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Megjelenik minden vasárnapon

Hódolat a királynak.
Selmeczbányán.

Ő felsége, szeretett koronás Királyunk névnapját 
a szokottnál nagyobb fénynyel ünnepelte meg városunk 
is — mint azt előre jeleztük — az elmúlt hétfőn.

Már korán reggel zászlódiszt öltött városunk s 9 
órakor nagy, zenés mise volt a Nagyboldogasszony- 
templomban, melyen a kir. hivatalok tisztviselői, avá- 
rosi tisztikar stb testületileg vettek részt, legtöbben disz- 
magyar-, sokan fényes egyeuruhában. A misén Pod- 
hragyay Pál prépost-plébános celebrált fényes segédlettel 
s a templomi zenekar gyönyörű misét adott elő Cziczka 
Sándor karnagy vezetése alatt. Különösen szép volt 
Vodráska fuvola és Knezovics Irma és Berzeviczy Margit 
kisasszonyok szoprán-szólója.

Este 7 órakor kivilágittatott a város s gyönyörű 
látványt nyújtott a kivilágítás a leány vári magaslatról 
szemlélőnek. Különösen szépen festett a Deák Ferencz- 
utcza s a Szentháromság-tér. Közönségünk, daczára a 
kellemetlen, esős időnek, ezrével tolongott a városban, 
megszemlélendő a város kivilágítását. A főutczákon 
végig a bányász-zenekar játszott, amely a Szenthárom
ság-téren összegyűlt közönség előtt a Hymnuszt és a 
Szózatot játszotta el. A kivilágítás 9 óra tájban ért véget. 
A házak elég szépen voltak kivilágítva, de itt-ott na
gyobb fényt vártunk volna. Említést érdemlő transpa- 
rentek a következő épületeken diszlettek: a bánya
igazgatósági épületen, a bányaiskola ablakaiban, a tűz
oltó őrszoba ajtaja fölött, a városház tornyának erké
lyén, a Szentháromság-szobor előtt; a Belházy-féle 
akadémiai épület egyik ablakából egy reflektor hintette 
szét vakító sugarait stb. Közönségünk méltó kegye
lettel oszlott szét esteli 9 óra tájban, szive mélyéből 
óhajtva ős városházunk erkélyén fénylő kivánatát:

„Éljen a király!"
*

Korponán.
Felséges Királyunknak azon kegyeletes elhatáro

zását, hogy udvartartása költségére emlékszobrokkal

Nagyságos Asszonyom!
— A „Seimeczbányai“Hetilap“ eredeti tárezája. —

Tegnap még „édes angyaloménak szólítottam önt s 
ma már a hideg „nagyságos asszonyoménak kell nevezni.

Furcsa. Egy nap, egy pillanat az ember életében 
s mi közöttünk oly válaszfalak emelkedtek, amiket le
dönteni vajmi nehéz!

Tegnap! Megreszket a szivem, kéjes álomba me
rül a lelkem, ha rá gondolok. Tegnap még enyém 
voltál, egyedül az enyém, s ma idegen, nagyságos 
asszony, ki hideg mosolylyal fogadja a bókokat, amik
kel elhalmozzák, s ki elfordul, hogy kikerülje tekinte
temet. S ez a változás egy nap műve. Levelet kaptam 
öntől nagyságos asszonyom. A levél rövid volt, de elég 
arra, hogy tönkre tegye boldogságomat, hogy megsem
misítse legszebb, legragyogóbb álmaimat. A levél igy 
szólt: „Többé ne Írjon kérem, mert jegyben járok, s 
jegyesem nevét majd később tudatom „önnel“. De 
azért mi jó barátok maradunk és elvégre is ennek be 
kellett következni, mert örökké nem tart a fiatalság. 
Isten önnel.“

Elolvasván a levelet, csodálatos érzések tombol
tak szivemben. Elgondolkodtam. Vájjon lehetséges-e, 
hogy egy nő, kit három év óta ismerek, kit három év 
óta szerettem, ki viszont szeretett engem, a kiknek 
egymás iránli szerelme általánosan ismert volt, ily hi
deg, ily kimért kegyetlen levelet tud irni. A ki tegnap 
még a legédesebb jelzőkkel halmozott el, miknek hal
latára lángba borult a lelkem s ma úgy ir, mint egy 
idegennek üzleti hangon „ön" megszólítással. Tudom, 
hogy a női lelket kifürkészni lehetetlen, de ilyen vál
tozást még sem hittem volna soha.

Pedig mily boldogok voltunk. Emlékezik-e? Min
dig együtt voltunk, csak egymásnak éltünk. A nélkü
lözéseket egykedvűen tűrtük, mert kárpótolt ben
nünket a mi végtelen szerelmünk. Együtt róttuk az 
utczákat, folytattunk bohém életet, nem törődve a hol
nappal, élvezve a mai napot. S ilyenkor oly boldogok 

örökíti meg nemzeti múltúnk tiz nagy alakját, Korpona 
városa is múlt vasárnap, október 3-án ünnepelte meg. 
A népünnepély délután 3 órakor kezdődött a város 
főterén, ahol óriási közönség gyűlt össze. A város zászló 
díszt öltött. Az összes tanintézetek ifjúsága tanítóik 
vezetése alatt zászlókkal kivonult az ünnepélyhez, mely 
a Szózat eléneklése alatt vette kezdetét. Ezután kö
vetkezett dr. Szányi József felsőbb népiskolai igazgató 
magyar és Machovich Izidor tót beszéde, melyekben 
kifejtették az ünnepély jelentőségét. Az összegyűlt kö
zönség lelkesen megéljenezte a legelső magyar embert, 
a királyt s tetszésnyilvánításával-gyakorta félbeszakította 
a beszédeket. A Hymnusz eléneklésével véget ért a 
tulajdonképeni ünnepély. A köznép továbkra is ott 
maradt s a palásti zenekar játszott a főtéren. — Este 
a város 6—8-ig fényesen ki volt világítva. Szép látványt 
nyújtott a főtéren álló Szentháromság-szobor, melyet 
Turnay Sándor és Szmetana Szaniszló díszítettek, to
vábbá a városház, Knezovics városi ügyész és Halmay 
főszolgabíró lakása. 8 óra után az alsó-fogadóban táncz- 
mulatság volt, mely kora reggelig tartott. — Ö felsége 
névnapját másnap ünnepelte a város. A r. kath. temp
lomban Machovich apát tartott misét fényes segédlettel, 
amelyen igen szép magyar egyházi énekeket adtak elő 
Lukácsné Szeveriny Ilona úrnő és Albert Gizella kis
asszony duettben, ritkító rutinnal, Szmetana Szaniszló 
orgonakisérete mellett. A jelenvolt közönség a Hymnusz 
eléneklésével oszlott szét. Az ev. templomban Kliment 
Lajos lelkész tartott magyar isteni tiszteletet. Mindkét 
templomban a városi hatóságok, az intelligenczia szine- 
java s a tanuló-ifjuság vettek részt. — Tartsa Isten 
királyunkat, nemzetünk atyját hű magyar népe örömére 
s boldogitására sokáig! Éljen a király!

