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A városi jövedelem fokozásáról.
Ha hazánk valamelyik városának kell teljes ere

jéből oda törekednie, hogy a nagy költségbe kerülő, 
régi mulasztásokat pótoló intézmények, munkálatok 
és különféle beruházások létesítésével szemben, jöve
delmét fokozza: akkor az Selmeczbánya városa.

Minden tervbe vett munkálat megalkotásánál 
stereotip és már általunk megszokott módon mindig 
csak azt hozzák föl fő akadályul: „nincs pénz!“

Hogyha tehát hiányzik a pénz, akkor oda kell 
törekedni, hogy e hiány pótoltassék.

Teljesen távol esik tőlünk e hiány pótlására azon 
módot ajánlani, hogy lakóságunk nagyobb mérvben 
legyen megterhelve pótadóval, mint eddig volt, sőt 
egyenesen és határozottan azt óhajtanók, hogy lakos
ságunk ezen mostani terhe csökkentessék.

Hogy érhetjük ezt el? — Csakis úgy, ha a város 
más jövedelmei fokoztatnak, fokoztatnak pedig nagyon 
is számbavevőn, sőt tetemes arányban.

Rég kifejtett elvünk az, hogy a város jövedelmeit 
haszonleső spekuláczionális vállalatoknak zsákmányul 
oda ne dobhassa: mert elvégre a város jövedelmei 
nem azért vannak, hogy azokból egyes emberek meg
gazdagodjanak, hanem, hogy azok maga a város állal a 
legfokozotiabb arányban kihasználtassanak és ezáltal a 
közjó, a városi közönség érdeke és java előmozdiltassék.

Nem tudjuk *és  nem is akarjuk kutatni okát 
annak, hogy mért idegenkedett a város attól, hogy 
javadalmait, egyes jövedelmeit házi kezelésbe vegye 
nem pedig, az igaz, hogy kényelmesebb, de nem oly 
jövedelemmel járó haszonbérbe adó rendszert találja 
jónak követni.

*) Kairó. — 2,i beduinok. — •) borravaló. — 4) nyargalásra 
idomított egypupu teve. — s) „az éj szeme‘-forrás neve, ain - szőni, 
forrás. — 6) oroszlán. — 7) európai.

talán neki is megtetszett, a delitermetü, nemesarczu
arab: de őrültség csak gondolni is arra! 0 férjes nő;
férje ott nyargal előtte, hátra sem tekintve. Ok vissza
térnek Európába, bűn volna a fiatal arab szenvedélyét 
biztatással még inkább lángra lobbantam.

S amint Mehemed lehajlik, hogy megcsókolja a 
nő ruhája szegélyét, a nő kezét nyújtja neki aka
ratlanul, öntudatlanul, felzajduló vére kényszerének 
engedve.

Mehemed hosszú, forró, ah milyen forró csókkal 
odatapasztja ajkát a hölgy kezére.

— Boldog vagyok! Allah kisérjen el! — rebegi 
Mehemed, magasztosultan tekintve föl a csábitó asz- 
szonyra, kinek arczát élénk bíbor önti el.

A nő hirtelen utána rugtat a csapatnak s Mehe
med el-el nézi, mig szemével éri. Felsohajt, megsar- 
kantyuzza lovát és vágtat — de nem társai után.

A „corso“ napja van Rómában.
Négy ló vágtat lovas nélkül, szabadon, a feszül

ten figyelő néptömeg két sora közt, czélja felé. Hogy 
igyekszik mindegyik; hogy akarna mindegyik első 
lenni, mintha tudná, hogy győzelmével urának is di
csőséget hoz; talán több is függ győzelmétől, talán 
gazdájának létele van hozzá kapcsolva.

A nézők között ott látunk egy feltűnően szép 
idomú nő-alakot is; fekete, ábrándos szemei a képzelt 
messzeségbe merengnek ; bal keze alig-alig nyugszik, 
inkább csak érinti egy igénytelen arczu, de előkelő ur 
karját; mintha azt a nőt már láttuk volna valahol 
messze, messze, keleten, a sivatag homokján.

Valami véletlentől az egyik ló megbokrosodik, 
oldalt szökken s magasra ágaskodva, kapál elülső lá
baival, horkanva fújja a gőzt tágult orrlikaiból; hátulsó

Nos e rendszerrel, mely számos évek óta vagyont 
tevő összeggel rövidítette meg városunkat, végre va- 
lahára feltétlenül szakítani kell. Csak kis példaként 
akarjuk felhozni a helypénzszedést, mely évtizedeken 
át bérbe volt adva és valóban nehéz küzdelembe került 
keresztül vinni, hogy azt a város saját kezelésébe

M e h e m e d.
— „A Selmeezbányai Hetilap" eredeti tározója. —

A látóhatáron felcsillannak már Masr-el-Kabira1) 
kupolái a nyugodni szálló nap aranyos sugaraiban.

A karaván gyorsabban üget előre; ember és ál
lat élénkül a közeli czél láttára. A kíséretül szolgáló 
bedavik2) már nem veszik körül az utasokat, hanem 
hátul összecsoportosulva, halkan, de élénken vitatkoz
nak egymással; valószínűleg arról, miként lehetne a 
karavánnal kikötött kiséretdijat tekintélyes baksissal3) 
megnöveszteni.

A karaván elején fürge maharin4) a kalauz nyar
gal, mögötte a csapat európai, öt férfi és három nő. 
Ezek egyike feltűnően idomos termetű; sötét szeme 
ábrándosán tekint a sárgás fényben úszó láthatár feló 
s látszólag észre sem veszi, mily rajongással tekint rá 
a bedavik délczeg feje, Mehemed.

Az „am-el-leil“5)-néJ csatlakozott hozzájuk az ifjú 
harczos, kinek apja a büszke „asszad"6)-törzs sejkje.

Vesztére !
A frenki7) nő szépsége elbűvölte.
Ahol csak lehetett, mellette ficzánkottatta tejfehér 

kanczáját; ha az éj kifeszitette csillaghimes sátorát s 
álomra dőlt ember és állat, ő ott virrasztóit a sátor 
előtt, mely a szép nőt elrejtette szeme elől.

Most, hogy elérik a czélt, a városok csillagát s el 

vegye. És ime mit tapasztalunk? Azt, hogy a városnak 
ebből évenként jóval több, mint 1000 frt évi tiszta 
jövedelme van, hogy e mellett nehány ember existencziát 
talál és hogy a közönség semmiféle zaklatásoknak 
kitéve nincsen.

Ha a város jövedelmeinek emez aránylag csekély 
tényezőjénél a saját kezelés által ily szép eredmény 
éretett el, mennyivel meglepőbb eredményeket mu
tatna az fel, ha a fogyasztási és regál adó jövedelmet 
is saját kezelésébe venné.

Az e tárgyban a mostani kezelőkkel megkötött 
szerződés egy év múlva lejár és igy mi jónak látjuk 
a város közönségét már idejekorán figyelmeztetni arra, 
hogy semmi szin alatt se adja beleegyezését abba, 
hogy e szerződés meghosszabbittassék, vagy hogy e 
jövedelemnek kezelése bármily vállalkozóknak kiadassák, 
hanem osztatlan megegyezéssel követelje, hogy ez 
adójövedelmeket a város saját kezelésébe vegye.

