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Megjelenik minden vasárnapon.
Előfizetési ára :

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

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

könyvkereskedésében.

Hivatalos, magán és nyilt-téri hirdetések megállapított dij- 

szabásunk szerint számíttatnak és minden általunk közölt 

hirdetésre felvilágosítás ingyen adatik.

T. előfizetőinkhez és olvasóinkhoz.
Azon furcsa eljárás, melyet a „Sel- 

meczbányai Hiradó“, egy lap méltósá
gával össze nem egyeztethető módon űz 
megjelenési határnapjával, mely szerint 
előbb vasárnap, majd kedden, majd ismét 
szerdán, utolsó száma meg éppen csütörtö
kön délután jelent meg és azon körülmény, 
hogy egy nyomdában — mivel városunk
ban másik nincs — nyomatódik mindkét 
lap, arra kényszerítenek bennünket, hogy 
lapunk kiadásában már legközelebb lénye
ges változtatást eszközöljünk. — Addig is 
kérjük t. előfizetőink és olvasóink szives 
türelmét.

A kiadóhivatal.
r • . *

Állapotaink.
— 'Két közgyűlésből. — . :

A múlt napokban két,' ránk nézve egy.- 
aránt érdekkel bíró közgyűlés tartatott meg,

Az egyik, a mi városi házi ügyes bajáinkat 
vitatta meg s ez volt a múlt keddi törv. hat. 
bizottsági közgyűlés; a másik, távol tőlünk 
Rimaszombat vendégszerető város falai között 
egy országos őstermelési ág, a magyar bányá
szat érdekeit tárgyalta.

Hogy pedig ezen Őstermelési ág, a bányá
szat, városunknak is kardinális -érd-ékét képezi, 
azt közelebbről megvilágítanunk felesleges. ■

Szóljunk tehát röviden miiríkét közgyűlés
ről és kisértsük meg némi fényt vetni ezáltal 
mostani állapotainkra.

A múlt keddi közgyűlés mindjárt első sor
ban igen szép, mondhatnék fenkölt aktust tel
jesített akkor, amidőn az elnöklő főispán indít
ványára egy Tatára küldött sürgönyben Vilmos

Alkonypir.
— „A Selineezbányai Hetilap'1 eredeti tárezája. —

Vidám társaság van együtt a délszaki növények
kel diszitett verandán,-honnét messzivé ható Ifilátás- 
nyílik a jobbról félkörben elnyúló hégyláuczra, melynek 
ormai! a nyugvóra szálló nap rózsaszínbe füröszti, mig 
lejtőit a távolság kékes párázatá' fátyolként burkolja; 
balfelé a viruló rónára tekint a szem, a kanyargó 
folyóra, mely fel-felcsillanó ezüst-szálágként húzódik 
keresztül a zöldelő rétek bársonyán.. Itt-olt, elszórt- 
falvak tornyairól az esti harangszó méla bongását hozza 
a szellő, mely ünnepélyes hanggal oly sajátságos, majd
nem ‘bántó ellentétben van az a kaczaj, mely a vereti- 
dán- levő társaságnál felhangzik.

A.fiatal hölgyek, úgy látszik, egy társnőjüket vá
lasztották ki áldozatul, ki kissé távolabb tőlük, a-verenda 
korlátjára támaszkodva, a távolságba mereng szemével 
s nem igen osztja a többiek derűit hangulatát ; csak 
néha-néha, midőn már erősén faggatják, va.Ilaná meg 
már, ki az ő titkos eszményképe, önti el arczát az ön
kénytelen pir s majdnem zavartan védekezik, mi még 
fokozza társnőinek dévaj kedvét.

A faggatódzásnak egy férfi megjelenése vet véget, 
ki a szoba nyitott ajtaján udvarias üdvözléssel lép ki.

Valamennyien élénk kíváncsisággal fordulnak feléje 
s igy nem veszik észre, hogy ama külön, ülő hölgy arczát 
hirtelen égő pir lepi el, melyet félrefordulva igyekezik 
elrejteni.

német császárt, hazánk vendégét, mint forrón 
szeretett koronás királyunk barátját és szövet
ségesét e városok közönsége nevében meleg
hangon üdvözölte. E sürgönyt és az arra csak
hamar a kabinett-irodából megérkezett választ 
t. olvasóink már ismerik, hiszen azok a napi 
lapokban közölve voltak.

Ez volt az egyedüli örvendetes ténye a 
keddi közgyűlésnek, mert a napi renden lévő 
többi ügyek mind, mind sivár képét nyújtották 
állapotainknak.

Avagy örvendetes dolog-e az, hogy a víz
vezeték hosszú vajudásu kérdése beláthatatlan 
időkre lett elodázva? Valóban igaza volt egyik 
czikkirónknak, midőn azt irta, ha az a sok szó, 
ami vízvezetéki ügyünkben elhangzott,- .az’‘ á- 
sok papiros, ami ugyanez ügyben tele Íratott 
mind vizzé válna, akkor nem volna szükségünk 
a vizet a Szitnya lejtőjéről levezetni, mert egy 
valóságos vizözönnel bírnánk.

Többek felszólalása után a közgyűlés új
ból elhatározta, hogy addig is, mig a vízveze
ték kérdése végleg megoldatik, a Szt. János- 
forrás vize*  ivóvíznek levezettessék és az uj- 
akadémiai palota telkéhez használati vízvezeték 
létesittessék.

Ámde. mikor lesz-c határozat ténynyé, a 
mi kór nálunk egy rongyos vizmedenczére még 
ápi'il havában kimondatott, hogy az haladéktanul 
máshová álltitassék és most a szeptember havi 
közgyűlésen, tehát egy fél év múlva újból ki
mondja a közgyűlés, hogy ugyan e medencze 
haladéktalanul vissza állíttassák, de annak meg- 
-valósitása még mindig késik és ki tudja még 
•meddig fog késni.- —- —- Ayagy örvendetes 
dolog e az r;ihk nézve, hogy daczára a tö
mérdek, indokolt felterjesztéseknek és főispánunk 
személyes közbevetésének sem sikerült a kor
mánynál kieszközölhetni vasúti bajaink orvos
lását. > , A • . . . . . * -

Vagy orvoslás az, hogy széles vágányu vasút

— Nos, mi újságol "Lesz belőle valami?! — 
ostromolják.'az, érkezettet, ki rejtélyes mosolylval te
kint körül. _.

. — Igen- hölgyeim ! Csak rajta; készüljenek. Nagy
szerű vadászat le'sz; a szarvasbikák egy disz példánya 
lesz hivatva a kegyetek kegyetlenségének áldozatul szol
gálni. Készüljenek holnapra!

— Brávó;! ‘Nagyszerű !' Fölségés !.— hangoztatják 
össze vissza a nők s mintha már ínöst .akarnák a szarvas
bikát űzni, mindegyik siet megtenni előkészületeit.

Csak az az ábrándos hölgy marad nyugodtan ülve.
— Nos, Elma. kegyed nem készül a vadászatra ? 

— kérdezi a férfi,'egy körülbelül negyven éves, daliás 
alak, szelíden megfogva a szemeit zavartan lesütő 
hölgy kezét. ' . • - '

Jól tudja, Alfréd, hogy nem szeretem az olyan 
mulatságot. Az olyan kegyetlen időtöltést nem tartom 
illőnek egy nőhöz. Nevessenek ki érte, nem bánom, de 
azért szivemen erőszakot nem követek el!

