
S el mecz banya, 1898. IV évfolyam, 14. szám. Április 3

SELMECZBÁNYA ÉS VIDÉKÉNEK VEGYES TARTALMÚ KÖZLÖNYE.
Kiadó tulajdonos és felelős szerkesztő :

SZENTGYÖRGYI EDE.
Szerkesztőség és kiadóhivatal: Rózsa-uteza 61 /III. sz. a. hová 
a lap szellemi közleményei és az anyagi rész is ezimzendő.

Előfizetési ára :
Egy évre......................................................... 4 Irt.
Féi évre . ...................................................... 2 „
Negyedévre................................................. 1 ,,

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

könyvkereskedésében.

Hivatalos, magán és nyilt-téri hirdetések megállapított díj

szabásunk szerint számíttatnak és minden általunk közölt 

hirdetésre felvilágosítás ingyen adatik.

' Megjelen minden vasárnap.

ki-.
Ennyi. Nem több s nem kevesebb a Szitnya 

Osztály készpénz vagyona, ha ugyan az a kicsike 
kis összeg vagyonnak nevezhető.

A Szitnya Osztály nem pénzintézet. Czélja 
nem az, hogy halomra gyűjtse a pénzt s nagy 
dividendákat adjon keveseknek a nagy zse
bébe a sokak kis zsebeiből összegyűlő krajczá- 
rokból. Ha a Szitnya Osztály banküzlet volna, 
akkor más képe volna a mérlegének.

A Szitnya Osztály egy hazafias, kulturális 
egyesület, melynek czélja városunkat, vidékünket 
ismertté tenni, feltárni a természeti kincsekben 
oly gazdag vidéket, ide vonni az ezernyi szám
ban külföldre özönlő üdülőket, hogy pénzüket 
itt költsék el, hogy a mi szegény népünk meg
élhetése biztositassék.

S daczára e nemes és közgazdaságilag 
fontos czélnak 26 kr. a Szitnya Osztálynak, 
városunk turista egyesületének vagyona, s nem 
tud föllendülni, megerősödni az egyesület, habár 
már tizenöt éves múltja van.

Szomorú képet nyújt az egyesület állapo
táról a múlt heti közgyűlésen előterjesztett je
lentés. „Sajnos, osztályunk kora a fejlődéssel 
nem áll egyenes arányban; mert sokkal fiatalabb 
turista osztályok, mint a mienk, izmoasabbak s 
nagyobb virágzásnak örvendenek, pedig ha va
lahol, úgy a mi városunkba s vidékünkön volna 
szükség a turistaügy erősebb felkarolására, hol 
a természet oly gazdagon hinté szét kincseit, 
melyeknek az idegen s nyaraló közönség szá
mára való értékesitése nagyon felsegíthetné 
anyagilag szegény népünk helyzetét11.

Eszünkbe jutottak e jelentés hallásakor a

Dal.
„Selyemkötö, selyemkendő, selyemszoknya.. nótára.

El kell válnunk, a leveled azt izente;
Hej pedig úgy nyilallik itt a szivembe! 
No de sebaj, ha fáj, fájjon, mig megreped, 
Ha egymásnak a jó Isten nem teremtett.

Húzz rá czigány egy bús nótát keservesen ! 
Hallatára könyei közt emlegessen!
No de mégse, hátha abból olybá érzik,
Hogy a szivem, sajgó szivem érte vérzik.

Húzz csak vigal, ne érezze mi a bánat: 
Ne is tudja, hogy a fényre éjfél támadt!
Sötét éjfél fátyla borult a telkemre, 
—■ Csak ne halija, ne is sejtse, hogy érettel . .

Váczy István.

Turista katekizmus.
Mi a turistaság?
A turistaság köbre emelt és hatványozott séta. 
Ki a turista ?
Turista az, a kinek van két lába, kulacsa és tu

rista jegye.
Mire való a kulacs ?
A kulacs arra való, hogy tanúk jelenlétében borral 

megtöltessék.

rovnai nyaralók rég vajúdó ügye, a szeretetház, 
a honvédszobor megoldásra váró kérdései.

Kérdések, melyeket a társadalom van hi
vatva megoldani, a mi társadalmink közereje.

Vájjon meddig lesznek e kérdések még 
kérdések ?

Vájjon mi okozza tá-isadalmi erőinknek 
bénultságát, tehetetlenségét ?

Vájjon másutt is ilyen erőtelep, gyönge a 
társadalom ?

Olyan kérdések, a melyekre részben kön
nyen felelhetünk, részben meg nem tudunk fe
leletet mondani.

Könnyű megmondani azt, hogy másutt nem 
ilyen elszomorító a helyzet, hogy más városok 
társadalma működik, áldoz, teremt és halad; 
nehéz megmondani azt, hogy nálunk e tevé
kenység miért lanyhább az áldozatkészség 
miért kisebb, s a haladás miért nem észlelhető.

Látjuk, látnunk kell, hogy másutt van ha
ladás, élet; s látjuk, szomorúan látjuk, hogy 
nálunk nincsen, hegy In' j’.tan vajúdik minden 
üdvös terv, s hol a kezdet stádiumában, hol 
kissé előbb vive megfeneklik minden kérdés, 
minden jó ügy.

Nem akarunk jeremiádőkat zengeni, bár 
ez is indokolt s éppen időszerű is volna, de a 
Szitnya Osztály közgyűlésén eszünkbe jutottak 
az elmondott dolgok s éppen e közgyűlésen 
rájöttünk arra is, hogy körülbelül mi lehet az 
oka társadalmi életünk pangásának.

Az hogy sokat akarunk. Sok tervet vetünk 
fel, annyit, hogy egyszerre nem tudjuk mindent 
létesíteni. Sok a kezdeményező, de kevesen 
vannak, a kik a fölvetett terveket kitartással, 
munkával, tudással, jóakarattal keresztül is

Hát aztán ?
Hogy a turista legjobb barátjának azt mondja, 

hogy a kulacs bort a Tirts-forrásnál akarja kiinni.
Miért mondja ezt legjobb barátjának ?
Mert akkor biztos lehet, hogy az egész város 

tudni fogja.
Miért van erre szüksége a turistának ?
Hogy tele ne hozza haza a kulacsot, hanem a 

sé.ta alatt kiigya.
Szabad-e egyszerre kiinnia?
Egyszerre kiinnia tiltja a városi közegészségügyi 

tanács
Mi következik ebből?
Ebből az következik, hogy a bor kedvéért leg

alább 5 kilométer utat kell megtennie.
Milyen nagy legyen a kulacs ?
A kulacsnak — akár csikóbőrös, akár bőr és 

csikónélküli üveg legyen —• legalább egy literesnek 
kell lenni, hogy zsebre vágni ne lehessen.

Mire való a turista jegy ?
A turista jegy első sorban arra való, hogy az is 

legyen.
Miért kell meglennie?
Azért kell, hogy legyen, mert ha az erszényben 

nincs papírpénz, legyen, a mi kinyomja az oldalát.
Más czélja nincs?
Más czélja még az, hogy legyen mit kiváltani a 

pénztárostól.
Hát még ?
Hogy arczképet is lehessünk bele, a miről ránk 

ismernek, ha egy mély szakadékba esünk.

vinnék. Sok a vezér, kevés a közkatona; min
denki első akar lenni,

Nem nagyon csalódunk, ha a baj főokát 
ebben keressük.

így történik meg aztán, hogy majdnem 
minden társadalmi utón létrehozható tervünk, 
mindig csak terv marad, s szégyen szemre nem 
tudunk létesíteni semmit s a fatalisták gyönge 
fegyverével élve, már előre kimondjuk mindenre 
bármily hasznos, bármily szükséges és üdvös 
lenne is a létesítés: hogy szép, jó, de nem 
keresztül vihető.

Az elmondottak nem a Szitnya Osztály 
működésére vonatkoznak; általában jellemzik 
azok társadalmi életünket.

A Szitnya Osztály 26 kros szomorú álla
potának más az oka. A közgyűlés maga elis
merte, hogy a lassú, felette lassú fejlődésnek 
az az oka, hogy az osztály nem tud érvénye
sülni, nem tud életjelt adni magáról.

Nem akarjuk az Osztály eddigi működését 
kicsinyleni s nem is lehet, sőt ellenkezőleg el
ismerjük, hogy sokat, nagyon sokat tett. Föl
tárta, hozzáférhetővé tette vidékünknek termé
szeti szépségekben gazdag helyeit, s ezt nagy 
fáradtsággal, kitartással tette. E mellett azon
ban elfeledte azt, hogy működését csak úgy 
kiséri siker, czélját csak akkor éri cl, ha a 
föltárt természeti szépségeket ismertté teszi s 
emeli az idegen forgalmat, hogy az évente kül
földre vándorló milliókból legalább egy kis részt 
vidékünk népe élvezzen.

Ez legyen most főczélja derék egyesüle
tünknek. Fölhasználva minden eszközt, kitar
tással, áldozattal arra törekedjék, hogy váro
sunkat, vidékünket minél ismertebbé, látoga-

Mivel váltható ki ,ez a jegy?
Ez a jegy egy pár koronával váltható ki, mely 

pénz, a legdúsabban jövedelmező takarékba jut.
Mit jövedelmez. és kinek ?
Első sorban jövedelmez a szabónak — a turista 

ruháéi!, a suszternek — a hegymászó czipőkért, a 
korcsmárosnak — az egy liter borokért, a hentesnek 
— a szalonnáért, stb.

Hát a turistának mit jövedelmez ?
A turistának, ha korán kel, aranyat lel; lezsiro- 

sodást és megizmosodást, pompás it- és étvágyat, 
minden elemi csapásoktól való mentességet (kivéve a 
gólyát), náthástalanságot, fris jó kedvet, csendes mély 
álmot és csak nagyon ritka esetben tyúkszemet.

Mire fordittatik a jegy ára ?
A jegy árából első sorban kisőprik az utakat, 

ha út nincs, akkor utat taposnak; az út irányát jelzik, 
hogy a kik olvasni nem tudnak, el ne tévedjenek; 
közös (férfiaknak és nőknek) nagy esernyőket csinál
nak u. n. menhelyeket, melyek alatt azonban elázni 
is lehet-; messzalátókat csinálnak azoknak, a kik rö
vidlátók.

