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Kiadó tulajdonos és felelős szerkesztő :

SZENTGYÖRGYI EDE.
Szerkesztőség és kiadóhivatal: Rózsa-utcza 61/111. sz. a. hová 
a lap szellemi közleményei és az anyagi rész is ezimzendő.

Előfizetési ára :
Egy évre.................................... 4 frt.
Fél évre..........................................................2 „
Negyedévre......................................................1 „

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

könyvkereskedésében.

Hivatalos, magán és nyilt-téri hirdetések megállapított díj

szabásunk szerint számíttatnak és minden általunk közölt 

hirdetésre felvilágosítás ingyen adatik.

Megjelen minden vasárnap.

Tisztelt előfizetőinkhez.
Felkérjük mindazon tisztelt előfizetőin

ket, kiknek előfizetésük lejárt, hogy azt 
megújítani szíveskedjenek, mert ellen eset
ben a lap további küldését kénytelenek 
leszünk beszüntetni.

A kiadóhivatal.

Vállalkozzunk !
Egy hét múlva lelik le a felsőrónai vendéglő és 

az uj kaszinó részvényei jegyzésének határideje. Még 
egy hetünk van tehát annak meggondolására, hogy 
akarjuk-e e két üdvös vállalat létesítését.

Gondoljuk meg még egyszer, azután cseleked
jünk.

Érdemes. Mert a felsőrónai vendéglő alapját ké
pezheti a nyaraló-telepnek, az uj kaszinó kiindulási 
pontja lehet különböző elemekből álló társadalmunk 
összeforrasztásának.

Hallomás szerint az első vállalatnak Krausz Kál
mán főkapitányunk odaadó buzgólkodása folytán már 
annyi a részvényese, hogy az úgyszólván biztosítva 
van; de a közös kaszinó irányában polgárságunk egy 
részéről, különösen kereskedők, iparosok, tehát állandó 
selmeczi lakosok részéről oly közönyt tapasztalhatunk, 
mely nagyon kérdésessé teszi á terv megvalósulását.

Ez okból hozzá szólok e kérdéshez még egyszer. 
Annál is inkább teszem ezt, mert szeretném, ha pél
dám által városunkban, egy oly sok intelligentiával 
biró városban az az irányzat jutna túlsúlyra, hogy 
ilyen közérdekű kérdésekben minél többen minél több
szőr nyilvánítanák ki véleményüket. Nem azért vannak 
újságaink, hogy azokban csak a szeikesztők mondják el 
nézetüket. * A négyszem közötti vagy gyűléseken tör
ténő megbeszéléseknek is kétségtelenül megvan a ma 
guk fontossága, de mégis mennyivel hatásosabb ennél 
a nyilvános véleménycsere. Eleink 50 óv előtt kivívták 
a sajtószabadságot, éljünk is vele '

Az emberi arcz- és emberi szemről.
— A „Selmecz.bányai HetilapS * * * * * 11 eredeti tárczája. —

S e szobrokon a szem nem szerepel; sima golyó
van a szem helyén ; de nem azért, mert a régi görög
szobrász nem ismerte a szem varázsát, nem tudta,
hogy a szem a lélek tükre, mivel nem tudott semmit 
a lélek érzelmeiről, és csak a lest érzéseivel törődött: 
jól ismerte az antik görök művész is a szem utánoz
hatván kifejezési képességét, s éppen azért, mert jól 
tudta, hogy a szemet sugárzó fényével, majdnem bűvös 
hatású kifejezésével a hideg márványból utánozni nem 
lehet, sima golyót illesztett a szem helyébe, 
igyekezvén a szem kifejezését is az arcz vonásai által 
visszatükrözni, a niüértö szemlélő képzeletére bízván a 
a szemel teljes életelevenségével oda gondolni. Vagy azt 
gondolja valaki talán, hogy az a kimélyilett kör és
szemcsillag az újabb szobrokon csak megközelítőleg is 
ábrázolja az emberi szemet ? !

Épen azon oknál fogva, hogy az emberi arcz és 
szemkifejezés ős időktől olyan rejtett irás, melynek 
megfejtésén fárad boldog-boldogtalan, sok ember, kinek 
érdekében van benső világát elrejteni, oly ki
fejezésre szoktatja arczát, mely kifejezés igen gyakran 
merő ellentétben van gondolataival, érzelmével. Hogy 
ez nem lehetetlenség, példa rá a színészek. Sőt alig 
van talán ember, ki bizonyos körülmények között ne 
igyekeznék arczával épen az ellenkezőjét mutatni annak, 
a mit érez ; ezt sokszor már a társadalmi udvariasság 
is megkívánja.

Nem szabad tehát minden arczmozdulatnak lé
nyeges jelentőséget tulajdonítanunk, de csalatkoznánk 
akkor is, ha első tekintetre valamely arczról követ
keztetést vonnánk a lélekre, a jellemre.

Ni m rég olvastam e lapokban Laikus tollából az 
emberi arczról irt tárczál, moly igen alkalmas arra', 
hogy az embert gondolkozóba ejtse, s elméjében egész 
sorozatai keltse a gondolatoknak, ötleteiknek és követ
keztetéseknek, s arra indítsa, hogy embertársai arczát 
megfigyelés tárgyává, tamilmánynyá tegye.

Hogy e tárcza tárgyául ugyanazt választottam, 
mit Laikus, abból ne következtesse a nyájas olvasó, 
hogy ismételni szándékozom azt, a mit már más meg
irt ; az sem czélom, hogy tudományos értekezést tartsak ; 
ily vakmerőségre nem vetemedem. Csak azt akarom el
mondani, mire az élet, a tapasztalat tanított, s hogy e 
tárgyban nézetoim némileg eltérnek Laikus véleményé
től, az igen természetes, mert mindent e világon, még 
a lélek rejtelmeit, a kedély titkait is más-más néz- 
pontból lehet megítélni, s lehet, hogy valamennyien 
csalódunk.

Az emberi arcz már ős időktől kezdve képezi 
tanulmány tárgyát, s mindig megvolt az igyekezet, az 
arcz alkatából, idomából, az arczizmok játékáról az 
illető egyén jellemére, pillanatnyi gondolatára követ
keztetni. Hogy a régi görögök e téren messzire vitték, 
leginkább bizonyítják ránk maradt hírneves szobraik, 
melyek híven visszatükrözik azt, mit a művész általuk 
kifejezésre akart juttatni. Tévedne az, ki azt mondaná, 
hogy e szobrok csupán az érzéki indulatokat, a test 
érzéseit fejezik ki. Nézzük például a Laokoon csoportot.

Hogy nem tesszük, ennek a következménye az
után, hogy a nagy közönség körében mindenféle bal
vélemények terjednek el. melyek nyilvánosan nem 
hangoztattatván s így meg sem czáfoltatván, a legszebb 
tervet is megsemmisíthetik.

ilyen az uj kaszinóra vonatkozólag az, hogy a 
telket, a mostani városi faraktár helyét nem kaphatjuk 
meg. De ha az csakugyan igy lesz, akkor az egész ügy 
úgy is el van ejtve. Mert tudjuk, hogy Sobó Jenő 
tanácsos ur minden tervezésének az az alapfeltétele, 
hogy a város ama telket odaadja és odaadhatja. Csak 
azon a helyen és csak a mostani kedvező körülmé
nyek közöli építkezhetünk olcsón. Mint én magam, azt 
hiszem a többi részvényaláiró sem tekinti aláírását 
kötelezőnek arra az esetre, ha a kaszinó felépítése más 
helyen terveztetnék. Az előzmények után azok is, kik 
felhívtak bennünket a részvények jegyzésére, olyan 
kétségnélkülinek találták a hely kérdését, hogy nem 
is tartották szükségesnek annak külön kiemelését. 
Ebben a tekintetben tehát senkinek sem lehet jogos 
aggálya. A koczkázat tehát most legfölebb az, hogy, 
ha a tervből nem lesz semmi, az alakulási 50 krnyi 
díjból elveszthetünk néhány krajezárt. a mit még az 
is, a ki 10 részvényt jegyez, nem igen fog megérezni.

