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Socialismus és nemzetiség.
A mai socialistikus világban egy sajátságos, 

de természetes jelenségre akadunk : ez pedig 
nem egyéb, mint hogy az úgy nevezett nemze
tiségeknél a socialismus nem csak, hogy gyö
keret verni nem tud, de egyáltalában hívőkre 
nem talál.

Én ugyan utálom a tizenkilenczedik század 
második felének fraziologiájában felvett „nemze
tiségű jelzőjét, melynek tiszta fogalma nincs és 
nem is lehet; mert van nemzet, van nemzetség 
de „nemzetiség" egy oly mesterkélten csinált 
valami, mely bizonyos nemzeti töredéket jelen
tene, de senki sincsen tisztában azzal, hogy e 
nemzeti töredéket voltaképpen mily határok kor
látozzák : mindazon által ha nemzetiségről van szó, 
értem alatta, a mi jó tótjainkat, a gonoszabb ru- 
munyokat és a kedélyes németeket, kiket pan- 
slavoknak, panrománokat és pangermanoknak 
szeretnek itt csúfolni.

Ez a mi jó, igazán jó tót népünk, ha félre 
vezetve nincsen, azt se tudja micsoda fán ter
mett az a „pán-sláv" ; azt tudja, hogy „pán“ az 
ur, de hogy ez egy általános Összfogalmat ké
pezne a slávokra nézve, mely eredetét a pás, 
pasa, pan-tól veszi, arról dunsztja sincsen.

Az oláh, ha mesterségesen fel nem uszít
ják, mint azt sajnos, lelketlen izgatók elég sűrűn 
teszik, megelégednék teljesen sorsával; hiszen 
jobb, szabadabb dolga a világon sehol sem le
hetne, mint minálunk van,

Mi nálunk ? Hát idegenről szólunk ? Hiszen 
úgy a tót, mint az oláh, hozzánk tartozó véreink, 
kiket egy ezredév közös családi múltja kapcsolt 
egybe magyar nemzetünkkel.

A. tüdő-tuberculosis, tüdősorvadás 
betegségről.

— A „Selmeczbányai Hetilap" eredeti tárczája. — 
Előadta: Dr. Tóth Imre a selmeczbányai természet
tudományi és gyógyászati egylet 1898. évi február 

12-én tartott gyűlésén.
(3) Folytatás

Városunkban is nagy a tuberculosis pusztítása 
10.000, lakosra 50—55 halálozás esik.

Előadásom kezdetén megemlítettem, hogy a tüdő
vész sokkal több áldozatot rabol el, mint egyik vagy 
másik járványos betegség, a tapasztalatok azt mutalják 
hogy az összes ragályos betegségek által elpusztított 
élet csak felét teszi annak ki, mint mennyit a tüdővész 
egy maga évenkint elrabol. Kőhler a császári egészség
ügyi hivatal igazgatója Berlinben a tüdővészről követ
kező képen nyilatkozik: „hogy olyan vagy még szomorúbb 
szereplése van ma a tüdővésznek, mint minő a múlt 
században az ojtás behozatala előtt a hólyagos him
lőnek volt.

Svájczban 1882—91. években átlag 6179 ember 
halt meg tüdővészben, mig himlőben, tífuszban, vör- 
henyben, kanyaróban difteriaban, croupban, orbánczban, 
szamárhurutban és más egyéb fertőző bántalmakban 
együttvéve évente csak 3’800 egyén múlt ki.

Poroszországban 1875—1879-diki években 10 000 
lakosra átlag 36'9 tüdővészes halálozás esett, holott 
ugyanott pusztító kolera epidémiái évben is csak 8’46 
kolera halálozás esett a lakosság 10’000-je után 
Szászországban a lakosság 10’000-je után 7’73, Bajor-

Es a német ? Az erdélyi szász ? Ezen egykoi 
oly szívesen látott vendég, ki évszázados családi 
kapcsok által most már szintén benső rokonunkká 
lett, ez is nemzetiség ? És ez is képes volna itt 
pangermanismusról álmodozni ? Nem, ez nem 
lehet.

A felvidék pánslavjai, Erdély panrománjai 
és pangermánjai szemem előtt az izgatók maroknyi 
csoportjává redukálódnak, maga a nép pedig a 
tót, oláh és erdélyi szász nép még hűen őrzi 
családi kapcsát magyar hazánkhoz, viszonyát 
magyar nemzetünkhöz, melyhez ezredéves közös 
viszontagságos múlt köti.

Különösnek látszó jelenség tehát, hogy mig 
a félrevezetett magyar paraszt a socialismus 
örvényébe került, addig az úgynevezett „nem
zetiségek", ismétlem tót, oláh, erdélyi szász stb. 
ettől mentek maradtak. Mondám, különösnek 
látszó jelenség ez, pedig ez nem különös, sőt 
természetes jelenség.

Hol a nép vezérei folyton csak a faj, a 
család, a „nemzetiség" fenntartásáról, ennek 
érdekéről, létkérdéséről beszélnek és e nép 
figyelme örökké e kérdésekhez van lekötve, ott 
merő képtelenség, hogy az internaczionális 
jellegű socialismus érvényt tudna magának 
szerezni.

így magyarázható meg az, hogy a felvidék 
tótjai, Erdély románai és szászai között a 
socialismus, ha nem is ismeretlen, de hívőkre 
nem talál.

Nos, mi következik ebből ? Az, hogy magyar 
népünk, magyar parasztságunk nemzeti szem
pontból el van hanyagolva. Azt gondoltuk, nem 
kell ennek már magyarságról prédikálni, hiszen 
országban pedig 6’52 volt a halálozás kolera járvány 
által egy-egy évben; s igy látjuk hogy a tüdővész 
egy maga 5-szörte nagyobb pusztítást okoz, s pedig 
állandóan, mint egy kolera járványos év.

Poroszországban a kolera 40 év alatt (1831—1870) 
343’959 halált okozott, a tüdővész 3’365000-et, az az 
a tüdővész az ázsiai kolera romboló hatását 10-szerte 
múlta felül.

Francziaországban az ázsiai kolera mióta ott az 
1832. évben megjelent 382’955 ember életet ragadott 
el, mig a tüdővész ugyanezen idő alatt több mint 6 
milliót. (Leon-Petit)

Vessünk egy pillantást hazai viszonyainkra, Magyar
ország területén, Szlavónia és Horvátországot kivéve 
az 1895-dik évben a járványos betegségek összesége 
25’337 ember halálát okozták, ide tartoznak a követ
kező fertőző betegségek: hólyagos és bárányhimlö, 
difteria, torokgyík, vörheny, kanyaró, szamárhurút, 
hasi és küteges hagymáz, vérhas, járványos fültőmi- 
rigylob, gyermekágyi láz, kolera, a járványos agyge- 
rinczvelő hártya gyuladás. Az 1895-dik évben orvosilag 
megállapított halálnem kitett 445’835 halál esetett. Ezen 
összhalálozásnak az előbb említett heveny fertőző be
tegségek 5’42 % hozták létre; a tüdővész egy maga 
az 1895 évben 53’519 áldozatot követelt, tehát az 
összes halálozásnak 12 °/0-át, íme a tüdővész egy maga 
az országban amint látjuk még egyszer akkora pusztí
tást okoz, mint a járványos betegségek egész sorozata 
együtt véve.*

* Ezen adatokat részben dr. Kuthy Dezső „A tüdővész11 most 
megjelont munkájából, részben a „Belgyógyászat11 kézi könyve IV. 
kötetéből Korányi tanár értekezéséből vettem át. 