— Elma I Ismerem nemes, valóban nőies szivét! 
Hallgasson meg s ne. átéljen el engem, hogy én, mint 
meglelt korú férfi, oly.szavakkal, oly érzelmekkel köze
ledem kegyedhez, melyek csak egy ifjút, illetnének nmg ; 
talán bűn is, hogy én, ki apja lehelnék, szerelemmel 
merek közeledni. Nem szóltam eddig, mert magammal 
kellett számot vetnem ; most áll határozatom ; kegyed
től függ most, Elma, életem boldogsága. Nem szerettem 
eddig, mert az, amit az életben, sokszori barangolásaim 
közben láttam, tapasztaltam, nem arra való volt, hogy 
szivemben ily gyöngéd érzelmeknek lápot adjon. Midőn 
hazatérve, már azt hittem, hogy számomra nem nyílik 
soha az a bűvös virág, mely a mennyországot teremt- 

vagy vonatszaporitás helyett, a kormány nagy
lelkűen egy uj gőzgépet bocsájt a selmecz- 
garam-berzenczei vasút rendelkezésére azzal, 
hogy többet nem tehet és hogy az általunk 
ecsetelt vasúti panaszaink túlzottak.

Elmondhatjuk tehát ez alkalomból is, hogy 
kértünk vasutat, — kaptunk kávémasinát; 
ugyancsak igy kértünk posta palotát, — kap
tunk uj szerkezetű levélgyűjtő szekrényeket.

Huberth Andor városi mérnök fegyelmi 
ügye és ama bizonyos, fatális, megrendelő 
könyvecskék körülményei is csak szomorú fényt 
vetnek állapotainkra. Igaz, hogy a törekvő mér
nök, kit rossz sorsa vetett e város ,,Kimmeltürk“ 
partjára, felmentetett az ellene emelt összes 
vádak alól és csak az egy hibája rosszaltatott, 
hogy szabadság kérés nélkül rövid időre eltá
vozott. De maradása nem lévén, állásáról le
mondott, hogy egy másik utódnak csináljon 
helyet. Jól vigyázzon ezen utód, midőn ide 
jön, hogy mit tesz, mert addig, mig városi gaz
daságunk a mostani vezetés nyűge alatt síny
lődik, addig itt egy kissé önállóbban gondol
kozó, szakértelemmel biró és törekvő ember 
maradni nem fog.

És mily áldatlan fényt vetnek e nyomorult 
bevásárlási könyvecskék egy egészségtelen, be
teges állapotra.

Okosan és jól tette a közgyűlés, hogy e 
göröngyös gyepen gyorsan surrant át, mintegy 
nem akarva a leplet még mélyebben lehuzo- 
gatni. — — A városi erdei fa használata tár
gyában a Popper czéggel megkötött szerződés
nek 10 évre leendő meghosszabbítása körül 
lefolyt vita ugyancsak nem valami épületes 
mederben folyt le. Mert mig a tanács görcsösen 
ragaszkodott azon álláspontjához, hogy e város 
java és üdve azt kívánja, meg, hogy a még 
csak két év múlva letelő szerződés a Popper 
czéggel további 10 évre meghosszabbittassék, 
addig oly hangok is hallatszottak, még pedig 

heti meg itt e földön : megláttam itt kegyedet. Bocsásson 
meg, hogy tudakozódtam kegyed felől ; megtudtam,’hogy 
kegyed e család elárvult, távoli rokona, kit, oh tudom 
én, nem rokoni szerétéiből, de azért vettek magukhoz, 
mert valamely különcz nagybácsi rengeteg vagyonát 
azon föltétel alatt hagyta kegyedre, hogy e családbeli 
fiuk valamelyikének neje legyen. Láttam, mily émelyítő 
hízelgésekkel veszik körül, melynek rejtett fullánkjai még 
is vérig sebzik gyöngéd kedélyét. Én tanulmányoztam 
kegyedet s bizalmam az erényben visszatért, mert lát
tam, hogy kegyed, bár óriási vagyont vészit vele, még
sem hajlandó igaz vonzalom nélkül frigyet kötni; észre
vettem, hogy az ifjú gavallérok szerelmi esküi csak 
megvetést keltenek kegyedben és e tapasztalatokra fel
nyílt szivem jégkérge. Az a gondolat, hogy talán én 
megnyerhetném kegyed vonzalmát, boldogított, meg- 
ifjitott. Én, ki azelőtt sem komolyan, sem szeszélyből 
nem ismertem a szerelmet, most, lássa, szerelmet vallva, 
szerelemért esedezve állok itt kegyed előtt. Oh módja, 
Elma, remélhetek-e ? !

Elma remegett, mint a húr, melyet megpengetett 
valaki. Arczán valami magasztos öröm derűje ragyo
gott fel s mig szemébe a megindullság könnye tóiul, 
majdnem zokogva borul Alfréd vállaira.

— Tied vagyok ! tied ! . . .
*

A derüli égből lecsapó villámnak nem lehet oly 
megrettentő hatása, mint annak az elegáns, arany
szegélyű kártyának, melyen ez volt nyomtatva:

Selleői Csergő Elma 
Sólyomlaki Torda Alfréd 

jegyesek. 
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erőteljes hangok, hogy e fahasználati szerződés 
megkötése előtt nyilvános versenytárgyalás tar
tassák ; mert nagyon hihető, hogy ez esetben a 
Popper czégnél jóval előnyösebb ajánlatok fog
nak tétetni.

Polgármesterünk erre nyíltan kijelentette, 
hogy ha jó garancziát nyújtó és nagyobb előnyt 
biztositó ajánlat érkeznék be, úgy ennek elfo
gadását a tanács is ajánlani fogja.

Szóval e kérdés eldöntése felebbezés foly
tán a belügyministerium hatáskörébe fog esni.

A másik közgyűlésen, mely Rimaszobatban 
az országos bányászati érdekek megvitatására 
gyűlt egybe, egy oly momentum merült fel, me
lyet szó nélkül nem hagyhatunk.

Az üdvös indítványok és határozatok között 
szőnyegre hozatott a bányászati és kohászati 
egyesület székhelyének kérdése is. Es ekkor 
Farbaky István városunk képviselője, mint a 
székhely bizottság elnöke és előadója urbi et 
orbi kijelentette, hogy hatalmas érvek szólanak 
a mellett, hogy a székhely városunkból Buda
pestre tétessék át és ez egyelőre csak azért 
nem vihető keresztül, mert minden igyekezet 
daczára eddig nem gyűlt össze a szükségelt 
évi 8000 frtnyi pénzösszeg.

Jóllehet tudjuk és belátjuk, hogy szükebb 
körű érdekek fölött magasabb érdekek lehetnek 
uralkodók; jóllehet ez esetben is elismerjük, 
hogy egy oly jeles szakférfiú, mint a milyen 
Farbaky István orsz. gyűl, képviselőnk, a bá
nyászat magasabb érdekeit tartja szem előtt; 
jóllehet — bár ez nézeteinkkel homlokegyenest 
ellenkezik, — hogy a székhelynek Budapestre 
leendő áttétele talán előnyökkel fog járni a 
bányászati egyesületre nézve: de — egyenesen 
kimondjuk — e véleménynek, e meggyőződés
nek, emez indítványnak bárki más lehetett volna 
szószólója, csak Farbaky István nem, aki tudva
lévőig városunk országgyűlési képviselője.

