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VEGYES TARTALMÚ HETILAP.
Kiadó tulajdonos és felelős szerkesztő :

SZÉNTGYÖRGYI EDE.
Szerkesztőség és kiadóhivatal: Bózsa-ute/.a 75./III. sz. a. hová 
a lap szellemi közleményei és az anyagi rész is ezimzendő.

Megjelenik minden csütörtökön.
Előfizetési ára :

Egy évre........................................................4 frt.
Fél évre........................................................ 2 „
Negyedévre.................................................... I ,,

Egyes szám ára 10 kr.
Egyes számok kaphatók a kiadóhivatalban és JoergesÁ.özv.ésfia

könyvkereskedésében.

Hivatalos, magán és nyilt-téri hirdetések megállapított díj

szabásunk szerint számíttatnak és minden általunk közölt 

hirdetésre felvilágosítás ingyen adatik.

Nagyszerű adomány.
Lapunk zártakor értesülünk, hogy Breznyik 

János kir. tanácsos és nyug, lyceumi igazgató ■ 
100000 (százezer) frtot érő vagyonát a tegnapi 
napon tett intézkedésével a selmeczi lyceumnak 
adományozta 2400 frtnyi vitaliczium és halála 
esetén rokonainak fizetendő tizenötezer frtnyi 
hagyományok kikötése mellett. A nagylelkű 
adományt a tegnap délben tartott ágost. evang. 
kér. iskolaszék nagy s meghatott lelkesedéssel 
fogadta el. Mily szavakkal magasztaljuk e nemes 
cselekedetét a nagy aggastyánnak ? Nem kell-e 
e páratlan nemes nagyság előtt némán lebo
rulnunk ?!

Telephon-hálózat Selmeczbányán.
Minden haladó városnak egyik főtörekvése volt, 

hogy ha már az ország szivével nem lehet összekötve 
távbeszélővel — legalább városi telephont létesítsen. 
Városunkban a forgalmi viszonyok és a távolsági viszo
nyok talán nem tennék különösen indokolttá a tele
phon-hálózat létesítését, ha ez csak a belvárosra szo- 
ritlatnék, de tervezett alakjában, t. i., hogy Selmecz- 
bánya belváros összekötve legyen Hodrnsbánya 
külutczával és Bélabánya társvárossal — nemcsak 
előnyősnek ősmerendő fel, de halaszthatatlanul szük
ségesnek is — mondjuk egyszerűen csak tűziendészeti 
szempontból és közbiztonsági érdekekből ! A kereske
delemügyi m. k. minister e hálózat létesítését már 
engedélyezte —- a költségeket körülbelül 4500 írtban 
állapítván meg, melyből a v. közönséget 2500 frt. 
terhelné s ezen költség a v. közköltségvetésben már

TÁRCZA.
Hóvirág,

(A Selmeczbányai Hetilap eredeti tárezája.)
Miért ad az ég szegény ember szivébe érzelmet, 

finom, érzékeny kedélyt, lelkesedést az iránt, mi szép, 
nagy és nemes, ha megtagadta tőle néha még azon 
reményt is, hogy ez érzelem, e kedély, e lelkesedés szá
mára mást is fog teremni szenvedésnél!

Lidi szegény szülék gyermeke volt. Apjá yagyon- 
tídun hivatalnok,’ki szerény fizetéséből csak a legna
gyobb nélkülözések árán tudta úgy a hogy magát és 
családját fenntartani; és a mindennapi gond, annak 
látása, hogy családjának is mennyit, óh mennyit kell 
magától megtagadnia, pusztító féregként rágódott ■ 
szivén, melyet a sors dús kedélyiyel, mély érzelemmel 
vert meg. Az asszony csendes, szelíd teremtés, kit 
soha senki sem látott mosolyogni. O nem panaszkö- ■ 
dott, csak viselte bánatát hangtalanul. Fájl neki az, 
hogy félje helyzetén nem tud enyhíteni, fájt neki az, 
fiogy férjének le kell mondania mindenről, mi élvezet-; 
saját magára nem gondolt; egyike volt azon lények
nek, kiket a kifürkészhetlen gondviselés, úgy látszik, 1 
csak szenvedésre Ítél, s kik o sorsukat tudják, érzik.

A kis Lidi a leggondosabb nevelésben részesüli.
Igaz, nem tanult zongorázni, festeni; nem avatták 

be a pipere titkaiba; deleikéi, kedélyét minta gyön
géd nenies virágot, ápolták, gondozták, hogy romlás 
ne férjen hozzá,

S a gyöngéd virág szépen fejlett,
A kis Lidi nem csak külsőleg volt szép, de lel

kileg is.
Mi más, serdülni kezdő lányokat nem érdekel, 

mi iránt nincs is érzékük: a természet szépségei meg
ragadták a 14 éves Lidi figyelmét. Oly gyönyörrel tudta 
elnézni, mint pirkad a hajnal, mint ragyog a sok 
ezernyi harmatesepp a fűszálakon, mint emelkedik 

2 év óta fel is van véve: (megjegyezzük, hogy ezen 
költség tetemesen le fog szállani, miután a városi er
dőkből az anyagok bőven fedezhetők, már pedig a 
2500 írtban főképp ezek szerepelnek — s a megszer
zési árak vannak alapul véve!)

A v. tanács még a múlt év folyamán felhívásokat I 
bocsátott ki előfizetők gyűjtése czéljából s a szüksé- . 
ges számú előfizet ők jelentkeztek is, úgy hogy a f. . 
évben a telephon-hálózat létesittetní fog, most tehát a v. 
közönség érdekében fekszik, hogy megfelelő előfizető 
jelentkezzék. Nem kételkedünk abban, hogy különösen j 
a h. kereskedők fel ösmerik az üzleti érdeket s mind- [ 
annyian előfizetőkul fognak jelentkezni, mert bizonyára j 
a hodrusbányai kereskedők és magánosok szívesebben 
tartják fenn az üzleti összeköttetést olyan h. kereske- I 
dőkkel, kikkel telephon összeköttetésben is állanak. j

A rendes előfizetők díjtalanul beszélhetnek a többi ■ 
előfizetőkkel és vehetik igénybe a telephont. Az elő
fizetési dij egy egész évre hivatalok, hatóságok, és ' 
jótékony czélú egyletek számára 15 frt, 2. magánosok , 
számára 30 frt, 3. egyletek, társas körök, vendéglők, • 
kávéházak és egyéb nyilvános jellegű előfizetők szá
mára 45 frt. Az előfizetőnek távbeszélő állomását az 
állam tulajdonát képező gépekkel és telepekkel a posta - 
és távírda igazgatóság szereli fel, mely felszerelés I 
költségeihez az előfizető egyszer s mindenkorra 30 frttal I 
járul, melynek ellenében a felszereléshez tartozó gé
peket é? telepeket a posta és távirda igazgatóság 
tartja jó karban, tehát a fenntartási költségek nem az 
előfizetőt terhelik.

A távbeszélő állomástól — vagyis a postahiva
taltól -- az előfizető lakásáig a bevezetés állami ke- ! 
zelésben létesiltetik — az e körül felmerült kiadásokat I 
azonban az előfizető viseli, még pedig a következő ; 
hozzájárulásokkal (megjegyezzük, hogy megelőzőleg a i 

magasra, mind magasabbra a pacsirta, csattogtatva , 
reggeli dalát..

Bámulattal telt el a kis mezei virág apró szirmait 
vizsgálhatva, s ha látta, hogy valamely hangya nem bit* 
nagy terhével, segített neki. I

Rendet és harmóniát látott mindenütt, még a j 
kártékony állatoknál, növényeknél js, mert hiszen ' 
ezeknek ártó tulajdonságaik rendeltetésük, melynek ; 
czélját azonban emberi elme. megérteni nem képes.

