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TÁRSADALMI HETILAP.
Kiadó tulajdonos és felelős szerkesztő :

SZENTGYÖRGYI EDE.
Serkesztőség és kiadóhivatal: Rózsa-uteza 74./III. sz. a hová 
a lap szellemi közleményei és az anyagi rész is ezimzendő.

Felhívás előfizetésre!
Városunk egyik közérdekének és ha 

nem csalódunk, egyik közkivánalmának is 
vélünk eleget tenni akkor, amidőn lapun
kat „a selmeczbányai hetilapot“ megindítjuk.

Programmunk igen rövid: Teljes 
függetlenség minden irányban. Lapunk 
tehát minden közérdekű ügynek, indokolt 
panasznak és kívánalomnak, kellő formába 
öntve, örömest megnyitja hasábjait, úgy hogy 
csupán a városi és közelvidéki közönség
nek érdekeit fogja mindig független irány
ban szolgálni.

A politika természetesen ezen lap ke
retén kívül esik, de városunk és közelvidé- 
kiink minden más irányú társadalmi moz
galmairól t. olvasóink szabatos és hü érte
sítéseket fognak nyerni.

Eszmecsere tárgyává tesszük a városunk 
gazdasági és társadalmi életében fennforgó 
nyílt kérdéseket. Nem zárkózúnk el az ipar 
és kereskedelem érdekeinek képviseletétől 
sem, sőt azoknak emelésére tőlünk telhe- 
tőleg törekedni fogunk.

T á r c z a.
Árvácska.

Ott virágzanak együtt, egy csoportban, 
rózsák árnyékában az árvácskák. Szirmaik, 
mintha sötét, violaszin bársonyból volnának, 
gyöngéd, finom illatukat szelíden leheli to
vább a szellő, mely szenderegni jár le kö
zelükbe.

El-elnézegetem őket, elmerengek raj
tok, emlékezetem rég feledett képei újra 
fölelevenednek lelkemben; alakok tűnnek 
föl előttem, elevenen, mintha szólni akar
nának, pedig már a hant is kizöldiilt sirjok 
felett.

Árvácskacsokor volt mindig a keblén; 
miért szerette annyira e virágokat ?! Talán 
azért, mert árva volt ő is, és szép.

Sötétkék szeme volt, messzebbről fe
ketének tűnhetett. Hollószin haja szeszélyes 
fürtöcskékben kondorult a jazminfehér hom
lokára, termete szabályos, mint valami antik 
szobor-é, megjelenésén is volt valami már-

Megjelenik minden csütörtökön.
Előfizetési ára :

Egy évre...........................................................4 frt.
Fél évre..................................... 2 „
Negyedévre.......................................................1 „

Egyes szám ára 10 kr.
Egyes számok kapkatók a kiadóhivatalban és Joerges Á. özv. és fia 

könyvkereskedésében.

Városunk gazdasági életének legfon
tosabb, lehetne mondani létalapja a bányá
szat mivelése lévén, érdekeinek emelésére 
— habár csak sziikebb körben, inkább csak 
nemzetgazdasági irányban — egy kiváló 
szakképzetségü munkatársunk fog közle
ményei által törekedni.

Nem fogjuk figyelmen kívül hagyni 
a vidékünkön oly élénk lendületnek induló 
turistika és nyaralási telepek iránti moz
galmakat, mint kiváló érdekességü és ránk 
nézve értékességii jelenségeket sem.

Bennünket érdeklő személyi, napi, ren
dőri, törvénykezési, akadémiai, iskolai stb. 
sth. híreket nem fogmpir- késni tőlünk tel
hető hitelességgel közölni.

Tárczánk, csakis elapnak szánt, 
élvezetes, hasznos nagy mulattató közlemé
nyekkel, melyekből a jó, egészséges humort 
egyáltalán nem zárjuk ki, fogja t. olvasó
inkat szórakoztatni.

Egyáltalában főtörekvésünk lesz lapun
kat, amennyire egy vidéki társadalmi heti
lap általában számíthat — a mai kor nívó
ján tartani.

ványszerü hidegség, csak pillantása árulta 
el néha az ott benn lelke, szive mélyén 
rejtve lobogó lángot.