Ki lehet turista ?
Turista minden kabátos és had rágós ember lehet 

ha van olyan képe, hogy érdemes levenni és a jegy 
hátára ragasztani, aztán meg ha van 2 frt 50 krnyi 
vagyona, a melyre nincs szüksége.

Kinek ajánlható a turistaság ?
A turistaság legfőképen a betegségre hajló urak

nak való, kik papucs alatt vannak (ezeknek a papucs-
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tottabbá teg-ye. Szaporodni fog így idővel az egy
let tagjainak száma, növekedni fog anyagi ereje, 
s azok, a kik tizenöt év óta fáradnak az egye
sület hazafias, nemes czéljainak elérésén, meg
érik azt, hogy örömmel, önérzettel jelenthetik, 
hogy egyesületünk fejlődik, halad, virágzik.

Haladunk.
Az uj bányászati akadémia vízvezetéke.

Márczius 29-én délután kisebb bizottság rándult 
ki a budapesti Walser-czég társigazgatójának társasá
gában a Vöröskút környékére a vízvezetékre szolgáló 
források és vizetadó területek megszemlélésére ; a bi
zottság megnézte a Móhr-, Sattertárót, a Szent János- 
forrást és környékét, a felső Meleg-patak forrásait és 
környékét, a Scheimer-major területét, majd a Sobó- 
forrást és a Sobó-hegy lejtőjét, a városi három tavat 
és a Sobó-tárót. Ezután a felső Uj-uton a tervezett 
vízvezeték vonalát járták be s a nyilvános kutak helyeit 
és számát határozták meg; számszerint 6 nyilvános 
kutat tartanak szükségesnek. A vizveveték az Uj-uton ha
ladna a (első Rózsa-utczába és Liszt kertje melleit 
az uj akadémiához jutna, innét az akadémia telkén 
lehaladva, az Akadémia-utczába jön és dr. Tóth haza 
előtt a Steingrubenen lehalad s a várostól megvett 
Urbán-féle telek mellett végződik.

Ezen vezeték nemcsak az uj akadémiai épületet 
fogja vízzel ellátni, de egyúttal a városnak azon részét 
is, mely állandóan legnagyobb vizszükségben szenved.

Az első kút helye volna a Gecsányi-ház felett az 
Uj-uton, egy kis szabad téren, második az Uj-utnak 
a legkiemelkedőbb pontján, Póhlné háza előtt, harma
dik Brozsek mézsáros háza előtt, negyedik Liszt-kert 
mellett, az ötödik dr. Tóth háza előtt, midőn az uj 
akadémiától az útra ér, a hatodik az Urbán-féle telek 
szomszédságában.

Az uj akadémiához tervezett vezeték a Sobó- 
láró vizére épülne. Ezen tervezet ellen következő aggá
lyok merülnek fel: Mint ismeretes, a Sobó-táró vize 
többszöri elemzések igazolják, szabad kénsavat, több
féle kénsavas sókat tartalmaz, mint ilyen, vegyalkaltal 
biró víz a vezetéki vascsöveket, ha azok öntöttvasból 
is valók és belül kátránynyal vannak bevonva, meg
marja, oldja s hosszabb idő múlva átlyukasztja, to
vábbá, a csővezetékben egy fonál alakú gombanövényt 
termeszt, mely a vezetéket eldugaszolja. Ez a varos 
régi vezetékcsöveinél ismert tapasztalat. Van egy 
második tapasztalat is. Néhány (7—8) évvel előbb ké
szült el az erdészeti akadémia számára a vízvezeték 
részben a város feletti tó, részben a Schmidtenrinn- 
táró vizére; a táró vize szintén szabad kénsavat és 
kénsavas sókat tartalmaz, a víz mészkő-törmeléken 
lesz megszűrve azon czélból, hogy kénsavát elveszítse, 
mindazonáltal a tapasztalat azt mutatja, hogy az ily 
szűrt viz savanyát nem veszítette el s a csöveket foly
ton rágja s rövid idő múlva átlyukasztás várható. Ezen 
tapasztalások határozottan beiyazolják, hogy a Sobó-táró- 
ból kijövő viz zárt rendszerű vezetékbe nem alkalmas.

Selmeczbánva talaja és sziklája kénvegyü ásvá
nyokat mindenütt tartalmaznak, de a viz vegyi szembe
tűnőbb megváltoztatására csakis a teléres kőzetek foly
nak be, azért oda kell törekedni, hogy a táróba be
ömlő viz, mielőtt az érczteléres kőzettel érintkezésbe 

csal együtt kell menniök), kik soványak vagy nagyon 
kövérek, kik szerelnek morogni, ezt a szabad termé
szet ölén nagyban gyakorolhatják; kik nem tudnak 
aludni, de nem a lumpolás után; kik lumpolni sze
retnek friss forrás viz és madár csicsergés mellett; 
szóval, kik a rendes emberek közé akarnak számitódni 

Milyen ember a turista?
A turista örökké fiatal, a hölgyek kedvencze, a 

szerencse fia, a legirigylendöbb és a legboldogabb 
halandó a világon, ki még a menyországba is kulacscsal 
fog beturistáskodni.

Melyek a turista erények?
A turista erények magukban foglalják a vallás

erkölcsi és a hazafias erényeket. Egyik fő erény, hogy 
a tagdijat mindenki megfizesse és kirándulásokat tegyen, 
az elsővel tartozik az egyletnek, közvetve a városnak 
és ez úton a hazának, az utóbbival önönrnagának, 
családjának, a társadalomnak és eszerint ismét a hazá
nak; a másik, hogy mennél több tagot fogjon.

Melyek a turistaság elleni bűnök ?
Ha valaki igen sokat beszél, folyton tanácsot ad, 

kifogásolja és kritizálja az egylet működését, az utakat 
legtöbbet tapossa, az asztalokat maga egészen elfoglalja, 
befirkálja vagy bevagdossa, idegenek előtt a turista 
jelvényekkel ékeskedik, de az egyletbe be nem lép, 
pedig tehetné.

Mi a turista egylet ?
A turista egylet a legjobb erkölcsnemesitö, haza

jönne s ebből savat és savas sókat oldana, > fogassék 
fel zárt vezetékbe.

A táró nem egyéb, mint mély drainkút, melynek 
sok pontján csurog a viz, de lesznek helyek, hol a viz 
bővebben és nagyobb mennyiségben ömlik be, ily pon
tokon teléres kőzetből a fekü sziklafelé kellenék törni 
repesztéssel mindaddig, mig szilárd és ércztől mentes 
sziklából ömlik elő a forrásvíz ; itt alkalmas bemélyedő 
helyet (fülkét) kirepeszlvén, az előtörő viz czementes 
falazással felfogatnék s a vezetékbe folyatnék be. Ezen 
eljárással teljesen tiszta és egészségtani tekintetben 
kifogástalan forrásvíz volna kapható. A források befog
lalásánál nyert tapasztalatok azt mutatják, hogy a szi
lárd kőzetből előtörő viz rhennyisége több mintha a laza 
talajon tör elő, vagy ily törmelékes laza talajon tovább 
folyik, a vízből sok kallódik el és szüremkedik be a 
mélyebb talajrétegek közé.

A forrásvíz ily raódoni felfogása létesítésére szük
séges volna a Sobó-táró kilisztitása és járhatóvá té
tele, mi ugyan némi költséggel jár, de a nyerendő viz 
minő- és mennyisége a kiadást dúsan megtérítené.

A Walser-czég társigazgatójának ezen terve föl- 
tétlen elismerést érdemel, nemkülönben azon vélemé
nye is, hogy a többi forrásoknak hasonló egészbeni 
felfogása után valószínűleg várható, hogy a város 
összes vízszükségletét az említett források és tárók 
képesek lesznek ellátni.

így járva el, önkényt elesnék a Szitnyáró) szán
dékolt vízvezeték terve, mert a legrosszabb esetben a 
felső Györgytáró-völgy forrásainak hasonló módon tör
ténő kezelése a kívánt napi 300 köbméter vizet még 
a legnagyobb szárazságban is biztosíthatná.

*
— A gyümölcstermelés érdekében hazánkban 

legutóbb igen örvendetés mozgalom indult meg. Vá
rosunknak derék bányafőorvosa Dr. Tóth Imre a 
gyümölcstermelés felkárólásában a nép jólétének elő
mozdítását látva, már évek óta minden lehetőt meg
tesz annak érdekében. A millenáris kiállításon feltűnt 
Dr, Tóth Imrének a selmeczbányai kálvárián ter
mesztett gyümölcse. Az 1897-ik évben egy terjedel
mes javaslatot dolgozott ki az 1890 évi I. t.-cz. 134 
§ és az 1894 évi XII. t.-cz. 49 §-ának megváltoztatására 
s ezen javaslatot a nagy méltóságú vallás- és közok
tatási miniszterhez benyújtotta. Hogy ezen mozgalom
nak s bizonnyára ezen javaslatnak is, melyről annak 
idején megemlékeztünk már is eredménye van, legjob
ban bizonyítja a főldmivelésügyi m. k. miniszternek f. 
évi márczius hó 16-án kelt 12403I/I a számú rende
leté, melyben az akadémia Igazgatóságát arra utasítja, 
hogy az erdész akadémiai hallgatóknak a gyümölcs
tenyésztést a lehető legterjedelmesebben adassa elő, 
a botanikuskertben és kisiblyén e.czélra kijelölendő 
helyen a gyümölcstermelésre és gyümölcsfák nevelésére 
kiváló súlyt és gondot fordítson hogy ily módon az 
akadémiai hallgatóknak az elméleti tnnulmány mellett 
alkalmuk nyíljék a szükséges gyakorlatot kísérletezés 
utján megszerezni. Ezen rendelet értelmében a 
gyümölcstenyésztést a mezőgazdaságtani encyclo- 
pedia keretében Gsiby Lőrincz m. kir. erdőtanácsos 
fogja előadni, kinek ismert jeles szakképzettsége, pá
ratlan buzgalma előre biztosítja a sikert, biztosítja az 
említett miniszteri rendelet utolsó pontjában foglalt 
kívánság teljesítéséi, hogy : „Elvárom az akadémia 
igazgatóságtól, de különösen az előadó szaktanártól,

fiság ébresztő és tápláló, a barátságot és egyetértési 
és igen sok esetben a legboldogabb házasságokat létre
hozó társulat.