így érte el hajadon korát Lidi.
Mig más, vele hasonló korú leányok korai, éret- í 

len szerelem hóditó eszméivel töltik el lelkűk világát, I 
Lidi szivét az őszinte gyermeki ragaszkodás szülei 
iránt s a természetben való gyönyörködés ártatlan és i 
nemesitő érzete foglalták el.

De hát. az a természet rendje, hogy tavaszsza'i ! 
kinyíljék a virág, szerelemre ébredje^ a szűz szive. 
Sejtelmek fogják el; a vér?. pezsdül, arczába szökell, 
ha mehet Iád a virágra szállni. Elméje elábrándozik, I 
keblét ismeretlen vágy remegteli meg. Könnyekre f 
fakad — semmiért, és kaczag azon, hogy könnyekre 
fakadt. A mely ifjú akkor megtalálja nyitját a szűzi. ; 
szívnek, az megtalálta a boldogságot,

Lidi egy este a szokottnál kissé későbben ment | 
hazafelé egy szegény beteg öreg nő látogatásáról. 
Észre sem vette, hogy szemközt három urias öltözetű, 
de kissé nagyon is jó kedvű fiatal ember közelit. Mi- > 
dőn végre felpillantva, ki akar térni előlük, a három i 
ifjuur elálija útját s merész hizelkedéssei tolakodik s 
közeiébe.

Szükséges-e Lidi lelki állapotát ecsetelnünk ? !
Kit tündérálomból durva kéz felriaszt a rideg . 

valóságba, az nem rettenhet meg annyira, rpipt Lidi 
ez orczátlan támadásra.

De már a következő pillanatban jobbra-balra ' 
perdültek a finom urfiak erős maroktól lesújtva.

Csinos szőke fiatal ember volt a szabaditó, ki . 
udvariasan felajánlá kíséretét a remegő Lidinek. 

berendezést maga az előfizető volt köteles saját költ
ségén létesittetni, egy újabb rendelet azonban ezt 
módosította, mint jeleztük.)

A) Építés.
Minden egyes huzal számára igénybe vett egy- 

egy támpont (vezeték felerősítési hely) után
a) egyes, kettős bak, kettős keresztfán és vassze- 

relésü faoszlopokon 4 korona, b) fali és hidtartókon 2 
korona, c) 1—5 ágú tetőtartókon 5 korona.

II. Vezeték építés.
A huzalhoz minden egész vagy megkezdett 100 

méter után 1’8 mm vastag aczél huzal használata 
után 2% korona.

III. Fentartás.
Minden 100 m. huzalhossz után 60 fillér.
Ezekből láthatjuk, hogy a bevezetési költségek 

sokkal előnyösebbek, mint voltak ennek előtte, midőn 
a telephont kiki maga költségén volt köteles bevezetni 
s ezek a költségek nem is sokat tesznek ki pl. fali 
tartókat véve számításba a m. kir postahivataltól 
500 méter távolságra lakó előfizető a bevezetésért 
körülbelül 16 frtot fizetne bevezetési költség címén 
s 30 frtot a gépek és telepek felszerelési költségei 
fejében, tehát az első év kiadása az előfizetési díjjal 
együtt tenne 76 frtot a további években már csak az 
előfizetési 30 frtnyi dij és 1 frt 50 krnyi fentartási 
dijat lenne köteles fizetni.

Tudatjuk egyúttal az érdeklődőkkel, hogy azok 
a kik a telephon használatra előfizetni óhajtanak — 
f. évi április 1-ig jelentkezzenek a v. főjegyzői hiva
talban ; a jelentkezés batárideje egyelőre azért szaba- 
tott ily rövid időre, mert a m. kir. posta és távirda 
igazgatóságnak az előfizetők számát és lakásainak a 
m. kir. postahivalaltóli távolságát be kell jelenteni az 
irt időre a költségvetés összeállítása czéljából.

S ez az első nem volt egyszersmind utolsó ta
lálkozásuk.

Tudjuk, hogy hangzik a régi dal.
Lidi ártatlan szivének egész odaadásával szerette 

az ifjút.
De a szerelem megnyitá szemeit más tekin

tetben is.
Most kezdé csak látni, mily iszonyú küzdelmekbe 

kerül szüleinek az életfenntartás.
Látta, hogy mi az, mily keserű az, szegénynek, 

— nagyon szegénynek lenni.
Ösztönszerüleg érzé, hogy e szegénység az ö 

boldogságának temetője.
S úgy is lett.
A fiatal ember kezdé elhanyagolni Lidit. Mind 

ritkábban találkozott vele. Mentsége ezer volt, de Lidi 
érezte, hogy az mind csak hazugság.

S a gyengéd virágot a való élet hideg lehellete 
elfonnyasztá.

Megtudta, hogy az ö ifjának előkelő, gazdag 
mennyasszonya van.

Nehány nap múlva lesz az esküvője.
Lehet ez ? !
Hát az ő szellemi világa, az ő képzeletei mind, 

mind csalfa alapon épültek?!
Nem olyan a világ, nem olyan az élet, milyennek 

ő képzelte ? !
Lehet-e egy virágot összetiporni, azért, mert e 

virág lalaja nem arany?!
Hát nem a szív, de a Werthheim szekrény kin

csei alapítják a boldogságot ? !
Hát akkor miért van érző szive ?! Miért oly 

érzékeny kedélye, hogy hinni, szeretni tudott ?!
Midőn az itju pár örök hűséget esküdött egy

másnak az oltár előtt, s fölzengtek rá az orgona 
hangjai, ugyanakkor kifogták a tóból egy fiatal leány 
holttestét. Lidi-é volt. Zero.,
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Különfélék.
— Személyi hírek. Lovag Berks Lothár csász. és 

kir. kormánytanácsos Szerajevoból, a ki édes anyja beteg
ágyához bárom héttel ezelőtt ide érkezett, tegnap el
utazott. — Farbaky István orsz. gyűl, képviselőnk vá
rosunkba érkezett rövid idei itt tartózkodásra. — 
Örömmel közöljük a hirt, hogy Muszka József városi 
közgyám szembajából teljesen kigyógyult és hivatalát 
e hó 31-én elfoglalja.

