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csak a „Selmeezbányai Hetilap11: 
Egy évre........................  4 frt.
Fél évre......................................... 2 „
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Hivatalos, magán és nyílt-téri hirdetések megállapított díj

szabásunk szerint számíttatnak és minden általunk közölt 

hirdetésre felvilágosítás ingyen adatik.

Megjelen minden vasárnap.

A Bánffy-kormány és városunk.
Négy évnél tovább tartotta kezében Magyar

ország kormányrudját Bánffy Dezső báró, immáron 
e hatalmi polcznak búcsút mondat volt minister- 
elnökünk.

Ezen aránylag rövid, de mégis oly hosszú
nak tetsző idő alatt városunknak is volt nem 
egyszer alkalma közvetve és közvetlenül is az 
ő kormányával érintkezésben állhatni és bizony 
nagyon sokszor jóakaratára ráutalva lenni.

Sohasem tartoztunk azok közé, kik a fel
tétlen hízelgésnek emberei a hatalom legnagyobb 
polczán álló iránt; de azok közé sem tartoz
hatunk, kik a bukott nagyság fölött kár
örvendeznek.

Igaz, hogy sokszor, talán számtalanszor 
emeltünk panaszt azért, hogy e város aspiráczióit 
a Bánffy-kormány nem eléggé méltatta, nem 
eléggé vette figyelembe és sok oly intézményt 
hagyott meg, vagy létesített máshol, mit itt 
inkább tehetett volna; ámde hálátlanok sem 
akarunk lenni azon jó akarat iránt, melyet váro
sunkkal szemben elég sok esetben tanúsított.

A bukott nagyságon rugdal még a nyomorult 
törpe is.

Mi selmecziek ily nyomorult szerepre nem
csak, hogy nem vállalkozunk, hanem egyenesen 
perhoreskáljuk azt és nem feledkezünk meg 
arról, hogy a Bánffy-kormány mégis csak 
mennyi jóakaratot tanúsított akkor, a midőn 
városunk újabb díszét, az uj akadémiai palotát 
felépittette és az apácza-zárda felépítéséhez is 
3000 írttal hozzájárult.

De a Bánffy-kormány még egyebet is tett 
városunk javára. -Létesítette a czipőgyárat és

A matador.
— Lugowoi után a „Selmeezbányai Hetilap11 számára. —

Gran Plaza de Toros F
Rekedtes bömbölés rezegteti meg a forró levegőt. 
Toporzékolva rohan elő egy bika, amelyet a vak

sötét ketreezben töltött néhány óra a végsőig fölinge
relt. A nap izzó fénye és a tágas aréna elhódítják. 
Ormótlan fejét a földre sülyeszti és dühében nagyokat 
fújva kezdi patáival a homokot kapálni.

Most föltűnik vadul villogó szeme előtt egy rikító- 
vörös, boszantó folt. Egy kapeádor kiterítette lobogó 
köpenyegét és rákezdi játékát. A bikát bántja ez a 
szemébe tolakodó folt; fejét himbálva villámgyors ugrás
sal reátör, hogy széttépje. Félelmetes szarva azonban 
csak a sárga homokban von barázdát, mert a kapea- 
dor elkapta előle köpenyegét és incselkedve kezében 
lóbálja.

Itt, ott, amott tűnnek föl a gyűlöletes foltok és a 
bika jobbra, balra, előre, hátra fordul ellenségei meg
semmisítésére.

De ők alattomos módon szöknek előle a néző
közönség helyeslő moraja mellett.

Az aréna egyik sarkában várakoznak már a ló
háton ülő, hosszunyelü lándzsával fölfegyverkezett piká- 
dorok. A bika a kapeádor-hajszában feléjük kerül és 
bőszülten neki rohan a legközelebb álló lovasnak. A 
pikádor egyenest maga elé tartva [szúró szerszámát, 
annak apró vasélét oly biztossággal szúrja a bika nyak- 
szirtjébe, hogy azt egy pillanatra megállítja rohamában, 
mialatt a megtámadott lovas oldalt rántja paripáját, 

ezáltal népünk, munkásaink jobb kenyérkere
setét előmozdította.

Már-már válságos bányászatunknak meg
adta a módokat, hogy az nagyobb üzemi meg
szorítás nélkül folytatható legyen és igy nagyon 
sok ember kenyerétől el ne essen.

Megcselekedte azt, hogy városunk egyik 
büszkesége, az ev. lyceum állami segélyben része
sült. Más tekintetben is kedvezményeket nyújtott 
városunknak és sok előnyt kilátásba helyezett.

A politizálás lapunk keretén kívül esik; 
de mi politizálni nem is akarunk. Arra az egyre 
akarunk csak rámutatni, hogy ne legyünk hálát
lanok a Bánffy-kormány iránt; ne legyünk 
hálátlanok még akkór sem, a midőn sokszor 
felzudultunk az ellen, hogy minden (katonaság, 
felsőbb leányiskola, pénzügyigazgatóság, törvény
szék, csendőrszárny-parancsnokság, bányakapi
tányság stb. stb. idehozatala) iránti kívánal
mainknak eleget nem tehetett.

Hiszen a midőn mi selmecziek mindezt 
kívántuk, úgyis tudtuk, hogy valamennyit meg
kapnunk lehetetlenség és sokszor megelégedtünk 
az úgynevezett— előjegyzésbe vétellel.

Városunknak tehát nincs éppen oka arra, 
hogy a lelépett kormányfő iránt háladatlanságot 
tanúsítson.

Ne tartozzunk azok közé, kik a hatalmat 
gyakorló iránt hízelegve, a sors forgandósága 
mellett e hatalmi prestizsét elvesztővel szemben 
pedig kárörvendezve viselkednek; mert az ily 
viselkedés csak megvetést érdemel.

A közéletnek néha nagyon heves és kor
látlan küzdelmében is bizonyos nobilitásnak kell 
nyilvánulnia, ha a társadalom az igazi műveltség 
jellegére akar igényt tartani.

hogy a fenyegető szarv ismét ártatlanul csak a levegőt 
és a homokot barázdálja. A lándzsádöféstől még inkább 
fölingerelt állat vértfagyasztóan bömbölve, körülvágtat 
a köröndön és mielőtt a második pikádor fegyverét 
használhatná, már is belemélyed a szarv a remegő Iá 
altestébe tízezer izgatott néző viharos tapsolása és 
brávóhangjai mellett. A bukfenczező ló maga alá temeti 
lovasát és a kapeádorok hirtelen ott teremnek vörös 
köpenyeikkel, hogy az állat figyelmét áldozatától elte
reljék ; a szolgák az eszméletlen lovast elővonszolják a 
ló nehéz teste alól és a korlátok mögé viszik.