Miért van szükség Selmeczbányán erre az egyletre ?
Azért, hogy a várost egészségessé, nagygyá és 

híressé tegye.
Ha az egylet nem volna, mi volna Selmecz ?
Selmecz fészek lenne, a melyben az emberek mind 

megzápulnának. Mert fel nem mehetnének a Szitnyára, 
nem a Kiinger tóhoz, sőt még a Vöröskútra sem; nem 
ismernék a Tirts és a Gedeon paradicsomi helyeit, 
nem volna körútja, nem látnánk nyáron idegent, nem 
olvasnánk a „Turista Lapokat", elfelejtenénk járni és 
utódain valamikor ágyútöltelékek lennének.

Mi következik mindezekből ?
Mindezekből az következik, hogy minden polgár 

számítsa ki, hogy mi esik az évenként fizetendő 2 fit 
50 krból egy napra, azt tegye félre, ha összegyűlt vigye 
Csiba István pénztároshoz, váltson jegyet, melylyel 
aztán a maga utjain járhat — a turista utakon, tehet 
kirándulásokat bátran, büszkén, s valamikor hálát 
adhat az Istennek, hogy a szabad természet, a leg- 
fölségesebb templom megtanította imádkozni, megta
nította ezt a gyönyörű hazát igazán szeretni és meg
szerezte magának a hosszú életet és ezt mind — 2 frl 
50 krért!

Túr Ista. 

hogy ezen fontos közgazdasági érdek előmozdítása 
czéljából saját hatás körében is minden lehetőt el fog 
követni." Jó volna ha a város e czélra az akadémiá
nak egy alkalmas telkét engedne át, mert a botanikus 
kert e czelra kicsi, a kisiblyei telek pedig nem igen alkal
mas. E tárgyra még visszatérünk.

*
A két kaszinó egyesítése

s az ezzel kapcsolatos ügyek előkészítése czéljából 
kiküldött tizenkéttagú bizottság márczius 29-én tar
totta második ülését Szitnyai József polgármester el
nöklete alatt. Dr. Goldstücker Márk ügyvéd felolvasta 
annak az alapszabálynak tervezetét, melynek alapján a 
bizottság a kaszinó épület felépítése és fentartása czél
jából 5000 forint alaptőkével egy részvénytársaságot 
akar szervezni, hogy ezen tőke alapján azután a még 
hiányzó épilőősszeget a városi pénzintézeteknél kölcsön 
vehesse.

A bizottság az alapszabály tervezetet a továbbj 
tárgyalás alapjául elfogadta és elhatározta, hogy a 
részvénytársaság megalakulása végett, mely 500 darab 
10 frtos részvényből állana, a felhívást és prospektust 
azonnal kibocsátja.

Ezután az épitöösszeg megállapítása végett Sobó 
Jenő kir. bányatanácsos, bizottsági tag félkéretett, hogy 
a kaszinó-épület tervezetét, melyet előzetesen bemuta
tott, most már véglegesen és részletesen kidolgozza s 
a bizottság jövő ülésén a részletes költségvetéssel 
együtt bemutassa, hogy enneK alapján az épitöösszeg 
beszerzésének módozatait megállapítani lehessen.

Ezzel kapcsolatban megemlítjük, hogy Sobó Jenő 
bányatanácsos a kaszinó épület eredeti tervezetét az 
itt-ott hangoztatott kívánságoknak megfelelően, már 
kibővítette. — E szerint a kaszinó épület a mos
tani városi faraktár helyén' és az akadémia utczá- 
hoz csatlakozva, sarokalakban épülne, úgy, hogy 
rövidebb homlokzata a Szládak-féle ház felé, hosszabb 
homlokzata az építendő uj akadémiai palota felé nézne, 
Az épület földszintjén egy elegáns, félig zárt vendéglő 
lletve nyári sörcsarnok van tervezve, a milyen eddig 

Ivarosunkban nincsen. Ehhez tartozik a vendéglős két
szobás lakásán és mellékhelyiségein kívül egy előszoba, 
egy nagyobb és egy kisebb ebédlő és egy társas szoba, 
az előbbi egy, a kertre nyíló terjedelmes terasszal, az 
utóbbi az utczára néző díszes és födött verandával. 
Ugyancsak a földszinten vannak a vendéglős és a ka
szinó cselédszobái, valamint a polgári dal- és zene- ' 
egylet helyiségei, melyek egy teremből (56 m2), egy 
szobából (25 m2) és egy kamarából állanak. A föld- ‘ 
szintről az emeletre két lépcső vezet, egy lépcső az 
utcza felől és egy melléklépcsö a kert felöl A kaszinó 
helyiségei, a szolgaszemélyzet lakásán kívül, a következők; 
egy előszoba és ruhatár (46 m2), egy olvasó terem 
(55 m2), egy könyvtárszoba (20 m2), egy társalgó (42 m2) 
egy terjedelmes és díszes verandával (21 m2), egy bil- 
liárdterem négy billiárdra (110 m2) és 5 játszó szoba 
(összesen 150 m2 területtel.) A kaszinó-helyiségek 
összes területe tehát kereken 450 m2.

Ha meggondoljuk, hogy a ka zinó-egyesület 
mostani helyiségei csak 155 m2-nyi, a polgári kaszinóé 
még ennél is kisebb helyet foglalnak el, azt hiszszük, 
senkinek sincs oka attól félni, hogy a különböző gon- 
dolkozású és állású tagok szabad mozgása akadályozva 
lesz. A helyiségek továbbá úgy vannak a biliárdterem 
körül csoportosítva, hogy az utóbbit, ha a kaszinó 
évenkint tánczmulatságot akarna rendezni, táneztermül 
lehessen használni. A helyiségek magassága a földszin
ten 4, az emeleten 4, 5, a billiard-teremben pedig 6 
méter s valamennyi megfelő szellőztetéssel van 
ellátva.

Végül még felemlítjük, hogy az épület, melynek 
beépített területe (696 m2) jóval nagyobb a szomszé
dos uj erdészeti akadémia felénél s melynek kertjében 
még egy kettős kuglizó is lenne a Heincz-ház anya
gának felhasználása esetén — mintegy 25000 forintba 
kerülne. Ez az összeg oly csekély ahhoz a mérhetetlen 
haszonhoz képest, mely polgárságunk eddig szétszórt 
erejének testvéri munkára való egyesüléséből a város 
társadalmára és magára a városra háramlik, hogy 
bátran reméljük, hogy annak biztosítása érdekében 
városunk valamennyi számottevő tényezője önként 
fogja kivenni a maga részét, s hogy az egyesek éppen- 
úgy, mint a pénzintézetek lelkesedéssel fognak áldozni
— ha ugyan a biztos kamatozás áldozatnak nevezhető
— arra az intézetre, mely arra van hivatva, hogy vá
rosunk egészséges közszellemének forrásává s a város 
jövőjébe vetett bizodalmunknak egyik erősségévé 
legyen.

KÜLÖNFÉLÉK.
— Személyi hírek. Svehla Gyula bányaigazgató 

kir. föbányatanácsos ma vasárnap érkezik vissza hiva
talos kőrútjából. — Farbaky István orsz. gyűl, képvi
selőnk haza érkezett.
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A nagy heti és húsvéti egyházi szertartások 
és isteni tiszteletek sorrendje:

A rom: k a t h. egyházban: ma virágvasár
napján fél nyolcz órakor reggel a Szent Katalin, fél 
kilencz órakor a plébániai templomban bárka szentelés, 
szent mise és passió.

Szerdán, csütörtökön és nagypénteken d. u. 4 
órakor lamentácziók a plébániai templomban.

Csütörtökön 8 órakor a Szt. Katalin, 9 órakor a 
plébániai temlomban szent mise.

Pénteken 7 órakor a Szt. Katalin, fél 9 órakor 
a plébániai templomban sirbatétel, a Kálvárián és a 
Havas Boldogasszony templomban szentség kitétel, 
fél 8 órakor este a plébániai templomban Heyden 
„Isten hét szava" (Stabat mater).

Szombaton 7 órakor reggel a Szt. Katalin, 8 
órakor a plébániai templomban tűz és viz, valamint 
húsvéti gyertya (pascalek) szentelés, délután 4 órakor 
a kálvárián, 5 órakor a Havas Boldogasszony, fél 8-kor 
a Szt. Katalin és azután a plébénia templomban fel
támadás, körmenettel.

Husvét vasárnapján 8 órakor a Szt. Katalin. 9 
órakor a plébánia templomban nagymise, előbbiben 
tót, utóbbiban magyar prédikáczióvaf. A plébániai 
templomban a zene- és énekkar Zsasskovszky Endre 
gyönyörű miséjét fogja előadni özv. Schuszler Lajosné, 
Berzeviczy Margit és Knezovits Irma úrnők ének közre
működésével.

Hétfőn zenés ünnepi nagymise lesz a plébániai 
templomban.

Az ág. evang. egyházban: ma, virágva
sárnapján reggel 8 órakor tót, 10 órakor magyar is
teni tisztelet. Nagypénteken német isteni tisztelet, ál
dozás és passió éneklés. Husvét vasárfiapján 8 órakor 
tót, 10 órakor magyar isteni tisztelet áldozással az 
egyház javára. Hétfőn 8 órakor tót, 10 órakor ünnepi 
magyar isteni tisztelet áldozással a lelkész javára.

— Kinevezés. Krepuska Lajos dévai államépité- 
szeti mérnököt, főispánunk városi mérnökké nevezte 
ki. Az újonnan kinevezett mérnök, kire sok teendő 
vár, állását már elfoglalta.

