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Junius 8-ika.
Jövő hétfőn,junius 8-án,amidőn büszke 

fővárosunkban egy történelmi nevezetes
ségű, díszes pompájú általános nemzeti hó
dolat fog bemutatkozni I. Ferencz József 
szeretett Apostoli Királyunknak, városunk 
is ünnepet fog ülni.

Polgármesterünk a Magyarország ezer
éves fennállásának megünneplésére alkotott 
törvényt magyar, német és tót nyelven 
fogja tisztes városházunk erkélyéről köz
hírré tenni. Ügyan-e napon déli 1 órakor 
a városi vigadó kertjében közebéd fog tar
tatni, este fél 9 órától kezdődőleg pedig a 
város ki fog világíttatni.

Nagyon szeretnék és a kivilágítás 
szépségét és fényét rendkivülileg emelné, 
ha a leányvár és az óvárnak egy része 
elektrikus fénnyel lenne kivilágítva.

Azt hisszük, hogy itt, az akkumuláto
rok második hazájában, ezt meg lehetne 
cselekedni és e kivilágítás keresztülvitele

T á r c z a.
Utazás Egyptomba.

Irta: Vitális István.
VIII.

A hangszerek összhangzó zenéje, s a zenét 
kísérő arab éneke mellett tánczol a gavázi. Ar- 
czát nem fedi fátyol, mint a többi egyptomi nőét, 
de női becsülete is pellengéren áll.

A gavázi ruházatja: világos trikó, élénk 
színű selyem szoknya, fehér harisnya és piros 
papucs. Ékszerekkel is gazdagon fel van cziczo- 
mázva.

A füllönfüggőkön kívül a hajukból is fé
nyes érmek, hajékességek lógnak le, a melyek 
vállukat verik. A nyakukon hosszú négyrét hajtott 
keleti gyöngy-, vagy erősen csillogó érem és 
pénzfüzér, meg temérdek más ékszer, a mely táncz 
közben csillog-villog s egymáshoz verődvén csi- 
reg-csörög. A nyakékszer csörömpölését még 
jobban erősbiti a formás lábszáraikra kötött zörgő 
fémperecz. A karjukat is fénylő fénypereczekkel 
ékesítik, a kezűkben meg újaikkal rézkagylót 
birregetnek a zene üteme szerint.

A gavázi táncza nagyban elüt a mi tán- 
czunktól. A tánczoló gavázi a dobogó közepére 
áll; a lába alig mozdul, de felső testének min
den együtt működő izomcsoportja a mélabús 
zene lassú üteme szerint ring. Ide-oda imbolygó 
fejét bájos karmozdulatokkal kiséri formás kör
ívekben, s arczán észbontó mosoly. Lassan a mé
labús zene ütemei szerint az egész felső test 
imbolyogni kezd, s a mint a zene üteme gyorsul, 
imbolygása is gyorsabb és gyorsabb kis ivekben 
fordul, lábát a dobogó deszkája fölé alig emelve, s a 

valami rendkívüli nagy akadályokba nem 
ütközne.

Pedig mily pompás látványt nyújtana 
ez! Képzeljük el a leányvárt elektrikus 
fényben úszva és fényét az általa domi
nált nagy területre sugározva — valóban 
érdekes szép látvány volna, mely még a 
szomszédos községekből is látható lenne.

Azt hisszük, hogy e terv keresztül 
vitelében akadémiánk s illetve ennek jeles, 
hazafias tanári kara igen nagyot lendít
hetne, sőt talán azt keresztül is vihetné.

De bármint legyen is, részünkről is 
felkérjük városunk összes lakósságát, hogy 
a mennyire csak lehet, a kivilágítás szép
ségéhez és sikeréhez hozzájáruljon, mint a 
hogy azt e nagy emlékünnep méltósága 
megkívánja, jobban mondva megköveteli.

Különösen szólunk azokhoz, kik ked
vező anyagi helyzetüknél fogva a kivilágí
tás fényéhez tetemesen hozzájárulhatnak, 
hogy e talán soha vissza nem térő alkal- 

temérdek ékszer összeverődvén csireg-csörög, csil
log-villog. A gavázi egyre szenvedélyesebben járja 
s a szenvedély magával ragadja a mulató közön
séget is: ifja-öregje tapsol, lázasan ujjong, s 
csillogó szemmel nézi a mámoros tánczot.

A közönség erős tapsa, hangos ujjongása, 
s a zene gyorsuló üteme gyorsabb izom ringa- 
tásra, gyorsabb tánczra készti a szédülő gavázit 
mindaddig, a mig több mint félórai szünetlen táncz 
után fáradtan és mámorosán nem rogyik össze.

Hatalmas tapsvihar s lázas ujjongás tör ki 
a közönségből. A fáradt gavázi erre felocsúdik 
s keresztbevetett lábbal az alacsony, széles díván 
puha keleti szőnyegén foglal helyet; a tüzes
vérű ifjúság meg hűsítő itallal s czigaretttával 
kedveskedik neki, hogy az élvezetet élvezettel fizesse 
vissza^; a kipihent gavazi pedig újból kezdi azt a 
sajátszerü tánczot, a melyet a tüzesvérű arab a 
nargilé füstje és a fekete kávé zamatos leve vagy 
a hűsítő ital mellett órákon át elnéz.

De nemcsak a barnabörű arab nézi élve
zettel a gavázi mámoritó tánczát, hanem a mil
liomos amerikai és a hidegvérű angol ember is. 
Kétségtelen, hogy ez a sajátszerű táncz erősebb 
hullámzásba hozza a férfi vért, hanem az észt hi
degen hagyja s a léleknek nemcsak hogy ne
mesebb élvezetet nem nyújt, de sőt határozot
tan undort kelt benne legalább eleintén.

Nekünk untig elég volt ez az egy gavázi 
táncz. A mint a másik kezdte meg a tánczát, el
hagytuk ezt az izgató látványt s fáradtan bal
lagtunk haza,hogy másnap meglátogassuk azokat 
a helyeket, a hol az arab ember lelke üdülését 
keresi t. i. a mecseteket. (Folyt, köv.) 

mát felhasználják és hazafiasságuknak kül
sőleg is ezúttal méltó kifejezést adjanak!