Nem kisebb emberre, mint Wekerle Sán
dorra volt szükség, kit ezért is az ég áldjon meg, 
hogy városunk érdekei e közgyűlésen megóvas- 
sanak.

Wekerle bátran szembeszállt azon „úgy 
látszik, felülről fujdogáló szelekkel és lényé
nek egész hatalmával és szellemének egész varázs 
erejével kifejtette azt, hogy a bányászat Ma
gyarországban sehol oly otthont nem találhat, 
mint Selmeezbányán, hogy nem tartja helyes
nek azon irányt, mely mindent a fővárosban 
akar központosítani. — — De ne folytassuk.

Azt az egyet azonban kérdjük: Belenyugszik-e 
a közvélemény emez állapotokba? Ha igen, ha e 
mostaniiránythelyesnek, üdvösnek egészségesnek 
és jónak tartja, ha hatalmat ad arra, hogy ez állapo
tok továbbra is tartsanak: akkor mi szomorúan el
oltjuk fáklyánkat és fájdalmasan kiáltunk e 
hatalom felé:

„Ave, morituri te salutant!!.“

Hodrusról.
— Levél a szerkesztőhöz.* * —

Az egész X. család ki lett forgatva rendes való
jából. A kisasszony fejgörcsöket kapott; a mama ájul- 
dozott s a papa már 7 régi tajtékpipáját vagdalta a 
földhöz.

Hogy emellett Elmát mindenfélének, csak angyal
nak nem nevezték a háta megett s hogy Alfrédnak, a 
ház régi ismerősének, tele szerették volna fújni a fülét 
mindenféle diszharmóniával, csak jött volna, az igen 
érthető. Amellett czikáztak a táviratok Gézának, az el
adósodott. huszárfőhadnagynak és Endrének, a jogot 
végzett s állást kereső dendinek, hogy siessenek, mert 
veszendőben van a Krözus kincse, szállván az, Elma 
máshoz menvén nőül, a magyar tudományos aka
démiára.

Meg is érkezett mind a két ifiur rögtön, mind
kettő kikelve ábrázatából s mindkettő kárörvendőn 
tekintgetve egymásra.

Folyt azután a titkos családi tanács.
*

Furcsa hir szárnyalt a környéken.
Azt rebesgették, hogy Csergő Elma, az a 

büszke erényes hölgy, mégis megbánta, hogy Torda 
Alfrédnek Ígérte magát, hja, oly nagy vagyont elveszí
teni nem is gyerekség; s hogy a szakadás annál biz
tosabb legyen, hát meglepette magát Gézával bizalmas 
együttlétben.

Alfrédnek is fülébe jutott az a inende-monda; 
talán arra is volt számítva.

Úgy is feltűnt neki, hogy tegnap nem lehetett 
Elmával. Ennek rosszullétével mentették ki azt.

Most felrohant, mint a sebzett oroszlán.
Senkire se nézve, rohant Elmát felkeresni. Hiába 

állották útját, ő nem tekintett senkire; nem tűnt fel 
neki, hogy mind oly kikelt ábrázatú, oly zavart; ő

Tekintetes Szerkesztő úr!
Becses lapjának f. évi 36-ik számában a hodiu- 

siaknak egy panaszos levelét volt szives közölni és e 
közlemény végén az illetékes körök figyelmét is felhívta 
az itteni ázsiai állapotokra. — Engedje meg a tekintetes 
Szerkesztő ur, hogy én is hozzá szóljak e tárgyhoz.

Tévesen irta a panaszt beterjesztő, hogy mi Hod- 
rusiak azon reményben ringattuk volna magunkat, hogy 
valaha itt még lámpák is legyenek. Mi józan életűek 
vagyunk, nekünk éjjel nem kell az utczán járnunk, te
hát világításra sem kell a nemes városnak költeni.

Hogy közoktatási és népnevelési viszonyaink igen 
jók, ezt mondanunk sem kell. Van szép és nagy isko
lánk és egy kántortanitónk Felső-Hodruson, kinek veze
tésére bízunk 160 tanköteles gyermeket. Kérdem, nem 
jól van-e ez igy? Ha kevesebb gyermek volna azon egy 
tanteremben, melyet inkább jégverem- mint iskolának 
lehet nevezni, a nemes városnak több fát kellene fű
tési czélra fordítani. — A jelen viszonyok mellett a 
gyermekek téli kabátban sem fagyhatnak meg.

Azt hallottuk, hogy a város a harmadik iskolát 
megépiti számunkra s amint tudom, már a tervek is 
készen vannak; sőt mi több: az 1897. év tavaszán 
már az építést meg is akarták kezdeni.

Ezzel is mi jámbor Hodrusiak beérjük. Mi bol
dogok vagyunk már azzal is, ha nekünk valamit ígérnek. 
Talán a jövő század meghozza a harmadik iskolát, is.

Valóban ázsiai állapotok vannak itt? Talán nem. 
Ezt bizonyítja az is, hogy mi iskolaszéki gyűlést 

minden 5 évben tartunk egyszer, ha ugyan az iskolaszéki 
elnök ur ekkor is el nem feledi a tagokat összehívni.

Tanfelügyelő ide nem jár, mert Hodrus az ő hatás
körén kívül esik.

Egyedüli és előttünk is ismert hatósági közeg, a 
kihez igen igen gyakran van szerencsénk, az „adó
végrehajtó."

Közegészségi és közbiztonsági állapotaink mintául 
szolgálhatnak akármelyik világvárosnak. Hat kilométer 
hosszú területen elszórt lakosságunkra egy szál rendőr 
és egy nem egészen siket éjjeli őr vigyáz.

Szemétkihordónk, vagy szemétlerakóhelyünk nincs, 
de nem is kell, elég ha a patak gondjaira bízzuk a 
házakból kidobott hulladékot. — Az árnyékszékeket is, 
a hol csak lehet, patak mellé állíttatjuk fel. — Ez itt 
ősidőktől divó szokás.

Ha egyszer közénk hozza balszerencséje a tekin
tetes Szerkesztő urat, legyen szives végig sétálni a hod
rusi mellék utczákon, de kérem előre is kemény turista 
botról gondoskodni, mert különben, még nyáron is 
nyakát törhetné. No! a téli járási aztán elképzelheti.

Talán lehetett volna a kohutovai úton megtaka
rított összeget a hodrusi mellékutak javítására fordí
tani, s ha még a többit nem is, a köztemető ut mellett 
legalább egy korlátot állítani, mert még megtörténhetik 
igen könnyen, hogy a temetésre menők koporsóval 
együtt legurulnak a Gerengai-féle házfedelen.

Ne csodálkozzék a Tekintetes Szerkeszlő ur, iia 
néha-néha egy-egy hodrusi is felsóhajt.

A selmecz-bélabányai választóknak x/10-ed része 
Hodrusról kerül ki, de azért a törvényhatósági bizottság
ban csak egy hodrusi van benn, azaz hogy lehelne, 
mert tudtunkkal ez az egy is, nem igen szokott az 
üléseken részt venni.