— Halálozás. Nikolay Alajos nyug. kir. bánya- 
felőr és steffultói birtokos múlt szerdán meghalt és 
nagy részvét mellett temették el múlt pénteken. — A 
boldogultat gyermekei s nagyszámú rokonok és isme
rősök gyászolják.

— A múzeumok és levéltárak országos felügye
letével megbízottak közül városunkba Eejérpataky 
László és Hammercr Ernő urak lettek a kormáuy ál
tal kiküldve, kik nem sokára városunkat ily minőség
ben megfogják látogatni.

— Adomány. A selmeczi népbank a helybeli 
kér. kath. nagygymnásium segélyző egyesületének 20 
(húsz) frtot adományozott, mely kegyes adományért 
ez utón is köszönetét mond az illető intézet elnöksége.

Panek Ödön, gymn. igazgató.
— Az Országos Bányászati és Kohászati egylet 

központi választmánya ma vasárnap d. e. a bányász 
akadémia tanácstermében igen érdekes ülést tart. 
Tárgyalásra kerül ugyanis Tetmayer indítványa az 
akadémiának műszaki egyetemmé leendő emeléséi öl. 
A tárgyaláson, melynek eredményéről jövő számunk
ban beszámolunk, részt fognak venni: Sóltz Vilmos, 
Pachmayer, Rónay, Andreics, Schréder, Tetmayer 
Münnich K., Marlinyi, Gretzrnácher, Faller K., Sobó, 
Reitzner, Farbaky, Borbély, Székely, Clement, Bárdossy, 
Kachelman F., Hoznék, Cséti és Litschauer. Az idegen 
vendégek magán házakban vannak elszállásolva.

— A selmeczi kereskedői ifjak társulatának 
derék alelnöke, Bodnár János, a Tibely-féle üzlet 
vezetője Iglóra távozik, hol egy tekintélyes pénzintézet 
választotta meg hivatalnokának. A mig egyrészt saj
náljuk, hogy a kereskedői társulatban is közkedvell- 
ségü szakavatott üzletvezető városunknak búcsút mond, 
de egyszersmind minden jót kívánunk ujabbi alkalma
zásához és működéséhez, melyhez a pénzintézet résztu
lajdonában levő „Iglő-fürdő" kezelése is tartozni fog.

— Tüntetés egy akadémiai tanár ellen, A 
múlt héten az első éves bányász akadémiai hallgatók, 
Fodor László akad, tanár ellen tüntettek és előadásairól 
teljes számban elmaradtak, mig azután az akad, igaz
gató szavaira hallgatva, a tüntetést abban hagyták s 
most szent a béke. A tüntetés oka — állítólag — az 
volt, hogy Fodor L. akad, tanár olv bánásmódot akart 
volna gyakorolni hallgatóival szemben, mint az nem 
felsőbb tanintézetekben, kanom középiskolákban van 
szokásban.

— A nagy hangverseny, mely tánczczal egybe
kötve az apácza-zárda Kolos intézete javára e hó 
23-án fog a városi vigadóban megtartatni, nagyon 
fényes sikerűnek Ígérkezik. Horváth Béla főispánunk 
neje ő méltóságát már levélileg felkérte a rendezőség 
és a közönség nevében is Krausz Kálmán főrendező, 

hogy a védnökséget elvállalni kegyes legyen. A hang
verseny műsora is már megállapittatott, még pedig:

1. „Angyalkar.“ Előadják a zárda felsőbb osztá
lyainak növendékei. 2. „Zongora konczert." Elődja özv. 
Berzeviczyné u. h. 3. „Szavalat." Előadja Margótsy Gizi 
k. a. 4. „Erdei áhitat." Müdal Abt Ferencztől. Előadja 
a vegyeskar. 5. „Simphonia 30. sz.“ Mozarttól. Előadja 
a zenekar. 6 „A juhász vasárnapi dala." Müdal Wé- 
bertől. Előadja a férfikar. 7. „Magyar ábránd." Hegedűn 
előadja Knoblauch Richard. 8. „Magyar király" induló. 
Énekkar zenekisérettel. — Közreműködők : őzv Ber
zeviczy ő nagysága, Margit és Marcsa leányaival, Suszter 
Zefa, Fekete Emmi úrhölgyek. Hidvéghy Árpád, Hla- 
vathy József, Haverla József káplánok ; Király Ernő 
Fekete István lyceumi tanárok; Altman Imre, Csányi 
Ottó, Dobó Sándor, I< iss Frigyes, Swott Lajos, Szpiska 
Mihály városi tisztviselők : Knezovits Adolf, Andreides 
József, Kellner Aurél, Urbán V. kincstári tisztviselők 
és a polgári dalkör tagjai.

A nagy rendezőség 100 tagból fog állani. A hang
verseny rendezés élén Bachraty József polgári dal- és 
zeneköri karmester áll.

— A törvényhatósági bizottság ünnepi köz
gyűlése — mint azt már megírtuk — e hó 11-én déli 
12 órakor tartatik meg a városháza tanácstermében. 
Az ünnepi közgyűlést megelőzőleg 9 órakor a Nagy- 
Boldogasszonyról nevezeti templomban, 10 órakor az 
ág. evang. és 11 órakor a zsidó templomban isteni 
tisztelet lesz. — Az ünnepi beszédet Szitnyai József 
polgármester fogja elmondani. — Másnap kedden tar
tatik meg a törvényhatósági bizottság rendes havi 
közgyűlése ugyancsak Szitnyai József elnöklete alatt. 
A rendes közgyűlés igen érdekes ügyeket fog tárgyalni, 
melyek közül különösen kiemeljük: A sorozás ered
ményét közli a polgármester; be lesz mutatva az er
dészeti kísérleti állomások rendszeresítéséről szóló 
szabályzat; egészségügyi vizsgálatokról, a betegápolási 
alap 1897. számadásokról, a légszeszgyár 1897. szá
madásáról ssóló előterjesztés. Szőnyegre hozatik a 
harmadik vonat közlekedésének behozatala és a tarif 
díjtételeinek leszállítása. A tanfelügyelő jelentése a 
városi iparos tanoncz iskola részére kieszközölt 500 
frtnyi államsegély tárgyában ; több vármegye pártolás 
miatti átirata; be lesz mutatva a szarvasmarha, sertés 
és juh tenyéstésre vonatkozó szabályrendaletekef, vala
mint a szandriki ezüstáru gyárnak a hodrusi hon
védemlékre szánt koszorúja ; kívánatos volna, ha az 
a városi levéltárban őriztetnék meg és esetről-esetre 
a hodrusiak kívánságára kiszolgáltatnék.

A közigazgatási bizottság folyó havi gyűlése 
e hó 5-én lesz Szitnyai József polgármester elnöklete 
mellett, mert főispánunk akadályozva van az ide
jövetelben.

— Selmecz-Bélabánya yáros közigazgatási 
bizottságának 1897. évről szóló jelentése előttünk 
fekszik és nem habozunk kijelenteni, hogy e jelentés 
remek alakban hűen tükrözi vsisza közigazgatási álla
potainkat, e város óhajait és aspiraczioit és különösen 
gyönyörűen és igaz, hamisitallan érzelemmel és indo
kolással van benne felsorolva a modern humánismus 
követelménye, melynek teljesítése közóhajt képez. A 
közigazgatás államosítására, a betegápolási ügyre, a köz
rendészet reformálására, városunk specziális viszo
nyaira, kereskedelmére, iparára; hatalmasan haladó 
magyarosodására vonatkozó része e jelentésnek mig 
magában viseli a benső igazság magvát, addig meg
kapó formába is van öntve. Szóval gratulálunk e 
klasszikus tartalmú és szépségű jelentés megszerzőjé
nek. Teljes szívvel és lélekkel csatlakozik városunk 
közvéleménye e jelentésben elmondottakhoz és kívánja, 
vajha az ne csak hivatalos sablonos aktának, hanem 
egy számot tevő állami tényező megnyilatkozásának 
tekintetnék illetékes helyen!

— Valetánsok. Bányászati és erdészeti akadé
miánk valetáns hallgatói f. é. márczius 26-án tartották 
szokásos tisztviselő választásukat, mely alkalommal 
Krause Tivadar szótöbbséggel elnökké, Mráz Gábor 
pénztárossá és Nickmann Richárd jegyzővé lettek meg
választva. Örömmel vesszük tudomásul a választás 
ilyeténi eredményét és biztosan reméljük, hogy a va
letáns ifjúság által adott szép mulatság a régiekhez 
híven fényesen fog sikerülni.

— A Szitnya-Osztály közgyűlését múlt hó 28-án 
tartotta meg Szitnyai József elnöklete alatt. A köz
gyűlésen elég szép számban jelenlek meg a tagok. 
Állmán Imre titkár felolvasta szépen megírt jelentését 
mely az osztály múlt évi működéséről számolt be. 
Ezután Csiba István pénztárnok terjesztette elő a múlt 
évre vonalkozó pénztári jelentését és a f. évi költség
vetést. Ez utóbbinál lapunk szerkesztője az iránt 
szólalt fel: nem lehetne-e csökkenteni a központba 
szolgáltatott járulékot, mely majdnem annyit tesz ki, 
mint a mennyi az osztálynak saját czéljaira marad, 
azaz, 120 írtnál többet évenként. Ezen indítványhoz 
Bárdossy Antal és az elnök szólott hozzá, kik e kérdés 
tárgyalásával a választmányt kívánták megbízni, mit 
a közgyűlés a számadásokkal és előirányzattal együtt

el is fogadott. A közgyűlés azután Muszka József 
korelnök elnöklete alatt megejtette a tisztujitást, mely
nek eredménye az lett, hogy egyhangúlag megválasz
tanak : elnöknek Szitnyai József, ügyvivő alelnöknek 
lirts Rezső, ennek oldala mellé helyettesének Király 
Ernő, ki egyszersmind újból az osztály könyvtárnokává 
lelt, a visszalépett és hervadhatatlan érdemeinek elis
meréséül örökös tiszteletbeli titkárnak nagy lelkesedés
sel megválasztott Altman Imre helyébe titkárnak Fekete 
István, jegyzőnek Kuti István és pénztárnoknak újból 
Csiba István. A választmányi tagok, valamint a két szám
vizsgáló, a régiek maradtak. Az összes tisztviselőknek 
jegyzőkönyvi elismerés és köszönet szavaztatott és 
I irts Rezső indítványára határozatba ment, hogy a 
felső-rónai sétány a „Szitnyai sétány" nevet nyerje. 
Utasittalolt a választmány, hogy az osztály alapszabá
lyait, melyek már a haladott kornak meg nem felelnek 
átdolgozás alá vegye és a jövő, esetleg rendkívüli köz
gyűlésnek ez iránti javaslatait előterjessze. Felolvastattak 
a báró Eötvös, Téry, Thyring, gróf Teleki Sándor, 
Holteld és Pattantyús Ábrahám üdvözlő táviratai. A 
budapesti egyetemi osztályt Westhoff akad, hallgató 
képviselte, ki e minőségben az elnök által meleg sza
vakkal lett üdvözölve. Szitnya-Osztályunk jövőbeni 
működésére nézve utalunk mai vezérczikkünkre, na
gyon óhajtanok, ha ezen irányzat megvalósulna és 
meggyökerezne. < ' ■ .