Hogy a város a mostani rendszer szerint ezen 
jövedelmi forrásnál évenként hány ezer forintot vészit, 
azt. mi adatokkal tudnék bebizonyítani, mely adatok 
közül csak azt az egyet akarjuk felhozni, kogy pél
dául a fogyasztási adóknál a kezelők által fizetett ősz
szeg és azoknak kezelési költségei az általuk, — hogy 
úgy mondjuk — alkezelésbe adott külutczai kezelők 
által fizetett összegekkel félig, fedezve vannak és igy a 
belvárosi fogyasztási adójövedelem fele tisztán a fő
kezelő uraknak mélységes tarisznyáiba esik.

Különben is mindenki gondolhatja, hogy e fo- 
gyasztásiadó-kezelés busásan jövedelmez, pedig e jöve
delem nem az egyest, hanem észszerű rendszer mellett 
magát a városi kellene, hogy megillesse.

Ehhez járul az, hogy az ilynemű j övedelmek keze
lésénél minden lehető ujat-módot felhasználnak arra, 
hogy hasznukat fokozzák. Ez ismét azt eredményezi, 
hogy úgy a kereskedők, mint iparosok, valamint a nagy 
fogyasztó közönség is különféle zaklatásoknak van ki
téve, mi okvetlenül elkerültetnék, ha a város ez adó
jövedelmeket saját kezelésébe venné.

kellend válnia tőle, valami gonosz dzsin1) úgy szoron
gatja szivét, hogy megrendül tőle még a karcsú dsida 
is összeszoruló markában.

A nap, úgy tetszik, már érinti a föld párázatos 
peremét. A levegő rezg alatta s hosszan végig suhan
nak a fakó sugarak a sárga fövényen, óriási árnyéko
kat rajzolva rája.

A karaván megáll. A vezető s a bedavik is mind 
leszállnak állataikról. Leteritik az ima-szőnyeget s ke
letnek fordulva, elvégzik az előirt ájtatosságot

Csak Mehemed marad mozdulatlan. Dsidájára 
támaszkodva, el néz a távolba, mintha elszálló lelkét 
követné szemével.

Elvégezve a vallási szertartást, az üzleti ügyet 
végezték el a karaván főnökével, egy még élte delén 
levő úrral, kinek arczvonásai elárulták az arisztokratát.

A karaván a vezetővel újra útnak indult. A be
davik hátramaradtak, vissza a pusztának irányítva 
állalaikat.

Mehemed a karavánt kísérte. Már közel a város 
kapujához megszóllifja a fiatal nőt, ki kissé hátramaradf.

—- Elválunk! de soha el nem felejtlek, szép frenki 
nő Ha álmodban majd a tündérek ide hoznak vissza 
a pálmák hazájába s álmodd ragyogó csillagokról, 
milyenek a le honodban nincsenek, jusson eszedbe 
Mehemed is, a sejk fia, ki néni ismer más csillagot, 
mint a te ragyogó szemedet; ki soha nőt nem fog 
ölelni, mert a te képedet látja szüntelen. Oh engedd, 
hogy ruhád szegélyét megcsókolja a te rabszolgád, 
Mehemed-ben-Asszád.

S a szép frenki nő szemébe köny szőkéi. Jól 
észrevette ö, hogy a fiatal bedavi szive fogva van ; s

*) szellem.

De mindehhez még hozzájárul az is, hogy a vá
rosi fogyasztási adóhivatal felállításával néhány ember 
állandó alkalmazást nyerne a nélkül, hogy e kiadás, 
szemben a nagyfokú jövedelemmel, csak számításba is 
jöhetne.

Vegyünk példát e tekintetben Nagy-Váradtól, 
vagy ha ezt aránylag nagy városnak tartják, a jóval 
kisebb Esztergom városától és még más városoktól, 
melyekben a fogyasztási és regále adójövedelmeket 
maga a város kezeli.

A városi fogyasztási adóhivatal szervezése semmi 
nehézségekkel sem járna, csak jóakarat kellene hozzá.

Legjobb meggyőződésünk az, hogy ha a város 
saját kezelésébe veszi a fogyasztási és regále adójöve
delmet, már az első esztendőben meglepő eredménye
ket tudna felmutatni.

Nem egészen igy áll a dolog Vihnye-fürdővel, 
mely városunk tulajdonát képezi és mely szintén a 
bérbeadási rendszer szerint számos év óta lett és van 
most, is bérbeadva.

Ennél nem rendelkezünk oly adatokkal, hogy biz
tosan ki tudnók mutatni, hogy ha a város e tulajdo
nát házi kezelésbe veszi, vájjon azzal mostani, és ezutáni 
jövedelmét fokozná-e. Azonkívül e fürdő jövedelme 
évről-évre a fűrdőidény esélyeinek van kitéve és igy 
nem bírhat, azon stabilitási jelleggel, mint a fogyasz
tási és regále adójövedelem.

De azon, talán nem helytelen, szempontból indulva 
ki, hogy a mostani bérlő sem dolgozbatik veszteséggel 
és hogy e fürdő évről-évre jobban lesz látogatva, hogy 
határozottan emelkedő és fejlődő félben van, amit, te
temesen előmozdított a közelében épült garam-völgyi 
vasút, azt hisszük, a város itt se vesztene, sőt fokoz
hatná ebből is jövedelmét.

E kérdést minden esetre az illetékes köröknek 
alapos tanulmánytárgyává kellene tenni.

A város más jövedelmi forrásairól és gazdasági 
rendszeréről legközelebb fogunk értekezni.

*

HL évfolyam, 35. szám.
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Budapesti dalnokvendégeink.
E czim alatt múlt számunkban közlött tudósítá

sunkra vonatkozólag a következő levelet kaptuk:
Tisztelt Szerkesztő úr!

Engedje meg, hogy lapja múlt számának egyes 
helyeire megtegyem megjegyzéseimet.

A „Budapesti dalnokvendégeink" czimü czikk 
azon része, mely az ismerkedési estélyről szól, a bu
dapestiek énekéről emlékezve meg, azt mondja: „lát
szott, hogy gondosan s szakértőleg vannak vezetve", 
a hangversenyről szóló rész pedig, miután a budapesti 
és selmeczi dalkör közötti külömbségre utalt: „Az a 
biztosság, az a preczizitás, melylyel a budapesti dal
kör előadta a műsor reá eső pontjait, nemcsak alapos 
gyakorlatra, de — mint már említettük — szakavatott, 
gondos vezetésre is vall."

Ezen hely után ugyan általánosságban meg van
nak leczkéztetve a selmecziek is, hogy „nagyobb 
kitartással kellene művelni a dalt"; de az idézett so
rokból ami viszonyainkba be nem avatott olvasó 
mégis azt a következtetést vonhatná, hogy nálunk a 
főbaj, hogy nincs gondos, szakavatott vezetés, nincs 
alapos gyakorlat.

Mint a selmeczbányai polg. dal- és zenekörnek 
a lefolyt ünnepélyeken is énekkarmestere, az említett 
kritikát s az abból esetleg folyó következtetést szó 
nélkül nem hagyhatom.

Ami a szakavatottságot illeti, nagyon is távol 
van tőlem, hogy összehasonlítsam magamat igen tisz
telt barátommal, Bodor Lajossal. Neki az énektanítás, 
az énekkar vezetése a szakmája, nekem pedig a tör
ténelem előadása. így, noha még tanulókoromban a 
soproni ev. tanképzőben elvégeztem a zeneelméleti 
tanfolyamot, noha azóta Sopronban, Budapesten és 
Kismártonban dirigáltam dalárdákat, és annak daczára, 
hogy eddig is mindig törekedtem úgy elméleti mint 
gyakorlati zeneismeretcimet növelni: természetesen 
nem tekintem magamat a zene terén szakembernek. 
Ilyen csak abban lehet az ember, a mivel kizárólag 
foglalkozik.