Mi némán tűrünk mindent, mert ha fel is hívjuk 
a figyelmet bajainkra, orvoslást nem igen találunk.

Becses lapjának ugyan a 36-ik számában a már 
régóta vajúdó nyara ló-telepről is egy közlemény áll.

* Szívesen adunk helyet o mindjárt kezdetben és menete 
közben is helyenként finom szatírát és. sok igazságot tartalmazó 
levélnek. 8 z e r k.

csak rohant Elma szobája felé; ez üres volt; a kertbe 
— Elma sehol, sehol.

Egy vén, hű szolga megsajnálta; könnyes szemmel 
elmondta neki, hogy reggel óta keresik a kisasszonyt, 
ki eltűnt. Tegnap valami történhetett, mert Géza urfit 
nagyon izgatottan látta késő éjjel szobájába sietni. 
Többet nem tud.

Alfréddal fordult a világ. Haza sietett, ott levelet 
talált, melyet, mint mondák, egy pásztoifiu hozott. Ez 
Elma keze Írása. „Édes, szeretett Alfrédem ! midőn e 
sorokat olvasod, nem élek többé! Nyomorult gazság 
elejtett; nem élhetek tovább! Isten veled! Elma.“

Harmadnapra kifogtak egy holttestet a folyóból, 
Elmáé volt.

*
Géza urfi eltűnt a környékből, úgy Alfréd is. 

Azt mondják, halálra keresi az előbbit, keresztül a vi
lágon.

Az alatt fű lepi be azt a magányos sirhalmot, mely 
ott van a temető félreeső részében, senki sem jár oda 
azt virággal koszoruzni. Hiszen öngyilkosé e sir; szép 
fiatal leányé, ki oda temette magát a folyó habjai közé, 
mert nem tudta elviselni a rajta ejtett gyalázatot.

*

Évek teltek el azóta.
Az alkony pirja égett a hegyormokon: köd ült a 

völgyekben.
A magányos sírnál ősz férfi, megtörve Táborul a 

hantra és zokog keservesen.
Másnap ott találták, keresztül lőtt szívvel, kezében 

még a gyilkoló fegyver. írott lapot találtak nála e 
nehány szóval;

„Megbosszultam őt, most meghalhatok. Alfréd."

Erre vonatkozólag én is, a ki már eléggé ismerem a 
nyaralók igényeit, nehány szót bátorkodom koczkáztatni

Sem a felső-rovnai sem a meleg pataki, sem az 
András-aknai, vagy Miksa-aknai létesítendő telep nem. 
fogja úgy vonzani a fővárosi nyaralókat mint Hodrus, 
a hol minden kényelem nélkül csak e nyáron is több 
mint 60 személy nyaralt s remélhetőleg az a szám igen 
gyorsan, a legközelebbi jövőben rohamosan fog emel
kedni, ha a nemes város első sorban Hodrusra fordítja 
figyelmét s annak az-összegnek egy részét a mit más
hol s talán eredmény nélkül akar befektetni, ide 
áldozza.

Hodruson csak egy uszoda kellene, mert a fővá
rosi ember, kinek lakása el van látva fürdőszobával, 
nehezen nélkülözi a fürdést; a tavak pedig egy kissé 
messze vannak s ezért nem volna czélszerü az uszo
dát ide berendezni.

Igen czélszerüen és jutányosán lehetne egy, az 
igényeknek megtelelő uszodát a sörház melletti völgy
ben, közel a városi faiskolához berendezni. Itt tiszta 
víz elegendő mennyiségben áll rendelkezésre, közel 
lenne Hodrushoz, vagy legalább Hodrus azon pontjá
hoz, a hol a nyaralók tömegesen laknak.

A fürdő eszméjét megpendítettem a polgármes
ter urnái, aki kilátásba is helyezte, hogy a város fát 
adna reá és más módon is segítene, de csak azon 
feltétel alatt, ha a nyaralók részvényt vesznek és ez 
által mintegy kötelezik magokat arra, hogy jövőben 
is itt keresnének üdülést.

Szerény véleményem, s velem még több hodru- 
sinak az, hogy mi gondoskodjunk a legszükségeseb
bekről előre, s akkor a nyaralók tömegesen fogják 
ami kies völgyünket felkeresni.

Folytassuk a Szitnya osztály által megkezdett 
turista utak létesítését lassankint, hogy a szép kirán
dulási pontok könnyebben hozzá férhetők legyenek

A nyaralók, de főleg az ismerősök egymáshoz, 
közel kívánnak lakni — Váljon a Tirts-forrás köze
lében létesítendő telepen egyelőre hány családot fog 
a villa épitö társaság elhelyezhetni?

Még a villákat is itt helyezném el Hodruson, 
bizonyába több hasznot fognának adni, mint a most 
tervbe vett, helyek bármelyikén.

Lassan-lassan az említettem helyen magától fej
lődnék ki egy hidegviz-gyógyintézet, csak a kezdő 
lépéseket ne várná a város az igazán árva Hodru- 
siaktól.

Ami a lakásokat illeti, közönségünk a maga jól 
felfogott érdekében fog törekedni egy-két szobát jó
karba helyezni, ha tudni fogja, hogy 1—5 hétre 40—50 
frtot kaphat pusztán a lakásért.

Egyik nagy baj a nyaralókra nézve, hogy a hod
rusi vendéglő szűk és maga a vendéglős is élhetetlen, 
a mennyiben a nyáron sem volt hajlandó a nyara
lóknak kosztot adni, de ez sem volna nagy baj, mert 
a mint a pestiek tudni fogják, hogy fürdő van, töme
gesen keresik f i Hodrusi s ekkor akad vállalkozó, 
hogy kosztadással mennél több vendéget hódítson 
magához.

A nyár folyamán itt időzött nyaralók kilátásba 
helyezték, hogy jövőben is itt keresnek családjuk szá
mára üdülést s mindenesetre ezek magukkal hoznak 
több ismerőst; legalább erre enged következtetni az, hogy 
már most is nehányan a lakást jövőre is lefoglalták.

A nyáron itt voltak: Kossutányi Géza kir. tábla
bitó Budapestről; Speidel Félix, m. á. vasúti főfel
ügyelő, családjával; Fuchs Guido. vasúti felügyelő, csa
ládjával ; Schönau Aurél, egyesített, fővárosi takarék
pénztári pénztáros, családjával; Huszár József, műszaki 
tanácsos, családjával és Nyirő Gábor, rév-kapitány, csa
ládjával Fiúméból; Pandl Kálmán, hajóskapitány és csa
ládja, Budapestről; Dragon Gyula, szegedi gyógyszerész 
és családja; mintegy 60 személy és ezeknek ismerősei 
tömegesen teltek itt rövidebb időre látogatást s mind
nyájan oda nyilatkoztak, hogy ha legalább egy uszo
dáról gondoskodunk, ők egész tömegét a nyaralóknak 
hozzák ide.

Ilyen előzmények után nekünk minden erővel oda 
kell hatni, hogy a nyaraló-telep itt létesüljön s ha már 
egy életerős telepünk van, akkor húzódhatunk fel a 
hodrusi tavak felé.

