy a város visszavonja 
azon határozatát, mellyel a sóházi telek megvételét 
elhatározta és sürgette, mely ügyben ö is eljárt a kor
mánynál és sikerült is kieszközölnie, hogy e telket a 
város részére biztosítsa. És ime, most önönmagunkat 
kell dezavuálnunk, mert sajnos, ilyen körülmények 
közölt más mód nincsen, hogy a városra nézve felette 
fontos czipőgyár itt megtartassék. Ezért indítványozza, 
hogy határozottkép kimondassák, hogy a város a kérdéses 
yelek megvételére nem reflektál oly föltétel mellett, ha 
a vállalkozó a czipőgyár építését f. évi ápril elsejéig 
megkezdi.

Dr. Stuller Gyula biz. tag az esetet elég tanul
ságosnak tartja arra nézve, hogy óvatosabban járjunk 
el, mert mindenből az látszik ki, hogy a vállalkozó 
speculál és pedig nem rosszul speculál, mi pedig egy 
zsák utczába kerültünk. Maga részéről üdvözli a fő
kapitány előterjesztését és ahhoz teljesen hozzájárul.

Az elnöklő polgármester kifejti erre, hogy ez 
esetben dezavuálásról voltaképen szó nem lehet, mert 
hisz e telek határozottan a felső leányiskola felépíté
sére volt kiszemelve, ennek létesítése pedig a kormány
nál elejtetett, a telekre a városnak tehát ez idő szerint 
szüksége nincs.

Heincz Hugó biz. tag kiemeli, hogy a város mint 
szerződésen kivül álló fél nem bir azon kautellával, 
hogy kivéve a rendőr- és iparhatósági intézkedéseket 
a kérdéses gyárakkal szemben felléphetne, mert a 
szerződések nem a várossal, hanem a kormánynyal 
lettek megkötve. Nem tartja tehát elegendőnek annak 
kimondását, hogy a város e telekre nem reflektál, de 
oda kell hatnunk, hogy a kormány szigorúan kötelezze 
a szerződő feleket kötelességeiknek teljesítésére.

A közgyűlés erre elhatározta, hogy főispánunk 
országgyűlési képviselőnek, polgármesterünk és főkapi
tányunkból álló küldöttség menesztessék ez ügyben a 
kormányhoz és készítessék egy indokolt memorandum, 
melynek egyik példánya a pénzügy miniszternek, 
másika pedig a kereskedelemügyi Miniszternek lesz 
átadandó !

Paulovits József biz. tag a hodrusi kötszövő-mű- 
hely érdekében szólal fel, melyről hírlik, hogy Iglóra 
akarják áttenni, a mi súlyos csapás volna a hodrusi 

denek az orvosok a betegség természetével alaposabban 
foglalkozni, mikor a betegségről bonczolások után ta
pasztalatokat gyűjtöttek, különféle nézetek keletkeznek 
a betegség fejlődése es okairól, ezen század elején 
Bayle és Lennec már tisztultabb betekintést nyernek 
a betegség befolyásába, anélkül, hogy a lényeget fel
ismerték volna.

Nincs annak helye itt vázolni, hogy újabb időben 
a jeles kórbuvárok Virchov, Niemaiyer, Rindfleisch, 
Waldenburg Villemmin és sok mások által, miként 
tisztultak nézeteink a betegség természete és ragályos
sága felöl, s nyertünk tisztább képet annak gyógyít
hatósága iránt, csupán Dr. Koch berlini egyetemi tanár 
korszakot alkotó felfedezéséről kívánok némelyeket 
megemlíteni.

Sokan fognak rá emlékezni, egy évtizeddel előbb 
az a hir járta be a világot, hogy Koch Róbert felfedezte 
a tüdővész okozóját és gyögyitását az általa feltalált 
tubirculin gyógyszerben, melyet a tüdövész okozója, a 
Koch-féle bacilusból állított elő; ezen gyógyhatányt a 
betegek bőre alá kelt bizonyos fokozódó arány és 
mennyiségben időszakonkint fecskendezni s a beteg 
meggyógyul. Berlin a segélyt keresők Meccajává vál
tozott, de rövid néhány hónapi tapasztalat keserű 
csalódásokat szült.

Dr. Koch Róbert epochális felfedezése, értve hogy 
a tüdővész okozóját a saját nevéről elnevezett bacillusban 
feltalálta, tanított meg a sokféle alakú tüdővész egységére 
és engedett mély bepillantást a betegség képébe és 
igazi fertőzéses természetébe.

(Folytatása következik). 
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lakosságra nézve, melynek a bányászaton kívül más 
kereseti [bírása nincsen. Azon kifogás, hogy munkás
nők nem volnának elegendő számban, a vállalkozó 
részéről csak ficlió és nem felel meg a valóságnak.

Elhatározta továbbá a közgyűlés, hogy lépéseket 
kell tenni arra nézve is, hogy a város — a hatósági 
jogoktól eltekintve — e gyárak kötelezettségeiknek 
betartására ellenőrző jogot nyerjen.

A 70000 írt, mely összeg még a 150000 
írtból fennmaradt, devinkuulaltatni fog, hogy az a 
különféle tervbe vett építkezések czéljaira ideje korán 
fordítható legyen. E pontnál felszólaltak : Heincz Hugó, 
Farbaky István és a polgármester. Érdekesen tárgyalták 
a felső leányiskola ügyét, mely iskolának itteni létesítése 
Farbaky orsz. gyűl, képviselő mondása szerint elejtve 
nincsen és igy kívánatos lesz, ha a küldöttség ezen is
kola érdekében is eljár a kormánynál is kijelenti, hogy a 
város gondoskodni fog egy alkalmas telekről. Az Urbán- 
féle telek 8000 frtnyi ár melletti megvételét elvileg el
fogadta a közgyűlés, de azzal, hogy e 8000 frtnyi 
vételár a szeretet és árvaház alaptőkéjéből fedeztessék 
ugyan, hanem csak mint kölcsön vétessék onnét. E 
szép telek ugyanis az árva- és szeretetház ottani fel
építésére szemeltetett ki, de egyelőre csak mint „köz- 
czélokra" szolgáló telek s mint olyan, mely közvetlen 
tőszomszédságban van a városi vigadó telkével fog a 
város által megvétetni. — A tűzoltók telefon költ
ségeit a város fogja viselni.

A nyugdíj választmányba beválasztattak; Pod- 
hragyay Pál, Svehla Gyula, Dr. Goldstücker Márk, 
Velics György mint rendes és Wankovits Lajos és 
Nyitray László mint póttagok. — A lóavató bizottság 
elnökévé Bernhardt Adóit tanácsos választatott meg. 
Benedikty Máday Katalin 1000 frtnyi ajándékát a kór
ház részére a közgyűlés elfogadta.

A ingatlanok vétele utáni illetéknek 1 °/0-át 
ezentúl a város fogja huzni, mint az más városokban 
is megvan. Zemplénmegye azon feliratát, hogy a kato
nai intézetek növendékeinek felvételénél nem csak az 
állami, de a közigazgatási tisztviselők gyermekei is 
előnybe részesittessenek, e város közönsége is pártolni 
fogja. A közgyűlés ezután berekesztetett.

