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SELMECZBÁNYA ÉS VIDÉKÉNEK VEGYES TARTALMÚ KÖZLÖNYE.
Kiadó tulajdonos és felelős szerkesztő :

SZENTGYÖRGYI EDE.
Szerkesztőség és kiadóhivatal: Rózsa-uteza 61./III. sz. a. hová 
a lap szellemi közleményei és az anyagi rész is eziinzendő.

Előfizetési ára :
Egy évre.........................................................4 frt.
Fél évre......................................................... 2 „
Negyedévre................... í ,,

Egyes szám ára 10 kr.
Egyes számok kaphatók a kiadók irataiban és Joerges A.özv.ésfia 

könyvkereskedésében.

Hivatalos, magán és nyílt-téri hirdetések megállapított díj

szabásunk szerint számíttatnak és minden általunk közölt 

hirdetésre felvilágosítás ingyen adatik.

Meg jelen minden vasárnap.

Fontos ügyek.
Valóban fontos ügyek fognak tárgy altatni 

a törv. hat bizottság holnaputáni keddi közgyű
lésében.

A legfontosabb és ennél fogva ránk sel- 
mecziekre nézve legérdekesebb ügyek ily hal
maza talán még egy közgyűlésre sem lett napi
rendre hozva.

A többek között kiemeljük itt: az évtizedes 
múlttal dicsekedhető vízvezetéki és az akuttá 
vált vasúti ügyet, melyekhez hozzájárul a Popper- 
czéggel fenálló faeladási szerződés meghosszab
bítása, a hodrusi iskolák ügyeinek rendezése, a 
tanácsnak, a napirendről már egy ízben levett 
azon ismételt előterjesztése, hogy a gyámpénz
tárban kezelt értékpapírok szelvény jövedelmé
ből 10% a tartalékalap javára levonassék és a 
polgármester beszámolása a czipő- és kötszövő- 
gyár ügyében tett budapesti útjáról, valamint 
az óvári levéltár leégéséről.

A vízvezeték és a vasút ügyét már oly 
kimeritőleg és többszörösen tárgyalta lapunk, 
hogy e tekintetben ismétlésekbe bocsájtkozni 
nem akarunk és csak arra figyelmeztetjük törv. 
hat. bizottságunk tagjait, hogy különösen a víz
vezetéki ügy megoldásánál, mely úgy látszik 
végre valahára a megvalósulás stádiuma felé köze
ledik, csakis és kizárólag csakis a lakosság ér
dekei lebegjenek szemük előtt, mert ha itt privát 
vagy kiváltságos érdekek szerepet játszhat
nának és figyelembe vétetnének, szégyenkezni 
fogna kellenünk az utókor előtt.

A vasúti ügyben pedig, ha újból és újból is 
kellene a tárgyalásokat akár az ipolyvölgyi vasúti 
érdekeltséggel, akár pedig Horschitz Frigyes 
vállalkozóval megújítani, ne hagyja magát a

A tüdő-tuberculosis, tüdősorvadás 
betegségről.

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

12-én tartott gyűlésén.
(4) Folytatás

Ezen statisztikai adatok ellen azon ellenvetés is 
felhozható volna, hogy a tüdővészes halálozás azért is 
emelkedik; mert a lakosság szaporodván a halálozás száma 
általában több, azonban ez nem áll, atüdövész halálozás 
tisztán egyedül nagyobbodik, ugyan is 1892-dik évben 
100 halál esetre 9’29; az 1894-dik évben ellenben 
12'01 tüdővészes halálozás fordul elő.

Még sokkal több ily meggyőző statisztikai adatot 
sorolhatnék fel a tüdővész pusztítása és emelkedéséről, 
de azon meggyőződésben vagyok, hogy a felsorolt ada
tokkal eléggé megvilágítottam ezen soraink között dúló 
betegséget, az alábbiakban azon körülménynyel kívá
nok foglalkozni, hogy minő utakon és módon terjed 
és ragályoztatik a tüdővész, mit kell tennünk és hogyan 
kell élnünk, hogy attól megvédelmezzük magunkat, s 
a betegség gyógyítására minő gyógyszerekkel és fegy
verekkel rendelkezünk 1

Mint említettem a tüdővészt s vele rokon beteg
ségeket egy élösdi mikroscopicus növény, a Koch-féle 
bacillus okozza, ez a beteg testében nagy mennyiségben 
szaporodik el, annak életerejét kimerítvén, s a betegből 
a test különféle váladékával, leggyakrabban a köpet 

a törv. hat. bizottság elkedvteleniteni, hanem 
a legszívósabb kitartással minden erejéből tö
rekedjék oda, hogy városunk legfőbb létérdeke, 
fejlődése, haladása, vagyonosodása érdekében a 
vasút kiépíttessék; mert csak ez esetben számít
hat pangó kereskedelmünk és iparunk is fel
lendülésre.

A Poppcr-czéggel fenálló faelárusitási szer
ződés meghosszabbításáról annak idején szintén 
megírtuk véleményünket, mely oda vergál, hogy 
ne koczkáztassuk meg a biztos garantirozott és 
erdőink jövedelmét állandóan biztositó mostani 
állapotot egy talán pillanatnyilag többet Ígérő, 
de a kellő tartós garanciákkal nem biró ujabbi 
ajánlat kedvéért. Azt hisszük tehát, ha csak 
valami tartós garancziával biró és jóval elő
nyösebb ajánlat fenn nem forog — e szerződés 
meghosszabbítása városunk erdőgazdaságának ér
dekeivel nemcsak ellentétben nem áll, hanem 
azokra nézve előnyösnek mutatkozik.

A hodrusi iskolákról szintén több czikket 
közöltünk már és elég most azokra hivatkoz
nunk. Kérjük mindazonáltal most a „hodrusiakat1* 
hogy a holnaputáni közgyűlésen megjelenjenek 
és kívánalmaiknak, véleményeiknek ott élő szóval 
is kifejezést adjanak.

A gyámpénztárban kezelt értékpapírok 
szelvény jövedelméből való 10%-os levonást 
egyenesen perhorreszkálnunk kell; mert ennél — 
hogy úgy mondjuk — erőszakosabb igazságtalan
ság- alig volna elkövethető. Bizzunk tehát, hogy 
e közgyűlés sem fogja elfogadni a tanácsnak 
ezen mindenképpen forszírozott indítványát és 
legfeljebb 2%-kos levonásba fog belémenni, a 
mi szintén nagyon elég az értékpapírok őrzési 
dija fejében.

és genynyel ürül ki. Ezen bacillus jól tűri a hideget 
és meleget, szárazságot és nedvességet, a váladék ki
száradásával, a váladék elporladásával mint kicsiny 
könnyű test a levegőbe kerül, a légáramban úszik, a 
levegővel belélegezzük, étel és ital neműinkbe keve
redhet, és ha alkalmas talaj és kedvező tenyész viszo
nyokba jut, ott megtelepszik és elszaporodik.

Ezen adatokból kitetszik, hogy a ragályozás lehe
tőségét és veszélyét a beteg ember váladéka, köpete, 
genye adja, ezek szerint, hogy egészségünket a ragá
lyozás ellen biztotositsuk a fertőző váladékok elszórását 
és elporlódását kell megakadályozni. Oda kell kitanitás 
és más egyéb módokon is hatni hogy ezen czélt 
elérjük.

Ezen czélból a tüdővész betegség ragályos ter
mészetéről, a köpedék fertőző éz kóros voltáról való 
ismereteket átalánossá kell tenni, s mindenkit kioktatni 
és meggyőzni a veszedelem nagyságáról, ily módon 
eljárva hathatósan fogunk a tüdővész terjedése ellen 
küzdeni.

