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t
' Meg jelen minden vasárnap. -

Lesz-e honvédszobor ?!
így kell már kérdeznünk, mert semmi je

lét, semmi nyomát sem látjuk annak, hogy a 
honvédszobor ügye előbbre haladt volna. Mint 
ha valami felsőbb hatalom átka ülne e városon, 
hogy pangás legyen a sorsa mindennek, mit itt 
hasznosat, jót, vagy szépet terveznek. Hányszor 
emeltük már szavunkat a szobor tárgyában, rá
mutattunk a módozatokra, melyek betartásával 
azt a szobrot mégis létesithetnők; de szavunk, 
úgy látszik, elhangzó szó volt a pusztában. 
Elmult a millenniumi év, elmúlt dicső szabadság
harczunk emlékünnepe, s a honvédszoborhoz 
egy lépéssel sem vagyunk közelebb, mint vol
tunk az előtt.

Hát csakugyan áll az, hogy csak szóval 
tudunk lelkesedni, tettel nem?! Hiányzik ben
nünk az akarat, az erély, keresztül is vinni azt, 
a mit terveztünk?! A sült galamb még soha 
senkinek sem repült a szájába, s ha ölbe tett 
kézzel nézzük az idők folyását, akár meg is 
penészedhetünk.

Hogy igazunk volt, midőn hangsúlyoztuk, 
hogy hiszen nem szükséges a szoborért járó 
pénzt előre lefizetnünk, igazolja Szihotszky 
Jancsó János e napokban hozzánk intézett le
vele, mely szerint a szobrot pénz nélkül is megle
het rendelni, s a törlesztés módozatairól gondos
kodni elég idő van a szobor elkészültéig; a 
mellett, mint Írja, oly szerény feltételeket szabott, 
hogy azt a város jóformán meg sam érezné.

Igaz, hogy az idén a szobrot már nem le
hetne felállítani, de ha most meg lenne 
rendelve, jövő évi márczius 15-én már le lehetne 
leplezni.

Mi gátol benne, a kínálkozó kedvező alkal
mat megragadnunk ?!

A pesszimista.
— A „Selmeczbányai Hetilap'1 eredeti tárcsája.

Nincs szerencsétlenebb teremtmény1 a kerek föl
dön Drukkos Titusznál.

Rá nézve általánosságban állt az, mint ama bi
zonyos vajas kenyérrel szokott lenni, hogy t. i. ren
desen vajas felével esik a földre.

Drukkos Titusz a közönséges pehfoglnak a hat
ványozott kiadása, s ennek részint a negédes sors 
szeszélye, részint pedig ő maga is az oka.

Elég csapás rá nézve már az is, hogy midőn a 
keresztvíz zuhanyán át kelle esnie, a „Titusz" nevet 
kötötték a nyakába.

Csak tessék kérem jól gondolóra venni, mily 
rettentő dolog az az illetőre, ha oly nevet visel, mely 
a leghatározottabb ellentétben van személyiségével.

Hogy férne pl. össze az „Adonisz*1 név egy czi- 
vilizált zulü-kafferrel ? Lehetne-e egy asszott guver- 
nántot mosolygás nélkül Szaffónak szólítani?

S nem oly büszke név-e a „Titusz" is?!
S a mi Drukkosunk alacsony, vékony emberke; 

fejét csüggetegen előre konyitja, tekintete félénken 
pislant jobbra-balra, nem fenyegeti-e valami váratlan 
veszély, s térde inai mindig ugrásra készek.

0 nem ismerte soha azt a boldogságot, mikor a 
gyerek szabadon futkoshat erdőn, mezőn, belegázolhat 
a pocsétába, s kilyukaszthatja a kabátja könyökét a 
{amászásban. Ismeretlenek voltak előtte a birkózás

De gyorsan, haladéktalanul kellene csele
kednünk, mert mint Szihotszky Jancsó János 
irja, ő kifogy az időből, s azután nézhetjük, 
hol kapunk valakit, ki hasonlóan kedvező fel
tételek mellett hajlandó lesz honvédszobrot csi
nálni.

Kezdetnek elég pénz van, a megrendelést 
meg lehet tenni, a lefizetés! módozatok kedve
zőek, a feltételek szerények; igazán csak meg- 
bocsáthatlan lány haságnak lehetne tulajdonítani 
azt, ha még most sem történnék semmi a hon
védszobor ügyében.

De van még bizalmunk a város hazafias 
érzületében, mely nem fogja engedni, hogy a 
felvetett szép terv dugába dűljön; reméljük és 
hisszük, hogy most, midőn, úgyszólván, már 
körmünkre égett a dolog, indokolatlan tétovázás 
nem fogja továbbra is elodázni, vagy éppen 
meghiúsítani a honvédszobor felállítását.

Mit kellene akkol gondolnunk?! Ki nem 
mondjuk; mert meg vagyunk róla győződve, 
hogy végre valahára a tett mezejére lép e 
nemes város; elég papiros és ténta fogyott már, 
lássuk egyszer a cselekedetet is, melyet a iiaza- 
fiság, de most már a tisztesség is parancsol.

A megtámadott tisztikar.
Igaz álmélkodással és meglepetéssel olvassuk a 

„Selmeczbányai Híradó“ legutolsó számában meg
jelent azon czikket, mely az állítólag lapunk által 
megtámadott városi tisztikar védelmére Íródott, Íródott 
pedig Szitnyai József polgármester tollából.

Ki támadta meg a városi tisztikari?
Lapunk bizonyára nem; hiszen éppen mi voltunk 

azok, kik sohase késtünk, ha csak alkalom nyílt reá, 
spontán kifejezést adni derék városi tisztikarunk és 
annak érdemes feje, a polgármester iránt osztatlanul 
érzett és táplált elismerésünknek, nagybecsülésflnknek. 

nemes gyönyörei; még csak gyümölcslopásban sem vett 
részt soha.

Azaz, hogy egyszer mégis csak csak valahogy 
ki tudta játszani a szülői szigor éber figyelmét, s több 
pajtása csábításának engedve, ő is elindult velük 
cseresnyelopni.

Az ekszpediczió nagyszerűen sikerült; a nebulók 
gazdag zsákmánynyal rakodottan mind átugráltak már 
a sövényen, csak Tituszunkat felejtették ott a fán, mely 
nagyon is marasztalóig egy ágát keresztül fúrta kis hő
sünk kimondhatatlan őltönydarabjának még kimondha- 
tatlanabb részén. Hiába eviczkélt, ficzánkolt Titusz, csak 
nem tudott szabadulni, pedig a gazda már közeledik 
nem épen nagyon biztató szavakkal s még kevésbbé 
biztató nádpálczasuhogtatással.

Vessünk fátyolt a most bekövetkezett gyászos 
eseményre; csak annyit jegyzőnk meg, hogy Titusz 
soha többé ilyen merényletnél részt nem vett.