KÜLÖNFÉLÉK.
— Személyi hírek. Farbaky István orsz. gyűl, 

képviselőnk nehány napi itt időzés után, múlt csütör
tökön Budapestre visszautazott. — Kubányi Károly kir. 
tanfelügyelő nehány napot városunkban töltött és az 
elemi es népiskolákat megvizsgálta.

— Föispáni látogatás. Örömmel vettük a hirt, 
hogy Horváth Béla főispánunk, aki már régebben nem 
volt itt, f. hó 10-én ideérkezik; 10-én az esti vonattal 
érkezett, legott lakására ment és ott vacsorázott is 
egynéhány megjelent tisztviselővel, miután gyengél
kedő állapota nem engedte, hogy kimenjen. 11-én 
megvizsgálta a városi pénztárt és számvevőséget, az 
estél azonban ismét otthon töltötte gyengélkedése 
miatt. 12-én délelőtt elnökölt a számonkérőszék ülésén, 
d. ii. 3 órakor a közigazgatási bizottsági ülésen és 4 
órakor a vörös-kereszt-egylet ülésén. Este ellátogatott 
a polgári dal- és zenekör hangversenyére, ami igen 
lelkesitőleg hatott polgárságunkra; ma vasárnap reggel 
utazik el kocsin haza Ipoly-Nyékre. Örömmel fogadtuk, 
midőn ide jött s most csak azt sajnáljuk, hogy csak 
ily rövid ideig tisztelhettük városunk falai között nemes
lelkű és jó szivü főispánunkat!

— Dr. Máltás Károly meghalt. Folyó hó 7-én, 
d. u. 3 órakor kisérték örök nyugalomra a városi tiszti 
főorvost, Dr. Máltás Károlyt. Mily közbecsülésben állott 
az elhunyt, a mellett bizonyított a nagyszámú gyász 
kiséret, a sok koszorú, mely koporsóját födte. A ren
des halottvivőkőn, a városi és rendőri tiszteken kívül; 
ezeket felváltva, még Dr. Stuller, ifj. Winklerorvosnö
vendék, Dr. Pallér, Dr. Schlesinger, Dr. Tandlich orvosok 
és Margótsy gyógyszerész vitték a tetemet. 12, gyászba 
öltözött dohánygyári munkásnő, a dohánygyári mun
kásszemély zetad la koszorúval, emelte a gyászmenet 
ünnepélyességét. A városház tornyán a kaszinókon és 
a tüzöltó őrtanyán fekete zászló lobogott; a harangok 
zúgtak; nem egy szem nedvesült, mikor a koporsóra 
ráhullott a hant. Eltemették; átadták a csendes, örök 
pihenésnek, ki késő aggkoráig fáradhatlanul működött 
embertársai érdekében. Dr. Máltás Károly 1821. okt. 
5-én született Gömör megyében Rozsnyón. A közép
iskolákat szülő városában Nagyszombaton és Eszter
gomban, az orvosi tanfolyamot a budapesti egyetemen 
végezte hol 1845-ben letéve a szagorlatokat, a Rókus 
kórházban mint segédorvos nyert alkalmaztatást. A 
szabadságharcz alatt mint honvédezredorvos szolgálta 
hazáját, melynek mindig hű és lelkes fia volt. Ez után 
Korponán volt járásorvos, honnét 1861-ben Selmecz- 
bányára jött, s ugyanez évben meg is lett választva 
tiszti főorvosnak, s igy o minőségében haláláig 39 évet 
szolgált. A helybeli dohánygyár fennállása óta ennek 
is volt megválasztott orvosa, s ez elég bizonyíték arra 
nézve, hogy a beléje helyezett bizalmat meg és kiér
demelte, Nem volt azok közül való, kik bizonyos tár
sadalmi állást elfoglalván, az addig szerzett szellemi 
kincsekből tengődnek, mitsem törődve az újabb kor 
vívmányaival; ő mindig és mindenkor a legujabbkori 
tudomány színvonalán állott; tanult és tanulmányozott 
véglehelletéig. De nem csak mint orvos, de mint em
ber is ritkította párját- Lovagias nemesszivüsége nem 
engedte a vagyongyűjtést; nem pénzszerzés volt a fő
törekvése; de nem is fitogtatta emberbaráti cselekedeteit, 
mert igazán felebarát! szeretetből és nem hírvágyból 
cselekedte a jót. — A város egy buzgó derék jel emü 
tisztviselőjét, a társadalom egy humánus tagját, a haza 
egy hű fiát, a tudomány egy lelkes művelőjét vesztette 
el vele. A sok küzdés, a félreismerés annyi keserűsége, 
fáradságos munka és önmegtagadás után pihenni szállt 
a sírba. A koporsójára dobbanó rög az emberek bú

csúszava, az őt befogadó anyaföld üdvözlése. — Pi
henjen csendesen !

— Eljegyzés. Kurtág Dezső kereskedő Békés
csabáról jegyet váltott Goldner Hermin kisasszonnyal, 
Goldner Adolf selmeczbányai széles körben ismert 
kereskedő kedves nővérével.

— A easinó egylet közgyűlése f. évi márczius 
hó 13-án (vasárnap) d. u. 4 órakor tartatik meg.

— Halálozás. Schmidt Nándor a selmcczi bánya
igazgatóság irodaigazgatója, a jeles, pontos, lelkiisme- 
les, általános tiszteletben és közszeretetben állott derék 
tisztviselő rövid, de kinos szenvedés után agyszélhü- 
désben múlt csütörtökön d. e. 10 órakor megszűnt 
élni. Özvegyén és két leányán kívül, sok rokon, jó 
barát és ismerős gyászolja elhunytét. Temetése nagy 
részvét mellett tegnap szombaton ment végbe. Benne 
nem csak a bányaigazgatóság, de közéletünk is egy 
lelkiismeretes, kedvelt embert vesztett el, kinek ismert 
érdemeit még tetézte a szerénység, mely a mai korban 
valóban példás volt.

— A vöröskereszt-egylet közgyűlését tegnap, 
szombaton tartotta meg.

— Tizszobor ünnepély. Meghívó! A selmeczi 
kereskedők ipartársulata által fentartott három osztályú 
kereskedő tanoncziskola növendékei f. évi február hó 
13-án, ma vasárnap délután 3 órakor a selmeczi 
kereskedő ifjak helyiségeben (Szt. Háromságtér Bogya- 
féle ház) tartanak iskolai ünnepet a millenium és a 
tiz szobor felállításának emlékére. Ünnepi sorrend. 1. 
Hymnus énekli az összes ifjúság. 2. Elnöki bevezető 
beszéd, 3. „A haza“ szavalja Ochtendung László. 4. 
„A magyarok istene" Bugyinszky Lajos, 5. Emlékbe
széd előadja Tirls Rezső, 6. „Ébresztő" szavalja Goldner 
Dezső, 7. „Király és haza" Balazsovits Andor, 8. .Tóthi 
dal" énekli az összes ifjúság, 9. „Isten segíts hymnus* 
szavalja Wankovits Ármin, .Szózat" énekli az összes 
ifjúság.