A kivilágítás alatt a polgárság nevé
ben Altman Imre városi levéltárnok fog 
beszédet intézni a polgármesterhez, kérve 
őt, hogy e testvérvárosok polgárságának 
megtörhetetlen hűségű hodolatát dicsősé
gesen uralkodó, szeretett Királyunk trónjá
nak zsámolya előtt tolmácsolja.

Ünnepségünk lefolyásáról a jövő szám
ban beszámolunk.

Újdonságok.
— Személyi hírek. Farbaky István orsz. 

gyűl, képviselőnk néhány napi itt időzés után a fő
városba utazott. — Dr. Tóth Imre bányaker. főorvos 
hivatalosan Szomolnokrautazott. — Sztancsay M. v. 
főjegyző május 27-én fegyvergyakorlatra behitvat- 
ván, helyettesítésével Vörös Ferencz tb. főjegyző 
bízatott meg.

— Károly Lajos főherczeg lelki üdvéért 
a requiem a Nagy-Boldogasszony templomban 
múlt hétfőn, junius 1-én tartatott meg katafalk 
kitétele mellett. A nagy gyászmisét Podhragyay 
prépost-plébános fényes segédlettel celebrálta;

Selmeczbánya történetéből.
(Történelmi vázlat egy német nyelvű, múlt szá

zadbeli kézirat felhasználásával.) 
(Folytatás.)

II.
Mielőtt tovább mennénk, vessünk egy rövid 

pillantást az akkor itt lakott népek vallási álla
potára. Tudjuk azt, hogy a három hegy és négy 
folyó területe akkoriban mintegy határfalat képe
zett a nyugat és kelet, a kereszténység és pogány
ság között. A keleti szlávok jobbára pogányok 
voltak még, s tudjuk a moszkovitákról, hogy 
ezek majdnem egyidejűleg a magyarokkal vették 
fel a kereszténységet; a lithvánok még tovább 
szegültek ellen a kereszténységnek, s igy a szom
szédsági érintkezés befolyását tekintve , igen 
valószínű, hogy a pogány vallás némi maradványai 
itt is meg volták még, midőn Selmeczbánya kelet
kezett, bár biztosan feltételezhetjük, hogy itt a ke
resztény elem volt a túlnyomó, melyben a szórvá
nyos pogányság csakhamar elveszett és egyes emlé
kei is, mint másutt is, a keresztény vallásból merített 
színezetet öltöttek. így a most is „Pekla“ vagy 
„Hella“ (Hölle) nevű vadregényes völgy (Pokol
völgy) valamikor valamely pogány istennek szen
telt hely lehetett, mely ki tudja hány áldozat 
vérét látta folyni. A titokteljes, borzalmas szer
tartásokról hagyomány szerint ismert völgyet 
azután az eszmetársulás alapján a keresztény 
nép elnevezte peklának, pokolnak.

Hogy a pogány és keresztény vallás véres 
küzdelmei nem igen hatoltak ide, azt e vidék 
elzártságának lehet tulajdonítani, melyet ezen
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mig a templomi zene és énekkar egy gyönyörű 
misét adott elő. Résztvettek: a törvényhatóság, 
a bányaigazgatóság, a kohó és bányahivatal tiszt
viselői, a polgármester és Hültl József bánya
igazgató vezetése alatt, az akad, tanári kar Soltz 
Vilmos, a kath. gymnasiumi tanári kar Panek 
Ödön igazgató vezetése alatt, a lyceum Jezsovics 
Károly igazgató képviselete által, a rom. kath. 
elemi és leány iskola növendékei tanitóik s illetve 
az apáczák, a gymnasiumi tanulók pedig tanáraik 
vezetése alatt. Képviselve volt a szivargyár, a kir. 
adóhivatal, egyletek stb. A gyászszertartáson 
ezen felül nagy számú előkelő közönség is részt 
vett.

— Érdekes vendégei voltak városunknak e 
napokban. Fokt G. J. egyetemi tanár Kristianiá- 
ból (Norvég ország fővárosa) időzött ugyanis vá
rosunkban, hogy itt bányászati tanulmányokat 
tegyen, de különösen, hogy a magyarországi réz
termelésre vonatkozólag tájékozást szerezzen. Az 
érdekes vendégben, kit leginkább Hlavacsek bá
nyafőmérnök és Litschauer bányaiskolai vezér
tanár kalauzolt, vidékünk, de kiváltképpen bá
nyászatunk nagy érdeklődést keltett. A második 
érdekes vendégünk volt Uhida bányamérnek Ja
pánból, ki a bányai zúzó és kohó műveket jött 
ide tanulmányoznii és a látottakat nem győzte 
eléggé dicsérni.

— Banderistáink közül Bernhardt Adolf, ki 
a gyönyörű, Ízléssel készített és a városi színek
ben pompázó selyem zászlót fogja vinni és Chau- 
er Ottó a mai napon utaznak a székes fővá
rosba ; Krausz Kálmán főkapitány, a városi ban
dérium harmadik tagja, csak holnap utazik oda. 
— A banderiumi nyerges lovak ma lettek Bu
dapestre szállítva. — Ki kell itt emelnünk, hogy 
a magyar díszruhák valóban Ízléses fénnyel van
nak kiállítva és a ruhák elkészítése Friebert Fe- 
rencz szabómester polgártársunk nem csekély 
dicséretére válik. A lovak szerszámai, a nyereg és 
takaró szintén díszes szépségnek úgy, hogy már 
most bízvást mondhatjuk, városunk képviselői a 
fényes banderiumi menetben szégyent vallani 
nem fognak. Az egész hódoló, banderiális menet 
e hó 8-án reggel fél nyolczkor a Vérmezőn há
rom csatarendben lesz felállítva, még pedig a ve
res, fehér és zöld csatarendi mezőben. Városunk 
a résztvevő 89 törvényhatóság között a 40-ik 
számú állást foglalja el még pedig a fehér me
zőkben. Ugyanezen mezőben lesz képviselve : He
ves, Háromszék, Hont, Hunyad, Kolozs, Liptó, 
Nyitra, Pozsony, Pest — stb. megye és Pozsony, 
Kecskemét, Kolozsvár stb. városok törvényható
ságai. Háromnegyed 9-kor indul meg a diszme- 

felül rengeteg erdőségek védfalként még hozzá- 
férhetlenebbé tettek.