Tagadhatatlan tehát, hogy ami a „szakértő és 
szakavatott vezetést" illeti, a mi dalárdánknál baj van. 
De váljon más, vidéki dalkörök abban a tekintetben 
jobban vannak-e? Ismerek több ilyen dalárdát, me
lyeknek karmestere tanár, tanító vagy megyei tisztvi
selő, s melyek ennek daczára mégis elég szép eredményt 
képesek felmutatni.

Éppen azért, ha hangsúlyoztam is nem — szak
értővoltomat, mégis a f. évi április 29-iki, május 2-iki 
és május 7-iki dalárdái gyűléseken nem annyira ezen 
oknál fogva jelentettem ki visszalépésemet az énekkar 
vezetésétől, hanem inkább azért, mivel meggyőződtem, 
hogy a zenéhez értők kellőleg nem támogatnak s igy 
oly eredményt, melylyel magam is meg volnék elégedve, 
nem tudok felmutatni.

Nem is hiszem, hogy ezen állapotokon Selmecz- 
bányán valaki változtatni tudjon. A főbaj az, hogy 
a zenéhez értőkben s jó hanggal megáldottakban 
nincs meg a kedv a karban való énekléshez, s igy

■—■■ 

lábainak lerúgó dobbantásaitól megrendül a föld s a 
nép, mint a forgószél kavarta pelyva, széjjelriad.

Csak az a nő marad mozdulatlan ; nem is tudja 
mi történik körülötte. Lelke ott kalandozik valahol 
Masr-el-Kahirán túl; talán éppen egy délczeg bedavi- 
főnökre gondol.

A nép rémkiáltása felrezzenti. Látja már feje fö
lött a tomboló mén patáit; elugrott férje — a gyáva — 
messziről kiált valamit feléje; a hölgy nem ér már rá 
menekülni; csak egy pillanat még s a ló patái össze
gázolják. Azt látja még, hogy e válságos pillanatban, 
mint valami tünemény, barna arczu, fehér, lebegő öl- 
tönyü férfi párducz-szökkenéssel a lóra veti magát s 
oroszlánerővel félre-lerántja. A nő egy sikoltással 
ájultan összeesik.

*

Az idegenek kórházában, egy külön választott 
ágyon fiatal, barna férfi nyugszik. Az ágy mellett szé
ken a beteg fejénél előkelő hölgy ül, feltűnően szép 
idomú termettel, ábrándos sötét szemmel.

A beteg feje be van kötve; úgy látszik, halálos 
sebe van; az eredetileg sötétbarna arczbőrön az a 
haloványság oly megdöbbentő ! De szeme boldogságtól 
sugárzik, amint a föléje hajló női arczra veti tekintetét.

— Allah nagy 1 Allah kegyelmes! — suttogá a 
beteg, — mert megengedi, hogy Mehemed meghaljon 
érted. Ne sajnálj ! Boldog vagyok 1 — Mikor elváltunk 
Masr-el-Kahiránál, úgy éreztem, mintha valami peri1) 
kitépné szivemet, s a dzsinek kiragadnák lelkemet. 
Nem vonzott többé semmi sem vissza a sivatagba; 
vissza, apám, a büszke sejk sátorába. Nem csábított 
többé azalmék3) méhtáncza, melyet a csörgő-dob üteme 
kisér; csak egy gondolatom volt: téged követni. 

*) tündér. — 2) tánezosok.
‘) csalogány.

utódom, bármilyen szakember legyen is, alighanem 
mindig kénytelen lesz megelégedni avval, hogy vala
mely karéneket legalább annyira tanitsom be. hogy
— benn ne süljünk.

Evvel a kérdéssel aztán szorosan függ össze a 
„gondos vezetés". Ez alatt az éneklésnél a finomabb 
árnyalatoknak betartását értve. Ilyenre nekem 9 évi 
karmesterkedésem alatt sohasem volt alkalmam, éppen 
mert nekem is oly elégedettnek kellett lennem, mi
lyennek majd utódomnak is kell lennie.

De már az „alapos gyakorlatra", ha t. i. ez alatt 
a szorgalmas begyakorlást értjük, van egy szavam. 
Nyugodt lelkiismerettel mondhatom, hogy, mint min
den elvállalt kötelességemnek, a dalárdainak is teljes 
odaadással igyekeztem megfelelni. S mondhatom azt 
is, hogy ha az elért eredmény nem felelt meg a mél
tányosan támasztható kivánalmaknak, ennek oka nem 
kizárólag én vagyok.

Ezt hangsúlyoznom kell saját jó hírnevem érde
kében, külömben valaki kötelességmulasziónak tart
hatna.

Nagyon kérem tehát ezen soraim közlésére, 
maradva.

Tisztelt Szerkesztő úrnak
Selmeczbánya, 1897. augusztus 25-én.

hű munkatársa 
Király Ernő, 

lye. tanár.
*

Kiváló munkatársunk, a selmeczi polgári dalkör 
ügybuzgó, odaadó énekkarmeslere, lyceumunk nagy- 
rabecsült jeles tanárának eme sorait midőn szó szerint 
közöljük, részünkről véghetetlen sajnálatunknak kell 
kifejezést adni a fölött, hogy a kérdésben forgó hang
versenyről szóló tudósításunkban foglalt eme rész ily 
magyarázatra adhatott okot; mert tudósítónknak — 
megengedjük, hogy talán nem egészen világos szavaival
— nem volt és nem is lehetett az czélja, hogy a mi 
fáradhatatlan buzgalmu, derék dalárdái énekkarmes
terünket czélozta volna okozni azért, hogy a mi dal
körünk működése nem oly nívón áll, mint a pestieké, 
hanem azon folytatólagos további szavaival, hogy a 
selmeczieknek „nagyobb kedvvel, nagyobb kitartással 
kellene művelni a dalt, hogy a selmeczi dalkör bátran 
mérközhessék más városok hasonló egyleteivel" — 
csak nagyobb buzgalomra akarta serkenteni a selmeczi 
dalkör tagjait, de kiváltképen a nagyközönség figyelmét 
akarta felhívni, hogy mentői többen belépve e dalkör 
tagjai sorába, annak újbóli fellendülését elősegítsék, 
hogy már a közel jövőben a mi énekkarunk is Király 
Ernő jeles szakavatott vezetése alatt oly eredményt 
tudjon felmutatni, mint a milyet a itt járt budapesti 
vendégeink mutattak fel.

Teljesen osztjuk és magunkévá tesszük Király 
Ernőnek fenti levelében közlőiteket azon megjegyzéssel 
mindazáltal, hogy a sorok között kivehető ama szán
dékát, mely szerint az énekkarmesterségről visszalépni 
akarna, a dalkör jól felfogott érdekében meg ne való
sítsa, hanem kitartó, üdvös működését e téren is 
tovább folytassa, mit nagyobb sikerrel fog tehetni, mert

— És te követtél, Mehemed, hogy itt halj meg, 
idegen földön, idegen emberek közt. De nem, nem halsz 
meg; visszatérsz hazádba, hogy boldog légy ; elfelejtesz 
engem más, szebb nő karjai közt ; Mehemed, ugy-e, 
te nem halsz meg; nem szabad meghalnod!