Csendes volt mindig és hallgatag; nem 
érdekelték őt a csacska világ tartalmatlan 
fecsegései; néha megvető mosoly futólagos 
vonása jelent meg ajkain, midőn hallgató, 
hogy ezek a kedves emberek végre is sa
ját személyükről beszélnek legszívesebben. 
Mindenütt és mindig az önzést, haszonlesést 
látta lappangani az udvarias szólamok, az 
úgynevezett nemes cselekedetek, még a sze
relem alatt is.

És ő gazdag volt, és elhagyatott.
Oh mennyi tőrt vetett neki a ledérség, 

az érdek, a léhaság.
De ő látta a pókot a virág alatt s nem 

kábította el őt, sem a nagyvilági szólamok, 
sem a meghittebb együttlét hízelgő ud
varlása.

A nők irigyelték és bámulták hideg
ségét, a férfiak raja körülcsapongta, de 
egyik sem közeledett.

Hivatalos, magán és nyilt-téri hirdetések megállapított díj

szabásunk szerint számíttatnak és minden általunk közölt 

hirdetésre felvilágosítás ingyen adatik.

Mindezeknél fogva tisztelettel kérjük 
mindazokat, kik városunk és közelvidékünk 
társadalmi élete iránt érdeklődnek, hogy e 
közérdekű vállalatunkat erkölcsileg, szelle
mileg és számos előfizetések és hirdetés 
közlések által anyagilag is minél nagyobb 
támogatásba részesíteni méltóztassanak. 
A „Selmeczbányai hetilapnak“ előfizetési ára: 

Egész évre............................... 4 frt
fél évre.................................... 2 „
negyed évre.......................... 1 „
Egyes szám ára:....................... 10 kr.

Az előfizetési pénzeket és hirdetéseket 
kérjük a „selmeczbányai hetilap“ kiadó
hivatalához czimezve küldeni.

A Selmeczbányai Hetilap 
szerkesztősége és kiadóhivatala.

A választás után.
Rudnay Béla főispán elnöklete alatt 

f. hó 22-én megtartott törvény hátosági bi- 
zotsági közgyűlésen Szitnyai József, eddigi 
főjegyző lett egyhangúlag városunk közön
ségének osztatlan kívánságára és örömére 
polgármesterré megválasztva.

Pedig mennyire vágyott ő szerelem 
után! Hiszen a természet minden lényébe 
beleoltja a szerelmet, s az szunnyad, mig 
nem éri az ébresztő szikra, melytől azután 
kigyúl, s lobogtatja isteni lángját.

Az ő szivében még szunnyadt a sze
relem, de megérezte ő már annak titkos 
jelenlétét, mint megérzi a fakadó bimbó a 
közeledő hajnalt.

És megnyílt az ő szive !
Hiszen az az ifjú nem olyan mint a 

többi; nem oly léha oly szenvtelen.
Homlokán ott sugárzik az ész, sze

méből a mély érzelem beszél, hangja csengő, 
s mégis úgy tud rezegni, ha hozzá szól.

Nem, ezt az ifjút nem az arany bál
vány vonzza. Éz őt tiszta érzelemmel sze
reti.

Oh mily boldognak érezte magát Viola.
Hiszen lehet-e nagyobb boldogság e 

világon, mintha két szív tiszta, önzetlen 
szerelemben egyesül ?!

Együtt voltak mindig, a hol csak le-
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A főispán által hozzáintézett üdvöz
letre adott programmszerü válaszában, nj 
polgármesterünk oly irányt fejtett ki, a 
melyet mi is nagy örömmel üdvözlünk és 
a mely irányban derék polgármesterünk 
által teendő törekvéseit mi is, habár csak 
szerény erőkkel, előmozdítani iparkodni fo
gunk.

A törvény hatósági bizottság ezen egy 
hangú választásával az egész város közki- 
vánalmának tett eleget. Ámde másként áll 
a dolog a főjegyzői állás betöltésével. Ezen 
állás ugyanis nem választás, hanem főispáni 
kinevezés utján lett igaz, hogy csak helyet
tesítésképpen betöltve. Némi csodálkozá
sunknak kell kifezéjést adni a fölött, hogy a 
törvény hatósági bizottság egyetlen egy 
tagja sem emelt szót ezen intézkedés ellen.