Mig másutt Szt. István király téritő buzgalma 
sokszor heves ellentállásra talált, itt Selmecz- 
bánya vidékén keresztény volt a lakosság majdnem 
mind ; templomok épültek s a kereszténységből 
folyólag az erkölcsök is szelidebbek, a finomabb 
műveltség iránt fogékonyabbak voltak. *

A lassú de biztos fejlődést mi sem hábor
gatta Péter és Aba Sámuel viszálykodásai, a 
Salamon alatti békétlenségek nyom nélkül vonul
tak el, e vidéket elkerülve.

Vájjon a későbbi keresztes hadjáratok 
nem gyakoralták-e itt is befolyásukat, mi igen 
valószínű, arra nézve semminemű adattal nem 
rendelkezünk, azon kívül hogy 1118-ban a temp- 
larius rend jött ide. Erre később még visszatérünk.

Száz és száz év múlt el a város ala
pítása óta, midőn egyszerre, villámcsapásként 
sújtott a tatár kardja ez országra.

Batu khán vad harczosainak a hegyvidék 
sem zárta el pusztító útjukat.

IV. Béla uralkodása alatt, 1241-ben, mint 
a zuduló förgeteg, megrohanta a tatárhad Sel- 
meczbánya városát is.

A város, a kohók, a bányatelepek épületei 
lángok martalékaivá lettek mind. A lakosság, a 
bányamunkások legnagyobb része tatár fegyver 

net, melyhez a Szenlgyörgy utcza torkolatánál a 
díszkocsik csatlakoznak. 9 órakor érkezik a disz- 
menet eleje a királyi palota udvarára s innét a 
következő rendben teszi meg útját az uj törvény
hozási palotába : Hat magyar herold harsonákkal, 
ezután a belügyminister lovon, mint a megyei 
és városi törvényhatóságok bandériumainak 
vezetője; utána a megyei és városi törvény
hatóságok bandériumai; ezeket követi az orsz. 
gyűl, képviselők, főrendiházi tagok csoportja ló
háton; ezután egy század huszár, majd a 11 
zászlót vivő zászlós úr. Ezután hozzák a szent 
koronát hatlovas díszkocsin a szűkebb értelem
ben vett, előirt kísérettel. Ezután ismét egy szá
zad huszár jön, mely után a menetben díszko
csin résztvevő orsz. gyűl, képviselők, főrendiházi 
tagok, mágnások stb. díszkocsijai jönnek. 7-én 
d. u. 3 órakor a diszbanderium a Szénapiacz- 
téren Budapesten felváltva általános gyakorla
tot tart, melyen már a mi banderistáink is részt 
fognak venni.

— Báli jelentés. Hiába ! igaz marad az, 
hogy a fiatalság képviseli az életet, ez tud igazán 
lelkesedni. F. hó 2-án volt a valetánsok bálja, 
mely igen szépen sikerült. Látogatottsága kisebb 
volt mint más mulatságoké, de a társaság válo
gatott volt. Az első és második négyest 38 pár 
tánczolta. A hires második négyes hatodik figu
rája helyett egy igen sikerült ballagás volt, mely
nél sok-sok könnyes szemet lehetett úgy fiatalabb 
mint az idősebb arczokon látni. Meglátszott, hogy 
az ifjúság egy része a kapott tudományért cse
rébe a szivét hagyta itt; táncz este 3/4 9-tól reg
gel 4-ig tartott s a kisebb látogatottság miatt 
előfordult azon kivételes eset, hogy volt hely 
tánczolni. Megjegyzendő, hogy számos vidéki is
merőst láttunk a karzaton. A ballagás csak pén
teken délelőtt lesz befejezve, mikor is az utolsó 
előadás lesz, mely után végig vonulnak a vale
tánsok a városon és végül lemossák az iskola 
porát Ács vendéglőjében.

— A „Puky“ kvintett társaság folyó évi 
junius 6-án, szombaton este 8 órakor a Sembery 
teremben a selmeczbányai bányászati és erdészeti 
akad ifjúsági kör javára érdekes műsorral zárt
körű zeneestélyt tart, mely sikerültnek Ígérkezik.

— Rövid hírek. Egy óra lánczostul talál
tatott meg a múlt héten a hajnali órákban Csiba 
István vaskereskedése előtt. Az igazolt tulajdo
nos átveheti a rendőrkapitányt hivatalnál. — Pá
lyázat. A selmeczi kir, bányaigazgatóságnál meg
üresedett egyik számtiszti állásra pályázat hirdet- 
tetett ki. A kérvények beadásának határideje két 
hét. — Junius 1-től kezdve a városi erdőkben 
a földön fekvő kéreg és galyfa, mit fejsze vagy 
vágó eszköz használa nélkül el lehet szállítani, 
ingyen szedhető két hétig. A szegény osztályra 
nézve ez minden esetre nézve előnyős.

alatt elhullót, csak nehánynak sikerült életét gyors 
futás által megmentenie.

Az egész vidéket fel a Kárpátokig, Cseh
ország határáig, elpusztították a vad harczosok, 
olyan lett az egész terület, mint a sivatag, lak- 
talan, rombadőlt, kormos, vérnyomos falakkal, 
melyek között a dúvad ütött tanyát.

Három éven át, 1245-ig maradt a vidék 
laktalan, a bányák művelés nélkül.

A tatárok kivonulásával IV. Béla király 
hozzálátott az elpusztitott ország újra rendezéséhez 
a bányavárosok és igy Selmeczbánya benépesí
téséhez is.