S a nő tördelte kezeit s önfeledten, zokogva bo
rult Mehemed kezére,

— Meghalok; tudom. S igy van ez jól! Meg 
volt ez írva, s a mi meg van Írva, megiratlan nem 
lesz soha! — Jól talált az a mén! — Dicsőbb halál
ez, mintha oroszlán karmai tépnének széjjel, vagy 
gyáva ellenség golyója terítene le. — Allah kisérjen 
minden utadon — s gondolj néha a szegény Mehe- 
medre, — ki mégis gazdag —, mert téged látva köl
tözik el a paradicsomba. — Látod ott? ! Pálmás ligetek 
intenek felém; — te is ott vagy; csillagsugár szemed 
pillantása ; ajkad nyíló rózsabimbó; kebled megszégye
níti a jázmin virágát, s édes hangodat a bülbül1 cso
dálva hallgatja. — Jövök már — jövök!

S felragyog — utoljára — a fiatal arab szeme; 
karjait kitárja, félig felemelkedik — s visszahanyatlik 
élettelenül.

Másnap a „Corriere dél popolo" e rövid hirt 
hozta: „Tegnap az idegenek kórházában egy fiatal 
beduin, Mehemed-ben-Asszad halt meg sebében, me
lyet egy, a corso alkalmával kitörő ló ütött fején, 
midőn a bátor ifjú saját élte megvetésével egy előkelő 
idegen hölgyet mentett meg, a ló feltartásával, az el- 
tiprástól. Mint értesülünk, ez eset annyira hatott ama 
hölgy idegeire, hogy az buskomorrá lett, s megőrü- 
jésétől lehet tartani. Férje, mint halljuk, elvitte egy 
svajczi gyógyintézetbe." 

nem hihetjük, hogy városi közönségünk ezután a 
polgári dalkör iránt nagyobb érdeklődést ne tanúsí
tana és a tagok sorába való tömeges belépés által a 
karmester nehéz feladatának teljesítését elő ne moz
dítaná.

Fölkérjük t. hátralékos előfizetőinket, 
hogy az előfizetési pénzt mielőbb bekül
deni szíveskedjenek, nehogy a lap szét
küldése szüneteljen.

KÜLÖNFÉLÉK.
Napirend 1897. augusztus 29-én.

Naptár: Vasárnap, augusztus 29. — Bőm. katii.: Ján.
fejv. — Görög-orosz (augusztus 17.) : Miron. — Izraelita: 16. 
Reeh. — Nap kel: 5 órakor, nyugszik: 6 óra 29 perezkor 
— Hold kel: 6 óra 29 perezkor reggel, nyugszik: 6 óra 40 perez
kor este.

Vasárnap reggel 9 órakor nagymise a Boldogasszonyról 
nevezett róin. kath. templomban német egyházi beszéddel.

Nagymise a Szent-Katalin templomban 8 órakor reggel, tót 
egyházi beszéddel.

Az ág. ev. templomban reggel 8—10-ig tót, 10—12-ig ma
gyar isteni t-isztelet.

A polgári lövöldén Scharff-féle emléklövészet, kezdete délután 
1 órakor.

— Személyi hírek. Lovag Berks Lothár, cs. és kir. 
kamarás és kormánytanácsos Szerajevóból családjával 
együtt négy heti tartózkodásra városunkba érkezett. — 
Fariaky István orszgy. képviselő városunkba érkezett. - 
Cséti Ottó, kir. főbányatanácsos, akad, tanár hazaérkezett.
— LLandel Vilmos ev. főesperes Radegundból, — Vojtás 
Mátyás gymn. tanár a Szepességböl visszaérkezett. — 
Liha Antal kir. jbiró szabadság utjából visszaérkezett. — 
Filkorn Antal, városunk szülötte, esztergomi áldozár ő 
eminencziája a herczegprimás által Sopronyára segédlel
késznek neveztetett ki. — Haverla József szintén váro
sunk fia, végzett hittudományi hallgató Dóra Miklós hulli 
nagybirtokos családjánál nevelői állást foglalt el a her
czegprimás beleegyezésével.

— Házasság. Trangoss István államvasuti moz
donyvezető tiszolczi lakos házasságot kötött tegnap 
szombaton Selmeczbányán Pomffy Francziska kis
asszonynyal, Pomffy Ferencz kir. bányaácsmester kedves 
leányával.

— Eljegyzés. Kauzal Péter Nagytapolcsánból 
eljegyezte Ochtendung Aranka kisasszonyt id Ochtendung 
Ignácz polgártársunk kedves leányát.

— A bolgár fejedelemné Mária Lujza szül. 
Parmai herczegnö múlt szerdán délután udvarhölgye 
és Boris herczeg szárnysegéde kíséretében meglátogatta 
városunkat. A magas vendég elébe Krausz Kálmán 
főkapitány a város határszéléig kocsizott. A bolgár 
fejedelemné kíséretével először is a Nagy-Boldog
asszonyról nevezett templom alatt lévő kriptába 
ment, ezt megelőzőleg fogadtatva Podhragyay Pál 
prépost-plébános és a segédlelkészek által s ezek
nek kalauzolása mellett megtekintette az érdekes 
sírboltot, melyben a Koburgok anyai ágoni ősei, a 
Koháryak nyugosszák örök álmukat. Innét azután a 
fejedelemné kíséretével a csúcsíves stylben épült Szent- 
Katalinról nevezett templomot tekintette meg, hol 
ismét a prépost-plébános és a segédlelkészek kalau
zolták őt. E templomban a fejedelemné buzgón imád
kozott letérdepelve, mialatt a prépost az oltárnál a szent
séget felmutatta. Ezután az uj akadémiai palota elé haj
tattak és gyönyörködve nézték meg ezen akadémiai 
épület berendezéseit és gyűjteményeit. Itt Fekete L. akad, 
igazg. vitte a kalauz szerepét bölcsházai Belházy Gyula 
és Tomasovszky Imre tanársegédekkel. A fejedelemné 
minden csekélység iránt érdeklődött, sok kérdést in
tézve a kalauzoló igazgatóhoz és megnézte az összes 
akadémiai gyűjteményeket. Különösen tettszeltek neki 
a kitömött állatok. Egy kitömött vakondot megpil
lantva németül kérdé, hogy is hívják ez állatocskát, 
mire a körülállók nem tudták német nyelven meg
mondani. Ekkor a fejedelemné azt mondta, mondják 
meg tótul, mert úgymond mi bolgárok megértjük a 
tót nyelvet nagy részben, mire a fejedelemnő egyik 
kísérője szólott, hogy tótul ez állatocskát „Krticzá“-nak 
(vakondok) hívják s ezt a fejedelemné csakugyan meg 
is értette. Ezután az uj akadémia erkélyéről nézte a 
várost és elragadtatásának adott kifejezést a szép 
kilátás fölött. A fejedelemné a látottak fölött el volt 
ragadtatva és köszönetét mondott a szívélyes fogad
tatásért és a kalauzolásért. Ezután az Erzsébet-kápol- 
nába ment a fejedelemné kíséretével, hol ismét Pod
hragyay Pál prépost-plébános fogadta és részletesen 
megmagyarázta a kápolna történetét. A kápolna igen 
megtetszett a fejedelemnének és a prépostnak köszö
netét mondva, nagyon szívélyesen búcsúzott el tőle e 
szavakkal: „Viszontlátásra Szent-Antalban". Ugyan igy 
búcsúzott el az őt a határra kikisérő főkapitánytól is.
— Városi közönségünk dicséretesen tartózkodott min
den tolakodástól és tiszteletteljesen üdvözölte útjában 
a fejedelemnőt, ki láthatólag igen jó hangulatban volt. 
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Ezen látogatást megelőzőleg már múlt vasárnap dél
előtt városunkban volt a fejedelemnő és a Nagy- 
Boldogasszonyról nevezett templomban a 11 órakor tar
tott mise végéig maradt ott.