*
Bakabányán.

A szeretet és hála melegével s örömteljes szívvel 
ünnepelte meg Bakabánya is ő felségének nevenapját; 
mindenki érezte, kogy mily hálával tartozik azon nagy
szerű ajándékért, amelyben legkegyelmesebben részesit- 
tettünk. A község fellobogóztatott s még a legszegé- 

voltunk, fiatalok. Nekem nagy ambiczióm volt s csak 
akkor tudtam sírni, ha ön oda könyökölt az asztalra 
s néha-néha meglökte a karomat. Emlékszik-e meny
nyit czivódtunk e fölött s a győztes mindig ön volt, 
mert lefegyverzelt egy csókjával. S mindez megszűnt, 
ügy tűnik fel ez a levél, mint valami rossz álom, mely
ből édes lesz a kiábrándulás; pedig való, hisz itt van 
kezemben levele ismert gyöngybetüivel. Oly nehéz a 
fejem, oly bágyadtnak, betegnek érzem magam, s az a 
tudat, hogy tán önt többé sohasem láthatom, hogy 
önt sohasem szerethetem, oh ! az a tudat majd megőrjít.

Vajon gondolt-e ön arra, hogy nekem mily nagy 
szomorúságot fog okozni, bizonyára igen. Hisz ön oiy 
jó, oly nagylelkű volt mindig, lehetetlen, hogy ily rövid 
idő alatt ennyire megváltozzék. Ez természet szerint 
lehetetlen. Bizonyára ön is szenved s átéli ugyanazon 
kínokat, miket én.

Bocsásson meg nagyságos asszonyom, hogy rövid 
levélkéjére ily hosszan s tán unalmasan válaszolok, 
de istenem, mikor nekem oly jól esik kiöntenem szi
vem keserűségét, elpanaszolnom végtelen fájdalmamat, 
úgy érzem, valami könnyebbülést érzek, hogy kitárha
tom ön előtt még egyszer utoljára szivemet. Hisz a 
mull az engem feljogosít erre, hogy önnel egy kissé 
tovább foglalkozzam s hogy leírjam búmat, bánatomat.

Ón azt írja, hogy mi még jó barátok maradha
tunk. Én nem hiszem. Mert oly végtelen szerelem után, 
amilyen a mi szerelmünk volt egymás iránt, a lanyha 
barátság, a jó czimboraság nem következhetik be. Ez 
a szerelem örökké fog tartani mindkettőnk lelkében, 
— bocsásson meg, hogy ily őszinte vagyok — s ezt 
barátsággá átváltoztatni nem lehet.

Itt csak két vég van: vagy egy apró ólomgolyó, 
vagy átadni magunkat a feledésnek, s hinni abban, 
hogy az idő állítólag jő orvos, mely minden sebet be- 
hegeszt. De barátságban élni, közönséges dolgokról 
beszélgetni „uram" „nagyságos asszonyom" megszólí
tásokkal élni, ez előttem lehetetlennek látszik.

Nem akarom felidézni a múltat, nem akarom vá 
zolni azt a három évet, a mit együtt töltöttünk a leg- 

nyebb napszámos is mécset gyújtott. Legszebben volt 
kivilágítva az állami iskola és a községháza. Az állami 
iskolától indult meg a fáklyás menet, több száz emberre 
szaporodva s éltetve a legalkotmányosabb királyt, a 
község háza elé, ahol a dalkör Veigel Samu isk. igazg. 
tanító vezetése alatt nagy hatással énekelte el a „Szó- 
zat“-ot; ezután Cziglan Gyula jegyző mondott igen szép 
lendületes beszédet. — A „Hymnus" eléneklése után a 
menet körül járván a községet s hazafias dalokat éne
kelve, nemsokára szétoszlott, hogy annál nagyobb szám
ban az október hó 4-iki háladó isteni tiszteleten meg
jelenjen. A hálaadó isteni tiszteleten részt vett a községi 
képviselőtestület, az összes iskolák ifjúsága, elősször a r. 
kath., azután pedig az ág. ev. templomban, ahol Bújna 
Márton lelkész igen szép imában kérte az Egek Urát, 
hogy ő felségét tartsa még soká népeinek boldogitására!

*
Hegybányán és a környéken.

Hegybánya szomszéd községünk is fénynyel ünne
pelte meg Királyunk névnapját. — Vasárnap, e hó 3-án 
nagymise volt a plébániai templomban, melyen Litassy 
János esp.-plébános pontifikáit. A nagymisén megjelent 
a m. k. bányahivatal tisztviselői kara testületileg, Mar- 
tiny István kir. bányatanácsos vezetése alatt. — Este 
fényes kivilágítás volt és a bányász-zenekar a Hymnusz 
és a Szózaton kivül több darabot játszott.

A környékbeli községek mindegyikében szintén 
megünnepelték méltó diszszel e napot és a hegyek 
ormai messze visszhangoztatták a lelkes, igaz szívből 
jövő fohászkodást :

„Éljen a királyi!"

A város költségelőirányzat. javaslata-
Múlt számunkban említettük, hogy az e hó 12-iki 

közgyűlés az 1898. évi költségelőirányzati javaslatot is 
tárgyalni fogja.

Most e javaslat előttünk fekszik és belőle kitűnik, 
hogy a városnak 1898 évre 434937 korona 39 fillér 
előirányzott kiadással szemben 408735 korona 49 fillér 

nagyobb boldogságban, hagyjuk az emléket, adjuk át 
a múltnak s ha ha lehet — felejtsük el. Hisz ön min
denre, életünk minden fázisára emlékezik tán még 
jobban mint én, ez az emlék felidézi úgyis önmagát s 
akkor rám is fog gondolni, rólam is meg fog emlé
kezni, s én boldog leszek ebben a tudatban.

Ott leszek gondolatban az ön esküvőjén. Ön 
látni fog engem lelki szemeivel s az az „igen" amit 
elrebeg a pap előtt, nekem fog szólni bizonyára, mert 
ön nem szerethet mást, mint engem, úgy mint én önt 
szeretem.

Nem fogok elmenni az ön esküvőjére, mert érzem, 
tudom szerelmem végtelen nagyságát ön iránt s elébe 
állnék annak a másiknak: nem akarom az ön jövendő 
sorsát tönkre tenni; nem mondom, hogy boldogságát, 
mert hisz' ön is tudja, hogy a boldogság rövid ideig 
tartó álom, melyből hosszú a felébredés.

Otthon fogok ülni abban a székben, amely az öné 
volt bárom éven át s abban a székben fogom átélni 
újra az én örökre elvesztett boldogságomat. A lelki érzés 
természeténél fogva, mely a rokonlelkek közt fenn áll, 
meg fogom érezni, hogy ön mit gondol s ön, ott az 
oltár előtt rám fog gondolni tudom.