Az itt volt morvákat, szlávokat a tatár fegy
ver s az éhínség elpusztította; IV. Béla tehát 
a távolabb lakó németeket és szászokat hívta meg 
letelepülésre, kik e meghívásnak engedve, töme
gesen be is vándoroltak' s a király részéről 
különféle kedve zményben részesültek így mindjárt 
megérkeztükkor, 1245-ben németnyelven szer
kesztett szabadalomlevelet nyertek, mely szerint 
szász és német letelepülőn kívül mást Selmecz- 
bányába befogadni nem volt szabad.

A uj jövevény alatt újra szépfejlődésnekindult 
az épülő várossal a bányászat is, mely a távolabb 
eső környéken is kezdetét vette. így 1251-ben a 
mostani Úrvölgyben (Herrengrund) is megkezd
ték a bányászatot, s 1255-ben Béla király a villa
novai szászoknak engedélyt adott egy város ala-

— A városi polgári dal és zenekör ma 
millenáris estélyt rendez a Sembery teremben, 
mely rendkívüli érdekesnek és sikerültnek Ígér
kezik. Ez estély is a rendes havi estélyek min
tájára lesz megtartva a követkzeő ének és zene 
programmal:

1. Szabadság-dal Huber Károlytól, énekkar. 2. Részlet 
Erkel Hunyadi László operájából, zenekar. 3. Eredeti nép
dalok Kossovitstól. énekkar. 4. Magyar kör Rózsavölgyitől, 
zenekar. 5. Szabad hajdú dala Szügyi Józseftől, énekkar. G. 
Millenniumi induló Linka Kamiitól, zenekar.

— Változások a rendőrségi őrszemélyzet
ben. Junius 1-tól kezdödőleg Kovács József ed
digi rendőrőrmester polgármesteri huszár, Wal- 
bert Tófár eddigi szakaszvezető, Körinek Nándor 
eddigi őrvezető, tizedes, Hatala József közrendőr 
őrvezetői állásokba léptettek elő; mig uj 3 havi 
próba idős közrendőrökké: Brlai István és Gaj
dos János volt csendőrök neveztettek ki.

— Június 8-dika a helybeli lyeeumra 
nézve nagy ünnep lesz. Ekkorára van ugyanis 
tervezve- a Petőfi-emléktábla leleplezése. Az 
ünnepély az iskola előtti téren fog megtartatni, 
s ének, szavalatok, ünnepi beszédből fog állani. 
Ha az időjárás délelőtt kedvező lesz, akkor 11 
órakor, ha pedig nem, akkor délután a városi 
diszebéd után, tehát körülbelül 4 órakor leplezik 
le az emléktáblát. Felhívjuk városunk érdeklődő 
közönségét e hazafias ünnepélyre, melynél alkal
masabbat a millennium évének megörökítésére 
ezen jeles középiskolánk nem igen találhatott 
volna.

— Nagylelkű adomány. Valóban megér
demelné, hogy egy külön czikkben foglalkozzunk 
azon városunkra nézve mondhatni szégyenteljes 
vajúdással, melyben az apácza zárda és rom. 
kath. leányiskola felépítésének kérdése szenved. 
Majdnem egy éve már annak immáron, hogy 
ezen épület dűledékes volta miatt hatóságilag 
kilaktalanittatott és még most is ugyanazon dü- 
ledékes állapotban áll ott városunk kellő köze
pén a főtéren s még most sincs alapos, biztos 
remény arra nézve, hogy az rövid időn belül fel- 
épittetnék. — Mint tudjuk, e bajon segítendő 
Podhragyay Pál prépost-plébános igen lelkes 
hangon hívta fel városi közönségünket az e czélra 
leendő adakozásra. Az adakozások, ha jól tud
juk, már folynak s azok eredményéről annak idején 
be fogunk számolni. — Egyet azonban már most 
tudunk, még pedig oly tényt, mely méltó példa
ként szolgálhat mindenkinek. És e tény az, hogy 
egy nagylelkű fiatal papunk, ki minden ember
baráti, nemes és szép czélok iránti nemes hevü- 
lésének már többször adta tanujelét, az apácza 
zárda és leány iskola felépítésének czéljára 400 
frtot adományozott azzal, hogy ezen összeget 
készpénzben egy év leforgása alatt lefizeti. — E 
derék nagylelkű adakozó : H i d v é g h y Árpád 
rom. kath. káplán, — Óhajtanok, hogy e

pitására, mely engedély alapján, 1345-ben I. vz. 
Nagy Lajos uralkodása alatt a jelenlegi Beszter- 
czebánya (Villanova, Neusohl) alapja meg is vet
tetett, nevét (Bistrica) az ottani Bistrica víztől 
nyerte. IV. (Kún) László uralkodása alatt, ada
kozások s kegyes alapítványokból Selmecz városa 
felépítette 1275-ben a Szt. Miklós-kápolnát, s mel
lette kórházat, mely IV. László kívánságára s az 
esztergomi káptalan kérelmére a dominikánusok
nak lett átadva.

Ez volna tehát már a második rend, mely 
itt Selmeczen letelepedett, közel az első, a temp- 
lariusok bukása előtt, kik hagyomány szerint építői 
lettek volna a mostani Ó-várnak. Az erre vonat
kozó okmányok a viszályos időkben elpusztulhat
tak. Bartfelder Tádé, városi tanácsnok 1536-ban, 
német iratában idevonatkozólag ezeket mondja: 
Kiki tudja, hogy egy zárda vagyon városunkban, 
melyet, mint mondják, a templariusok építettek 
volna, kik az ott benn lévő, Isten anyjanak 
szentelt templomot (unserer lieben frau Kirche.) 
is bírták.