Vagy talán Hodrus nem a város testéhez tartozik?
Az a nem megvetendő összeg, melyet a nyaralók 

itt hagynak, az adózó közönség jólétét emeli s azt 
hiszem, a városra mindegy, akár a belvárosban, akár a 
külutezában telepedik le a minket felkeresők raja, csak 
az idegenforgalmat emeljük s ez által Selmecz vidéké
nek szépségeit minél szélesebb körben megismertessük.

Az uszoda ügyében dr. Schlesinger már beszélt 
Dr. Stuller úrral s én is a főjegyző úrral; most pedig 
a tekintetes Szerkesztő urat kérem, szíveskedjék ez 
ügyet felkarolni és a nyaraló-telepet építő egyesület 
figyelmét ide irányítani és ez ügynek propagandát 
szerezni.

Jobb helyet egy nyaraló-telep számára nem tudok, 
mint a felső-bodrusi rész s különösen a sörház-völgy 
és a Lessigrund-dülő. — Itt a völgy szélcsendes és elég 
nyiit. és ami fő: a fenyvesek közt van.

Hodrusbányán, 1897. szept, 12.
Kész szolgája: Puskás J.

KÜLÖNFÉLÉK?
Napirend 1897. szeptember

Naptár : Vasárnap, szeptember 19. — Rom. kath. és prot: 
Jan. — Görög-orosz (szeptember 7.): Szoez. — Izraelita: 21 Ki 
Thowa — Nap kel: 5 óra 28 perezkor, nyugszik : 5 óra 46 perezkor. 
— Hold kel: 10 óra 7 perezkor este, nyugszik: 2 óra 3 perezkor 
délután.

Vasárnap őszi buesu a Kálvária hegyén, indulás a Nagy
boldogasszony templomból reggel 7 órakor. — A Kálvária 
hegyén misék tartatnak, melyek után magyar, német és 
tót nyelvű egyházi beszédek lesznek.

Az ág. ev. templomban reggel 8—10-ig tót, 10—12-ig 
tót isteni tisztelet.

A polgári lövöldén Ollik Pál-féle emiéklövészét, kezdete dél
után 1 órakor.
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— Személyi hírek. Horváth Béla főispánunk 
múlt hétfőn városunkba érkezeti; kedden délelőtt a 
törv. hat. bizottság közgyűlésén, délután pedig a 
közigazgatási bizottság gyűlésén elnökölt és szerdán 
reggel hagyta el városunkat. Főispánunk, úgy mint 
mindig, ez alkalommal is osztatlan őrömmel fogadta
tott és a tisztelet és szeretet környezte őt hivatalos és 
társas életünk tényezői részéről. — Fa/rhalcy István 
múlt pénteken városunkba visszaérkezett. — Soltz Vilmos 
főbányatanácsos visszaérkezett.— Stella Gyula kir. fő- 
bánvatanácsos selmeczi bányaigazgató Rimaszombatból 
ma érkezik vissza. — Litschauer Lajos a „Bányászati 
és Kohászati Lapok0 szerkesztője Rimaszombatból 
visszaérkezett.

— Névmagyarosítások. Kiéin Frigyes derék 
népszerű rendőrfogalmazónk „Kis"-re ; Seidel Gyula, 
pósta- és lávirda tiszt Fiúméban Seidel Ágoston selmeczi 
népbanki tisztviselő fia. pedig nevét „Sugár"-va ma
gyarositolta.

— Házasságok. Mull, kedden kötött házasságot 
Bihari Ödön, kudsiri kir. erdész, ki társadalmi éle
tünknek min! akad, tanársegéd több éven át kiváló 
tényezője volt, Melcsiczky Agatha kisasszonnyal özv. 
Melcsicsky Jánosné kedves leányával; körünkből rég 
távozott, de felejthetetlen Mednyánszky Ágalha bárónő 
bájos kereszlleányával. A házasságkötésnél mint tanuk 
Tuzsón János és Bölcsházai Belházy Gyula akad, 
tanársegédek szerepeltek. A polgári házasságot követte 
az egyház áldása és a fiatal pár' még az napon uj 
otthonába utazott. — Ugyan e napon kelt egybe 
Kuppan Ferencz makói tanító Groszman Vilmos 
selmeczbányai építőmester Emília leányával.

— Áthelyezések. Szentistványi Gyula bányafö- 
mérnök a hodrusbányai Sötét-végtárnáról Károly-akná- 
hoz Hegybányára, — Sötét-végtárnára pedig Muzsnay 
Ferencz aranyidkai bányaliszt helyeztetett át.

— Egy régi, 48-as honvéd halt meg múlt 
csütörtökön éjjel; az illető Pálos András nyugbéfézett 
kincstári bányaács. A kimúlt 68 évet élt és a szabad
ságharcznak több ütközetében részi veit. Ma d. u. lesz 
az alsó ág. ev. temetőbe eltemetve és temetésén tes
tületileg fognak megjelenni a régi 48-as honvédek, 
kiknek száma ismét-egy gyei megapadi; a sir mellett 
Riedl Alajos 48-as honvéd fog búcsúszavakat mondani.

— Nagyidők tanúja. E hó 10-én temették el 
Bakabányán Lenes Mihály 48-as honvédet, 70 éves ko
rában. Végig küzdötte a szabadságharezot, azután vissza
vonult s szerény kenyeréből, a bányamunkából élt, de 
soha sem felejtette el az átélt dicső korszakot, melyről 
gyakran mesélgetett az ifjú nemzedéknek, beléjök oltva 
az érzelmek legszentebbikét, a honszerelmet. Bár sok 
követője volna Bakabányán s szavai termékeny talajra 
találtak volna!

— A városi számvevői állásra hirdetett pályá
zat holnap szept. 20 án letelik. . Tudtunkkal hárman 
pályáztak ez állásra : Chauer Ottó városi főpénztárnok, 
Tuka Antal városi elemi iskolai tanitó és Dobó Sán
dor városi számtiszt. Kétségtelen, hogy már előbb ki
fejtett okokból ezen állásra a főispán által Ghauer 
Ottó főpénztárnok fog kinevezletni s ez által e város 
kőzóhaja fog teljesedésbe menni.

— Krausz Géza városi erdőmesterünkről meg
írtuk, hogy betegségének gyógykezelése czéljából a 
budapesti Glück-féle szanatóriumba vétette fel magát. 
A keddi közgyűlés 200 frtnyi segélyt szavazott meg- 
erdőmesterünknek, a mely összeg csekély ugyan, de 
mégis valami és elismerése azon szép érdemeknek, 
melyeket 12 évi eddigi szolgálati időtartama alatt 
szerzett. Újból igaz szívből kívánjuk, hogy erdőmeste
rünk mielőbb teljes egészségének örvendezve, folytat
hassa hivatalos működését.

— Zivuska Jenő végzett erdész akad, hallgató 
és lapunk jeles munkatársa városi erdőgyakornokká 
leli a mull közgyűlésen megválasztva

— Kinevezés. Néhai Petricsek Tivadar volt 
kincstári szertárnok helyébe Demarcsek Károly zalai 
nai kohóintéző lett kinevezve, ki állását már legkö
zelebb elfoglalja.