— A nemes Berks családot nagy gyász érte; 
Lovag Berks Lothár néhai nyug. cs. és kir. alezredes 
és a Geramb unió volt reprezentánsának özvegye szül, 
nemes Konstanzi Lotter Erzsébet f. hó 21-én éjjeli 
fél 12 órakor hosszabb betegség után Selmeczbányán, 
85 éves korában meghalt. A nemes agg úrnő elhuny
tét, ki a Konstanzi Lotter család utolsó sarja volt, 
gyermekein, unokáin és legközelebbi rokonain kívül 
igen előkelő, főúri rokon családok gyászolják. így, a 
báró Geramb. Szögyényi Marich László berlini nagy követ, 
Foulon, Chorinszky, Adamovicb, Wickenburg, de Adda, 
Ferroni Prugberger stb. családok. — A boldogult, ál
talános nagy tiszteletben álló úrnő jótékonyságáról, 
szigorú valláserkölcsi érzelmeiről és valóban példás 
családi életéről általánosan ismert volt. Hült tetemei 
nagy gyászpompával és általános részvéttel lettek teg
napelőtt kedden e hó 23-án a lovag Berks család 
sírboltjába örök nyugalomra elhelyezve. — A teme
tésen a Geramb unió minden üzemtelepe képviselve 
volt, igy a szandriki ezüstárugyár, Teremtőtárna, a 
bélabányai kohó és ólomcsőgyár, Mihálytárna, Alsó-há
mor községe. Selmecz majdnem összes intelligencziája 
jelen volt a temetésen. A Szt. Erzsébet nőegylet, mely
nek az elhunyt tiszteletbeli elnöke volt, az elnök és 
alelnök vezetése alatt testületileg vett részt a gyász- 
kiséretben. Azon koszorúkon kívül, melyek magán a 
díszes koporsón voltak elhelyezve, külön kocsi vitte a 
mindenünnen érkezett élővirág- és mükoszorukat. A 
család négy élővirágkoszorút adott. Egy koszorú fekete 
szalagon „Ihre treuen Kinder dér besten, unvergessli- 
chen Mutter" (Hű gyermekei a legjobb, felejthetetlen 
anyának), 1 koszorú fekete szegélyű fehér szalagon 
„Deine tieftrauernden dankschuldigen Schwiegertöchter" 
(Mély gyászú, hálára Kötelezett menyeid), 1 koszorú 
fehér szalagon „Deine untröstliche Tochter Isabella 
und Enkel Bianca, Lothár, Günther." (Vigasztalhatlan 
leányod Isabella és unokáid Bianka, Lothár, Günther), 
1 fekete szalagon „Dein Hugó und seine Familie" 
(Hugód és családja) felirással. A Borsitzky csa
lád felírás nélküli fekete szalagu élővirágkoszorúja, a 
dr. Kapp család élővirágkoszoruja „In Liebe und Ver- 
ehrung" (Szeretet- és tisztelettel) felirással. Igen sok 
volt a művirágkoszoru is különböző felírásokkal ; igy 
a Kachelmann család-é „Ihrer treuen Nachbarin" (Hű 
szomszédnéjüknek), a Wagner család-é Aus Vereh- 
rung (tiszteletből) Hain család-é „Aus innigster 
Theilnahme" (Legbensőbb részvétből) , a Grivicsics 
család-é „Dér mütterlichen Freundin“ (Az anyai ba
rátnőnek), a Fodor család é „Aus Hochachtung und 
inniger Liebe" (Nagyrabecsülés- és benső szeretetből), 
Farbaky család-é „Aus Verehrurig" (Tiszteletből) ;
— magyar felírásokkal: „A schöpfertárnai altisztek".
— „Alsó-Hámor község". — „A kath. nőegylet ke
gyelete jeléül". — „Az alsómagyarországi m. kémlelde".
— 1 koszorú fekete szalagon e felirással: „Barátság 
a síron túl is él." 1 koszorú viola szinü szalagon e 
felirással: „Letzter Gruss aus Bélabánya" (Utolsó üd
vözlet Bélabányáról), 1 koszorú e felirással; „Personal 
Bandiik" (A szandriki személyzet). 1 koszorú e kettős 
felirással: „A sandriki ezüstárugyár személyzete — 
a bélabányai ólomárugyár személyzete — Budapest". 
1 koszorú „Das Beamtencorps dér Sandriker Silber- 
waaren-Fabrik". (A szandriki ezüstárugyár hivatalnoki 
kara). — A család a következő magyar szövegű gyász
jelentést adta ki: NemesBerks Leopoldina, lovag Berks 
Húgo nagybirtokos és osztrák birodalmi képviselő és neje 
Tschopp Mária és fiuk Húgo, lovag Berks Róbert cs. 
és kir. kamarás, a Geramb János Józs.-féle bánya
egylet elnöke és neje Ztupai és Draskóczi Ztuparich 
Paula és lovag Berks Lothár cs. és kir. kamarás és 
kormánytanácsos és neje Csepini Adamovicb Izabella 
csillag-keresztes hölgy, valamint gyermekeik: Bianka, 
Lothár és Günther fájdalomtól megtört szívvel tudat
jak a forrón szeretett felejthetetlen anya, anyós és 
nagyanya. Nemes Berks Erzsébet szül. Konstanzi 
Lotter cs. és kir. alezredes özvegyének f, hó 21-én 
éjjel V212 órakor a halotti szentségek ájtatos felvér
ele után történt gyászos elhunytát. Az üdvözültnek 

hült tetemei f. hó 23-án délután 4 órakor fognak a 
róm. kath. felső temetőben lévő családi sírboltban 
örök nyugalomba helyeztetni. Az engesztelő szt. mi
seáldozat f. hó 24-én, a selmeczi róm. kath. plébánia 
templomban délelőtt 10 órakor fog az egek Urának 
bemutattatni. Selmeczbánya, 1897. márczius hó 22-én. 
Béke poraira!

— A gyászoló Berks család köszöneté. Fo
gadják mindazok, kik felejthetetlen, hőn szeretett édes, 
jó anyánk, nemes özv. Berks Lothárné szül. Konstanzi 
Lotter Erzsébet elhunyténak szomorú alkalmából 
részvétükkel iparkodtak mély fájdalmunkat és gyá
szunkat enyhíteni, ez utón is őszinte köszönetünket.

Kelt Selmeczbányán, 1897 évi márczius 24-én.
! A gyászoló család tagjai.

— Kinevezés és czim adományozás. Szentistványi 
: Gyula, eddigi városi bányatiszt, a magyar állam által 

Selmeczbánya városától megvett, hodrusi sötétvégtár- 
; nai bányatelephez bányamüvezető mérnökké lett ki-
■ nevezve és a király neki a bányafőmérnöki czimet 
: adományozta.
j — Eljegyzés. Wassermann Ede, szentantali ke- 
i reskedő, jegyet váltott Singer Zsófia kisasszonnyal, 
i Singer J. szentantali regálbérlő kedves leányával.

— A szélaknai kir. bányahivataii főnöki
< állásra, mint jó forrásból értesülünk, Martiny István, 
I a pénzügyminisztérium bányászati osztályához beosztott 
: főmérnök lesz kinevezve. E hirt annyival is inkább 
i örvendetesen közöljük, mert a nevezett főmérnök a 
í selmeczi bányakerületben mint gyakornok s később 

mint bányatiszt több éven át kitűnő sikerrel működött 
és igy e kerület bányászati viszonyait alaposan ismerni 
tanulta, tehát valóban, tekintettel jeles szakképzettségére 
is, e nagyfontosságu állás elfoglalására minden tekin
tetben alkalmas.

Az ó-vári torony felügy elő halála. Az ó-vár 
toronyfelügyelője, az öreg Seywald Nándor szombaton 
meghalt. Az elhunyt öreg Seywald piktor is volt, s 
számos czimtábla, festett sörös pohár s több efféle 
czégerszámba menő alkotmány ma is tanujelc szor
galmas ecsetének. Végre őt is elérte az emberi végzet. 
Ki annyiszor huzattá meg a harangot, mikor szomorú 
gyászkiséret lassan vonult ki letenni az örök nyugalom 
helyére egy-egy a földi bajtól megszabadulta!, most 

i maga is oda került; ugyan az a harang, mely eddig 
az ö felügyelete alatt állott és szólalt meg, most 
kongásával az ő temetését kisérte. Kedden temették el,

— Kossuth-gyász. Kossuth apánk elhuny Iának 
évfordulójáról városunkban is megemlékezett úgy az 
akadémiai mint a lyceumi ifjúság. A gyásznap keltette 
érzelmek természetesen városunk közönségét is eltöl- 
tötték. — Akadémiánk önképző köre f. hó 21-dikén 

j d. e. 11 órakor saját kebelében egy rövid, de szép és
• lelkes kis ünnepélyt rendezett Kossuth Lajos halálának 

emlékezetére. Az ünnepély tárgyai voltak : 1. Megnyitó. 
Tartotta Blaschek A. 2. Szózat Énekelte a dalárda. 3. 
„Kossuth" (Hiadortól) Szavalta Kralovanszky Gy. 4.

• „A legnagyobb magyar halálának emlékére." Irta és 
J felolvasta Gauzer L. 5. „Tavasz elmúlt" . . . Énekelte 
| a dalárda. 6. „Kossuth diadal útja" (Pósától) Szavalta 
i Hosteck E. 7. Hymnus. Énekelte az egész ifjúság.