A tüdővész bácillusa a váladék elporlódásával a 
levegőbe jut, s igy főleg népesebb városokban a ragá
lyozás veszélyének léptennyomon ki vagyunk téve, 
mindazáltal azt tapesztaljuk, hogy nem minden ember 
betegszik meg tüdővészben, aki a Koch-féle bocilussal 
ragályoztatott, ennek oka a következő; az egészséges 
életerős szervezet képes legyőzni, diadalmaskodni a 
Koch-féle bacilluson, annak a testbe történő bejutását 
veszély nélkül eltűri, igy sok esetben találtak teljesen 
egészséges ember szájüregében, orr váladékában Koch-

A polgármester kilátásba helyezett beszá
molását a czipő- és kötszövőgyár ügyében tett 
budapesti útjáról már most oly megjegyzéssel 
kell kapcsolatba hoznunk, hogy a múlt közgyűlés 
elrendelte, hogy egy küldöttség vigyen ez ügy
ben memorandumot a kormányhoz és élő szóval 
is adja elő ott e város e tárgybani kívánalmait 
és panaszait. Miért nem lett e közgyűlési hatá
rozat végrehajtva? Miért ment csak egy maga 
a polgármester és nem is a ministerhez ma
gához, hanem, mint értesülünk, csak a referáló 
ministeri tanácsoshoz ? Hát a közgyűlés utasításai 
és határozatai már ilyen esetekben sem fognak 
végrehajtatni 1 ? Kíváncsisággal párosult érdek
lődéssel várjuk polgármesterünk e tárgybani 
előterjesztéseit.

A valóban szomorú, lesújtó levéltári pusz
tulásról, már eleve sejtjük, hogy fog hangzani 
a beszámolás; „mulasztás senkit sem terhel, a 
kár nem nagy, mert csak selejtezett iratok égtek 
el, még jó, hogy meg nem gyulladt az épület- 
faraktár, mert ez már nagy kárt okozott volna 
stb. stb.“ Nos, ha ily tartalmú és megnyugtató 
hivatalos kijelentésekbe a törv. hat. bizottság, 
mint a város közönségének tejhatalmu képvise
lője, bele fog nyugodni, ám tegye, ámde leg
alább a jövőre nézve vonjon ebből okulást és 
gyakorolja ezentúl szigorúbban ellenőrzési 
jogát és kötelességét.

Végül felhívjuk nemcsak a törv. hat. bi
zottság tagjait, hanem közönségünk minden egyes 
a közügyek irántjérdeklődő tagját, hogy e nagyon 
érdekes nyilvános közgyűlésen nagy számban 
megjelenjenek.

A közgyűlés lefolyásáról majd a jövő szá
munkban számolunk be.

féle bacillust, nemkülönben számos hullában tapasz
talhatni, hogy a megkezdődött tüdővészes folyamat 
meggyógyult. Hogy a Koch-féle bacillus a szervezetbe 
történő bejutása után, tüdővészt hozzon létre, arra 
bizonyos hajlam, fogékonyság szükséges’ a testnek 
bizonyos gyengült ellenállási képessége, vagy a tüdő
nek beteges, gyenge állapota, sebzékenysége stb.

Mindazon körülmények, hatányok s betegségek, 
melyek az egészséget és az életerőt gyengítik, vagy a 
tüdőt beteggé teszik,’, egyúttal erősbilik a hajlamosságot 
a tüdővész kifejlődésére.

Ilyen hajlamosító betegségek a tüdőnek és lég
csőnek hurutos és gyuladásos állapotja előidézve meg
hűlés, fertőző betegségek, mint kanyaró, szamárhurut, 
tüdőgyuladás stb. által, meggyengiti és beteggé teszi a 
tüdőt és igy hajlamossá az összetételében megromlott 
vagy megváltozott levegő belégzése, a levegőben függő 
por, kő, fém, vagy más szilárd testek pora, a helytelen 
testtartás, előre hajlott görnyedt ülés, ülő életmód, 
szoros fűzők és testhez álló szoros ruhák viselése, s 
igy a mellkas szabad mozgásának állandó akadályozá- 
zása. Azért azt tapasztaljuk, hogy gyakran szenvednek 
tüdővészben a poros levegőben dolgozó munkások, 
minők a gabonaforgatók, gabona cséplő munkások, a 
a bútor készítők, kárpitosok, asztalosok, köszörűsök, 
kőfaragók, molnárok, aczélköszörüsök, fa- és fémesz
tergályosok, kőcsiszolók, bányászok stb. ezek munkájok 
közben különféle, éles, szögletes földet, kő, fa vagy 
fémport lélegzenek be, mely tüdőhurutot okoz, sőt a 
szilárd és éles porrészecskék a légcsövek nyákhártyáit
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A selmeczbányai kereskedelmi és 
hitelintézet közgyűlése.

F. hó 27-én délután tarlotta a helybeli kereske
delmi és hitelintézet 9-ik közgyűlését az intézet helyi
ségében. Erről a következő tudósítást vettük :

Közgyűlési elnökké Krausz Kálmán intézeti elnök 
és közgyűlési jegyzőv é Dr. Tandlich Ignácz igazgató
sági tag lett megválasztva ; a jegyzőkönyv hitelesítésére 
pedig Hankesz Jenő és Rosenfeld József részvényesek 
küldettek ki.

A napirend első tárgya az igazg. és felügyelő biz. 
jelentés a múlt évi üzletévröl egyhangúlag tudomásul 
vétetett; a napirend második tárgyánál t. i. a mérleg 
megállapításánál felszólalt Heti Jakab részvényes (volt 
igazgató) és egy papírlapról leolvasta, hogy ő a mérle
get nem fogadja el, mert az helytelenül van össze
állítva, a mennyiben ott cselekvő tőkeként 4200 frt 
olyan követelés szerepel, a mely absolute behajtha
tatlan, továbbá mert az átmeneti kamatok csak 7%-al 
vannak számítva, holott ö szerinte 9’/,0/0-ot kellett 
volna számítani és végül azért is, mert olyan váltók 
is prolongáltalak, melyek nem érnek semmit és pedig 
25000 frt erejéig és igy azt javasolja, hogy ezen váltók 
többé ne prolongáltassananak és hogy a mai közgyűlés 
oszlattassék fel és a felügyelő bizottság utasitassék, a 
számadások újbóli megvizsgálására ; megjegyezte végül 
Hell Jakab, hogy ő nagyon sajnálja, hogy ő még ma 
is sok részvény tulajdonosa.

Erre Dr. Stuller Gyula intézeti igazgató, Dr. 
Goldstücker Márk intézeti ügyész és Gamma Győző 
intézeti könyvelő felvilágosító megjegyzéseket tettek, 
melyekkel a közgyűlés minden tagja meg volt elégedve 
és a közgyűlés legott észrevette, hogy a felszólaló Hell 
Jakab volt intézeti igazgató minden objektivitás nélkül 
beszélt csak azért, hogy az egységet megbontsa és az 
intézetnek kellemetlenkedjék. Dr. Goldstücker Márk 
ügyész kijelentette, hogy a 4200 fit követelés csakugyan 
kétes, de éppen ezért vett fel a múlt évi közgyűlés 
1000 irtot, most pedig az igazgatóság ajánlja, 1222 frt 
95 krnak felvételét a külön tartalék alapba, melyből 
éppen ezen 4200 frt veszteség leírandó leszen; ha 
ugyan még be nem folyik egy része, a mi lehetséges 
mert az illető adós csődügye még nincs egészen be
fejezve; megjegyzi különben, hogy az intézet ezen 
2400 frtnyi követelése még Hell Jakab igazgatósága 
alatt keletkezett úgy, hogy Hell Jakab volt igazgató 
az ügyész ellenzése daczára folyósította ezen kölcsönt; 
kár tehát Hell Jakabnak most kritizálni saját tényeit 
mert hiszen ez az ö hátrányára szolgál.