Más kérdés, hogy a részvényekbe befektetett tő
kénk meg fogja-e hozni a maga kamatját? Azt hi
szem, hogy igen. A szerény 5 százalékot az épület 
azon a helyen meghozhatja, feltéve mindig, hogy az 
egész selmeczi, kaszinókat látogató társaság ott fog 
gyülekezni. Lesznek ott rendes kaszinó-asztaltársasá
gok. kaszinó erfélyek, nyári összejövetelek a kertben, 
a földszinten egyéb egyesületek gyűlései, melyek mind 
biztosítják a vendéglős évi jövedelmét. Ha tekintetbe 
vesszük, hogy mennyi bért. Ígérnek egyesek a felső
rónai vendéglőért, mennyit fizet a városi vigadó bér
lője, az uj kaszinó korcsmárosától minden esetre je
lentékeny összeget várhatunk. Ehhez járul a kaszinó 
bére, a polg. dal- és zenekör lakáspénze, a mi 
összesen bizonyosan kiadja a 30,000 frtos- épületnek 
5 százaléknyi jövedelmét.

A mondottakból világos, hogy az épület jövedel
mezőségével szóró au összefügg a mostani két kaszinó

Aki jól megnézi, tanulmányozza e remek csoportot, az 
látni fogja, hogy nem csak a testi fájdalom jut itt 
kifejezésre, de a lelki is.

Ha az a görög szobrász pusztán csak a fizikai 
szenvedést akarta volna alakítani, akkor bizonyára a 
rémület, az iszony lorzitó vonásait sokkal nagyobb 
mérvben juttatta volna érvényre a kígyókkal küzködő 
apa és két fia arczán, mint a hogy tényleg látjuk. De 
a művész még a testi kint is eszményítette, s a mellett, 
hogy a körülfonó kígyók gyilkos hurkaiból való sza
badulni vágyás erőfeszítése, ez erőlködés hasztalansá- 
gának kétségbeejtő bizonyossága, a fokozódó testi fáj
dalom kifejezése ulolérhetlen művészettel van szemlél- 
hetővé téve, olt látjuk Laokoon ég felé fordult arczán 
azon keserű lelki fájdalmat, melyet az ilioni nép el- 
vakullsága, jól sejtett közeli romlása, pusztulása miatt 
él ez; mintegy vádoló' szemrehányással tekint föl az 
istenek felé, miért hogy épen azt ölik meg ily kegyet
lenül, ki népét meg akarja óvni a végveszedelemtől, 
s nem azt a kétszínű, áruló görögöt, ki csalfán tőrbe 
csalja a trójai hősöket. S a két fiú hogy tekint apja 
félé, gyermeki bizalommal még most is az apától várva 
a szabaditást.

Vagy nézzük a Niobe csoportot 1
Csak a testi fájdalom van-e ott kifejezve?! Nem 

láljuk-e Nioba arczán az Istenek kegyetlenségén elke
seredett, őrjítő anyai fájdalmat gyermekeinek szörnyű 
pusztulásán ? !

Vagy tekintsük a haragvó, büszkeségében sértett 
Herét (Janói) a mint elhagyja az Olympot. Nem tisz
tán a lelki állapot van-e híven visszatükrözve arczán? 

tagjainak részvétele, evvel meg az uj kaszinó szerve
zete. Mikor tehát még csak az épületről beszélünk, 
már megvitatás tárgyává kell tennünk ezen uj szerve
zetet is.

A polg. társaskör alakulásának egyik főoka az 
volt, hogy a régi kaszinó helyisége szűknek bizonyult 
az összes tagok befogadására. Az uj kaszinó helyi
ségei 450 □ m. területitekre vannak tervezve, mig a 
két régi együttvéve csak 300. Ha tekintetbe veszszük 
azt, hogy sok polgárunk van. ki most mindkét kaszi
nónak tagja, bátran úgy számíthatunk, hogy az uj 
kaszinóban minden egyes tagra még egyszer olv 
nagy tér fog jutni, mint az eddigiekben. Hasonló 
lesz az arány az eddigi kaszinók négy és az uj 
kaszinó 5 játékszobája között, melyek azonkívül még 
azon előnynyel is fognak bírni, hogy a jobb ismerős 
tagok külön szobákban csoportosulhatnak. A tért ille
tőleg tehát az uj épület létesítése által nyernének az 
az eddigi kaszinók összes tagjai.

Nem ily egyszerű a tagsági dij kérdésének meg 
oldása. Ha az uj kaszinóban az összes tagok havi 
dija 50 krra szállíttatnék le, alig volnának fedezhetők 
a költségek : havi 80 kr. pedig a tagok egy részének 
sok. Felmerült tehát az eszme, hogy teljesen egyenlő 
jogosítás mellett különböző legyen a tagsági dij. Első 
hallomásra magam is fennakadtam ezen. De fontolóra 
vévén azt, hogy ezen szervezettel a két kaszinó egye
sülésének egyik legfőbb akadálya el volna hárítva, 
bele nyugodtam, Bele nyugodtam annál inkább, mert 
meggondoltam azt, hogy a régi kaszinóban sem fizet
tünk eddig egyforma tagsági dijat, pedig mind ugyan
azon jogokat gyakoroltuk. Heincz Hugó igen t. bará
tom meg fog bocsátani, ha itt név szerint hozom őt 
szóba. Midőn t. i. ő is meg én is havi 80 krral já
rultunk az egyesület költségeihez, akkor én legalább 
is ötször oly nagy tagsági dijat fizettem, mint ő. s 
következésképpen közgyűlések alkalmával az én sza
vazatomnak ötszór annyit kellett volna számítani, mint 
az övének. Ezen okoknál fogva elfogadom a különböző 
tagsági dijak elvét. A kivitel módja talán az lehetne, 
hogy az illető tag maga jelentené a választmánynak, 
hogy milyen tagsági dijat akar fizetni.
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Ha igy a helyiség elég nagy volna és a tagdíjból 
származó nehézség is el volna hárítva, be nem tudom 
látni, hogy a selmeczi, kaszinót látogató társadalom 
miért ne képezhetne egy társaságot. Mert azt, hogy a 
kisebb hivatalnok a nagyobbal, a kezdő iparos a ta
nárral, tanácsossal a polgári állás különbözősége foly
tán ne lehetne ugyanazon kaszinóban, oknak el nem 
fogadhatom, a mint azt múltkori czikkemben eléggé 
kifejlettem.

így okoskodva, ón sem lehetnék tagja a régi ka
szinónak. mert abban van nehány iskolai tanácsos, kik 
polgári hivatásomban felettem állanak; az alantas 
városi tisztviselő nem lehetne benn a polg. társas
körben, mert ott a polgáimester, a főkapitány, kik
nek a hivatalban alá van rendelve. Csak no értelmez
zük a társaságban való egyenlőséget ngv, mint né
hány évvel ezelőtt egy fiatal zongorataniló, ki biliár
dozás közben a sokkal idősebb főerdőlanácsost per 
„maga" titulálta ; és akkor egész szépen meglehetünk 
egymás mellett. A kornak, az állásnak, az inlelligen- 
cziának mindenhol meg kel) adnunk a kellő tiszteletet. 
Ebben a józanul gondolkozó ember nem fog meg
alázót találni.