úgyis magyar minden izében. Magyar, de milyen. 
Nemzeti érzelmeiben félrevezetett, álladalmát ide
gennek, ellenségének tekintő magyar.

És mi okozta ezt?
Elhanyagolása! A népvezetés hiánya! A 

magyar nép iránti közöny!
Magunk vagyunk okai annak, hogy az el

hagyatott magyar nép a socialismus démoni 
karjába került . . . pedig példát vehettünk volna 
— a „nemzetiségektől".

Ezek ugyanis népszerűén szerkesztett sajtó
termékeikkel a mig egy részt — elég sajnos — 
a magyar állameszme ellen törnek, de másrézzt 
örökösen éber figyelemét fordítanak a nép nem
zetiségi érzelmeire.

A magyar nép, a magyar parasztság szája 
ize szerint szerkesztett és elterjedt lap alig lé
tezik. A magyar földmiveseket nemzeti érzel
mekre buzdító hazafias sajtótermékek a legrit
kább dolgok közé tartoznak. Csoda-e, ha ilyen 
viszonyok között hálás talajra talált a socialis
tikus lelketlenség?

A socialismus leghatályosabb ellentcnyezőjc 
ugyanis az erősen kifejtett nemzeti öntudat, egy 
erős, hatalmas nemzethez való hozzátartozandó- 
ság tudata. Azon nép, melyben ezen tudat kellő
leg ki van fejlődve és folytonosan ébren tar- 
tatik, talán itt-ott elégedetlen lehet, ámde nem
zetközi socialistikus irányzatok előtt mindig el 
fog zárkózni

Ébresszük és élesszük tehát a magyar nép
ben a régi nemzeti érzelmeket és meg fog 
szűnni az az ördögi erő, mely azt a socialismus 
sötét örvénye felé kergeti!

Nagyon szomorú ez a kép, mit a statisztika elénk 
ad, azonban ha csak kissé mélyebben pillantunk be a 
rideg számot sorozataiba, onnét még szomoritóbb ada
tokat olvashatunk ki, ugyan is a tüdővész még nem 
érte el a pusztításban tetőfokát, hanem az évről-évre 
terjed, hanem is rohamosan de -elég szembetűnően. 
Leon-Petit azt mondja róla, „terjed a civilisatió hala
dásával!“

Poroszországban 10,000 lakosból elhalt gümő- 
kórban í

1875-dik évben vidéken 318 városokban 34 6 egyén
1876-dik „ » 30’9 » 35’8 „
1877-dik „ V 32-0 38-2 „
1878-dik „ » 32’5 38’2 „
1879-dik „ 32’4 382 „

Ezen statistikai adat nemcsak Poroszországra áll, 
hanem az égész Németbirodalomra is talál, és bátran 
elmondható, hogy Európának többi államaiban is ily 
szomoritó adatok vannak.

Hazánkban Korányi tanár hasonlóképen a tüdő
sorvadásnak fokozódó terjedését emeli ki, 1892-dik év
ben a hivatalos számadás szerint 46,097 tüdővészes 
halálozásunk volt, 1893-dik évben 46,938 és 1894-dik 
évben már 48,954.

Békésmegyében 1880-dik évben 585 ember halt 
meg tüdővészben, 1885-dik évben 841, 1887-dik év
ben 1022, 1892-dik évben 1028, 1894-dik évben 1075; 
tehát 15 év lefolyása alatt ezen alföldi megyében a 
tüdővész még egyszer oly pusztítóvá fejlődött.

(Folytatása következik).
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KÜLÖNFÉLÉK.
— Személyi hir. Réthy Menotti iparfelügyelő 

Budapestről a múlt héten két napot városunkban 
öltöttt.

— Kinevezés. Melts Antal selmeczi kir. adótiszt 
adóellenőrré neveztetett ki Zólyomba.

— Névmagyarosítások. Chauer Ottó városi 
számvevő vezetéknevét „Csányi“-ra, Kolpaszky János 
városi adóliszl „Kolozsi*-ra  és Melts Károly városi 
adótiszt „Murányidra változtatta.

lyesen felszabadítják. A felszabadítás úgy történik, hogy 
a legidősebb molnár gazda ünnepélyes köszöntőt mond 
azután poharát emeli az ifjúságra s velük egyet koczint.

Ilyen lakozást tartanak még a kőművesek is, a 
mely mindenben teljesen megegyegyezik a molnárok 
lakozásával. Egyes helyeken még hűen ragaszkodnak 
e szokáshoz, de mióta a ezéh-rendszert az ipartestület 
váltotta fel, szünőben van.

A farsangban igen sok lakadalom van. Ha a la
kodalom napján havazik, úgy a házasok gazdagok 
lesznek ; ha esik az eső, a mennyasszony igen sokat 
fog sírni; ha borús az idő az asszony sokat boszan- 
kodik s végül ha derült az idő, derült jó kedvűek 
lesznek. Azt is tartják, ha a mennyasszonyt a jegy
ruhában megveri az eső, gazdagok lesznek. Ha eske- 
téskor szomorúan égnek a gyertyák ez rosszat jelent, 
vagy ha valamit otthon felejtettek, szintúgy ha teme
téssel találkozik a nászmenet! (Különben a lakodalmi 
babonákat óriási változatosságuk miatt, külön fejezet
ben fogom közölni).

E hónap vége felé van a farsang három napja. 
Azon leánynyal, ki az elmúlt farsangban nem ment 
férjhez tuskót szoktak huzatni; ugyanis egy jó nagy
darab fatuskót valami zsineggel az ajtókilincshez köt
nek s az illető leányt behívják a szobába, ki a midőn 
benyit a tuskót is magával húzza.

A farsang utolsó napján járnak az álarezosok, 
vagy a mint az egyes vidékeken didáknak, maszkák
nak vagy maskaráknak szokták őket nevezni.

Tarkábbnál-tarkább jelmezekben járnak fel-alá 
az utczákon. Ki bohócznak, ki parasztleánynak, majd 
papnak, szolgabirónak, rongyásznak, dominónak, bátyus 
zsidónak, Íródeáknak stb. stb. öltöznek fel és a város 
egyik pontján találkoznak, hol 4—5 banda várja őket 
s ott mulatnak. Egyes városokban egyszerűen csak 
jelmezes bált szoktak rendezni.

— Hymen. Özv. Steiner Gusztávnét szül. Hell 
Hermint, Hell Jakab polgártársunk művelt leányát el
jegyezte Dr. Dáni Mihály Mór budapesti ügyvéd. A 
jegyesek esküvője jövő hó 15-én lesz. — Faxner 
Rezső a Joerges-féle nyomda derék szedője eljegyezte 
Ochtendung Aranka kisasszonyt, Ochtendung Ignácz 
polgártársunk kedves leányát.

— Izraelita nőegylet. Jeleztük már, hogy a sel- 
meczbányai izraelita felekezetű hölgyek is egy jótékony 
nőegyletet akarnak alakítani. Ez meg is történt és a 
selmeczi izraelita nőegylet a múlt vasárnapon, az izr. 
elemi iskola helyiségében megtartott közgyűlésen meg
alakult. Megválasztattak elnöknének : Goldstücker Márk 
drné í alelnöknének: Geiger Márkusné; titkárnak: Dr. 
Tandlich Ignácz; pénztárosnőnek: Singer Miksáné; 
választmányi tagokká: Tandlich Ignáczné drné, Ernst 
Zsigmondné, Lusztig Jakabné, Weiner Lipótné, Szóld 
Salamonná, Steiner Bernátné, Roth Miksáné, Weisz 
Ignáczné, Geiger Zsigmondné, és Singer Ignáczné. 
Részünkről is a legszebb és legüdvösebb sikert kívá
nunk ezen ujonnen alakult humánus egylet műkö
déséhez.