A bika tovább száguld. A földöfött ló vére befesti 
szarvát és halántékát, állkapcsán végigcsurog ajakáig 
ahol a szájból kifújt fehér tajtékkal összekeveredik és 
rózsaszín pelyhekben hull a porondra.

Kürtszó Laliik! A pikádorok eltűnnek és helyet
tük jönnek a banderillók!

„Milyen helyrelegények ezek!“ kiáltja valahol a 
magasban egy női hang.

A zsibongó tömeg, amelynek idegeire kellemesen 
hatott a végigélvezett vérengzés, emelkedett, derült 
hangulatban van. Az ezután következő látvány kevésbbé 
véres, bár igen veszélyes és a testi ügyesség bámula
tot keltő tanúsága. Milyen ügyesen kerül ez a flezkó 
a bika útjába és rémgyorsan tűzte a szilaj állat nya
kába a banderillát, az éles horgu, tarka-barka papir- 
zászlócskákkal fölékesitett nyilat, amely a szegény pá
rának égető kínokat okoz. A banderilló félreugrott és 
a bika inég csak meg sem láthatja ellenségét. Menny
dörgő taps a jutalom!

Újra kürthang! A banderillók távoznak, a mata-

De hagyjuk ezt.
A béke helyre állott és magyar álladalmi 

életünk egén egy újabb biztató fénysugár 
dereng.

Megkezdődik ismét a komoly munka ideje 
és remélhetőleg megoldódnak azon fontps fel-' 
adatok, melyek megoldását álladalmi életünk el- 
odázhatatlanul megkövetel. ; ‘•‘3 ::í;

Ezek közé tartozik a közigazgatás rádiká-( 
lis reformja, ,

’ Elmondhatnék róla a költő szavát: „múl
nak napok, hónapok, de én nem érzem, én-halott 
vagyok.14 •

Hány — nem nap, vagy hónap—v^vÁnitlt 
el az óta, hogy a minden izében mizeiCbilis 
közigazgatás reformálása tervbe vétetett.

Törvény javaslati tervezetek is elkészültek. 
Sőt hozatott egy „lex Szapáryana“ is, mely .két ' 
szakaszból áll és örök nevetséges példája marad 
annak, milyen korcsszülötteket alkothat a törvény
hozás.

És a „lex Szapáryana“ után következet^,, 
sok idő múltán az „ex-lex.“ — Hál' Istennek 
ennek is vége van és Selmeczbánya városa is 
szivvel-lélekkel csatlakozik azon városok sorá
hoz, melyek az „ex-lex“ állapotot szült közjogi, 
indemniti és kiegyzési kérdések elintézése után 
főképpen a közigazgatás helyes, a népéletet és 
honi viszonyainkat alaposan figyelembe vevő 
reformálásokat sürgetik.

Úgy tudjuk, hogy Széli Kálmán miniszter
elnök veszi át a belügyminisztérium'vezetését is.

Oly kéz ez, melybe mi és velünk minden 
magyarországi város megnyugodhatik.

Bízvást remény élhetjük tehát, hogy e fő- 
fontosságu, égetően sürgős reform, mely tartlia- 

dor lép a küzdőtérre délezegen és vakmerőén, itt ő az 
egyeduralkodó. Ezernyi tüzes bogárszem tapad szere
tettel sugár hajlékony termetére. Ő egyedül fölveszi a 
harezot a dühödt állattal, amely féktelen haragjában1 
még az oroszlánnál és tigrisnél is borzasztóbb. Bal
kezében egy bot, a muléta, reáerősitett vöröskendőve 
az állat fölingerlésére, jobb kezében a rövid, egyenes 
kard, a melylyel a tusát be kell fejeznie. A matador 
jól tudja: részéről parányi vigyázatlanság is elegendő 
arra, hogy menten a halál fia legyen. De éppen ez a 
gondolat, a merész játék az élettel, ejti őt valóságos 
mámorba. Szive lázasan dobog, nem a félelemtől, 
hanem annak büszke tudatában, hogy most minden 
igaz spanyol irigylendőbbnek tartja az ő sorsát, mint1 
a koronás főkét.

A matador a bősz állat elé állt és boszantja a' 
mulétával. A bika vérben forgó szemekkel neki rohan, 
de egy kecses oldalugrás és a megcsalt által czélját 
tévesztve térdre bukik. A mint ellenfele vörös zászláját 
újra megpillantja, megint csak neki esik, azonban már 
fél ettől a ravasz embertől és két lépésnyire meg
állapodik előtte. A matador kihívó mosolylyal lábaihoz 
vágja a mulétát. A bika hátrahökken, azután féke
vesztett dühében, otromba, földet rengető dobogással 
neki fut a matadornak. íme ez a döntő pillanat! 
A vészes szarv kész a vakmerő embert a levegőbe 
röpíteni, midőn az éles aczél az állat szügyén át, a 
szivet általfurva egészen markolatig belehatol az eleven 
húsba. A vonagló állat odarogy kegyetlen kínzója elé 
és vére patakként ömlik szájából a szintér össze
taposott fövényére.
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tatlanná vált közigazgatásunkon gyökeresen 
javítani fog, nem sokára életbe lép.

A sok ideig felzaklatott ország ezen czél 
elérését most már senkitől sem várhatja el 
annyira, mint a belügyminisztérium vezetését is 
magára vállalt uj miniszterelnöktől és nagy 
pacificátortól — Széli Kálmántól.

Üdvözöljük őt mi selmecziek is igaz szív
ből és melegen óriási feladatok megoldására 
várakozó, nehéz, de egy nemzetet, országot kor
mányzó hatalmas állásában!!

.......................... ■ > ... I —,■■■- ' : . .w. »- ■ , -------------■ ....... 

A jótékonyság nemtői.
Ős időktől mindig a női szív volt az, melyben a 

finomabb, nemes érzelmek és eszmék mintegy oltár
helyet találtak; mely megőrizte, ápolta azokat.

Midőn a harcz zajától elnémul minden csendesebb 
lágy hangzat s a férfiak lelkét a hadisten tartja fogva, 
mi lenne a könyöriiletesség, az emberszeretet gyöngéd 
virágaiból, ha a női gondosság nem óvná meg az 
eltipratástól ? < > ? • -a:

De béke idején is a könyörületesség, az igazi 
emberszeretet lángja legtisztábban, legmagasabban a 
női szivekben lobog.

A jótékonyság terén ős időktől női alakok válnak 
ki, kiknek áldott emlékezete tündöklő csillagként ragyog, 
kik csak azért látszottak születni, hogy szelíd nemtőkként 
az emberiség boldogitásán munkálkodjanak. Igen e nők 
a jótékonyság nemtői;' s lábuk nyomában hálaköny 
fakad mindenütt.

A férfi szivét elfogja a szenvedély, a dicsvágyj 
talán a bosszú; erő a fegyvere, ellenfelét letiporni a 
gyönyöre.