Rendőri hírek. Verekedés a kávéházban. A kalabriák 
és pikkolók füstös, szürke hazájában ádáz harczizaj 
keletkezeti folyó hó 28-ára virradó éjjelen. Két vitéz 
bajnok nem elégedett meg a csendes polgári ’ mulat
sággal s asztalok, székek és fejek betörésével tette vál
tozatossá az egyhangú mulatságot, melyet azonban 
megrontott a rendőrség, mely hirtelen megjelenvén, 
lehűtötte a két vitéz harczi kedvét. — A hernyó pusz
títást rendelte el a múlt héten a rendőikapitönyi hi
vatal. Vizsgálat fog tartatni e hó első felében, s a ki 
a rendeletnek nem tett eleget, szigorúan fog bűntettetni 
— Vizet a padlásokra. A tűzveszélyek elkerülése végett 
e hó elejétől kezdve felteendők a vizes edények a 
házak padlásaira. Fölhivatik ez utón is a nagy közön
ség, hogy ne feledkezzék meg erről, mert a kapitányi 
hivatal az eddiginél szigorúbban fogja büntetni a 
mulasztókat. — Betörési kísérlet. A múlt héten isme
retlen tettesek betörtek Walmrath Nándor bélabányai 
lakos házába, de nem vihettek el semmit, mert a tu
lajdonos elzavarta a betörőket. — Ágyú tolvajok. A 
múlt héten szerda napján Faraó két tót ivadéka el
lopott a kálvária hegyről három mozsár ágyút. Meg
szállt a azonban őket a bűnbánat s három nap múlva 
visszaszállították az ellopott ágyukat. No de ilyet! — 
Betörési kísérlet. Özv. Molnárnénak a Kálvária alatti 
majorjába múlt szerdáról csütörtökre menő éjjel, is
meretlen tettesek betörni akartak. Már tág nyílást is 
törtek a kamra falábai midőn a neszre figyelmesek 
lettek a házbeliek és a tettesek elillantak.

— Nincsen rendőr. Általános a panasz és jogos 
is nagymértékben, hogy nincsen rendőr. Legutóbb a 
múlt héten nem lehetett a vasútnál egyet sem látni, 
pedig ha valahol, hál itt lenne szükség reá. Három 
esetben is megtörtént, hogy rendőri segélyre lett volna 
szükség az állomáson, de hát rendőr bizony nem volt 
sehol. Utánajártunk a dolognak, mert úgy tudtuk, hogy 
rendes körülmények kézölt a vonatok közlekedési ide
jében mindig, ott kell lennie egy őrszemnek. A kapott 
felvilágosítás meggyőző, de nem kielégítő. Meggyőző 
ugyanis az a kijelentés, hogy nincsen rendőr. Nincsen, 
mert a 12, mond tizenkettő emberből négy beteg, egy 
fogházőr, égy kézbesítő, egy hivatalszolga, marad tehát 
a külső szolgálatra, a közbiztonság megóvására, az 
igazán rendőri szolgálatra 5, azaz őt ember. Ezeknek 
kellett tiz napon át éjjel-nappal szolgálatban lenni a 
szükséges felváltással. — Nohát igy nem lehet csodál
kozni, ha napirenden van a lopás, betörés, verekedés, 
éjjeli csendzavarás. — Nem kielégítő azonban a fel
világosítás, mert hát az mégsem járja, hogy egy város, 
egy törvényhatósági város, egy tizenhatezer lakossal 
biró város összes lakosságának vagyonát, közbizton
ságát, nyugalmát oly kevésbe vegyék az illetékesek. —- 
Tudjuk, hogy felszólalásunk kiáltó szó marad a pusz 
tában. Meg vagyunk szokva ahhoz, hogy a közönség 
érdekében telt felszólalásaink meghallgatást nem talál
nak. Hogy azonban az eredménye ezúttal ne maradjon 
el, ajánljuk a következő javaslatot: Határozza el a 
nömös tanács, hogy 1. a rendőrnek aludni és beteg
nek leeni nem szabad; 2. szolgálatban minden rendőr 
hármat számit s igy köteles egyszerre három helyen 
ott lenni; 3. mert különben elcsapatik! — De azért 
röndnek muszáj lönyi!

— Vidéki hírek. Vonatszaporitás. Mint hírlik, 
május hó elsejével a Léva—Garam-Berzenczei vonalon 
a vonatok számát megszaporitják. Ugyanis Léváról 12 
óra után fog indulni egy vonat. Garam-Berzencze felé 
s egy pedig délután 6 órakor Garam-Berzenczéről Léva 
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felé. Mindenesetre igen előnyös lesz ez a Szklenó és 
Vihnye fürdőbe ránduló közönség számára. Ezen ok 
késztető az üzletvezetöséget a vonat közlekedések meg- 
szaporitására. (Bár csak nekünk is adnának egy har
madik vonatot. Szerk.) — April hó 11-ik napját Új
bányán, Zsarnóczán, Bakabányán, Hodruson, Korponán, 
Báthban — mint onnét írják nekünk — meg fogják 
ünnepelni.

— Második osztálysorsjáték. A második osz- 
tálysorsjátékre szóló sorsjegyek az elárusitó helyekben 
már is kaphatók. Lapunk kiadóhivatala is árusítja e 
sorsjegyeket és elfogad nagyobb sorsjegy mennyiségre 
szóló előjegyzéseket, illetve megrendeléseket is. Tudva 
levő dolog, hogy az általunk eladott sorsjegyekből a 
feléeél több kisebb nagyobb nyereménynyel huzatotl ki 
az első osztálysorsjátéknál.

— Kinematograph mutatványok. ZlinszkyAn- 
drus múlt csütörtökön kezdte városunkban kinema- 
tograph mutatványait, melyek annál érdekesebbek, 
mert phonograffal vannak egybe kapcsolva. A múlt 
csütörtöki mutatvány igen szépen sikerült és a közön
ségnek érdekes estét nyújtott. Ma vasárnap este lesz a 
Sembery-teremben az utolsó kinematograph mutat
vány, melyre felhívjuk közönségünk figyelmét.

— Le akarta lőni a szeretőjét. Luplák János 
bélabányai munkás, ki garázdálkodások, verekedések és 
testi sértések miatt már számtalanszor volt megbün
tetve le akarta egy revolverre] lőni szeretőjét, egy 
ledér életet folytató özvegy asszonyt, kinek férje, fele
ségének kicsapongó élete miatt, öngyilkossá lett. Lup- 
tákot vad szándékában megakadályozták és a helybeli 
járásbírósághoz bekísérték e közveszélyes embert.

— Mégis lesz a Rónán nyaraló még pedig az 
idén júliusig, ugy,J hogy már e nyáron fog lehetni, 
ott tánczmulatságokat rendezni és a nyaralók is ellátást 
fognak ott nyerhetni. Persze, hogy ez ügyet is Krausz 
Kálmán vette kezébe és igy a siker el nem maradhat 
annyivei inkább, mert Sobó Jenő is segédkezik. A 
tervek, melyek szerint a vendéglő és tánczterem fel
építése 8000 írtba fog kerülni, már készen vannak és 
a részvények jegyzésére Krausz Kálmán már holnap, 
hétfőn bocsájt ki egy felhívást a közönséghez s aztán 
megtarlatik az alakuló közgyűlés. így hát e téren is 
haladni fogunk.

— Faültetés. Dr. Tóth Imre bányakerületi fő
orvos ez évben a városnak 1000 db diófát bocsájt az 
utak és utak melletti területek beültetésére, a mun
kálat folyamatban van, be lesz ültetve a Hodrusbá- 
nyára vezető ut a vöröskuti erdő ültetésig, a Szenl- 
György táróra vezető felső ut, a szent-antali ut, a 
tópataki ut, és Steffultóra vezető út, s a hiányok pó
toltatnak. Hogy a kiültetett fákat el ne lopják, a la
kosság számára, kik a polgármester vagy a főkapitány
tól utalványt hoznak, 4—500 db diófa oszlalik ki. 
Jelentkezés naponta 7—8 óra közt reggel a bányász 
kórháznál, mig a készlet tart.

— A F. M. K. E. 202 számú perselyét a minap 
fel kellet bontani, mert teljesen megtelt. A persely a 
régi kaszinó helyiségben van elhelyezve s benne január 
1-től 6 írt 86 kr gyűlt össze. Bár csak a többi per
selyek is igy telnének meg.