Drukkos Titusz kedélyének palacsintává való 
lapitásában más egyéb körülmények is működtek 
közre. így pl. az iskolában határozott balszerencse 
üldözte. Ha három héten át minden tantárgyból ki
tűnőre készült, a tanár bizonyára nem szólította ki a 
leczkét elmondani, vulgo felelni; de ha csak egyszer, 
valami apróságot nem tanult meg, bizonyos lehetett 
felőle, hogy épen ezt fogják tőle kérdezni

Ha nyári mulatságokra rándultak ki, s már ha
talmas étvágygyal várta mind az elmaradhatatlan gu
lyást és túrós, töpörtyfls galuskát, neki bizonyosan 
nem jutott tányér; s mire nagy nehezen valamikép

Ez esetben tehát félreértés foroghat fenn, melyet 
a maga igaza szerint sietünk is ménten eloszlatni.

„Concordia" czimü, múlt számunkban megjelent 
czikkünk bevezetésében igenis rámutattunk azon — 
sajnos — való állapotokra, hogy „országszerte" fel-fel 
üti fejét a klikkuralom, a korrupezió, hogy társadalmunk, 
közéletünk beteg, hogy a személyes érdek sokszor 
leszorítja a közérdeket, hogy bizony sok eddig követett 
„rendszer" rothadtnak bizonyult be stb. Ezen állítá
sainkat általánosságban mondottuk és azokat most is 
fenntartjuk; hiszen, hogy azok elvitázhatlan alappal és 
a valóság minden jellegével bírnak és hogy a már 
immáron elviselhetetlenné vált bajon gyorsan fog 
kelleni segíteni, ezt már a kis, pardon, hogy úgy fe
jezzük ki magunkat, a kocza-politikustól kezdve fel 
a legnagyobb államférfiak fokozatáig minden gondol
kozó ember érzi, tapasztalja és tudja — ez köztudo
mású dolog. És csak egyedül a mi széles látkörü 
polgármesterünk ne tudná ezt ?

Ennyit mondottunk tehát czikkünk bevezetésében 
általánosságban, mondottuk pedig azért, mert feltün
tetni akartuk azt, hogy ily általános állapotok közepette 
senkise csodálkozzék azon, ha most már éberebb — 
ha úgy tetszik gyanakvóhb őrködést látunk minden
felé a közérdek megóvásában és igy városunkban is.

A közel múlt országszerte előfordult sajnos ese
tek megingatták mindenütt a feltétlen bizalmat a 
vak hitet.

Azon álláspontunkat, hogy oly fontos, életbe vágó 
kérdésben, mint a minő városi erdeink fáinak érté
kesítése, a legnyilvánosabb eljárást, a versenytárgyalás 
nyilvános megtartását és nem a kéz alatti eladást —• 
tekintet nélkül minden szereplő személyre — tartjuk 
helyesnek és a törvényben is elöszabottnak annyival 
inkább, mert még más fél év választ el a Popper 
czéggel megkötött szerződés lejártáig, tehát verseny
tárgyalások tartására untig elég időnk van, most is 
teljességében fenntartják, valamint á kormány által is 
elfoglalt azon álláspontunkat, mely a törvényjavaslati 
tervezetben is pregnáns kifejezésre jut, hogy a köz
igazgatási tisztviselőknek és a tiszteletbeli tisztviselők
nek, különösen a városok gazdasági kérdéseiben sza
vazati joguk ne legyen. Kár volt e kérdés felemlité- 
sében a minket támadó czikkben kicsinylő, de rengetegül 

előtudott egyet teremteni, akkorra már elfogyott a 
gulyás is, meg a turós-töpörtyüs galuska is.

Csoda-e, ha ily keserves tapasztalatok gyanako- 
dóvá, mindig a rosszabbat váróvá tették Tituszt?!

Hogy ne, mikor labdázásnál, midőn a Pista gye
rek oly remek „kampát" vágott, hogy a labda majd 
eltűnt a magasban, s ő már fogásra készen lesi a 
lecsapó gömböt, épen a válságos pillanatban tüsszen- 
ter: kénytelen, s a labda hatalmas csappanással úgy 
oda talál az orra hegyéhez, hogy szegény Titusz hir- 
telenében azt gondolta: rászakadt az égbolt.

Ily válogatott bosszantásai a sorsnak csak külön 
e czélra világra jött embereket érhetnek.

Legalább Titusz szentül meg van róla győződve, 
hogy ő csak azért van e nyomot u’t földtekén, hogy 
megessék vele mindaz, mitől más boldog halandó 
menten marad. Ránézve újonnan festett padok csak 
azért léteztek, hogy valamelyikre véletlenül ráüljön, 
vagy ráülni valami külerőszak következében kénytele- 
nittessék. Irtózik a nagy kirakatüvegektől, mert attól 
fél, hogy valami véletlen ütköződés belelöki. Lovak 
mellett elmenni nincs bátorsága, mert attól tart, hogy 
azok épen akkor megtalálnak bokrosodni. Színházba 
nem jár, mert fél az esetleg támadható tüztöl. Szeretné 
a gombáf de nem eszik belőle, hátha bolond ? ! Ha 
írnia kell, valóságos vízhatlan jelmezbe búvik, mert 
tudja tapasztalásból bőgj' tentatartó csak azért van 
a világon, hogy tartalmát ráborítsa; kirándulásról meg 
hogy lehetne szó, mikor ott kint, a mezőn, a réten 
kuvasz, bika megtámadhatná?! A városban félve, ke- 



2 SELMECZBÁNYAI HETILAP 1898. május 22.

sántikáló ironikus hangot pengetni, midőn azt hangoz
tatja, hogy „ne sopánkodjék a Selmeczbányai Hetilap" 
hiszen a tiszteletbeli tisztviselőknek már a mostani 
törvény értelmében sincsen szavazati joguk. Nohát 
ezt a közigazgatás terén csak a legelemibb képzel t- 
séggel bii ó ember is tudja, de azt is tudja : igen is a 
közigazgatási tiszteletbeli tisztviselőknek is van szava
zati joguk, ha a törv. hat. bizottság akár virilis, akár 
választott tagjai, mint az a kérdéses esetben is volt. 
Ezen fordul meg tehát a dolog. A törvéngjavaslati 
tervezet ugyanis — ha jól olvastuk és megértettük — 
azt kontemplálja, hogy sem az aktiv, sem a tisztelet
beli közigazgatási tisztviselőknek szavazati joga ne 
legyen a — külömbség nélkül minden városban — 
szervezendő „képviselő testületben". Azt hisszük ez egy 
kis külömbség t. i. az, hogy a mint valamelyik biz. 
tag tiszteletbeli tisztviselővé válik, megszűnik szavazati 
joggal biró képv. testületi tagnak lenni Ezt pedig 
mi helyesnek, üdvösnek és a közügy érdekében jónak 
látjuk. De azért nincsen kizárva, hogy e nézetünkben 
tévedhetünk, azt azonban soha se fogjuk helyeselhetni, 
hogy a városi tisztviselők solidáris szavazatával a 
a törvényhatóság közönségének túlsúlyban lévő óhaja, 
akarata megdöntethessék.