A nő beköti az ütött sebet; fegyvere a szeretet, 
s a lesujtottat felemelni: abban telik gyönyöre.

Hány intézet van, mely áldás a szegényekre, az 
elhagyottakra, s mely női szív nemes feldobbanásának 
köszönheti létezését!

Nem szükség a múltban kutatnunk, hogy a' jóté
konyság ily nemtőire akadjunk.

Most, legújabban, Selmeczbánya városát is érin
tette ily tündér keze.

E hó 21-én a táviróhuzalon ama rövid, de meg
örvendeztető hir érkezett Horváth Béla főispántól, 
hogy Hirsch báróné 12.000 frtot utalványozott ki a 
sélmeczi árva- és szeretetház czéljaira.

Ki ne ismerné, ki ne hallotta volna a boldogult 
Hirsch báró és az özvegyen maradt Hirsch báróné 
páratlan jótékonyságának hírét ? !

Nincs világtájék, nincs talán ország Európában, 
melyben nem volna jótékony kezének nyoma.

De miért, hogy most éppen Selmeczbányára 
gondolt a nagylelkű hölgy?!

Hát ezt egy másik nemes hölgy melegen érző, 
emberszeretö szivének köszönhetjük, Horváth Béla 
főispán nejének, ki Bánffy Dezső báró közvetítésével 
eszközölte ki Hirsch bárónőnél amá nagylelkű ado
mányt, melylyel együtt a létesítendő árva- és szeretet
ház alaptőkéje immár több mint 26 ezer forintot 
tesz ki.

Ez adomány hatalmas lépéssel közelebb vitt a 
szeretetház megvalósításához, vagyis, mondjuk, meg
valósításának lehetőségéhez.

Csak hozzá kell fogni.
A tőkét most már czéljára fel kell használni! 

awp— i mi i i u i i iiii ■■
Az ujjongó tapsnak se vége, se hossza! Virágok, 

szivarok, kalapok, pénz, szóval a mi éppen a néző 
kezeügyébe akad, röpül az árenára a szerencsés győző 
számára. Údvkiáltások, beczéző nevek minden oldalról 
és mindenütt lelkesült arczok.

A matador mosolyogva hajlong, az egyik virág
csokrot röptében elkapja és köszönetét integet vele 
mindenfelé.

De hallga! Halotti zene! A kapuk megnyílnak, 
négy fölsallangozott öszvért hajtanak az árénába. A 
szolgák hozzájok erősitik a bika és a fölnyársalt lovak 
tetemeit és az öszvérek vágtatva hurczolják azokat a 
küzdőhely egy félreeső zugába. A vért befödik homokkal 
és a tömeg élénk fecsegés közben várja a vérengzés 
folytatását.

*

Irtózatos ösztöne az emberi természetnek, a mely 
a vér látását szomjuhozza!

Legyőzött gladiátor . . . lemészárolt bika ... ki
fütyült színész ... becsületétől megfosztott ember
társ . .. Más alakban ugyanazon ösztön, különböző 
korokban ugyanazon tömeg.

Az a nyers tömeg rohan, öklelődzik, kézzel-lábbal 
töri magát, hogy a legyőzött végvonaglásaiban gyönyör
ködhessék, pedig az élet-halál harcza eltorzítja a 
győztes arczvonásait is 1

Nagy, szent a czél, mely ki lett tűzve.
Minden egyes elveszett, elzüllött emberélettel nem

zetünk fájának egv-egy levele vész el.
De nemcsak nemzeti szempontból; az emberkö

telesség szempontjából is múlhatatlan, hogy amaz 
árva- és szeretetház mielőbb felépüljön.

Csak gondoljuk el, mennyi szegényt elhagyott, 
árva gyermek szenved, tűr és pusztul, mennyi szegény 
árva gyermek bujdokol talán hajléktalanul, S könnyel 
szemében ébred, könnyel szemében dől kimerültén 
valahol a nyomor álmára.

S e könnyeket akarja felszáritani Horváth Béla 
főispán nerneslelkü neje; e könnyeket akarja felszá
ntani a jótékonyság nemtöje, Hirsch báróné.

Isten áldása kísérje lépteiket!!

KÜLÖNFÉLÉK.
— Személyi hírek. Farbaky István orsz. 

gyűl, képviselőnk Budapestre, Krepuska Lajos 
városi mérnök Brassórar utazott, utóbbi a fából elő
állítandó légszeszgyártás tanulmányozása miatt.

— Nerneslelkü nagy adomány, özv. Hirsch 
bárónő a selmeczbányai árva és szeretetház javára 
tizenkétezer frtott adományozott Horváth Béláné ő 
méltóságának s illetve Bánffy Dezső miniszterelnök 
közben járása mellett. A nagyszerű jótékonysági ado
mánnyal, mely most már lehetővé teszi az árva és 
szeretetház létesítését, másod czikkünkben foglalkozunk.

— Eljegyzés. Künstler János lyc. torna
tanár jegyet váltott Vn uc sk o Ilonka kisasszony
nyal, özv. Vnucskó Ferenczné bájos leányával.

— Egy fiatal asszony halála. Valkovits Károly 
kir. közjegyzőnk fiának 29 éves neje szül. Amman 
Margit hosszú szenvedés- után meghalt Besztercze- 
bányán e hó 19-én. Temetése nagy részvét mellet 
ment végbe f. hó 21-én Beszterczebányán. Az ily fia
talon elhunyt úrnőt férjén és a kiterjedt, előkelő rokon
ságon kivűl két kis gyermeke is gyászolja.

— Tűz volt a múlt héten Bélabányán, még pedig 
a város kellő közepén. A tüzet gyújtogatás okozta és 
a tettesek rablási szándékból gyújtották fel a házat, de 
szándékukat nem vihették keresztül és megugrottak. 
A tettesek eddig ismeretlenek, de a hatóság erélyesen 
nyomoz és eljárása közben több régebbi, különösen a 
Lestyánszky József kárára elkövetett lopást derítette ki. 
A tüzet a bélabányai ügjes tűzoltóság lokalizálta és 
igy annak terjedését megakadályozta.

— A honvédszobor érdekében erősebb mozga
lom indult meg városunkban, amely bizonyára a legszebb 

■ eredményt fogja elérni. így Szitnyai József polgármester 
és Sztancsay Miklós főjegyző aláírásával lelkes hangú 
felhívás intéztetett a közönséghez az e hazafias czélra 
való adakozás iránt és ennek kapcsán nyomtatott gyűjtő 
ivek is bocsájtattak ki. Mi is kaptunk egyet és kérjük 
t. elöfietőinket, olvasóinkat és barátainkat, hogy ado
mányaikat, bár mily összegűek legyenek, lapunkhoz 
czimezve küldeni szíveskedjenek.