— A törv. hat. bizottság közgyűlése jövő hó 
8-án lesz megtartva. A tárgysorozatból kiemeljük a 
polgármester jelentését, melybon az óvári levéltár pusz
tulásáról is nyilatkozni fog, a vízvezeték, a vasúti, a 
czipőgyár, a hodrusi iskola ügyét. Mint halljuk az 
óvári levéltár elégése ügyében interpellálni is fognak.

— Szaporodnak a „Tóthok“. — Szándékkal mi 
irtuk téhával a „Tóthot", — mert másképpen erre 
nem is tudunk módot. — Nincs tudnillik itt szó a 
testvéri tótról, — hanem emberünkről, Tóth Imre 
doktorról. — Nem tudjuk, hogy Schenknek volt-e be
folyása, — de fiúval állt be a gólya hozzája. — És e 
kis fiúcska erős lesz mint apja; — városunk óhajtja: 
apraja és nagyja. — Legyen ő belőle valódi vas
gyúró. — Erős egészsége ne legyen elmúló! — Édes, 
jó anyjától jó kedélyt ő nyerjen, — de szive apjától 
érélyesen verjen! — Mert ha úgy fog verni, mint 
szive apjának, — öröme lesz ebből szülő városának. — 
De bár hogy is légyen, kedves jó barátunk, — kit 
mint munkatársunk oly örömmel látunk, — fogadjad 
szívesen a mi üdvözletünk: — Kis fiacskád éljen! 
s tartson ő is velünk !!

— Nyugdíjazás czim alatt a „Selmeczbányai 
Híradó*  folyó hó 21-iki számában azt írja, hogy 
„Storch János dohánygyári igazgató nemsokára nyug
díjba készül,*  s még oly megjegyzéssel toldja meg e

Népszokások és babonák február havában.
— A „Selmeczbányai Hetilap11 eredeti tárezája. —

Gyertyaszentelő napján gyertyát szentelnek. E 
szentelt gyertya sok mindenre használtatik. Nyáron, 
mikor óriási a vihar megszokták gyújtani s imádkoz
nak a vihar elmulásásért. Ha valaki nagy beteg, vagy 
haldoklik, akkor is meggyujtják s imádkoznak

Balázs napján kétágú gyertya között a pap meg
áldja a templomba jött emberek torkát, a torokfájás ellen.

Némely vidéken még ma is megvan a Dorottya 
járás. Az eladó leányok szépen felöltözködnek, ipar
kodnak minden bájaikat kimutatni és szép párosával 
énekelve járnak fel-alá a falu utczáin. Mikor a falut 
végig járták, egy házban összegyűlnek, hol a legények 
már várják őket, és kivilágos reggelig mulatnak.

Kár, hogy ezen szép szokás a műveltség haladá
sával, már háttérbe szorult s ma már csak itt-ott lehet 
feltalálni.

A Duna és Tisza menti városokban a molnárok 
a farsangban érdekes mulatságot az úgynevezett lako
zást szoktak rendezni. A felszabadulandó molnár inas
nak valamelyik leány ismerőse gyönyörű kötényt csinál 
a legfinomabb hímzéssel és női kézimunkával. E gyö
nyörű kötényt selyem- és atlaszszalagokkal és csinált- 
virág koszorúkkal díszítik fel. Az inas ünnepi ruhába 
öltözik s rendesen ketten széthordják a meghívókat a 
lakozásra. Lakozás napjának délutánján a felszabadu
landó inasok díszesen feltöztöznek, a kötényt is ma
gukra veszik s zeneszó mellett viszik a molnár-czimert 
végig a városon. Minden egyes nagyobb molnár gazda 
háza előtt megállnak és a gazdát ünnepélyesen még 
egyszer meghívják a lakozásra. A borról gondoskodva 
van, enni valót meg ki-ki magával visz s igy kitűnő 
bált tartanak. Ezen bálon aztán az inasokat ünnepé- 

hírét, mely daczára némi homályosságának, igen köny- 
nyen kissé gyanús színben tűntethetné föl az említett 
s köztiszteletben álló igazgató magyar hazafiságát. E 
légből kapott hírrel szemben, biztos forrásból értesülve, 
kijelentjük, hogy Storch János, a selmeczi dohánygyár 
jeles szakképzettségű igazgatójának esze ágában sincs 
magát nyugdijaztatni, mert tökéletesen munkaképesnek 
érzi magát és szolgálati idejét sem töltötte még be; 
nyugdíjaztatására pedig nincsen semminemű ok. A mi 
pedig ama bizonyos leplezett gyanúsítást illeti, arra 
vonatkozólag elég éppen arra „az egész városi közön
ségére hivatkoznunk, mely előtt Storch János, dohány
gyári igazgató minden kétségét kizáró hazafisága eléggé 
ismeretes. Különben is Storch János törv. hat. biz. és 
iskolaszéki tag és 1889. junius 1-étől a F. M. K. E. 
választmányi tagja, mi bizonyára csak az ő jó hazafi
sága mellett bizonyít. így tehát a „Selmeczbányai 
Híradó" említett közleménye csak téves értesítésen 
alapulhat.

— Rendőri hírek. Trachoma vizsgálat. A rendőr
kapitányi hivatal a mull héten a m. kir. dohánygyárban 
a selmeczbányai czipőgyárban és a kötő- és szövőgyár
ban tartotta meg a rendes időszaki trachoma vizsgá
latokat. Az eredmény a lehető legörvendetesebb, mert 
az 1300 megvizsgált munkás között csak kettő talál
tatott betegnek, kik már a múlt évben is betegek 
voltak s a kiknek állapota a rendes gyógykezelés 
következtében örvendetesen javul. — Gyár vizsgálat. 
Réty Menotti kerületi iparfelügyelő e héten megvizs
gálta a város területén levő gyárakat. Az elsőfokú 
iparhatóság részéről Kuti István rendőralkapitány vett 
részt a vizsgálatban. Az ipar felügyelő a legnagyobb 
megelégedését fejezte ki a bélabányai ólomcsőgyárban 
talált mintaszerű berendezés fölött, mig tűrhetetlennek 
mondotta a czipőgyárban és a kötő- és szövőgyárban 
talált állapotokat. Megnyugvással vette azonban tudo
másul, hogy mint két gyár alkalmat gyári helyiségek 
építését tervbe vette s az építést valószínűleg ez év 
folytán megkezdik. — Borvizsgálat. A belvárosban lévő 
korcsmák s borkereskedések pinczéinek vizsgálatát a 
múlt héten kezdette még a rendőrkapitányi hivatal. A 
vizsgálatot Kuti István vezeti dr. Tóth Imre bánya
kerületi főorvos szakértő közbenj ötté vei. Az eddig meg
ejtett vizsgálatok jól ütöttek ki, csak egy pinczében 
vétetett egy hordó bor vegyi vizsgálat alá. — Árverés 
a rendőrségnél. Az 1897. év folyamán talált tárgyak, 
botok, esőernyők, keszkenők, Iánczok stb. tárgyat e hó 
26-án délután árverezték el a rendőrkapitányi hiva
talban. Az összes tárgyakból 25 frt 74 kr. jött be a 
városi szegény alap jávára.