Hogy a „Selmeczbányai Hetilapétól átvett hang 
az „együltértő" és „együttérző" működésbe disszonáns 
hangot hozna be, annak megbirálását, már bocsánatot 
kérünk az igen tisztelt és indokolatlan ingerültségei 
eláruló polgármester urunktól, — nem az <">, hanem 
a közvélemény igazságos elbírálása alá bocsájtjuk, 
mely közvéleményt évtizedes letargiájából felébredve 
hivatalos hangadással, ránaba szedni akarással, ha az 
mindgyárt erős szócsövön át is íujalnék meg, elnémí
tani többé nem lehet. Épp Így felesleges volt a közön
séget arra is figyelmeztetni, hogy „nagy hangú lenden- 
cziozus híreknek hitelt ne adjon", de a hivatalosokra 
hallgasson; hiszen talán nincsen kiskorú gyermekkel 
dolgunk, kinek atyáskodó gondnokra volna szüksége, 
hanem intelligens, független polgársággal.

Hogy pedig „hurkolt frázisokkal" ne beszéljünk, 
kijelentjük, hogy miként mi is feltétlen tisztelettel 
viseltetünk a tisztikar és annak feje, a polgármester 
iránt, épp oly joggal követelhetjük azt a közvélemény 
részére is; mert az a hang, melyet a közvélemény 
szólaltat meg, lehet egyesekre nézve kényelmetlen 
ugyan, de a közre nézve csak jó, üdvös eredményt 
szülhet.

Most csak ennyit és nem többet akartunk mon
dani azon polgármesteri védelemre, mely voltaképpen 
teljesen tárgytalan, mert, mint ismételjük, lapunknak 
sohasem volt oka és szándéka városunk derék tiszti
karát oly értelemben megtámadni, mint azt a védő 
czikk nekünk imputálni szeretné.

Hol pedig támadás nincs, ott védelemre sincsen 
szükség és az legfeljebb a kierőszakoltség benyomását 
idézi elő a viszonyokat jól ismerőre.

rülgetve lépdegél; hátha narancshéj, vagy valami más 
nyirkos histórián elcsúszik, elesik s kezét-lábát töri ? ! 
A kocsiút biztosabb, de ott meg minduntalan félre 
kell ugrania a fogatok elől,és nem egyszer oly közel 
érte már a tengely, hogyha egyebet nem, legalább 
hatalmas kulimáznyomot hagyott a lábaszárán.

A leánynézéssel már rég felhagyott; igaz, egy 
ízben volt ő olyan bolond, hogy azt hitte, megtalálta 
a nőiség eszményképét. Oly szende, oly ártatlan volt 
az a leány, hogy a tormás virslit is csak keztyüs kéz
zel merte megfogni. Mar már megkérte volna a kezét, 
midőn mégis csak megszánták barátai, s felvilágosítot
ták a lelő], hogy az ö „Nebantsvirág“-a egy nagy 
városi Garni emeritált eziezuskája, ki szerelne magá
nak most alkalmas — patkányt fogni.

Ennyi keserű tapasztalat után ne csodálkozzunk 
azon, hogy Titusz már annyira van, hogy revolver 
nélkül ki sem lép a szobájából. Igaz ugyan, hogy az 
a revolver nincs megtöltve, mert különben véletlenül 
elsülhetne, de az nem tesz semmit; az a revolver 
mégis némi biztosságot kölcsönöz Titusznak, s azt 
szorongatja, ha valami csaholó kis pincsi kutya elöl 
felmászik a kerítésre, mi korántsem szégyenletes dolog, 
mert hátha az a pincsi meg van veszve?! Örökös 
rettegés szegény Drukkos Titusz élete, melytől csak 
azért nincs bátorsága szabadulni, mert hátha az ő 
számára még külön pokol is van fütve ?!

A szegény tatár megígérte nekem, hogy pesszi
mizmusa igazolásául egyet-mást elmond hánytorgatott 
élete folyásából s én elég indiszkrét leszek, hogy él
ményeit nyomdafesték alá bocsássam, megtoldva e 
bizalommal való visszaélés által a vele megesett inju- 
riák sorozatát. Tehát, kedves és türelmes olvasóim, a 
revoár!

KÜLÖNFÉLÉK.
— Személyi hírek. Lovag Berks Ilugo 

stájerországi nagybirtokos, öcscse lovag Berks Róbert 
csász. és kir. kamarás látogatására ide érkezeit. — 
Nemes Berks Leopold ina nemes alapítványi 
hölgy ő méltósága Bécsből visszaérkezett. — Dezséri 
Be le mán István dr. kir. tanácsos és vihnyei fürdő 
orvos városunkba érkezett.

— Oldinger Antal meghalt. Oldinger Antal 
bélabányai plébános, a nemes lelkű emberbarát múlt 
pénteken megszűnt élni. Az erőteljes öreg urat vese 
baja vitte sírjába. Oldinger Antal született 18'32. évben 
Balassa-Gyarmaton. Iskoláit Váczon, a theológiát pedig 
Esztergomban végezte. Rövid ideig Selmeczen és Hod- 
rusbányán mint káplán működött, majd bélabányai 
plébános lett, mely minőségben halála napjáig 35 
éven át fejtette ki üdvös és áldásos tevékenységét. 
Bélabáhyának valóságos védszentje volt és halálát nem 
csak rokonai, jó barátai és ismerősei, de általában az 
egész lakosság felekezeti és rangi külömbség nélkül 
igaz szívből siratja. Jótéteményeinek felsorolása hasá
bokat foglalna el. Tevékeny részt vett mint törv. hat. 
biz. tag a közügyekben is és' felszólalásai mindig 
figyelemre lettek m éltatva, Úgy miként élete egész 
menetét a nemeslelküség jellemezte, ezt halálával is 
örök időkre megpecsételte; mert végrendeletében, 
melynek végrehajlatójául LiLassy János hegybányai 
esperes-plébánost rendelte ki, egész, összes tekintélyes 
vagyonát a Bélabányán létesítendő apácza-zárda és 
iskolára hagyományozta. A . boldőgultban lapunk is 
egyik jószivü igaz barátját vesztette el és igy mi is gyá
szolunk mindazokkal, kik az áldott emlékű nemes 
szivü ember elhunytét fájlalják. Temetése nagy pompával 
ma vasárnap d ű. 4 órakor lesz Bélabányán, hol a 
tetem a külön családi sírboltba lesz eltemetve. Béke 
lengjen porai körül és áldott emléke ne halványodjék 
el soha, a késői utókorban sem.

— Egy 48-as honvéd temetése volt csütörtökön. 
A vén Hrasko Ignácz hagyta itt a földi életei; 
k' ne ismerte volna a torzonborz szakáin, bozontos 
szemöldökű alakot?! A szabadságharezban részt vett, 
s büszke is volt arra az öreg, llösszu ideig szolgálta 
a bányakincslá"t, s nyagbérezletése után a városnál 
erdőcsöszként lett alkalmazva. Híres lövő volt ám 
ezelőtt az öreg Hrasko, is nem egy vadat kaparintott 
el a magajrészére, de szemel hunytak orvvadászkodásaira, 
mert nálánál ser'ci jobban nem tudott ulbaigazitá- 
sokkr’ szolgáié' a vadász ,uralmak ; tudta ő mindig, 
őz, nyv1, fogoly stb. merre jár, hol található De utóbb 
már nem igen telt nagy kárt a vadállományban ; szeme 
gyöngült, keze, karja reszketeg lett, s ő is oda került, 
hol nincs többé goud. Régi, itt tartózkodó honvéd- 
pajtás?; közű1 többen, jóságos főnöke, a v. erdőmester, 
a kői nyéken levő erdővédek is k’kisérték végső nyug
helyére, és, s;rja melleit a zenekiadói panaszosan, fáj
dalmasén zengett a Kossuth nóta. A haló1 ott érte 
utol, hol logotthonosabban érezte magá* az erdőben, 
hol hirtelen összerogyott és szélhüdés vetett gyorsan 
véget éleiének. — Pihenjen békén!