— Az iskolaév kezdete. Két nap még s újra 
megnyílnak az iskolák kapui. A szélrózsa minden irá
nyából jönnek a diákok, még elmerengve a letelt szün
idő változatos élményein, melyeket kedvtelő vissza
emlékezéssel, néha kissé kisallangozva, elmondanak már
ismert társaiknak. Itt is, ott is összeverődik egy-egy 
csoport, uj életet adva az utczának, mely a szünidő 
alatt üresen ásított a levegőbe. A tantermekben az 
iskolaszolga sürög forog, takarít s a tanárok előszedik 
ismét könyveiket; pótolják, kiegészítik a tananyagot 
azzal, amit a tudomány manapi gyors haladása újat 
felkutatott, felfedezett, kitalált. S közeledik az első tan
óra; ünnepélyes hangulat szállja meg a tanuló szivét; 
érzi azt, hogy oly munkának áll, mely hivatva van élte 
útját megalkotni. Mennyi vágy, mennyi ábránd, mennyi 
remény fakad ki a tanuló lelkében ; jövője képét a fiatal 
kor vérmessége festi ki, mely nem tanulta még megismerni 
a való élet kényszerítő hatalmát, nem ismeri még a szi
gorúan bíráló komolyságot. És ez jól van igy! — A hely
beli lyceumona növendékek beiratása szept. I—3-ig tart, 
mindennap d. e. 8—12-ig és d. u. 3—-5-ig. Az újonnan 
belépő tanulók keresztelőlevelet (születési bizonyítványt) 
és az előző osztályról szóló bizonyítványt mutatnak 
be. A beiratáskor lefizetendő a 3 frlnyi állami nyug- 
dijjárulék és a tandíj I. fele 12 frt; az élelmezőbe 
járni szándékozók még az élelmezői dij I. felét 25 irtot 
is akkor fizelik. A helybeli szülőket figyelmeztetjük, 
hogy, noha előjegyzésnek szüksége fenn nem forog, 
gyermekeiket az igazgató szívessége folytán már aug. 
31-én is beírathatják ; igy kikerülhetik a tulajdonképeni 
beiratási napokon mindig ismétlődő, hosszas várakozást. 
A kir. kath. nagygymnásiumban a javító vizsgálatok f. hó 
31-én reggel 9 órakor kezdödőleg lesznek, a beiratások 
pedig az 1897/8. tanévre szeptember 1—3-áig d. e. 
8—Y2I2, szeptember 4-én lesz reggel 8-kor a „Veni 
Sancte“, 6-án pedig kezdődnek a rendes előadások. 
A városi elemi, az ág. ev. elemi és nép és az izraelita 
népiskolákban, — valamint az apáczazárdai és ev. 
leányiskolákban a beiralások szept. 4-éig tartanak.

— A magyar országos bányászati és kohá
szati egyesület közgyűlését, mint azt annak idején 
jeleztük, szeptember 9-én tartja meg Rimaszombat
ban. Említettük akkor, hogy a székhely kérdés is 
napirendre kerül és reményeim akaajuk, hogy váro
sunk érdekében, vagyis hogy továbbra is az egyesület 
székhelye itt maradjon, hathatósan fel fognak szólalni 
az arra hivatottak. — Ugyané gyűlésen határozzák el, 
hogy a két év múlva tartandó közgyűlés — a jövő 
évi Pécsett lesz megtartva — hol tartassák meg. Erre 
nézve ajánlanék, ha az 1899 évi közgyűlés városunk
ban folyna lé, mert az alakuló gyűlésen kívül még a 
magyar ..országos bányászati és kohászati egyesület egy 
közgyűlése sem volt megtartva ez ős bányavárosban, 
mely vendégeit tárt karokkal és a legnagyobb szí
vélyességgel fogadná.

Rendőri hírek. Lopás. K. J. hodrusi lakosnak a 
Szőlő szállodában lévő kocsijáról eddig ismeretlen 
tettes 25—28 frtot. érő szivar szopkát lopott, el. — 
Találtatott. Steffultón, a Kronberg tárnában 14 méter
nyi mélységben tacskót talált Medzky János steffultói 
rendőrbiztos. A tacskó hihetőleg vadászat közben esett 
be a tárnába. A kutya fekete szürkés szőrű, lábai fehérek, 
nyakán baloldalán fehér foltokkal. Átvehető Medzky ren
dőrbiztosnál hol a kutya ápolásban részesül.— Lefoglalt 
fogfogók. Múlt pénteken panaszt tett egy ember a kapi
tányságnál,: hogy a Zaborszky-féle borbély üzletben fog
húzás közben megsérült anélkül, hogy azott működő üzlet
vezető a fogat kihúzta volna. Erre a rendőrség három da
rab piszkos fogfogót a nevezett borbély-üzletben lefoglalt 
és az üzletvezető s illetve tulajdonosnő ellen a bün
tető eljárást a kir. járásbíróságnál megindittatta. — 
Mily könnyen származhatik ily szakavatatlanoknak 
nem tiszta állapotban tartott műszerekkel lett foghú
zásaiból, végzetes baj. — Ködobálás. Városunkban a 
gyerekek egy idő óta nagyban űzik a kődobálási spor
tot veszélyeztetve ezáltal az ép ablakokat, sőt az ép 
fejeket is. Kárát vallotta e veszélyes sportnak egyike 
azon „pifferárik“-nak, kik múlt pénteken d. u. húzód
tak városunkban végig. Az egyik olasz pifferári dob hang
szerébe egy gyerek oly erővel dobot! egy követ, hogy 
az menten szétrepedt. A fiút rendőrségre vitték ugyan, 
de hatalmas dorgáláson kívül más baja nem történt.

— Két táneztanitó egyszerre Selmeczen. Mind 
a kettőt már ismerjük; az egyiket már régen; meg
szoktuk már őt látni, jó ismerősünk ő, a láncztanitás 
veteránja, Szőllősy Manó bácsi, ki évről-évre hűsége
sen ellátogat hozzánk, nem csak táncztanitani, de más 
alkalmakkor is. A másik táneztanitó Gutlmann Samu 
szintén előnyösen ismert táneztanitónk. Szőllősy a 
Seinbery-teremben, Guttmann a városi vigadóban tartja 
óráit; a tanfolyam mind keltőnél szeptember elejével 
kezdődik, mire felhívjuk a közönség figyelmét.