— Az óvári levéltár pusztulása ez. közlemé
nyében közzé tett hivatalos vizsgálat eredménye szerint 
a tüzet valószínűleg deákok idézték elő, kik a faraktár
ban szivarozván, égő szivarvéget dobtak a faraktárnak 
a levéltárba vezető ajtaja felé. Szombaton délután a 
lyceum növendékei tornáztak a városi tornahelyiségben 
az én vezetésem alatt. Tornaóráim alatt fegyelem és 
rend szokott lenni és tanítványaimnak sem időt, sem 
alkalmat nem adok arra, hegy az óra alatt kihágást 

kövessenek el. Kijelentem különben, hvgy deák soha
sem szokott a fakamrában megfordulni, csak a városi 
szolga tartózkodik ott, mig a tornaórák tartanak, ki a 
fűtéshez szükséges fát ott fűrészeli és vágja. A t. bi
zottság feltevését, mely szerint deákok idézhették elő 
a tüzet, mint alaptalan gyanúsítást vissza kell utasí
tanom. Selmeczbánya 1898. február 24-én.

Künstler János lyc, tornatanár.
— A polgári társaskör közgyűlése ma vasár

nap d. u. lesz, melyen Sobó Jenő indítványt fog tenni 
a két kaszinó egyesítése tárgyában. A közgyűlést társas 
vacsora követi a dalárda közreműködése mellett.

— Vidéki hírek. Tűz. Újabb időben igen 
gyakoriak a tűz esetek; igy a lefolyt héten Ge- 
letneken három ház és négy pajta égett le, állí
tólag gyújtogatás következtében. A vizsgálat ’folyik.
— A zsarnóczai takarékpénztár és népbank részvény
társaság márczius hó 6-án tartja rende évi közgyűlését.
— Iskolai ünnepély Lengén. A lengei rom. kath. 
népiskola érdemes tanítója: Horniczkv J. szép hazafias 
szellemű iskolai ünnepélyt rendezett tanítványaival f. 
hó 20-án azon alkalomból, hogy rajongásig szeretett 
felséges királyunk a magyar nemzetet — „a nemzeti 
élet különböző téréin kitűnt" — 10 kiválóbb jelességű 
alakjának szobrával ajándékozta meg. A hódolati "ün
nepély a népiskolában tartatott meg, mely ez alkalom
ból O felségeik a király és királyné megkoszorúzott 
képeivel diszitve az ünnepélyre igen ízlésesen volt 
előkészítve. Jelen volt ott a község apraja-nagyja élén 
az iskolai és a két község elöljárósága, valamint a 
csekély számú meghívott intelligenczia (?) A meg
jelentek szemmel láthatólag épültek s örvendeztek azon 
hazafias apró mondókákon, melyeket az apróság meg
lepő szabatosággal és hévvel előadott. Maga az ünnepély 
a tót ajkú lakosságra való tekintetből magyar és tót 
nyelven a következő sorrendben folyt le:

1. Király hymnus énekelték a tanulók; 2. Az ünnepély czélja 
és méltatása előadta a tanító. Ezután minden szoborral megörökí
tendő történeti alaknak az iskolai tanulók közül volt egy-egy sze- 
mélyesitóje, ki elmondá egyszersmind annak a haza körüli érdemeit 
így 3. sent Gellert püspök személyesitöje volt Salat J., 4. Pázmány 
Péteré) Gaftrik J„ 5. Bocskay Istváné Singler J , 6. Gr. Bethlen 
Gáboré, Kanyárik J., 7. flunyady Jánosé Szpiska J. 8 Zrínyi 
Miklósé Kollár 1V1., 9. Gr. Pálffy Jánosé Kollár J . 10. Béla király 
névtelen jegyzöje-é Kordik J.. 11. Verbőezy Istváné Hrnesár J. 12. 
Tinódy Sebestyéné Borgula J., 13. Boldog Asszony anyánk régi 
ének a török hódoltság korából előadták az iskolás gyermekek 14. 
pontban következett a plébános Oszxaldt R. hazafias lelkesítő beszéde 
ki az ifjúságot s a jelen volt híveket Isten, király és a haza iránti 
tisztelet és szeretetre oly lelkesen s szívhez szólóan buzdította, hogv 
beszéde végeztével azok a közönséges egyszerű tót emberek hazafias 
fölbuzdulásukban perczekig éljenezték a legelső magyar embert a 
királyt, a hazát valamint a jo lelki pásztort Oszvaldt Richárd plé
bánost. Az emlékezetes ünnepélyt a Szózat elénekléso zárta be.

— Farsang, hamvazó szerda, böjt. Az egyik 
a virág, másik a hervadó szirom, a harmadik a száraz 
kóró, mely pusztán, búsan, letűnt örömeit siratva, mered 
a szürke égnek. Hiába, ilyen az élet 1 Ma vidám pohár
csengés, szerelmi suttogás, dévaj enyelgés; holnap az 
ébredés a szomorú valóra; holnapután a bánat és 
bajok, igen gyakran a kényszerű vezeklés. És ez az 
utóbbi mindinkább tért hódit. Mindenütt több a kese
rűség, mint az öröm. Visszahat ez a bénító, nyomasztó 
lidércz még a farsangra is. A mi mulatságot erőltetnek 
is, az mind olyan, mint a festett csemege. Letűntek a 
régi, jó idők, midőn még az emberek isten igazában 
mulatni tudtak, még a fiatalok is! Akkor volt csak 
mozgalmas a húshagyó kedd! A város apraja-nagyja 
leste már az utczákon, ugyan milyen tréfát gondolt ki 
az akadémiai ifjúság; s várakozásában sohasem csalat-

Máshol meg a falu legényei muzsikásokat fogad
nak s nagy nyársakkal járnak házról-házra, hol sza
lonnát tűznek fel, és nehány garast adnak a legények
nek, miből a czigányokat fizetik, maguk pedig egy 
jó utolsó farsangi mulatságot tartanak.

A pénteki napot általában a legszerencsétlenebb 
napnak tartják, azért e napon semmit se jó kezdeni.

Huszonnegyedikén van Mátyás, ki a jeget töri. 
Mátyásról mondják ha jeget nem talál, úgy csinál. E 
naptól kezdve kifelé megyünk a télből.

Hamvazó szerdán megkenik a homlokukat a szen
telt hamuval annak emlékeztetéseül, hogy porból let
tünk és hogy porrá leszünk.

A hamvazó szerda e/őtli napot húshagyó kedd 
nek nevezik, még pedig azért, mert e napon a hús 
ételektől a jámbor és vallásos emberek ünnepélyesen 
elbúcsúznak. E napon utoljára főznek húst, melyből 
egy darabkát levágnak, mit rongyocskába kötve el
tesznek. Hasonlóképpen csinálják a zsírral is ; ugyanis 
azt tartják, ha valakinek a lába, keze vagy valamije 
fáj, akkor e zsírral jó megkenni a tájós tagot s a baj 
elmúlik. E naptól kezdve igen sokan olajjal főznek 
egész husvétig.