Jóllehet örömest elismerjük a helyettes 
főjegyzőnek kiváló tehetségeit, kitűnő hasz
nálhatóságát és jeles ügybuzgalmát; habár 
kénytelenek vagyunk elismerni a főispánnak 
azon törvény adta jogát is, hogy szükség 
esetén a municipium tisztviselő állásaira he
lyetteseket kinevezhet; habár éli merjük azt 
is, hogy ezen intézkedés a mi a közigazga
tási ügy folyamot illeti, városunk hátrá
nyára nem lesz : mindazonáltal nem óhajt
juk, hogy ez egy oly precedenst képezzen, 
a mely ily fontos és kiváló állás betölté
sénél a jövőben esetleg ismételtessék és 
független választási jogainkat illusoriussá 
tegye.

Mint látható tehát, mi ezen intézkedés
nek nem személyi, hanem elvi jelentőségét 
voltunk kénytelenek kiemelni.

Mindamellett nem zárkózhatunk el 
mégis meg nem jegyezni, hogy városunk 
közönségének nagyobb része Vörös Ferenczet, 
városunk érdemes t. b. főjegyzőjét óhajtotta 
volna ezen állásba bejuttatni.

Megváltozhatatlan ténnyel levéli dől

hetett, nem létezett Violára nézve a világ; 
ő szerelmében és szerelmének élt.

És az ifjú?!
Nem is képzelhetni hivebb lovagot 

nálánál.
Egy darabka szalagot, melyet Viola el

ejtett, ereklyeként őrizett, s boldogan mu
tatta barátainak.

Most is csak úgy sugárzik arcza az 
örömtől. Együtt van nehány barátjával egy 
nyilvános kert lugasában; a beszéd tárgya 
nem is lehet más, mint közeli nősülése.

„Irigyellek! Nemsokára boldog vagy!" 
Jegyzi meg egy társa.

— És gazdag! — Teszi hozzá a 
másik.

„És én ment minden tartozástól. Oh 
hogy fog a Mimi örülni!" Kiált fel a vő
legény.

— Hogy-hogy? Hát még nem szakí
tottál vele? — csodálkoznak barátai.

„Én, vele szakítani?! Hahaha! Nem 
vagyok bolond! Olyan pikáns leányt nem 
egyhamar találhatni. Csak azért vonultam 
vissza tőle kis időre, hogy azt az arany
halacskát elhorgásszam!" 

gunk, a kérdést tovább nem bolygatjuk és 
úgy derék polgármesterünknek, mint a he
lyettes főjegyzőnek is, városunk érdekében 
teendő áldásos működésükhöz őszinte szív
ből minden jót kívánunk.

Ezen alkalomból azonban egy oly kér
dést vetünk fel, a mely immáron aktuálissá 
vált. Ez pedig nem egyébb, mint az, hogy 
a jelenleg érvényben lévő törvényeink értel
mében az állami és törvény hatósági tiszt
viselők — mint ilyenek, a községi terhek- 
hez hozzájárulni nem kötelesek, pedig a 
város önkormányzatára a legnagyobb be
folyást ők gyakorolják. Készséggel elis
merjük annak helyességét, hogy az ön
kormányzatra vonatkozólag az értelmiség 
gyakorolja üdvös befolyását, de nem hall
gathatjuk el azon meggyőződésünket sem, 
hogy ezen befolyástgyakorló. lehet mondani 
mérvadó, vezető osztály a város terheihez 
is hozzájáruljon.

Milyen furcsa anomáliákat szül példá
nak ezen állapot az illetőségi kérdésre nézve 
is?

Valaki 25 évig lehet állami tisztviselő 
és állandó lakos egy városban, lehet törvény
hatósági bizottsági tag, közigazgatási vagy 
állami hivatalos állású a nélkül, hogy ugyan 
ezen városban bírna illetőségi joggal, még
pedig azon egyszerit okból nem, mert a 
községi terhekhez hozzá nem járul; a tör
vény pedig ezt az illetőségi jog elnyerhe- 
tésénél okvetlen feltételül megkívánja.

De bármint legyen is, kissé igazságta
lannak és méltánytalannak tűnik fel előt
tünk azon körülmény, hogy mig — például 
városunkban is — a szegény munkás, kis 
iparos, kereskedő stb. ezen terheket hűen 
viseli és az önkormányzatra ennek daczára 
csak csekély befolyást gyakorol, addig a 
döntő befolyással biró elemek ezen terhek 
viselésére kötelezve nincsenek, hacsak va-

— Mi neked kitünően sikerült!
— Az igaz, fene gyerek vagy!
S körbe felhangzott a frivol kaczaj; 

ki vette volna észre, hogy a lugas külső 
lombfala megrezdült?!