Ön el fog távozni messze. Én nem fogom keresni 
a találkozást, de ha a véletlen összehozna bennünket, 
ugy-e megengedi nagyságos asszonyom, hogy üdvözöljem 
önt s ajkammal megérintsem kezét.

S ugy-e megígéri azt is, hogy néha-néha szelle
mileg felkeres engem üres, hideg szobámban, amelyet 
ön három évig oly kellemessé tudott tenni s leül szokott 
helyére, én meg fogom érezni ottlétét s akkor dolgozni 
fogok, látni fogom önt s szorgalmas leszek, úgy mint 
akkor, tudja, mikor kenyérre kellett.

S mikor igy elgondolkozom, úgy érzem, hogy mégis 
csak szép élet volt a miénk, kár, hogy oly rövid volt.

Mi volt, a mi szerelmünk ? Álom! verőfényes, 
gyönyörű, édes álom!

Isten veled te édes !
Isten önnel „asszonyom!“

Poliány Zoltán. 
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bevétele van és igy 26201 korona 90 ffllérnyi hiány 
mutatkozik.

E hiány a kivetendő városi pótadóból lesz fedezve, 
mely pótadó úgy, mint a múlt évben, az állami adónak 
27 %-át fogja kitenni és igy emelkedni nem fog.

A rendes bevételi pontozatoknál a múlt évihez 
képest igen csekély különbség mutatkozik, csak a vásár 
és helypénzszedés jövedelménél látunk folytonos, kon
zekvens emelkedést, mely emelkedés a rendkívüli 
bevételek erdészeti részénél is észlelhetők

Persze, hogy a hús czukor stb. általában a fogyasz
tási s szesz, ital adók csak egyforma bevételi arányt 
mutatnak és ez nem is fog megváltozni, mig a város ez 
adók kezelését saját rezsijébe venni nem fogja.

A városi földek jövedelmének bevétele évről 
évre csökken,mi nagyon figyelemre méltó körülmény.

A rendes kiadások közt feltűnőbb emekedést 
mutatnak a nyugdijak, melyek a múlt évi 9737 korona 
50 fillérnyi összeggel szemben 13954 korona 30 fillérnyi 
összegre emelkedtek.

Ezen emelkedés azonban magyarázatát abban 
leli, hogy az év leforgása alatt Walmrálh Nándor városi 
kiadó, Huber József tornamester és Glement Gyuláné, 
városi számvevő özvegye nyugdija folyosittatott.

A különféle kiadások között, különféle kisebb 
kiadások czimén 13800 korona van előirányozva.

A múlt év október 7-én tartott törv. hat. biz. 
közgyűlésen, mely a múlt évi költségvetést tárgyalta, 
többek felszólalása után határozatba ment, hogy e tétel 
ezentúl részletesen terjesztessék a közgzülés elé.

Elvárjuk tehát, hogy a holnaputáni közgyűlés 
kivánni fogja e tetemes összeg hová fordításának rész
letes kimutatását.

Az anyag megszeezésére megint csak úgy, mint 
a múlt évben 500 korona van előirányozva. Pedig a 
múlt évi október havi közgyűlés Hándel Vilmos, 
Marschalkó Gyula és Gbauer Ottó biz. ragok erélyes 
felszólalása után utasította a város tanácsát, „hogy 
különféle anyagokkal jól felszerelt rendes anyagszer
tárról gondoskodjék, melyben bizonyos meghatározott 
áron a lakosok bármikor beszerezhetik szükségletüket."

Egy év telt el azóta és megmaradt a régi mizéria, 
a városnak anyagszertára még mostanáig sincs és a 
mint ezen előirányzatból következtethető, még a jövő 
évben sem és ki tudja egyáltalán mikor lesz.

A légszeszgyár kiadása ép annyival van előirá
nyozva, mint annak bevétele, azaz 28681 korona 86 
fillérrel.

Ebből tehát az tűnne ki, hogy a légszeszgyárból 
a városnak sem haszna, sem kára nincsen. E tételnél 
azonban határozottan kívánnia kellene a közgyűlésnek 
hogy a város világítására az eddiginél sokkal nagyobb 
gond forditassék és a városnak eddig sötétségben 
leledző különféle pontjain uj lámpák állíttassanak fel.

Ugyancsak itt volna már az ideje annak is, hogy 
a járdák jobb karba hozassanak.

Az egész költségelőirányzati javaslat a régi kaptára 
van huzva.

Sehol semmi nyoma pl. annak, hogy a városi 
vízvezetékre ennyi, a régóta vójudó szeretet- és árva
házra ennyi, az utak és utczák radikális helyreállítására 
és szabályozására stb. stbire előirányoztatik ennyi. — 
Vagyis a jövő esztendőben ismét minden a régiben 
marad; mert hiszen még a Szent-János forrásról há
zilag levezetendő ivóvízvezeték kiadására sem találunk 
az előirányzati javaslatban valamelyes összeget, a 
melynek talán szintén ben kellene lennie, ha ezen és 
az uj palota telkéhez vezetendő vízvezetéket már a 

jövő év folyamán komolyan létesíteni akarnák. Vagy 
talán ezekről külön előirányzat készül?

Az egész előirányzatban egy örvendetes dolog 
van és ez az, hogy a községi pótadó nem lesz ma
gasabb és igy városunk valóban szegény lakossága 
nem lesz nagyobb teherrel megróva.

Színészet.
Újra megnyílt tehát Thalia temploma nálunk. De 

ne képzeljünk e Thalia temploma alatt tán valami 
díszes, vagy csak megfelelő épületet is; szerényen 
összetákolt deszkaállvány bizony csak a színpad, táncz- 
teremben felállítva; a színész nem ihozoghat rajta 
szabadon, s a közönség az első széksoron túl a sze
replőknek csak a felső féltestét látja. Épen nem válik 
városunk dicsőségére, hogy még valamire színházunk 
sincs, holott Selmeczbányánál kisebb városoknak van. 
A szinészvilágban úgy sincs valami kiváló jó hire vá
rosunknak, s igazán nagy önfeláldozás kell ahhoz, hogy 
kivált nagyobb társulat itt nehány hetet töltsön, hol, 
eltekintve a meg nem felelő helyiségből származó min
denféle nehézségektől, még a közönség pártolására sem 
számíthat biztosan a színész. Mily érzülettel léphet föl 
itt nálunk a világot jelentő deszkákra Thalia hive, ha 
attól kell tartania, hogy félig üres padsorokat lát majd 
maga felé tátongani a nézőtérről. Hiszen, nálunk, saj
nos, a vidéki színésznek úgy sincs egyebe, mint tövises 
pályán szerzett ama dicsősége, hogy ő a nemzeti eszme, 
a nemzeti nyelv fáradhatlan bajnoka, ki már e hiva
tásáért is megérdemli a koszorút.