— Öngyilkos akadémikus. Folyó hó tizedikén reg
gel egy lövés dördült el a Honvéd-utcza fölött levő 
kis sikátorban. Rudolf Antal akadémiai hallgató for
dította maga ellen a gyilkos fegyvert, a mint a rend
őrség megállapította azzal a czélzattal, hogy fiatal éle
tének véget vessen. Hogy mi vitte a vig kedélyű, jó 
fiút e végzetes elhatározásra, nem tudni. Nem mondja 
el sem ő maga, s nem mondják el hátrahagyott levelei 
sem. A súlyosan sebesültet a városi kórházba szállították, 
ahol gondos ápolásban részesül. A szerencsétlen ifjú s 
tegnap ideérkezett derék édes atyja iránt általános a rész
vét. Á revolver, tekintve a lövés helyét anatómiai szem
pontból véve, hogy halált okozzon a legalkalmasabb 
helyen lelt elsülve t. i. a bal mellkas mellső oldalán 
a 4-ik borda közölt a bimbovonaltól kissé befelé. A 
golyó a mellkas hátulsó részén a ballapocz alsó csú
cson a bőr alatt megakadt, ott egy csekély kidudoro- 
dást külölt; Dr. Stuller Gyula és Dr. Tandlich Ignácz 
városi tisztiföorvosok. rhegállapitották, hogy az a cse
kély kiemelkedés az útjában fölakadt golyó, s ez okból 
a műtét keresztülvitelében megállapodtak, s a golyót 
tegnap szombaton d. e. szerencsésen el is távolították. 
A beteg közérzete, a rendkívüli súlyos sérülést és nagy 
vérzést tekintve feltűnően jó. A mell űrben csekélyebb 
kiterjedésű légmell, ezenkívül enyhébb lefolyású tüdő
lob lépett ugyan föl, de miután a láz csekély emelke
dést mutat, a légzés elég nyugodt, nincs kizárva — ha 
bár hosszú szenvedés árán, — hogy a sérült életben 
marad.

— Halálozás. Kern Károly pipagyáros 68 
éves korában múlt pénteken meghalt és ma vasárnap 
temetik el.

— Egy diák halála. Nádassy Endre lyceumi 
V-ik osztálybeli tanuló, Nádassy Endre válti, nógrád- 
megyei földes ur 14 éves fia e hó 6-án tüdőgyuladás- 
ban meghalt. A törekvő, jó fiút, ki egyedüli fia volt a 
mély gyásztól sújtott apának, az apán kívül osztály 
társai és az egész lyceumi ifjúság, igazgatójukkal és 
tanáraikkal együtt kikisérték az örök nyugalom helyére 
a közönség köréből is megnyilatkozott nagy részvét 
mellett.

— Rendőri hir. Brutális testvér. E héten Luplák 
János, belabányai lakos notórius verekedő, aki a rend
őrség börtönének repdes lakója, verekedési boszuját 
máson nem elégíthetvén ki, áldott állapotban levő test
vérét verte el, úgy hogy az asszony súlyos beteg lett. 
A rendőrségnek kellett megmentenie a szegény asszonyt 
atigris embertől, ki ellen megindittatotta megtorlóeljárás.

— Olcsó a kenyér. Múlt számunkban adtuk az 
örvendetes hirt, mely szinte hihetetlennek tetszik s 
most már megerősíthetjük azzal a megnyugtató tudó
sítással, hogy a Weisz Ignácz által árult kenyér, mint 
az első fokú egészségügyi hatóságnál megejtett vizs
gálat eredménye igazolja, egészen jó, egészséges rozs 
kenyér. Örömmel regisztráljuk azt is, hogy Weisz 
Ignácznak e nemes versenyben társa is akadt. Greguss 
Antal sütőmester ugyanis szintén leszállította a kenyér 
árát s igy népünk ez éhinséges, drága világban bizto
sítva van.

— Vidéki hírek. Bátból Írják nekünk, hogy az 
ottani járás tisztikara és inteligencziája e hó 4-én 
ünnepelte meg Nedeczky Árpád köztiszteletben álló 
főszolgabíró indítványára Farkas Rezső báti járás 
szolgabiró 25 éves megyei szolgálatának jubileumát. 
A jubilánst, ki már 20 év előtt e járás szolgabirója 
volt, de azóta a központban hivataloskodott, az egész 
járás igaz örömmel üdvözölte a midőn szeretett főis
pánunk által helyettes szolgabirónak rendeltetett ki, 
majd Ollik Mihály tb. főszolgabíró nyugalmaztatása és 
halála után végleg ennek helyébe lépett. Az ünnepélyes 
banketten, mely igen kedélyesen folyt le, a hosszú 
tósztok sorát Dr. Rosenfeld járási tb. főorvos kezdette 
meg. — Bátban és vidékén márczius 15-ik napjának 
50 éves emlékünnepét a szokottnál nagyobb ünne
pélyességgel fogják megülni. Az ünnepély rendezése 
élén a bát-vidéki kaszinó választmánya áll; a meghívók 
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ez ünnepélyre már a jövő hét folyamán küldetnek szét. 
— Veres kakus. A múlt héten Bars-Berzenczén három 
ház leégelt: a tüzet gyújtogatás okozta. — Mulatság. 
Folyó évi február hó 19-én a Kaldrovits-teremben 
(Alsó-Hámor) alapítási ünnepélyt rendeznek, táncz- 
mulatsággal egybekötve. Belépő dij személyenkint 1 
korona, családjegy 1 frl 20 kr. —■ Veszett eb Hegy
bányán. F. hó 5-en Hegybányán Sípos Ambrus kutyája 
két iskolás leánykát megmart. Az ebet gazdája el
pusztította. Az eset rögtön bejelentetvén, a báti szolgabiró 
és a megyei állatorvos a tett színhelyére kiszállt és a 
kutyán a veszettség gyanuságát constatálta. A két gyer
mek a Pasteur intézetbe, a kutya feje pedig a m. kir. 
állatorvosi akadémiára Bpestre elküldetett.

— Az emelendő uj akadémiai épület létesítése 
alkalmából Lukács László pénzügyminister Farbaky 
István orsz. gyűl, képviselő elnöklete alatt egy felügyelő 
bizottságot alakított s annak előadójává Sobó Jenő 
bányatanácsost, akad, tanárt, tagjaiul oedig a bányá
szati és erdészeti akadémia mindenkori igazgatóját, a 
folyó évre tehát Fekete Lajos főerdőtanácsost, Svehla 
Gyula főbányatanácsost, bányaigazgatót és Szitnyai 
Józsefet, Selmecz-Bélabánya városok polgármesterét 
nevezte ki. A pénzügyminister egyúttal felkéri a bizott
ság tagjait, hogy úgy az állam, mint Selmeczbánya 
város érdekét szem előtt tartva, a kitűzött czélt össz- 
tehetségökkel és minden tudásukkal lehetőleg elő
mozdítani igyekezzenek.

— Szerződéskötés. A legőszintébb örömmel 
adjuk hírül azoknak, kit lyceumunk ügyei érdekelnek 
hogy a három év előtt a ministeri kiküldött biztossal 
megkötött szerződést a vallás és közoktatásügyi minister 
úr Ó Fenségének legmagasabb jóváhagyásából aláírta 
s azt a lyceumi kormányzó tanácsnak f. hó 9-én meg
küldte. Örvendetes dolog ez, mert lyceumunk a szer
ződésileg biztosítóit 16 ezer Irt évi segélylyel olyan 
biztos alapra jutott, a melyen állva egyrészt biztosítja 
az állandó rendes tanári kart, melynek fizetése az 
állami tanárokéval egyenlő, másrészt fokozottabb mér
tékben teljesilheti azt a fontos cultur missiót, mely a 
magyarosítást, nevelést és a tanítást teszi kötelességévé. 
Városunk is szerencsésnek mondhatja magát, hogy a 
mai kor minden követelményeinek megfelelő jó tan
intézete van. Evvel kapcsolatban megemlítjük, hogy az 
intézet átalakításának, illetve kibővítésének tervei a 
napokban küldettek fel a ministeriumhoz.