Meg nem állhat az az érv sem, a mit ill-ott 
hangoztatnak, hogy t. i. az uj kaszinó csak a bánvn- 
és erdőtanácsosok számára épülne. Kell-e csaltanósabb 
czáfolat erre vonatkozólag mint az a lény, hogy az 
indítvány éppen egy bányatanácsostól származik? Ha 
Sobó Jenő igen t. polgártársunk nem a közérdeket 
nézte volna, hanem a maga szőkébb köre számára 
akart volna uj gyülekezési helyet, bizonyosan nem 
állt volna elő avval az eszmével, hogy a kél kaszinó 
egyesiltessék.

Nem lévén tagja a polg. társaskörnek, im g nem 
Ítélhetem, hogy a mostani helyisége megl'elel-e a ta
gok igényeinek. De azt tudom, hogy a légi kaszinó 
szűk a látogatók számához képest. Nekünk li bát ok
vetlenül kell valamit tennünk. Használjuk fel a ked
vező alkalmat, és építsük fel az uj kaszinói még abban 
az esetben is, ha a polg társaskör tagjai bármilyen 
okoknál fogva nem is csatlakoznának a mozgalomhoz. 
Használni fogunk avval saját egészségünknek, de a 
város szépülésének is. Meg vagyok győződve, hogy 
Sobó Jenő igen tisztelt barátunk a legnagyobb kész
séggel még egy, a változóit helyzethez alkalmazkodó 
tervet fog készíteni számunkra.

Király Ernő.

KÜLÖNFÉLÉK.
— Személyi hirek. Gsiby Lórin ez m. kir. 

erdőlanácsos. akad, tanár, aki három hét óla az er
dészeti államvizsgán mint vizsgáló biztos Budapesten 
időzött, holnap érkezik haza. — Szabó Károly 
pénzügyminiszteri titkár a múlt héten vizsgálatot tartott 
a helybeli kir. adóhivatalban és a közelfekvő körjegyző
ségeknél. Innét Korponára távozott.

— Horváth Béla főispánunk holnap hétfőn este 
érkezik ide és elnökölni fog a keddi közgyűlésen és a 
közigazgatási bizottság ülésén. A főispán kedden d. u. 
5-től 7-ig fogad.

— Halálozás. Hamrák Antal az egykor jobb 
napokat látott vendéglős múlt pénteken a városi kór

házban meghalt. Ma vasárnap temetik. Temetésére az 
önk. tűzoltóság testületileg rukkol ki, mert ennek 25 
év óta volt buzgó tagja.

A rendőrség’ gyásza. Walbert Tófor rendőr
őrmester hosszabb betegeskedés után folyó évi május 
hó hatodikén elhunyt, ötvennyolcz éves korában. Az 
elhunyt 30 évig állott a város szolgálatában mint 
rendőr s e hosszú idő alatt mindig hű, munkás, meg
bízható szolga vo[t. Mielőtt a város szolgálatába lépett 
tengerész volt es pedig tüzér. Több tengeri ütközetben 
részt vett így a lisszai tengeri csatában is. Hadi szol
gálatai jutalmául három érdémjelet kapott, miket 
ünnepélyes alkalmakkor büszkén viselt. Temetése szom
baton délután volt. Ravatalára koszorút tett a főka
pitány és a rendörlegénység, a tisztikar pedig gyűjtést 
rendezeti az elhunyt flgyefogyotl fia részére, kinek 
sorsa különösen aggasztotta az atyát, ki nagyszámú 
csaladot hagyott hátra. A temetésre kivonult a rend
őrség a tisztikarral együtt. A sírnál az elhunyt had
finak tiszteletére sortüzet adlak bajlársai .

—■ Előléptetés. Liha Antal kir. jbiró a Vili, fize
tési osztály I-ső. Zimmermann Pál és Pelachy János 
Írnokok a XI. fiz. osztály 1-sö, Kremnica Antal és 
Drobnilza Karoly irnokokpedig a XI. fiz. oszt Il-ik fo
kozatába léptek elő.

— A Puky-kvintett hangversenye most midőn 
e sorokat Írjuk lartatik meg a Sembery-féle teremben. 
A kis z.eiielársaság városunk legszorgalmasabb zene- 
müve ője, amiről rögtön meggyőződtünk, amint tekin
tetünk a gondosan összeállított műsorra esett. Schubert 
Mendelssim. Chopin, Vieuxtemps; az újabb szerzők 
közül Fesca és Alard slb. mind oly nevek, melyeknek 
müvei örökké szépek maradnak. A társaság lelke 
természetesen Pukv László ak. tanársegéd, akinek he- 
gedüjatéka olyan gyönyörű és kifejezésteli, hogy öröm
mel adunk kifdjezést abbeli meggyőződésünknek, hogy 
az öreg Schoslhal bácsi óta városunkban állandóan 
ilyen hegedűs nem volt. Méltó társai a többi közre
működők. Nagyon örültünk, hogy a legutóbbi nagy 
hangverseny alkalmából irt megemlékezésünkben Alföldi 
úrhoz intézett kérésünk már is teljesedésbe megy t. i. 
hallhatjuk ma solo gordonka játékát. Pencze Rezső 
hegedű játéka nagyon szépen fog érvényesülni Ridley 
Kohne hegedű-négyesében, de különösen Alard hegedű 
kettősében. A vonós négyes negyedik tagja a hangsze
rek kezelésében univerzális Chodora Károly ur. Szives 
közreműködésükkel emelni fogják a hangverseny si
kerét Horváth Panna urhölgy, önállóan adván elő Chopin 
48 sz. nocturnejét és Fesca zongora négyesének zongo
rarészét, és Platzer Vilma k. a. is. Nagyon tetszeni Jog 
Fesca zongoranégyese is, melybe a hangszerek nagyon 
szépen domborodnak ki. Alard hegedükettősének ked
ves és behízelgő minden része. Vieuxtemps: „Air 
variée“hegedüsoloban Puky fog tündökölni. Ridley Kohne 
hegedünégyesének különösen szép az andantinója és a 
rondo hongrois. A többi számok is nagy tetszést fog
nak aratni. A hangversenyről következő számunkban 
számolunk be.

— A kálváriái nagy búcsú ma van. Jönnek a 
bucsosok messze vidékről, hogy felkeressék a Goig ta 
emlékét jelképező, gyönyörű, világhírű kálváriánkat. 
Három szent mise lesz ma tartva a Kálvárián es há
rom egyházi beszéd hangzik el olt: magyar, német és 
tót nyelven. Oh, mi szép alkalom ez arra, a messze 
vidékről összecsődült népet vallásosságra, hazafias és 

a harag nyilvánulásait az arczizmokon, de a szemnek, 
nem parancsolhat.

Maradjon bár az arcz mozdulatlan, mint valami 
szoboré, a szem elárulja, ha csak rövidke villanással 
is, a bensőt.

Mutasson valaki bármily jóakaró arezot álezául, 
a szem megmondja, hogy ez ember önző, részvét len, 
vagy épen ellenséges indulatu.

Nézz a.7- ember szeme közé, s tudni fogod, há
nyadán vagy vele.

Érzi, tudja azt sok ember, ki retteg attól, hogy 
más valaki bepillanthat leikébe, s azért kerüli a 
szembenézést.