— Öngyilkossági kísérlet a börtönben. Mad- 
' luska Károly, több rendbeli betörés és lopás miatt 
! letartóztatott, 17 éves vizsgálati fogoly a helybeli 
! járásbirósági fogházban múlt hétfőn délben öngyilkos- 
! sági kísérletet követett el. A fiatal büntevő nadrágzsi- 
j pegével felakasztotta magát a zárka ajtaja fölötti ab- 
' lak rácsozatra, lelógó lábaival azonban rángat ódzott 
i és az ajtóra koppintgatott E zajt meghallotta a közel- 
! ben álló Makay börtönőr, ki hirtelen a zárkába sietett 
j és a zsineget, melyen Madluska Károly már lógott, 
I tüstént levágta. Az öngyilkossági kísérletet elkövető 
i vizsgálati fogolynak más baja nem történt, minthogy 
I elvették tőle nadrágzsinegjét és szigorúbb felügyelet alá
■ helyezték.

— Rendőri hírek. Fagy lopás. Beszterczebányán
■ f. hó 15-én éjjel ismeretlen tettesek betörtek az ágostai 
: hitvallású evangélikus templomba s onnan álkulcscsal 
j a sekrestyébe, honnan a következő uryacsora felsze

reléseket lopták el: egy darab három angyalt'ővel 
díszített kelyhet; egy darab sima kelyhet; egy darab 
kisebb borkorsót, a fedelén oroszlánnal és Cserny 
névvel ellátva; egy darab nagyobb borkorsót; három 
darab ostyatányért (patina), egy darab ostyatálczát; 
egv darab offertorium tálat „Gzerva Ladislaus zűr 
Éhre Gottes" felirással, egy darab ostya s?elenczét. 
Ez ellopott tárgyak ezüstből vannak s gazdagon ara- 
nyozvák s mindegyiken következő felirat van: „a 
beszterczebányai ág ev. egyház tulajdona". Az ellopott 
tárgyak értéke körülbelül 800 frt. A beszterczebányai 
rendőrkapitányság értesítésére rendőrségünk is akczióba 
lépett a tettesek kinyomozására, =-=- Gondatlan kocsis. 
Folyó hó 19-én éjjel 10 órakor egy nagy fedeles szer 
kér állott meg a Körös-féle ház mellett s ott állott a 
szakadó esőben és hideg szélben jó két óra hosszat 
az ut közepén. A czirkáló rendőrö k a gazdátlan foga
tot behajtották a rendőrkapitányságlioz, hol megkerült 
a gazda is, a ki a szekér ernyője alatt aludta az . . , 
részegek álmát. A kocsin 4000 frt. áru dohány volt, 
melyet a zólyomi dohányraktárbó! Lévára szállított 
Lieszkovszky Ferencz kocsis. A részeg kocsis utren- 
dőri kihágásért szigorúan büntetést kap. — Helyettes 
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rendőrbiztosnak Felső-Fuchsloch külutczára a főispán 
Pracska János ottani lakost nevezte ki ideiglenes mi
nőségben. Az uj helyettes biztost múlt szombaton ik
tatta be hivatalába Krausz Kálmán rendőrfőkapitány. 
A biztosnak mindjárt hivatala elfoglalása után dolga 
is akadt, a mennyiben a Szeleczky és Rückschloss 
rokon családok egymással hevesen összekaptak és 
oly veszélyes állást foglaltak el egymással szemben, 
hogy a főkapitány kénytelen volt az egyik belvárosi 
rendőrbiztost több rendőrrel a helyszínére kiküldeni, 
hol az életveszélyes fenyegetődzéseket elkövető és 
felesége lakásán mindent összetörő, dühöngő Szeleczky 
Jánost be is kellett kisértetni.— Bányasérülés. Pacher- 
tárón e hó 22-én d. e. 8 és 9 óra között Kucser 
József II. oszt kir. vájár a Il-ik József-altáró felett 
lévő egyik tetőpásztáról eltávozott, és midőn oda 
vissza menni igyekezett egyik gurilóba lezuhant. Há
tán és baloldalán kisebb sérüléseket szenvedett, miért 
is a banyakórházba szállíttatott. — Tolvaj cseléd. Neu- 
rnan Frigyes, Barth Antal hentes cselédje kél forint 
ellopása után f. hó 20-án megszökött. Körözik. — 
Verekedés. Botrányt okozó nagy verekedést rendezett 
folyó hó 20-án Gutfreund Samu szentháromságtéri 
korcsmájában Richter Endre, Kucsera József és Weisz 
Ferencz. A pálinkától mintegy megvadulva törtek zúztak 
mindent a mi kezükbe akadt. A helyszínén megjelent 
rendőröknek alig sikerült megfékezni őket. Méltó bün
tetésüket elnyerik a tettesek. Ez alkalommal fölhívjuk 
rendőrségünk figyelmét a kihágás! törvény arra a ren* 
delkezésére, mely azokat is büntetni rendeli, a kik 
szeszes italok eladásává! iparszerüleg foglalkoznak s 
részegnek szeszes italt kiszolgálnak.

— A vöröskereszt egyesület, mely városunk 
területén a szegény elhagyott betegek gondozását 
segélyezését tűzte ki czéljául, oly betegeket, kiknek 
testi szenvedésüket, nyomorukat a legszükségesebb 
tápszer és gyógyszer hiánya méginkább fokozza, köz
gyűlését Farbaky Kürthy Piroska elnöklete alatt e hó 
9-én tartotta. Sajnáljuk, hogy az érdeklődés oly csekély 
volt, hogy a hivatalos személyzeten kívül, alig 15 
lelkes hölgy egészítette ki a közgyűlést, a tanácskozás 
azonban teljes érdeklődés melleit indult meg. Az 
elnök és pénztáros jelentéseiből következőket jegyeztünk 
föl: Az egyletnek 1896-ik évben 308 rendes tagja 
volt, kik közül az év folytán 49 tag elhalt, elköltözött 
és az egyletbőli kilépését bejelentette, maradt tehát 
1897-re 259 r. tag. A pénztáros úgy az elköltözött, 
mint a kilépettekre nézve az egylet kötelékéből leendő 
törlést indítványozza, megokolva indítványát az által, 
hogy bár az egylet) tagság kötelezettséggel jár, 
melyet tetszésünk szerint bármikor nem mondhatunk 
föl, mindazonáltal saját érdekünk szempontjából ne 
erőszakoskodjunk soha a tagdijak behajtásánál: mert 
hiszen az elköltözött tagokat uj megteiepedési helyükön 
uj társadalmi terhek, az emberbaráti egyletek részéről 
uj megadóztatás várja, azt a nehány tagot pedig a 
ki kilépését bejelentette, erre vagy anyagi körülmé
nyei késztették vagy megszűnt az egylet jóakarata 
támogatója lenni, mindkétok elég nyomatékos arra nézve, 
hogy az illető tagok az egylet kötelékéből töröltessenek. 
Ezzel szemben nehányan azon nézetnek adtak kifeje
zést, hogy mégis jó lesz úgy az elköltözött mint a 
kilépett tagokat levél utján az alapszabályokban gyö
kerező kötelezettségeik beváltására, illetve hátrálékos 
tagdijaik befizetésére figyelme/.tel ni, mely utóbbi indít
vány határozattá emeltetett. A pénztáros jelenti, hogy 
az egylet 1896-ik évi vagyona a bevételekkel együtt 
913 frt 61 kr. melyből a kiadást 300 frt 99 krt levonva, 
1897-re átvitt vagyon 612 frt 62 kr. ezen összegben 
bennfoglaltatik az egyletnek körülbelül 500 Irtot kitevő 
azon tőkéje, mely csakis az alapszabályok 4 §-a a) 
pontjában körülirt czélra használható föl, évi kamatai 
azopban segélyezésekre lesznek fordítva, e tőke sza
porítására a választmányt megillető évi bevételek 33^0 
fordittatik. Nagy hordereje van e szerény tőkegyűjtés
nek, mert ha az egyletre mostoha idő járna, a tagok 
száma megfogyna, ezen töke kamataiból eszközölnék 
a szegény betegek segélyezését; kivettük a pénztáros 
jelentéséből, hogy 1896-ik évben 41 beteg lett segélyezve. 
Szóba jött a közgyűlésen, a mit e helyt mi már több 
Ízben hangoztattunk, hogy a központnak Budapestre 
pusztán a rendes tagdijjak 5O°/0 lesz évenként elküldve 
mely összeg a múlt évről 137 frt 50 krt tesz ki, 
minden egyéb más bevételi forrás összes jövedelme a 
selmeczi választmány pénztárát illeti. Elnök fölemlíti, 
hogy a február Jiaví áUrczos bál 240 frt tiszta jöve
delmet hozott, ez összeg miként íeéndő félj]asziiá|ái 
sáról a jövő közgyűlés van hivatva elszámolni, ezután 
megköszönve az egybegyült tagok szives részvétéi a 
gyűlést berekeszti.