Annál inkább megérdemli a támogatást, a pár
tolást oly színtársulat, mely buzgó igyekezettel azon 
van, hogy a közönség műigényeit is kielégítse. Kiss 
Pál, a szepesi szinikerület társulatának derék igazgatója 
ezen czéll tűzte ki. El keli ismernünk, hogy az ő tár
sulatának előadásai, mint eddig tapasztalni alkalmunk 
volt, összevágok és folyékonyak. Meglátszik, hogy a 
tagok komolyan veszik feladatukat és tanulnak.

Az előadások sorozatát az itt nálunk is megfor
dult színész, Géczi István oly gyorsan hírre kapott 
népszínművével f/A gyimesi vadvirág"-%a\ kezdték meg 
e hó 3-án, vasárnapom Mivel közönségünk e színmű 
tartalmát a fővárosi lapok utján bizonyára ismeri s 
lapunk kerete nem engedi meg mélyebben hatolnunk 
e tárgyba, csak a darab főszerepeinek személyesitőiről 
szólunk nehány szót. Első sorban mindenesetre Lányai 
Piroskát kell kiemelnünk, ki kedves megjelenésével bi
zonyára mindjárt itteni első fellépése alkalmával, mint 
Magdolna, megnyerte a közönség rokonszenvét. Kel
lemes csengésű, iskolázott hangja, természetes játéka 
méltán dicséretet érdemel. Igen rokonszenvesen mu
tatta be szerepét Kovács Lenke is, mint a szerelmét 
titkoló s érte szenvedő Mária. Gyárfás Ödön, mint a 
szenvedélyes, anyja rósz tanácsai és heves vére által 
tévútra vezetett, de bensejében mégis nemes érzésű 
Gyurka igen sikerültén alakított. Szilágyi Aladár, mint 
Törye Csura, a harangozó, de kivált Rátkay Sándor, 
mint Marczi, a harangozó fia, nem egy Ízben nevet
tették meg a házat mókáikkal.

Hétfőn, e hó 4-én, Ő Felsége, a király nevenapja 
alkalmából diszelődás volt. A felgördülő függöny festői 
csoportozatban láttatta a személyzetet, a háttérben Ő 
Felségének koszorúzott képével. A személyzet eléne
kelte a hymnust, melyet a férfiközönség állva hallga
tott meg; a hymnus végeztével előlépett Gyárfás Ödön, 
s meleg, érzésteljes hangon elszavalta saját költemé
nyét „A magyar király11 f. így alkalmunk nyílt Gyárfás 
Ödönt mint költőt is megismernünk; szerzeménye 
közvetlen, szívhez szóló hatásával lelkes éljenzést ara
tott, mely a királynak ugyan, de neki is szólt. A sza
valat után a személyzet elénekelte a királyhymnust. 
Kis szünet után újra felgördült a függöny, hogy Bisson 
bohósága: „Durand és Durand" kaczagtassa meg a 
közönséget, s a közönség csakugyan, a szó szoros jelent- 
ményében, kaczagott is, kivált, midőn Javonon magánzó 
(Vágó István) panaszát' énekelve adta elő Durand 
Albert, a híres ügyvédnek (Demény). A játék, de a 
maszkirozás is, jól sikerült egyáltalán; Szilágyi Aladár 
(Coquardier),Berzsenyi Margit (Louise) Krasznay Andor 
(Durand fűszeres) Demény Albert (Durand, az ügyvéd) 
Halmay Kornélia (De la Hout-Tourellené), Kovács 
Lenke (Irma) derekasan megfeleltek szerepüknek, mi 
mellett még ki kell emelnünk, hogy valamennyien tud
ják is szerepűket, s nem csak a súgó után mondják 
el mint annyian.

Kedden Kövessy Albert életképe: „A vigéczek" 
kerültek színre. A bohóság úgy ment, mint a karika
csapás; Lónyai Piroska és Rátkav kupiéit végis-végig 
megujrázták, a „jambófA megtapsolták. Lónyai Piroska 
itt is kitűnt élethü játéka által; semmi modorosság, 
semmi eröltetettség nem látszik meg rajta, s ez kiváló 
előny. A vigéczek egyáltalán, úgy látszik, jól festettek, 
mert szerdán megismételték.

Csütörtökön, e hó 7-ikén, itt első operette-előadását 
mutatta be a társulat „Bányamester'1-re\. Már többször 
láttuk itt e darabot s igy módunkban van összehason
lításokat tenni. Ezek eredményeként el kell ismernünk, 
hogy, mi az összjátékot illeti, ezen előadása a „Bánya
mester"-nek volt a legsikerültebb, s benne oly részle
teket is hallottunk, melyeket az eddigiek, hanganyag 
hiányában, kihagytak, ügy a magán-, párdalok valamint 
a kardalok is, s ezt kiemeljük, mind tetszést és tapsot 
arattak. Lónyai Piroskát (Nelly, csipkeverő lány) minden 
jelenésekor tapsok, tetszésnyilvánítások fogadták, s ezt 
meg is érdemli, mert természethű, s a mellett diszkrét 
játéka, az operetteben is, kikerekitett, kidomborított 
egész; éneke biztos, hangja simulékony. Tapsokat 
aratott Tomory Melissa koloratur énekesnő is, ki Fich- 
tenau grófkisasszonyt adta szelíd, finom előkelőséggel; 
talán nem ártott volna, talán jobban kiemeli a kissé 
emanczipált grófkisasszony jellemét, ha azt valamivel 
„snajdig“-abban színezi ,ki; e megjegyzést azonban 
nem megrovásképen tesszük. Martin, a könnyű vérű 
bányamesternek igen jó- személyesitöje volt Gyárfás 
Ödönben. Nagy Pistában, ki Roderik herczeget adta, 
jó tenoristát‘bir a társulat. Rátkay, mint bányaigazgató, 
nagyon jó alak volt. Pénteken ismét a „Gyimesi vad
virág" került színre; mint előbb, most is sikerült elő
adásban.

Legyen szabad színházi beszámolónk alkalmával 
más, de a színészettel összefüggésben levő tervet föl
vetnünk. Tudjuk, hogy a „Nemzeti színház" nagy 
tragikája, Jászay Mari, művészi körutat szándékozik 
tenni Magyarországon, hogy bemutassa nagyszerű al
kotását, Elektrát; nem volna szabad elmulasztanunk az 
alkalmat, hogy a nagy művésznőt körünkbe is meghívjuk.

Városunk közönsége, mely már több Ízben meg
mutatta, hogy tud lelkesedni a művészetért, bizonyára 
illően fogadná a szellemi fönség ama kiváló alakját s 
nem riadna vissza áldozatoktól sem, csak hogy azon 
ritka szerencsében részesülhessen, Jászay Marit itt is 
láthatni. Ha másként nem lehet, bizottságot kell ala
kítani, mely kezébe veszi az ügyet s megszerzi az 
anyagi módot arra, hogy Jászay Marit megnyerje itteni 
vendégszereplésre. Városunkban sok az intelligenczia, 
sok a lelkes hölgy, ki bizonyára osztja óhajunkat; 
első sorban tudnunk kellene, mily tiszteletdijért volna 
hajlandó a nagy művésznő ide is eljönni, hegyeink 
közé. Ez után biztosítani kellene az előadások jöve
delmét úgy, hogy derék színtársulatunk se vallja kárát! 
Lapunk szerkesztősége szívesen nyújt segédkezet ez 
ügyben; hiszen hő óhaja, hogy e város is részese 
legyen oly ritka műélvezetnek, milyet a páratlan 
tragika tünemény számba menő játéka nvujt.