S miben rejlik a. szem e beszédessége?
Tulajdonítsák a bölcs tudósok annak, hogy min

den érzelem, minden indulat, minden hatékonyabb 
gondolat a vérkeringést vagy sietteti, vagy meglassítja, 
s e vérkeringés változata nyilvánnl a szivarványhárlya 
nagyobb vagy kisebb vértartalma által előidézett szín
árnyalatában, a szemhéj nagyobb vagy kisebb tágula- 
tában, mégis csak a. csodás természet rejtélye marad 
az, hogy az öröm és bánat, rokonszenv, szerelem, harag, 
gyűlölet, megyetés, rémület és diadal hű, félreismer- 
hetlen kifejezésre talál a szemben.

Vigye valaki az alakoskodást bármi nagy tökélyre, 
legyen bármennyire ura minden mozdulatának, minden 
izmának, a szem elájulja bensejét. Teljesen osztom 
Laikus nézetét, hogy arczokból jellemeket, indulatokat 
tanulmányozni leginkább az egyszerű köznépnél lehet; 
de ha a szemet vesszük megfigyelésünk tárgyául, a 
magas diplomaták közt is bátran tehetünk tanulmá
nyokat, csak éberség, semmit el nem kerülő figyel

erkölcsös erényekre buzdítani és kitanitani őt azon 
veszélyes tévtanokról és hajtogatásokról, melyek csak 
boldogtalanságát, feldúlt elégedetlenségéi eredményez
hetik. Népünk igazi javát szivnkőnhordó lelkészeink 
nem is fognak bizonyára késni messze clhalló prédi- 
káczióikban ezt az irányt követni, melynek azután 
üdvös eredménye el sem fog maradhatni Hiszen ki 
hathat ilyenkor az egybegyűlt bucsus népre jobban, 
mint a prédikáló pap; ki használhatja fel igazi, lel- 
készi hivatását jobban ily búcsú alkalmával, mint 
a lelki pásztor, ki hintheti a vallás erkölcsi s ezzel 
kapcsolatos emberszerető és hazafias érzelmű magvát 
mélyebben, a tán még tévelygő szivébe is, mint a 
hitszónok. Ügy hát legyen e bucsujárás áldásos ! A 
messze távolba visszatérők ne csak bünbocsánalot 
nyerjenek, de vigyék magukkal a megnyugvás, a meg
elégedettség szellemét is, és terjesszék azt majd ott 
saját otthonukban is!

— Búcsú lakoma volt Bodnár János, a Tibély 
kereskedés üzletvezetőjének és a kereskedelmi ifjúsági 
kör alelnökének tiszteletére múlt vasárnapon a Szőllö 
vendéglőben. Az Iglóra távozó népszerű, érdemes, de
rék üzletvezető bucsulakomáján számosán vettek részt 
és sok szép köszöntő hangzott ott fel. A körünkből 
búcsúzét barátai egy igen elmésen összeállított vig 
hangú és mégis bánatos „gyászjelentésben" bú
csúztatták el, melyhez csak azt fűzzük hozzá, hogy a 
távolból is emlékezzék vissza mi ránk schnecziekre, 
kik úgy kereskedelmi, üzleti mint társadalmi működé
sét mindig méltányolni tudtuk, minek legszebb bizo
nyítéka a távozása alkalmából tett megnyilatkozások. 
A kereskedelmi ifjúság pedig vegyen példát ebből, 
hogy társulata alelnökének nyomdokait követve, arra 
a meggyőződésre jusson, hogy szerény kis körben is 
lehet nagy elismerésre méltó érdemeket szerezni.

— Polgári lövölde. Május 1-én volt a polgári 
lövölde megnyitása, melyen ugyan sajnos kevesen 
veitek részt, de a jelenlevők annál jobban mulattak. 
Maga a lövészet eredménye is, tekintettel a kezdetre 
kielégítő, mivel a délután folyamán összesen 1 szög és 
19 négyes lövés esett. Liha Antal ugyanis 2 négyest, 
Sluller Gyula 3 négyest, Bencze Gergely 4 négyest és 
1 szöget, Hlavathy J. 3 négyest, Seidel Ágoston 3 né
gyest és Belházy Gyula 4 négyest lőtt. A kitűzött 3 
dijat 1. Bencze Gergely szöglövésre, II. Hlavathy J. szép 
hegyesre és 111. Seidel Ágoston szintén szép négyesre 
nyerte. Miután most az évi tagsági díjon kivüi a lövé
szeten részt vevők semminemű más kiadással nincse
nek terhelve s minden lövészeten 3 dij csakis mély, 
tehát véletlen lövésre van kitűzve, biztosan reméljük, 
hogy azok, akik a céllövésben szórakozást találnak, 
most már nem fognak késni lűvészegyesületünk lövő
tagjai sorába lépni!

— A III. kereseti adó kivető bizottság tárgya
lása 1898 évi május 20-án reggeli 9 órakor a város
ház tanácstermében tartatik meg. A kivetési lajstrom 
a városi adóhivatalnál betekinthető.

— Ügybeosztás a selmeczbányai kir. járás
bíróságnál 1898. évi május 1-től 1898. évi deczem- 
ber 31-ig terjedő időtartamra. Tudvalevő dolog, 
hogy f. é. május 1-től kezdve egészen uj ügykezelés 
lépett életbe. Ehhez alkalmazkodva, a helybeli kir.

messég kell hozzá, mert némely ember annyira vitte 
az önuralmat, hogy a szeme is csak akkor árulja el 
benső gondolatát, érzelmét, ha az, hiszeme szerint, 
észrevétlen marad, vagy nagyon is váratlan meglepetés 
behatása alatt.

Nem akarom e nézetemet szélsőségig vinni, mert 
akkor azt mondhatnám, hogy Edison fiának tüneményes 
találmánya, a gondolat lefényképezése, összefüggésben 
van a szem kifejezési képességével, s eljöhet még az 
az idő, hogy egyszerű készülék segélyével úgy meg 
fogják kellő értéke szerint becsülni, taksálni az ember 
jellemét, mint most az aranyat; csak az volt szán
dékom, hogy az arczkifejezésről, s benne a szem lé
nyeges szerepéről mondjak egyel-mást., ezáltal talán 
egynémelyiket arra serkentve, hogy ne tekintse az 
ember ábrázatát puszta alaki képnek, a szemet csak 
nézöszerszámnak, de keresse az ábrázat alatt, a szem 
tükre mögött a lelket. Nem kába kedvtelés, nem léha 
sport, nem is különezség az arcz- és szemkifejezés 
tanulmányozása; az élet sok esélyében hasznunkra 
lehel az, nemcsak a magunk, de mások, testületek, 
talán a nemzet érdekében is.

De őrizkednünk kell, nehogy elfogult gyors Ítélet 
állal csalódjunk, mert ez sok és néha keserves követ
kezményeket vonhatna maga után, mikéit felelni sem 
magunk, sem mások elölt nem tudnánk.

Gyűjtsük, Laikus szerint, az album lapjait, de ne 
mutogassuk akárkinek ; avatatlan szem ne lássa, mit 
a természet szent jeleiből tanultunk, s örvendjünk annak, 
ha nincs okunk szemünkkel a más ember kutató tekin
tetét kerülni.

Omikron. 

Azt tartják : .Szép testben szép lélek !“ Mennyire 
csalóka e nézet!

Akárhányszor lehet alkalmunk igazán szép arezo- 
kat látni, s ha azután szorosabban megismerkedünk e 
szép arcz viselőjével, meggyözöthetünk róla, hogy olt 
kong; fjukran nemcsak a fej, de a szív is üres, és 
semmi mi»cs meg abból, mit jellemnek nevezünk.

Ve; out vannak nem szép, majdnem rut arezok, 
melyek m mes lelket, nemes jellemet rejtenek.