— A „Nyaralókat építő részvény társaság" 
február 20-án tartott igazgatósági ülésén Krausz Kálmán 
ügyvivő igazgató részletesen beszámolt arról, hogy mit 
végzete tiszttársaival együtt az elmúlt hónapokban. A 
Wünsch épitőczéggel a szerződés megkötetett, mely 
szerint a felső-rónai vendéglő május végére teljesen 
készen lesz. Megtörtént a ezégbejegyzés, be van ren
dezve a részvénykönyv, kézbesittettek a részvények, 
melyeknek mindenki — ha talán más oknál fogva nem 
is, de azért föltétlenül — nagyon örvendhet, mert 
azokat jeles nyomdászunk Joerges igen csinosan állí
totta ki. Eddig összesen 948 részvény fizettetett be 
teljesen; az ezerből még hátra levő részvénynek tulaj
donosai, úgy látszik, kevésbbé bírnak szépészeti érzék
kel, melyet most már a társaság szokatlan módon lesz 
kénytelen beléjük oltani. A részvénytársaság eddig a 
következő összegeket fizette ki: a Wünsch ezégnek 
4000 frt, Szliuka cserepezőmesternek 450 frt 60 kr. 
fafuvarozás a Felső-Rónára 114 frt, a nyomtatványo
kért 179 frt 75 kr. bélyegző 4 frt 50 kr. Minthogy a 
vendéglőben levő terem kicsiny arra, hogy egy nagyobb 
társaságot befogadjon, az igazgatósági ülés elhatározta, 
hogy a vendéglő közelében egy tágas fedett táneztermet 
építtet nyári mulatságok számára. így természetesen a 
beruházási költségek meg fogják haladni a 10 000 frtnyi 
részvénytőkét, minek folytán kölcsön felvétele válik szük
ségessé. Ami már is a társaság életképességét jelzi. Fölötte 
kívánatos volna, ha a Felső-Róna telephonnal köttetnék 
össze a belvárossal. Minthogy ama szép helyünk úgy 
is jelentékeny városrészünk, az igazgatóság folyamodni 
fog a városhoz, hogy távbeszélő hálózatát terjessze ki 
arra is, mely esetben a részvénytársaság hajlandó a 
költségek felét fedezni. Az ülés nagyon behatóan vitatta 
meg a Csányi Ottó és Dr. Goldstücker Mark készitelte 
haszonbéri feltételeket, melyek alapján fog márczius 
27-én d. e. 10 órakor a városház termében a haszon

béri versenytárgyalás megtartatni. Csak sikerüljön egy 
megbizható, jó vendéglősre szert tenni, s akkor nyaraló
telepünk bizonyára rövid idő múlva közkedveltségnek 
fog örvendeni.

— A selmeczi honvédszoborra Ábrahám Győző 
Segesvárról egy koronát küldött be nekünk. Az össze
get rendeltetési helyére juttattuk.

— A járvány még egyre tart és az iskolák valószí
nűleg még továbbra is zárva maradnak.

— A törv.-hat. bizottság márczius havi rendes 
közgyűlésének határidejéül főispánunk f. évi márczius 
hó 14-ik (keddi) napját tűzte ki, melyen alkalmasint 
főispánunk fog elnökölni.

AF. M. K. E. selmeczi választmánya Farbaky 
István orsz.-gyül. képviselőnk elnöklete mellett e hó 
2S-án a városház tanácstermében szokatlanul látogatott 
gyűlést tartott. Szilágyi Aranka felsőhodrusi óvónő egy 
évi buzgó és sikeres működését azzal jutalmazza, hogy 
véglegesíti öt állásában Mint a belvárosban már meg
történt, a stefíultői és hodrusi egyesületi óvodákban is 
a felügyelő-bizottságok teljesen az 1891. évi XV. t.-cz. 
rendelkezése szerint fognak szerveztetni. A selmeczi ta
gok közgyűlése napjául a választmány ápril 8-a d. u. 
5 órában állapodott meg, mire már most felhívjuk a 
F. M. K. E. helybeli tagjainak figyelmét, mert ezen kiz- 
gyülés fogja újabb öt évre megválasztani a tisztikart és 
a választmányt, mely azután azon éveken át vezeti az 
itteni összes tagok megbízásából az egyesületi ügyeket.

A csütörtöki kirakó vásár nagyon langyán 
folyt le. A rendörséggtöbb apró lopások tetteseit kézre 
kerítette?

— Huszonötéves kereskedői jubileum. Márczius 
4-én lesz-25-éve annak, hogy köztiszteletben részesülő 
polgártársunk, Steiner Bernát rőfös kereskedő a keresk. 
és hitelintézet aligazgatója, törv. hat. bizottsági tag jó 
hirü üzletét alapította és az óta a kor igényeihez képest 
fejlesztette és kibővítette. Az iparkodó, derék keres
kedőnek mi is őszintén gratulálunk 25 éves jubileumá
hoz. Steiner Bernát ezen alkalomból a városi szegény
alap javára 20 frtot fog adományozni.

Állatkínzás. Már többször emeltek panaszt 
azon kegyetlenség miatt, mellyel az uj akadémiai palo
tához anyagokat szállító fuvarosok s illetve ezek kocsi
sai a szegény lovakat kínozzák. Múlt csütörtökön is 
az egyik fuvarozó kocsis a nagy terhet nem biró lova
kat durongokkal ütötte, verte, úgy, hogy az egyik ló 
majdnem elpusztult. Az állatkínzót a rendőrség azon
nal letartóztatta és szigorúan megbüntette.