— A helybeli r. k. szt. Erzsébet nőegyesület 
folyó hó 21-én d. u. 3 órakor tartotta meg a városház 
tanácstermében évi közgyűlését. Wagner Józsefné egye? 
sületi elnök a nagy számban megjelent, tagoknak elő
adta az egyesület múlt évi működését és vagyoni álla-
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potát ecsetelő terjedelmes jelentését, a mely elismerőleg 
bálás köszönettel tudomásul vétetett. Az előadott 
jelentésből, valamint a bemutatott számadásokból ki
tűnik, hogy az elnökség karöltve a választmánynyal a 
jótékonyság gyakorlásában és az egyesületi vagyon 
okszerű kezelése és gyarapításában mily körültekintő 
tapintatos eljárást gyakorolt. Az egyesület a lefolyt 
évben tartott, az ünnepi összejöveteleken kivül egy 
rendes közgyűlést és négy választmányi gyűlést. Pénz
tári forgalma volt bevételekben 528 frt 5 kr. kiadá
sokban 496 frt 6 kr. Rendes havi segélyben részesült 
45 személy, ezekre és még egyéb segélyezésekre ki
adatott 358 frt 50 kr. élelmi csikkekre 32 frt és ruhá
zatokra 53 frt 63 kr. Karácsonykor 50 iskolás gyer
mek szükséges ruházattal láttatott el. A karácsonyfa 
felszereléséhez a'tagok köréből sok jótevő találkozott, a kik 
készpénzt, ruhanemüeket. és élelmi czikkeket adakoztak 
e lélekemelő ünnepélyhez. Az egyesület összes vagyona 
kitesz az 1896. év vegével 5292 irtot, mely az előző 
évihez képest 164 frt 87 krral növekedett. Mindazon 
jótevőknek, kik az egyesületet humánus működésében 
bármjlynemű adományokkal támogatták, úgyszintén akik 
af. é február hó 27-én az egyesület javára rendezett hang
versenyen közreműködni szívesek voltak, hálás jegyző
könyvi köszönet szavaztatott. Végül megejtetett az 
alapszabályok értelmében a tisztikar és választmány
nak újbóli megv áiasztása. mely lelkes egyhangú aka
rattal olyképen folyt le, hogy a volt tisztikar és választ
mány felkéretett az eddig példásan betöltött tisztségek 
újbóli elvállalására, Csupán azon választmányi tagok 
helyébe lettek újak választva, a kik e tisztséget elvál
lalni többé nem óhajtották, és a kik e minőségűkben 
a lefolyt évbpn el nem jártak. így azzal, hogy a vá
lasztmányi tagok létszáma kettővel emeltetett, összesen 
négy uj tag választatott meg. Szitnyai József polgár
mester, ki szintén jelen volt a gyűlésen, dicsérőleg 
nyilatkozott az elnöknő és választmány, az egyesület 
igazgatásában kifejtett korrekt eljárása felett. Hálával 
adózik az egyesületnek azon sok jótéteményéért, me
lyet városunk szegényei istápolásában tanúsít. Wagner 
Józsefné elnöknő megköszönvén a polgármesternek 
az egyesület irányában kinyilatkoztatott megelégedő és 
elismerő szavait, a gyűlés véget ért.

— A selmeezbányai polgári társaskör f. hó 21. 
d. u. 5 órakor saját helyiségében tartotta meg évi ren
des közgyűlését Szitnyai József elnöklete alatt. A volt 
tisztikar újból, az elhalt egyik szertárnok, Gyuikovics 
András helyébe Dobó Sándor választatott meg, a 
választmányba pedig uj tagokul Velies György és 
Thurápszky Béla lettek megválasztva. A közgyűlés 
kedélyest estély követte, melyen a polgári dal és 
zenekör is közreműködött.

— A Magyar Turista Egylet Szitnya-Osztálya 
f. évi márczius 27-én d. u. 5 órakor a városház 
tanácstermében évi közgyűlés ttart, melyhez az osztály 
tagjai meghivatnak.

Tárgy: 1. Jelentés az psRály évi működéséről. g. A választ
mány előterjesztése a helynevek idegen hangzású neveinek meg- 
magyarositása ügyében. 8. Az 189G.-ik évről szóló számadásnak, s 
a számvizsgálók jelentésének előterjesztése. 4 Az 1897-ik költség
vetésnek megállapítása. 5. Indítványok Este fél nyolez órától 
társas összejövetel Bogya János vendéglőjében.

— Felhívás Selmeezbánya t. közönségéhez a 
turista-diákok érdekében. Múlt szárnyukban ypi|ilet- 
tűk, jjogy a ^olpzs.vári" kereskedelmi akadémia 40 
pöyendéke Hangay Oktáv és Kerettely Lajos tanáraik 
vezetése alatt a húsvéti ünnepek előtt Se]meczbányát 
js felkeresik turista útjukban. Mint értesülünk, az E. 
K. E. megkeresést intézett a Szitnyaoszlályhoz a 
turista-diákok fogadása, illetve elszállásolása tárgyában, 
mely megkeresésnek a Szitnyosztály szives örömmel 
kész eleget tenni. Miután kívánatos és, azon kitünte
tést tekintve, hogy az E. K. E. figyelmét első sorban 
festői szép vidékkel megáldott városunk felé irypyjty, 
piéltanyps'; lipgy ezen turista-diákok itt őszinte vendég
szeretetre találjanak, a diákoknak magánházakba való 
elszállásolása terveztetik s ez okból fordulunk SeL 
meczbánya mindig vendégszerelőnek ismert közönsé
géhez, hogyr meleg pártolásával támogassa a Szitnya- 
osztálv törekvését s ajánljon fel szállásokat a turista- 
diákok részére. Előjegyzéseket elfogad a Sz. 0. derék 
^lelnpke. Tirts Rezső és U. Kiríj István alkapjtány. 
Reméljük és'hisszük, hogy a kolozsvári diákok itt tárt 
karokra találnak, s bár messze otthonuktól, legalább 
a nehány napra itt otthon érzendik magukat; hogy 
igy legyen, az csak városunk közönségétől függ

— A selmeczi népbank közgyűlése e hó 23-án 
yolt az intézet saját helyiségében Dr. Stuilpr Gfy. 
éinökjeíe es -firls Rezső jegy^öségé mellett. Az igaz
gatóság ajánlatai egyhangúlag el lettek fogadva. Az 
osztalék aprít 2-tól kezdődöleg 3 írtjával régi részvé
nyekért tehát 15% fizettetik ki. Elnök lett egyhangú
lag : Szitnyai J. alelnök Clement Gyula és ügyész 
^zé| László, Az elnöki állás §00 írt. az alelnöki 100 
Af, és az ügyészé 120 írttal lett szervezve. Felügyelő 
bizottság tagjai lettek: Bernhardt Adolf, Pachmajer Já

nos, Dr. Tóth Imre. Igazgatósági tagok pedig: Ács Jószef, 
Baumerth Gyula, Chauer Ottó, Csiba István, Farbaky Ist
ván, Fizély Károly, Friebert Ferencz, Greguss Antal, Hán- 
del Vilmos, Heirn Antal, Hornyacsek István, Krausz V. G. 
Krausz Géza, Kneszko András, Knezovits Adolf, Kell- 
ner Aurél, Muszka József, Nagy István, Nyitray László, 
Pauer János, Dr. Stuller Gyula, Sztancsay Miklós, 
Velies György, Zimmermann Pál.