Miként egyeztethető ez össze azon állítással, 
hogy a ü li k, a jellem kifejezésre jut külsőleg is, főleg 
az arezban ? !

A; t hiszem, nem mondok lehetetlenséget, ha azt 
állítom, hogy a benső ember, a jellem árulója, hü 
tükre nem annyira az arcz, mint inkább a szem. Az 
arcz által.in cvak az úgynevezett „természet" — tem
peramentum — a jellem fövonásait árulja el; pl. 
alacsony homlok, az ajk teljessége, duzzadtsága alatto
mosságot, alacsony gondolkozást és érzékiséget; a 
nagy, hajlott orr akaraterőt, erélyt; a mérsékelten 
pisze de a mellett finom orr elevenséget, furfangot; a 
tompán pi.-ze, vastag orr butaságot jelent. Az erősen 
kifejlett állkapocs, erős fogazat durvaságra vall, a 
hátrafelé lecsapolt áll gyöngeséget stb. Azt sem fogja 
kétségbe vonni senkisem, hogy a nagy szellemeket 
mindig magas, domború homlokkal bíróknak képzeljük. 
Az arczkiíezésnél nagy szerepe jut még a szemöldöknek, 
az ajk metszetének, de az arcz egy része sem közelíti 
meg a szemel a benső világ kinyilvánításában.

Az arcz izmainak utóvégre parancsolni tud az 
akarat; ez elfojtja a meglepetés, az ijedtség, az öröm
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leszállításával voltak elfoglalva, a midőn is a 
kicsúszott és a hordóelőtt levő Balajtit a 

dobta és arczát megsebesítette. A súlyosan ,e- 
Baiajti a v. kórházba szállíttatott. — Veszett 

A múlt héten egy veszett macskát és egy

járásbíróságnál következő az ügybeosztás: Lih,a 
Antal kir. járásbiró elintézi: 1. Az elnöki ügyeket. 2. 
Egyes.-égi ügyeket. 3. Fizetési meghagyásokat. 3. Sommás 
pereket 5. Örökösödési ügyeket. 6. Anyakönyvi ügyekei 
7. végrehajtási ügyeket 8. polgári ügyekben érkezeit 
megkereséseket. 9. polgári vegyes ügyeket. .Jegyzőkönybe 
veszi: ai. A szóbeli kereseteket, kérelmeket és nyilat
kozatokat. ErH Gyula kir. albiró elintézi: 1). A kir. 
járásbíróság hatás körébe tartozó vétségeket és kihá
gásokat. 2). A vizsgáló birói ügyet. 3). Büntető vegyes 
ügyeket. Jegyzőkönybe veszi: a), a vétségek és kihágá
sokra vonatkozó szóbeli feljelentéseket. II. 1. A szóbeli 
keresetek, kérelmek és nyilatkozatok, valamint a büntető 
ügyekre vonatkozó feljelentések jegyzőkönyvi felvétele 
szombati napon d. e. 9-11. d. u. 2 —4-ig eszközöltetik 
2. A felek ügyük tárgyalása végeit idézés nélkül kedden 
és pénteken d. u. 2— 4-ig megjenhetrlek. III. A jegyzői 
irodában teljesítendő ügykezelési teendők ellátására 
Zimmenna ■ Pál Írnok rendeltetett ki, mint kezelői 
segéd Kremnica Antal Írnok fog működni. IV. 1. A 
jegyzői iroda a felek részére hétköznapon 10—12-ig 
vasárnapon 10—11-ig nyitva áll. V. 1). A gyűjtő szek
rényből a beadványok délei. 8 órakor és délután 2 
órakor vétetnek ki. Liha Antal kir. járásbiró.

— Rendőri hírek. Baleset. F. hó 6.-án Takáts M. 
kereskedő pinezéjében Paukovics Gy. raktárnok, Gonda 
P. kocsis cs Balajli P. szolga egy 140 lit. eczeltel lelt 
hordó 
hordó 
földre 
besüll 
á Hat o k.
kutyát irtatott ki a rendőrség s intézkedett, hogy azok, 
a kiket a macska megkarmolt védő oltásuk czéljából 
fölküldessenek Budapestre a Högyes-féle intézetbe. 
Ez alkalomból fölhívja a- rendőrség a közönség figyel
mét arra, hogyha házi állatjain bárki bármi gyanús 
és a veszettségre valló tünetet észlelne, haladéktalanul 
jelenlse be az állatnak szakértői megfigyeltetése végeit ; 
továbbá, ha valakit ilyen veszettségben gyanús állat 
megmart, megkarmolt vagy bármi módon megsértett 
volna, legjobb és mindenkinek saját érdekében áll, 
hogy azonnal jelentkezzék a rendőrségnél, a honnan 
beigazolt vagyontalanság esetén ingyen küldetik föl 
Budapestre a Pasteur intézetben, ahol ingyen kapjak 
a gyógykezelést is. - E g é s z s e g ü g y i, k ö z t i s z - 
t a sági, t ü zr e n d é s z e f i vizsgálatokat végez e 
hóban a rendőrség. Egészségügyi és köztisztasági te
kintetben különösen sok rendetlenséget konstatált a 
bizottság különösen a belvárosban a Deák Ferencz és 
Erzsébet-ntczában. Ez u óbbi utczában a lakosság egy 
része daczára a szabályrendeleti tilalomnak sertéseket 
tart; a városi főcsatornának e helyütt födetlen része 
undorító látványt nyújt és bűzös, egészségtelen szagot 
terjeszt, a Gyár-utczában a városi csatorna teljesen 
derűt állapotban van s e miatt a házakból kivezető 
csatornák is megvannak telve s tartalmuk az udva
roki a ömlik ki. Szóval egy kínai falunak díszére válnék 
az a miserabilis állapot, mely e két főutezában van. 
A rendőrség megtétel te az intézkedéseket ez állapo
toknak legalább vészben való szanálására. — Z s e b - 
t o 1 vaj 1 ásó k. A tegnapi napon a heti vásár és bucsus 
nép közt szokatlanul sok lopás, különösen zsebtolvajlás 
fordult elő.

— A selmeczi 
mányi gyűlését jövő 
vasárnap tartja meg. 
egybekötve.

— Felhívás a

polgári dal- és zenekör választ- 
kedden, közgyűlését pedig jövő 
A közgyűlés zeneestélyiyel lesz

kvóta ügyben, de nem magyar,
hanem osztrák „Aufrnf“-ról van szó, melyet a „Grazer

Tagesblalt" f. évi ápril 30-iki 119. számában tesz közzé 
és mely telve van magyarellenes kifakadásokkal. E 
sületlen „Aufruf“-ról különben meg sem emlékeznénk, 
ha abban nem találnék német nyelvre, lefordítva azt 
a régi magyar nótát, hogy „Megállj néinet majd meg 
bánod" stb. Ez pedig ily szól elég komikus hangban :

„Deutseher, vart, es soll Diuh reuen, 
Dass den Magyar willst bedriiuen, 
Einen Dudélsak gibt mir Dein Feli, 
Drauf zu blasen rnein Liedlein hell:

Deutseher Hundsfott, ehrvergessen, 
Möge doch dér Krebs Dir fressen 
Lung’ und Leber in dem Bauch 
Und zuletzt di Rippen auch ! ‘

Welch’ ein feiner, rührender Dank fűr unsérejunermess- 
lichen Opfer!” — oh jaj 11

— Női szabászat! oktatást ad a legújabb 
módszer szerint Kiéin Bornál, ki Londonban és más 
világvárosokban kitűnő tanulmányokat tett e téren. 
Melegen ajánljuk hölgyközönségünk figyelmébe.