KÜLÖNFÉLÉK.
Napirend 1807. október iO-éis.

Naptár: Vasárnap, október 10. — Bőm. kath. és prot: B- 
Fér. — Görög-orosz (szeptember 28.) : Bar. — Izraelita: Suceoth- 
— Nap kel: 5 óra 48 perczkor, nyugszik: 5 óra 4 perczkor.— Hold kel 
délután: 4 óra 33 perczkor nyugszik reggel: 5 óra 40 perczkor.

Vasárnap nagymise a Nagy-boldogasszonyról nevezett temp
lomban 9 órakor reggel magyar 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 
magyar isteni tisztelet.

A pártoló tagok által rendezendő lövészet a polgári lövöldén: 
kezdete délután 1 órakor.

— Személyi hírek. Farbaky István orsz. gyűl, 
képviselőnk ma vagy holnap városunkba érkezik. — 
Vadass Jenő erdőtanácsos és erdészeti akadémiánk 
jeles tanára érdekes tanulmányutjából városunkba visz- 
szatért. — J. Wankovits Lajos takarékpénztári igaz
gató, újabban vett birtokára utazott.

—- Gyász az öröm között. Mint a magányos, 
tova siető felhő árnya mosolygó, viruló táj felett, úgy 
borongott egy gyászos esemény emléke az egész ország 
lelkesült örömén. E bánatos árnyat október hatodika 
vetette az általános öröm derűjére, az aradi vértanuk 
gyászos emléke. Nem lehetne magyar, nem lehetne 
hazafi, ki e napon megfeledkeznék a kegyeletről, mely- 
lyel ama hős vértanuk dicső emlékének tartozik. S 
épen azért, mert nyiltan és szabadon lengeti a fekete 
fátyolt az elvükért, a haza szabadságáért kiszenvedett 
hősök sírja felett, épen azért és abban van bizonyítéka 
mostani lelkesedése igaz, őszinte voltának. A magyar 
nem tud érzelmet tettetni; gyásza is, öröme, lelkese
dése is igaz, őszinte. Ma siratja elesett bajnokait, hol
nap a jelen érvényesül ismét s lelkesíti a magyart 
atyja, a királynak szeretete. — S kinek kell olyankor, 
ha honfiérzelmeket kell kifejezésre juttatni, elöl járni, 
mint az ifjúságnak ?! így október hatodikét is megülte 
a mi akad, ifjúságunk is a Nagy-Boldogasszony temp
lomban tartott gyászmisével, melyen Podhragyay Pál, 
prépost-plébános czelebrált. Ne is vesszen ki soha az 
ifjúság szivéből a haza nagyjainak, hőseinek, vértanúi
nak emléke.

— Baleset. Farbaky István orsz. gyűl, képvise
lőnk nejét sajnálatos baleset érte. Az úrnő ugyanis 
múlt pénteken elcsúszott salonjának sima parkettjein 
és lábát a bokáján kificzamitotta. Szerencsére a baj 
nem veszélyes és rövid idő alatt orvosolva lesz.

— Hymen. Greguss Antal polgártársunk, törv.- 
hat. biz. tag, tb tűzoltói alparancsnok, mint halljuk, 
jegyet váltott Sosko Irénke kisasszonnyal, Soskó Ignácz 
hídvégi tanító kedves leányával. — lÉeísz Lajos a 
Lőwy Adolf pécsi nagy ezégnek selmeczbányai üzlet
vezetője jegyet váltott Gutfreund Katicza kisasszonnyal, 
Gutfreund Samu selmeczbányai kereskedő kedves leá
nyával. .... .

— Nagy birtokvétel. J. Wankovits Lajos taka
rékpénztári igazgató, köztiszteletben és szeleteiben átló 
polgártársunk városunkból, nagy sajnálatunkra eltávo
zik még pedig rövid időn belül. Egy 900 holdas bir
tokot vett ugyanis Nógrádmegyében Salgótarján mellett 
143000 írtért, mely birtokon végzett gazdász fiával 
Kálmánnal ezentúl gazdálkodni fog. Meg vagyunk róla 
győződve, hogy ha Wankovits Lajos városunkból el is 
megy lakni, azért városunk javat és érdekét ezentúl is 
úgy mint eddig, szivén fogja viselni. Részünkről mi, 
csak azt kívánjuk a távozónak, hogy uj lakhelyén és 
társadalmi körében is lelje s igaz háboritlan bol
dogságot találjon és azt a közbecsülést, melyet váro
sunkban vívott ki magának.

— Akadémiánkon eddig beiratkozott: 26 bá
nyász, 8 vaskohász, 5 fémkohász, 27 erdész; összesen : 
66. — Az akadémia eddigi létszáma a követ
kező : 2 erdőmérnök, 19 Ill-ad, 19 Il-od, 29 I-ső éves, 
összesen 69 erdész, 37 Ill-ad, 39 Il-od, 39 I-ső éves 
bányász, összesen 115 és igy 184-ből áll az akadé
mikusok száma.

— Törv.-hat. bizottságunk közgyűlése mint azt 
jeleztük, kedden lesz. Horváth Béla főispán elnöklete 
alatt megtartva. A közgyűlés igen érdekes tárgysoro
zattal bir és alkalmat fog nyújtani a biz. tagoknak 
arra, hogy egyik legfontosabb municzipális jogukat, a 
tisztviselői választási jogot gyakorolhassák. E közgyűlés 
választja meg ugyanis a városi pénztárnokot, esetleg 
az ellenőrt és egy számtisztet. Ezen felül a jövő évi 
költségelőinányzati javaslat is és a város mintegy 
24000 frtnyi kórházi ápolási költség tartozásának 
mikénti fedezése is napirendre kerül. Kívánatos volna, 
tekintettel közbiztonsági állapotainkra, ha e közgyűlé
sen valamelyik biz. tag a rendőrszemélyzet szaporítása 
érdekében és a város jobb világítása mellett felszó
lalna. Hisszük, hogy e közgyűlésen a biz tagok lehe
tőleg a legnagyobb számban fognak megjelenni.