— Gazdag1 érezek lehelnek csakugyan az aka
démia központi palotája (Fritz-ház) a Szt. Katalin 
templom és az apáczazárda alall; arról újabb tanú
bizonyságot tesz azon tény, hogy midőn e napokban 
az említett zárda lebontásához elzárolt területen göd
röket ástak, már e csekély mélységben is talállak dús 
ezüstérczeket. Tálán az az úri ember, ki nehány évvel 
ezelőtt ajánlkozott, hogy a Fritz-házat saját költségén 
lebontatja s még díszesebb alakban újra felépitteti, 
ha az alatta levő érczeket kiemelheti, mégis jól szá
mitolt és jó „gseff-et csinált volna.

— Márczius 15-iki ünnep Bakabányán. Azon 
lélekemelő ünnepélyt akarom pár sorban vázolni a 
mely városunkban szabadságharezunk kimagasló nap
jának évfordulóján azaz: márczius 15-én lefolyt. Már 
reggel a hazafias érzelmű lakosságnak a házai kevés 
kivétellel mind lobogó díszben pompáztak. Délután 
három órakor a városnak szine-java még a vidékről 
is az állami iskolába gyülekezett, a hol a növendékek i 
lelkes szavalat és még lelkesebb kardalaikkal tették I 
élvezetessé és emlékezetessé a megjelenteknek azon 
egy két órát, a melyet az intézet falai között töltöttek. > 
Közbe Veigel Samu az állami iskola igazgatója igen \ 
sikeres felolvasást tartott, melyet éljenzéssel fogadott, 
az összegyűlt közönség! Este fél hétkor újból az ál- i 
larni iskola udvarán volt a gyülekező s az összejöttek

1 lobogósan, íaklya, zeneszó s „Tavasz elmúlt" czimű i 
; dal éneklése mellett a városháza elé vonultak, a hol 
í százan meg százan várták a menetet. Itt először a | 
; tűzoltói dalárda Veigel Samu vezetése mellett eléne

kelte a „Szózatot" s ezután a fennt nevezett dalárda 
vezető elszavalta alkalmi költeményét. Beszédet 
mondtak ifj. Krajcs Mihály magyaréi és Cziglan Gyula

, jegyző a nép kedvéért tótul; mind a kelten fejtegetve 
1 a napnak nagy jelentőségét s hazaszeretetre buzdítva 

az összegyűlteket. A „Hymnus" elének lése után, melyet 
a közönség apraja nagyja kalaplevéve hallgatott végig, 
a „Magyar kör" helyiségébe vonultak a tagok a köz- i 
gyűlés megtorlása czéljából A kör tagjainak száma 
meghaladja a 60-at s rövid fenállása óta is igen sokat . 
tett Bakabánya hazafias érzelmének emelésében s be- 
bizonyította, hogy mit tehet egy maroknyi ember ha ;

, tettre kész! Vagyona a körnek e rövid két év alatt, 
nem számítva az egyes beruházásokat, körülbelül 180 ; 
frt a mi csupán a tagsági dijaknak a maradványa s ’ 
ebből egy ^öpyvtár íétesitése határoztatott, sajnos í 
még nem ez. hanem csak a jövő évben, mert ezen 
összeg egyelőre kevésnek bizonyult, miután pártolóink I 
nincsenek s csak saját erőnkre vagyunk utalva. Pedig i 
ha valahol, úgy itt kellene iparkodni nemcsak a | 
visszahódítottakat megtartani, hanem még a hátralevő i 
eltévedteket is megszerezni s az ily nemes ez-élt maga j 

' elé tűző egyesületet támogatni. Adja az ég, hogy ; 
■ Bakahánya polgárai nemsekáramindmegannyian olyanok j 
: legyenek hazafiságukban, mint voltak negyvenkilencz \ 
! év elölt azaz 1848- évi márczius hó 15-én! Részünk- i 

ről még azon igaz örömünknek adunk kifejezést, hogy \ 
Bakabányán a magyar szellem oly szép ünnepet ül- J 
hetett s hogy az ottani magyarság nemes törekvései j 
nemcsak hogy nem reménytelenek, hanem szép sikerrel ; 
kecsegtetők. Az ottani magyar kört pedig melegen ■ 
ajánljuk a legszélesebb körű támogatásba

— A selmeczbányaj kereskedelmi és hitel- i 
intézőt folyó évi rnárczius hó 21-én délután tartotta j 
pendes évi közgyűlését, az intézet helyiségében Krausz ; 
Kálmán intézeti elnök elnöklete mellett, közgyűlési 
jegyző Wieszner Adolf volt. — Az igazgatóság indit- , 
ványait elfogadta a közgyűlés és úgy ennek mint a • 
felügyelő bizottságnak a felmentvényt. az 1896. évre j 
megadta; az 1896 évi tiszta nyereségből 1000 irtot a ' 
tartalék alap. 1000 Irtot pedig a külön tartalék alap : 
javára írtak elő s igy ezen fi: tat intézetnek immár i 
9500 frt tartalékalapja van. A tisztviselők fizetését 
is rendezték s most betöltendő lesz a pénztárosi állás. 
Uj igazgatósági tagokul Aczél János. Lestvánszky 
József, Singer Miksa, Piatzer Jenő, Lustig Jakafi. é% 
id. Richter Károly választatlak. meg. Az osztalékot 
mely részvényén kint fi frt f. hó 22-étöl kezdve fizeti 
k{ az intézet, Csak azt sajnáljuk, mit már a múlt 
évben is kiemeltünk, hogy e különben szép fejlődésnek 
és haladásnak örvendő pénzintézet jótékony czélokia 
ez évben sem adott semmit,

— P-óst^hivatalunk helyiségei szőkék, sötétek, 
a napi rendes forgalom lebonyolítására is elégtelenek; 
mint lapunk más helyén foglalkozunk a kérdéssel — 
a telephon-hálózat a f évben létesittefni fog s nagyon 
is aggódnunk kell, hogy a m. kir. posta hivatal jelen

legi helyisége meg fog e felelni az uj rendeltetésnek 
is. Felhívjuk derék póslafőnökünk figyelmét e kérdés 
sürgős megoldására, mert a telephon berendezés után 
már az átköltözködés többe fogna kerülni s talán 
éppen a költségek nagysága több evre lehetetlenné 
tenné a helyváltoztatást — pedig ezí nem csak a 
közönség óhajtja, de az alkalmazottak egészsége is 
azt követeli.