Halavány leány siet el onnét gépies 
lépésekkel, mint az alvajáró. Sötétkék szeme 
tágra nyitva, mintha valami rém tartaná 
lekötve pillantását. Keblén az árvácska
csokrot görcsösen szorítja, marczangolja a 
hófehér kis kéz. A találkozók ámulva né
zik a leányt, de ez nem lát senkit sem; 
csak megyen, megyen tovább; legjobban 
szeretne kimenni e nyomorult, aljas világ
ból; és mögötte még hangzik a kaczaj, 
mely boldogságát gyilkolta meg.

Alacsony sirdombon árvácskák nyílnak, 
egyszerű márványemlék árnyékolja őket. 
A márványemléken egy szó van csak be
vésve: „Viola".

Ügy elnézegetem az árvácskákat; el
mereng rajtok lelkem, s úgy fáj nekem, 
ha elgondolom, hogy el kell hervadniok. 
Olyan szépek, olyan búsak azok az ár
vácskák ! * .v. * 

lami más üzletággal vagy ingatlan vagyonnal 
nem birnak.

Igazságos és méltányos dolog volna 
tehát oda törekedni, hogy e törvényes in
tézkedés oda módositassék, miszerint vá
lasztott bizottsági tag csak az lehessen, a 
ki a községi terhekhez hozzájárul.

Erre nézve pedig éppen városunk ad
hatná meg az inicziativát.

Ismerve polgármesterünk kitűnő képes
ségeit, hisszük, hogy neki ezen aktuálissá 
vált kérdés helyes megoldása is sikerülni 
fog. Spi.

Alapítsunk műtrágyagyárat 
Selmeczen.

A műtrágya, melynek kelendősége mind
inkább nagyobbodik, mezőgazdaságunkban 
igen fontos tényezővé vált. Előállításához 
nem szükségeltetik egyébb, mint kénsav és 
a foszforit. Miután pedig a selmeczi kincs
tári fémkohó a kénsavat rendkívüli olcsó 
áron volna képes előállítani, mert eddig nem 
értékesíthető anyagokból produkálná ezt; 
miután továbbá maga a gyártás igen egy
szerű, a hozzá szükségelt foszforitot pedig 
nagyban szállítják Amerikából, Oroszország, 
Németország és Algírból; miután végül 
nálunk a telek, az építkezéshez szükséges 
anyagok, valamint a gyártáshoz megkívánt 
munkaerők aránylag olcsók. Egy részvény
társaság, a mely e gyárat alapítaná, rossz 
üzletet bizonyára nem csinálna. Különösen 
nem akkor, ha a némethi, korponai és 
ipolysági vasút ki fog épülni.

A kincstár e gyárat, melyből termé
szetesen neki is nagy haszna volna, csak 
azért nem állítja fel, mert a magániparnak 
konkurenciát tenni, jól felfogott nemzet
gazdasági érdeke és kötelessége nem en
gedi meg.

Szakértők állítása szerint egy 40,000 q 
műtrágyát produkáló gyár legfeljebb 40—50 
ezer írtba kerülne s igy nem valami nagy 
erőmegfeszités volna szükséges ahhoz, hogy 
egy selmeczi részvénytársaság e czélból 
megalakulhasson. Igen természetes, hogy a 
műtrágyának forgalomba hozása, elárusitása, 
esetleg a gyárnak kibővítése e vállalat ve
zetőinek üzleti ügyességétől és életrevaló
ságától fog függni. Megemlitjtik itt, hogy 
az egész világon termelt összes kénsav 9/10 
része műtrágyagyártásra használ tátik fel, 
és hogy a selmeczi kincstári fémkohó 
20,000—100,000 q 50—60%-os kénsavat 
képes évenként előállítani.