„Hygiea“. A vörheny, a kanyaró és a difteritisz 
fertőző csirái még mindig alattomos támadással fenye
getik mindnyájunk egészségét, éppen’ a közegészség 
ügyének akarunk szolgálatot tenni azáltal, hogy rá
irányítjuk tisztelt olvasóink figyelmét a Schering-féle 
fertőtlenítő formaiin lámpára, a „Hygiea“-re, a melyet 
a gyógyászati és természettudományi egyesület f. évi 
február hó 11-én tartott közgyűlésén Schelle Róbert 
akad, tanár ur érdekes előadás kíséretében mutatott 
be a nagyszámú hallgatóságnak. Eddigelé a helyiségek 
dezinficiálására a kéndi oxydot, a klórt, a bromot 
s más efféle gázaiaku fertőtlenitőket használtak, mivel 
ezek finom eloszlásuk s nagy terjedési képességüknél 
fogva erre igen alkalmasak. Rendkívül nagy hátrányuk, 
azonban, hogy mindannyian az ember szervezetére is 
káros hatásúak, mérgezők s alkalmazásuk szakértelmet 
mindenre kiterjedő gondot kíván és a mi legkellemet
lenebb az egész házi rendet megzavarja, a háznépet 
foglalkozásában megakasztja. A „Hygiea“ ezekkel 
szemben azáltal válik ki, hogy 1. az emberi szervezetre 
nincs káros hatása, 2. könnyen kezelhető és 3. olcsó! 
A lámpa ára 1 frt 80 kr. hozzávaló 100 db. formaiin 
pastillának az ára ugyanannyi, úgy, hogy az összes 
költség 4—4'50 frtra tehető. A lámpa kezelése annyira 
egyszerű, hogy hozzá mellékelt használati utasítás 
biztos tájékoztatást nyújt. Mint értesülünk Marschalkó 
Gyula ur hozatott is már a „Hygiea“-ból nehány 
darabot. Ajánljuk tisztelt olvasóink figyelmébe annyival 
is inkább, mert ez a formalin-lámpa nemcsak a fertőző 
betegségek csiráinak kiirtásával megbecsülhetetlen, 
hanem járványmentes időben is nagy szolgálatot tehet 
szagtalanító és konzerváló hálásánál fogva. A fertőző 
betegségek csiráin kívül elöli a mikroorganismusoknak 
más nemeit is, s igy többek között a penészgombákat 
is a mi által nedves éléskamráinkban anyagi kártól is 
megóv. Ha figyelembe vesszük, hogy egyetlenegy 
pastillának (a melynek a vételára 2 kr.) elgázitása 
megakadályozza éléskamráinkban a penészgombák fej
lődését vagy szagtalanitja rosszlevegöjü helyiségeinket 
és ha meggondoljuk, hogy köbméterenként 15—2 
pastillát számítva 40 db. pastilla elgázitásával 20—27 
köbm. térfogatú lakáshelyiségeket fertőztelenithetünk 
alaposan, beláthatjuk, hogy a „Hygiea*  minden ház
tartásban úgyszólván nélkülözhetetlen.

— Az iráni vallás; Zorvaster. Az iráni az 
első dualistikus vallás, mely két istenséget állít szembe: 
a jónak és rossznak urát. Az irániak főistene kezdetben 
„az ég egész kereksége*  volt, a legerősebb isten „az 
ő ruhája az egész ég boltozata*.  Később a főisten 
Ahuramazda, „a mindentudó*.  Vele szemben a sötét
ségnek is támadt külön istene, Angromainiusz, ki foly
ton küzd fényes bátyja ellen. De hasztalanul. A sö
tétséget elűzi a fény, a rosszat a jó. Angromairiuszt 
legyőzi Ormuzd. 0 a béke, a boldogság istene; a föld-
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mivelés tanítója, mint Mondamin az amerikai indusoknál, 
„mindenttudó“, mint a biblia Ura, bölcs és magában 
boldog. Mindezek igen érdekes vonásai az iráni vál
lásnak ; érdekesek légióként azért, mert alapjai a mi
enknek, s igy az emberi léleknek, az emberi érzés kíván
ságainak, az egy ideáljainak mindenütt való egyenlőségét 
igazolják. E vallás részleteiről a legtudósabb kutatás 
alapján, költői szépségekkel gazdagon ir a Nagy Képes 
Világtörténet 14. füzete. Egy füzet ára 30 kr., egy kö
teté 
int. 
den

8 frt. Kapható a kiadónál Révai Testvérek írod, 
részv.-társ. Budapest, VIII., Üllői-ut 18.) s min- 
hazai könyvkereskedésben.
— Klincsok Náczó hundstosziár okoskodásai.
Hát sak megszűnte magát a zekszi-lekszi zállapot is bugye 

terasz pokoj ... De meddig fogja zesz magát tartanyi, to, bó 
prisszám, nem lehet tudnyi.

Sajnálnyi muszáj nekemnek szeginy Bánffyt, ki inig nagyobb 
pán volt, mint“bányászminister. Ző banyikokat sohasem bántotta 
de még segítette ... . Segítsen neki a mienk pán bohunk is 
Gliick aufl

Sak lem kár, hogy öreg városházáról elvitték létrákat 
Szerettem volna zutolsó perezemig látnyi egy „perpetum stabilét" 
(Zeszt a povadálást a zen zinzselliár zuramtól tanultam.)

Kezdem zészre vennyi; ha a banyikok,, csendesek, zasz ország 
is csendes. Hiszen, hej bó prisszám, mink hozzuk zeziist, zaranyat 
ki a föld mélyéből I

Lesz hát zárva és szeretetház Hirseh bárónő pompás szive 
bői .. . De mikor lesz szeginy, munkaközben munkaképtelenné 
vált bányászoknak proveziáns házuk zállam kasszájából ? Zaszta 
még tudnyi nem lehet.

Szeginy bányász nem dicsekszik, de dolgozik sokat csendesen 
és van zelismerés ezért? Ná moj dusu nincsen: sem zuraknak, sem 
nekünknek, Náczkóknak.

Megint tévedt zide valami népbolonditó zember szotyolista 
povedálásokkal; de zolyan kalpakot zadtunk neki, hogy zide többet 
nem fogja eljönni.

Muszáj nekem kiokoskodnyi, hogy mit zakarnak voltaképpen 
azok a szotyolisták. Zaddig is: „Pohvalenl"

A „Wiener allgemeine Versorgungsanstalt“ 
érdekeltjeinek egyesülése.*

*) Több oldalról tudakozódtak nálunk a fenti közleményben 
foglalt adatok iránt; ez a német nyelven megjelent felszójlalás e 
héten akadt kezeink közé, azonnal lefordítottuk és közöljük azt, mert 
udtunkk e vidéken is sokan hasznát vehetik.

Régi, már sokak által elfeledett esemény, hogy 1824-ben 
Béesben, az osztrák takarékpénztár vezetése mellett,^életbiztosításra 
egyesület alakult, a mely feladatává tette, hogy tagjainak 200 frt 
befizetése után és egy járadékkötvény kiszolgáltatása által növekvő 
jövedelmet létesít, a mely a túlélőknek 200 frt befizetést tanusitó 
járadékkötvényre 500 írtig emelkedő maximum-járadékot szol
gáltasson.

A ki ezt a 200 irtot nem fizette be azonnal, hanem csak 
ráfizetést teljesített, az ideiglenes kötvényt (Interimsehein) kapó tt 
a mely járadékkötvénynyel cseréltetett ki, a mint a befizetés elérte 
a 200 irtot, részben utánfizetés, részben pedig kamatozás, sor
solás által.

A résztvevők részint a belépési év, részint életkoruk szerint 
osztályokba, u. n. évosztályokba (Jahresgeselschaften) Boroztattak.

1850-ben, 26 évi fennállás után beállította az osztrák kor
mány a további befizetéseket. 1863-tól azonban mai napig újra 
történtek belépések, de akképen, hogy az 1863-ik évtől belépett 
tagok, egy egészen külön, uj korbiztositást képeznek, a melyeknek 
e társasággal csak az igazgatóságuk közös.