— Rendőri hírek. Hűtlen cseléd. Nemrég meg
írtuk, hogy Winterstein Bernát vendéglőst cselédje 
Maruska Flóra meglopta és tőle elszökött. Most arról 
értesülünk, hogy nevezett cseléd apjához menekült 
Alsó-Hámorba, a kinél deponálta a lopott holmit, ő 
maga pedig tovább szökött, úgy, hogy az ott nyo
mozó csendőrség csakis a lopott holmit találhatta 
meg, melyet be is hozott Selmeczbányára. Ekkor ki
tűnt, hogy e cseléd nemcsak Winterstein Bernátot, de 
ezt megelőző gazdáját Takáts Miklóst is meglopta; a 
tolvaj cseléd állítólag Erdélybe ment. A nyomozás 
tovább folyik. Garázdálkodó apa. P. fótozó czipész, ki már 
többször állott a rendőrség előtt ittas állapotában elköve
tett garázdálkodásai miatt, m. pénteken gyermekeit föld
höz vagdosta, persze bepálinkázott állapotban. Szánni 
való felesége gyors segélyt kért a rendőrségnél mely letar
tóztatta és két napi elzáratásra ítélte. Oh az a bor
zasztó pálinka! Még az apát is gyermekeivel szemben
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vadállattá teszi. — Találtatott f. hó 5-én egy jó fajú 
szép kutya. Igazolt tulajdonosa átveheti a rendőr
kapitányságnál.

— A pachertárói tér már ez idén rendezve 
lesz. Krausz Kálmán rendőrfőkapitány vette kezébe a 
dolgot; a tér rendezéséhez sikerült megnyernie Kapsz 
Istváu akadémiai kertészt, aki a szép czél iránti tekin
tetből kijelentette, hogy a tér idei berendezéséért, 
illetve az ő személyes munkájáért mitsem fogad el s 
a teret teljesen ingyen fogja felmérni, berendezni, az 
utakat és virágágyakat beosztani, és a város által 
veendő cserjéket és fákat kellően elosztva beültetni. 
Igen ám! de most jött a java: a vaskerítés és annak 
alapfala, a mi drága dolog és a város tanácsa már 
bizony azon a ponton volt, hogy a régi nótát: „nincs 
pénz" elzengve az egész párkirozást abban hagyja. De 
a hol legnagyobb a veszély, ott van legközelebb a segély. 
Főkapitányunk Kachelmann K. vasgyáros előtt előhozta 
ezen akadályokat és jelezte, hogy a pénzhiány miatt 
aligha tudja keresztül vinni tervét, mire Kachelmann 
Károly, a ki minden praktikus jó és szép ideát szíve
sen karol fel, azonnal kijelentette, hogy ezen térhez 
szükséges vaskerítést a maga költségén fogja csinosan 
megcsináltatni, csak csináltassa meg a város ezen ke
rítéshez szükséges alapfalazatot. Kachelmann Károly- 
nak ez ismét oly kedves ténye, a mely nemes jellemét 
hűen tükrözi vissza és külön dicséretre nem szorul. 
Most tehát a városon a sor, hogy a szükséges alapfalat 
mielébb megcsináltassa és ne akadályozza meg ezen 
park mielébbi létesítését, mely park tulajdonképen 
egyedüli kedvelt sétahelye lesz a Közönségnek és játszó
tere a kis gyermekeknek, a kik ma a poros és a sze
kerek miatt veszélyes országúton kénytelenek játsza
dozni. — ügy halljuk, hogy ezen ügy a f. havi köz
gyűlés elé kerül, mely hivatva lesz határozni a fölött, 
hogy megcsináltassa-e a város a kerítés alapfalát, vagy 
nem? Ismerve azonban törvényhatósági bizottságunk 
nemes eljárását ily közérdekű ügyekben, bizton hisszük, 
hogy a pachertárói tér rövid idő alatt rendezve és 
parkká átalakítva lesz! Rövid időn belül pedig a hon
védszobor is fogja disziteni.

— A tél beköszöntője. Ha valamely városunk
ról szóló beszélyben vagy regényben azt olvasnék: 
„Október hatodika volt. Csípős, jégfuvallatú szél süvöltött 
végig az utczákon, negédes tánczra hajtván a sűrűn go- 
molygó hatalmas hópelyheket", azt hinnék, hogy az iró 
kissé megfeledkezett földrajzi tudományáról, s tévedés
ből valahová éjszaki Szibériába képzeli városunkat. 
Pedig csak a komoly valót mondaná el. Bizony hava
zott is, olyan hideg is volt e hó hatodikén, de most is, 
hogy félig szégyenkezve, de mégis bunda után kívánkozik 
az ember. Való legyen az, mit az időjósok mondanak, 
hogy az idén korán beálló, kemény télre legyünk el
készülve?! Ha úgy van, pedig minden jel arra mutat, 
akkor nincs okunk örülni, s pénztárczánk előre borzad 
azon áldozatoktól, melyeket tüzelőfára kell hoznia. 
Azokra a hulló hópelyhekre bizony könnyes szemmel 
nézhetett sok szegény ember, ki a mostani nagy drága
ság mellett alig tud betevő falatra szert tenni s most 
még a tél hidegével, keserű nélkülözéseivel kellend 
megküzdenie. Ilyenkor kellene, hogy nyílt, fogékony 
szivekre találjon a humanizmus első s legszentebb 
parancsa: „Szeresd felebarátodat!“. Juttassanak azok, 
a kiknek van, azoknak, kiknek nincs. De sajnos be
igazolt tény az, hogy inkább könyörül meg a szegény 
ember a szegényen, mint a gazdag, kinek szivét a bir
tok, az arany elfásitotta. Vagy tán sötéten látunk ? ! 
Győzzenek meg róla a gazdagok; óhajtjuk ezt a nél
külözők, az Ínségesek érdekében.

— „Glüek Auf I‘‘ czim alatt megjelent egy, 1898. 
évre szóló képes bányászati és kohászati naptár 
Winterbergában. E naptár annyiban bir érdekkel ránk 
selmecziekre nézve is, a mennyiben Ernst E. főbánya
tanácsos tollából városunk és különösen bányász és 
erdész akadémiánk rövid története is foglaltatik, Backer 
Alajos jeles fényképészünk felvételeiből származó ké
pekkel. így Selmeczbánya látóképe a Sindelyhegyről 
felvéve, a Leányvár, az uj akadémiai palota, a Ferencz- 
aknai telep, a Szt.-Háromság tér, az u. n. bányaható
sági épület és polgármesterünk háza, melyben egykor 
a „Bányamécshez" czimzett akadémikus kávéház és a 
főtéri akadémiai palota (Fritz ház) van e naptárban 
sikerült képekben reprodukálva. A szövegből közöljük 
az első sort, mely magyarra fordítva igy hangzik: 
„Vén Selmecz, te kedves, dicsőségben gazdag város" 
és a végsorát, mely igy szól: „Azon kívánsággal zárjuk 
be leírásunkat, hogy a selmeczi öreg bányászakadémia 
ezentúl is viruljon a hatalmas lendületet vett magyar 
bányaipar és az egész monárchia dicsőségére? E kí
vánsághoz mi is teljes lelkünből hozzá járulunk.