Hamvázó szerda utáni napot csonka csütörtök
nek nevezik, mert az még félünnep. Fele a farsangba, 
fele pedig a böjtbe esik. Húshagyó kedd estélyén szok
ták sok helyen és nálunk a hangászok is mulatozás 
közepett éjfélkor a nagybőgőt ünnepélyesen eltemetni. 
Ezt én a következőképpen láttam. A czigányok keser
vesen húzzák a szebbnél-szebb darabokat, egyszerre 
azután egyik húrt a zene közben a bőgős lecsavarja 
és leveszi, majd a másodikat, harmadikat, végül mind 
a négyet. Mikor ez megvan, abban hagyják a tánezot. 
Odahaza természetesen a bőgős újra felhúrozza a 
hangszerének húrjait. Darabos.
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kozott. De régen volt az már; el sem hiszik talán, 
hogy egy Ízben, midőn még büszkén fennállott a szt.- 
antali kapu, s az ifjúság a Dolinán gyülekezett a nagy 
álarczos menetre, az akadémiai ifjak oly monstruozus 
alkotványt tákoltak össze, nem tudjuk már, elefántot-e 
vagy tevét, hogy az sehogysem fért be a város kapuján. 
Nosza, le kell bontani a kapuboltozatot; s igazán neki 
álltak mindenféle eszközzel. Volt erre riadalom! A 
városi tanács azután in corpore s teljes díszben le
vonult a szt.-antali kapuhoz, szépen megkérlelvén az 
ifjú urakat, kímélnék meg ez ősi emléket, a kaput, s 
inkáb kartitsák meg kissé azt az elefántot vagy tevét. 
Régen volt az ! Ki gondolna most ilyenre! ?A mámor, az 
érzékek felczigázása képezi most a farsangi mulatságot. 
Kiüríteni a habzó serleget, s ha kiürült, ha nincs benne 
már egy cseppnyi élv sem, a falhoz vágni az üres 
edényt, ez most a divat, a szokás. Halhatatlanságot 
vívna az ki magának, ki az erkölcsi macskanyöször 
ellen is kitalálna valami korhelylevest, mely ismét 
talpra állítaná az embert. Mert bizony, nem lehet ta
gadni, iszonyú erkölcsi katzenjammerben szenved az 
egész művelt és műveletlen társadalom. Mintha az 
eddig élvezett mindenféle gyönyörök kificzamitottak 
volna minden egészséges gondolkodást és érzést! 
Akármerre tekintsünk, mindenütt unottság, hóbort, 
tehetetlenség, félrehibbant gondolatok, szappanbubo
rékkal égbe emelkedni akaró hóbort; s az egészen, 
mint a bankettek fogasain az elmaradhatlan tatár
mártás, elömlik az émelygős, unalmas, életunt, ked
vetlen és izetlen kedélyhangulat. Bizony, a böjt ideje 
ez, de nem az önkényes, lemondó bőjt-é, de a kény
szerű az elromlott’ gyomor követelte böjté. De talán 
ennek is vége szakad ?! Megifjul, megerősödik a tár
sadalom szervezete, uj virággal, uj életerővel kihajt, s 
lesz virágvasárnapja, feltámadása, s diadalmas örömmel 
gondol vissza a legyűrt macskanyöszörre, a keserves, 
hosszú, unalmas böjtre. a—z.

— A selmeczi takarékpénztár közgyűlése.. 
Meghívás a selmeczi takarékpénztár részvénytársaság 
1898. évi márczius hó 17-én d. u. 3 órakor az intézet 
helyiségében tartandó L. rendes közgyűlésére. Tárgy
sorozat: 1. A közgyűlési elnök és jegyző valamint a 
közgyűlési jegyzőkönyv hitelesítésére kiküldendő két 
részvényes választása. 2. A meghatalmazások megvizs
gálásáról szóló bizottsági jelentés, 3. Megemlékezés az 
intézetnek 50 év előtt történt alapitásásól. 4. Az igaz
gatóság és felügyelő bizottság jelentése. 5. A mérleg 
megállapítása, a nyeremény feloszlása és a felment
vények megadása. 6. Az igazgatósági és egyéb indít
ványok tárgyalása. 7. Három igazgatósági tagnak egy 
évre terjedő megbízással való választása. 8. Ügyész 
választása. Selmeczbánya 1898. február hó 10-én — 
Jegyzet. A meghatalmazások t. évi márczius hó 17-én 
délelőtt 11 óráig bemutatandók.

— 400 darab torna ing, czipő és öv készült 
Herczog M. főtéri divatüzletében a tanuló ifjúság részére. 
A torna ingek, czipők és övök nemcsak felette prak
tikusan, hanem igazán csinosan vannak kiállítva és a mi 
fő, igen olcsók.

— Kitűnő sörnek mondják a Strkula-féle ven
déglőben árusított valódi kőbányai dupla marcziusi 
sört, melynek ára csak 24 kr literenként. Ajánljuk a 
sörkedvelők figyelmébe.