— A ,,Gresham“ életbiztosító társaság a vi
lág egyik legelőkelőbb, legnagyobb tökével bitó és 
legnagyobb garancziákat nyújtó biztosító-társulata. Ez 
a társulat, óriási vagyonánál.!mintaszerű igazgatásánál 
és ügykezelésénél fogva oly biztos garancziát nyújt 
mindazoknak, kik annál biztositva vannak, mint talán 
egy bizlositó-társulát sem. Éppen azért, az egyes biz
tosító-társulatoknál előfordult válságok és igy a nagy 
közönség bizonytalansága közepette ezen régi, minden 
tekintetben legreálisabbnak bizonyult csakis élet
biztosítással foglalkozó társulatot ajánlhatjuk me
legen közönségünk figyelmébe, nem vonva le ez által 
Semmit a hason realitással biró'biztosító-társulatok 
érdemeiből. A „Gresham életbiztosító tár
sulat" föügynökségét sikerült Geiger Márkus keres
kedő, derék polgártársunknak elnyerhetnie városunk
ban és mellette két ügynök fog működni. Biztosításo
kat e társulat részére kiadóhivatalunk is fel van jo
gosítva kötni és igy, ki ily'ét kötni akar, bizalommal 
hozzánk is fordulhat.

— Kitűnő sör kapható ezentúl Daubner János 
vendéglőjében ; még pedig az egészen 

kiviteli sör literenként 24

hundstosziar okoskodásai.
mikor

közked veltségű 
világos valódi kőbányai 
krjával, kis pohár 8 kr. Felhívjuk erre t. sörkedvelő 
közönségünk figyelmét.

- Klincsok Náczó
Bán rehnung offlczialról muszáj nekem m.osolyognyi, 

bányászatról akarja beszélnyi.
Zenyim ismerős, Drosgyák, • aki van már proveziant, taná

csolja nekemnek: a Sehichtennreister, ?.ur lájhtpubjával jó nekednek 
jóba lennyi, mert kezel áll a Seliíi-litehmeistef zűrhöz.’

Bó prisszam furcsa, ha kis Náezko fiamat megmossa zenyim 
felesig, sir is féli a nedvességtül;. ha pedig jön haza selmeczi 
városi elemi ziskolából csupa hedvéssig Igaz ott nem mossák meg, 
de falaktul tapad rá nedvesség, s ezért nem sir, — de tudnék in 
sirnyi, hogy szeginy chlapcsokomnak ott nedvességben kell ülnyi.

• Ipiilnek mindenfeli hullakamrák, de ilőknek nem építenek 
kamrákat.

Sertist, keeskit fartanyi nem szabad, legelőket beültetjük 
diófákkal, riteket vesz a város erdősítéshez, hát juhot, tehenyet 
tartani nem lehet . . . mibul iljen a szegény Náezko famíliája ?!

Tíirvinyhozó zurak aztat hiszik maguknak, hogy mit papí
roson kiokoskodgyák jó. pedig sokszor nem ziri semmit sem.

Zenyim jo barát V.idlieska Hanzó olvasta szotyalista zujság- 
bul, hogy földet kell felosztanyi, Hát akkor a szotyolisták — mon
dani — zinsellérek, azoktól meg a zisten ovjon meg minket

is politikába nyerni motyika: ha fá- 
kiinilnyi kell erőket; de ha jövök 
megyek, mert szeretek mielőbb

— zinsellérek.
Nekem is van politika 

rolok bányába, lassan megyek; 
ki a munkából, már hamar 
pihennyi.

A ziiresedisbe jiit.t „braezka trugla" megtőltisire még mindig 
nem olvastam pályázatot

Kis fiacskám, ki mar néni is zakarja tótul beszilnyi hozzám 
kérdi múltkor: „apám mi az pánszláv?" Mondom, hát már ennyit 
sem irtesz te tótul: az egy ,,ur" (pán), a ki „szláv" vagyis „tót 
tehát tót zuraság; de hogy precso tett zuraságra szert, azt kiokos 
kodnyi nyem tudom neked.

Ha valamelyik kamarád lánya Budapestbul jön haza „kala
posán" mondom kislányomnak: ha mersz'zilyen „kalappal" jönnyi: 
letöröm azt neked fejeddel zegyúttj ölért‘nem ziri semmit.

Ha hulman lennyém, a kraezflliart ki nálányál is okosabb 
akar lennyi - tüstént eltennyém.

Fiskálishoz sak zakkor merek mennyi, ha van „stampelre" 
való: mert e nélkül nem beszili velem.

Zadóhivatalba sak azirt is szeretek mennyi, hogy látok más 
zemlo r isi kinylódnyi zadófizetéssel.

Múltkor betévedtem Styavniezai nyomdába, hol ki van zirva: 
dobnak ki onnét, zengemet 
Gip, mint bányaszíllitó gip

tilos u bemenet, de azúrt senkit sem 
sem löktek ki beliile. Micsoda csoda! 
hajtja nyomdát is csinálja betűt . . . könnyű zakkor zujságot 
esinálnyi !

Zujságrú! jut zeszembe: mért nincs van banyásznipunk zuj- 
sága, mit lehetnye nyomni bányagépekben. Mennyit lehetnye akkor 
bányásznipnek kiokoskodnyi.

Osz.viczeni pán direktor, kit nagyon tisztelni muszáj, mert 
velünk letárol bányába, múltkor kéidi tőlem a milysigben: „Náez.kó 
meg vagy-e elégedve?" Hogyne, povedálom, zűrömmel, mikor 
kapom liszt „ezuslágot." *

Mondja jóságosán tovább oszviezeni pán direktor: ne igyál 
annyi gajsztot Náezko.. és. még elégedettebb, leszesz. Biz igaz 
— povedálom — de mikor borra nem jut s innyi muszáj valamit 
a bergmonyiknák — hát mit csináljam? ■

Ha aztat tudnám kiokoskodnyi, hogy bányásznip zolyan ip, 
egiszsiges volna, mint rigen volt, zakkor vindschahti bandának 
muszáj vóna trombitálnyi nekemnek három napig a legszebb nótá
kat Sak azt nem tudom, kipes-e muzsikálnyi szép nótákat, mert 
in sak évenkint háromszor hallok muzsikálni étet és akkor is sak 
kopottt marsokat. Pedig zenyim kmotor Kropáes Karol, ki van 
Salgótarjánban, zirja, hogy ott bányászmuzsika híres és kunezorte- 
ket adja, pedig nem kincstári, vagyis nem královszki.

Ippen belip szobába kraczfiliar zűr is mondja : Náezko, maga 
már megint okoskodja; addig fog okoskodnyi, inig kiokoskodgyák 
magát szolgálatból. Hej bo prisszam ez zigaz lehet. Hát sak majd 
a jövő hétre fogok titokban többet kiokoskodnyi; addig is: 
„Pohvalen !!" . ...

* A liszt drágulásával minden állandó kincstári bánya
munkás két hetenként körülbelül .2. frtnyi liszt pótlékot kap, mi 
valóságos áldást képez. Szerk.

Selmeczi teleton-hirmondó „Újság"
Zóna idő: május 8-ika, vasárnap d. e. 9. óra pontban. 

Naphossza: 14 ó. 46 p. Holdtölte. Névnap: Arzén — a nőin mérges. 
A mai étlap délben: Húslevesben koczkás nadrág tésztából, 

a hús mellé pirosított tarhonya és hagymamártás kölni vízzel. 
Paprikás felül sáros szelet párolva, tejföllel kevert lével, 
burgundiéval környékezve. Daraszemek fölfújva.