— Bolla altábornagy táborkarával Pozsonyból 
holnap hétfőn késő este érkezik városunkba és a vele 
jövő törzs és főtisztek már másnap kedden reggel 
elhagyják Selmeczbányát. Az altábornagy kíséretében 
jön Nagy Géza őrnagy, Muszka József városi közgyám 
veje és Daubner Samiu százados városunk szülöttje is.. 
Legyenek szívélyesen üdvözölve körünkben és melegen 
óhajtanok, ha nem érdektelen városunkban legalább 
annyi időt töltenének, hogy ennek nevezetességeit 
megtekinthetnék. Ide jövetelük harczászati tanulmány 
ut közben történik.

— Égő leányka a templomban. A múlt csü
törtök ünnepi szent mise alatt, midőn a fehérbe öltö
zött fátyolos lánykák á gyónás szentségéhez bocsáj- 
tattak, a stefíültói róm kath. templomban özv. Savelné 
leánykájának fátyola az égő gyertyától tüzel fogott és 
a leánykát hirtelen lángba borította. Szerencsére hamar 
segítségére . iettek az égő leánykának és igy az ijedt
ségen és a ruhácskáján meg fátyolén okozott káron 
kívül baja nem történt.

— Támadás. Nyomdánk, —■ megengedi, Joerges ur, 
hogy most már valóban kitünően berendezett nyomdáját 
a miénknek is'vindikáljuk és „nyomdánknak14 nevezzük 
— tehát nyomdánk négy szedője mull vasárnapon bé
késen jött sétautjából hazafelé. Egyszerre csak a szélaknai 
kapu előtt rájok támadt nehány bányamunkás és 
minden rászolgáltatott ok nélkül testileg is annyira 
bántalmazták, hogy Vass K. és Szeleczky V. szedők, 
különösen előbbi a fején sérü'ést szenvedtek. — A 
vakmerő támadást intéző tettesek egyikét sikerült ki 
tudni és igy ellene a feljelentés megtörtént és a rendőri 
vizsgálat bizonyára ki fogja deríteni a többiek kilétét 
is és megkapják méltó büntetésüket.

—- Antiné ajándéka a főispánnak. Pusztai 
Antal a régi Balogh Jancsi féle zenekar dojenjének 
neje főispánunkat is megajándékozta egy forgácsból 
művészileg készült virágcsokorral. Persze, hogy Anti 
néni ezen ajándékáért cserébe is kapott valamit, a 
mi megörvendeztette, de annal is jobban örvendett 
azon, hogy a mi főíspá unk mily nyájasan fogadta és 
a muzsikusnéval kezet is szorított. Ezt Anti néni 
nagyra tartja és ismerőseinek elérzékenyülve meséli el.

— Biró választás. A szomszédos nagyközség
ben, Steingiubenen biró választás volt, mely a jó 
kedélyű községi „pógár“-ok elénk részvéte mellett 
ment végbe és melyről a „Nemös és Nemzelös Nagy- 
kösség" által felvett jegyzőkönyve t a jövő számunkban 
fogjuk közölni „az utókor okulására".

— A majálisok évadja kezdődik. Az első ki
fakadó virágbimbóval megszülemlik a fiatalság agyában 
a majális gondolata is. Mily élvezet is az, egy napra 
elvethetni a mindennapi gondokat, kivonulni vig zene
szóval az erdő illatos levegőjébe; szabad ég alatt ütni 
tanyái; milyen fölségesen Ízlik akkor az egyszerű 
ebéd; s ha azután kivonulnak csoportosan a lenge, 
világos ruhás fiatal leányok mamáik fedezete alatt, 
hogy dobban fel az ifjú kebel a vágyó várakozástól! 
Mégis csak boldog az ifjúság; s példáját követik az 
idősebbek is ; a szabadságnak vonzó ereje van, ha 
mindjárt csak majális alakjában nyilvánul is. Őszintén 
kívánjuk, hogy az idei majálisok is az igazi öröm és 
derűit hangulat forrásai és okozói legyenek, s Jupiter 
pluvius ne hígítsa fel a gulyást — A helybeli lyceumi 
ifjúság majálisa szép idő esetén junius hó 1-én fog 
megtartatni Kisiblyén. Főrendező: Sóltz E. Vili. oszt, 
hallgató. — A „Herbsl" majális az idén arról is ne
vezetes lesz, hogy ez a 25-ik lesz, melyet Herbst 
János evang. elemi iskolai tanító rendez, tehát 25 éves 
jubileumát fogja az idén megünnepelni.

Vízvezetékünk. Már múlt számunkban közöl
tük, hogy a tanács, de különösen Stancsay Miklós 
főjegyzőnk oly buzgó tevékenységet fejt ki vízveze
tékünk létesítésénél, mely valóban elitmeiésre méltó. 
Sztancsay Miklós főjegyzőnk e dolognak annyira neki 
feküdt és összes nagy munkaerejét ezen ügyben 
annyira fejtette ki, hogy azzal nemcsak erkölcsi, mivel 
minden lakosunk tartozik, hanem legalább némi anyagi 
hálára is lekötelezte közönségünket. — Ö volt az, ki 
az összes régi és újabb vízvezetéki terveket tanulmány 
tárgyává lette és e tárgyban lapjában is megjelenő 
elaboratuma valóban teljes elismerésünket érdemelte 
ki. Felkarolta benne a régibb és ujabli tervezgeté- 
seket; ritka szorgalommal és munkássággal gyűjtötte 
össze az adatokat, sőt a helyszíni szemléket is jó részt 
maga vezette és a szak véleményeket szorgosan össze
gyűjtötte. Persze, hogy ezen nagyszabású munkájában 
segítségére voltak a jeles szakértők. így Sobó Jenő 
és különösen a közérdek terén annyira önzetlenül 
működő kitűnő emberünk Cséti Qttó akad, tanárok, 
kiknek tervezete 'szerint íog majd elkészülni- az uj 
akadémiai palota felé vezető vízvezeték. Ezen terv 
szerint, melyet a vízügyi bizottság méltán ajánlhat a 
23-án tartandó rendkívüli közgyűlésnek elfogadásra, 
az Uj-ut, felső Rózsa-utcza es Steingruben felé ve
zető város részben hat nyílt vizmedencze lesz. Ezek 
közül egyik az Uj-ut kezdetén, másodika a közepén, 
harmadika a „kereszt" mellett, negyediké az Ertl-féle 
ház, ötödiké a Dr. Tóth Imre háza előtti téren és 
hatodika a város által legújabban megvásárolt 
Urbán féle telek előtt volna. Ez, nézetünk szerint, 
igen helyesen van igy tervezve és annak gyors kivi
telét csak örömmel fogadjuk. A mi a nagy vízvezeték 
létesítését illeti, erre nézve is oly előterjesztések 
tétettek a vízügyi bizottságban a főjegyző által, hogy 
azokat nemcsak teljes, megnyugvással, de valóban elis
meréssel vehetjük tudomásul. Szóval vízügyünk jó 
kezekbe van letéve és már rövid időn belül meg
oldást fog nyerni, mi nem kis megnyugtatást fog szülni, 
e város vizszükségben szenvedő lakosságának. Nem 
habozunk egy pillanatra sem kijelenteni, hogy ebben 
a főérdem a szorgalmazó lörv. hat. bizottsági tagokon 
és a terveket készítő Sobó Jenő és Cséti Ottó akad 
tanárokon kívül, Sztancsay Miklós főjegyzőnket illeti 
meg, ki fárathatlan buzgalommal látott neki az ügy 
tanulmányozásának, a rengeteg anyag feldolgozásának 
és realizálásának. Hála neki érte!