Megjegyzi továbbá, hogy az átmeneti kamatok az 
intézet fenállása óta mindig 7 °/0-al számitattak, a mi 
helyes is és a mit a felszólaló Hell Jakab volt igazgató 
is nagyon jól tud, igy tehát felszólalása csakugyan 
komolyan sem vehető és inkább a személyes feltűnni 
vágyás és hiúság kifolyása.

Végül kiemelte az ügyész, hogy a váltók prolon
gálása a czenzura hatásköréhez tartozván, itt a köz
gyűlésen nem tárgyalható; mindazonáltal megjegyzi, 
hogz Hell Jakab felszólaló által kifogásolt váltókon 
szereplő személyek úgy vagyonilag, mint erkölcsileg 
érnek annyit, mint a felszólaló részvényes.

mégis sebzik, s igy ezen hosszantartó hurutos állapot és 
az apró sebecskék alkalmas talajt és helyet készítenek 
a tüdővész bacsillus megtelepedése és elszaporo
dására is.

Akik tisztátalan, megromlott levegőben, sötét 
nedves helységekben dolgoznak és többnyire előre 
görnyedt ülőhelyzetben foglalkozván tüdejüket össze
nyomják és a szabad lélegzést akadályozzák, mint a 
szabók, vargák, gyapot és selyem fonók, takácsok, 
szirarkészitők stb. szintén gyakran szenvednek tüdő
sorvadásban.

Előmozdítja a ragály iránti fogékonyságot a silány 
táplálkozás, büdös, nedves és rósz levegőbeli való tar
tózkodás, napfényt nélkülöző helyeken való foglalkozás, 
ezen körülmények a szegényebb lakosoknál, a bányá
szoknál állandóan jelen vannak. Nézzünk csak körül 
egy több gyermekkel megáldott szegény bányamunkás 
lakásában főleg télen, annak szűk, nedves és sötét kis 
ablak által megvilágított lakásában bűzös szennyes le
vegőben félig meztelen állapotban látjuk a gyerme
keket, ezek tavaszra meghalványodnak, télen köhö
gésben betegek, szabad levegőre ruha hiánya miatt 
nem járhatnak, a lakás nem lesz szellőztetve, nehogy 
a drága fa által létrehozott meleg elillanjon, sőt a me
leg megtakarítása annyira megy, hogy a természetes 
szellőzést az ajtók és ablakok résein át az által aka
dályozzák meg, hogy ezeket gondosan betapasztják. A 
lakószobában van a takarektűzhely, itt főznek, sütnek 
is, a tüzet szobafütésére is kihasználva, a főzés és 
mosás, sőt ruhaszáritás által keletkezett vizpárák a 
hideg falakra csapódván le, a falakat nedvessé, pené-

Ezen választ a közgyűlés éljenzéssel fogadta, 
valamint Dr. Stuller Gyula intézeti igazgató erélyes és 
férfias válaszát is, melyben kiemelte, hogy ne nagyon 
soppánkodjék a felszólaló volt igazgató azon, hogy 
még sok intézeti részvény van a kezében, mert hiszen 
ezen nagyon könnyen segithet, a mennyiben ő (t. i. Dr. 
Stuller) kész azonnal átvenni azt a sok részvényt és 
akkor a felszólaló Hell Jakab ur megnyugodhatnék; 
csakhogy midőn Hell Jakabtól kérték a részvényeket 
megvételre, ezt ő egyszerűen megtagadta s igy nyil
vánvaló, hogy ő a részvényeket jóknak tartja és csak 
személyeskedni és okvetetlenkedni akar, minden alapot 
nélkülöző nagyhangú felszólalásaival.

Ezután szóllottak még Puskás József és Kőrös 
László felügyelő bizottsági tagok, mire az elnök elren
delte a névszerinti szavazást arra nézve, hogy váljon 
a felszólalás után adott alapos informátiók után tekin
tetbe veszi-e a közgyűlés Hell Jakab kifogásait, vagy 
pedig azokat tekintetbe sem véve elfogadja-e az elő
terjesztett mérleget ? — a közgyűlés erre, miután Hell 
Jakab tüntetőleg eltávozott névszerinti szavazással 
egyhangúlag megállapította a mérleget és ezután a 
felmentvényt is megadta egyhangúlag úgy az igaz
gatóságnak, mint a felügyelő bizottságnak.

Ezen személyeskedés lezajlása után a közgyűlés 
a napirendet egyhangú egyetértéssel és szép nyuga
lommal tárgyalta le ; a felügyelő bizottságba uj tagul 
Platzer Jenő nyug, számtanácsos, az igazgatóságba 
pedig uj tagokul Érti Jáno;, Steiner Bernát, Rosenfeld 
József, Hankesz Jenő, Geiger Márk és Weisz József 
választattak meg.

Az 1897. évi tiszta nyereséget az igazgatóság 
javaslata szerint osztotta fel a közgyűlés; — az osz
talék 9 °/0, vagyis részvényenkint 4 frt 50 kr.

Végül a közgyűlés jegyzőkönyvi köszönetét sza
vazott az elnöknek, úgy az ülés tapintatos, mint eré
lyes vezetéséért, valamint a múlt évben kifejtett ügy
buzgalmáért, ugyancsak a helyettes igazgatónak, ügyész
nek, az igazgatóságnak és a felügyelő bizottságnak 
pontos és lelkiismeretes működésükért, mire az elnök 
az ülést berekesztette.

KÜLÖNFÉLÉK.
— Személyi hírek. Horváth Béla főispánunk 

holnap hétfőn érkezik városunkba és a főispáni lakban 
fog megszállni. — Horváth Lajos kér. anyakönyvi fel
ügyelő két napi itt időzés után múlt csütörtökön el
utazott.

— A márczius 1-én adott udvari ebéden a 
többek közölt, Horváth Béla főispánunk is mint meg
hívott részt vett.

— Márczius 15. Az akad, ifjúság szokásos fel
hívása a polgártársakhoz márczius 15-ik napjának 
megünneplésére már holhap napvilágot lát. A fiatalság 
ebben lelkes hangon hívja fel a polgárságot a nagy 
nap méltó megünneplésére és meghívja saját ünnepé
lyéhez is. Ennek programmja a következő : 1. 9 órakor 
Istentisztelet a Nagyboldogasszony templomában. 2. 11 
órakor matinéé a városi Vigadó nagytermében. 3. 
Délután 3 órakor a szélaknai honvédemlék megkoszo
rúzása. 4. Este 8 órakor ifjúsági estély a városi Vigadó 
nagytermében.

szessé teszik, ez a szoba levegőjét dohossá teszi. A 
szoba egyúttal éléskamrául is szolgál, a téli káposzta, 
burgonya, és egyéb zöldség itt tartatík, de gyakran 
házi állatok is tartatnak, madarak kalitkában, tengeri 
és házi nvulak, ide jön be a tyúk, macska, kutya, sőt 
ha tehén van a háznál a szopós borjú, bárány sok esetben 
a sertés is. Ezen vázolt körülmények, a házi állatokká, 
való együtt élés kiálhatatlanúl büdössé teszik a levegőt 
gyengítik a benne lakók egészségét, persze az ártalmat 
főleg a kiskorú gyermekek sinylik meg, gyenge szer
vezetük annyira alá ásatik, hogy azt jobb körülmények 
között sem képesek többé helyre hozni.

Mi más volna, ha a munkás gyermeke ilyen 
pestilens levegő helyett télen is a szabadban tölthetné 
idejét és testét a hideg ellenében is megedzené!

Napfény és szellőztetés hiánya miatt gyakori a 
tüdővész a börtönök lakóinál is, rossz szellőztetés, tul- 
tömöttség miatt a kaszárnyában is, bár újabb időben 
ezen intézetekben is sok jótékony intézkedéssel az 
egészségre káros befolyásokat csökkentették.