Hogy fogalmunk legyen a műtrágyá
nak évenkénti fogyasztásáról, felsoroljuk a 
következő statisztikai adatokat:
Osztrák-Magyar birodalom 1 millió mm.
Belgium .... 3 11

Francziaország . ... 11 n n

Németország . .... 15 n

Hollandia . . . . . IÁ w 11

Olaszország . . . . . 1 w ii

Nagy Brittania . ... .11 n ii

Észak-Amerikai Egyesült
Államok. . . . . . 15Á n ii
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Ezen gyár felállítása által, ha elejétől 
csak sziikebb körben is kezdődne a gyártás, 
legalább 50—60 munkás nyerne állandó 
alkalmazást. A kénsav produkálása által a 
kincstári bányaipar is némi istápolásban 
részesülne és miután a kedvezőtlen ered
mény teljesen ki van zárva, a megalaku
landó részvénytársaság is, lucrativ jövede
lemre tenne szert.

Gondolkozzanak tehát a mérvadó kö
rökben e minden tekintetben hasznos vál
lalat mivolta felöl és alapítsák azt mielőbb 
meg. X.

Újdonságok.
— Személyi hírek. Rudnay Béla 

főispán városunkba érkezett és elnökölni 
fog a holnapi közgyűlésen. — Bárdosi 
Antal királyi bányatanácsos, egészségének 
helyreállítása czéljából igénybe vett szabad
ságidejének leteltével, elfoglalta ismét hi
vatalát. — Herczegh Imre bányatiszt
jelölt, segédmérnökké neveztetett ki és 
szolgálattétel végett a ribnyiki zúzómüfel- 
ügyelőséghez osztatott be. — K ámen ár 
József mérnök és a Pachertáró bányamű 
eddigi vezetője a körmöczi Nándor altárna 
II. sz. aknájához Bartos-Lehotkára helyez
tetett át és helyébe egyelőre Ebergényi 
Kálmán segédmérnök rendeltetett ki. — 
Balázsi Imre az államszolgálatból kilé
pett és a szolnoki bánya- és kohórészvény
társaságnál vállalt hivatalt.

— Rudnay Béla főispán megszemlélte 
e hó 31-én Hiiltl József ministeri tanácsos 
bányaigazgató társaságában a ribnyiki és 
a többi zúzó müveket és a fémkohót. A ta
pasztaltak fölött, főispánunk nagyon elis
merőleg nyilatkozott.

— Hymen. Julius 30-án kedden ve
zette oltárhoz Hacker Márton kereskedő Arad
ról, Gubcsó Etelka kissszonyt, Dr. Tóth 
Imre bányakerületi főorvos kedves sógor
nőjét.

— A szitnyai ünnepély. Coburg 
Fülöp herczeg, Ö királyi Fensége e napok
ban itt járt megtekintendő arczképét, melyet 
augnsztusz-hó 4-én a szitnyai pavillonban 
ünnepélyesen lelepleznek. A leleplezési ün
nepélyen 0 királyi Fensége mint a M. T. 
E. Szitnyaosztályának védnöke, személye
sen jelen lesz, mi nagyban emelendi az 
ünnepély fényét és érdekességét. A lelep
lezést, fent a Szitnyán bankét követi, melyre 
már most is számos résztvevő jelentkezett, 
mi az élénk érdeklődés jele. Mi is ajánljuk 
szives olvasóink figyelmébe ez ünnepséget, 
mely minden tekintetben sikerültnek Ígér
kezik. A kitűnő művészi kivitelű képet, 
Zsitvai gymnasiumi jeles rajztanár festette.

— Csendzavarás. A folyó hó 29-éről 
30-ára menő éjjelen, néhány berúgott egyén 
széles jó kedvében nem talált jobb mulat
ságot, mint a boltajtókat kövekkel döngetni s 
oly botrányosan viselték magukat, hogy a 
rendőrség kénytelen volt közbelépni. A két 
csendzavaró, mint halljuk, mámorát a dutyi
ban aludta ki, és horibile dictu most még 
ők akarnak mint panaszosok fellépni!

— Eltűnt képek. Egy városunkban 
lakó előkelő úrnőnek elzárt szekrényéből 
még egy év előtt vagy negyven darab ér
tékes aquarell kép eltűnt. Az eset a kapi
tányságnál is fel lett jelentve, de a képek 
holléte kinyomozható nem volt. Az úrnő 
egyik ismerősének ezt elpanaszolta s fel
kérte, hogy az ügyben kéz alatt fürkészen, 
hogy talán sikerülne kitudnia a képek hol
létét. Ez a valaki azután felkérte az úrnőt, 
hogy ha a hasonképekből csak egy is ma
radt a szekrényben, azt mutatná meg a 
nyomozás sikere érdekében. Ezzel az úrnő 
a szekrényt felnyitotta és az abban lévő 
régi értékes képek között keresgélni kezdett. 
Egyszerre csak majd elhült ... az eltűnt 
képek mint egy szálig bent voltak a szek
rényben. Hogy a tettes, aki a képeket 
elvitte és azután megijedve tettének kitu
dásától azokat helyükre ismét visszahelyezte, 
csak házbeli lehetett, ez azt hisszük, ma
gától értetődik.