Ennek a régibb társaságnak az 1824—1850. évek közti 
résztvevőknek szólnak e sorok, mert ennek vannak Felső-M agyar 
országon különösen: Selmeczbányán, Beszterezebányán és Körmöcz- 
bányán sok-sok résztvevői. Az 1840-ik évben általánosan divó 
szokás volt, hogy az emberek magukat és gyermekeiket bevásárolták 
és alig volt olyan polgári vagy nemesi család, a mely akkor ebbe 
az intézetbe be nem lépett volna.

Szolgáljon tudomásul, hogy ez a társaság ma több mint 27, 
mond huszonhét millió forint vagyonnal bir, továbbá, hogy a leg
fiatalabb tagok 48 évesek, azok t. i. a kik születési évükben, 
1850-ben, Írattak be. 1850 óta nem történt több belépés. A részt
vevők száma tehát 48 év óta folyton fogy. Jelenleg van még 
14,000 ideiglenes kötvénytulajdonos. Harmincz egynéhány év múlva 
a társaság, a folyton növekvő vagyon kivételével megszűnik.

Azok a várakozások, a melyek ennek a biztositó társaságnak 
működéséhez kapcsoltattak, nem teljesültek. Mert ötven év óta el
enyészőkig csekély száma az érdekelteknek jutott a kilátásba helyezett 
életjáradékhoz, nagyobb részük nevetségesen csekély jövedelmet 
húz, mi alatt a fel nem használt vagyona a társaságnak évról-évre 
növekszik és ma már 27 millió írtnál többre rúg. Más szavakkal: 
a mit a tagoknak javára kellene folyósítani, azt visszatartják, úgy 
hogy végtére, az utolsó résztvevő halála után 30 millió irtot tevő 
gazdátlan vagyon marad, a melynek bizonyára akadni fog idegen 
gazdája, kinek ez a nagyszerű vagyon az ölébe hull.

Ennek az érdekelteket annyira károsító tőke növekvésének 
oka, ugylátszik eredetileg egy számítási hibában keresendő és pedig 
helytelen tőkefogyasztási kulcs lett alkalmazásba véve és az nyer 
alkalmazást ma is.

Harmincz év óta hirlapilag és magán utón is reá mutattak 
erre a bajra, kérvén annak kijavítását, de mindezideig eredmény
telenül.

Az intézet résztvevői az egész birodalomban szét vannak szórva 
és ma már mind öreg emberek (48 éven felül) ezenkívül a legtöbb 
®gy-vagy két részvénynyel van érdekelve benne. A legtöbben, kü
lönösen az ideiglenes-kötvények tulajdonosai nem is tudják, hogy 
közös tulajdonosai ennek a rengeteg vagyonnak. Csak is igy ma
gyarázható meg, hogy egyeseknek minden kísérletezése a bajon 
segiteni, harmincz év óta eredménytelen volt. Egyesek, a kik szin
tén csak kevés résszel bírtak, nem vállalkozhattak arra a költséges 
és sok fáradtságot igénylő dologra, hogy az egész birodalomban 
szétszórva élő érdekeltek közül annyit ősszetoborzanak, a mennyi 
szükséges lett volna ahhoz hogy a közgyűléseken tekintélyes szám
mal léphessenek fel, vagy pláne szavazattöbbséget hozzanak össze, 
hogy a bajon segíthessenek: annál kcvésbbé, mert a személyes 
részvét a Bécsbe való utazást követeli és az újabb egyesületi alap
szabályok azt a különös határozatot tartalmazzák, hogy férfi része
sek képviseletüket másra át nem ruházhatják.

Ez ideig tehát kilátás sem volt a dolgok javulására. Végre 

aztán megszülemlett az a szerencsés eszme, hogy a „Wiener allge- 
rneirne Wersorgungsanstalt" érdekeltjeinek^védelmére egy szabály
szerűen' megalakított,"_a kormány, által elfogadott alapszabályokkal 
biró egyesület létesitessék, a mely rendszeresen és egyesült erővel 
férkőzzék a „Versorgungsanstallt" igazgatóságához s kényszerítse, 
azt a tagok jogos érdekeinek kielégítésére, vagyis arra, hogy a 27 
millió forintot tevő vagyon a jogos tulajdonosoknak biztositassék és 
egy helyes tőkefogyasztási' kulcs alkalmazása kielégítő évjáradék 
kiosztása által, kizárólag és teljesen az érdekelteknek javára váljon.

Az’első ilyen egyesület Reiehenbergben, azután Gráczban és 
a magyar résztulajdonosok részére Pozsonyban létesült.

Az utóbbi) 1898. decz. 8-ikán alakult meg. Elnöke: Günther 
kir. tanácsos, alelnöki báró Beiehlin ezredes, igazgató: Jelűnek és 
a választmány.

Az egyesületnek tagjai csakis ideiglenes és járadék-kötvény 
tulajdonosok lehetnek az 1824-től 1850-ig belépési évekből. Ezek
nek a védőszövetkezeteknek — a melyek egymással vállvetve mun
kálkodnak — eredményes működése attól függ, belépnek-e tömege
sen az ideiglenes és járadék kötvény tulajdonosok e szövetkezetekbe 
mert csakis igy lehetséges a közgyűléseken' — a melyeken ez ideig 
alig egynéhány Béesben lakó tag szokott részt venni — a több
séget elnyerni és ez által a bajok orvoslását keresztül vitetni azzal 
az igazgatósággal, a mely eddig szándékosan vagy nem, saját 
kezdeményezésével nem tett semmit az érdekeltek jogos panaszainak 
otvoslására.

Ezek a védő))'szővetkezetek nem ismerik az érdekeltek név
sorát, sem czimét, nem fordulhatnák tehát egyenesen az egyes 
résztulajdonosokhoz, hogy őket ebben a védőmozgalomban való 
részvételre felszólítsák. Nem maradt tehát más hátra,’mint hogy á 
sajtó utján juttassak azt tudomásukra.

Tekintse tehát 'valamennyi., ideiglenes- és járadék-kötvény 
tulajdonos a maga érdekében álló dolognak a pozsonyi védöszövet- 
kezetbe való belépést, tudassa azzal czimét, ideiglenes- és járadék 
kötvényé számát.

Főképen a lelkész urakat és jegyzőket kérjük, hogy a köz
ségükben 48 éven felüli tagokat figyelmeztessék e felszólalásban 
foglaltakra, mert„a legtöbben nem tudnak arról, hogy^irataik közt 
megsárgult papirosok^ lehetnek, a melyek részt ^biztosítanak^.szá
mukra ebből a 27 millióTforintból.

A bármilyen nyelvén^) megjelenő vidéki hírlapokat kérjük 
jelen 'sorainkat szíveskedjenek becses lapjukban közzé tenni; jó 
dolgot cselekszenek vele. M.

7
8.

10.