— A villákat építő részvény-társulat újabb 
megalakulása végett múlt pénteken értekezlet tartatott, 
mely többek hozzászólása után elhatározta, hogy egye
lőre a Rovnán egy vendéglőt fog építtetni a meglévő 
5000 írttal, mely csak kezdete lesz a villaépitéseknek. 
Többen ezt nem tartották czélszerűnek és a Tepli- 
potok melletti villaépités mellet szólaltak fel. E tárgyhoz 
legközelebb bővebben hozzászólunk.

— Nincsenek kisértetek vagy a holdkóros 
disznó. Kálmán királyunk kimondta már, hogy nincse
nek kisértetek, ezt azonban úgy látszik nem hallotta 
Schulcz Lajos sleffultói lakos, aki e hó nyolezadikán 
éjjel arra ébredt fel, hogy házának fedelén kisértetek 
járnak s ugyanezt jelentette a rendőrbiztosnak is, akit 
segélyül hivott a rémes éjszakán, a rendőrbiztos, aki 
kemény legény s aki tudja azt is, hogy a kisértétek 
Kálmán király óta eltűntek, állítólag minden félsz nélkül 
jelent meg a helyszínén s csak rettenetes fegyverét — 
a disz rendőrkardot — vitte magával, készen arra, 
hogy kiröpitse hüvelyéből. Elértek a rémes éjszakában 
a házhoz, melynek födelén tényleg járkált valami, ami 
vagy aki, minden hozzá intézett felszólításra, hogy ki 
az, mit csinál ott, konokul hallgatott, csak járkált a 
födélén. Sem szép szó, sem fenyegetés nem használt, 
a rejtélyes járkáló nem szűnt meg hallgatni és járkálni. 
Hadi tdnács. Ezután csakhamar bányászmécsék vilá- 
giták meg sápadt fényükkel a sötét éjszakát s ezeknek 
rezgő fényénél dobogó szívvel néztek fel az elátkozott 
ház födelére s majd kővé meredve látták, hogy a kit 
hívogattak s fenyegettek ... az egy seríés, egy ház
födélen sétáló sus domestica. Eltűnt a félsz, a szív
dobogás, a megrémült háztulajdonos elhitte, a bölcs király 
mondását, hogy nincsenek kisértetek, a disznó leszedetett 
sétahelyéröl s az ügy másnap a kapitányság elé került, 
nem éjjeli csendzavarás miatt, de annak a rejtélynek 
megoldása végett, hogy ki a titokzatos sertés tulaj
donosa? s hogyan került a sertés a Schultz Alajos 
házának födelére, mert őkelme most már a csodákban 
kezdet erősen hinni, s váltig erősítette, hogy azt az 
égiek ajándékozták neki. Sajnos azonban manapság 
már csodák sem történnek s a megszökölt sertést 
tulajdonosa Vladár Rezső elvilette. A másik rejtélyt, 
hogy hogyan került a disznó a házfödélre, Fodor József 
az állati ügyek főszakértője úgy oldja meg, hogy a 
sertés holdkóros volt, ami egészen elfogadható meg
oldás mai czivilizált világban.

— Elhalasztott előadás. Dr. Schwartz Ottó akad, 
tanár, főbányatanácsos a drótnélküli telegrafálásról 
megismétlendő előadását jövő szombaton, e hó 19-én 
d. u. 5 órakor fogja megtartani a Belházy-féle ház 
tantermében. Felhívjuk erre t. közönségünk figyelmét.

Farsang.
Az ev. iskolai tánczmulatság — régi néven 

Gonvent-bál — folyó hó 5-én fényes anyagi és erkölcsi 
sikerrel folyt le. A vigadó helyiségei fényes közönség
gel teltek meg, a tánczlerem karzatát elegáns hölgy
közönség foglalta el, maga a tánezterem pedig nyüzsgő 
méhrajhoz hasonlított. A tánczmulatság sikerének elő
mozdításán nemcsak a rendezőség fáradozott, mely 
teljes buzgósággal végezte nehéz feladatát, de a város 
közönsége is felekezeti különbség nélkül, teljes jó
szántából járult hozzá filléreivel és tombolára szánt 
ajándékaival a kulturális és jótékony czél javára; az 
akadémia fiatalsága pedig, mely a folyamatban levő 
vizsgák daczára is szép számmal jelent meg a táncz- 
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mulatságon, valóban elismerésre méltó buzgóságot 
. fejteit ki a tánczban. Az első négyest 54, az utolsót

26 pár tánczolla. A rendezőséget a tombolatárgyak 
összegyűjtésében Bernhardt Adolfné, Krausz V. Gy.-né 
és Oszvald Guszlávné urhölgyek valamint Marschalkó 
Gyula ur támogatták, mely támogatás eredménye a 
szép és értékes tombolatárgyak oly halmaza, melynek 
kiállítására Marschalkó Gyula ur ajánlotta fel egyik 
kirakó ablakát, a kiadott 1000 tombolajegy oly roha
mosan fogyott, hogy a rendezőség kénytelen volt a 
nagy kereslet kielégítésére táviratilag kérni engedelmet 
másik 1000 darab jegy kiadására, mely azután néhány 
óra alalt szintén elfogyott. Összes számba vehető té
nyezők ily válvétett közreműködése hozhatta létre azt 
a szép anyagi sikert, melyet a tánczrnulatság felmutat
hat. Az eddigi összes bevétel — mert főlülfizetések 
még mindig érkeznek — 716 frt 50 kr., a kiadás 191 
frt 50 kr., a tiszta haszon pedig, mely részben az ev. 
felső leányiskola, részben pedig a szegény iskolás 
gyermekek fölségitésére van szánva, 525 frt. Kétség
kívül szép eredmény ha tekintetbe vesszük a selmecz- 
bányai mostoha anyagi viszonyokat és az uralkodó 
drágaságot.