Azt hisszük, nem lesz érdektelen, ha e rég i 
irat nyomán kissé bővebben foglalkozunk az 
Ó-várral, mely régi idők titokteljes tanújaként 
még most is büszkén emelkedik a hegy lej
tőjén; kerek tornyaival, lőréseivel festői látványt 
nyújtva az idevetödő idegennek.
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szép példa követőkre találjon. — E tárgyra vo
natkozólag vettük a következő jegyzőkönyvi ki
vonatot: A selmeczbányai r. kath. iskolaszéknek 
f. év, május 29-én megtartott ülésén Podhragyay 
Pál prépost-plébános, iskolaszéki elnök jelen
tette, hogy: Hidvéghi Árpád helybeli r. kath. 
segédlelkész azon esetben, ha a helybeli leányis
kolákat építeni kezdik s ő itt lesz, egy év lefo
lyása alatt 4-00, azaz négyszáz o. é. frtot fizet le, 
mely összeg kizárólag a leányiskolák költségeinek 
fedezésére fordítandó ; bemutatta egyszersmind el
nök az erre vonatkozó, nevezett segédlelkész ál
tal irt, aláirt és pecsétjével ellátott kötelezvényt 
is. A nemes szándékból tett eme elhatározás nem 
szorul dicséretre! A jótevőket megjutalmazza az 
Úr! Az iskolaszék megéljenezte a bőkezű ada
kozót s jegyzőkönyvileg mondott áldozatkészsé
géért köszönetét. Elnök jelentette végül, hogy a 
leányiskolák építési költségeinek hiányzó részét 
gyűjtés utján togják a helybeli r. kath. hölgyek 
összeszedni s meg van róla győződve, hogy Sel- 
meczbánya város kath. közönsége számtalanszor 
tanúsított áldozatkészségét az egyház leányától 
■=_ az iskolától — sem fogja megvonni. Isten 
adjon áldást a nemes adakozókra!

— A helybeli dohánygyár munkásai a 
zárda és leányiskoláért szivesen adakoznak, 
mit bizonyít az, hogy 478 írt 97 kr. lett elője
gyezve, mely összeg két hó leforgásával együtt 
lesz s a nevezett czélra átszolgátatik. Szép pél
daadásul szolgálhat ez áldozatkészség, mely már 
több ízben nyilvánult; igy a Szt. Ezzsébetkápol- 
na helyreállításánál, a F. M. K. E. gyűjtő perzse- 
lyei közül is a dohánygyárban elhelyezett jöve
delmez legtöbbet. Hol közczélra adakozni kell, ott 
kiváló helyet foglalnak el a dohánygyár munkásai, 
így e gyár nem csak kenyéradás miatt, de tár
sadalmi tekintetben is áldás városunkra nézve.

A mi banderiumi zászlónk szalagján lévő 
e felírást: „Selmecz-Bélabánya hódolata 1896-ban“ 
hímezte Müller Tini kisasszony. A lótakarók és 
vállszalagokon lévő városi czimereket hímezték az 
Urban nővérek, özv. Schuszter Lajosné úrnő, a 
selmeczi és hegybányai irgalmas nénék hazafias 
szívességből.

— Öngyilkosság. Sedivi István kincst. bá
nyász és Hegybánya községének tizedese május 
29-én reggel 4 órakor, öngyilkossági szándékból 
a Miksa aknába dobta magát, anélkül hogy 
hirtelen véghezvitt végzetes tettében társai meg
akadályozhatták volna. A 360 méternyi mélység
ből, szétroncsolt hullája, csak darabokban hozat
hatott ki az aknából. Sedivi ki a hegybányai 
községi pénzek beszedésével is volt megbízva 
úgy látszik nem lelkiismeretesen kezelte a rá bí
zott pénzeket, sőt kitűnt, hogy azok nagyobb 
részét elmulatta s három napig munkába sem 
járt. Már egy nappal előbb azaz május 28-án 
akarta magát felakasztani, de akkor tettének ke
resztülvitelében megakadályozták. Özvegye és há
rom gyermek maradt utána.

— Öngyilkosság Bakabányán. Izrael Vil
mos munkás május 28-án főbe lőtte magát Ba
kabányán. Tettének oka ismeretlen.

A Steffultón f. évi május-hó 17-én meg
tartott, millennáris ünnepély következőleg folyt 
le*)  : Áz óvodai és az iskolai tanköteles gyermekek 
tantermeikben reggeli ‘/29 órakor összesereglettek, 
honnét felszentelt zászlójuk és inagyarország czi- 
merével ellátott két nemzeti lobogó alatt zeneszó 
mellett a templomba vonultak. Itt 9 órakor az 
isteni tisztelet tartatott, mely alatt Szt. István 
énekét a fiatalság úgy mint a felnőttek elénekelték. 
Ennek végeztével zászlók kíséretében kellő rend
ben kivonultak a gyermekek tanítóik vezetése 
alatt a templom előtti és hársfákkal természettől 
díszített és beárnyékolt tágas térre, kikhez az 
intelligenczia szine-java és az egész ajtatos kö
zönség is csatlakozott, kiki elfoglalván az ő részére 
szánt helyét. Főtisztelendő Sandrik József plébá
nos, mint az iskolaszék igazgatója, imája után 
rövid és magvas beszéddel először is az intelligens 
közönséget hazánk drága nyelvén üdvözlé; az 
ünnepnek czélját, okát, magasztos voltát és fen
ségét ecseteié, és isten oltalmát kérve hazánk 
második ezredévére „Éljen a király, éljen a haza, 
éljen a nemzet" szavakkal befejezé. A közönség 
e szavak behatása alatt ugyanazt háromszoros 
éljennel viszonzá; ugyan oiy tartalmú tót be
szédet is intézett a plébános az egybegyűlt nagy 
közönséghez. Ezután következett a „Szózatnak" 

*) Sajnáljuk, hogy most már csak kivonatban közöl
hetjük e minden esetre elkésett tudósítást. Szerk.