6. Légy influenzás addig, míg a honvédszobrot felállítják. 
Utazzál egy héten át mindennap a kis vasúton. -' 
Legyen összes jövedelmed a turista egylet fölöslege.

9. Építs'még egy'uj’akademiát, aztán ne bolondulj meg. 
Muzsikáljón)neked a klopacska.

11. Italod jósak'a selmeczi, vízvezetéki viz legyen.
12. Jusson neked örökségül a vigadó akusztikája.
13. Bízzanak' meg a két kaszinó egyesítésével.
14. Légyjja selmeczi dalkörjörökös karmestere. i ■
15. Légy takarékpénztári| igazgató és indítványozd az épít
kezést'.
16. Légy’ Selmeczen á légokosább ember.' '
17. A kórházi zöld láda legyen, a fiakkered.

A közönség köréből.
Köszönetnyilvánítás.

Fogadják mindazok, kik jó anyánk, anyósunk s 
illetve nagyanyánk özv. Barth Antalné gyászos elhunyt^ 
szomorú alkalmából részvétüknek tanujelét adták, ez 
utón is őszinte köszönetünket,

A Barth család tagjai.

A zöld láda.
— Csinálta a kis P i s t u k a. — 

Van egy város, nem is messze, 
Egy zöld láda is van benne; 
Ebben visznek beteget, 
Pedig mostan eleget. 
Valaki hogy ha meghalna, 
Vagy élni már nem akarna, 
S utczán játszódjék ez le, • 
E ládába kerül be. 
Nékem is mindig úgy tetszik, 
Hogy a reniényt zöldre festik; 
De ki e zöld ládába 
Belékerül, — hiába. 
Nincs ereje már fölkelni, 
Abban rutúl elkeli veszni, 
Megöli a borzongás . . .. 
Hogyha egyébb semmi más. 
Nem kívánok doktoromnak, 
Ki e ládát tartja jónak 
Semmi 
S neki 
De ha 
Bizony 
Ebben 
EJ vele hát vaktában.

rosszat; isten ments, 
ily bajt ne teremts; 
a sor rákerülne, 
isten megrémülne, 
a zöld ládában . . .

Selmeczi felfrissített friss újság.
A Magyar Tudományos Akadémia a „Káromkodás 

kézikönyve" ez. hézagpótló munkát óhajtván kiadni anyag
gyűjtés végett a vidéki szerkesztőkhöz fordult, hogy vidékenkint 
gyűjtsék össze a megfelelő anyagot és hoizá küldjék be. Mi a 
következő helybeli szolidabb átkozódó mondásokat küldtük be:

1. Legyen tiz fiad és az mind a nedves városi iskolába 
járjon.

Légy hat fiú kosztadója és zárják be az iskolákat hat hétre. 
Karambolázz a kaszinóban négy órán át.
Nevezzenek ki a selmeczi színház intendásának. 
Borszükségletedet a selmeczi pinezékből szerezd be.

2.
3.
4.
5.

özeik. ~

25 éves jubil'eumi meglepetés 
mélyen tisztelt vevőimnek.
Folyó évi márczius hó 4-én lesz 25 éve annak, 

hogy üzletem Selmeczbányán fennáll. Ezen alkalomból 
elhatároztam magamat, meghálálandó az eddigi támo
gatást, arra, hogy I tisztelt vevőimet kellemes meg
lepetésben részesítsem.

Ez lókból f. évi márczius 1-től egészen junius 
1-ig,' tehát teljes^három hónapon át minden készpénz 
vásárlásnál a legolcsóbb'árak mellett 10 °/0 bonifikácziót 
és legalább is 5 frtnyi bevásárlásnál 50 krt készpénzben 
vagy annyit érő árut nyújtok.

A midőn'Jreménylem, hogyjhálám eme cseleke
detét t. vevőim a maguk részéről is méltányolni^fogják, 
kérem, hogy ezen'“alkalmat} saját érdekekben fel
használni szíveskedjenek.

Mély tisztelettel
Steiner*  Bernit.

1

“J

Nyilatkozat.
Több rendbeli olyan eset jutott tudomásomra, 

hogy velem semmi néven nevezendő .összeg 
köttetésben nem|álló kereskedők gazdasági-, 
egyéb magféléket, különösen répamagvakat mint 
Mauthner-féle magvakat hoznak forgalomba. ?. r

E miatt kötelességemnek tartom, egyrészt a 
gazdaközönség tájéRozásávil, más
részt a magszükségletüket nálam bevásárló 
kereskedők érdekeinek megvédéséül 
kijelenteni, hogy a vidéki ismételádóknál csak 
azon gazdasági és kertfmagvak tekinthetők való
ban czégemtől származóknak, melyek vagy

az én ólomzárammal
vagy egy álló

medvét jelképező' 
törvényszékileg bejegyzett védjegyemmel, vagy 
mindkettővel ellát ott zacskókban vagy zsákokban 
vannak.

Mauthner Ödö’n
es. és kir. udvari szállító 

magnagyke r esk e d és 
Budapest, VI./Andrássy-ut 23. sz.

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

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

A „S2AUDRIK” e$u$Urú*gy<rj  
mely az 1752-ben Selmeczbányán alapított Geramb J. J. unió tulajdona, 

saját vagy adott rajzok szerint előállít:

SKST mindenné m ti e z ii s tá i‘ú t,
mint asztaldíszeket, gyümölcstartókat (jardiniéres-készleteket), zsirandolo- 

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

mindennemű evő-készletet gazdag választékban, 
pipere-tárgyakat, stb. stb.
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Üzlet-átvétel.
A midőn van szerencsém a mélyen tisztelt közönség ’ nagyrabecsült tudomására hozni, hogy az 

igen jó üzleti hírnek örvendő
GrliickstHal Gyula-féle

átvettem es azt

„Glücksthal Gyula utódja“
czég alatt tovább vezetni fogom, egyben vagyok bátor arról értesíteni, hogy áruházamat a legújabb, legdiva
tosabb és legjobb áruczikkekkel kiegészítettem és gazdag választékban felszereltem.

Egyszersmind biztosíthatom a n. é. közönséget arról, hogy igen jutányos árak, pontos és szolid 
üzleti kiszolgálás, a legmodernebb igényeket is teljesen kielégítő, dusválasztéku áruk raktáron tartása 
és eladása által mindkoron főtörekvésem leend nagyrabecsült vevőim teljes megelégedését kiérdemelhetni.

Kérve tehát, hogy azon támogatással és bizalommal, melylyel üzleti elődömmel szemben a n. é. közön
ség viseltetni szives volt, engemet is kitüntetni kegyeskedjék, maradok Kitűnő tisztelettel

Üzletemben egy jó házból való tanuló azonnal felvétetik. WeiSZ Simon.

Tudomásul!
Van szerencsém a mélyen tisztelt közönség b. tudo

mására hozni, hogy czukrász-üzletem 
egyik külön szobájában egy kitűnő, valódi Seiffert-féle 

karambol billiard-asztal 
áll rendelkezésére.