Este: Töltött tojáshéj és borjú szél. Hideg tészta forrón.
*

Vezérczikk.
Cantate’ Még egyszer mondom eantate, mert ez a mi vasárnap 

jeligéje. A kis pacsirta, ha a felkelő nap első sugara végig
csókolja a gyöngyharmatos vidéket — cantál, ha pedig a 
hegyek magas ormáról utolsó búcsúesókot int a lefeküdni 
készülő természetnek — ismét eantál. Pedig a kis madárka 
nem tudja, de talán érzi, hogy cantálni szép, jó, kedves 
önnömagának és másoknak. Mi, az Isten legremekebb teremt
ményei, (már a ki remek) nem csak érezzük, de tudjuk is, 
hogy a dal az a nemzetközi nyelv, a melyet mindenki ért, 
mert könnyű, bájoj fülbemászó. Azt mondja egy politikus : 
ha tudni akarod, hogy egy város miivelt-e, hallgasd tneg 
énekét. Vannak tudósok, kik csakugyan járnak -- kelnek 
és műveikben erről Ítélik meg a városokat. Ha eljön egy 
ilyen hozzánk és meghallja dalárdánkat, ugyan mit szól? 
Azt, högy megjárja, de hallott ő már jobbat is. Tehát mennél 
többet eantate 1

*
Tárcza,

'Sorsjegyes éneke.
Oh isteni tündér hozzád szól dalom, 
Ram sújtott a végzet, van már két lányom, 
Hozzád rebeg imám, hozzád zeng a szóm, 
Oh édes Fortunám, nyerjen iiyolczadora. ■ > ?

D ö g ö m é r és Fruzsin k a . Színmű 5 felvonásban. I. felvonás: 
égy puszi. Függöny legördül. 11. felv. duzzogás. függ lég. 
fit felv. egy pofon f. 1. IV. felv. a leendő anyós nagy jelenete 
és kibékülés f. 1 V. felv. egy év múlva. A zene bölcsődalt 
muzsikál, Dügömér egyik lábával ringat, a másikkal ir és 
Fruzsinka a hinta székben unja magát. Vége; a függöny 
legördül.

4
Belföld.

B.üszke magyarok. Beszterezebányára azt fogják rá, hogy 
büszke, pedig nem az, hisz negyven tanulót akart kozzáúk 
elküldeni. Az igaz, hogy csak akart, de a büszke az ilyet 
nem is akarja.

Nagy muri. Korponán, ha a vasút elkészül, nagy muri lészen, 
e őzéiből részvénytársaság alakult, melynek ügyei egy cseppet 
sem folynak lassabban, mint a mi kaszinói részvénytársasá
gunké.

*
Külföld.

Háború. A spanyol-amerikai háború után következni fog az 
amerikai — osztrák magyart Tengernagyunk már is előké
születeket tesz, a mennyiben a flotta gyarapítás czéljából az 
afrikai partokon halászatot rendez a spanyol hajó roncsokra. 

Nőnevelés. Poroszországban a leánygymnasium kérdését prak
tikusan úgy oldják meg, hogy az iskolába csak annyi leányt 
vesznek fel, a hány nőtlen tanár van, s mivel ebbe az 
iskolába csak végzett tanárjelöltet neveznek ki, minden leány 
fökötő alá kerül.

*
Helyi hírek.
A sétatér úgy annyira megnyílt, hogy 

is lehet, csak az a kár, hogy az országúti
A sétatér megnyílt, 

nyitottabb már nem 
por szemtelenkedik benne. Ez nem kritika, csak megrovás 
a porra.
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Különlegesség I
Van szerencsém a u. é. közönséget arról értesíteni, hogy a "valódi

világliirü c z i p ő t Selmeczbányán

és Térti
üzletemben kizárólagosan csak is én árusítom. Ezen valódi Berger-féle Karlsbadi czipők kerékben levő BM védjegygyei elvannak 

a mire a t. ez. közönséget különösen figyelmeztetni bátorkodom.
Ami a minőségét és szép kivitelét ezen czipő nemnek illeti, felesleges ezt méltányolni., mert ha valaki valódi Berger Mór-féle 

,,Karlsbadi czipöt“ csak egyszer is vásárolt, az bizonyára mást mint „Karlsbadi czipőt“ vásárol ni a jövőben nem óhajt.
Egyúttal felhívom a t. közönség figyelmét arra is, hogy raktáramat mindennemű, az inri divattal kapcsolatos finom és modern 

kivitelű árukkal is dúsan felszereltem és pedig: finom lágy-, kemény-, henger- és Loden-kalapokkal a világhírű Böhm testvérektől prágai é§ 
Halbán és Damask-félc bécsi gyártmányokkal, a legújabb tartós, és legszebb kivitelű szalmakalapcikat tartom ; továbbá mindennemű és minő
ségű kézi- és utazó-bőröndök, tartós- és finomságukról ismert Carlsbadi glacé-kesztyük, a legújabb kivitelű ernyők, ingek és valódi orosz 
sárczipők (rigai gyártmány), nyakkendők stb. kaphatók. Raktáram azonkívül is complett mindennemű modern kivitelű férfi-, fin- és gyermek
ruhákban á la mode francais, mindent a legjutáiiyosabb árban. — Megrendelések azonnal eszközöltetnek. A t. vevő közönség támoga
tását kérve, maradtam hódoló tisztelettel

látva,

a n. „Kapl sbadi“ Berger Mór-féle
a Felsö-terasszon Margótsi urnák gyógytárával szemben levő
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Sínjei?
a központi ruha- és férfidivatáru csat nők tulajdonosa, Selmeczbányáu (Felső-terassz) 

a Margótsi r ír gyógytárával szemben.
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V.i vmány Az új menetrendet mindnyájan ismerjük, hátrányait, 
ha utazunk, vagy levelezünk, érezni fogjuk, de azért adjunk 
hálát a gondatlan viselésnek, hogy mamelukok lehetünk.

L'j egylet A magyar anya vizsgálók egyesületének helybeli 
tagjai fiók egyesületet alakítanak, melynek csak nos urak le
hetnek a tagjai.

Új villák Szilavetzky bátyánk Vihnyén a fürdővendéglőben 
újdonát új villákat szerzett be. ajánljuk közönségünk fi
gyelmébe.

Nagy a c s e n d . Etelközben most már olyan nagy és kísérteties 
a csönd, hogy a lakók már most e miatt nem tudnak aludni, 
kérnek egy — két új nótát.

Jó hír. Akadémiánknak műegyetemmel való kibővitéseiigyóben 
eljárt kiildöttségünkn k a miniszter azt felelte, hogy az ügyet 
tanulmány tárgyává teszi, ha elkészül ö, vagy utóda, majd 
megüzeni.

Színház és művészet.
Szinügyi. bizottságunk elhatározata. hogy rozoga színházunkat 

a mai kor igényeinek megfelelő köpőládákkal fogja bebú
torozni.

Konezrt. A tegnap esti sikerült konczert bizonysága annak, 
hogy tánez nélkül nen lehet deficit.

*
írod— és ivód — alom.

S c h e n k d r . legújabban megjelent könyvét a leánygyutnasiumban 
segédkönyvül fogják használni.

Zóna sör . Az az igazi zóna sör, mely szégyenében szóda kénye
ket gyöngyöz. Nálunk ilyen is kapható. Hol? A s/.ódás — 
sörgyárban *

Törvényszék.
A kecske. Egy szegény asszony, hogy gyerekeinek kenyeret 

adhasson, a piaczra hozza egyetlen vagyonát, öreg kecskéjét 
Sírva árulja, alig meri kínálni Jön a helypéozszedő kéri a 
öt krajezárt. Nincs, honnan vegye, hisz. h< volna mmi árulná 
a kecskét. I)e nincs pardon, helypénz nélkül árulni nem 
szabad, a kecskét és az asszonyt beviszik a rendőrséghez

N Y I L T-T É R.*
Búcsú szó.