— Lövészet. A múlt vasárnapi, október 3-án tar
tott lövészet megint igen szép eredményű volt, a meny
nyiben 417 lövéssel 548 köregység találtatott, Az első 
dijat Seidel Ágoston, a másodikat pedig Fiedler Gyula 
nyerte el egy-egy négyesre. Négyest lőttek: Friebert 
Ferencz 3-at, Fiedler Gyula 4-et és Seidel Ágoston 
5-öt. Ma lesz a pártoló tagok által rendezendő „beste" 
s valószínű, hogy ezzel a lövészeti saison be lesz 
fejezve.

— Vidéki rövid hírek. Garam-Szt.-Kereszten és 
Zsarnóczán a Garamon keresztül vashidat terveznek, 
mely a jövő tavaszon fog épülni. Bizony Zsar
nóczán nagyon is kellene egy vashid, mert a jelenlegi 
már rozoga állapotban van most is, hát még a jég
járás hogy meg fogja viselni. — Szandrikon uj iskolát 
alapítottak s tanítójuk Loser Imre lett, ki az iskolai 
teendőin kívül egy bányász-zenekar létrehozásán fá
radozik. Sok sikert e munkájához. — Zsarnóczán mint 
halljuk az ovodások ismét szinelőadással fognak ked
veskedni. Még el sem felejtettük a múltkorit, már is 
örülhetünk, hogy újabb alkalmunk lesz tapasztalni, 
mintmagyarosodnak csemetéink, hazánk leendő polgárai.

— A városi erdei fa vételre, mint halljuk, már 
egy harmadik vállalkozó is akar ajánlatot tenni, mely ajánlat 
szerint a városnak évenként 5000 írttal biztosítana több jövedel
met, mint a Popper-czég; e tiz év alattt 50000 irtot tenne ki. Nem 
megvetendő kis összeg volna ez . . . ámde vigyázat és óvatosság !

az 1897. év október hó 9-én tartott hetivásárról.
Piaczi árkimutatás

Az árú 
megnevezése

Ára Az árú 
megnevezése

Ára
legal légin legal legm

Búza . . mázsája 10.— 11.- Böfjuhus. • klg.-ja -.50 -.60
Rozs . . „ 6.90 10.- Sertéshús. • n -.48 -.52
Árpa . . 6.50 7.— Kolbász . • » -.70 -.80
Zab . . 6.20 6.70 Szalonna. • n -.64 -.70
Bab . . „ 16.- 17.- Disznózsír • n — -.70
Borsó . . „ 12.— 14.- Ludzsir . • w 1.— 1.20
Lencse . „ — 20.— Vaj . . —.70 -.80
Mák . . „ 20,- 24.— Túró . • n -.28 -.36
Búzaliszt . „ 18.- 20.- Méz . • » 1.— 1.40
Rozsliszt . „ 16.— 18.- Buzakenyér • n -.12 -.16
Árpadara. „ 16.- 18.- Szopós malacz drbja 2.— 3.-
Rizs . . „ 18.- 26.— Nyúl . . • n 1 — 1.30
Káposzta fejenként —.— -.08 Tojás . • „ — -.02
Burgonya egy zsák 2.50 3 — Csibe. . párja -.40 —.80
Nyers kávé klg.-ja 2.— 2.50 Kappan . • n 1 — 1.20
Bors . . . „ 1.20 1.30 Kacsa 1.- 1.50
Paprika . . „ -.80 1.20 Liba . • n 1.20 2.-
Czukor süveg „ —.44 -.48 Tej . . . literje -.08 —.10
Czukor koczka „ -.46 -.50 Tejszín . • n -.20 -.24
Marhahús . „ -.44 -.50 Boreezet . • »• -.36 -.40
Juhhus . . „ -.44 -.48 Tűzifa méterje 1.45 2.50

Selmeczi epigrammák.
1. Az uj lyceum falára.

Szent öregem! nézz rám figyelemmel fönn a magasból, 
Hogy híven védjem: árva — magyar sereged.

2. A városi kapura.
Két szót el ne felejts vándor, ha belépsz ide hozzánk, 
Kérdeni, meg van-e már: vízvezeték, nyaraló?

3. A vasúti álfomásra.
Selmeczi polgártárs szive mélyén érzi a hálát, 
Itt van az uj masina: olcsóbb a picoló.

4. Dalkőri uj jelige.
Éljen a dal! kiabáltuk még nemrég diadallal. 
Él — de nem ajkunkon, esak kiabálni tudunk.

5. A kaszinó falára.
Itt van a sok hírlap, de mihaszna, ha játszani véle 
Nem lehet a kalabert, füstöt nyelni segít.

6. Az uszodára.
Mit nem vitt ki bizottság — im szép példa vagyok rá, 
Vízzel hirdetem én : éljen a gyors Colomann.

7. A lövöház falára.
Hangzik a puska lövés — polgárinak óh be szegény hang! 
Szebben pukkanik el pisztoly úri kézen.

8. A sörházra.
Sör voltam, mikoron még küldtek selmeczi völgybe, 
És mi vagyok mostan ? sárga — gyanús felemás.

9. A színházra.
Pajta vagyok — nem szín;, vásárban téli alom tár. 
Csak csepűrágónak nyújthatok én falakat.

10. A nyaralómra.
Jer keblemre hűsölni, de bújj el a csúnya világtól. 
Még azt mondják rád — híjas a négy kereked.

11. Szitnyára.
Többször jönnél el te mihozzánk, mint mi tehozzád, 
Hogy meg lásd, kik is ők — selmeczi túri flak.

12. A selmeczi epfgrammák írójára
Óh te szegény hellén költő, minek adtad a példát, 
írni szeretne, de oh ! füzfa-sipon fütyörész.

Eppigrammatikus

Megszűnt a díszbalekság.
Humoros szokás volt Selmeczbányán régtől, 
Hogy a fiatalság felültetés végből 
Minden év kezdetén „balek“-ot szemelt ki, 
Ki „diszbalek“-ságra tudott igy szert tenni. 
Ez köszönté fel az álfőigazgatót, 
Vagyis e szerepet játszó szolgát: Ondrót. 

1897. évi 3758. szám. ,
Árverési hirdetmény,

Alólirott erdőhivatal közhírré teszi, hogy az alább felsorolt tölgy- és bükkfa-anyagoknak tövön leendő 
eladása iránt folyó évi október hó 28-án délelőtt 10 órakor, Zsarnóczán, az erdőhivatal tanácstermében 
Írásbeli zártajánlatok utján árverés fog tartatni. — Eladás alá kerül: _______
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Az erdőgondnokság 
megnevezése

A vágások üzemtervi 
megjelölése A vágás

neme

Az eladás alá ke-j 
rülő törzsek száma Kikiáltási ár
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1. A III. 15 29 tarvágás 2,618 14,424 49
( A III. 18 68 vetővágás 372 865 33
1j A IV. 19 5 n 821 48 3,130 64

2. Garamrév \
1 A IV. 19 6 n 511 52 2,030 36
1 A VI. 34 21 n 503 62 438 76

3. A VII. 38 11 » 383 1,519 14

együtt: 5,208 162 22,408 72

4. Geletnek C I. 1 5/- vetővágás 139 270 1,383 57
5. Selmeczbánya A I. 1 7 tarvágás 1,247 6,556 60
6. Szélakna — I. 2 28/- n 867 — | 5,143 71

Összesen: 7,461 432 | 35,492 63
Az ajánlatok osztagonkint teendők, tehát az összes fatömeg szándékolt megvétele esetében is osztagon- 

kint tüntetendő ki a megajánlott ár. — A 2-ik tétel alatt csoportosított vágások csakis együttesen adatnak el. 
— Bánatpénzgyanánt a kikiáltási ár 10%-a teendő le. — Az árverési és szerződési feltételek a szokásos hiva
talos órák alatt az erdőhivatalnál megtekinthetők. — Utóajánlatok el nem fogadtatnak.