— Izraelita hullakamra. Tudvalevő dolog, hogy 
a város, a leányvár alatt, egy hullakamrát építtetett 
mely felekezet nélküli tekintettel közös czélra volt 
szánva, de keresztet illesztettek reá. Pauer János biz. 
tag ezt már egy Ízben szóvá is tette a közgyűlésen 
kiemelvén, hogy ha felekezet nélküli jelleggel kell e 
hullakamrának bírnia, akkor a keresztet oda nem kellett 
volna felállítani, mert zsidó polgártársaink azt haloltaik 
részére igénybe nem fogják vehetni. A kérdés végleges 
eldöntése akkor abban maradt. Most az izraelita hit
község azon kérelemmel fordult a tanácshoz s illetve 
ez által a törv- hat bizottsághoz, hogy a város nekik 
a temetőjük melletti területen egy külön hullakamnrát 
építtessen, mivel a meglévőt halottaik részére, a fentebb 
említett okból, igénybe nem vehetik. A helybeli izraelita 
hitközség e kérelme, tekintettel felekezeti szertartásaik 
követelményeire, az adott körülmények között méltány
lást érdemlő és igy hisszük, hogy azt a város teljesí
teni fogja és az izraelita hitközség részére egy külön 
hullakamrát építtet a temetőjük szélén.

— Soványodó utcza. Úgy van; napról-napra 
soványodik, az az hogy keskenyebb lesz az a gyalogjáró, 
mely az Erzsébet kápolna alatt, a kis patak mentén a 
légszeszgyár és vasúti állomás felé vezet. A Pacher- 
láróból kiszállított kőzetek mind nagyobb tért hódí
tanak el a vasútra siető közönség hátrányára. Helyütt 
már oly keskeny, s a mellett még a patak felé lejtős 
az ut, hogy kivált nedves, nyirkos időjáráskor, csak 
kis megcsuszamlás kell, s akaratlan fürdőben részesül 
az ember. Sötétben pedig azon járni valóban veszélyes, 
mert se inneni, se tulnan nincsen korlát. Ma-holnap 

ez a gyalogjáró egészen el lesz rekesztve a rá omló 
kövek által, s a ki a vasúti állomásra akar menni, 
kénytelen lesz kerülővel az országutat használni. Talán 
mégis méltányos volna, a közönség iránti tekintetből 
e közlekedési vonalat fentartarri. illetve azt ismét jár
ható állapotba helyezni.

— Hogy juthat az ember a városnál négy 
darab léczhez? Először fel kell keresni a városi gaz
dasági felügyelőt, ki teihelvényt állít ki a 4 db lécz 
áráról 1 írt 04 krról. azután e lerhelvénynyel el kell 
menni a város tekintetes gazdasági tanácsosához, ki 
azt aláírja, ha éppen a hivatalban van, ha máshol van 
elfoglalva, akkor várni kell mig hivatalba jön, inéit 
helyettese nincsen. Ezzel a gazdasági tanácsos ur által 
aláirt lerhelvénynyel azután a városi számvevőséghez 
kell menni, hol azt elkönyvelik, számfejtik slb. mig egy 
számtiszt is aláírja. Azután a polgármester, vagy he
lyettese aláírását kell megszerezni és igy az- össze vissza 
könyvelt és sokak által aláirt terhelvénynyel végre eljut 
az ember a városi pénztárba, hol az 1 Irt 04 krt lefizeti 
és erről nyugtái kap. Most e nyugtái át kell adni a 
gazdasági felügyelőnek, ki legkésőbben most már kijelöli 
az óvár udvarán fekvő városi léczekből a 4 dbot és 
te mcgkönnyebülten szállíthatod azokat rendeltetési 
helyükre. — Ennyi fáradságba, utánjárásba kerül 4 db 
lécz megszerzése a várostól. Hát mi értelme van annak 
a teketóriás, előre — bocsánat az imparlamentalis ki
fejezésért — eljárásnak. Hát a gazdasági felügyelő nem 
adhatná ki az elszámolás kötelezettsége mellett neki 
átadott városi faanyagot, melynek árával azután ő tar
tozna beszámolni. Mi czélja van annak, hogy a közön
ség ily tekervényes utakon végig hurczoltassék. És 
azután! Nincs közgyűlési határozatunk, mely utasítja 
a város tanácsát, hogy anyag raktárt létesítsen? Hol 
van ez az anyag raktár ? A papiroson ? Pedig ha ilyen 
léteznék, polgáraink meg lennének kiméivé ezen ósdi bor- 
zadalmas vekszálásnak,ha a várostól valami faanyagot 
venni és igy annak hasznot nyújtani akarnak! Városi 
anyag raktárt kérünk ! És el az elavult ezopfos hiva
talos vekszálással.

— Bár csak igaz volna. Magyar székvárosunk
ban német nyelven szerkesztett, jobban mondva csupa 
hirdetése]! és reklámokkal összeállított „Ungárischer 
Metallarbeiter" legutolsó számában ezen czirn alatt: 
„Bányaáldás Magyarországban" azt újságolja, hogy 
Selmecz es Körmöczbányán roppant gazdag szinara- 
nyat találtak — több kilo súlyban — egy évszázadok 
óta elhagyóit, tárnában és ez arra következtet, hogy 
ott egy hatalmas aranyérnek kell lennie, mi a beava
tott körökben méltó feltűnést kelt, de a nagy közön
ség előtt mélységes titokban tartatik. Most azon fognak 
törekedni — mondja la jeles „szaklap" — hogy egy 
csatorna által a vízzel elárasztott bányarészt vízmen
tessé teszik, mely csatorna a Garam folyóba nyeri 
torkolatát és azután —óriási lendületet nyer az arany
bányászat. A jámbor reklám lap e „csatorna1* alatt, 
bizonnyára a már évszázados munka után elkészült 
Il-ik József altárnát érti, mely mint tudva van, csak
ugyan a Garamba nyílik; de hogy az egész gaz
dag aranyér históriája csak — sajnos — mesebeszéd, 
azt mi legjobban tudjuk Selmeczbányán s nem akar
nánk a „Fortuna" sorsára kerülni, ennyit a külön
ben bányász szakkörökben számot amúgy sem tevő 
„Ungárischer Metallarbeiter“-rel szemben, a valósághoz 
híven konstatálni jónak látunk.

— Márkus M. ezukrászata Selmeczbányán. 
Deák-Ferencz-utcza 7./I., saját ház. (Alapittatolt 1830.) 
Valóban érdemes megtekinteni azt a sok szebbnél- 
szebb ezukornemüt, mely a húsvéti ünnepek alkal
mából mint ajándéktárgyak e regi üzletben kapha
tó különféle árakban. Ugyanott kaphatók lesznek az 
ünnepekre az ismert jó izű diós és má,kos kalácsok.

— Klincsok Náczó hundstosziar okoskodásai.
A „kraezfiliár,, aztat gondolja magáról hogy ő van a.legoko

sabb ember, s én még vágyom csak Náczó; pedig hányszor átjártam 
az eszinek neki!

Ha nem akaródzik „tárolni11 vágyom olyan beteg, mint egy 
kolerás. Ha jön a „spehár11 vágyom heptikus, ha elmegy a spehár, 
vágyom elektritikus.

Kinek a hegybányai bányász banda musikálja halotti marsot 
teraetísin, az már égiszén halott s nem lehet tetszhalott, muszájna 
neki különben felébrednyi.

A „bradszká truglicza11 ez idő szerint üresedisben van. Meg
töltésére még pályázatot nem olvastam.

Zenyém fiatal barátomat, a Stefot, besorozták. Nagy örömé
ben jól begájsztolt s mikor hajnalban a klopacska hangjaira a szokott 
módon felébredt katonás álmából, gájsztos fejével már huszárnak 
képzelte magát s mérgesen kiáltott fel: „ebadta, eső tam klope'?'?“

Én mindig azt mondom; bányásznál kezdődig az ember, 
ablegát is csak bányázz lehet; zenyém asszony pedig azt mondja: 
„Sztarki te vagy az legkülömb Náezko1.

A , proviziánsok11 a bányák „hadastyánai11 és még sincs 
„vetei an'1 egyletük ! — — Jobban szeretek itthon lenni a veszé
lyes bányában, mint katonának a kaszárnyában.

A kamarális pán hajdukoknak és disz banyikoknak hogy 
szotyolistáknak ne tartsák őket — a veres nadrágjukat más színre 
kellene befestenyi. — Múltkor kérdi tőlem a Hutman ur: „miért 

sírsz olyan keservesen Náczkó ?“ Mondom „mert szeretnék én is 
Háutman lennvi „

Mondják hogy tudósos bányász urak elektritikus világítást 
hoznak bányákba s akkor nem kell „kahanyeez11. Mivel világítom 
ínagamnak, ha be vagyok „gájsztolva ?“

Tudósos bányász urak azt is hiszik, már nincs bányákban 
gazdag érez, hej bo prisszám 1 van elég csak kell m e g t a 1 á 1 n y /.

Ha én volnám oszvíezeni pán direktor, csinálnám elhagyott 
zúzdákból munkás kvárféljok.it.

A barátom. Vidlieska Hanzó, olvasta az újságból azt, hogy 
kohófüstből akarnak műtrágyát esinálnyi. Van nálunk elég termő 
szeles trágya, minek műtrágya ?

Ha sütni lehetne sehlichből jó kenyeret, főzni kövekből gaisz- 
tot. fizetni porcziot kanoezhamuval" és esinálnyi agyagból ruhát 
akkor nem cserélem bányászminiszterrel, ki a minap nálunk járt 
a tudósos hogy bányászoknak diplomát adjon.

Tegnap nagy falragaszt olvastam, mely magyar és tót nyelven 
van nyomtatva. Okoskodni kezdtem a tóton, de nem értem belőle 
semmit sem. Azután kiböngéztem a magyarból, hogy egy nagy 
bolt olcsó portékát akarja árulnyi. Még a dédapám sem beszilt igy 
tótul, mint az Írva van.