A tombolajáték húzásánál a következő szamok huzattal: ki: 
34, 41, 42, 43 , 49, 52, 57, 61, 70, 113, 117, 120, 124, 134, 190,
191, 201, 207, 209, 212, 213, 227, 231, 211, 242. 256, 257, 266,
267, 272, 285, 302. 304, 308, 353, 357, 365, 389. 293, 398, 410,
439, 441, 449, 453, 467, 471, 480. 488, 490, 498, 517, 518, 529,
540, 568, 583, 588, 615, 618, 632, 646, 649, 660, 691, 726, 729,
730, 742, 748, 752, 760, 764, 768, 770, 787, 788, 819, 831, 833,
836 840, 851, 889, 894, 896, 719, 927, 929, 943, 944. 947, 949,
970 980, 988, 994, 1009, 1012, 1014. 1027, 1034, 1036. 1037, 
1045, 1049, 1052, 1064, 1070, 1084, 1087, 1088. 1095, 1106, 1116,
1121, 1134, 1144, 1149, 1157. 1160, 1163, 1173, 1174, 1187, 1196,
1217. 1237, 1251, 1253, 1271, 1279, 1301. 1301, 1304. 1309, 1310,
1351, 1442, 1346, 1349, 1357, 1368, 1395, 1405, 1407, 1414, 1416,
1420 1425, 1426, 1438, 1442 1474, 1479, 1506, 1515, 1419, 1524,
1525, 1533, 1539, 1545, 1546, 1553t 1569, 1571, 1575, 1580, 1588,
1591, 1597, 1606, 1608, 1609, 1617, 1641, 1650, 1652, 1658, 1664,
1668, 1680. 1682, 1707, 1709, 1714, 1720, 1741, 1750, 1754, 1759,
1760, 1764, 1775, 1785, 1803, 1813, 1822, 1824, 1825, 1836, 1837,
1852, 1856, 1866, 1882, 1892, 1896, 1897. 1898, 1902. 1908, 1912,
1922, 1942, 1956, 1961, 1973, 1979, 1989, 1999.

A kihúzott számokra eső nyereménytárgyak Marschalkó Gyula 
úr üzletében átvehetők; a ki nem váltott ngereménytárgyak a jó
tékony ezél javára fpgnak eiárvereztetni.

A felülfizetések a következők; Aeker Viktoé 1 frt, Albrieh 
Gyula 58 kr, Almási Andor (Sóvár) 1 frt, Bcchraty József 50 kr, 
Bariss Júlia 1 frt, Bedő Zoltán 50 kr, Bernhardt Adolf 1 frt, 
Bernhardt Vilmos 1 frt, Blaschek Aladár 50 kr, dr. Burszky Dániel 
(Budapest) 50 kr, Chodora Károly 50 kr, Clauder Erik 1 frt, 
Dirnák Gyula 2 frt, Eekert Diszmaszné 2 frt, Ernst Zsigmond 1 
frt, Érti Gyula 1 frt, Earbaky István 5 frt, Fiedler Gyula 1 frt, 
Fodor József 5 frt, dr. Fodor László 2 frt, Franciscy Béla 1 frt 
50 kr, Garlathy Oszkár 50 kr, Geiszt Jakab 1 frt, Goldner Adolf
1 frt, Goldstiieker Márk 1 frt, Gombossy Gyula 50 i.r, özv. Gyur- 

■ kovies Andrásné 1 frt 50 kr, Günther Frigyes 50 kr, Habermann
Oszwaldt Gizella (Pozsony) 5 frt, Hágón Alfréd 1 frt, Hándel 
Vilmos 2 frt 50, Heincz Húgó 10 frt, Hell Jakabné 5 frt, Herkovits
Sángor 1 frt, Hlavacsek András 2 frt, Huszkó Tivadar 50 kr,
Jakobs Ernő 1 frt, Jakobs Ottó 1 frt, Jankó János 1 frt, Jáhn

. Vilmos 1 frt, Kachelmann Farkas 10 frt, Kádas Jenő 50 kr, Kne-
zovits Adolf 1 frt, Knoblaueh Richárd 50 kr, Krausz Kálmán 3 frt, 
ü. Kuti Istvánná 2 frt, Markó Tivadar 1 frt, ifj Marschalkó 
Gyula 1 frt, Martinyi István 50 kr, Matisz István 50 kr, Mialovic-h. 
Elek 50 krajezár, Miskóvszky Emil 3 frt, Moezkovesák Gusztáv 50 kr, 
Nagy Imre, 50 kr, Nyitray László 2 frt, Ocsárd Károly (Súvár) 1 
frt, ifj. Oszwaldt Gusztáv 1 frt, Panek Ödön 2 frt, Piltz Manó 
(Budapest) 3 frt, Pivovarcsi Jenő 50 kr, Porubszky Béla 1 frt, 
Quirin Leó 50 kr, Ráth Ferencz 2 frt, Reguly Jenő 50 kr, Richter 
Géza 1 frt 50 kr, ifj. Rieher György 50 kr. Schifter Ferencz 50 
kr, Smidt Jenő 50 kr, Smidt Lajos 50 kr, Sehnetzer János 50 kr. 
dr. Sehwart’z Ottó 2 frt, Simonffy Gyula 50 kr, Skamla Jenő 50 
kr, Sobó Jenő 15 frt, Sóltz Sándor 1 frt, dr. Stuller Gyula 5 frt, 
Svehla Gyuláné 5 frt, Szilágyi Aranka k. a. 1 frt, Szitnyai József
2 frt, SzőllősyManó 1 frt, Sziankay Ferencz 5 frt, Takáts Miklós 2 frt, 
Terray Gyula bO kr, Tomasovszky Imre 1 frt. dr. Tóth Imréné 5 
frt, Toperczer Árpád 1 frt, Toperczer Elek 50 kr, Toperczer Sán
dor 1 frt, Ujágli Zsolt. 1 frt, Velics György 50 kr, Vitális István 
1 frt, Vojtás Mátyás 1 trt, dr. Wagner László 2 frt, j. Wankovits 
Lajos 10 frt, VVesthoff Károly 50 kr, Zsoltiezky Samu (Királyfalva) 
1 frt 50 kr, Zubor Andor 50 kr.

A tombolajátékhoz tombolatárgyakat ajándékoztak :
Almann Zsuzsanna k. a. Árkossy Bélané, özv Asehenbrier 

Vilma, Backer Alajosné, Bariss Irma k. a., Baumerth Istvánná, 
Baumerth Károlyné, Lovag nemes alapítványi hölgy Berks 
Leopoldine, Bernhardt Adolfné. Clement Gyuláné, Csiba 
Istvánná, Iledinszky Józsefné, Dimák Gyuláné,. Dimák J. E., Dimák 
Irma (Adony), Dukasz Gyula, Etelközi akadémikusok, Faller 
Károlyné, Earbaky Istvánné, Fekete István, Fekete Tornai Anna, 
Fiedler Gyuláné. özv Fischer Anna, Fizély Flóra k. a., Fizély 
Károly, Fodor Elma, özv. Gáspár Anna, Golián Pálné (Zólyom- 
Brezó), qzv. Gulrieh Judith, Hándel Vilmosné, özv. Hajdú Béláné, 
Beim Antal, Hittrich Emma, Hoffmann Sándorné (Kőpatak), Hor- 
nyacsek István, Hrencsik Károlyné, Huszágh Etelka, özv. Huszágh 
Geesányi Zsuzsanna, Jákó Gyuláné, Jezsovits Emma k. a, Joerges 
Ágostné, Joerges Jetti k. a, Kachelmann Johanna, Kashelmann 
Gáspárné, Kachelmann Károly; dr. Kapp Jakab, Király Ernöné, 
Kneszko Andrásné, Krause Tivadar, Krausz Kálmánné, Krausz V. 
Gy.-ué, özv. tordai Lázár Jakabné, Lenesó Jánosné, Lestyák kisasz- 
szonyok, Lichy Sámáné, Lindmajer Jánosné (Hodrusbánya), Lits- 
chauer Lajosné, Majovszky Mihályné, Margótsy Jánosné, Marschalkó 
Gyuláné, Micsinay Bőske k. a„ Miesinay Gitta k a., Moesz Gézáné, 
ifj. Moesz Géza, Moesz Ilonka k, a. Moesz Károly, Nagy Sándor’ 
Nikora Zsuzsanna k. a.. Nyitray Lászlóné, özv. Ocsovszky Vilmosné’ 
Osztroluczky Gyuláné, Oszvaldt Gusztávné, Oszvaldt Sárik k. a, id’. 
Oszwaldt Gusztáv, ifj. Oszwaldt Gusztáv, Papp Györgyné, Poloreezky 
Dénesné, Priviczky Rezsőné, Puky László, Puskás Józsefné, (Hod
rusbánya), Pusztay Paulin, özv. Rakuszné, Ravasz Hermin k. a. 
Schelle Róbert, t. Schenek Gyula, Sehulcz Samuné (Egyház-Maróth) 
Schuszter Lajosnó, Sobó Jenőné, Sóltz Vilmos, özv. Sosko Zsuzsanna, 
Steffel E., Siimegh János, özv. Szájbély Emilia, Szájbély Miranda 
k. a., Szitnyai Józsefné, özv, Szlujka Zsuzsanna, Sztankay Ferenczné, 
Takáts Miklós, Teluch Etelka k, a., Tibély Ágostonná, Tibély Er
zsébet k, a., Tirts Rezső, dr. Tőig Vilmosné, Tuzson Jánosné, ösv. 
Wagner Józsefné, özv. Westhoff Albcrtine, Winkler Benőné, ’ Win- 
terstein Barnát, Wittich k. a.