zeneszó melletti eléneklése. Ennek befejeztével 
kilépett az iskolagyermekek egyik növendéke 
Paulusz Ágnes, és magyar nyelven üdvözlé a 
közönséget; ugyanily tartalmú üdvözlést mondott 
el Ladzjanszky István tót nyelven. Ezután szava
latok következtek. Huszágh Adolf kántortanitó 
szép előadással ősmertette a közönséggel a hon
foglalást, honunk fejlődését, gyász és dicső ese
ményeit egészen a mai apig. mit történelmi 
példákkal illusztrált; Ezután Metszky János stef- 
fultoi rendőrbiztos üdvözlé az egybegyűlte
ket, és szép szavakkal ecsetelte az összejövetel 
czélját. Paulusz Ágnes még buzdító és lelkesítő 
zárbeszédet mondott el magyar nyelven, melyet 
Ladzjanszky István növendék tótul tolmácsolt. 
Az iskolai igazgató ur rövid és magvas zárbe
szédében lelkesité a fiatalságot valamint a közön
séget is, hogy az uj ezredév hajnalán a fiatal
ság részéről imént elmondott fogadalmat mindig 
szivükön ápolják. — Ez után következett a 
nemzeti Hymnusnak zeneszó melletti eléneklése. 
Ekkor bevonult az ünneplő közönség a tem
plomba, hol a plébános úr mindnyájukat a szent 
áldásban részesítette. Erre a közönség ájtatos és 
hazafias érzelmekkel telten széjjelment. — Paduch 
István kohó altiszt 2 forinttal megjutalmazta a 
szavaló iskolás gyermekeket, mely tettéért neki 
ez utón hálás köszönetét nyilvánítunk.

— Tűzoltóink fecskendő próbát tartottak 
múlt hétfőn a Szt-Háromságtéren. Két fecskendő 
teljesen kifogástalannak, egy azonban hibásnak 
találtatott. A próba alkalmával kisült, hogy a 
vöröskuti tóból jövő víznek 3/i órára van szük
sége, mig leér. Ez egy kicsit hosszú idő tűz 
esetén és igy sürgősen kell intézkedni, hogy 
a vízi árok kitisztittassék és rendeztessék. — 
Tűzoltóink közgyűlése, a millennáris ünnepek 
miatt, csak e hó végén lesz.

Nyűg-dijak és nyug-bérek fejében — elte
kintve a társpénztári nyugbérektől, melyek 100000 
mond: százezer frtnál többet tesznek ki, — több 
fizettetik ki városunkban, mint a mennyi összes 
adót fizet városi közönségünk. Polgármesterünk 
havonként több mint 600 nyugtát láttamoz az 
életbenlét igazolásául. Ezen érdekes statisztikai 
adatra még visszatérünk.

— Lövészet. Május 31-én az egyleti pénz
tár adta a dijakat; 813 lövés esett a régi czéltáb- 
lára ; eredmény 719 köregység. Az első dijat szög
lövésre Krausz Géza, a másodikat jó négyesre 
Friebert Ferencz nyerte el. Belházy Gyula 4, 
Bencze Gergely 4, Csibi Lörincz 2, Krausz Géza 
1, Friebert Ferencz 1 és Seidel Ágoston 2 né
gyest lőtt. A közgyűlésen kevesen vettek részt. 
A tárgysorozat lebonyolítása után következett a 
tiszt újítás, melyen az eddigiek újra meg lettek 
választva. Elnök és fölövészmester Krausz Géza, 
első lövészmester Seidel Ágost, második lövész
mester Dessewffy Aurél, jegyző Bencze Gergely. 
Az egylet elhunyt védnöke, Ocsovszky Vilmos 
helyébe közfelkiáltással Szitnyai József polgár
mester lett megválasztva; megjegyezzük még, 
hogy a közgyűlés elhatározta, hogy a millennáris 
diszlövészetet egyszerre tartják meg a főlövé
szettel, az ünnepély fényének emelése végett.

Anflteátrum.
Énekli az uj kis marhavásár téren, egy dobos.

Bum, bum, bum, bum! bum ! 
Anflteátrum!!

Mint növünk haladásunkban !
Anfiteatrumunk is van !

Szálloda-, étterem-, kávéházmegnyitás.
Azon kellemes helyzetben vagyok, hogy tudomására adhatom tisztelettel 

a n. é. közönségnek, miszerint e hó junius 1-től kezdve bérbe vettem a legmo
dernebb igényeknek teljesen megfelelőleg berendezett 

-aHÜNGARIA SZÁLLÓT ►-
és azt jövő szombaton e hó 6-án a díszes berendezésű étteremmel és kávéházi 
helyiséggel együtt megnyitom.

A midőn ezen megnyitáshoz a tisztelt közönséget ez utón is meghívni 
bátorkodom, egyúttal kérem további nagyrabecsült pártfogását is, mit kiérdemel
hetni legfőbb törekvésem leend. Tisztelettel

Selmeczbányán 1896. junius 3-án.

Ács Ferencz vendéglős.

Tessék ide gyülekezni 
És ezt jól megtekinteni; 
Mert minden nap ilyen csodát 
Az ember biz nem igen lát.
Ha az állat szeliditők,
Oroszlán s tigris kergetők 
Érkeznek majd városunkba, 
Érdekes mutatásukba 
itt e kerítésnél épen
Gyönyörködhetünk majd szépen.
E kerítés gerendái
És hatalmas oszlopfái,
Oly szilárdak, hogy a tigris,
Legyen bár mily erős bugris
Ezeket át nem törheti;
Vész hát nem fenyegetheti
A nézőket, kik bámulják
Vadállatok e tanyáját. — —
Tessék hát csak besétálni,
Ezt a monstrumt megcsodálni!!

Bum, bum, bum, bum 1 bum ! 
Anflteátrum ! !
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Hirdetések.
Eg-y még- jó karban lévő Rover kerékpár ol
csón eladó. Böv. Kneszko A. úr óra üzletében.

Eleucló IxájzsI
Felső Rózsautczában fekvő 82/IIII. sz. a. 
fekvő Predács-féle egy emeletes, 5 szoba, 
előszoba, konyha, pincze padlásból stb. 
álló ház kerttel szabadkézből olcsón eladó.

Selmeczbányán 1896. junius havában. 
Bővebbet a tulajdonosoknál.

Van szerencsém a n. é. közönség
nek becses tudomására adni, hogy 
Selmeczbányára érkezve, itt állandóan 
letelepedtem s bárminemű 

zongorajavitást, 
átalakítást és hangolást 

valamint harmonika és ariszton 
javítást

kellő szakértelemmel teljesítek, és pedig 
jótállás mellett.