Zsarnóczán, 1897. évi október hó 1-én. M. kir. erdőhivatal.

így tartott ez régtől fogva évről-évre, 
Fiatalság s minden lakos örömére.
Még sok professzornak arczán is mosoly ült, 
Mikor e felülés pompásan sikerült;
Midőn a „diszbalek" izzó verejtékkel
Mondá el rengeteg előkészülettel 
Megcsinált beszédét és várva a hatást, 
Hallania kellett roppant hahotázást;
Mert kihez szónokla, nem volt senki sem más, 
Mint a szerepét jól játszó szolga: András. 
Most, hogy amúgy is oly rideg itt az élet, 
E tréfás szokásnak vetett — (miért ?!) — véget 
Akadémiánknak szigorú tanácsa . . .
S gondolja, hogy ennek lészen jó hatása ? ? —

Főispánunk, mint lapunk zártakor értesülünk, 
holnap, hétfőn érkezik városunkba. Tiszteletére a szín
társulat ugyanaznap díszelőadást ad. Mire felhivjuk 
közönségünk figyelmét.

— Szerkesztői üzenetek. Táltos. — B. K. Kérdé
seikre csak annyit mondhatunk, hogy utánjárásunknak sikerült 
megtudni, hogy a „diszbalekság“-ot az akadémia igazgató tanácsa 
csakugyan beszüntette. Hogy mily okokból tette ezt ? azt nem 
tudjuk |és az akadémia belügyeibe elvből nem avatkozunk. — 
Zsarnócza. Lehet!!

A közönség köréből.
Üzletemet Dukász Gyula urnák átadva és Vihnyére 

távozva el nem mulaszthatom, hogy a n. é. közönség
nek azon szives pártfogásáért és jó indulatáért, mellyel 
üzletemet és szerény személyemet is kitüntetni ke
gyeskedett, hálás köszönetemnek kifejezést adjak.

Kiváló tisztelettel
Liptay László.

HIRDETÉSEK.
El adó ház.

Egy földszintes, 2 szoba, konyha, élés kamra, 
fartóból álló ház, kis kerttel a kis állatvásártér köze
lében szabadkézből eladó. — Bővebbet megtudhatni; 
Jáhn Vilmos szabómester urnái.

Két szobás szépen bebutorozott, külön bejáratú, 
földszintes lakás, 5 ablakkal egy vagy két úr részére 
azonnal kiadó. — Bővebbet megtudhatni a kiadó
hivatalban.________

Egy nagy raktárhelyiség a gyár-utczában 
jutányos áron azonnal bérbeadó. — Tudakozhatni 
Barth Antal hentes mesternél._____________________

Üzleti jelentés.
Van szerencsém a mélyen tisztelt közönség becses 

tudomásara hozni, hogy Liptay László ur üzletét 
átvéve nagy üveg, porczellán stb.

ezen üzletbe (Priviczky-féle házba a Terasszon) he
lyeztem át.

Megküszönve ez alkalomból is az irántam tanú
sított pártfogást, tisztelettel kérem azt továbbra ré
szemre fenntartani. Kitűnő tisztelettel

DI K ÍSZ OYIJEA.

Egy ház
két szobával, 4 lóra való istállóval, 2 nagy kocsi
színnel, egy nagy kerttel. 150 darab gyümölcs
fával az óvár mellett

igen olcsón eladó,
SHELL JAKAB.
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Beteges állapota miatt elhatározta magát az 
alólirott, hogy a Honvéd-utczában, 57. szám alatt 
lévő, csak legújabban renovált

kéz alatt, még e hó végéig, igen olcsó áron

eladja.
Bővebbet megtudhatni nála.

Cziinna József,
háztulajdonos.

Előnyös
tőke-befektetés I

Eladok 254 darab

selmeczi keresk. és hitelintézeti 

RÉSZVÉNYT, 
darabonként 80 frtjával, 10 drb 
átvételénél 75 frtjával.

Múlt évi osztalék 6 frt volt-
HeH Jakab.

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

szabóüzletemet

I. magyar királyi szabadalmazott

osztály sorsjáték
A magyar kir. osztály sorsjáték

50.000 nyer m é íü y é n e k
jegyzéke.

A legnagyobb nyeremény a játékterv 9. §. szerint:

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
szabóúzlet-tulajdonos.

1.000,000 korona.
Egy millió .. .....   —

A nyeremények különleges beosztása a következő: 
Nyeremények

1
1
2
1
1
1
2
1
5
1
7
3

31
67

3
432
763

1238
90

31700
3900
4900

50
3900
2900

á
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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

Az 1897. év február hó 27-iki törvény sze
rint a kis lutri megszűnik és ezen osztálysors
játék által pótoltatik. Németországban ezen nemű 
sorsjátékok már 100 év óta fennállanak 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: 
100.000 , 50.000 

eredeti sors- öú pénznyere- 
jegyből ményből.

A nyerési esélyek oly előnyösek, hogy
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.

7 szoba, 2 konyha, udvar és kertből álló, a 
Lövész-utczában, 14. szám alatt fekvő
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első húzáshoz:
eredeti sorsjegy

M
ff

ff

vigadó

ff

ff

ff

épületében

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

után

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

SELMECZBÁNYA, Kis állatvásártér.

TudoiHásui J
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. 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

dohánytőzsdét
is rendeztem be úgy. hogy abban a különfőle 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 ,, , ,alazatos szolgája

ERNST ZSIGMOND.7-10

családi körülmények miatt, szabadkézből eladó.
Bővebbet:

Seidel Ágoston
háztulajdonosnál.

Bérbeadó lakás.
A terasszon lévő házamban az I. emelet több 

évre bérbeadó: a lakás áll 5 elegáns, nagy, parkétti- 
rozott, gázbevezetéssel ellátott szobából és nagy kert
ből nyári házzal. — A bérlet 1898. évi október 1-től 
veheti kezdetét.

KELL JAKAB.

Gyár: Alsó Hámor, Barsmegye.
Gyári főraktár: BUDAPEST, Ardrássy-ut 2®. (I. em)

A „SZANDRIK” esüstarú-gyar, 
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 e z ü s t á r ú t,  
mint asztaldíszeket, gyümölcstartókat (jardiniéres-készleteket), zsirandolo- 

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

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

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