— Érdekes erdészeti gyakorlati tanulmány 
utat, tettek tegnap előtt pénteken Vadas Jenő akad, 
tanár vezetése alatt az erdész akadémia hallgatói közül 
tizenhármán Lengére és Mocsárra az ottani kincstári 
erdőkben. A kirándulókat Muzsnai zsarnóczai főerdész 
és Körös László selmecz.i föerdész kalauzolták és Vadas 
tanár gyönyörű előadását gyakorlatilag Mustrálták. A 
kirándulókat Kőrös főerdész az erdőben megvendégelte 
és á gyakorlati tanulmányok útbaigazítása körül neki 
Czimmermann Vincze lengei erdővéd is segédkezeit.

— A selmeczbányai dal-és zenekör f. hó 22-én 
tartja évi közgyűlését a vámosi vigadóban. Kedvező 
időjárás esetén a közgyűlés délután három órakor 
veszi kezdetét, ellenkező esetben este hét órakor. A 
közgyűlést hangverseny és táncz követi. Szép időben a 
hangverseny a vigadó újonnan berendezett kerti helyi
ségében délután 4 órakor lesz megtartva.

— A holnap hétfői közgyűlésre, melyen a víz
vezeték ügye is tárgyaltatni fog, felhívjuk a törv. hat. 
biz. tagok figyelmét, hogy nagyszámban jelenjenek meg. 
A rendkívüli közgyűlésen, mint halljuk, interpeliácziók 
is lesznek.
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Néhány szó az akadémia halgazdaságáról. 
Minthogy a magyar állam összes területének kö. 
bele' 28-®0-a erdő é- ennek legnagyobb része közép 
s magas hegységi jellegi1, mely a legtávolabb eső 
pontokig elágazó számtalan sok patak állal nagyszerű 
vízhálózattal van boriivá könnyen belátható, hogy az. 
erdésznek igen szép szerep jut a ha'tenyésztés elő
mozdításában és ebbe ' felada' r még azon körülmény 
folytan is nyer fontosság; bán, hogy éppen az erdész 
gondja a bizolt téri'eteken tenyészthetők a legneme
sebb halfajok. A magas kormány beismerve az erdész 
ezen fontos b'vatalásái 1881-ben elrendelte az erdő
akadémián a hr'tenyésztés lehető részletes tanítását, 
az azóta e’hunyt Ssécsi Zsigmond m. kir. főerdőta- 
nácsest bízván meg a haltenyésztés előadásává1. Hogy 
Szécsi ezen nehéz feladatnak n ;ly páratlan buzgalom
mal éssikerrel felelt meg. legjobban bizonyíthatják azok, 
akik ebbeli utasításénak és tanácsénak ma mármint 
kezelő erdészek lépten — nyomon hasznát veszik és 
kiknek erdőgazdaságát átszelő patakokban és vizek
ben ma már szép lialá"omány található. De tanúi 
Szécsi ügybuzgóságának az á’tala l 'siblyén berendezett 
haláztavak is, melyekben az okszerű halgazdaságot 
tanyltványö'n.'-'; gyakoilatilag is bemutatni s igy őket 
teljesen k'képezr: igyekezet* tanúi a Selmeczbánya 
vidékén lévő s ma már ha'ban gazdag összes bányá
szati czéiokrá szolgáló tavak melyeknek benépesítése 
első sorban Szécsi érdeme. Hogy különösen első idő
ben a kezdet nehézségei igen nagyok volta'? könnyen 
elképzelhető. A rende'kezésre álló eszközökkel és 
fenná'ló viszonyok között még legkönyebben a ponty 
tenyésztése volt gyakorlat:'ag bemutatható s ezen 
czélra készítette Szécsi a k'siblyén in;1 nap is létező 
és hasor'ó czéh'a szolgáló halásztava kát. Szécsi hiva
tali utóda, Gsiby Lőrincz, m. ki'-, erdötanácsos, akad, 
tanár a megkezdett utón nem állapodott meg, hanem 
feladatául tűzte ki. hogy az erdész; kadémia hallgatók 
a ponty tenyésztésen kivi"' itt az akadémiái főleg 
azon halfajnak tenyésztését is gyakorlatilag‘elsajátít
hassák, melynek tenyésztése éppen a magas és közép
hegység v^e'ben legokszerübb. Ez okból mr't évben 
éi dkezésbe lépve Landgraf János műszaki tanácsos, 
országos halászati felügyelővel kieszközölte, hogy a 
nagyméltóságu föle' mvelés ügyi m. k:-. Mnuiterium 21) 
frtot engedélyezett egy a halászati felügyelőség teizc- 
zcle szerint épült hi-'költő háznak klsiblyén való léte
sítésére s ígéretet kapoti Landgraf halásza’i felügye
lőtől, hogy évenir'nt k'költés czéljából 30 ezer darab 
szíva zány pisztráng petét dijti’1;>mil kap az akadémia. 
A halkőitöbáz k'siblyén mé” felépült sőt az ez évre 
kapott és Zr'óváraljáról ide szállított 30 ezer darab 
pete ezen telepen lett kiköltve és részben a haücsi 
völgybe, részben érnék me'lék völgyeibe már ki is lett 
helyezve. A pisz'-fng állomány kellő elszaporodhatása 
czéljából most már csak az len ie kívánatos, hogy ezen 
vizeken és ezekkel összekötetésben lévő tavakon a 
halászat okszerűen s néhány éven át a tői vény által 
megengedett időben is legfeljebb csak kis mértékben 
gyakoroltassák s a ha'aknak tilalmi időben való fo
gása vagy lövése szigoi.ian el'i'tassék. M;nt h; ’ljok 
az akadémia igazgatósága ezen czél elérhetése czél- 
jánól a szükséges intézkedések megtételére, a halászat 
szigorítására s vállvetve va'ó ellenőrzése gye kőről la fá
sára méltóságos lovag Berks Róbert cs. és k. kamarást, 
Selmeczbánya polgár mesterét és a se'meczi m. kör. 
erdőgondnoksagot is felkérte. Őszintén l 'vánjuk hogy 
a kiűzött szép czél mielőbb megvalósulhasson!