— Vízbe fúlt egy végzett ötödik 
osztálybeli tanuló Urbanszky Károly. Folyó 
hó 21-én egy társával kiment fürödni a 
roszgrundi tóra, hogy soha röbbé élve vissza 
ne kerüljön. Nem volna-e helyén, intézke
déseket tenni, hogy hasonló szerencsétlen
ségek elő ne fordulhassanak ? ! A tóőröknek 
kötelességévé kellene tenni, hogy az ily 
nyilt tóban való fürdést meg ne engedjék, 
illetve megakadályozzák. Majd minden év
ben esik annak áldozatul egy két fiatal 
ember, s mily megrendítő az, ha fejlő vi
rágzásában leli ily szomorú végét egy fiatal, 
reményteljes élet.

— Öngyilkosság Jockl Ignácz ban
kái bányamunkás felakasztotta magát julius 
27-én. A 25 éves, m. é. október havától 
nős fiatal ember iszákosság miatt nejével 
folytonos viszálykodásban élt; mig neje a 
múlt héten elhagyta. Ezen körülmény bú- 
sitotta el annyira, hogy a saját szobájának 
mestergerendájára akasztotta magát.

— Ismét vizbefulás. Julius 30-án este 
a klingertárói tóba fürdés közben befult 
Kukulik Róbert hegybányai 14 éves czi- 
pész-tanoncz. Szomorú bizonysága annak 
ezen eset is, hogy szigorúbb felügyeletet 
kellene gyakorolni a tavakon.

Törvénykezés.
Járásbíróságunk egy érdekes kérdés

ben hozott oly értelmű végzést, mellyel 
törvénykezés szempontjából Ausztriát kül
földnek nyilvánította ki.

Az uj sommás eljárás ugyanis akként 
rendelkezik, hogy ha egy külföldi perel 
egy magyar honost, ez utóbbi követelheti, 
hogy felperes pervesztesége esetén felme
rülő per költségek biztosításául, a kül
földi felperes peróvadékot tegyen le.

Egy bécsi czég beperelt egy selmeczi 
lakost s daczára annak, hogy Dr. Schneller 
László mint felperes ügyvédje alaposan a 
mellett érvelt, hogy Bécs, peres kérdések
ben. külföldben fekvőnek nem tekinthető, 
mert az 1868-ban hozott törvény, mely a 

kölcsönös viszonosságot kimondja, az uj som
más eljárás által érvényen kívül helyezve 
nincsen, Heyder Antal járásbiró mégis Dr. 
Goldstücker Mark alperesi ügyvéd érveit 
fogadta el és felperest perovadék letételére 
utasította. Felperes felfolyamodással élt s 
az érdekes vitáskérdés végeldöntését kí
váncsian várják.

Rendőri hírek.
1. Azon sajnos incidensből, hogy a 

felső botanikus kerttel szemben lévő utfal 
oszlopokat éjjel lerombolták a nélkül, hogy 
ezt rendőrségünk megakadályozhatta volna, 
ismét felmerül azon most már égető szük
ség kérdése, hogy rendőrségünk legény
ségi személyzetét legalább is hat emberrel 
szaporítani kell. Derék főkapitányunk már 
régebben szorgalmazta ezt, a nélkül hogy 
czélt tudott volna érni s valóban nagyon 
nehéz a feladata ily csekély számir ren
dőrökkel a vagyon és életbiztonság fölött őr
ködni. Rendőrségünk szervezése és szapo
rítása tárgyával legközelebb fogunk bőveb
ben foglalkozni.

2. A kutyát tartó t. közönséget saját 
érdekében felkérjük, hogy a régi ebbár- 
czákat a kutyák nyakáról eltávolítsa, mert 
ha mind a két bárcza lóg, az esetben a 
gyepmester tévedhet s az ily kutyát té
vedésből, mint az már előfordult, hurokra 
ejtheti.