A midőn ezt köztudomásra hozni bátorkodom, 
egyszersmind kérem továbbra is üzletem támogatását.

Kiváló tiszteletté!
Tuschl Gusztáv. 

■&2!et*áthelye2e$.
x--- • •• —- x

Van szerencsém a nagyérdemű közönség 
becses tudomására hozni, hogy néhai férjem 
Langauer József

rVle@;l~iivá.s
A Selmeczi Takarékpénztár-Részvénytársaság

1899. márczius 16-án d. u. 3 órakor az intézet helyiségében tartandó

51-í1e rendes
Tárgysorozat:

1. A közgyűlési elnök és jegyző, valamint a közgyűlési jegyzőkönyv hitelesítésére kiküldendő két részvényes 
választása.

2. A meghatíImazások megvizsgálásáról szóló bizottsági jelentés.
3. Az igazgatóság és a felügyelő-bizottság jelentése az 1899. évi üzleteredményröl.
4. A mérleg megállapítása, a nyeremény felosztása és a szokásos felmentvények megadása.
5. Az igazgatóság jelentésében foglalt indítványok és ajánlatok tárgyalása.
6. 5 felügyelő-bizottsági- és 24 igazgatósági tag — az utóbbiak közül egy vezérigazgató és 4 czégjegyző — 

választása.
íf

Jegyzet. A meghatalmazások folyó évi márczius hó 16-án délelőtt 11 óráig a takarékpénztár hivatalos helyi
ségében átadandók.
Selmeczbánya, 1899. február hó. Az iff£lzg[£ltÖsá>ff,

czipészüzletét o o o
és dusválasztéku

o o o czipőraktárát 
az Ezüst-utczában levő Jezsek-féle házba 
(alsó gyógy tár mögött) helyeztem át és az 
eddigi szakavatott szabászt ott is alkalmazni 
fogom.

Kérve a nagyrabecsült támogatást, maradok 
Kiváló tisztelettel

Őzv. Langauer Józsefné.
Tibély Ágoston örökösei áruháza

Selmeozbáiiya.

„Liliom" és „Házi" vászon gyári f 
raktára. *

Mélyen tisztelt Közönség!
Van szerencsénk becses tudomására hozni,'* 5

OQ

•
44

05 miszerint összeköttetéseink folytán sikerült az cd- -m öq
£ egész országban elterjedt és legjobb hírnévnek^ 
co örvendő 8811. szám alatt törvényesen védett SC 
C ,,LILIOM"-vászon gyári raktárát Selmeczbánya és 
S környéke részére megnyerni. -

-cö Példátlan módon nyilvánul a hölgyközönség 
* megelégedése ezen „LILIOM“-vászon iránt és a g 
•gj legnyomatékosabban kérjük, méltóztassék ezen g 

vásznat megtekinteni. oj
s Ezen vékonyabb, mindenféle fehérneműre 

fcpalkalmas 84 cm. széles „LILIOM4'‘-vásznat 23" 
> métert (régi 30 rőföt) tartalmazó végben gyári tn 
Agáron 7 frt 20 krért a n. é. közönségnek legjob- p? 
M bán ajánlhatjuk.

k Kiváló ti sztéléitől A
Tibély Ágos ton, örökösei. M

yk. Selmeczi rrakai,ékpcnztui,-l{.-t.
Mérleg és vagyonkimutatása 1898. évi decz. 31-én.

VAGYON. TEHER.

Pénztári maradvány 1898. decz. 31-én .
frt

23321
kr
21 Részvénytőke...............................................

frt
120000

krl

Jelzálog kölcsönök............................... . . 1217093 51 B kamatai................................ 7200 —1
Ezek kamathátraléka................................ 37549 48 Tartalékalap................................................ 100000 —1
Váltó kölcsönök.......................................... 628037 83 Külön tartalékalap....................................  , 46432 59
Ezek kamathátraléka............................... . 169 88 50 éves jubiláris alap............................... 5000 —
Kézi zálog előlegek.................................... 69605 99 Nyugdíjalap ..................................................... 46098 09
Ezek kamathátraléka................................ 1981 70 Betétek.......................................................... 1734714,73
Folyószámlái adósok............................... 7000 — Előre fizetett jelzálog kölcsön kamatai 6418!,13
Ezek kamathátraléka............................... 4 17 „ „ váltó 7014 56
Értékpapírok 1898. decz. 31-iki árfolyam „ „ kézi zálog előlegek kamatai 155 97

szerint......................................................... 67173 45 Zálogtöbbletek............................................... 857 78
Ezek kamathátráléka............................... 1365 63 10 % betétkamat-adóhátrálék .... 3551 54
Más pénzintézeteknél elhelyezve . . . 19326 34 Előre fizetett letéti dijak........................... — 96
Más pénzintézetek kamathátráléka . . . 605 94 „ M házhér a 2/1. sz. bérháznál 66 66
Osztrák-magyar bank giró-számla . . . 204 51 Fel nem vett osztalék............................... 68 —
Intézeti ház.................................................... 16000 — Függőszámla............................................... 195 07
2/1. számú bérház 28091 25 Nyereség-veszteség számlán:
2/1. „ „ hátralékos bére . . . 25 — Áthozat 1897. évről 11722'—
Felszerelések............................................... 638 30 1898. évi nyereség 29483'38 41205 38
Perköltség előleg.......................................... 263 76
Jótékony adományok előlege..................... 26 10
Letéti dijak hátráléka................................ 195 41
Ipolyság—Németi—Selmeczbányai vasút

tracera. ............................................... 300
2118979 46 2118979 46

1
Selmeczbányán, 1898. deczember 31-én.

Wankovits Lajos s. k.,
vezérigazgató.

Schmidt Ferencz s. k., Fiedler Gyula s. k.,
pénztáros. I. könyvelő.

Jelen zármérleget az alulirt felügyelő-bizottság megvizsgálván, a társulat főkönyveivel és számadásait tar
talmazó segédkönyveivel összehasonlította, azt ezeknek minden tételeivel egyezőnek s a kereskedelmi törvény 
és alapszabályok értelmében felállitottnak találta.

Selmeczbányán, 1899. február 16.
Kostenszky Adolf s. k., Pachmajer János s. k.,

felügy.-biz. elnök. felügy.-biz. jegyző.
Muszka József s. k., Valkovits Károly s. k., Dr. Tóth Imre s. k.,

felügy.-biz. tag. felügy.-biz. tag,  felügy.-biz. tag,
Nyomatott Joerges Ágost özv. és Fia könyvnyomdájában, Selmeczbányán 1899.

Dimák J. E. s. k.,
igazgatósági tag.

Dimák Gyula s. k., Baumerth István s. k.,
II. könyvelő. számvizsgáló.