— Maszlagos nadragulya (Atropa belladonna) 
mérg'ezés. A múlt vasárnap Weisz Antal pacherlárói 
bányamunkás feleségével kiment az erdőbe, a hol 
nadragulya bogyót talált s nem tudva annak mérgező 
hatását, megizlelte. Édesnek találván ezt meglehetős 
mennyiséget fogyasztott el belőle Este azonban kitört 
rajta a dühöngés úgy, hogy mire az előhívott dr. Stuller 
Gyula odaérkezett, a megmérgezetten a legnagyobb 
kint és őrjöngést konstatálta és állapotát életveszélyes
nek találta. A kincstári kórházba szállitatott, a hol 
azonban már túl van a veszélyen.

— Tanulmányút. A földmivelésügyi m. kir. 
miniszter erdészeti akadémiánk tanárát Vadass Jenő 
erdőtanácsost Svédországba a stockholmi kiállítás ta
nulmányozására küldte ki. Nevezett tanár szept. 19-én 
indul érdekes útjára.

— A terjedő s nagyobbodó drágaság váro
sunkban is, mint mindenütt, már most észrevehető, 
különösen a liszt árának folytonos és rohamos fel
szállása következtében. A liszt az s illetve a kenyér, 
mely lakosságunk s nevezetesen munkásaink főtáplá
lékát képezi.— Valóságos jótétemény, begy a kincstári 
munkásoknak a liszt árának emelkedésével bizonyos 
fokozali drágasági pótlék jár, mely ez idő szerint 9 
krra nőtt fel fejenként és naponként egy-egy munkásra. 
Csekély ugyan ezen pótlék, de tekintve a munkások 
nagy számát, eléggé tekintélyes összeget tesz ki szak- 
mányonként és mégis sokat segít a megélhetésnél.

— Az acetylengáz világításának tanulmá
nyozására indultak Veszprémbe Farbaky István orsz. 
gyűl, képviselőnk, Szitnyai József polgármester és 
Scbelle Róbert akad, tanár, utóbbi mint szakértő. Farbaky 
István még pénteken utazott Budapestre, hová Schelle 
Róbert tegnap szombaton ment utána és mind ketten 
a fővárosból ma Balaton-Füredre utaztak, hol az ott 
időző Szitnyai József polgármester csatlakozik hozzá
juk s honnét azután mind a hárman együtt utaznak 
Veszprémbe.

— A felső hodrusi tó melletti menház, melyet 
a Szitnya-Osztály saját költségére állíttat fel, már 
majdnem teljesen elkészült. Véghetetlen kár, hogy e 
tó körüli erdő nagyobb részének a kivágatás áldoza
tául kellett esnie. A ki csak rövid idővel ezelőtt még 
gyönyörködhetett az ott elterülő sűrű fenyves erdő 
hatalmas sudaraiban, az most szomorúan kénytelen 
nézni a pusztulás képéi. — A százados szálfák döntése 
okozza azt is, hogy e tó felé vezető utak el vannak 
rontva, sőt itt-ott a fekvő tönkök az arramenést 
teljesen akadályozzák. Egy csöppet sem ártana tehát, 
ha a város, ha már elkerülhetetlen, hogy e legszebb 
erdőnk kivágattassék, legalább arra fordítana nagyobb 
gondot, hogy a döntés és favágatás által az arra vezető 
utak el ne rontassanak és az ez utakon való járás 
lehetetlenné ne tétessék. — Fel kell itt említenünk 
azt is, hogy a vöröskut felé legújabb idő óta közön
ségünk az uj-uton szeret menni, de ez útnak a vörös
kut felé bal oldalt kanyaruló része oly rettenes álla
potban van, hogy azon csak ügyes gymnastikai volti- 
zsirozással lehet keresztül haladni. Az uj-utnak a város 
felé eső részén pedig egy oly rengeteg nagyságú sze
métdomb díszeleg, mely mindenféle foszlányokkal, hul
ladékokkal, piszokkal, trágyával stb. stbivel van tele 
és bűzével rontja ott a levegőt elannyira, hogy az 
arra, menőt undor fogja el. — Kérjük tehát a városi 
hatóságot, hogy ezen egészségi szempontból is káros, 
undort keltő szemétdombot végre valahára onnét hor
dássá ei és a vöröskut felé balra kanyarodó utrészle- 
tet csináltassa meg.

— Római régiség az, valami hajdani nagy vagy 
gazdag embernek a sarkophagomladékai tán, mik az 
izraelita imaház mögötti tér feldúlt oldalában hever
nek ? Oh dehogy ! csak a volt apáczazárda mellett 
állott csorgókút alkatrészei,, melyeket, majdnem azt 
hinnök, már özönvíz előtti korban mostani helyükre 
szállítottak, hogy ott újra kút, azaz hogy csörgő legyen 
belőlük ; de ugv látszik, az ott festői rendetlenségben 
heverő, s az időjárás visztmtagságai következtében 
mohosodó faragott kövek rendeltetéséről már rég 
megfelejtkeztek, s ma holnap megérhetjük, hogy valami 
szakbizottság lesz oda kiküldve megállapítandó 1. szőr, 
micsoda faragott, mohos kövek azok ott; 2. szór, mi 
volt a rendeltetésük; 3. szór, miért hevernek ott; 4 
szer, minek a rengeteg nagy gödör oda kivájva a 
domboldalba s végül 5. szőr, hogy tudott az este 
vagy éjjel arra közlekedő közönség oly impertinens 
lenni, és még eddig bele nem bukni abba a gödörbe, 
holott pedig sem sorompóval elkerítve, sem vészjelző 
lámpással ellátva nincs.

— A csendörségi szárny-, szakasz- és őrs
parancsnokságokat most szaporították és Besztercze- 
bánya és Nyílra nyerlek közelünkben szárnyparancs
nokságokat, városunk pedig, — hogy oly frivolan fe
jezzük ki magunkat — megint csak hoppon maradt. 
Pedig e város közönsége indokolt feliratot intézett 
főispánunk utján a belügyminisztériumhoz egy 
szárny-, vagy legalább szakaszparancsnokságnak ide 
helyezése iránt. Ha a felvidéken valahová, úgy ide kel
lene csendőrséget helyezni már csak tekintettel a nagy
számú bányamunkás népre, valamint s folyton szapo
rodó gyári munkásokra és arra is, hogy városunk egy 
nagy területre nézve központot képez. Utóbbi időben, 
mint jó forrásból vagyunk értesülve, a szoczialis párt 
a felvidéken is élénkebb agitacziót kezd kifejteni és a 
veszély városunkat is érheti. El vagyunk ugyan telve 
azon hittől, hogy munkásnépünk ismert józansága nem 
fog az ámitók csábjaira hallgatni, de mégis annyi sok 
ezer közül akadhatnak nehányan, kik hallgatva e tév- 
tanokra, munkástársaikat is felbujtogathatják. — Mit 
csinálunk mi akkor itt katonaság és csendörség nél
kül és kevés számú rendőrrel ? ? Erre feleljen majd, 
ha — mitől az Isten megőrizzen — a veszély beállana: 
a m. kir. belügyminisztérium.

•- A vízvezeték. A ministeriumhoz jóváhagyás 
miatt felterjesztett kettős vízvezetéki terv jóvá nem 
hagyatott és ezzel a Walser-czég kettős vízvezetéki 
tervezete el van végképpen ejtve. Nagy és jól eső 
elégtételadás az lapunknak, mely mindjárt eleitől fogva 
e tervet elhibázotlnak mondotta és csak imént is ki
fejtette azon okokat, melyek e terv létesítése ellen 
szólanak. — Most már csak közös erővel azon legyünk, 
hogy alkalmas, czélszerüj ha drágább vízvezetéket 
is mihamarább létesítsünk s addig is a szent János 
forrást házilag vezessük le ivóvíznek és az újonnan 
építendő akad, palota lelkére le egy ha csak ideiglenes 
használati viz vezeték készíttessék. Ezt városunknak 
a vízvezetéki kérdés végleges megoldásáig, már most 
okvetlenül meg kell tennie.