A jövő héten többet fogom magamnak kiokoskodnyi. Addig 
is: „Pochválen!11

Szerkesztői üzenet Bányarészvényes. — Ön azt 
panaszolja nekünk , hogy a várostól az | államkincstár által megvá
sárolt „Finsterort11 b.inyarészvényeit a város még mindig nem vál
totta be pedig a bánya vételárát az állam kincstártól már meg 
kapta és hogy meg lett Ígérve a részvények be váltása múlt évi 
szeptember havában és később ez évi ináreziusjhavára. Most — pana
szolja ön — márezius már is elmúlt és a város ebbeli Ígéretének 
s illetve kötelezettségének még mindig nem tett eleget. Egyben 
kérdi tőlünk, hogy mitévő legyen? No hát mi csak azt mondhatjuk, 
hogy várjon; mert a türelem, talán csak hányarészvény-bevál- 
tást is terem Ha várni nem akar, sürgesse erélyesen a beváltásta 
„tisztelt (város} házban.11

Selmeczi teleton-hirmondó tudósítása, 
Zóná idő : april 3-ika. vasárnap d. e. 9 óra pontban. 
Művészgárdánk sok erkölcsi sikerrel és még több esuszpajzba 

való babér levéllel Budapestről visszajött Ez a kirándulás t. hall- 
gatóinkra nézve is annyiban hasznos lesz, hogy művészeink ott 
eltanulván a legújabb opera — operett és kupié darabokat, azokat 
már e héten elő is adják.

E heti műsor a következő lesz.
1. Szerelmi kettős a Snajder Fani operából Elő

adják Manszi néni és Maezováry úr.
2. Rovnyai emlék, Kupié Előadja Rovnyai bakter úr,
3. Szirének kara. Előadják a macskazénélő úrfiak.
4 Helyre Kati, Sajó kutyám és borjúbogés kiséret 

mellett az összes művészek
Monstrum hangversenyünkre felhívjuk b. h. figyelmét

Külföldi híreink,
Washingtonban a háború réme fenyegeti az embereket 

ez hatással van
M a d r fd r a is, hol a spanyol viasz ára hallatlan magasra 

szökött, mert ezzel akarják
Párisban lepecsételni az emberek száját, kik a Dreyfus 

ügyet tovább firtatják, a mi nem válik hasznára
Szerbiának, mely a tisztek fizetését párisi kölcsönből 

akarta kiutalványozni, ámbár
Görögország az idei görögdinnye termésből akarja 

fizetni a hadi sarezot, melyből
Törökország a szultánnak gyémánt esibukkot csináltat, 

hogy ebből füstölve ne lássa
K i s - A z s i a örményeinek mozgolódását, a kik arra töreked

nek, hogy
Jeruzalem és Makó között meglegyen a telefon össze

köttetés.
Kréta szigete európai mintára uj alkotmányt kap képviseleti 

rendszerrel, városai rendezett tanács-és törvényhatósági joggal lesz
nek ellátva, akárcsak Magyarországon mégis azon megfordítással, 
hogy mindazon polgár vagy képviselő, ki az állam vagy város 
háztartási ügyeibe avatkozó, fegye'mi eljárás alá vonatik, és 12 
botütést kap talpára.

Belföldi hireink.
A fővárosi tanács községi adóval akarta sújtani a katonatisz

teket és a színházi belépti jegyeket, mivel ezt leszavazták,
Eperjesen behozták az agglegény adót, melynek meg lesz 

az az eredménye, hogy
Kassán a nőegylet kirándulást tervez a vidékre, hogy 

személyes tapasztalatokat tehessen a segély mikénti elosztása végett 
a mire

Beszterczebány a azzal felel, hogy a tisztviselőit a 
husvétra egy-egy sonkával ajándékozza meg, a mi tekintve az 
irséget

Turóczban a pánsziávoknak igy kedves lenne a haza és 
nem kívánnák a kancsukát, a mi ellen erősen opponál

Szabadka, a hol a pánszláv újságról lerántották az álar- 
cz.ot s az most nyomdát keres

Bak a bányán, itt azonban a lelkes magyar páll erős- 
védbástyája a magyar állameszmének és nem engedi, hogy

Korpona a néppárttal kokettirozzék és előkészítse a talajt 
a szocialismusnak, a mit nem 'smernek

Körmöczbányán, mert az izgató nem boldogul az 
emberekkel, mivel ezek a beszédközben elalszanak daezára an
nak, hogy

Léván kikövezik a főteret, meit egy városatya a sárba 
majd belefúlt, a mi nem lett volna oly országos csapás, mint

Kecskeméten a hízók pusztulása, a miért is a városi 
tanács elhatározta hogy a disznó állományt, ha kel! minden emberi 
eszközzel, fenn kell tartani, mert máskülönben

V á c z nagyszámú povalyacgai (úgyis mondják tróger) kény
telenek lesznek dolgozni, a mi a jelen század legnagyobb csodája 
lenne épolyan, mint ha

Szklenón a nyárra minden szoba tele lenne fürdőven
déggel, a minek egyrészt örülne

Zsarnócza, mert ktilönvonatot is látna robogni, a melyen 
a Szepességből szállítják a jeget

Esztergomba, hogy lehűtsék a városi tanács lelkesedé
sét, a mely a pótadót 100 perczenten felül emelte daczára annak, 
hogy a basilikát Bagyanba tolhatják.

kv%25c3%25a1rf%25c3%25a9ljok.it


Helyi híreink
Városunk egyletei között a turista egyletnek van a legtöbb 

tagja A tagok kétfélék:
Bel — és kültagok.
A beltagok:
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1. működök, kik fizetnek és járnak,
2. pártolók, kik egy keveset fizetnek, de nem járnak, 

A kültagok:
1. a kik elvből pártolók, ezek nem fizetnek, de járnak,
2. a kik elvből se nem fizetnek, se nem járnak,
3. a kritikusok, a kiknek csak a szájuk jár. Ezekfize. 

test várnak.
A vigadó melletti parkot, a mely a főutcza mellett van, a 

fővárosi városliget hátsó részének mintájára parkírozzák, ha kész 
lesz,épen olyan lösz; egy öreg anyókát a bizonyos házikójával már 
is szerződtettek bele.

A felső piaez lakói az éjjeli kiabálókat a nyert élvezetért 
sorban megvendégelik, már is nagy a versengés, hogy ki kezdje 
meg az invitálást.

Egy ánglius híres statisztikus nagy munkába fogott: ki a- 
karja számítani, hogy polgármesterünk egy évben hány törvényha
tósági, tanácsi, köz-, ipar-, nyaraló-, kaszinó-, társaskör-, dalárda" 
gyűlésen, ülésen, értekezleten és tanáeskozmányban vesz részt.

Hontmegyében a földosztó szoezializmust — ha találna lenni 
— sem a magyar, sem a tót, sem a német féken tartani nem fogja, 
hanem a — Horváth. (T. i. a Béla)

Közönségünkben olyan nagy az érdeklődés a turista egylet 
iránt, hogy a jelző karókat, fákat, feliratokat emlékképen széthordja

A°nyaraló részénytársaság alapszabályai megszöktek, a szi
ves nyomra vezető jutalmul ingyen nyaralásban részesül — a fűben.

Tavaly elkészül az uszoda, az idén készül hozzá a viz. 
Hírmondó.

Gyár: Alsó íííniior, Barsmegye.
Gyári főraktár: BAU1> APESÍT, Ai drírssy-nt S9. (I. ein.) 

Raktár: 15ÉCS, 3., SrilergasiM* 8-

A „SZAHDRE” e=üstání-gyír, 
mely az 1752-ben Selmeczbányán alapított Geramb J. J. unió tulajdona, 

saját vagy adott rajzok szerint előállít:

gCS" i n i 11 <1 e u in e m íí e x ü m t sí >• u t,
mint asztaldíszeket, gyümölcstartókat (jardiniéres-készleteket), zsirandolo- 

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

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

Szitnya induló.
_  A „s t e i n g r u b e n i mars" nótájára —

Fel az ős Szitnyának 
Magas ormára! 
Ki ember a talpán 
Jöjjön tornára 1 
Kocsin megy sok Pista, 
De nem a turista, 
Mert biz’ az nem lusta 
S maga lábán jár.

A Szitnya ormáról 
A kilátás tág: 
Lent lakó népségnek 
Érdekébe Vág, 
Hogy jól össze tartson, 
Nagy erőre kapjon, 
Károkat ne váljon; 
Mert sikerre vár.

De ha a Szitnyának 
Hive nem akad, 
És az ő osztálya 
Tag nélkül marad: 
Mi lesz majd belőle? 
Mint mondnak felőle? 
Azt. hogy semmi tőle 
Bánk már nem ragad.

Magas látkörére
Nem voln’ szükség itt ? 
Tán magas fensége 
Minket szűkre vitt. 
Ne maradjunk itt lent, 
De keressük ott fent, 
A mi a magasban 
Mindent meghódít.

A ki lassan lépdel 
Továbbra halad; 
De ki lépni nem tud 
Egy helyben marad. 
Lépjünk hát előre, 
Maradjon a dőre 
Lent a sivárságban, 
Sűrű köd alatti!

NYILT-TÉR*
Huzamosabb idő óta a légszesz nagyon sanyarú 

világítása mellett még egy más mizerabilitással állunk 
szemben. A légszesztartóból ugyanis használva vagy 
nem használva a világítást, kellemetlen, erős, büdös, 
főfájást okozó szag árad széjjel a helyiségben. Vevőim 
előtt, kik üzletemet látogatják és kiket ezen nagyon 
gyanús szag meglep, gyakran zavarba jövök. Több 
ízben kérdőre vonva a légszeszkezelőt e miatt, ennek 
valódi okát meg nem mondhatta és a bajon mindeddig 
nem segített. Indítva érzem tehát magam ezen utón a 
légszeszgyár gondnokságát eme tűrhetlen állapotra 
figyelmeztetni. Ha ezzel sem érek czélt, úgy legköze
lebb más világitó eszközzel leszek kénytelen a légszeszt 
pótolni.

G. A.
* E rovat alatt közlőitekért nem felelős a Szerk-

Közönség köréből.
Köszönetnyilvánítás.

Fogadják mindazok, kik felejthetetlen jó férjem 
Szappanyos Vilmos elhalálozásának szomorú alkal
mából mglyen érzett fájdalmamat részvétükkel enyhí
tették, hálás köszönetemet.

Ozv. Szappanyos Vilmosné.