Előmozdítja a tüdővész iránti fogékonyságot a 
kimerítő munka, lelkifájdalom, bánat, melyek a testet 
gyengítik, igy a testerejét meghaladó bármely foglal
kozás, vagy játék, gyors szaladás, túlhajtott táncz, kor
csolyázás, úszás szóval túlzás a testmozgásban, mit 
szeretnek némelyek testedzésnek feltüntetni, előmoz
dítja és hajlamossá tesz a betegségre, ha felhévült 
állapotban futás, tánczközben hideg itallal, fagylalttal 
lehűtjük testünket, vagy átmenet és pihenés nélkül 
hideg levegőre megyünk, vagy más egyéb módon meg
hűlünk. Ezen felsorolt körülmények és káros hatá-

Ö cs, és kir. Apostoli Felsége 50 éves ural
kodásának emlékérme. A in. kir. honvédelmi miniszter 
ur ö nagy méltóságának f. évi február hó 11-én kelt 
840. eln. sz. rendelete szerint Ő cs. és kir. Apostoli 
Felsége 50 éves uralkodásának legmagasabb emlék
ünnepe alkalmából egy emlékérmet szándékozik ala
pítani, mely emlékérem az összes állománycsoportok 
és rendfokozatok (rangosztalyok) mindazon személyei
nek adományoztatnék, kik 1848. évi deczember 2-tól 
bezárólag 1898. évi deczember 2-ig terjedő időben a 
cs. és kir. közös hadseregben, a haditengerészetnél, a 
m. kir. és cs. kir. honvédségnél vagy csendőrségnél tény
legesen szolgáltak. Felhivatnak tehát ezen törvény
hatóság területén tartózkodó, a hadsereg, honvédség 
vagy népfelkelés kötelékébe már uem tartozó, volt havi 
díjasok, valamint a hadi érem viselésére jogosított 
legénység, kik a fenti 50 év alatt ténylegesen szolgál
tak, hogy katonai viszonyukra vonatkozó okmányaikkal 
f. évi márczius hó 20-ig a kapitányi hivatalnál okvet
lenül jelentkezzenek.

-- Eljegyzés. Rottmann Dezső, m. kir. állam
vasúti hivatalnok Budapesten, eljegyezte Szóld Gizella 
kisasszonyt, Szóld. Salamon selmeczi kereskedő kedves 
leányát.

— A törv. hat. bizottság márczius havi rendes 
közgyűlése holnapután kedden lesz megtartva és azon 
Horváth Béla főispánunk fog elnökölni, ki holnap hétfőn 
érkezik ide és elnökölni fog az e hó 8-án délután 
tartandó közigazgatási bizottság ülésén is. Szeretett fő
ispánunkat igaz örömmel üdvözöljük majd ismét váro
sunk falai közt és nagy szükségünk lesz a fontos ügyeket 
tárgyaló közgyűlésen az ő remek higgadságu, mindent 
áttekintő vezetésére és bölcs útbaigazítására.

Rendőri hírek. Lopás. A csütörtöki országos 
vásáron elfogta a rendőrség Ilcsik Jánosné csavargó 
nőt, többször büntetett tolvajt, a ki főbb kötényt s 
keszkenőt lopott a sátrakból. A furfangos asszony 
tagadja bűnét, de tetten éretvén, átkisérletett a királyi 
bírósághoz, honnan csak ezelőtt pár nappal szabadult 
ki. — Betörés. Folyó hó harmadikén ismeretlen tettesek 
feltörték Weinert Dávid a Dolinán lakó korcsmárosnak 
pinczéjét és éléskamráját s onnan szalonnát, befőtteket 
s pálinkát loptak el. A megindított nyomozás szerint a 
tettesek Szent-Antalból valók. A nyomozás folytatása 
végett az odavaló csendőrőrs megkerestetett. — Lopás. 
Gergelics Mihály napszámos Langsfeld Samu ruha
festőtől több mintát lopott el s azokat árulgatva, pénzt 
akart szerezni vásárfiára. A rendőrség neszét vette a 
dolognak s Gergelies ellen megindította az eljárást.__
Portyázás. E hó első és második napján a bankai és 
hodrusbányai majorokat vizsgálta meg a főkapitány és 
a hodrusi rendőrbiztos. A vizsgálat alkalmával több 
szabálytalanságra akadtak s öt majoros ellen a cseléd
törvény megszegése miatt s ugyanannyi ellen az eb
tartási szabályrendelet be nem tarlása miatt megtéte
tett a följelentés. — Lopás. Vajda András ismert csa
vargót tartóztatta le a rendőrség mivel Kana Teréztől 
fehérneműt lopott el. Hűvösre tétetett. — Korcsmái 
verekedést rendezett folyó hó negyedikén délben a 
Szentháromságtéri Balázs-féle korcsmában Lupták Pál. 
A garázda embert a rendőrségnek kellett eltávolitania 
a korcsmából, a honnan egyenesen a kóterba tétetett 
kijózanodásáig. — A pálinka áldozata. Videczky György 
sütősegéd folyó hó 4-én sokat vett be a pálinkából s 

nyok fokozottabb mértékben veszélyesek oly egyénekre, 
kik gyenge testalkatuak, az időviszontagságok iránt 
érzékenyek, kiknek szülei, gümőkórosak, kik tehát a 
gyenge testalkatot és 'a gyengyült ellenállási képességet 
örökölték.

A tüdővészt tej és hússal is ragályozhatjuk, neveze
tesen a tehén és szarvasmarha gyöngy kőt bán azaz ugyan
azon betegségben mint az emberi tuberculosis szenved, 
a Koch-féle bacillus a tej és húsban tartalmaztathatik, s 
igy a táplálékkal együtt gyomrunkba kerül és fertőz. 
A szarvasmarhában a gyöngykór ép oly lappangó le
folyású mint az embernél, a beteg marha aránylag jól 
néz ki, sőt mégis hízhat, ily tehéntől a nyersen élve
zett tej, aludttej, tejföl, a nem eléggé főtt- és sülthus 
élvezete veszélyes.

A betegség- lefolyása.
A lüdővész lappangó és legtöbbnyire több éven 

át lefolyó betegség, sok károsító köiülménynek kell 
közreműködni, és a szervezetet gyengíteni, hogy a 
betegség elhatalmasodjék, és az életet tönkre tegye.

A tüdővész keletkezése nem hasonlítható össze a 
heveny fertözéses betegségekkel, ezeknél a fertőző csira 
a szervezetben rövid idő alatt nagy mennyiségben sza
porodik el, s az egészséget erőszakosan támadja meg, 
ellenben a Koch-féle bacillus észrevétlen lassacskán, 
lappangóan szokott támadni, lehetséges, évékig meg 
van a fertőzés, mig annak következménye észrevehetően 
jelentkezik.

(Folytatása következik). 
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egy üveget duhaj jó kedvében olyan szerencsétlenül 
ütött az asztalhoz, hogy jobb kezének ereit fölvágta. 
A rendőrök kötötték be a súlyosan sebesültet s men
tették meg az elvérzéstől. Eszméletlen állapotban szál
lították a kórházba. Ezt előzőleg azonban valaki el
lopta óráját és gyűrűjét. A hamar megejtett nyomozás, 
melyet A s c h n e r Ferencz rendőrtiszt dicséretes ügyes
séggel teljesitett, kiderítette a tettest is Branda János 
csavargó péksegéd személyében, aki hosszas vallatás 
után be is vallotta bűnét. A gaz pajtás átadatott a kir. 
járásbíróságnak.