— A vigadó virradója. Mégis va'ahára vak" ni! 
Ujdonat uj tekepálya épeit a vigadó kertjében, mely
nek minden zege-zugát t’sztiljáL rendbe hozzák ; pa
dokat, asztr'okat r ’itanrk föl a kertber az utakat 
javítják úgy, hogy most igazán igen ke”emes séta- és 
mulató helyül kínálkozik. A bérlő maga sem kíméli a 
költséget, csak hogy a vigadót, inetve a vigadó kertjét 
oly karba hozhassa, mely a látogató közönség igé
nyeinek megfelel. A közönségén most a sor, hogy az 
a költség ne legyen hiábavaló. Az a kert megérdemli, 
hogy látogassák ; csak egy lépés, s az ember áz utcza 
porából ott van az illatos fenyők, susogó lomb alatt, 
szeme gyönyörködhetik a pázsit zöldjén, s szívhatja a 
tiszta levegőt, akárcsak kirándult volna valahová a 
városon kívül. Itt az alkalom megczáfolni ama véle

mény!, hogy a se'mecziek nem tudják megbecsülni 
azt mi jó nek’k kiná'koz'k. Reméljül hogy mégis 
valahára földerült a vigadó virradója s hisszük, hogy 
a közönség fel is fogja azt használni. A polgári dal- 
és zenekör megtette e tekintetben az első lépést, köz
gyűlését s az ezt követő estély; a vigadóban tartván 
meg ma este. A városnak e szép helye érdekében 
kívánjuk, hogy a mai estély kezdő pontja, első bimbója 
legyen a vámosi vigadó felvirágzásának.

— Ballag már a vén deák tovább! . . . Ezen 
devise alatt jelent meg az akadémiai valetálók meg
hívója a junius 4-én a vigadó összes helyiségeiben 
tartandó valéta bálra. A meghívó pompás kiállítású, 
mely dicséretére vé'lk a Joerges nyomdának és közli 
a Krause Tivad;”- valeta elnök vezetése alatt a”ó 
rendezők és valctánsok névsorát is. A valetánsok mulat
sága, előre láthatólag, igen jól.fog sikerülni és ha fiatal 
„vén diákjaink tovább is fognak bal'agni“ városunkra 
mindig csak jó emlékezettel gondoljanak vissza !

— Rendőri hírek. Elkobzott b o rj u. Mikoska 
Márton sekélyi lakostól a szombati husvizsgálat alkal
mával egy romlott husu borjut kobzott el Fodor J. 
városi állatorvos. A főorvosi vizsgálat megejtése után 
a borjú megsemmisittetett. A beálló melegebb idő
járáskor még szigorúbban teljesíti a húsok ellenőrzését 
az állatorvos és a rendőrség, a miért is figyelmeztet
jük a közönséget, hogy csak lepecsételt húsból vásá
roljon. — A megkövezett levéltáros. A múltkor a városi 
levéltár pusztult el kérlelhetetlen elemi csapás követ
keztében, most meg a levéltárost Altman Imrét akar
ták megkövezni eddig ismeretlen tettesek. Amint este 
10 óra tájban hazafelé ment múlt csütörtökön sűrű kődo- 
bálásokkal támadták meg és egész hazaérkeztéig dobták 
utana a nagy köveket, melyek szerencsére nem találták el. 
Ez ügyben a kapitányság megindította a rendőri nyo
mozást.

— A hodrusi evangélikus népiskolában múlt 
csütörtökön volt a vizsga, mely jó eredményt mutatott 
fel. A gyermekek, Adamovits Samu lelkész taní
tása r'att szép eredményt értek el a magyar nyelv 
megtanuláséban 's. A vizsga eredményével Handel 
Vilmos főesperes is, ki a vizsgán megjelent, meg vo't 
elégedve.

—- Polgári lövölde. Múlt vasárnap ismét egy uj 
tag lépett a lövészek sorába ; Fekete Dezső posta
főnök, aki különben mmt pártoló tag edd'g h tagja 
volt a lövészegyesü’elnel lett lövészszé s mindjárt 
első e'kidomma! igen szép eredményeket él. el! A 
lövészet, egyébként igen jó hí’-igu'a'ban folyt le s bar 
mély lövések csekély számbaa estek, az eredmény még 
m nd:g jónak mondható. Mert ha 6 lövész közül 1—2 
kezdő 30— 1-0 ' "etTer1 a gyakorlottabbak ped'g 7C -80 
ta'álót csínáhirk IC ) lövésber nem lehet az ered
mény i semmiféle okná1 fogva i."isibe mentnek mondani. 
(Se’meczbányr Híradó). Hogy aztán találók közül a 
3-ok, 4-ek és 5 ők kevés számban fordulnak elő s 
igy az elért összköregység aránylag csekély, csakis 
Fortuna istenasszony asszony! szeszélyére vezethető 
v'ssa. A lövészet folya nán 9 mély lövés esett, melyek 
közül 1 szeglövés és 3 négyes ifj. Belházy Gyuláé, 
3 négyes Seidel Ágostoné, 1 négyes Liha Antalé és 
1 négyes Szvoboda Zenóé volt. Az első dijat Belházy 
Gyula, a másodikat Seidel Ágoston, a hmmadikat pe
dig Liha Anta1 nyerte el.

— Klincsok Náezó hundstosziar okoskodásai.
Egész héten okoskodnyi muszáj volt nekem rajta, hogy miért 

szidják most ztirak zegymást „prakttkáns“-nak Hát kiokoskodnyi 
sikerült, hogy zennek nem banyák, de zerdök meg a gájszt és 
ezukor porezió zoka. No nak. povedálom, akkor ez. sokáig tartani 
nem fogja, mert nem sokáig lesz már zardő meg gájszt és ezukor 
porezió sem. Zakkor megint lesz jó békessig.

Múltkor mosolyognyi volt muszáj rajta, hogy povedálták 
dohánygyár mellett találták zarany eret. Sak mikor jobban kiku- 
tatnyi mentek ziireget, látták, hogy az nem zaranyért, hanem 
zaranyér forrásból származó valamiket rejteget magában. 
Ziireget azután bosszúsan betemették

Bányász zember okos: ha kell beszilnyi, de ha kell, hall- S 
gatnyi is tud.

Zenvim jó ismerős a brosgyák, ki már provizóriumban van 
meg. tan u-solja nekemnek. hogy csókolj kezet bányamirnök ő 
nagyságúnak, mélyen emelj kalapot a hutmanné ténsasszonynak 
és alazatoskodó légy a kraczfiliar asszonysággal szemben és — jól 
fogsz járni.

Ha én ezt a rossz gájsztot nem innyám, milyen boldog, 
megelégedett zember lehetnye belőlem? Mért engedgyik meg ezt 
a rósz mirges gájsztot kimérnyi ?

Drága patyikába nem szabad doktor nélkül mirges orvos
ságot kapnyi; pálinka mirisben meg nem csak hogy szabad, de 
kinálgatják azt.

Zasztat gondolják: szeginy zelnyomorodott nipsig nem gon
dolja már semmit sem; pedig gondolja zegyre jobb jövőre és azért 
tűr és szenved.

Ha tudnám kiokoskodnyi, hogy lehet kohó füstből műtrágyát 
esinálnyi, talán lehetnék gazdag zember.

Zenyim jó barát povedálja ne sokat zokoskodj. mert szotyo- 
tistának gondolnának tégedet; nák, mondom én, majd jövő hétre 
többet okoskodom még ki. Addig is: „Pohvalen !“

Selmeczi telefon-hírmondó „Újság"
Zóna idő: május 22-ike, vasárnap d e 9 óra pontban. 