Mulatságok.
A lyceumi tanulók hangversenye. A lyceumi 

tanulók által február 19-én rendezett hangverseny 
minden tekintetben igen jól sikerült. Az énekkar mint 
eddig is mindig, úgy most is remekelt. A babér ter
mészetesen Fekete István tanár urat illeti. Igazán 
bámulatra méltó, mily fegyelem és rend van a lyceumi 
dalárdában, s elképzelhető mennyi türelem és kitartás 
kell ahhoz, hogy valaki teljesen iskolázatlan hangokkal 
ily dolgokat tudjon produkálni, Weber Pretiósájából 
vett kardal valamint Verdinek Traviátájából a „Czigány- 
nők kardala", mint az énekkar első száma igazán nagy
szerű volt. A termen kívül elhelyezett visszhang oly 
pontosan vágott be és oly gyönyörű pianisszimóval 
felelt a főkarnak, hogy az ember operában képzelte 
magát. A második szám „Ima" a granadai éji szállás
ból (Kreutzer) és Flotov Alessandro Stradella „Kar
dala" szintén fölülmúlt minden várakozást. „A kis 
dalos", előadva a gyermekkar által Micsinay János II. 
o. t. zongorakisérete mellett képezte a következő szá
mot. Igazán dicséretet érdemel a kis virtuóz, ki a 
mellett, hogy a legnagyobb pontossággal játszotta le 
kottáit, még Fekete tanár ur mozdulataira is figyelem
mel volt úgy, hogy teljesen dirigálás szerint játszott, 
s erőteljes játékával az éneket nem engedte leszállani. 
Weber „Békahangversenye" nem szorul további dicsé
retre ; a vig hangulat, mit a sikerült előadás a közön
ségben keltett, eléggé kárpótolta a betanulásra fordí
tott gondot. „Szép örőmköny ragyogása" Erkel „Bánk- 
Bán“-jából s népdalcsoport következtek s befejezésül 
Hertelendi induló, mit az ének s zenekar együtt adott elő. 
Azösszes énekszámokat ugyanazon precziz betanulás jel
lemzi, a dinamika, a pianisszimók és fortisszimók egész 
helyes keresztülvitele valamint a gyönyörűen begyako
rolt crescendók őszinte bámulattal tölték el az embert. 
Ami a zeneszámokat illeti, következők lettek előadva : 
A hangverseny bekezdéséül D’Amant Leó nyitánya, a 
műsor 5-ik pontja Braga „Angyalok dala" s 9-ik pon-
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túl az énekkart kisérte a zene a Hertelendi indulóban. 
Általában nagy súly volt itt is fektetve a színezésre s 
a pianisszimók igazán szépek is voltak, de ahol erő 
kellett ott az, sajnos kissé hiányzott. A min azonban 
csodálkozni nem lehet, mert a fiatal zenészek erős 
lámpalázban szenvedtek, ez a hosszan kitartott hangok 
vibrátióján volt érezhető, melyek úgy hangzottak mint 
egy orgona, ha ki van huzva a „Tremolo" mutátió. 
Nagy érdeme Sóltz Elemér VIII. o. tanulónak az, bogy 
ámbár több fuvola volt a karban, ezek úgy egymással 
mint a többi hangszerrel is teljesen összhangban voltak. 
Az említett darabokon kívül volt még két szóló szám 
is. Drobny János VIII. o. tanuló adta elő Mozert VII. 
sonatáját. Harmadéve volt utoljára alkalmam Drobnyt 
meghallgatni, s mondhatom, meglepett azon óriási ha
ladás, melyet ezóta tett. Á technikája nagyon jó már 
most is s ha több súlyt fektetne a szinezésre, előadása 
kifogástalannak volna mondható. Tehetsége azonban 
félreismerhetetlen, s ha ezt kellően fölhasználja, rövid 
idő alatt igen jó zongorázó lehet belőle. A másik szóló 
szám : „Szerelmes história" monológ zongorakisérettel, 
eőladta Sóltz Elemér VIII. o. t. Egy szerelmes zongora
mester beszéli el, hogyan közlekedett a zongora utján 
szembén lakó kedvesével. Igen jól volt begyakorolva 
s csakis az volt hibája, hogy kissé halkan beszélt. Az 
egész hangverseny hatását összegezve, el kell ismer
nünk, hogy mint már említettem, a siker nagyszerű 
volt. Igaz szívből gratulálunk a fiatal zenészeknek, s 
kívánjuk, miveljék e szép lélekemelő művészetet to
vábbra is szorgalommal és kitartással. A hangversenyt 
tánczmulatság követte, mely igen vig és kedélyes han
gulatban folyt le, s csak hajnalban ért véget. Ezen 
hangversenyre mindig szívesen fognak visszaemlékezni, 
úgy a fiatal közreműködők, mint a résztvett közönség 
is. Fekete István tanár urnák legnagyobb hálával tar
toznak pedig a szülők, ki annyira ért ahhoz, hogy 
gyermekeikben a zene iránti lelkesedést felkeltse, kinek 
kezében az ütenypálcza láthatólag nem vasbot, hanem 
a szeretetnek varázsvesszője, melylyel ezen évben is, 
melyben pedig nem rendelkezett olyan jó anyaggal, 
mint a múlt években, valóban bámulatra méltó ered
ményt tudott elérni.

A lyceumi hangverseny jövedelme volt: 
belépő jegyekből 254 frt 40 kr., felülfizetésekből 47 frt 
60 kr; összesen; 302 frt. Kiadás volt 137 frt 40 kr, 
marad tiszta jövedelem 164 frt 60 kr.

Felülflzetések: Heincz Hugó 7 irtot, Bernhardt Adolf, Jónásch 
Antal SaJgó-Tarján), Sobó Jenő, Svehla Gyula 5 irtot, Hónéi Béla 
(Ocsova), Panek Ödön 2 frt, Baumerth Károly 1 frt 60 kr. N. N., Takáts 
Miklós 1 frt 40 kr, Vitális István 1 frt 20 kr, Krausz W. G. 1 frt 
10 kr, Ábráliám Viktor, Brozsek János, Hornyacsek István. Joerges 
Ágoston, Papp György, Storeh. János, Szőllössy Manó (Losoncz) 1 
frtot. Sóltz Vilmos 60 krt, ifj. Baumerth Dániel, Beregh Miklós 
Ernst Zsigmond, Heimann N., Hlavathy József, Micsinay János, 
Welser Kornél 50 kr, Csiba István, Friebert Gyula, N. N., Lenesó 
János, Richter Antal, Szentistványi Gyula 40 krt, Lehotzky Károly 
Mihalik Ferenez 25 krt, Czeglédy István, Fiedler Gyula, Horváth 
Panna, Honkó Pál, Jaeger Gyula, Jezsovits Károly, Krausz Vilmosné, 
Künsztler János, Margótsy László, ifj. Marschalkó Gyula, Maszties 
Gusztáv, N. N, Platzor Ferenez, Szever János, Szép Gábor, Trszlin 
Lajos, Zalányi János 20 krt, Vajda Barna 15 krt, Erdélyszky Zsig
mond, Fabriczius Dezső, Frank Ignácz 10 krt, N. N., 5 krt.

Úgy a felülfizetők, mint Joerges Ágoston, Krausz 
W. G. Márkus Zs. és Schvott’Lajos urak szives közre
működésükért fogadják a lyceumi Zenetársaság hálás 
köszönetét. A tiszta jövedelemből a Zenetársaság 10 
frtot küldött a helybeli honvédszoborra és 10 frtot 
elhunyt kedves tanárának Bellus Jánosnak a síremlé
kére szánt,mely összeg más adományokkal is fog sza
porodni, hogy a most jeltelen síron illő emlékkő 
legyen.

A márczius 3-án tartandó ,,báld“-ra nagyban 
folynak az!] előkészületek. A közönséget sok érdekes 
meglepetés várja.

A kereskedelmi ifjúság bálja, mint már jeleztük 
márczius 5-én lesz megtartva. A hál rendező bizott
ságba Tibély Vilmos úr helyébe, kit édes anyja elha
lálozásával szomorú gyász ért, Platy Antal úr válasz
tatott be. — E hál bizonyára fényesen fog sikerülni, 
mert a rendezőség annak érdekében minden lehetőt 
elkövet és a tiszta jövedelem egyrésze az itt felállítandó 
honvédszobor javára lesz fordítva.

A vegyes ipartársulati bál fényesen sikerült. A 
báli közönség két zenekar közreműködése mellett a 
hajnali órákig remekül mulatott; az anyagi siker is 
elég szép.

A tűzoltói bál húshagyó kedden a farsangi 
mulatságok befejezéséül a városi vigadóban tartatott 
meg. Ha viszapillantunk az idei bálévadban eddig 
rendezett mulatságok hosszú sorozatára, azt a közönyt 
és részvétlenséget úgy a polgárság mint a többi szá
mottevő körök részéről egy mulatságnál sem tapasz
taltuk mint itten. Mert nem elég az, ha a jótékony czél 
iránti tekintetből megveszük azt a belépti jegyet, 
hanem meg kell ám becsülni derék tűzoltóinkban az 
önfeláldozó működést, mit csak az által tehetünk, ha 
minél gyakrabban érintkezünk velők és leginkább 
akkor, a mikor ők maguk keresnek és kínálnak alkal
mat arra. Ne csodálkozunk, ha ezen egynegyed évtized 
óta üdvösen működő egyesületben az összekötő kapocs 
némileg lazulni kezd, mert lazulnia kell ilyen körül
mények közt. A buzgó uj alparancsnok Ghauer Ottó 
városi számvevő, mint főrendező minden lehetőt 
elkövetett, hogy az egykori híres tűzoltói bálok 
ismét felszínre kerüljenek. Reméljük, hogy ki
tartó buzgósága a jövőben nem lesz eredmény nélkül. 
A szépen kidiszitett teremben az első négyest 50 pár 
járta. Derék tűzoltóink lehet mondani szűk családi 
körben igen kedélyesen példás rendben virradtig mu
lattak. A szünőra alatt kisorsoltatott három nyeremény 
tárgy. A főnyereményt egy mokka servisz az egylet 
jegyzője Ács József városi pénztáros, a másodikat egy 
kis asztalkát Morgenstern légszeszgyári alkalmazott és 
a harmadikat egy üveg champagnert Cserny szabó
mester nyerte el. A rendezőbizottság az anyagi ered
ményről ez időben még nem számolhat be, azért azt 
csak a jövő számban közöljük.
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Egy város atya emlékkönyvébe, 
íratott maradandó emlékül, tehát nem őrizendő meg a 