— A selmeczi polgári társaskör évi rendes 
közgyűlését mint azt előre jeleztük, múlt vasárnap 
tartotta meg saját helyiségében Szitnyai József polgár
mester, köri elnök vezetése mellett. A közgyűlés leg
érdekesebb részét képezte a Sobó Jenő akad, tanár 
által bemutatott javaslat a két kaszinó egylet egyesí
tésére nézve. E javaslattal lapunk már foglalkozott, 
sőt a jeles indítványozó tollából származó vezérczikket 
is közöltünk e tárgyban és igy annak újbóli ismerte
tése felesleges. Elég az hozzá, hogy a közgyűlés az 
egyesülés iránti eszmét és indítványt .teljesen magáévá 
tette s most csak várjuk a — — kivitelt. — A köz
gyűlés ezután újból megválasztotta elnöknek Szitnyai 
József polgármestert, alelnöknek Greguss Antalt, tit
kárnak Altman Imrét, pénztárnoknak Knezovits Adolfot, 
jegyzőnek Murányi (Melts)Károlyt, háznagyoknak Friebert 
Ferenczet és Dobó Sándort, választmányi tagoknak pedig 
szintén a régieket. A közgyűlést kedélyes társas va
csora követte, melyen a vidám hangulatot a sikerült 
tosztok és a dalegyesület által előadott dalok növelték. 
Kívánatos volna, hogy ily társasestélyek a körben ha
vonként legalább egyszer volnának, itt-ott népszerű, 
tanulságos és ismeretterjesztő előadásokkal egybekötve.

— Az óvári levéltár tűzoltásában különösen 
kitűntek önfeláldozó működésük által a következő tűz
oltók : Maschek János, Mellihovszky János, Suhaj Péter, 
Nemes Oszkár, Krause József, Hasch Antal, Javorek 
András, Fritz Péter, Faber János, Rubinszky József, 
Floro János, Visnovszky Dániel, Teszák András, Cserny 
János, ifj. Marék Antal és Veszély József. Mint halljuk 
e derék tűzoltók közül főbbeket jutalmazásra fog a 
közgyűlésnek ajánlani a polgármester, mi csak buzdi- 
tólag fog hatni tűzoltóinkra. Persze, hogy az elismerő 
köszönet Pauer János főparancsnok és Csányi Ottó 
alparancsnoknak sem maradhat el.

— A szent Erzsébet-kápolna melletti térség’ 
szabályozása és szépítése tárgyában már jó ideje, 
hogy tárgyalt a város a kápolna tőszomszédságában 
fekvő háztelek megvétele, vagy esetleg kisajatitása 
iránt, de eddig eredménytelenül. Most Krausz Kálmán 
főkapitány vette az ügyet erélyes kezébe és sikerült 
is — mi nem sikerülne neki ? — a gyors megoldást 
megtalálnia. E telek jelenlegi tulajdonosa, Geiger Márkus 
derék polgártársunk ugyanis tekintettel a közérdekre, 
a főkapitány felhivására hajlandónak nyilatkozott e 
telket annyiért, mint a mennyiben neki az eddig került, 
azaz 600 írtért a városnak minden kisajatitási eljárás 
mellőzésével átengedni. Hisszük, hogy városunk közön
sége ezen előnyös vételt megköti és akkor a történelmi 
emlékű, de a változott idők szigorú követelményei 
folytán lehordott alsó kapu egy részének emlékűi 
hagyott, csak nem rég renovált, ó stilű szent Erzsébet 
kápolna körterülete városunk egyik szép terévé fog 
átalakíttatni, mi által az érdekes kápolna architek- 
tonikus becse és szépsége is nagyobb érvény re|J fog 
jutni, mint a mostani cseppet sem szép, elhanyagolt 
környezetében.

— Az állami anyakönyvek vizsgálata. Horváth 
Lajos kerületi anyakönyvi felügyelő f. hó másodikén 
városunkba érkezett s még aznap megvizsgálta az I. 
kerületi anyakönyvi hivatalt s másnap a városi levél
tárban levő anyakönyvi másod példányokat. Az anya
könyvi felügyelő a hivatalokban mindent rendben talált 
s örömét fejezte ki afölött, hogy az uj intézmény vá
rosunkban minden nehézség nélkül megszokottá sőt 
rövid idő alatt kedveltté vált.

— Színészet. Örömmel hozzuk tudomására kö
zönségünknek, hogy B. Polgár Béla szinigazgaló jól 
szervezett társulatával városunkba jön és már e hó 10-én 
csütörtökön megkezdi előadásait a Sembery-féle terem
ben. A színtársulatról eddig csak dicséretest hallottunk 
és olvastunk, különösen e társulat legutóbbi működé
séről Beszterczebányán az ottani helyi lapok csak nagy 
dicsérettel emlékezlek meg. A jól szervezett dráma nép
színmű, operette, 38 tagból álló színtársulat körülbelül 20 
előadást szándékozik városunkban adni és az első 12 
előadásra szóló bérlet megkötése miatt már is itt idő
zik Bende Ödön társulati titkár. Első előadásul színre 
hozatik a „Kék asszony" operette; előadásra kerülnek a 
következő uj darabok: „Kikapos patikárus“. „Niobe". 
„Koubisset ur“ bohózatok, „Varázs gyűrű", „Kanári 
herczegnő" operette, Ördög mátkája, „Titok", „császár 
ezredes" „Adorján báró", „Folt a melyik tisztit", 
„Leszámolás", stb. színműnek. Melegen ajánljuk e szín
társulatot közönségünk pártfogásába.

— Vidéki hírek. Báth mezőváros hazafias közön
sége márczius 15-nek 50 éves évfordulóját a szokott
nál nagyobb ünnepélyességgel üli meg. Az ünnepélyt 
a „Báthvidéki kaszinó" választmánya, élén Zsilkay 
Lajos elnökkel rendezi. A derék kaszinó egylet ez al
kalomból, anyagi viszonyait túllépőén, nagyobb alapít
ványt határozott tenni e nagy nap emlékére, mely 
alapítvány kamatai, a vidék tót anyanyelvű és a magyar 
^nyelvben szép előmenetelt tett oskolás gyermekeknek 
♦fogják kiosztani. Az ünnepély programja különben a 
következő: márczius 15-én reggel 8 órakor a r. kath. 
templomban ,% 10 órakor az evang. templomban isteni 
tisztelet, % 12 órakor a község képviselői testületé 
disz közgyűlést tart, melyen az ünnepi beszédet Sántha 

Ágost róni. kath. plébános, volt 48-as honvéd tábori 
lelkész fogja megtartani. D. u. 2 órakor a kaszinó disz 
közgyűlést tart, beszéddel és szavalatokkal, este ünnepi 
bankét lesz, melyen a helybeli és vidéki hölgyek is 
részt vesznek. — A zsarnóczai takarékpénztár közgyű
lése e hó 13-ik napjára halasztatolt el. — Márcziusi 
mozgalmak. Mint örömmel értesülünk, Bakabánya nagy
község hazafias érzésű elemei körében mozgalom indult 
meg, mely a szabadságharcz emlékünnepének méltó 
megölését czélozza. A kezdeményezés érdeme — mint 
tudósítanak — az ottani Kath. Olvasókör-t illeti, mely 
a község képviselőtestületéhez ez ügyben emlékiratot 
intézett, hol egyúttal részletes ünnepi programmot 
nyújt. A memorandumot átadó küldöttséget Ciglan 
Gyula a község hazafias jegyzője, igen szívélyesen 
fogadta, s megígérte, hogy a napokban rendkívüli köz
gyűlést fog e tárgyban összehívni. Kellemesen érintette 
a küldöttség tagjait a jegyzőnek józan gondolkodásra 
valló ama kijelentése, hogy bár nem katholikus létére 
a Kath. Olvasókörnek tagja nem lehet, de hazafias és 
közművelődési czélzatai megvalósításában mindenha 
segédkezet nyujtand. Érdemesnek találjuk ez utóbbit 
sokak épülésére e helyen regisztrálni. — Öngyilkosság. 
Ipolyságon Kozmáry József kir. ügyészségi írnok múlt 
hó 28-án fejbe lőtte magát. A 34 éves öngyilkos, kit 
fiatal özvegye és két kis árvája sirat, tettét gyógyit- 
hatlan betegség okából követte el. - Tüzhalál. Nyo
morúságos módon pusztult el Bakabányán özv. Hrdina 
Mária egy szegény töpörödött 72 éves asszony. Asztal
kájánál ülve olvasgathatott s onnan felkelve ki akart 
menni, — de útközben valószínűleg rosszul lett, el
eshetett s ekkor a kezében lévő gyertyától meggyulladt 
a ruhája. Reggel midőn a szomszéd asszonya kiment 
látta, hogy a lakásból füst tódul ki, az ajtót csak 
nagy nehezen tudta benyitni, ekkor borzasztó látvány 
tárult eléje. Ott feküdt a szegény szerencsétlen öreg 
anyóka: egy megszenesedelt hustömeg. Á szegény 
öreg anyókát közrészvéttel helyezték örök nyugalomra.