Naphossza 16 ó. 21 p. Újhold. Névnap: Rómeók figyeljetek: J üli a 
A mai étlap délben. Rizspor leves tejföllel és krokodil tojással.

Köszmétés csirke penészes tejföllel, medyeczukorral és petre
zselyem tevével fűszerezve. Borjú karmanádli puskaporral 
töltve. Cseresnyét lepény túróval.

Vacsora: Vetrece (mi lehet ez?) új krumplival.
*

Vezérczikk.
Discordia. A társadalmi életben a discordia magva mindenütt 

kidugta már fejét a parlangon hevert talajból és napról napra 
erősebb csemetévé izmosodik. Bár a disharmónia szolé meg
megingatja, nagy kárt nem tesz benne, mert mindig akadnak 
olyanok, kik a hamis meggyőződés és az alak'oskodó képmu
tatás karójához kötözik és kiszáradt földjét megöntözik a 
hiúság forrásából, hogy egykoron árnyas lombjai alatt pihenve 
megnyugtassák a sok rosszban kifáradt testeiket. Mentsen 
isten attól, hogy városunkban is igy legyen; de óvakodjunk, 
mert a szálló madár, a messziről ide rohanó szél bizonyára 
elhozta már a magot, a mely talán már k' is esirázott, bár 
a fejét még ki nem ütötte. Résen legyünk és ha megpillant
juk, tépjük ki tövestül, vagy ha már kinőtt és akadt, a ki 
ápolja, fogjuk meg azt és a késő unokák előtt is elrettentő 
például, ha karóba nem ültethetjük, ültessük a karóra és csak 
a discordia fájának keserű gyökerével etessük, a mitől szét
pukkadjon.

*
Tárcza.

44-ik epigramma.
Meg-győződve szavaztak régen a római bölcsek, 
Meg-győzetve szavaz most is a tisztviselő.

C. senator beszéde. (Részlet egy ókori fragmentumból). Össze- 
gyii't atyák ! Jól tudjátok, hogy az istenek előtt kedves az, 
ki szive érzelmét nyelvén hordja és csak is azt foglalja 
szavakba. Az őszinte szó, a meggyőződés hangja soha sem 
lehet sértő, mert az igazság szava szent és ezért az istenek 
oltalma alaí; áll, a kik ellen fellázadni nem szabad. Lehet 
hogy lényegtelen dologban tévedek, de abban szivem és 
lelkem legtisztább sugallatát követem, a mire nézve most 
nyilatkozom A Popperus ezéget én nem gyanúsítom, mert 
okom nincs is reá, nem vádolok én senkit, mert, ha tehetném, 
nem szóval, de bizonyítékokkal tenném, de azt igenis merem 
állítani, hogv erdőgazdaságunkat jövedelmezőbbé, a gazdál
kodást a nyilvánosság által ellenőrizhetőbbe kell tenni, mert 
pénzre van szükségünk, hogy a vad Parthusok enen kitö
rendő háboiú, a város költségén építendő circus maximus és 
easino, a vízvezeték és a cloaca maxima kijavításának költ
ségeit elbírhassuk. Dixi 1

*
Belföld.

Harminez millió. A hadügyié'rrszter a delegátusokat avval 
nyugtatta meg, hogy az előre elköltött harminez millióból 
egy kaszárnya tervét csináltatta meg, a melyet Selmeezen 
akar felépittetni, mert e városban már unják az egyhangú 
ígérgetést és erősen opponálni készülnek.

*
Külföld.

Háború. A mióta a görög kormány kinyilvánította, hogy a 
spanyol-amerikai háborúban semleges marad, azóta Mac 
Kinley már vasaltatja frakkját, hogy a spanyol regens 
királynőnek kifejezze a történtekért legmélyebb sajnálatát 
mert a görög nélkül nem bízik hajóhadában ,

*
Helyi hírek.

A k 1 i k k vv i r t se h a f t, mint halljuk, hideg vizkurába fog vétetni 
és a beteg, eoneordia pokróezokka! fog betakartatni.

Csendélet. Etelközben az éjjeli serenadok rendőri felügyelet 
alatt tartatnak, a miért az ébren hánykolódó lakosság ez utón 
is elismerését fejezi ki a legilletékesebbnek.

Tolakodás. A Kathreiner kávé eség igazgatósága minket is 
felszólított, hogy hirdetését lapunkban közöljük és igy egyút
tal lapunkat képes hetilappá alakítsuk át. Még eddig nem 
szorultunk rá.

Átirat. A fővárosi pékek átiratban felszólítják a mi pékmestere
inket is, hogy mivel veszteségre dolgoznak, a kifli már 
kisebb nem lehet, előbb utóbb nekik kell lesoványodniok; 
felírnak tehát a miniszterhez, hogy ezt az országos csapást 
valamiképen hárítsa el, efelirathoz kérik a csatlakozást és 
mennél soványabb, de hitelesített arczképet.

*
Színház és művészet.

z inházunkban a legújabban megejtett vizsgálat szerint 
született 45 patkány és 64-‘/2 egér.

Különlegesség!
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Van szerencsém a n. é. közönséget arról értesíteni, hogy a valódi „Kavlsbadi“ Ber»cjer» !M.öi?-féle 
ez i p őt Selmeczbányán a Felsö-terasszon Margótsi urnák gyógytárával szemben levő 

üzletemben kizárólagosan csak is én árusítom. Ezen valódi Berger-féle Karlsbadi czipök kerékben levő BM védjegygyei elvannak 
látva, 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 czipőt“ csak egyszer is vásárolt, az bizonyára mást mint ,,Karlsbadi czipőt“ vásárolni a jövőben nem óhajt.

Egyúttal felhívom a t. közönség figyelmét arra is, hogy raktáramat mindennemű, az. úri divattal kapcsolatos finom és modern 
kivitelű árukkal is dúsan felszereltem és pedig: finom lágy-, kemény-, henger-és Loden-kalapokkal a világhírű Böhm testvérektől prágai ég 
Halbán és Damask-féle bécsi gyártmányokkal, a legújabb tartós és legszebb kivitelű szalmakalapokat tartom : továbbá mindennemű és minő
ségű kézi- és utazó-bőröndök, tartós- és finomságukról ismert Carlsbadi glacé-kesztyük, a legújabb kivilelü ernyők, ingek és valódi orosz 
sárczipők (rigai gyártmány), nyakkendők stb. kaphatók. Raktáram azonkívül is complett mindennemű modern kivitelű férfi-, fiú- és gyermek
ruhákban á la mode francais, mindent a legjutányosabb árban. — Megrendelések azonnal eszközöltetnek. A t. vevő közönség támoga
tását kérve, maradtam hódoló tisztelettel w

a központi ruha- és férfidivatáru csarnok tulajdonosa, Selmeczbányáu (Felsö-terassz) 
a Margótsi ur gyógytárával szemben.
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Népzene. Ai uj parkban a hivatalos konezerteken kívül min
dennap, minden órában hallható a legkedvesebb gyermek 
hangegyveleg.