— Rendőri hírek. Vásár tolvajok: A f. hó 16-án 
megtartóit, kirakó vásár alkalmából a rendőrségnek 
ismét dolga akadt. Benyo Péter lengei illetőségű 17 
éves suhancz 1 kalapot, 1 pénztárczát, I kést és 1 
gyűrűt lopott különböző sátrakból, a kalap lopásnál 
azonban rajta éretett s mint tolvaj a bírósághoz kísér
tetett. — Szlancsik Anna lengei lakos notoricus vásár 
tolvajt a rendőrség óvintézkedés képpen a vásár tar
tamára felügyelet alá helyezte s csak a vásár után 
bocsátotta szabadon — Kalies Iván dahnácziai házaló 
Kántor György selmeczi lakost gyanúba véve, hogy 
tőle egy bikacseket lopott, azt a Strkula-féle vendég
lőben a bikacsekkel elverte mért is 2 napi elzátalásra 
Ítéltetett; büntetését már ki is állotla. Egy sátoros 
zsidóasszony egy nála gyermek ruhát vásárló házaspárra 
ráfogta, hogy egy ilyen ruhát tőle elloptak, a hossza
dalmas és érdekes epizódokban gazdag tárgyalás során 
kiderült, hogy a házaspár ezen ruhát egy másik sá
torban vette; ez ügyből becsületsértési per lesz. Burkert 

-Apollónia beszterczebányai lakostól egy Daubner Mária 
nevű ismeretlen tartózkodású nő egy szoknyát lopott, 
károsult a szoknyát a tolvajtól elvette; a tolvaj egy 
esernyő és egy kosár hátrahagyásával azonban meg
szökött ; a nyomozás megindittatott. — Ezeken kívül 
kis gyermekek is szerepeltek, mint tolvajok : pipát, já
tékot stb. loptak, nem lévén azonban még 12 évesek 
sem, kellő megintés után szabadon bocsájtattak. — 
Balesetek. F. hó 17-én d. e. Schuszter Antal selmeczi 
lakos lovai megvadultak és a vasút felé átvezető hid 
karfáját eltörve az árokba ugortak, miközben a lovak 
közé esett Lepsik János városi hivatal szolga -is sú
lyosan megsérült; azonnal a városi kórházba szállít
tatott; megsérült még a kocsis Pajtás Mátyás is.— 
A rendőrvizsgálat folyik. — F. hó 16-án délután 3 
órakor Hodrusbányán a teremlő-tárnai zúzóműben 

Szelepcsényi Mihály zúzó-mester saját vigyázatlansága 
folytán az aprító vizi fogaskerék közé szorult; lába 
eltörött és daczára az azonnal alkalmazott orvosi se
gélynek, este a midőn a selmeczbányai bányász
kői házba beszállittatott, X/A 11 órakor elvérzés folytán 
meghalt. — Szelepcsényi Mihály egy hét előtt nősült 
meg és 34 éves volt. — Meglopott rendőr őrmester. F. hó 
16-án éjjel, a midőn Valberth Tófár rendőrőrmester 
szolgálatban volt és igy őrizte a más vagyonát, azalatt 
az ö lakásából nehezen összekuporgatott fillérein vett 
5 drb. hizó kacsáját és más holmit a kamrának feltö
rése után elloptak. — Ugyancsak ezen az éjjelen Soldt 
Jeanett udvarából «i kapu feltörése után 2 hizó libát 
loptak el. Mindkét lopási ügyben azonnal meginditott 
rendőri vizsgálat eddig eredményre nem vezetett. Szóval 
a hol rendőr nincs, ott szabadon lophatnak. — Lopás. Teg
nap Koszorinszky János helybeli szolga legény egy kendőt 
lopott Zimmermann Vincze lengei erdővéd cselédjének 
kosarából Tetten érték és a selmeczi járásbírósághoz 
ál kisértetett.

— Vásár. F. hó 13-án megtartott állatvásárra 
felhajtatott 1274 drb szarvasmarha, 96 drb ló, 93 drb 
juh, 11 drb sertés összesen 1474 drb. Eladatolt 176 
drb szarvasmarha, 9 drb ló 26 drb juh összesen 211 
drb és igy az adás-vevési forgalom csekélynek mond
ható. •— A csütörtöki kirakó vásár sem volt oly élénk 
mint rendesen, csak a rendőrségnek akadt sok dolga.

— A kálvária nagy őszi búcsúja ez idén nem 
volt oly népes mint egyébkor. Oka ennek tán a hűvös, 
esős, kedvezőtlen időjárás. Feltűnő jelenség az, hogy 
ily bucsujárásokon évről-évre kevesebb férfi és több 
nö vesz részt; ez szembetűnt kivált most; alig lehetett 
itt-otl egy-egy búcsújára férfit látni, de leányokban, 
menyecskékben, asszonyokban nem volt hiány. Nagyon 
helyes az, hogy egyes községek papjai hiven el is kisérik 
a bucsusokat.: de az sem lenne talán helytelen, ha a 
lelkészek az ily bucsujárás alkalmával élve, a népet a 
szoczializinus, az anarchizmus mindinkább terjedő ta
nainak téves, káros, valamennyire egyáltalán átkos 
volta felöl felvilágosítanák, s óva intenék ily tévtanok 
befogadásától, vagy csak meghallgatásától is, valamint 
a sajnos annyira elterjedt s testet-lelket annyira 
megrontó pálinkaivástól is.

— Márkus Zsiga polgártársunk a német csá
szár kíséretében ?? I! — Pedig úgy volt s akként 
esett meg, hogy Márkus polgártársunk Komáromból, 
hol akkortájt időzött, átrándult Tatára császárnézni, s 
szerencsés véletlen folytán közvetlenül a német császár 
kísérete közé került, a honnét egész kényelemmel 
nézhette végig a csapatok fel- és diszelvonulását. Meg 
is ismert több selmeczi fiút a hadsorok közt, s ezek 
is viszont őt, de a szigorú fegyelem miatt alig inthet
lek egyet feléje a szemükkel, csak Oszvald Gusztáv 
polgártársunk fia koczkáztathatta meg, kedvező pilla
nattal élve, hogy hirtelen a kezével is intsen Márkus 
polgártársunknak, ki Tatáról több emléket is hozott 
magával, igy a királysátor diszitménveiből egy rozettát 
nehányat azon babérlevelekből, melyék a két fejedelem 
útjára voltak szórva, s egy bronz emlékérmet, mely 
ez alkalommal veretett s a jelenvoltak közt kiosztalott.

— Telephon. Megírtuk annak idején, hogy vá
rosunk területén telephon létesittetik és erről egy 
vezérczikkünkben is megemlékeztünk. Az ügy a meg
valósuláshoz közéig, a mennyiben a múlt pénteken a 
közig, műszaki bejárás Schaden Frigyes kir. főmérnök-ve
zetése alatt megtörtént. Nemsokára tehát, legkésőbb nov. 
1 -ig eljön az idő, a mikor városunkban majd távbeszélhe
tünk és ezt Bélabánya, Hodrusbánya és Vihnye fürdővel 
is megtehetjük habár utóbbi helyivel való összeköttetés 
eddig bizonyos akadályokba ütközött, de hisszük, hogy 
ezek csakhamar megszüntelhetők lesznek.