S z k 1 e n ó - 1 ti r d ö! $$

Tisztelettel tudomására hozom a n. é- 
közönségnek. hogy'az általam bérelt

Szklenó-fürdöi 

vendéglőben 
képes vagyok úgy jó konyha, mint kitűnő 
minőségű sör, bor és kávéházi italok dol
gában t. vendégeimet kifogástalanul kiszol
gálni és hogy már a húsvéti ünnepektől 
kezdődőleg a természetes 

gőz- és tükör-fürdők is 
a kirándulók rendelkezésére állanak és igy 
e fürdők még az ünnepek alatt használatba 
vehetők.

Főiparkodásom leend tisztelt vendégeim 
teljes megelégedését kiérdemelhetni, miért 
is kérem nagyrabecsült pártfogását.

Kitűnő tisztelettel
BOCk JÁNOS,

vendéglős.
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A.pi’0 liirdeteseií.
Egy jó karban lévő ház kis kerttel a felső Rózsa- 
ulczában, egy zongora, egy szép állvány, jutányos 

áron eladó.

Megvételre kerestetik 2 db. selmeczi népbank 
részvény.

Egy 4 szoba, konyha, éléskamrából álló földszintes 
ház kis kerttel és udvarral, bérbe, vagy szabad

kézből eladó.
— Bővebbet megtudhatni a kiadóhivatalban. —

Bátor vagyok a t. közönség- b. tudomására hozni, hogy az alsó gyógy
szertár mögött

czukrász üzletemben
szép és uj diszit.ményü, húsvéti czukortojások és más húsvéti ajándékul igen 
alkalmas czukornemüek, tijmák és csokoládé dísztárgyak, valamint sütemé
nyek, tortafélék, dijós és mákos patkók stb.

asoa kaphatók.
Kalácsok, sütemények, diós és mákos patkók megrendelésre is készíttet és süttetnek. 

Köszönve az eddig is tapasztalt, nagyrabecsült pártfogást kérem azt továbbra 
is részemre biztosítani. Kiváló tisztelettel

TUSCHL GUSZTÁV,
czukrász

ixxxxxXXxxxxxxxxxxxxi
Ügyes, megbízható
eléLXia.sítóxj.ő-t

trafikba keres:
Özv. Till Dénesné.

Tudomásm’!
Bátor vagyok a n. é. közönség b. tudomására 

hozni, hogy Peri Benő budapesti czég 

varrógép és kerékpár 
raktárának; Neutvicz József braunai (Cseh
országi) czég 

fafüggöny-redők (rolók) 
raktárának és Reissenzahn Antal budapesti 

gazdasági gépgyárának 
képviseletét és illetve a nevezett czégek gyárt
mányainak elárusitását Selmeczbánya és vidé
kére magamra vállaltam.

A midőn ezt a n. é. közönség becses tudo
mására hozni van szerencsém, egyben értesítem, 
hogy megrendeléseket üzletemben is elfogadok, 
de személyesen is bátorkodni fogok megrendelé
sek végeit tiszteletemet tehetni.
Varrógépek, gazdasági gépek s a legjobb minő
ségű kerékpárok részletfizetésekre is adatnak.

A n. é. közönség nagyrabecsült pártfogását 
kérve maradok kitűnő tisztelettel

Hodrusbánya, 1898. april havában.
Steinen Ignácz,

kereskedő.
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értesítés
Mindennemű félreértések kikerülése végett kénytetve érzem magamat ( 

annak köztudomásra hozatalára, hogy az. új apáczazárda épületében meg-\í 

nyiló üzlet tulajdonosa: j
Weisz Lipót úr, sem testvéri, sem egyáltalán rokoni vagy bár- ■' 

mily üzleti viszonyban velem nem áll.
Ezen kijelentésemre csupán családi, üzleti régi viszonyaim és a név

azonosság kényszerit.

Ezzel kapcsolatban van szerencsém a n. é. közönség b. tudomására hozni, J

I mondhatom — elismert és kellőleg méltányolt C
A 1 < TJ Irl A, Z A Al JL rr >

a Sfanga-Téle Iiázten) . J
f. é. május 1-től két újabb helyiséggel kibővítem, úgy, hogy most a legnagyobb ) 
igényeknek is képes leszek megfelelni áruházam dús választékú felszerelésével. ‘

Kérve az eddig is mély köszönettel tapasztalt pártfogást, maradok tisztelettel
WEISZ xLE'OLF.

hogy kitűnő, olcsó, tartós, szolid áruimról immár eléggé ismeretes és —- köszö
nettel

EZla.<ló kert.
Egy igen jó és védett, helyen fekvő, különösen 

gyermekekkel bíró családoknak alkalmas gyü- 
möicsöskert

0J ÜZLET MEGNYITÁS!!! •
Bátorkodom a helybeli és a vidéki nagyérdemű közönség becses tudomására hozni, 

hogy Selmeczbányán a Deák Ferencz-utczában (Ochtendung-féle házban)jutányos áron eladó.
Hol? megmondja a kiadóhivatal.

Uj divatáru üzlet.
Van szerencsém a nagyérdemű közönségnek b. 

tudomására-hozni, hogy a helybeli piaczon az uj 
apácza-zárda épületben

Weisz Lipót ezég alatt 
női- és férfidivatára üzletet 
nyitok e hó végével.

Összeköttetéseim a legnagyobb bel- és külföldi 
gyárakkal azon kellemes helyzetbe hoznak, hogy min
den czikkben, a legnagyobb igényeknek minden tekin- 
ben teljesen megfelelni képes leszek. Főtörekvésem 
leend, hogy a nagyérdemű közönség teljes bizalmát 
szolid üzleti eljárás és kiszolgálás által megnyerjem s 
fentarthassam. A nagy érdemű közönség becses párt
fogását kérve, maradok alázatos szolgája

Weisz Lipót.
Minták vidékre pontosan és díjmentesen 

küldetnek.

üveg* és porcsellánkereskedést rendeztem be.
Raktáron tartok: porczellán, lámpa, tükör, kép és mindennemű üveg árukat.
-rz.W 1 n rzf A I'íl n'a legnagyobb választékban.
Elvállalok az üvegszakmába vágó megbízásokat, u. m. kép, és tükör kerete

zéseket és ablak bevágásokat, a mely czélra, egy szakértő üzletvezetőt alkalmaztam.
A midőn fentjelzett uj üzletemre a n. é. közönség becses figyelmét felhívni 

van szerencsém, bátorkodom egyúttal arról is értesíteni, hogy előnyös összeköttetéseim 
folytán azon kellemes helyzetben vagyok, hogy úgy az áruim eladását, mint a bevágatási 
munkákat legjutányosabb árban eszközölhetem.

Ezen alkalomból egyszersmind bátor vagyok a n. é. közönség b. tudomására hozni, 
hogy üveg-, porczellán-, pipere- stb. árúim már mind megérkeztek és üzletem teljesen 
fel van szerelve.

A n. é. közönség becses pártfogását kérve maradok teljes tisztelettel

üveg- és porczellán kereskedő.
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házakhoz alkalom adtán minden e szakmába vágó czikkeket készségesen

Bátor vagyok a n. é. közönség becses figyelmébe ajánlani 
a Deák-utczában levő áruházamban nagy választékban kapható 

férfi divat-czikkeket, 
úgymint kalap, nyakkendő, ernyő, ing, valódi orosz 

0 és angol finom gyártmányú galosni, finom bőr- és
vászon bőrönd és finom prágai keztyü különlegességeimet. Egyúttal bátor vagyok a tisztelt közönségnek 
tudomására hozni, hogy a „Hückel J. fiai44 neutitscheini és „Bossi GÍUS utódai44 bécsi cégek 

xxxxxx KALAPJAIT xxxxxx 
az itteni piaczon egyedül és kizárólagosan csakis magam árusitom.
--------------------------- • MARK-czipő •---------------------------

p-
SJ ö

Ph
--

Bátorkodom a mélyen tisztelt közönség figyelmét egy uj 
czipő készítményre irányítani, mely „Mark“ védjegy alatt mint 
legjobb belföldi készítmény ismeretes és a versenyt a legfinomabb 
külföldi gyártmányokkal is kiállja. Ezen kitűnő, nem gyári, hanem 
kézi munkájú készítményt egyedül én árusitom e piaczon és 
miután ezen kiváló finom kivitelű, gyönyörű formájú és — a mi fő — 
nagy tartósságu készítmény, valóban minden, még a legfokozotabb 
igényeknek is megfelel: azon kellemes helyzetbe ■ vagyok, hogy 
a n. é. közönségnek megvételre oly czipőt ajánlhatok ebben, me
lyért teljes garantiát vállalhatok és megvagyok róla győződve, 
hogy a ki egyszer ily czipőt viselt és annak jóságát kipróbálta, az 
soha más czipőt, mint „Mark- 
czipőt“ nem focj vásárolni.
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•----------  9diza-uaVK ---------- *■
Köszönet nyivánitás.

A midőn köszönetét mondok a mélyen tisztelt különösen úri közönségnek az irántam tanúsított eddigi bizalmáért és azon szívélyességéért, 
hogy engem más idegen vevőknek is ajánlott, mi bizonyítékát képezi velem való teljes megelégedésének : egyszersmind biztosíthatom a 
tisztelt közönséget, hogy ezentúl még inkább fogok törekedni arra, hogy férfi-, fiú- és gyermeköltönyökkel legszolidabb és legolcsóbb 
módon szolgálhassam ki vevőimet.

Áruházamat a mostani évadra is dús választékban felszereltem a legújabb, legfinomabb és legjobb minőségű áruczikkekkel, miért 
is felkérem a n. é. közönséget ezeknek megtekintésére, a nélkül, hogy vásárolni kénytelenittetne; de azon kellemes reményben vagyok, 
hogy szép választékú áruim bevásárlásra indítani fogja nagyra becsült üzleti látogatóimat.

Remélve és kérve a további szives támogatását maradok kitűnő tisztelettel

Singer Miksa.
Á . •* . *

Nyomatott Joergcs Ágost, özv. és Fia könyvnyomdájában, Selmeczbányán. 1898.