— Vásár. Allatvásár. F. évi február hó 28-án 
megtartott állatvásárra felhaitatott 1490 drb. szarvas
marha, 77 drb. ló és 13 drb. juh, összesen: 1580 drb. 
eladatott 589 drb. szarvasmarha, 14 drb. ló és tt drb, 
juh s igy összesen 609 állat cserélt gazdát; a vásár 
az előbbi évekhez képest igen élénk volt, minek főoka 
a kedvező időjárásban keresendő, ezen vásárból a 
városnak tetemes jövedelerp jut s nagyon kívánatos 
volna, ha a szóban lévő két uj állatvásár tartására 
az engedély mielőbb kieszkőzölletnék. — Kirakó vásár. 
A csütörtökön megtartott kirakó vásár nem dicseked
hetett nagyon élénkséggel* 'kivéve högv a csizmadia 
ipar túlsúlyban volt képviselve. Ugylátszik a kirakó 
vásárok ideje lejárta magát. A rendőrségnek mindazon 
állal akadt dolga, amennyiben a már motorikusán ismert 
vásártolvajok közül hármat a vásár tartamára preven- 
tive letartóztatott, ezenfelül lopás miatt elcsipetett 
Ilcsik Josefa az ismert és sokskor büntetett lolvajnő is. A 
vásárosok már d. u. 4 órakor összepakolták holmijukat, 
mi legjobb bizonyítéka annak, hogy a vásár napja 
rosszul ütött ki.

— A létesítendő vízvezeték tárgyában múlt 
kedden tartott vízügyi bizottság elhatározta, hogy a 
közgyűlésnek ajánlani fogja a vízvezetéknek az általa 
jónak talált tervezet szerinti kiépítését. E szerint az 
új akadémiai palota telkéhez az Uj utón keresztül fog 
a vízvezeték akként elkészíttetni, hogy az Uj utón és 
lejjebb is egy-egy medencze lesz; a felső és alsó 
Rózsa-utcza pedig ugyanezen vezetékből fog vízzel 
elláttatni külön vízlevezető csövezés állal. A szent János 
forrás vize pedig ivóvíznek fog egyenesen a vörös- 
kutról le a városba vezettetni, mint azt már több köz
gyűlési határozat elhatározta.

A szárdi papválasztás. Az ág. hitv. evang. 
egyház „Nagy Honti egyházmegyei törvényszék" f. hó 
1-én tartott ülésében, a százdi papválasztási ügyben 
határozott. Ezen papválasztást Ivánka Zsigmond tör
vényellenesnek állította s a választást vezető elnökség, 
illetőleg a papválasztás ellen felebbez-'tt. A törvény
szék a vizsgálat atapján a választást vezető elnökséget 
felmentve, Ivánka Zsigmondot vétkesnek nyilvánította 
s öt az összes költségekben marasztalta el, mi ellen 
Ivánka Zs. újból felebbezett.

— Nehéz hete volt a múlt hét a rendőrségnek. Mint 
rendőri híreink is mutatják minden tagjának minden 
idejét igénybe vették a lopások, verekedések, balesetek 
stb., stb. A ki nem látja, nem hiheti el, hogy mi min
dennel kell foglalkoznia a rendőri hivatalnak. Nálunk 
különösen hozzá van szokva a nép a „meski dom“-ra 
járni, a mi alatt tisztán a rendőrséget érti. Csodálatos 
kigondolhalatlan változatosságu panaszok, ügyek for
dulnak elő e hivatalnál a legbizarabb össze-visszaság- 
ban. Elismerés illeti valóban csekély számú ren
dőreinket s különösen a tisztikart, kik fáradhatatlan 
kitartással s buzgalommal felelnek meg a rájuk nehe
zedő felelősségteljes nagy munkának.

— Felépítik a czipőgyárat. Mint jó forrásból 
értesülünk, a czipőgyár felépítése végre elhatározott 
dolog és az építkezést még a tavasszal megkezdik. 
Erre enged következtetni azon körülmény is, hogy a 
sóházi telken a múlt napokban egy kiküldött építész 
mérnök már is felméréseket eszközölt. Nagy előny lesz 
városunkra nézve, ha e gyár felépittetik és ezáltal a 
vállalat itt maradása biztosittatik. Most még csak az 
volna óhajtandó, hogy a kötszövőgyári vállalat is épít
tetne egy megfelelő gyárat. Talán ez is rövid időn 
belül be fog következni.

— Édes anyám adja ki a jussomat. Ivanics 
József majoros polgártársunk mézes heteit éli fiatal 
feleségével. Boldogságukat azonban ugylátszik zavarta 
az anyós, akivel együtt éltek ennek házában. A fiatal 
menyecske, habár alig hihető, hogy regényeket vagy 
újságokat olvasna, öleléssel, mézes szóval rávette az 
urát, hogy szökjenek meg fészkükből, az öreg Ivanicsné 
gondjai alól. A férj rá állott s egy szép napon, a mig 
az anyós a vásárban czifra kendőt s szép viganót 
vásárolt a menyecskének, rámás czizmát s varrott lajbit 
fiának, a boldog férjnek, ezek szépen felpakkoltak puha
párnát, piros ládát, búzát, lisztet, hízó disznót s mindent 
mi a háznál csak volt s mint a férjnek igaz jussát, 
rendre szépen elhordották. Elhült az anyósnak vére, 
mikor este hazatérve, látta, hogy a háza üres. Azon
ban ő maga sem rest, a biztoshoz megy egyenest s 
feljelenti a szökött párt s kéri a sürgős nyomozást. 
Megy a biztos rendőrökkel megkapják a fiatal párt s 
az anyós kívánságára bevitték a rendőrséghez, ahol 
aztán szép szerével, hol szidással, hol szép szóval si
került a házirendet helyrehozni, a fiatal párt az anyós
sal kibékíteni. Örömmel vitték el a sok párnát, ládát, 
s igy hamar véget ért a kis családi dráma, szerencsére 
teljesen vigan.

— Pályázatok. 1400 frt évi fizetés, 250 frt lak
pénz, 60 m. kemény tűzifa és a szabályszerű napidijak 
élvezetével javadalmazott, nyugdíj igényű, városi mér
nöki és 500 frt évi fizetés, 15% lakpénz és tüzifaátalány- 
nyal javadalmazott városi irnoki állásra pályázat van 
hirdetve. A kérvények márczius hó 15-ig adandók be 
a polgármesteri hivatalba. Ugyancsak pályázat hirdet- 
tetik a halálozás következtében megüresedett városi 
tiszti főorvosi állásra is, mellyel összesen 1000 frt évi 
fizetés, 15% lakpénz, faátalány stb. javadalmazása 
van egybekötve. A pályázati kérvények Horváth Béla 
főispánhoz czimezve a polgármesteri hivatalba nyúj
tandók be. -- Pályázat hirdettetik az itteni kir. adó
hivatalnál a lótiszti állásra 2 hét alatt.