Különfélék.
— Értesítés. Miután a herczeg ő ki

rályi fensége, fenséges fiával vasárnap 4-én 
már 10 óra előtt a Szitnyára érkezik, az 
ünnepély résztvevői és kirándulók értesit- 
tetnek, hogy vasárnap reggel 5 órakor 
gyülekezzenek a városház előtt, mert az 
elindulás az osztály elnöke vezérlete alatt 
legkésőbb 5’/a órakor lesz.

id. Tirts Rezső ügyvivő alelnök.
— Miért nem kész még a Szt. Er

zsébet kápolna?! Nem tudjuk; senkit 
sem akarunk lassúsággal, közönyösséggel 
vádolni; de mégis különös az, ha már mint 
például a helybeli ni. kir. dohánygyár mun
kásnői részéről, annyit áldoztak e szent 
czélnak, beszerezvén a harangot, az órát, 
az ablakon levő rácsozatot, a toronyba ve
zető vas csigalépcsőt, hogy e lépcsőnek 
felállítása meg van akadályozva az által, 
hogy a karzat (chorus) még most sincs 
helyén. Az illetékes közegek talán helyesen 
cselekednének, ha a kápolna belső beren
dezésének befejezését sürgetnék, mert kü
lönben, a mennyire az ilyen ügyek gyors 
lebonyolítását ismerjük, megeshetnék, hogy 
mire a chorus fel lesz állitva, a kápolna 
többi része már alapos tatarozást igényelne. 
E tárgyra különben még bővebben rátérünk, 
némi történelmi adatokkal is szolgálván vá
rosunk ez érdekes emlékéről.

— A kis kapás sereg Selmeczbá- 
nyán. Valóban nem kis feltűnést kelt vá
rosunkban aza kis sereg, a mely 10—16
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éves fiatal tanulókból áll, számra nézve 
mintegy 30-an, s naponta a reggeli órákban 
a városháza előtt gyülekezik és Lukácsy 
Aladár ismert gyümölcsész kíséretében, ka
tonailag vezényelve vonul ki a városi fa
iskolában lévő telepekre, kertészeti gyakor
latra. Igen szép dolog ez és fölötte hasz
nos, hogy igy az iskolai szünet alatt, a ta
nuló gyermekek, kün a szabad levegőn, fel
ügyelet mellett a kertészettel foglalkoznak. 
Hogy ezt müveit közönségünk, különösen a 
szülők is belátják, azt mi sem bizonyítja job
ban, mint azon körülmény, hogy napról napra 
többen vétetik fel magukat e különben in
gyenes kursúsra. Ennek mintájára, nem ár
tana más városokban is ily kertészeti tan
folyamot berendezni a tanuló ifjúság szá

mára és hisszük, nem is fog ez elmaradni ; 
mert szélesebb körben vettek erről már is 
tudomást s élénk érdeklődést kelt a dolog 
nevelés ügyi, egészség ügyi s egyéb szem
pontokból is.

Óda egy szemétdombhoz.
Liszt bácsinak kertje mellett
Egy szemétdomb ott diszelget;
Ribizliknek szomszédjában,
Os időktől áll magában.
Talp és nadrág maradékok
S mindenféle habarékok
Czipő, kalap és más fajta
Foszlány csak úgy diszlik rajta.
És az útnak másik felén,
A térségnek épp közepén,
E tárgyaknak más helyt szántak,
Mert egy jó mély gödröt ástak.

Sok időktől ott a gödör . . .
Reá nézni ah, mily gyönyör!
Ám az ősi szemétdomb is
Büszkeséggel áll még most is.
Ha a mély gödörbe menne,
Gyöngy illata hová lenne ?
A sok antik dolgok róla
Kerülnének milyen sorsra ?
És az arra sétálónak
Mit nyújthatna mutatónak?
Hát a kútnak aromáját
Mi adná meg ? . . . a lúd máját!! —
Nem, — te dicső ősi halom —
Rólad zengjen még sok dalom ... — 
Állj hát büszkén, sértetetlen,
Légy erős s leküzdhetetlen!
Mutasd meg, hogy minden elmúl ... — 
Csak te állasz nagy szilárdul!! —

Apró hirdetések.
Ezen hirdetési rovatban minden hir
detésért egy korona fizetendő és fel
világosításokat ingyen teljesít a kiadó 

hivatal.
17 Xi db. barokk stilü régi szek- 
AÜ l rény költözködés miatt, eladó.
P/í-rr két emeletes ház, a lyceum kö- 
IJk J zelében nagyon olcsó áron eladó. 
PfÍTj-jó karban lévő zongora olcsón 
DsJ eladó.