— Kalandos vadásztréfa, vagy tréfás vadász
kaland, mindkét czim ráfér arra a ritka esetre, mely 
minapában itt. a környéken történt. Akár Gazsi bácsi 
(nem a városházi) is elmondhatná az „Urambátyám0- 
ban, oly jóízű és — hihetetlen a történet, pedig — 
igaz való. Két vadásztársaság indult ki két különböző, 
de egymással tőszomszédos területen. Az egyik társaság 
kivált egy tagja őzbakra áhítozott, mely hivatva volt 
egy keresztelői lakomán díszelegni; a másik társaság 
valamely puska végire kerülendő vaddisznónak es
küdön halált. Kutyacsaholás mindenütt, a feszült vá
rakozás tetőpontra hág. Szt. Hubertus úgy látszik az 
őzbaklesőknek kedvez előbb, mert gyönyörű őzbak 
bukkan elő, melyet az a bizonyos egyik Nimród Moha 
kisiblyei erdővéd szerencsésen le is puffant, s a kutya 
hűségesen őrzi az elesett áldozatot. Csakhogy ez a 
kutya a másik társaságbeli volt s ezektől amazoknak 
hajtotta fel az őzet. Dévaj ötlete támadt erre a ki
próbált — vadásznak; fog egy irlapot, s rákja körül
belül ezt: „Köszönet az akaratlanul kölcsön adott 
kutyáért, mely íme pompás őzbakot hajtott fel nekünk.0 
A ezédula hátlapját azután nagyobb hitelesség okáért 
az elejtett őz vérébe mártva, az idegen kutya nyak
örvére erősítette s gazdáihoz indította a derék állatot. 
Nemsokára azután a szomszéd területről is hallatszanak 
lövések, s kevés vártáivá, oh bámulat, megint az 
őzbakos társaság egy kutyája jön, szintén véres ezédu- 
lával, melyen ez állt: „Visszaadjuk, a tromfot; ime a 
maguk kutyája meg nekünk hajtott fél egy őzet; kö
szönet a jó szolgálatért." Hogy e ritka történet igen 
derült hangulatba ejtette mindkét, részről a vadászokat 
azt bizonygatni fölösleges. Azon vadásztársaság, mely 
előbb ejtett el őzet, s a Bakaliarkán vadászott,? Gretz- 
macher Gyula, Tilson János, Belházy Gyula, Moha 
Alajos és Margótsv Jánosból állott; ez utóbbit kiemelve 
azért nevezzük utoljára, mert oly szerencsés volt gyö
nyörű lompos farkú rókát lőhetni. A szomszéd „Rich- 
tarszka" nevű erdőterületen kincstári erdővédek va
dásztak.

— Lövészet. A mull vasárnap, szeptember 12-én 
megtartott, lövészeten, 435 lövéssel 415 köregység 
találtatott. Az első dijat Seidel Ágoston, a másodikat 

pedig Fiedler Gyula nyerte el. Négyeseket lőttek: dr. 
Sluíler Gyula 2-őt, Fiedler Gyula 8-at és Seidel Ágoston 
2-őt. Ma lesz a lövöldén az Ölük Pál-féle emléklövészet.

W Y I L T - T É HL*  
Nyilatkozat.

A „Selmeczbányai Híradó" 37. számában fegyelmi 
ügyemmel foglalkozva, a hozott Ítélet alapján felemlíti, 
hogy én a múlt évben a légszeszgyár rendeléseinek kivál
tására ideiglenes nyugtákra a szükséges pénzt felvettem. 
Bár el van ismerve, hogy e pénzt tényleg a rendelések 
kiváltására fordítottam, a félreértések kikerülése végett 
mégis késztetve érzem magamat kinyilvánítani, hogy a 
fennebbi állítás a valóságnak meg nem felel, mert én 
— mint ez a vizsgálat során ki is derült — a légszesz
gyár pénztárából sem nyugtára, sem nyugta nélkül soha 
semminemű pénzt fel nem vettem, hanem az érkezett 
anyagok árát a postahivatal részére kifizetésre utalvá
nyoztam, s ha ezen eljárásom „incorrect0 volt, nem áll, 
hogy ezen „incorrect°-ségre bárki is figyelmeztetett vol
na, mely mulasztás egy kezdő tisztviselővel szemben 
nagyobb „incorrectség."

Egyúttal tájékozásul megemlítem, hogy az ellenem 
alaptalanul indított hajszának czélja mások bűnös
ségének palástolása volt, amit azon részrehajlás 
is igazol, hogy a sikkasztó suhancczal összejátszó Krausz 
V. G. kereskedő czégtől még mai napig is vásárolnak.

Én ezen hajszának értelmi szerzőit, addig is, mig 
velük, leleplezésük után, elbánok, őket aljas, hitvány, 
gyáva rágalmazóknak jelentem ki s felhivom őket, hogy 
ha férfiak, nálam jelentkezzenek. Huberth Andor.

* E rovat alatt közlöttekért nem felelős a Szerk

32048. szám./III. 1877.
Ár veré«s Isinkí més?y.

A nagyméltóságu in. kir. pénzügyministerium í. 
évi augusztus hó 26-án 69099. sz. a. kelt rendelete 
következtében közhírré tétetik, hogy a kir. kincstár tu
lajdonát képező selmeczbányai 62. sz. tjkönyvben fog
lalt ezelőtt sóháza, most a czipőgyár elhelyezésére 
szolgáló épület tömb — s beltelek 8000. szóval: 
nyolezezer forint kikiállitási ár mellett f. évi október 
hó 30-án délelőtt 10 órakor alolirotl kir. pénzügy
igazgatóság hivatalos helyiségében nyilvános árverésen 
el fog adatni.

Árverezni szándékozók tartoznak a kikiáltási ár 
10 %-át. azaz 800 forintot készpénzben vagy óvadék
képes értékpapírokban az árverés napján a kiküldött 
bizottság kezéhez letenni.

A kitűzött árverésen a fentebb jelzet épület és 
telektömb a kikiáltási áron alul nem fog eladatni.

A legmagasabb ajánlattevőre nézve a tett aján
lat azonnal kötelező, — a kincstárra nézve pedig a 
megkötendő jogügylet csak a nagyméltóságá m. kir. 
pénzügyministerium jóváhagyása után válik jogerejűvé.

Vevő köteles a vételárat három egyenlő részlet
ben, és pedig az elsőt: az árverés napjától számított 
30 nap, a másodikat ugyanazon naptól számítandó 
60. és a harmadikat ugyanazon naptól számítandó 90 
nap alatt, minden egyes vételári részlet után, az ár
verés napjától számítandó, 6% kamatokkal együtt a 
selmeczbányai kir. adóhivatalba lefizetni.

A bánatpénz az utolsó részletbe fog beszámíttatni. 
Amennyiben vevő az árverési feltételek bárme- 

melyikének a kitűzött időben eleget nem tenne, az 
általa megvett épületre a vevő veszélyére és költségére 
bánatpénzének elvesztése mellett, ujabbi árverés fog 
kiíratni.

Léván, 1897. évi szeptember hó 9-én.
M. kir. pénzügyigazgatóság.

Szives fitoye’niébe 
hozom az őszi idény beálltával a mélyen tisztelt kö
zönségnek, hogy a halászi (haisiki) első 
magyar agyag, cserép és kályha
gyár kitűnőnek bizonyult gyárt
mányait már 5 év óta raktáromon tartom a régi 
városház épületének egyik bolti helyiségében.