Fogadják úgy az adakozók és felülfizetők, vala
mint mindazok, kik közreműködésükkel a tánczrnulatság 
sikeréhez hozzájárultak, a rendezőség hálás köszönetét.

Lyceumi hangverseny. Minden évben ez alka
lommal vannak kitéve kemény próbára a vigadó ősi 
falai. Recseg, ropog minden, de a százados téglák 
keményen összetartanak, nyögésükét elnyeli a vigság 
zaja s ha reggelre kelve rá süt még a napsugár, akkor 
egy évig nem árthat neki a földindulás sem. Mert hát 
a lyceumi mulatság arról nevezetes, hogy ott lehetetlen 
nem mulatni, apraja-nagyja, fiatal öreg mozog, tánczol, 
nevet, örül, kinek mint adák az istenek. A rendezőség 
az idén sem kiméit semmi fáradtságot, megtett mindent, 
a mi pénzbe nem került, hogy a régi dicsőséget meg 
mentse. Díszes tánczrendet csináltatott, melyen rajta 

van a műsor is. Diszitést kölcsön kapott, de csak 
kevés kell, mert minek oda csinált virág, a hol annyi 
az élő rózsabimbó. A legnagyobb gondot a zene- és 
énekdarabok előadására fordította. Az előadandó öt 
opera (rész) Íróival, vagy örököseivel érintkezésbe 
lépett, hogy az engedélyt az előadásra megnyerje. Azok 
nemcsak szívesen — ingyen — megengedték, hanem 
személyesen is eljöttek volna dirigálni, ha Selmecznek 
széles vasútja volna. így nélkülük, de intentiójuk szerint 
adatnak elő. Hogy színpadi díszt és gépezetet nem 
lehet használni, annak a vigadó kicsinysége az oka. 
Egyik operához a tihanyi viszhangot is szerződtette a 
rendezőség, melynek azonban az előadás után azonnal 
haza kell menni, igy rendeli a tihanyi apátság. A mo
nológ meghallgatásához jó lesz egy tuczat zsebkendőt 
hozni. A serenata, mivel az iskolai törvények csak ily 
időben és módon engedik meg, az egész közönségnek 
szól. A békahangversenyt hosszas és alapos tanulmány 
előzte meg a derék magyar alföldi kecskebékáknál. 
Hertelendi indulója pedig bevezetés lesz az igazi tüzes 
magvar csárdáshoz, melynek csak akkor lesz vége, ha 
a gázgyárban kifogy a szusz. Egyszóval, a ki nem hisz 
nekünk, jöjjön el, meghívót mindenki ne várjon, mert 
az pénzbe kerül, egy forintból sok minden kitelik, a 
ki spórolni tud, hozómra nem játszunk. Hogy milyen 
kegyeletes czélra jut majd a pénzből, mint tavaly is, 
arról a konczert után határoz a rendezőség.

Seimeczi telefon-hírmondó tudósítása,
Zóná idő: február 13-ika, vasárnap d. e. 9 óra pontban.

Alázatosan — a mennyire telefonon csak lehet — bocsánatot 
kell kérnünk igen tisztelt olvasóinktól, hogy híreinket rekedt han
gon mondjuk el Szerkesztőnk influenzába esett, megmondjuk az 
okát is. A múlt szombati tombolás. konvent bálon szerkesztőnk pú
der helyett megnyerte az egyik kaszinói billiárdot. Mivel el kellett 
lennie és mivel ő ismerte annak minden becsáron aluli értékét, 
embert keresett, ki azt jó pénzért .átvegye és hazaszállítsa. De nem 
akadt balek. Ebben a szaladgálásban és czipekedésben meghűlt és 
influenzába esett. ,

Most inár csak arra kérjük szives jó akaróinkat, hogy küld
jenek valamiféle orvosságot, viszontszolgálatul hálásan szolgálunk 
a billiárd deszkáiból nyert nagymennyiségű finom hintőporral.

Külföldi híreink.
György herezeg nem vált be hadvezérnek, talán majd bevá- 

lik Kréta szigetén köldögvizsgáló kormányzónak.
A szerb hadsereg elégedetlenkedik, mert a zsoldot elsikkaszt

ják, a folytonos puskaporból készült gombócz pedig már nem izük.
Több párisi női konfectio czég hazánkban a szatmármegyei 

Dobrács-Apáti község lakosainál irett nagy megrendelést a nyárra 
finom női ingszegélyek és derékdiszekből, hogy azokat aztán itt 
adja el ötszörös áron.

Hasszán Hussin pasa tengerészeti miniszternek állása meg
rendült, mert megivott maga egy üveg pezsgőt.

Keleten bonyodalom készül, csak a magyar nemzet tudná 
alaposan megoldani, mert van az országban igen sok Nagy Sándor.

Felső Egyiptomban szokatlan a hideg, minden elfagyott, so
vány esztendő lesz, tehát a gólyák sem hozhatnak kövér babákat.

Egyik külföldi német egyetem ezt a tételt tűzte ki kidolgo
zás végett: létezett-e Amerika, mielőtt Kolumbus felfedezte ?

Belföldi híreink.
Bátban a Curia vendéglőse. egy poczakos úrral összekapott 

s egymásnak „helyben hagyást" ígértek. Miután pedig az ottani 
kaszinó a Curia vendéglő emeleti helyiségében van, a kaszinó 
jónak látta ajtait az ily „helyben hagyások" előtt elzárva tartani 
A „helyben hagyásssal" fenyegető Ígéretének beváltására a ven
déglőn kívüli terénumot keres,

Nem irigyeljük Bécset, hol a német ifjúság, a német haza 
reménytelen bimbai egy rongyos sapka miatt sztrájkolnák.