IK? i B~d9.
Tisztelettel alulírott, bátor vagyok a n. é. közönség becses tudomá

sára hozni, hogy az alsó gyógytár mögött lévő Gasparek Ignácz-féle ház
ban folytatott czukrászüzl etemben minden nap választékos és friss fagylalt 
kapható.

Kitűnő sütemény és czukórféléimet bátran merem ajánlani a t. közönségnek. 
Kívánatra házakba is megyek és különösen lakadalmak és más ün

nepségek alkalmával szerény árakat számitok.
Kérve nagyrabecsült pártfogását, maradok
Selmeczbányán 1895. augusztus 1-én. kiváló tisztelettel

TT7SO2ZL czukrász.

V űpűafúfílz egy le8'alabb 3 szoba 
A Ül Üu LÜ11 n. és hozzá tartozó he
lyiségekből álló száraz lakás a belvá
rosban Szeptember 1-től.
I ~ alsó utczában a Pachertáró térre 

IlZi néző Hodina-féle ház eladó.
D nfi í antik tárgyak kerestetnek meg- 

vételre.
FI rí ír jó karban lévő ház kerttel a Stein- 
I-^sV grubenen szabad kézből eladó. 
DíÍTf kgyes> megbízható, fiatal nőtlen 
Unj szolga azonnal találhat alkal
mazást. Ki a német nyelvet bírja, előny
ben részesül.

Tudomásul I
Van szerencsém a n. é. közön

ségnek becses tudomására hozni, hogy

hentes-üzletemben 
naponta frissen készült kolbászfélékkel, 
továbbá friss sertéshús, házi zsír- és 
szalonnával szolgálok.

Megrendeléseket a legnagyobb 
készséggel teljesítek.

Budapesten s hazánk nagyobb vi
déki városaiban éveken át nyert ta
pasztalataimnál fogva, abban a hely
zetben vagyok, hogy a legmagasabb 
igényeket is kielégíthetem.

Magamat becses pártfogásába ajánlva, 
maradtam kiváló tisztelettel

ifj. Bartli Antal
hentes.

EELxcLetés.
Van szerencsém a n. é. közönségnek becses tudomására hozni, 

hogy eggy három nagy kabinbői álló

uj fürdőt
nyitok meg aug. 11-én s illetve fürdőmet ezzel kibővítem, a mely nyáron és télen 
még a legnagyobb hidegben is használható, a mennyiben a kabinettek egy 
vastag falakból épült, épületnek földszinti részében vannak külön-külön 
kályhafűtésre is berendezve. A fürdőkádak oly nagyok, hogy két felnőtt 
személy kényelmesen fürödhetik bennük, ezenkívül, a padlóról vezető 
lépcsőkkel vannak ellátva, úgy hogy a betegek és gyermekek is könnyen 
be és kiléphetnek. Mind a három kabineti a megfelelő szükséges bútorzattal 
és külön-külön zuhanyokkal van berendezve és a n. é. közönség rendelke
zésére egy hideg időben füthető, jól bútorozott váró s társalgó szoba is áll. 
Fiirdöárak: 1 drb. fürdőjegy, mely egy fürdő használatára jogosít fel, 

kr. 
frt.
kr.

40
4
4 

Fürdőjegyek nálam alsó-utcza 70/IV. sz. a. házamban és tek. Krausz 
V. G. üzletében válthatók, esetleg a fürdődij a fürdőben fizethető.

Kifogástalan tisztaságról és kiszolgálásról gondoskodva van.
A midőn nagyrabecsült fürdővendégeimnek eddig is tanusitott 

pártfogásukért őszinte köszönetemnek adok kifejejezést, egyúttal kérem ezen 
ujabbi vállalkozásomat is becses támogatásukba részesíteni.

Kelt Selmeczbányán, 1895. évi julius 28-án 
Fizély Károly, 

fürdőtulajdonos.

tekintet nélkül a személyek számára
12 drb. ugyanaz ..........................
1 lepedő használata.....................

Nyomatott Joerges Ágost özv. és Fia könyvnyomdájában, Selmeczbányán 1895.