Iglóra leendő távozásom alkalmával miután szá- 
jóbarátaim és ismerőseimtől egyenként búcsút 
vehetek, ez' úton mondok Isién hozzádol, azon 

miszerint becses emlékükben engem irieg- 
tisztelettel

Bodnár János.
* E rovat, alatt közlőitekéit nem felelős a Szerk

mos 
nem 
kérelemmel, 
tartani szíveskedjenek
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Előzetes üzleti jelentés!!
Bátor vagyok a n. é. közönség b. tudo

mására hozni, hogy a volt Kncszko-féle arany
műves üzletihelyiséget (Deák-utca) bérbe vettem 
és ott egy uj

e e arany-, ezüst-mives • • 
ékszerész- és órás-üzletet

Szklenó-fürdöü

Vadászat.
A vadászat mcgkedveltetése czéljából varosunkban vadkircs- 

kedö ezég nyílik meg.

Szerkes.tői üzenet.
Politikusnak Budapest Négyszerit és kifliim 'özei i-zikket. 

megkaptuk, kellő rövidítésekkel és bővítésekkel közöljük. 
Üdvözlet. .

Menyecskének. A nemek megállapításánál nagy szelepet játszik 
az újbor és a holdjárása. Levélben többet 

g az d asszonynak A madzag spárgit. is tel 
prézlivel tálalni, de csak a mézes hetekben

Apró hirdetés.
Eladó egy nyaraló részvény, a melyre rafin-tni 
Csibék költésére kibérelhető egy volt csillagvizsgáló 
Titkárnak ajánlkozik egy ügyes süketnéma.

Időjelzés: Szervácz, Pongrác/ Bonifác/,. Drukkolj szegény 
hazám 1 .

Felelőtlen szerkesztő a: 11 i r m o n d o.

T. hdlet

kell 
tubus

rendeztem be, melyet már e napokban fogok 
megnyitni

Hosszú éveken át kifejtett itteni munkás
ságom és az arany-ezüst-mives mesterség terén 
tett fáradozásaimra hivatkozva mély tiszteltei 
kérem a mélyen tisztelt közönség nagyrabecsült 
támogatását és pártfogását.

Alázatos kérelmem ismétlésével maradok

Tisztelettel köztudomásra hozom, hogy az 
általam bérelt

szklenófürdői vendéglőben 
képes vagyok, úgy jó konyha, mint kitűnő mi
nőségű sör, természetes jó bor és kávéházi italok 
valamint pontos kiszolgálás által a legnagyobb 
igényeknek is megfelelhetni.

A megnyílt fürdőévad alatt a vendéglő 
épületében levő szobák is olcsó napi ár mellett 
rendelkezésére állami t vendégeimnek és "teljes 
napi ellátást, beleértve a szobát, reggelit, 
étlap szerinti ebédet és vacsorát, kiszolgálást 
1 frt 50 kr. tol 2 frt napi ál- mellett nynjtok 
az elő utó évadban.

A midőn még kijelentem, hogy úgy mint 
eddig is főtörekvésem leend t. vendégeim teljes 
megelégedését kiérdemelhetni, egyúttal kérem 
nagyrabecsült pártfogását s ezzel maradok

kitűnő tisztelettel
IUH K J A VOS.

vendéglős.

kiváló tiszteletiéi

Novak József,
ékszerész.

xjiatuamsEs

Gyár: Alsó Hívmor, Barsmegye.
Gyári főraktár: BlDAl'EST. Audrássy-ut 30. (I. ein.) 

Raktár: BÉCS, I., Seilergasme fi. szám.

A nő ruha szabászatban
mól lék vételekben, rajzok készítésében, a kelmék mikénti 
felhasználásában valamint a női fehérnemű szabászatban 
és fiú gyermek ruhákban teljes és biztos oktatást ad pár 

havi itt tartózkodása alatt

Kiéin Bernáth nöiruha szabász, 
utólagosan fogadtatnak «>1 

Tandíj

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

saját vagy adott rajzok szerint előállit : 

isi i ii <1 e ii ii e m íí e ii í si i° íi 1, 
mint asztaldíszeket, gyümölcstartókat (jardiniéres-készleteket), zsiranaolo- 

kat, gyertyatartókat, serlegeket, 
dísz-emléktárgyakat és verseny dija kát, 

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

hölgyek

14 napra tanítványok lakásán egy óra hossza:
5 tanítvány részére egyenként . ..........................3 fit
4 n n ..........................s „
3 n n m ....................... 7 „o n * ......................... 9 .

1. n n n ..................... 12 „
oktatását is elvállaljaÚgyszintén vidéki 

a fenti díjtételekért.
Azon hölgyek, kik már is a szabászatban előismere
tekkel bírnak, ebbeli képzettségüket a legújabb angol 
gyorsmódszer szerint 6 óra alatt tökéletesíthetik. Az 

oktatás óránként 50 kr.
Bővebb értesítés nyerhető;

Sizxg'ex Ig'xxá.ca
üzletében (a terasszon).

Szives tudomásul

tikász Gyula
porczellán.-, lámpa-, tükör- és képraktára

Selmecztiánya.

a n. é. közönség
raktáromat
fekete
boros és likörös készletekből; a legújabb gyártmányú

iroclai 
ab lak 

mosdó-asztalokból, toilette- és tliea asztalkákból; porczellán, 
vázák és figurákból, tömérd ek igen szép nippesekből ; továbbá china-ezüst díszmű
áruk és evőeszközökből ; ni inderineniű optikai kristály szemüvegek, czvikkerek, 
lorgnettek és minden hozzá tartozó kellékekből — a legnagyobb választékban és 
különféle árakban.

Tisztelettel ajánlom, 
újonnan berendezett dús ’ 
kávé- és Ihea készletből; I 
festett, 
asztali, 
tükrök 

és vésel t, sörös, 
függő, sálon, 
és képekből;

becses figyelmébe .1 lerasszon 
mely áll ; porczellán és fijancze asztali-, 

kávé (mokka) szervizekből; színes es kristályé

és üzleti Iára pák ból; aranyozott és diófa rámás 
függöny rámákból; hajlított íasz.ekekből, vas 

majolika es terakotta

Teljes tisztelettel

DÜKÁSZ GYULA

Bátor vagyok a mélyen tisztelt kö
zönség becses tudomására hozni, hogy 
az immáron parkírozott Pachertáró- 
tóren egy

kioszkot
építtettem, melyben mindig frissen 
készült, különféle sütemények, fagy
lalt, kávé, csokoládé, jegeskávé, 
szódavíz, gazösz stb. fog kiszolgáltatni.

Alázatosan kérem tehát, a n. é. 
közönséget, hogy ezen újabb a t. kö
zönség kényelmére és érdekében kez
dett vállalatomat nagyra becsült párt
fogásába venni kegyeskednék és tá
maszkodva három évi az itteni piaczon 
kifejtett működésemre, bátorkodom a 
mélyen tisztelt közönség jóakaratát 
kérni.

Végül megjegyzem, hogy az ezíist- 
ntcza 14. sz. a. (a Margótsy-féle gyógy
szertár mögött) lévő cznkrász. üzle
temet tovább is folytatom

Mégegyszer kérve a tömeges pár
tolást maradok

Kitűnő tisztelettel

Tuschl Gusztáv
czukrász.

Nyomatott Jót rge s Ágost özv. és Fia könyvnyomdájában, Selmeczbányán. 1898.