— Újság' elárusitást az utczán létesített a mai 
nappal Joerges Ágost özvegye és fia ezég. Egyelőre 

az „Esti Ujság“-gal kezdi, melyből közepes városokban 
ezerszámra fogy el alappéldánya naponta. Váljon váro
sunk intelligens lakossága képes lesz-e nehány százat 
megvenni ? Hogy lapunkat és a „Selmeczbányai Hir- 
adó“-t ne vegye fel az elárusitandók közé a ezég, helyi 
patriotismusa nem engedte volna. Ezentúl tehát a két 
helybeli lap mindég az utczán is kapható lesz, számon
ként 10 krért.

— Az I-ső lövészmester születésnapja. Szo
katlan élénkséget láttak a járó-kelők e hó 28-án a 
lövöldén; kiöltözött szakács állott a lövölde udvarán 
rakott tűzön párolgó pörkölt mellett, készítve azt az 
oda felfáradt vendégseregnek. Seidel Ágoston lövész
egyletünk I. lövészmestere ülte születésnapját, jó ba
rátai körében. Hogy a felszolgált jó bor mellett tósz- 
lokban sem volt hiány — természetes és ezek ref- 
rényeit mi is szívesen viszhangoztatjuk: „Éljen Seidel 
Ágoston!!“

— A klingertárói uj, női uszodának megnyi
tása ma, vasárnap délután lesz. A megnyitáshoz om
nibusz közlekedés lesz berendezve akként, hogy a tár
saskocsi d. u. fél 4 órától kezdödőleg a Heim-vendéglő 
előtti térről indul. Mint már említettük, személyenként 
oda és vissza is 10 — 10 kr fizetendő. Á fürdői dij is 
mai naptól kezdödőleg 10 kr lesz. Az uj uszoda igen 
czélszerüen és kényelmesen van berendezve. A meg
lehetős tág tükör körül 24 női kabin van, melyek kö
zül 4 nagyobb, mint a többi 20. Az uszoda bejárójával 
szemben nyílt kilátás nyílik a tóra és onnét van a 
bejáró a tóba azok részére, kik a tóban szabadon 
akarnak úszni. A tó gátjáról egészen az uj uszodáig 
igen csinos uj ut vezet. A kabinok elég szépen lesznek 
berendezve; mindegyikben tükörrel és kis toalett asz
tallal. Szóval valóban csodálatos, hogy oly rövid idő 
alatt e kényelmes és csinos női uszoda létesülhetett, 
miben a főérdem Krausz Kálmán főkapitányunkat, Bau- 
mert Károly ribnyiki zuzómű-felügyelőt és Svehla Gyula 
bányaigazgató főbányatanácsost illeti meg. A főkapitány 
azt is tervezi, hogy a klingertárói fürdő közelében már 
a jövő esztendőben egy kioszk állíttassák fel, melyben 
a nyári évad alatt frissítő ételeket s italokat lehessen 
kapni. Az is tervbe van véve, hogy a tó alatti szent 
András-aknai bányatelep területén egy villaszerű ven
déglő építtessék, mely hely a nyaralók részére is igen 
alkalmas volna, amennyiben a rónai fenyves aljában 
fekszik és onnét a fenyves erdőbeni kirándulási helyek 
mind közel esnek. Ezzel megoldatnék azután a felső
rónai villákat épitő részvény-társaság faladata is, 
melynek eddigi tőkéje (5000 frt) e tervezetbe belevo
natnék. Kitartást és jó sikert kívánunk ez újabb terv 
kiviteléhez.

Nyaktörő út. Nincs talán az egész városban oly 
veszélyes, nyaktörő közlekedési hely, mint a híres 
Steingrube, hol mindössze csak 1, mond: egyetlen egy 
gázlámpa van, az is természetesen ott, hol városi tiszt
viselő lakik s ameddig az a kis útrész úgy is járdával 
van ellátva. Ezen a ponton túl azután oly sötét van 
már esténként, hogy a hírhedt egyptomi sötétség való
ságos acetylen-világitás ehhez képest; s maga az út! 
Szent Jeremiás! Mintha valamennyi selmeczkörnyékbeli 
patak kavicsait mind oda hordták volna. Csetlik-botlik 
ott az ember fényes nappal is, és nem kell hozzá éj
szaka, hogy ott betörhesse az orrát. Ne sajnáljon a 
város olt még legalább egy lámpát felállít látni, de 
mielőbb!

— Lövészet. A múlt vasárnap augusztus hó 
22-én tartott lövészeten 502 lövéssel 459 köregység 
találtatott 11 mélylövéssel Lőttek: Hlavathy József 1 
négyest, Stuller Gyula 2-őt, Friebert Ferencz 2-őt 
Belházy Gyula 2-őt és Seidel Ágoston 4-et. Az első 
dijat Friebert Ferencz, a másodikat Seidel Ágoston 
nyerte el. — Ma lesz a polgári lövöldén a Scharff-féle 
emlék-lövészet.

— A korponai állatvásárokról már több ízben, 
hoztunk panaszokat; tudniillik, hogy ott majd minden 
vásáron lopások fordulnak elő, és hogy selmeczi pol
gártársaink közül is már többen meg lettek olt lopva. 
Az ott legutóbb megtartott marhavásárról beszéli P. 
selmeczi mészáros mester, hogy a marhalevelek át
írását egyetlen egy ember végzi és ennélfogva oly ret
tenetes nagy a tolongás, hogy még az ügyetlen tolva
joknak is szerfelett megkönnyíti a lopást. Panaszolja 
továbbá, hogyott semmi rend nincs és hogy hiányzik a 
kellő csendőri felügyelet is. Már csak városunkból e 
marhavásárokon vásárlásokat vagy eladásokat eszközlő 
polgártársaink vagyonbiztonsága érdekében is kíván
nunk kell, hogy a hatóság s illetve csendőrség ott 
nagyobb rendet és felügyeletet gyakoroljon.

Fiatal államhivalalnok teljes ellátást keres szept. 
15-től distingvált családnál. Ajánlatok „kedves otthon" 
jelige alatt a kiadóhivatalba küldendők.

Kulcsárnönek, házvezetőnőnek vagy egyedül 
álló nőhöz társalkodónőnek ide, vagy a vi
dékre ajánlkozik a házvezetés minden ágában 
jártas nő: Koretko Amália, Hegybányán.

Kell-e sorsjegy, a mely nyer?
Ha kell kiadóba gyér’; 
Kettő közül egyre nyersz, — 
Ha játszani tovább mersz.

OmtsoWégtee
k a p lusták

5E e lap kiadóhivatalában. -ü
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Hrdetés.
Budapesten és Béesben tett bevásárlási utániból 

visszaérkezvén van szerencsém a n. é. közönség-becses 
tudomására hozni, hogy a Deák-Ferencz utczában a 
Stanga-féle házban levő

a közelgő őszi évad alkalmából a legdivatosabb, tar
tósabb és finomabb női szövetekkel és szövetkel
mékkel dúsan felszereltem és azok áruházamban, 
nagy választékban és nagyon olcsó árak mellett 
kaphatók.