Kérve becses megbízásukat, marad
tam kiváló tisztelettel

Selmeczbányán, 1896. május 9-én.
Prasehek Alajos 

zongora-hangoló.
F.-Rózsauteza Brtl-féle ház.
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A millennáris

a n. é. közönség

becses

figyelmébe

Aj állítatnak

az alanti

czég-

tulajdonosok

üzletei:

Langaner József 
a terasszon lévő nagy czipő-áru- 
háza, dús választékban felsze
relve mindennemű női, férfi és 
gyermek kész ezipő-árukkal. 

Mérték után a legújabb divatu 
ezipők gyorsan, jutányosán és 
tartós kivitelben készíttetnek.

Özv. Till Dénesné 
a Szőlő szállodával szemben lévő 
vendéglője, melyben kitűnő, jó 
minőségű fehér és veres borok 
méretnek s naponként frissen 

csapolt sör kapható.

Tuschl Gusztáv 
az alsó gyógytár mögötti czukrász 
üzlete. Kitűnő sütemények, kávé
házi italok, nyáron mindennap 
frissen készült fagylalt, külön
féle ezukor emléktárgyak stb. 
kaphatók. A t. vendégek részére 
több napi és heti lap áll ren

delkezésre.

Liptai László 
a terasszon lévő nagy üveg áru
háza rendkívüli, dús választék
ban felszerelve. Mindennemű 
üveg, porezellán, majolika, china- 
eziist, nippes stb. árúi valóban 

érdemesek a megtekintésre.
Márkus M.

czukrászata, alapittatott 1830. évben

Marschalkó Gyula 
a terasszon lévő füszerkereske- 
dése és nagy bőr-, norinbergi stb. 
áruháza. Alapittatott 1860-ban.

Trgina Antal 
a terasszon lévő hentes üzlete, 
melyben tiszta, Ízletes lientes- 
készitmények, kitűnő minőségű 
zsir, szalonna, tepertyü, sódar. 
mindig fris sertéshús, jó virsli 

stb. kapható.

Jtlatz 8’ereuez 
a főtéren lévő, legmodernebb 
igényeknek megfelelőleg beren

dezett fodrász-terme.

Oclitendung Ignácz
. a főtéren lévő boltja, melyben 

ásványdarabok és ásványból
; készült különféle emléktárgyak 
: stb stb állanak a t. közönség 

rendelkezésére.

özvVisnyovszkyDáuielnö 
sütőüzlete az Oesovszky-utczában 
lévő Chauer-féle házban (ala
pittatott 1864. évben) Kapható 
mindennap kétszer friss, kitűnő 
sütemény, kétféle kenyér stb

Weisz Jakab
Hodruson levő vendéglői kerti 
helyisége tekepályával, közel a 
fenyveshez. Különösen ajánltatik 

kirándulók figyelmébe.

Oszvaldí Gusztáv 
Szt-Háromságtéren saját házában 
lévő sütőháza. Alapittatott 1807 
évben (alapitó : Oszvaldt Samu).

Pléva József-féle 
ezipész-üzlet a főtéren. Dús vá
lasztékban felszerelt kész czipő- 
raktár. Női-, férfi- és gyermek- 
ezipők mérték szerint gyorsan, 
jutányosán, a legdivatosabb sza
básban, tartós kivitelben készít

tetnek.

Veisz Ignácz
a Deák-utezában, saját házában 
lévő fűszer, bőr, norinbergi liszt 

stb kereskedése és áruháza. ,

Velics György 
a Deák Ferenez utezában, saját 
házában lévőmézeskaláesos üzlete.

Suhaj Péter 
a Rózsautezába vezető lépcsők 
melletti üzleti házban lévő szabó
üzlete, dús választékú szövet
raktára. Készít gyorsan, ponto
san és tartósan a legdivatosabb 
fagon szerint mindenféle öltö
nyöket u. m. egyenruhákat is.

özv. VnuCskó Ferenczné 
a „Kék Szőllőhöz ezimzett1- nagy 
szállodája. Száraz, szépen bútoro
rozott szobák, olcsó árak, előzé
keny kiszolgálás, az étteremben 

kitűnő ételek és italok.

Gyurkovics András 
a főtéren lévő vendéglője, hol 
Ízletes ételek, természetes, finom, 
ó és uj borok, mindig frissen 
csapolt sör, spiritus, különféle 
szeszes italok, (rozspálinka, cog- 
nae, rum, szilvórium, borovicska 

stb. kaphatók.

Cserny József 
a régi városház épüietében levő 
szabóüzlete, a legdivatosabb kel
mékkel dúsan felszerelt szövet
raktár. Mindennemű férfi, gyer
mek, disz- és egyenruhák gyorsan 
jutányosán és a legszebb kivi

telben készíttetnek.

A legna- 
megfelel 
mint ki- 
A t. ven- 
jó teke-

Gasparik Jsínos 
a takarékpénztár épületében levő 
czipész-üzlete, melyben női, férfi 
és gyermekczipők raktáron tartva 
dús választékban készen kaphatók.

Bukovics István
a Murgács-féle házban lévő ven
déglője és mészáros üzlete, hol 
természetes jó bor és kitűnő 

minőségű hús kapható.

Backer Alajos 
fényképészeti műterme és ásvány 

árudája saját házában.

Greguss Antal 
sütőháza és a főtéren levő bolti 
helyisége, melyben különféle 

sütemények, finom mandolás 
kétszersültek stb. kaphatók.

Csiba István
vasáru-kereskedése. Különösen 
agyag-kályha, varrógép, ércz- 
koporsó stb. raktára. Alapittatott 

1840-ben.

Baumertli Gyula 
a Deák-Ferenez utezában, Bau- 
merth-féle házban lévő fűszer

kereskedése.

Bárt Antal
hentes üzlete a takarékpénztár 
tulajdonát képező u. n. Flem- 
ming-féle házban. Kapható min
dig frissen s tisztán készült 
hentesáru, zsir, szalonna, teper- 
tyii, virsli, sertéshús stb. stb. a 
legkitűnőbb minőségben és jutá

nyos árak mellett.