írod— és ivód — alom.
Új könyv. Sebőnk dr könyve inár nálunk is kapható' Bevett 

szokás szerint elfogy egy példány, melyet kölesön kérnek 
el, mielőtt a gazdája elolvasná, hogy soha többé ne lássa.

U j sör. A rendes helyen olyan sör kapható, melyből vegyelemzés 
után több szódát kapunk, mint sör essentiát.

*
Törvényszék.

ítélet. Nemrégen történt, hogy kis vonatunk menetközben 
beleiitk özött egy tót kocsijába a mely a gépben tetemes sé
rülést okoN ott. Ez ügyben döntött a bíróság és a parasztot 
elítélte egy évi kalauzkodásra a kis vonaton.

*
Vadászat.

Hajtó vadászat. A jövő hónapban az elszaporodott mezei ege
rekre és ürgékre hajtóvadászat lészen.

*
Szerkesztői Üzenet.

Adófizetőnek. A tehenek a mellékutezákban hatósági enge- 
deleminel legelnek, mely a farkukra van kötve.

Vidékinek. Folyamodványát adja be a hatóságnál, állást kap, 
mart hivatalnokból soha sínes elég.

Szerelem. Ma napság már nem szokás kosarat természetben 
adni de az még néhol divat, hogy útilaput kötnek az illető 
talpára

*
Apró hirdetések.

Fürdőre való utazás alkalmából kölcsön kapható egy anyós, 
kinek foga már nincs.

Eladó egy szótár, melyből csak az a és a k betűk hiány
zanak :

Bérbevehető egy szoba, a hol társalogni lehet a svábokkal. 
Eladó egv pokróez eoncordiában élő házaspárnak.

*
Nyilttér.

„ígérni, nehéz, megtartani könnyű'1 mondta Andrássy és én 
még is Ígérek szász szivarvéget annak, ki sörömből .agy boromból 
megiszik egy kortyot káromkodás nélkül. Vendéglős

Felelőtlen szerkesztő a: Hírmondó.

N YI L T-T É R *_

Köszönetnyilvánítás.
Fogadják mindazok, kik szeretett jó al vóin Ilraskó 

Ignácznak, 48-as honvédnek elhalálozása alkalmából 
részvétüknek adták tanujelét, különösen Krausz G. 
városi erdőmester, a selniec i 48-as honvédek és a vá
rosi erdészeti altiszti kar őszinte köszönetemet.

Hraskó József.
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Kiadó
I. emeleti 4 szobás lakás, mellékhelyiségekkel a Lyceiim 

mellett. Bővéobet a kiadóhivatalban.

Intelligens pénztárnoknő 
kerestetik

Selmeczbányának egyik előkelő, nagy üzletébe. Csakis 
keresztény nők, kik ezen állásra reflektálnak, fordulja

nak e lap kiadóhivatalához.

Anyag eladási hirdetés!
Az uj akadémiai palota felépítésénél sziik- 

ségszei’iileg labontandó If ci iicz-fele hfiz 
és hozzátartozó melléképületek

úgymint deszkák, zsindelyek, ajtók 
ablakok, lépesók, kályhák stb. eladók. 
Az eladást eszközli a helyszíneli levő építkezési 
iroda, s felkéretnek a venni szándékozók, hogy 
oda forduljanak.

A nő ruha szabászatban
mértékvélelekben, rajzok készítésében, a kelmék mikénti 
felhasználásában valamint a női fehérnemű szabászatban 
és fin gyermek ruhákban teljes és biztos oktatást ad pár 

havi itt tartózkodása alatt

Kiéin Bernáth nöiruha szabász.
(Lakásom : Városi Vigadó szállóban.)

■>ijj ak utólagosan fogadtatnak el
Tandíj

14 napra tanítványok lakásán egy óra hossza:
5 tanítvány részére egyenként .... . . 3 fi t
4- ,
3 „ n « .... . • 7 „
2 „ n » .... . . 9 „
1 . . 12 „
Úgyszintén vidéki hölgyek oktatását is elvállalja 

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:

Siartg'ex Ig'zxácez;
üzletében (a terasszon).

Uj ékszerész-üzlet megnyitás!
Bátor vagyok a n. é. közönség b. tudo

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

* E rovat alatt közlőitekért nem felelős a Szerk-

Gyár: Alsó Hámor, Barsmegye.
Gyári főraktár: BUDAPEST, Audrássy-nt 29. (I. em 

Raktár: BÉUS, I., Seilergasse 1. szám.

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

saját vagy adott rajzok szerint előállít:
8GT* m i ii <1 e n n e in rí e « ai s t a r ti t,

mint asztaldíszeket, gyümölcstartókat (jardiniéres-készleteket), zsirandolo- 
kat, gyertyatartókat, serlegeket, 

dísz-emléktárgyakat és verseny dijakat, 
mindennemű evő-készletet gazdag választékban, 

pipere-tárgyakat, stb. stb.

• • arany-, ezüst-míves és 
ékszerés z-üzletet • • 
rendeztem be, melyet már is megnyitottam.

Hosszú éveken át kifejtett itteni munkás
ságom és az arany-ezüst-mives mesterség terén 
tett fáradozásaimra hivatkozva tisztette] kérem 
a mélyen tisztelt közönség nagyrabecsiilt támo
gatását és pártfogását.

Alázatos kérelmein ismétlésével maradok
kiváló tisztelettel

Novak József,
ékszerész.

Szklenó-fürdőü

vendéglői, Kávéházi

ukász Gyula
üveg-, porczellán-, lámpa-, tükör- és képraktára

Selmeczbánya.
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Tisztelettel ajánlom a n. é. közönség becses figyelmébe a terasszon lévő 
újonnan berendezett dús raktáromat, mely áll ; porczellán és fajancze asztali-, 
kávé- és thea készletből; fekete kávé (mokka) szervizekből; színes és kristály, 
festett és vésett, sörös, boros és likörös készletekből ; a legújabb gyártmányú 
asztali, függő, sálon, irodai és üzleti lámpákból; aranyozott és diófa rámás 
tükrök és képekből; ablak függöny rámákból; hajlított faszékekből, vas 
mosdó-asztalokból, toilette- és thea asztalkákból; porczellán, majolika és terakotta 
vázák és figurákból, tömérdek igen szép nippesekből ; továbbá china-ezüst díszmű
áruik és evőeszközökből ; mindennemű optikai kristály szemüvegek, czvikkerek, 
'orgnettek és minden hozzátartozó kellékekből — a legnagyobb választékban és 
különféle árakban.

Teljes tisztelettel

DUKÁSZ GYULA.
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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 flirdöévad alatt a vendéglő 
épületében levő szobák is olcsó napi ár mellett 
rendelkezésére állanak t. vendégeimnek és teljes 
napi ellátást, beleértve a szobát, reggelit, 
étlap szerinti ebédet és vacsorát, kiszolgálást 
1 frt 50 kr. tol 2 frt napi ár mellett nyújtok 
az elő és utó évadban. — Gelctnekcn Túrosán 
János urnái jó és olcsó alkalmatosság mindig 
kapható, azonkívül az állomásnál alkalmatosság 
minden vonatná! van.

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

kitűnő tisztelettel 
ROCK .JÁNOS, 

vendéglős.

jfaiajzsavf sa yfasazapuauaq

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