A Balatonvidéki kör bálján egy-egy fogas volt a tánezrend, 
a mit sziinóra alatt jókedvűen elfogyasztottak,

Az újságok egy emberről írnak, ki száz méter távolságról 
megkiilömbözteti bárkinek a nemét, eddig negyven petroleuinforrást 
fedezett fel 200 méter mélységben, jó volna meghívni őt hozzánk 
is, hogy kiszagolja az aranyeret, de azt, a mely bányáinkban állí
tólag megvan.

Verescsagin képeit Budapesten állítja ki, azután a nagyobb 
vidéki városainkba is elviszi, hozzánk azért nem akarj a elhozni 
mert fél hírhedt kritikusainktól.

A törvényhatósági és megyei közgyűlések mindenütt azzal 
végződtek, hogy küldöttséget indítanak a kormányhoz, a tárgy 
mellékes.

A technikus tánezestélyen nem ez.igány muzsikált, hanem a 
talpak alá odaillesztett kis zeneautomaták szóltak, mellett ruganyo
sak lévén a tánczolast megkönnyítették. Igen elmés találmány.

Gyár: Alsó Hámor, Barsmegye.
Gyári főraktár: mj»AM]ST, An<Irássy-ut 29. (I. em.) 

Raktár: I., Seilerg-asse 1. szám.

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

saját vagy adott rajzok szerint előállít:
ni i n <1 e n n e m íí ezii stúi'ú t, 

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

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

pipere-tárgyakat, stb. stb.

Az ősnyomozó gróf ismét Oroszországba készül, hogy a jövő 
században az eddig inég ismeretlen helyeken is nyoma legyen a 
magyarnak, a mely idővel ősökké válik.

A budapesti tóráidén tiz gramm fehér vágott asszony haj 
6—7 frt.. a veresszőke asszony haj még drágább, a szálankinfjvá- 
logatott és kihúzott aranyfényii hajért csakúgy bomlanak a tőzsérek.

A bakabányai két fő pánszláv marcz 15-én hozzánk jön, 
egyik Hodruson, a másik Szélaknán tart hazafias beszédet a sírok
nál, igy akarnak vezekelni elkövetett bűneikért

Körmöczbányán bál készül, mely délután 2 órától este 6-ig 
fog tartani.

Bánffynak kis leánya született — gratulálunk neki ehhez az 
egyedül álló esethez. •

Az esztergomi szeminarizták politizáltak, de csakhamar el
verték rajtuk a port — dupla breviáriummal büntették őket.

A képviselőházban azért akartak katalógust olvasni, hogy 
meggyőződjenek, tud-e minden képviselő beszélni, mert hirlett, hogy 
sok a néma.

H e 1 yi h i r e i n k.
Ismét akadt egy vakmerő, ki kételkedett híreink hitelességé

ben, ezennel fogadást ajánljuk és teszünk egyet száz ellen. '
Árverés volt a rendőrségnél, a melyen a ki nem huzott tom. 

bolajegyek jó áron keltek el, a begyült pénz egy rendőrgyár eme
lésére fordittatik.

Olcsó a kenyér nálunk I Talán erre dalolta egy bús seimeczi 
magyar; olcsó húsnak hig a levője, olcsó kenyérnek nincs van 
beléje.

A rejtélyes léghajó valóban Andrée-é volt ki nekünk akarta 
megköszönni gyakori rólavaló megemlékezéseinket, de a klopacska 
hangjai elriasztották őt attól, hogy leszálljon; azt hitte, hogy sás
kának nézzük és azért kopáczolunk

Hodruson a tiz lámpa arra való, hogy az ember kényelme
sebben, ne égnek szegzett arczczal vizsgálhassa a földön a bolygó 
csillagokat.

A hodrusi kaszinó vegleg megalakult, a testvér kaszinót t, 
i. mienket azonnal megajándékoztak egy finom dákóval, a mi üveg 
alá fog tétetni.

Lesz felső leány iskolánk — a felső Rózsa-utczában tiz leány- 
gyermek óvó. Mikor? még nem a m i k o r-unkban.

Mivel nálunk van a legdrágább óvó-da, a párisi kiállítást 
bizottság tárgyalásokat folytat, hogy óvó és intő jelül kiállíthassa 
a börtön szakosztályban. '

A nyaralókat épitő részvénytársaság úgy határozott, hogy 
először fizettessék vissza a befizetett összeg, aztán a társaság oszol
jék fel, végre épüljön fel a telep magától, ha tud ennél okosabbat 
nem tehetett.

Szőllösy Manó bátyánk visszatért a másvilágról, a hová 
mint miniszteri tánezfelügyelői biztos volt Elküldve. Azt mondja, 
hogy a pokolba még mindig drei sehrittben lejtenek a párok, a 
menyben már az uj andalgót járják.

A legújabb közgyűlési határozat szerint lesz viz is, vigadó 
is, iskola is meg még sok is is, csak lassan az agarakkal, nem jó 
sietni, előbb meg kell érni mindennek, ha megzápul a sok állás
ban, hát utóvégre az se olyan nagy baj, hogy ne tehetne még 
egy-tiz-száz tervet csinálni.

A felső Rózsa-utcza abból az alkalomból, hogy kanálist kap- 
bankettet rendez, a melyen a fővárosi kanális termékok lesznek, 
feltalálva.

Csak fentartással közöljük a hirt, bogy a kiállítóit kis hon
véd próba szobrunk éjjel megkísérti a városatyákat.

Gyémánytbetükkel jegyzi fel klió február 7-ikát: kis vonatocs
kánkat útközben semmi .baj sem érte.

H i r m o n d ó.

Tudomásul!!
Tisztelettel tudomására hozom a n. é. kö

zönségnek, hogy az
Első Magyar Általános Biztosító-társulat 

SEMECZBÁNYAI ügynökségét, 
mely Takáts Miklós urnái volt f. é. február 
1-töl átvettem és igy kérem, hogy e biztositó- 
társulat eddigi ügyfelei hozzám forduljanak, va
lamint azok is, kik e társulattal biztosítási ügy
leteket kötni ezentúl szándékoznak.

Biztosítási ügyekben Szentháromság-tér. 37. 
sz. alatt (Zmeskal-féle ház) levő lakásomon ügy
nöki irodát rendeztem be, ahol a n. é. közönség
nek mindenkor rendelkezésére állok.

Kitűnő tisztelettel
Geiger Zsiga.
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Van szerencsém a n. é. közönség becses 
tudomására adni, hogy a legmodernebb 
igényeknek is teljesen megfelelöleg be
rendezett

szabóüzletemet

► -<

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

A midőn ezt nagyra becsült tudomá
sára hozni szerencsém van, egyúttal biz
tosíthatom arról, hogy üzletemben minden 
nemű öltönyök a legújabb és legdivato
sabb kivitelben készülnek.

Becses pártfogását kérve maradok 
kiváló tisztelettel

Czemmel György
szabóúzlet-tulajdonos.

ÜJJ ÜZLET MEGNYITÁS!!! • . •
Bátorkodom a helybeli és a vidéki nagyérdemű közönség becses tudomására hozni, 

hogy Selmeczbányán a Deák Ferencz-utczában (Ochtendung-féle házban) 

üveg* és porcsellankereskedest rendeztem be.

I. magyar kir. szabadalmazottOSZTÁLYSÜRSJATÉK
84,000 sorsjegy 34,000 nyeremény.

Ötödik osztály.
Betét 32 borona.