Dauhner János
a központi aezélsör forráshoz 
ezimzett vendéglője az apácza- 
zárda melletti Ertl-féle házban. 
Mindig frissen csapolt vihnyei, 
kőbányai sör, természetes jó bor, 

Ízletes ételek, előzékeny kiszolgálás.

Gverk testvéreit 
az Akadémia utezában, Sehosztal- 
féle házban lévő szabó és ezipész- 
iizletük. A t. vevő közönség a 
legpromtabb módon lesz itt el
látva kész és mérték után készült 

szabó és czipész árukkal.

Bock János 
vendéglője Szklenón. Kitűnő éte
lek, természetes jó borok, palaezk- 
és fris hordósör, előzékeny kiszol
gálás. Jutányos arak. A Szklenó 
fürdőbe kirándulóknak különösen 

ajánljuk a vendéglőt.

Fiz.öly Károly 
műlakatos üzlete saját házában. 
Alapittatott 1842-ben Fizély Má
tyás által. Az üzlet 1873-ban 
ment át a jelenlegi tulajdonos 
birtokába. — Ajánlja ezenfelül 
a kertjében levő télen-nyáron 
igénybe vehető meleg kádfürdőit, 
valamint a nyári idényre sza

bad uszodáját.
Bogya János 

a Szt-Háromság téren lévő ét
terme, melyben kitűnő ételek, 
természetes jó borok, valamint 
kőbányai- és vihnyei aezélsör 
szolgáltatnak fel. A helyiség 
szép és tágas és a kiszolgálás 
kifogástalan. A városi előkelő 

közönség gyűlhelye

Friebert Ferenci 
a főtéren lévő szabóüzlete nagy, 
a legfinomabb és legdivatosabb 
kelmékkel felszerelt raktárral. 
Ezen üzletben díszmagyar ru
hák, férfi- és gyermeköltönyök, 
katonai és más egyenruhák fi
nom, Ízléses kivitelben és leg
újabb fagonban gyorsan és jutá

nyos áron készíttetnek.

Joerges A. özv. és fia 
Könyvkereskedése: ajánlkozik min
den néven nevezhető könyv gyors 
beszerzésére bolti áron. — írószer
kereskedése: el van látva jó minő
ségű Írószerrel és papírral olcsó 
árak mellett. — Könyvnyomdája : 
minden a szakba vágó munkát 
gyorsan, pontosan és csínnal 
készít olcsó áron. Újabban buda
pesti aceidenz-szedő alkalma
zásban. — Alkalmi ajándék: Sel- 
meczi album 24 fénynyomat car- 
tonon dobozban; ára 1 frt 60 kr.

Alapitttatott 18&7-ben.

Jahn Vilmos 
szabóüzlete a főtéren lévő saját 
házában. Dús választékban fel
szerelt szövetraktár. Férfi, gyer
mek és egyenruhák, valamint 
diszmagyar öltönyök gyorsan és 
a legszebb kivitelben készíttetnek.

Kaelgeimann-féle 
kitűnő minőségű vihnyei aczél- 
sör. Minden vendéglőben kapható.
Kaclieliuánií Gáspár 

a Szent-Háromságtéren saját há
zában lévő épület és butor-asz- 
talos műhelye. Nagy, dús válasz

tékú butorraktára.

Csernált György
ezipészűzlete a Rózsa-utezába 

vezető lépcsők melletti saját bolti 
helyiségében 223/III. Minden
nemű gyermek-, férfi- és női 
ezipők mérték után divatos és 

tartós kivitelben, jutányos árakon 
készíttetnek. Javítások is elfo

gadtatnak.

Gutíreuud Samu 
a Szt-Háromságtéren levő ven
déglője és kávéháza, 
gyobb igényeknek is 
úgy étel, ital, kávé, 
szolgálás tekintetében, 
dégek rendelkezésére 

asztalok állanak.

íírause Jószef 
templomberendezési műterme. 

Alapittatott 1890-ben. Templom- j 
berendezési munkák és templom 
s más festések kivitele vagy fel
újítása minden stylnemben a 
legegyszerűbbtől a legfinomabb 
kiállításig. Szentek szobrai fából 
a legfinomabban festve és ara- : 

nyozva.

Van szerencsém a n. é. közönség 
becses tudomására adni, hogy 

czipész üzletemet
a Maruska József úrtól megvett és a 
rózsa utezába vezető lépesőzet mel
letti kis épületbe tettem át, hol 

minden iparszakmámba vágó 
megrendeléseket elfogadok , azokat 
pontosan, jutányosán és gyorsan tel
jesítem a legújabb divat szerint és tar
tós jó kivitelben.

tisztelettel
Selmeczbánya 1896. junius havában.

CSERNÁK GYÖRGY
czipészmester.

Filkorn Alajos
fogorvos. Készít 

egyes 
fogakat 
2 írttól 

feljebb; egész fogsorozatot szintén 
jutányos áron. Fogak tömése, tisz
títása stb. szerény díjazás mellett.

A legújabb módszer!

IJritoT’o^ott Mzoba.
Egy bútorozott szép szoba egy vagy két úr 
részére azonnal kiadó. — Bővebbett Parvy' 
K. háztulajdonosnál a Bócz vendéglő fölött.

Tisztelettel alulírott értesíteni bátor
kodom a n. é. közönséget, hogy Budapes
ten VII. kér. Aréna út,58. sz. a. szem
ben a városligettel s igy a kiállítás köz
vetlen közelében, vendéglőt nyitottam, 
melyben kitűnő magyar konyhát, príma 
minőségű Dréher-féle sört és tiszta, hamisí
tatlan, természetes borokat tartok, s illetve 
t. vendégeimnek kiszolgálok. Jutányos árak 
és előzékeny kiszolgálás biztosíttatnak. Kérve 
a n. é. közönség tömeges látogatását, ma
radok mély tisztelettel Budapest, 1896. má
jus havában.

Szilaveezky Flór, vendéglős

Nyomatott Joerges Ágost özv. és Fia könyvnyomdájában, Selmeczbányán 1896.

év alkalmából
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