városi levéltárban.
Danaidák hordójába
Oly sok vizet hordtanak ; 
Nálunk pedig most javába 
Annyi tintát rontanak. 
De miként a Danaidák 
Oly hiába fáradtak, 
Lukas talpra alapiták 
Fáradságuk’ s járattak 
Ó’, velünk itt is bolondot, 
De mi bíztunk mindkoron; 
lm okoz most mennyi gondot; 
Be kéne ez, be jó vón. 
Óriási tinta tenger 
Mártatott ki valóban ; 
Bámulva kérdi az ember: 
Az eredmény hát hol van ? ? 
Rámondják: „a papirosban!" . . . 
De ezt főképp, ki okozza ? . . . 
Olvasd kezdő betűm sorra.

Selmeczi telefon-hírmondó tudósítása.
Zóná idő: február 27-ike, vasárnap d. e. 9 óra pontban.
Nagy örömhírt tudatunk t. hallgatóinkkal. Szerkesztőnk meg

hívást kapott az udvari bálra; el is ment, részt is vett azon. A 
felséges ur abban a megtiszteltetésben részesítette, hogy megszólí
totta, megveregette a vállát s különösen megdicsérte, hogy olyan 
közhasznú tevékenységet fejt ki a Hírmondó városunkban. Kegyesen 
megengedte, hogy udvai htreket is közölhetünk és kikérte támoga
tásunkat fontosabb állami ügyekben, egyben megadta az udvari 
ezimet is. Végül üdvözletét küldi olvasóinknak. A ki nem hiszi, 
nézze meg szerkesztőségünkben az udvari estélyről hozott egy darab 
bonbont

Külföldi híreink.
Zolát felkértük, hogy esetleges elitéltetését azonnal tudassa 

velünk, hogy megbotránkozásunkat illő módon fejezhessük ki 
Esterházy előtt, kiben egy csepp magyar vér sem lehet, mert Zolát 
úgy akarja lemészárolni, mint egy tengeri nyulat.

Mivel Krétának még nincs kormányzója, pályázatot hirdet
nek, Főkövetelmény : kemény fej, vastag bőr, csupa hús szív és a 
világról való lemondás. Fizetése: kötél vagy golyó.

Németország azt kiabálja, hogy ő nem fél. Eszünkbe jut a 
gyerek és a sötét szoba.

Az „Independance" leleplezéseket közöl Zoláról. Előfizetői 
különösen családjának női tagjai iránt érdeklődnek.

Laibachban megszűnt a földrengés, tehát a német deákok 
ellen kőzáporral tüntetnek a szlovén tanulók, kik folytonosan ingani 
érzik talpuk alatt a földet.

Genuából jelentik, hogy oda megérkezett egy hajó telve 
magyarországi tót atyafiakkal, kik azt mondták, hogy Magyarország
ban a tót (érzelmű; nem ember, a kása nem étel. A derék olasz 
nép evvivát kiáltott a magyarokra.

Sonnenthal berlini tőzsde látogató főbelőtte magát, mert 
nyaraló részvényeikre contramine játszott.

Belföldi híreink.
Mezőberény városában a hazafias ünnepélyek alkalmából 

eltiltották a mozsarazást, mert a tűzmester szájából egy töltés ki
ütötte a pipát, mely emberemlékezet óta szájában volt.

Bakabánya márczius 15-én nevét a hazafiasabb Huszárbányára 
változtatja meg.

Budapesten megalakult a spiritista szövetség, melynek tagjai 
csak azok lehetnek, kik a spiritust tisztán megiszszák.

Az államháztartás múlt évi utolsó negyedében 15 millió ke
zelési mérleg bevételi fölösleg mutatkozott, lehet talán reményünk, 
hogy városunk is kap belőle kölcsön uj vigadó építésére.

Karátsonyiék estélyén nagy feltűnést keltett egy kosár jövő 
évben termett őszi baraezk. Idei szőllőre és szamóezára rá se 
néztek.

Ugyanerről az estélyről: a 140 darab fáczán fejet elküldték 
a döghei szoeziálistáknak, hogy lássák saját szemeikkel, hogy mulat 
a magyar, állítólag erre esöndesedtek le, mert jövő sorsukat látták 
példázva.

Fiúméban fényesen sikerült a koesikorzó, melyben részt vett 
a kormányzó is, kinek gyönyörű kocsijára a horvát kaszinó erké
lyéről egyszerre két láda bonbont szórtak. A kormányzó megha
tó ttan köszönte meg a figyelmet.

Egyik kisebb vidéki városunkban a liberális polgárság már 
emanczipálta a hölgyeket, az eredménye azonnal jelentkezett: sok 
piszkos gyerek és igen sok hideg ebéd.

A fővárosi kaszinók már megtartották közgyűléseiket, majd
nem mindegyikben a jövedelem főforrása a 32 levolü biblia s mégis 
atheistának mondják a világot azok, a kik a legszorgalmasabban 
bibliáznak.

Körmöezbányán egy konczertnek jövedelme 500 frt volt; 
másik hir : a pénzügyminiszter biztost küldött ki a pénzverőhöz.

H e 1 yi híreink.
A rendőrséget egy szomorú taggal fogják szaporítani, ki a 

nagyobb temetéseknél elől mén, hogy a kocsik kitérjenek. A múlt 
héten nagyon éreztük hiányát,

A nagy gymnasiumot nem viszik el tőlünk, mert a két 
középiskolánk tanári kara a néhány év óta szünetelő tanári kört 
újra életre keltette.

Sokat tánczoltunk a honvédszobor javára, hogy még sem lesz 
meg, annak a szobor az oka, miért nem jött ő is tánczolni.

A hodrusbányai ovoda választmány meghasonlott egy dada 
miatt, a ki olyan ovoda dada, hogy heves vitára adott alkalmat.

Többeknek felvilágosításul mondjuk, hogy nem a kiültetett 
diófa csemeték a tolvajok, hanem valóságos két lábú tolvaj cseme
ték voltak városunkban, kik már hűvösben (—10° Cels.) vannak.

Az óvári levéltár elpusztulásával ^szóba hozták a deákokat; mi 
úgy láttuk, hogy azok oltottak és vizipuskát húztak és nem gyúj
tottak.

A lóavató bizottság egyetlenegy egy szamarat sem talált 
Selmeczen.

A városi vigadóra borbélyczimert tesznek, a hol kitünően 
beretválnak és eret vágnak.

Az uj akadémiához a vízvezeték magától készült el, mely a 
vizet az óhegyről az akadémia kertjének faláig vezeti; mégis csak 
Jó az Isten !

A két kaszinót akkor lehetne egyesíteni, ha mindkettőnek a 
személyzetét össze lehetne házasítani.

Egyik vendéglőnkben ismét jó a sör, mert a szénsav-apparatus 
javítás alatt van.