— Nagy vihar. Vidékünkön ritkán esik meg, 
hogy márczius havában, a midőn a városunk körül 
elterülő hegyormok még hóval vannak födve és az 
ébredő, törekvő tavasz az egyre rohamosan gyöngülő 
téllel még erős küzdelmet viv, égi háború legyen. 
Pedig e ritka tüneményben gyönyörködhettek vagy 
borzadhattak azok, a kik a múlt péntekről szombatra 
menő éjszakát mélyen át nem aludtak, ügy 11 óra 
tájban kezdődött a villámlás és hallatszott a távolból 
a menydörgés tompa moiaja; de a zivatar mindinkább 
közeledett városunk felé és éjfél után valóságos ele
mentáris erővel tört ki. Kisiblye felett felhőszakadás 
is volt, mely az egyik tó gátját szétroncsolta és nagy 
kárt okozott. A közelfekvő Lenge községben két helyen 
ütött be a villám a nélkül, hogy nagyobb bajt okozott 
volna. Városunk felett is nagyobb károk okozása 
nélkül vonult át a fergeteg. Az éltesebb emberek kö
zül sokan fognak még emlékezni arra, midőn 1877 
évben ugyancsak márczius havában a villám becsapott 
a leányvár tornyába és azt lángba borította, de akkor 
zivatar nem volt és csak ez az egy villámlás történt, 
mely a leányvárt érte. A szokatlan időben keletkezett 
égiháboruból az öreg asszonyok háborút jósolnak, mi, 
tekintettel a krétai eseményekre, nem egészen való
színűtlen ; a gazdák meg a régi kalendáriummal azt 
tartják, hogy „na szent György nap előtt zeng az ég, 
akkor búza, takarmány és bor lesz elég." Bár igy 
volna.

— A budapesti polgári dalkör mint a Buda
pesten megjelenő „Zenelap11 inárszius 15-iki számából 
értesülünk, f. é. február 19-én tartott választmányi 
ülésében elhatározta, hogy f. é. augusztus 19-én 
nagyobb kirándulást rendez és pedig 1-ször Selmecz- 
bányára, a hol a város nevezetesebb épületei, arany 
bányái, zúzdák, kohók, stb. 2-szor Hodrusbányára 
a hol a 48-ban elesett honvédek sírja, turbina zúzdák, 
arany bánya, ezüstműgyár lesznek megtekinthetők, 
mely alkalommal jótékony ezélú hangversenyt is fog 
rendezni. A kirándulás ügyrendje annak idején közöl- 
tetni fog. A dalkör czime : VIII. Röck-Szilárd u. 23. 
Pajtsits-téle vendéglő. — Örömmel üdvözöljük a 
fővárosi dalkör emez elhatározását és biztosíthatjuk, 
hogy városunk közönsége a legszivélvesebb vendég
szeretettel fogja fogadni a kirándulókat.

(E rovat alatt közlőitekért nem felelős a szerkesztő.)

Búcsúszó.
Tiszteletteljesen alulírott különféle körülményeknél 

fogva egy időre e városból eltávozom. A midőn ezt 
az általam mindig nagyrabecsült városi közönség tu
domására hozni bátorkodom, egyúttal hálás köszönetét 
mondok azon szives pártfogásáért, melyben engem és 
üzletemet részesíteni kegyes volt.

Azt is bátor vagyok a nagyérdemű közönség 
tudomására hozni, hogy mindennemű ügyeim lebonyo
lításával dr. Goldstüeker Márk ügyvéd urat biztam meg.

Kelt Selmeczbányán, 1897. márczius 24-én.
Kiváló tisztelettel

__ ZlinszkyAndrás
W yihatkíszaí.

A „Selmeezbányai Hetilap" f. é. márczius 4-iki számában 
ellenem irányult sorokra legyen szabad igazolásomat alábbiakban 
elmondanom:

Én 65 éves, vihnyei, tehát felső magyarországi tót lakos
vagyok, s Hodrusbányáról, tót szülőktől származom, de nem hagy
hatom magamon azon csúfságot, mely a fennt említett ezikkben 
ért. Az ellenem felhozott rágalom ellen védenem kell magamat. 
Rokonaim már 1848-ban is harezoltak a hazáért, nem hogy pán- 
szlávok lettek volna, hanem mindig teljesítették kötelességüket, mint 
jó hazafiakhoz illő. Bátyám, Liesko János, honvéd volt Beniezky 
ezredes úrnál. Édes atyámat a németek elfogták s 34 napon át 
volt fogva katonai őrizet alatt; én akkor 16 esztendős fiú létemre, 
kénytelen voltam az édes apámat a börtönből kiszabadítani, mi sok 
pénzbe került., és csak Almán András, Bankó József és Kaehelman 
János urak kegyes közbenjárása által sikerült.

De magam is segítségre voltam a honvédségnek, a mennyi
ben a Hellán mások segítségével az utat bevágtam, hogy az ellenség 
oly könnyen át ne jöhessen. Háború előtt Rumplovska majorság©-, 
mon 7 napon át voltunk kénytelenek 20 magyar honvédet min
dennel kitartani, miért sohasem kaptam semmit, de nem. is kérek.. 
Mikor mi annyi jót tettünk a hazáért és szabadságért, egy olyan 
ember mint G. ur merészel engem pánszlávnak nevezni, ki nehány 
évvel ezelőtt ki tudja- honnan Került ide, és saját nevét vagy nem 
akarja, vagy nem meri kiírni a firmára, hanem asszony neve alá 
búvik. Hogy én a Bach korszak alatt nem tanultam mást mint 
tótul és németül, az nem csoda, úgy kellett tánezolnunk, a mint 
fújták; és igy vannak mind, a kik még az akkori időkből valók, 
És mit tett az a G ur a hazáért? (semmit) én előttem nagyon 
kevés az ő hazafisága. Nekem azonban vannak érdemeim, 1881. óta, 
sok embert tartok fenn, mint bányavállalkozó és az eddig általam 
fizetett mindenféle adó, bélyeg stb. ezrekre rúg. Három esztendeig 
voltam a selmeczi lövész egylet tagja s jelenleg is a selmeczi polg. 
társas-kör tagja vagyok. Az urak mondhatják, vettek-e észre rajtam 
valami hazafiatlan viselkedést, csak azt, hogy tótul és németül 
beszélek. Én nem politizálok és nem bújtok fel senkit; úgy étek 
mint becsületes felső-magyarországi jó hazafi. Most is Nógrádban. 
3000 forint költséggel kőszénbányát nyitottam, és mit tett az en- 
gemet megtámadó alsó-utczai kereskedő ? Nyomomba sem léphet 

még egyszpr merészel engemet bárhol sérteni oly névvel, mi 
nem vagyok, törvényszék elé állítom. Én mint jó hazafi a királyért 
és hazáért élek és halok. Végül kijelentem, hogy a vihnyei kaszi-. 
nóból önként léptem ki. És hogy én azt nem mondottam, hogy- 
„tu je nie uhorszka krajna ale sloveníina" hanem, csaj: azt, hogy 
itt minden ember tótul tud.

Liesko Ignácz. 
felső-magyarországi tót.
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Egy uj czitera

Olcsó áron eladó.
Bővebbet a kiadóhivatalban.

X
Bevásárlási utamból visszaérkezve szives 

tudomására hozom a n. é. közönségnek, 
hogy a főtéren lévő szabóüzletemet a leg
újabb divatu kül- és belföldi, tavaszi és 
nyári szövetkelmékkel dús választékban fel
szereltem és hogy üzletemet a mai kor foko
zódott igényeihez képest uj, elegáns beren
dezéssel láttam el.

A midőn a hossz ú éveken át tapasztalt 
pártfogást hálásan megköszönném, egyben 
kérem azt továbbra is részemre biztosítani 
annyival inkább, mivel minden tőlem telhetőt 
elkövetek, hogy üzletfeleim teljes megelége
dését kiérdemelhessem.

Selmeczb. 2897. márczius havában. 
Kiváló tisztelettel

Friebert Frencz.
szabóüzlet-tulajdonos.

X
Czipök és mindennemű 

lábbeliek megren
delésre mérték után 
gyorsan készíttetnek.

A különféle czipész- 
munkák a legújabb 

divat szerint kitűnő, 
tartós anyagból 

készíttetnek.