Húzás: 1898. február 16- és 17-én.

Nyeremény. Korona.
1 á 100000
1 á 30000
1 á 20000
1 á 15000

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

10 á 1000 10000
70 á 500 35000

8900 & 200 780000
4000 nyer. K. 1061000

Figyelmeztetnek azok, kik 
I., II., III, illetve IV-ik o.-ra 
szóló sorsjegyeket vettek, de 
sorsjegyeik nyereménynyel 
ki nem huzattak, hogy ugyan 
azon számú sorsjegyeket az 
V-ik osztályra is ugyanazon 
elárusítónál vehetik meg, ki
nél az I-sö, Il-ik, Ill-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 ....
Egy fél......................
Egy negyed . . .
Egy nyolezad . .

32
16
8
4

kor. — fii. == 16 frt — kr
»
99

99

»»
•>
M

kr

»» — 8 ,, —
»» ~ 4 „
»» == 2 ,,

Az V. osztályra szóló vélelsorsjegy ára azonban:
Egy egész . . . .136 kor. = 68 frt.
Egy fél..................68 „ = 34 „
Egy negyed ... 34 „ = 17 „
Egy nyolezad ... 17 „ = 8 „ 50
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, osztálysorsjáték főelárusitói 

SELMECZBÁNYÁN. (Kis állatvásár-tér.)

Kiadó lakás.
A főtéren lévő házam I-ső emeletén május 

1-től bérbeadó egy négy szoba, konyha, 
etb.-ből álló lakás. Tisztelettel

Özv. Till Dénesné,
háztulajdonosnő.

Bérbeadó és eladó,,
A terasszon levő házam I. emeletén levő 5 

parketirozott szoba, konyha és éléskamrából 
álló lukánt, melyhez nyári lakkal bíró kert is 
tartozik, f. év november 1-től; bérbe itdom.

Eladok egy fürdőkádat zuhany- és fűtő
készülékkel ; egy rövidszárnyú, kitűnő karban 
lévő divatos zongorát; és egy üveg táblás 
szekrényt (ezüstneműekre).

Bővebbet megtudhatni nálam.
Tisztelettel

Hell Jakab.

Raktáron tartok: porczellán, lámpa, tükör, kép és mindennemű üveg árukat, 
a legnagyobb választékban.

Elvállalok az tivegszakmába vágó megbízásokat, u. m. kép, és tükör kerete
zéseket és ablak bevágásokat, a mely czélra, egy szakértő üzletvezetőt alkalmaztam.

A midőn fentjelzett uj üzletemre a n. é. közönség becses figyelmét felhívni 
van szerencsém, bátorkodom egyúttal arról is értesíteni, hogy előnyös összeköttetéseim 
folytán azon kellemes helyzetben vagyok, hogy úgy az áruim eladását, miut a bevágatási 
munkákat legjutányosabb árban eszközölhetem.

A n. é. közönség becses pártfogását kérve maradok
teljes tisztelettel
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házaknál alkalom adtán minden e szakmába vágó czikkeket készségesen

üveg- és porczellán kereskedő.
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A selmeczbányai takarékpénztár 1897. évi
mérleg számlája.

Pénztári maradvány 1897. deczem. 31-én
i

8102 85 Részvénytőke...............................................
1

120000-
Jelzálogos kölcsönök..................................... 1311783 44 Részvénytőke kamatai................................ 7200 —
Ezek kamathátraléka..................................... 40886 89 Tartalékalap............................................... 100000 —
Váltó-kölcsönök........................................... 657042 57 Külön tartalékalap..................................... 4615509
Ezek kamathátraléka..................................... 156 35 50 éves jubiláris alap............................... 5000 —
Kézi zálog előlegek..................................... 92113 69 Nyugdíj alap............................................... 4332213
Ezek kamathátraléka..................................... 270519 Betétek.......................................................... 1794081 31
Értékpapírok 1897, évi deczember 31-iki i V áltóvisszleszámitolás................................ 26813;—

tőzsdei árf. sz.............................................. 44685,75 Előfizetett jelzálog kölcsön kamat . . . 5720 34
Ezek kamathátraléka..................................... 1365 63 „ váltó kölcsön kamat .... 7678'16
Más pénzintézeteknél ................................ 39,63 „ kézi zálog előleg kamat. . . 236 63
Más pénzintézeteknéli kamathátralék . . 234; 14 Záloglöbbletek............................................... 846 35
Osztrák-magyar bank giro-számla . . . 20451 100/o-li betétkamat adö tartozás . . . 3448,81
Intézeti ház .... -.......................... 16000 — Bélyegilleték tartozás................................ 1
2/1. számú bérház...................................... 28091 25 Előfizetett letéti dijak................................ 130
2/1. „ „ hátralékos bére , . . 25- „ házbér a 2/1. számú bérháznál 7416
Előfizetett váltóvisszleszámitolási kmt , . 14401 Osztalék hátralék.......................................... 132 —
Felszerelések............................................... 69323 Nyereség és veszteség számla 1896 évi —
Perköltség előleg.......................................... 23350 áthozat 12714 frt.....................................
Jótékony adományok előlege..................... 113,80 Nyereség és veszteség számla 1897. évi
Letéti dijak hátraléka................................
Ipolyság—selmeczbányai vasút terve .

11013
300 —

áthozat évi ered. 31615 frt 71 kr. . . 44329 71

Függő számla............................................... 7I43 " ’— ----- ____

220503899j 22O5O38 99j

Selmeczbányán, 1898. január 24-én. Fiedler Gyula s. k.

A n. é. közönségnek van szerencsém tisztelettel becses tudomására hozni, hogy helyben, 
(Deák Ferencz-utcza, Urbán-ház) folyó évi február hó 1-én

festő- és fénymázoló-mühelyt
nyitottam.

Minden e szakmába vágó munka a legegyszerűbbtől a legfinomabb kivitelig, tartósan és 
olcsón készül és pedig : 
ezé?- és reklámtáblák, felírások, czimerek,
*

********
❖ * * * a mezőre vagy temetőbe szánt pléh-Krisztusok stb. stb.
(A millenniumi versenyen oklevelet nyert speczialista üveg czégtáblákban.)
Varrógépek, vasbutnrok, mosószekrények stb. keményre mázolása.
Egyszersmind felhívom b. figyelmét fauntánzatomra (erezés, Flader), — Üzlet-portálék, 

ajtók, ablakok, bútorok stb. minden fanemben terinészethűen és tartósan éreztetnek. Fából, kőből, 
composiczióból vagy gypszből készült alakok felújíttatnak, aranyoztatnak vagy festetnek.

Temetőbe való felírások, keresztek, rácsozatok, lámpások stb. mázoltatnak, bronciroztatnak 
és jótállás mellett aranyoztatnak.

Sok évi gyakorlat következtében képes vagyok minden munkát, a legnagyobb megelége
désre és mindég a legdivatosabb és ízlésesebb módon elkészíteni, miért is kérem kegyeskedjék 
bárminemű próba-munkával megtisztelni.

Kívánatra tervezettel czégtáblák, és mintákkal evezések számára készségesen szolgálok. 
Kitűnő tisztelettel

Scliramelí Lajos,
ezégfestő és mázoló.

*

Nyomatott Joergcs Ágost özv. és Fia könyvnyomdájában, Solmcczbányán. 1898.