Márcziusban a sorozáskor megint látunk eleven katonákat. 
Apák el ne szalaszszátok ezt az alkalmat és mutassátok meg fiaitok
nak, hogy egy évig ismét béke legyen a házban.

II i r m o n d ó.
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Hirdetések. (jj ÜZLET MEGNYITÁS!!! . . .
Bátorkodom a helybeli és avidéki nagyérdemű közönség becses tudomására hozni 

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

üveg*  es poícsellankereskedest rendeztem be.
riivdíí titkár kerestetik! Vihnye fürdőben 
1 Ili Hu llIliül a jövő fürdő évadra kerestetik

— • egy fiatal, inteligens titkár. —
Javadalmazása : havi 50 frt, fizetés szabad lakás 
és mérsékelt áru ellátás. Kik ezen állásra reflek
tálnak, forduljanak a fürdőbérlőhöz, Hell Jakab
hoz Selmeczbányán.

szabóüzletemet

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

Elvállalok az üvegszakmába 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 szerencséin, bátorkodom egyúttal arról is értesíteni, hogy előnyös összeköttetéseim 
folytán azon kellemes helyzetben vagyok, hogy úgy az áruim eladását, mint a bevágatási 
munkákat legjutányosabb árban eszközölhetem.

A n. é. közönség becses pártfogását kérve maradok
teljes tisztelettel

üveg- és porczellán kereskedő.
- .. ... _____________________ .

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

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

Becses pártfogását kérve maradok
kiváló tisztelettel

Czemmel György
szabóűzlet-tulajdonos.

VI. osztályú húzás!!!
A nyerhetés legnagyobb esélyei!!

30,000peny.
I. magyar kir. szabadalmazott

OSZTÁLYSORSJATÉK
80,000 sorsjegy 30,000 nyeremény.

Hatodik osztály.
Betét 24 korona.

Húzás: 1898. már czius 9.— ápril 6-ig.
Legnagyobb nyeremény a legszerencsésebb esetben. 

Korona
1,000,000 (egy millió).

Nyer, és jut. Korona.
1 Kor. 600000 600000
1 nT 400000' 400000
1 á 200000 g B 

FT® 200000
1 á 100000 S £ 100000
1 á 60000 p ® 60000
1 á 40000 40000
2 á 30000 PT ö 60000
3 á 20000 s.$

a • 60000
20 á 10000 cíí. ©• 

C W 200000
50 á 5000 re

3 e 250000
400 á 2000 8> O 300000
720 á 1000 720000
1000 á 500 500000

27800 á 200 5560000
30,000 9,550,000

Figyelmeztetnek azok, 
kik I., II., III., IV,illetve 
V-ik o.-ra szóló sorsje
gyeket vettek, de sors
jegyeik nyereménynyel 
ki nem huzattak, hogy 
ugyanazon számú sors
jegyeket az Vl-ik osz
tályra is ugyanazon el
árusítónál vehetik meg, 
kinél az I-ső, Il-ik, Ill-ik, 
IV-ik illetve V-ik osz
tályra szóló sorsjegye
ket vásárolták, termé
szetesen a Vl-ik osz
tályú betét lefizetése 

mellett.
Az VI. osztályú sorsjegyek árai:

Egy egész ....
Egy fél......................
Egy negyed . . .
Egy nyolezad . .

24 kor. — fii. = 12 frt — kr
12 ,, ,, = 6 ,, ,,
6 ,, »» == 3 »» “ >»
3 t> »» 1 »» 50 „

Az VI. osztályra szóló vételsorsjegy ára azonban:
Egy egész . . . . 160 kor. = 80 frt.
Egy fél ... . . 80 99 == 40 „
Egy negyed . . . 40 99 == 20 „
Egy nyolezad . . . 20 ♦ > “= 10 „ —kr

Ezen húzásnál a nyerhetési esélyek a legelőnyösebbek.

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

SELMECZBÁNYÁN. (Kis állatvásár-tér.)
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A selmeczbányai takarékpénztár 1897. évi
mérleg számlája.

Pénztári maradvány 1897. deczem. 31-én 
Jelzálogos kölcsönök.....................................
Ezek kamathátraléka....................................
Váltó-kölcsönök..........................................
Ezek kamathátraléka.....................................
Kézi zálog előlegek.....................................
Ezek kamathátraléka.....................................
Értékpapírok 1897, évi deczember 31-iki 

tőzsdei árf. sz.............................  . . .
Ezek kamathátraléka.....................................
Más pénzintézeteknél................................
Más pénzintézeteknél! kamathátralék . .
Osztrák-magyar bank giro-számla . . .
Intézeti ház .....................................................
2/1. számú bérház..........................................
2/1. „ „ hátralékos bére , . .
Előfizetett váltóvisszleszámitolási kmt , .
Felszerelések...............................................
Perköltség előleg..........................................
Jótékony adományok előlege.....................
Letéti dijak hátraléka................................
Ipolyság—selmeczbányai vasút terve . .
Függő számla...............................................

8102 85} Részvénytőke 
1311783:44, ' '

40886’89;
657042’571

15635 
92113 69
2705 19

4468575
1365 63

39 63 
23414
204 51 

16000 — 
28091.25

25!— 
144'01 
693 23 
23350 
113 80 
11013 
300 —

7 43

Részvénytőke kamatai.....................
Tartalékalap.....................................
Külön tartalékalap..........................
50 éves jubiláns alap.....................
Nyugdíj alap.....................................
Betétek...............................................
Váltóvisszleszámitolás.....................
Előfizetett jelzálog kölcsön kamat .

„ váltó kölcsön kamat . .
» kézi zálog előleg kamat. 

Zálogtöbbletek.....................................
10%-li betétkamat adö tartozás . 
Bélyegilleték tartozás.....................
Előfizetett letéti dijak.....................

» házbér a 2/1. számú bérház 
Osztalék hátralék................................
Nyereség és veszteség számla 1896 

áthozat Í2714 frt..........................
Nyereség és veszteség számla 4897

ná

évi

120000.— 
7200 — 

íooooo1— 
46155 09 

5000 — 
4332213 

1794081 31 
26813!— 
572034 
7678 16 
236 63 
846 35 

3448'81

130 
7416 

132 —

JNyereseg es vesztesig szarnia
i áthozat évi ered. 31615 frt 71 kri ■"■**«-*-** _ ...

j 2205038 99
~l

Selmeczbányán, 1898. január 24-én.

Koetenszky Adolf, 
f. b. elnök.

Fiedler Gyula s. k.

Dr. Tóth Imre, Muzzka József, Valkovits Károly,
f. b. tagok.

Pachmayer Jónos,
f. b. jegyző.

Bérbaadő és eladó.,
A terasszon levő házam I. emeletén levő 5 parketirozott szoba, konyha és éléskamrából 

álló lakást, melyhez nyári lakkal biró kert is tartozik, f. év november 1-től bérbe adom.
Eladok egy fürdőkádat zuhany és fűtőkészülékkel; egy fedeles és fedél nélküli hintót, 
szekeret és egy üveg táblás szekrényt (ezüstneműekre).
Bővebbet megtudhatni nálam.

két

Tisztelettel
Hell Jakab.

Gyár: Alsó Hámor, Barsmegye.
Gyári főraktár: BTDAFEST, Au<lrássy-ut 29. (I. em.)

Raktár: BÉCS, I., Seilergasse 1. szám.

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

saját vagy adott rajzok szerint előállít: 
mindennemű e z ii s t á r 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.

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

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