*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*

A tavaszi idény 
beálltával van szerencsém a n. é. kö
zönség nagybecsű tudomására hozni, 
hogy a Deák-Ferencz utczában lévő 
nagy kész czipö és lábbeli 

áruházamat
a legfinomabb, legdivatosabb férfi, 
női és gyermek áruczikkekkel dús vá

lasztékban felszereltem.
Üzletemben mérték után is gyorsan 
jól és jutányos áron készíttetnek a 
legdivatosabb és tartósabb kivitelben 

a különféle czipész-áruk.
Magamat továbbra is jó indulatába 
ajánlva és teljes megelégedését elnyer

hetni törekedve maradok 
kiváló tisztelettel

Langauer József,
~ ezipészftzlet és áruház tulajdonos.

Nagy kész czipöraktár! Olcsó árak!

A mélyen tisztelt közönség becses tudo
mására bátorkodom hozni, hogy Budapesten 
és Bécsben tett bevásárlási utamból vissza
érkeztem és a főtéren lévő női és férfi 
divatáru kereskedésemet a legújabb, legfi
nomabb és mégis jutányos, sőt olcsó áru 
czikkekkel felszereltem a tavaszi idény 
beállta alkalmából.

Különösen bátor vagyok a tisztelt nő
közönség figyelmét felhívni a 

legújabb divatu és fagonu 
női kalapokra, 

melyek úgy, miként más női, férfi és gyer
mek divatczikkek is üzletemben a legdúsabb 
választékban kaphatók.

Eddigi nagyrabecsült pártfogását megkö
szönve és azt továbbra is kérve maradok

Kiváló tisztelettel
HERCZOG M.

női, férfi és gyermek divatáru üzlettulajdonos.

WEISZ ADOLF

Az áruházban, úgy mint eddig, 
ezentúl is a t. vevők a legszolidab- 

ban szolgáltatnak ki.

a Deák Ferenez-utczában Stanga- 
féle házban lévő nagy divatáruházát 
a tavaszi idény alkalmából oly nagy 
választékú finom, legdivatosabb s 
mégis mesés olcsó árukkal szerelte 
fel dúsan, hogy az érdemes a meg

tekintésre.

Van szerencsém a n. é. közönség 
becses tudomására hozni, hogy Becsbe 
tett bevásárlási utamból visszaérkez
tem és a
Wankovits-féle házban levő 
női divattermemet a legújabb 

divatu, igen olcsó áru és 
legfinomabb női és gyermek

kalapokkal 
dús választékban felszereltem.

Szives pártfogását kérve maradok 
teljes tisztelettel

Midliar Irma.

Hirdetés.
Kerestetik megvételre egy használt, de teljesen jó 

karban levő bicikli. Czim a kiadóhivatalban.

Van szerencsém a n. é. közönség becses 
tudomására hozni hogy a

tavaszi idény beálltával
az alsó gyógyszertárral szemben, a terraszon 
lévő nagy áruházamat a legújabb divatu 
kész férfi- és gyermeköltönyök, czipők, férfi 
divatezikkek, mindenféle ernyők, felöltők, 
turista-öltönyök, bőröndök, havelok stb. stb 
áruczikkel dús választékban felszereltem.

Áruházam, bízvást mondhatom, nevezetes 
arról, hogy abban nemcsak kitűnő minő
ségű, tartós áruk kaphatók, hanem az árak 
is felette olcsók.

Tisztelettel kérem ennélfogva, hogy bevá
sárlásait áruházamban ezközölni méltoz- 
tatnék.

feelmeczbányán, 1897. márczius havában. 
Teljes tisztelettel

Singer Ignácz

A midőn a tisztelt közönség
nek tudomására hozni bá

torkodom, hogy a
Sembery-házban lévő

Termet, kávéházat
• • • vendéglői helyiségeket 

bérbe vettem és azt a mai igényeknek meg
felelőleg berendeztem, egyúttal biztosíthatom 
arról,hogy főtörekvésein oda fog irányulni, 
miszerint kitűnő ételek, jó minőségű, 
különféle és kávéházi italok nyújtása, 
valamint a legkifogástalanabb kiszolgálás 
által tisztelt vendégeim teljés megelégedését 

kiérdemelhessem.
Különösen tánczmulatságok, hangverse
nyek és nászlakomák megtartására ajánlom 
bérelt helyiségeimet és tisztelettel kérem a 

tömeges látogatást.

Selmeczb. 1897. márcz. 16.

Kitűnő tisztelettel

A n. é. közönség szives tudomására hozni 
bátorkodom, hogy az általam bérelt városi 
vigadó szállodájának szobáit is a mai igé
nyeknek megfelelőleg berendeztem. 4- szálló 
vendéglőjében pedig kitűnő italok és ételek 
kiszolgálásáról gondoskodtam s azt hiszem, 
hogy eddig is t. vendégeim megelégedését 
kiérdemelhetnem sikerült. Vendéglőmben 
kapható abonomában étlap szerint, vagy 
tabldó ebéd és vacsora, azonképen házhoz 
küldve is. Termeimet különösen ajánlom 
bálok, vigalmak, bankettek, hangversenyek, 
nászlakomák megtartásához és a legkifogás- 
talanabb prompt kiszolgálásról, valamint a 
szolid árakról biztosíthatom.

A nyári idényre úgy a vigadó kertje, 
mint az ottani tekepálya teljesen rendbe 
hozalik és igy tisztelettel kérem vállalatom 
általános támogatását.

Egyúttal tudomásul adni bátorkodom, 
hogy holnap után szombaton helyisé
geimben halestély lesz, melyen Balogh 
László kedvelt zenekara fog közremű
ködni.

Teljes tisztelettel 
WINTERSTEIN BERNÁT 

a városi vigadó bérlője.

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

szabóüzletemet

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

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

Becses pártfogását kérve maradok 
kiváló tisztelettel 

üzemmel György 
szabóűzlet-tulajdonosi-

ifj. Ochtendung Ignácz.

A „GRAPHIC“ írógép, 
mely szabadalmazva van az összes” inüvelt . 
államokban és mindenki által, minden elő
tanulmány nélkül használatba vehető, 
gyakorlatilag a legjobb, legegyszerűbb és leg

olcsóbb ilynemű gép Ára: 55 frt.
Kapható :

Csiba István vaskereskedésé’ben
Selmeczbányán.

Tavasai n<>i gallérok <iaás választékban.

* * * * Különféle tavaszi divatczikkek 
a legújabb divatu kivitelben. » » » »

Jutányos árak.

A tavasz beálltával bátorkodom a főtéren 
l.eyő selmeczi áruházamat a nagyrabecsüjt 
közöpség figyelmébe ajánlani, mélyben kés’z 
női kabátok, gallérok, köpenyek stb, a 
legdivatosabb (neonban kiállítva, dús vá
lasztékban, jutányos árak mellett kaphatók.

JOzen felül bjzvást ajánlhatom kitűnő, 
tartós minőségű vászon, kanafasz, ruha
kelmékből álló dúsan felszerelt raktáromat.

Kész'férfiöltönyök és különösen tavaszi
felöltők üzletemben nagy választékban és 
olcsón kaphatók, de kívánatra mérték titán 
is gyorsan elkészíttetnek.
Főüzlet és központi raktár Pécs, fiók
üzlet ar ország majd minden nagyobb 

városában.
Kérve becses látogatását maradok 

kitűnő tisztelettel

Löwy Adolf;

Nyomatott Joerges Ágost özv. és Fia könyvnyomdájában, Selmeczbányán 1897.

Tisztelt izraelita polgártársaimnak a közelgő 
húsvéti ünnepek alkalmából bátor vagyok tudo
mására adni, hogy vendéglőmben ünnepi, valódi 
(kóscher) bor, szilvórium és borovicska kapható.

Ugyancsak értesítem a n. é. közönséget arról, 
hogy fűszerkereskedésemben az oly nagy kedvelt- 
ségnek örvendő, gyógyczélokra, különösen mell 
és tüdőbetegeknél igen jó eredménnyel használ
ható kókusz dióból készült hájt (laurenöl) árusítok, 
félkilóját 40 krért Tisztelettel

Gutfreund Samu, 
vendéglős és fűszerkereskedő,