Mulatságok.
Steingrube szomszéd nagyközség „báld“-ja, 

mint azt előre láttuk, minden várakozást felülmúló 
módon sikerült. A nagyközség kupaktanácsa és a köz
ségi tagok ugyancsak kitettek magukért és méltán 
irigykedve nézhetünk mi Selmeczbánya kisközségbeliek 
a szomszédos Steingrube nagyközség e fényes sikerére. 
A „báld" megtartását, a meghívókon kívül, a kisbiró 
dobszó mellett adta tudtára még szerdán mindazok
nak, kiket illet. No de soha se, azaz nagyon is, hittük, 
hogy e két község falain belül annyi szép, tűzről pat
tant magyar menyecske és leányzó van, ha arról a 
„báld“-on meg nem győződtünk volna. Az egytől-egyik 
magyar jelmezben megjelent hölgyek és a községbeliek 
— kiki saját állásához mért öltözékben, a biró, feö- 
penna, bakter, sakter stb. stb. — mind pompásan 
festettek és tarka képét nyujták ezen érdekes,- pajkos, 
de egyszersmind kedélyes mulatságnak. A tánezrend 
pirosán tarkáló kendőkre volt nyomatva eredeti stein- 
grubeni szójárással és e kendők a hölgy közönség közt 
lettek kiosztva. A maga nemében klasszikusan össze
állított nyeremény tárgyak is sorsoltattak ki s mind 
ez csak emelte a jókedvet és az animot. A táncz igazi 
magyaros csárdás jókedvvel a reggel beálltáig tartott.

Jelmezestély. A „szandriki ezüstáru gyár“ kaszi
nójában múlt hó 26-án rendezett hangverseny, ének 
előadás és tanczczal egybekötött jelmezestély valóban 
fényesen sikerült. A szandriki műkedvelői zenekar tagjai 
mind csikós ruhákba voltak öltözve és pompásan 
festettek; nemkülönben a szebbnél-szebb jelmezekben 
megjelent hölgyek és urak is. Hein Ferencz teremtőtárnai 
bányagondnok a sikerült, elegáns estély főrendezője 
rendező társaival ugyancsak kitettek magukért s övék 
a főérdem, hogy a mulatság minden tekintetben párját 
ritkította. A kaszinó egyik helyiségében „magyar csárda" 
volt berendezve, hol ízletes székely gulyás és más 
magyaros ételek, reggel a táncz után pedig pompás 
korhelyleves lett feltálalva. A csárda művészi kivitelű 
képekkel és festményekkel volt díszítve. Ily dekoráczió 
csakis a szandriki ezüstáru gyár művész álkalmazott- 
jai képesek alkotni. — A mulatságot a szandriki 
műkedvelői zenekar játéka nyitotta meg és a sikeres 
kupiék, énekek és előadások után következett tánezhoz 
a zenét. Bartos Lajos kálnai czigányprimás bandája 
játszotta. A jelmezestélyen az ezüstgyár nemeslelkü 
zseniáli megalapítóján lovag Berks Róbert csász. 
és kir. kamarás és szeretőire méltó neje ő méltósá
gaikon kivűl részt vettek nemcsak Hodrusbánya és 
Teremtő-tárna, valamint Szandrik, Alsó-Hámor, hanem 
agaramvölgynek Bars-Szenl-Kereszt, Zsarnócza Újbánya 
stb. intelligens elemei. A táncz a legnagyobb animó 
mellett reggel érte végét. A szép mulatságon Selmecz- 
bányáról is többen vettek részt.

Monstre hangverseny. A helybeli apácza zárda 
szegény növendékei javára városunk összes, számba 
vehető zenei tényezőinek rendezése és közreműködése 
mellett ápril hó 23-án monstre hangverseny készül, 
mely úgy az előadandó darabok, mint a nagyszabású 
rendezés dolgában felül fog múlni minden eddig váro
sunkban rendezett műkedvelői hangversenyeket. Még 
csak annyit árulunk most már el, hogy a nagyszabású 
hangversenynyel egybekötött s persze tánczczal végződő 
estély védnöknőjéül méltóságos Horváth Béláné főis
pánunk szeretve tisztelt kedves nejét óhajtja a rende
zőség megnyerni, ki közönségünket már a múlt évi 
vöröskereszt-egyleti bál alkalmával lényének lebilincselő 
megjelenésével és szeretetreméltó előzékenységével meg
nyerte; ő méltósága, bizonyára engedni fog a közóhaj
nak és e nemes czélu estély védnökségét el fogja fo
gadni.
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Selmeczi teleton-hirmondó tudósítása.
Zóná idő: márczius 6-ika, vasárnap d. e. 9 óra pontban.
Hírmondói üzenet többeknek. Múlt hó 29-én lezajlott 

szerkesztőségi díszvacsorán megjelenteknek mi mondunk köszönetét. 
Igen megtisztelve érezzük magunkat és nagyon őrölünk, hogy min
den jól sikerült. A feltálalt fogasok Hornyaesek úr vaskereskedéséből 
valók voltak, a hol még sok és kiválóan Ízletesek kaphatók. A 
vacsoráért semmiféle pénzt el nem fogadunk, azzal mi tartozunk, 
legfeljebb a hátralékos csekély 1 frtnyi évnegyedes előfizetést kér
jük, azt is csak azért, hogy ismét rendezhessünk valami böjti ka
lamajkát telefonunk utján.

Külföldi híreink.
Zola a börtönbüntetés helyett azt fogja kérni, hogy szám

űzzék Selmeczre, itt úgy is az Isten háta megett lesz.
A görög kormány a merénylőt, a ki oly ügyesen lőtt a le

vegőbe s aki ezáltal a királyi házat népszerűvé tette, a rendőrség 
főfelügyelőjévé nevezte ki.

Berlin, február 26. A német császár ebébelt.
A cseh tartománygyiilésen mindennap azt határozzák, hogy 

a tárgyalásban nem vesznek részt és nyomban el is hagyják a 
termet.

Sbolianski odesszai kereskedő 50000 tonna kőszenet sikkasz
tott el, egész vagyonát lefoglalták

Selmeczet érdeklő politikai hir: Koppenhágai Keresztély ne
vezetű úri ember ebédelt és egy imát rebegett el fia megszabadu
lásáért.

Bulgáriából jelentik, hogy Ferdinánd abban a reményteljes 
állapotban van, hogy a bécsi udvarnál kihallgatást nyer.

Olcsó építőanyagot tudunk. Metz városnak várfalait lerom
bolják

Kómában a diplomácziai testületben annyiban történt változás, 
hogy 5 leány és 1 fiú gyermekkel szaporodott

Belföldi híreink.
A budapesti rendőrség szívesen lefotografál akárkit, most más 

dolga nincB, mert a rendet úgysem kell őrizni.
Kutyabagoson a kormánybiztos azt látta, hogy a czuczilisták 

ezuczliztak, erről sürgős jelentést tett.
Egyik fővárosi tanácsnok megtiltja, hogy a hivatalnokok a 

hivatalban villásreggelizzenek, kivételt a gyönge szervezetüekre 
tesz, azok ehetnek — félreeső helyen.

A Szalavszky—Rakovszky ügy összezsúgorodott egy közös 
Szaraszky ügygyé.

Apponyit azért választják be az Akadémiába, hogy legyen 
egy kimagasló alakja.

Egyik budapesti estélyen hegedült egy csodagyerek, hogy 
a lámpaláznak ne legyen nyoma, a kis csoda bizonyos ülőkén ülve 
muzsikált.

Bakabányán a soczialismustól nem kell félni, mert Várkonyi 
és társai nem tudnak tótul.

Balassa-Gyarmat és Ipolyságh közti vasúti állomásokra a 
tavaszi menetrend szerint Fiúmén át lesz a legrövidebb ut.

Léva gyorsvonatért folyamodik, hogy a ludfertáljok szállítás 
közben meg ne büdösödjenek.

Ha villamvillagitásunk Körmöczével közös lesz, akkor már 
este 7 órakor nekünk is le kell feküdnünk, mert ott ebben az órá
ban már nem szabad világosságnak lenni még nyáron sem, nyáron 
ponyvával takarják be a várost.