Megrendeléseket elfogadok főüzletemben melyben 
vas kályhák és takaréktűzhelyek is felette jutányos 
árban kaphatók.

A cserép és vaskályhákat, valamint a vas taka- 
réktűzheiyeket is kívánatra házban fel is állíttatom. 

Kiváló tisztelettel C S í T) cl István.

Szép bolti helyiség és hozzátartozó lakás 
deczem

ber l-tííl bérbeadó.
A D

eák 
Ferencz-utczában 

lévő 
O

chtendung-féle ház egyik 
(m

ost, 
Sshuszter M

. czipész 
által 

bérelt) bolti helyisége a hozzá 
tartozó lakással együtt m

ár 
f. é. deczem

ber 1-től bérbeadó. 
Bővebbet a háztulajdonosnál 

:

O
chtendung Ignácznál.

° Poribor? -
• Sherry •
• Madeira- j
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Budapesten és Bécsben tett bevásárlási 
utamból visszaérkezvén, van szerencsém a 
n. é. közönség becses tudomására hozni, hogy 
a Deák-Ferencz utczában a Stanga-féle 
házban levő

á r u h á z a m a t
a közelgő őszi évad alkalmából a legdiva
tosabb, tarlósabb és finomabb női szöve
tekkel és szövetkelmékkel dúsan felsze
reltem és azok áruházamban nagy válasz
tékban és nagyon olcsó árak mellett 
kaphatók. Kiváló tisztelettel

WEISZ ADOLF.

Tudomásul
A t. ez. közönség becses tudomására vagyok bátor 

hozni, hogy a Fö-téren az alsó rózsa-ulczába vezető 
lépcsőzd melletti Csernák-féle epület emeletén lévő 
férfi szabó-üzletemet 

az őszi idény beálltával a legfinomabb és legdivato
sabb bel- és külföldi szövetekkel dúsan felszereltem.

Férfi szabó-üzletemben a legújabb divat szerint 
tartós és szép kivitelben férfi- és gyermek ruhák, 
egyenruhák, felöltők, porköpenyek, havellokok 
stb. készíttetnek.

A mikor köszönetét mondok a tisztelt közönség 
részéről eddig tapasztalt pártfogásáért, egyúttal kérem, 
hogy azzal ezentúl is megtisztelni kegyeskedjék.

Kiváló t isztelettel
SIHÍ.J PÉTER,

szabó-üzlet tulajdonos

Sl’J

Bátor vagyok tisztelettel a n. é. közönség becses tudomására hozni, hogy a takarékpénztári 
épületben (előbb Flernming-féle ház) lévő és eddig özv. Fizély most férj. Krausz Irma, — 
valamint a Deák Ferencz-utcza és Pachertárói tér sarkán lévő Kachelman-féle házban eddig 
özv. Szlovikovszkyné által vezetett

aöi divat
illetve dl vat«ü^letsket

átvettem.
Amidőn ezt nagyrabecsült tudomására hozni bátorkodom, egyszersmind tisztelettel kérem, 

hogy azon bizalmat és pártfogást, melyben üzleti elődeimet részesíteni szives volt, szerény szemé
lyemre is kiterjeszteni kegyeskednék annyival inkább, mivel főtörekvésem leend a t. hölgyközönség 
teljes megelégedését kiérdemelhetni.

Ez alkalomból bátor vagyok becses tudomására hozni azt is, hogy üzletemet a legújabb 
divatu kalapokkal és más női divat árukkal dús választékban felszereltem, és átidomi- 
tásokat és divatositásokat jutányos árak mellett elvállalok

Nagyrabecsült pártfogását kérve maradok
Selmeczbányán, 1897. szeptember havában

Van szerencsém a n. é. közönség becses 
tudomására 
igényeknek 
rendezett

adni, hogy a legmodernebb 
is teljesen megfelelőleg be-

szabóüzletemet

Az őszi idényre
X"

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

Özemmel György
szabóűzlet-tulajdonos.

Bérbeadó lakások.
A Zsigmondy Vilmos-utezában, egész újonnan 

átalakított Daubner-féle házban

több lakás azonnal bérbevehetö.

kiváló tisztelettel

RAVASZ HERMIN

Bővebbet megtudhatni

Daubner János vendéglősnél.

Az Alsó Rózsa-utczában levő Marschalkó-féle ház I-sö emeletén egy igen csinosan
bú torozott szoba azoanal kiadó.

Órás-üzlet megnyitás.
Van szerencsém a n. é. közönség becses 

tudomására hozni, hogy a Deák-Ferencz 
utczában lévő takarékpénztári, (Flemming 
féle ház) épületben

órás-üzletet
T udomásul!

Különféle okokból késztetve érzem magamat arra, hogy a mélyen tisztelt kö
zönségnek becses tudomására hozzam újból, miszerint — habár állandó szabászt nem 
tartok —

férfi és gyermek öltönyök készíttetését
mindig elvállalom

és azokat a legújabb divat szerint, kifogástalan finom kivitelben készíttetem. 
E czélból bízvást ajánlhatom nagy választékú szövetraktáramat, mely 

divatos és finom szövetekkel van felszerelve.
Üzletemben az árak, — úgy mint eddig is, a legjutányosabbak és igy 

kérem becses megrendeléseit most az őszi idény beálltával mielőbb megtenni; főtörek
vésem leend ezután is nagyrabecsült teljes megelégedését kiérdemelhetni.

Teljes tisztelettel
Singer Miksa

nyitottam, melyben elfogadok mindennemű  
órajavitásokat és azokat kívánatra magán 
házakban is teljesítem.

Sok évi, több városban szerzett lanulroá- 
nyaim lehetővé teszik, hogy feladatomnak  
képes vagyok teljesen megfelelni.

Üzletemben, nagy választékban fali és  
zsebórák is kaphatók. 

Pontosság, reális munka és olcsó árak 
mellett oda fogok iparkodni, hogy a t. ez.  
közönség teljes megelégedését kiérdemel-  
hessem.

Tisztelettel kérem tehát mint e város  
szülötte, hogy kezdő vállalatomat s illetve  
üzletemet nagyrabecsült párfogásába venni 
kegyeskednék.

Mély tisztelettel 
OCHTENDUNG KÁROLY, 

órás.

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 

minden ne mű iskolaszerekkel, 
u. m. papír, toll, irón, 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 kényelmét 
is, ezen üzletemben

d o h ó n y t ö z s d e 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 legkulan- 
sabb módon szolgáltatnak ki.

Kérve nagyrabecsült pártfogását, maradok kiváló 
tisztelettel alázatos szolgája

ERNST ZSIGMOND

Gyár: Alsó Hámor, Barsmegye.
Gyári főraktár: UUDAPEST, Andrássy-wt 39. (I. ein.)

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

saját vagy adott rajzok szerint előállít:

m i n d e n n e m ű ezüstárut, 
mint asztaldíszeket, gyümölcstartókat (jardiniéres-készleteket), zsirandolo- 

kat, gyertyatartókat, serlegeket, 
dísz-emléktárgyakat és verseny dijakat, 

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

3-10
Nyomatott Joerges Ágost özv. és Fia könyvnyomdájában, Selmeczbányán 1897.