Kiváló tisztelettelWEISZ ADOLF.

Táncztanitási jelentési
Bátor vagyok a n. é. közönség becses 

tudomására hozni, hogy folyó évi szep
tember hó 4-én, a városi vigadó nagy- ’ 
termében egy

táncztanitási tanfolyamot
nyitok.

Oktatásom tárgyát a divatos műtánczok, ’ 
valamint a szépészeti testgyakorlás — ide  
értve a helyes állás, járás és testmozgás — 
képezendik.

A tanórák d u. 6 órakor, felnőttek szá- , 
mára este 8 órakor kezdődnek.

A n. é. közönség b. pártfogását ez idén 
is kérve maradok

kiváló tisztelettel 
Guttmann  Samu 

táneztanitó.

A magyar kir. osztály sorsjáték
SíkíKMI u y e r «• in é u y 5í k

jegyzéke.
A legnagyobb nyeremény a játékterv 9. 8. szerint:

1.000,000 korona.
E 5»’ y e s s S113 ó :==

A nyeremények különleges beosztása a következő: 
Nyeremények

Az 1897. év február hó 27-iki törvény sze
rint a kis lutri megszűnik és ezen osztálysors
játék által pótoltatik. Németországban ezen némű 
sorsjátékok már 100 év óta t'ennállanak és az 
illető sorsjegyek eladattak. Nálunk Magyarorszá
gon is emelkedik iránta az érdeklődés, mert a 
sorsjegyek legnagyobb része biztos kezekben van. 
Nemsokára ilyenek csak ráfizetéssel lesznek kap 
hatók. Azért ajánljuk, hogy a vétellel ne késsünk.

A magyar osztálysorsjáték áll:

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

tudomására 
igényeknek 
rendezett

szabóüzletemet
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Korona
600’000” 
400.000 
200,000 
100,000 
90,000 
80,000 
70,000 
60,000 
40,000 
30,000 
25,000 
20,000 
15,000 
10,000 
5,000 
3,000 
2,000 
1,000

500 
300
200 
170 
130 
100
80
40 I

50000 nyeremény és jutalom 13.160,000 kor. 
összegben, mely 6 osztályban sorsoltatik ki.

50.000 
pénznyere- 
~ menyből, 
előnyösek, hogy az

frt
99

99

99

pgy 
egy 
egy 
egy

ára az i
egész 
fél 
negyed 
nyolezad

első húzáshoz:
eredeti sorsjegy

M
99

99

vigadó

99

99

99

épületében

100.000 ,
eredeti sors- uo 

jegyből
A nyerési esélyek oly

eddigi kis lutri vagy egy Ígérvény vétele ezzel 
nem is hasonlítható össze. Ily előnyös esélyek
kel szemben mindenki nyújtsa kezét a szerencsé
nek viszonyaihoz képest.

Az összes 50.000 nyeremény a mellette álló 
nyeremény-jegyzékből látható ; ezen nyeremények 
6 részben lesznek kisorsolva és a nyerő sorsjegy 
készpénzben kifizettetik.

A sorsjegyek
6
3
1.50
0.75
A húzások a fővárosi

nyilvánosan történnek a m. kir. kormány fel
ügyelete alatt és egy kir. közjegyző előtt. A 
húzásnál mindenki jelen lehet.

Mi üzlethelyiségünkben elárusítjuk vagy után
véttel, vagy az összeg póstautalványnyali való bekül
dése ellenében ajánlott levélben elküldjük az eredeti 
sorsjegyeket. Minden egyes vevő nevét azonnal fel
jegyezzük és vevőink minden egyes húzás 
megkapják a kimerítő sorsolási jegyzéket.

után

Kichel Sándor özvegye és utódja
a m. kir. szab, osztálysorsjáték főelárusitói,

SEIiMECZBÁJÍYA, Kis állatvásártér.

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

A „SZANDRIK” ezüstárú-gyár, 
mely az 1752-ben Selmeczbányán alapított Geramb J. J. unió tulajdona, 

saját vagy adott rajzok szerint előállít:

2Úgr*  ui i n d e n n e m u ezüstárut, 
mint asztaldíszeket, gyümölcstartókat (jardiniéres-készleteket), zsirandolo- 

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

mindennemű evő-készletet gazdag választékban, 
pipere-tárgyakat, stb. stb.

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 nagyi a 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

Czemmel György
szabéűzlet-tulaidonos.

Tudomásul!
Van szerencsém a n. é. közönség becses tudo

mására hozni, hogy a Trauer Gyula ur volt üzlet
helyiségét

újonnan berendeztem 
és azt fűszer, festék és különféle a fűszerkereske- 
désbe illő árúkkal dúsan felszereltem. Különösen 
bátor vagyok felemlíteni, hogy ezen üzletemet 

mindennemű iskolaszerekkel, 
u. ni. papir, toll, írón, tinta, rajzeszközök, füzetek, 
jegyzőkönyvek stbivel elláttam és azok ott kitűnő 
minőségben, nagy választékban, igen jutányos árak 
mellett kaphatók.

De figyelembe véve a n. é. közönség kényelmet, 
is, ezen üzletemben

d o h á n y t ő k s d é t
is rendeztem be úgy, hogy abban a különféle szivarok, 
szivarkák és dohánynemüek árusittatnak.

Bátor vagyok emlékezetébe hozni ezen uj üzle
temmel szomszédos régi üzletemet is, hol úgy mint 
eddig, ezentúl is t. vevőim a legszolidabb és legkullan- 
sabb módon szolgáltatnak ki.

Kérve nagyrabecsült pártfogását, maradok, kiváló 
tisztelettel

1-10

alázatos szolgája
EENST ZSICJMOI*,

kereskedő.

Táncztanitási jelentés.
Alulírott tisztelettel értesítem a helybeli és 

vidéki nagyérdemű közönségei arról, hogy 
1897. évi szeptember hó elején
a táncztanitást

megkezdem.
A t. ez. jelentkezőket szállásomon 

(Szőllő-vendéglő 11. száma alatt) elfo
gadom.

Beiratások naponta d. e. 10-től 12 
óráig' eszközölhetők.

Selmeczbánya, 1897. évi augusztus hóban.
Tisztelettel

Szőllősy Manó,
táneztanitó.

Nyomatott Joerges Ágost özv. és Fia könyvnyomdájában, Selmeczbányán 1897

Pályázat.
Egy ügyes, szakavatott
í ő - f e 1 ő r (Obersteiger) 

alkalmazást nyer a „Muszári" brádi aranybánya
társulatnál.

Ez állással 720 frt évi fizetés, szabad lakás, fűtés, 
világítási átalány, szállítási dijak (az utolsó évi átlag 
szerint havonként 70 frt), baleset elleni biztosítás jár. 
Egy évi megfelelő próbaszolgálati idő után az illető 
állandósittatik és nyugdij-igényt nyer. — Pályázóktól 
megkivántatik, hogy egy bányaiskola sikeres elvégzé
sét, az érczbányászatnál teljesített több évi gyakorlat 
egészséges, ép, erős testalkatot és a német és magyar 
nyelv bírását kimutassák.

Folyamodványok a megkívánt bizonyítványokkal 
együtt a „M u s z ár i“ brádi aranybánya-társulathoz 
Erdélybe intézendők.

A nyári idényre

I. magyar királyi szabadalmazott

osztály sorsjáték