Székesfekérvár árverésen megvette a székesfehérvári színházat, 
sokszor mondtuk, hogy licitáljunk mi is rá, a jó alkalmat megint 
elszalasztottuk.

Szklenón a kursalon betört ablakait üvegezik, ez megújuló 
tartós hideget jelent.

Tordáról két malacz szökött meg, nálunk sikerült elfogni, 
másnap már a hűvösre kerültek.

H e 1 yi híreink.

A kinek van egy kis pénze, építsen hamar a Rovnára egy 
házikót, a részvénytelen nyaraló társaság jó pénzért veszi meg.

Beszélni ezüst, hallgatni arany és az óvári levéltár égéséről 
mélységesen hallgatni — gyémánt.

Merő rágalom az a hir, hogy az elöljáróság az elégett levél
tár hamvaival hamvazkodott hamvazó szerdán.

A vihnyei vendéglős már nagyban vásárolja a tyúkokat, a 
melyek a gyógyvíztől a nyárra idei csirkékké változnak.

Goromba kéregetőink közt a rendőrség Sasku-féle illemtanokat 
osztogatott szét.

A ki a rókáknak kitett striehnint ellopja és megemészti, 150 
írtig terjedő jutalomban részesül.

Legújabb hir szerint a czipőgyár, kötőgyár és a lelenczház 
egy nagy épületben lesznek, mert igy van az helyén.

Selmeczi fületlen gomb : A vasútnál és a postánál azért kell 
tudni magyarul, hogy a dohánygyári szivarok jól szeleljenek

A borvizsgálat eddig jól ütött ki a koresmárosokra nézve, 
mert a megkeresztelt hordókat nem láthatta a bizottság.

A nőegyletek számának szaporodásával növekedett a dajkáló 
apák száma is.

Kisvasutunk meghűlt, könnyebb influenzába esett, köhögése 
azonban nem aggasztó, hideg borogatásokat kap.

A takarékpénztár jubileumi közgyűlése alkalmából nedves 
helyiségeit megesapoltatja, hogy a hangulat vigabb legyen.

Aczélsörünk két hónapi vihnyei kúra után — meggyógyult. 
A legközelebbi kaszinói gyűlésünkön az ezen alkalomra köl

csön kért dákók ki lesznek állítva, a régiekkel addig a hernyókat 
szedik

íJ i r mo n d ó.

Apró hirdetések.

Egy jó karban levő zongora ; több db. sel- 
meezl takarékpénztári részvény; egy kert a 
leányvár alatt; egy nagy ház telekkel Hodrus- 
bányán; egy teljesen jó karban lévő közös 
hadseregbeli gyalogsági önkéntesi egyenruha 
— eladó. — Több bútorozott hónapos szoba, e y 
I. emeleti 2 szobás lakás bérbeadó.

Felvilágosítást ad e lap kiadóhivatala.

Hirdetmény.
Az ipolysági k ír. törvényszék 4-65/cs. 98. sz. vég

zésével vagyonbukott Stössel Sándor rőfös-, divat- és 
rövidáru üzletében levő 1301 frt 65 krra becsült áruk
nak az üzlet folytatása mellett való értékesítését, ked
vező ajánlat esetén azoknak szabad kézből való el
adását engedélyezte.

Értesítem ennélfogva az érdeklődőket, hogy aján
lataikat írásban vagy szóval bármikor az üzlet meg
nyitása után is nálam megtehetik.

A becsár 9O°/o-án alóli ajánlatokat figyelembe 
veszek.
Bánatpénz létété nem szükséges.
Az ajánlat elfogadása esetén a vételár készpénz

ben azonnal lefizetendő.
A jogügylet a csődtömegre csak a kir. törvény

szék jóváhagyása esetleg a csődválasztmány határozata 
után kötelező, vevőre azonban az írásba foglalás után 
azonnal.

A jogügylet jóvá nem hagyása esetén vevő be
fizetett pénzét kamat nélkül az értesítés vétele után 
azonnal visszakapja.

A bolthelyiség junius 30-íg a csődtömegtől, azon- 
a tulajdonostól kibérelhető.

Az áruk bármikor megtekinthetők.
Selmeczbánya, 1898. márczius 3-án.

Dr. Wagner László, 
ügyvéd, csődtömeggondnok.
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A selmeczbányai 
kereskedelmi és hitelintézetnél 

elzálogosított és lejárt 360., 370., 373., 387., 409., 419., 
420., 424., 432., és 441. záloglevél számszerinti érték
tárgyak f. hó 22-én az intézet helyiségében d. u. 2 
órakor nyilvánosan elárvereztetnek, ha ezek t. hó 21-ig 
be nem váltatnak vagy meg nen hosszabbittatnak.

Selmeczbánya, 1898. márczius hó 6-án.
A selmeczi kereskedelmi és hitelintézet.

Gyár: Alsó Hámor, Barsmegye.
Gyári főraktár: BUDAPEST, Andrássy-ut 29. (I. em.) 

Raktár: BECS, I., Seilergasse S. szóm.

A „S2AWÍMK” e2ü$tarü*gy<r,
mely az 1752-ben Selmeczbányán alapított Geramb J. J. unió tulajdona, 

saját vagy adott rajzok szerint előállít:
1E3T m i n d e n ii e m ű e z ii s t á r íl 1,

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

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

pipere-tárgyakat, stb. stb.

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 szerencsém, 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.

Ezen alkalomból egyszersmind bátor vagyok a n. é. közönség b. tudomására hozni, 
hogy ugyanezen házban levő fűszerüzletemet a szomszéd bolti helyiségbe helyeztem át.

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

üveg- és porczellán kereskedő.
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házakhoz alkalom adtán minden e szakmába vágó czikkeket készségesen

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

30,000nyeremény.
I. magyar kir. szabadalmazott

OSZTÁLYSDBSJATSK 

80,000 sorsjegy 30,000 nyeremény. 
Hatodik osztály.

Betét 24 korona.
Húzás: 1898. márczius 9.— á p r i 1 6-ig.
Legnagyobb nyeremény a legszerencsésebb esetben.

Korona
1,000,000 (egy millió).

; Figyelmeztetnek azok, 
| kik I., II., Ili , 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-sö, Il-ik, Ill-ik, 

■ IV-ik illetve V-ik osz- 
; tályra szóló sorsjegye
ket vásárolták, termé- 

; szetesen a Vl-ik osz- 
j tályú betét lefizetése 

mellett.
Az VI. osztályú sorsjegyek árai:

Nyer, és jut.
Kor. 600000 
nyer.
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á 
á 
á 
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1
1
1
1
1
1
2
3
20
50
400
720
1000 á

278OO_á 
30,000

400000 
200000 
100000 
60000 
40000 
30000 
20000

á10000 
5000 
2000 
1000 

500 
200

á 
á

Korona. 
600000 
400000 
200000 
100000 
60000 
40000 
60000 
60000 

200000 
250000 
300000 
720000 
500000 

5560000 
9,550,000

á 
á 
á

Egy egész .... 24 kor. - fii. = 12 frt — kr
Egy fél............................12 „ — „ = 6 „ -
Egy negyed ... 6 „ — „ = 3 „ — 99
Egy nyolczad . . 3 „ — „ — 1 „ 50 99

Az VI. osztályra szóló vételsorsjegy ára azonban:
Egy egész .... 160 kor. 80 frt.
Egy fél.......................... 80 „ = 40 „
Egy negyed ... 40 „ 20 „
Egy nyolczad ... 20 „ aaa 10 kr

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

Ezen húzásnál a nyerhetési esélyek a legelőnyösebbek.

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

SELMECZBÁNYÁN. (Kis állatvásár-tér.)

[JJ ÜZLET MEGNYITÁS!!! • • • 
Bátorkodom a helybeli és a vidéki nagyérdemű közönség becses tudomására hozni, 

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

üveg* és porc2ellánkereskedést rendestem be.


