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hirdetésre felvilágosítás ingyen adatik.

A vas izom rendszer.
Ezt a találó, hatalmas magvasságu kifejezést 

hallottuk Ábrányi Kornél volt képviselő jelöltünk 
itt akkorában tartott programúi beszédjében a 
vasúti hálózatra vonatkozólag.

A máshol, jó (lunántulban megválasztott és 
nálunk nem dicstelenül megbukott képviselő ur 
akkor programijába vette, hogy e szorongatott 
várost, Selmeczbányát okvetlenül be fog kelleni 
vonnia „vas izomrendszerbe", az ország vasuti 
hálózatába.

Mi történt azóta?
Mindannyian tudjuk — semmi.
Tervezgettünk ugyan, mint ez nálunk már 

ősi szokás és hiba, sőt költekeztünk is némileg 
az ipolyvölgyi vasútra, de minden eredmény 
nélkül.

Kiépült azóta a garámvölgyi vasút forgalmi, 
ipari és kereskedelmi nagy kárunkra; épülő 
félben van az ipolyvölgyi vasút is . . . és mi? 
megfoghatatlan közönnyel, lethargiával nézzük 
mindezt, mi a vas izomrendszerből bennün
ket kibuktat és a jövőre nézve tehetetlenné 
teszem

De még annyit sem tudtunk elérni, hogy 
a Garam-Berzenczével egybekötött vasuti vonal 
széles vágányává építtessék ki; sőt még azt 
sem voltunk képesek kivívni, hogy egy harmadik 
vonat közlekedjék arra.

Tessék elhinni, ez felette szomorú állapot!
Mert az, hogy 9 óra helyett, reggel 6 

órakor induljon innét a vonat, oly kis Miska, 
mely jogos igényeinket nemcsak hogy ki nem 
elégiti, hanem egyenesen ebbeli törekvéseinket 
nevetségessé teszi.

E város, ezen ősi bányaváros és a felvidék 
egyik emporiuma teljes joggal megkivánhatja,

Rubigall Ágnes.
Fátyolképek a múltból.

— A „Selmeczbányai Hetilap" eredeti tározája. —

Nagy lakomára gyűlt össze az atyafiság s nehány 
jó barát az óvári várnagy, Rubigall házában. Szép, 
hajadon leányának, a szőke, kökényszemü Ágnes el
jegyzését ünnepelték a daliás Hohenried Walterrel, 
ki a mellett, hogy mint külföldi iskolákat végzett ember, 
a városi tanácsülésekben a tollat forgatta, a fegyvei- 
forgatáshoz isremekül értett, miről már nem egy 
törők koponya lehetne tanúbizonyságot.

A ház kapuját, a fölötte levő, kőből faragott 
Rubigall czimert, bennt a termett fenyőgaly füzérek 
ékesítik; szól a sip a trombita; súlyos, vert müvü 
ezüst kupákban gyöngyözik a bor, s az atléta termetű 
már őszülő Rubigall kedvtelve tekint szende lányára, 
ki egyre-másra pirul a bortól már kissé derült han
gulatra lelkesített férfiak dévajkodó megjegyzéseire, s 
önkénytelenül is lehetőleg közel simul a szemeit gyö- 
nyörittasan rajta legeltető Walterhez, kinek kondor
fekete haja, kis fekete bajuszkája oly jól illik barna, 
szép, de férfiasságot tükröző arczához.

Ki gondolt volna a nagy vigalom közepette arra, 
hogy háborús világ van; hogy a török nincs ám 
messze, s bármikor támadást intézhet a város ellen. 
Hiszen nem egyszer száguldoztak török lovasok Kor- 
ponáról és Pelsőczről portyázva jó közel a városhoz. 

megkövetelheti, hogy a vas izomrendszer egyik 
tekintélyes kapcsává, ha nem is gyupontjává 
legyen.

Hogy az ebből való számkivetés mennyi 
kárt okozott már eddig is városunknak, azt 
legjobban tudnák megmondani iparosaink és 
kereskedőink, kik az üzleti pangás miatt raár- 
már el vannak rá készülve itt hagyni e mostoha 
viszonyok közé került várost.

Es mi ennek a főoka?
Városunk nem zárkózna el anyagi áldoza

toktól, mint azt az ipolyvölgyi vasút ide hoza
talánál megszavazott 200(100 frtnál is kimutatta, 
ha más oldalról is támogatásba részesülne. Ámde 
igenis jogos igényeit és követelményeit fenn 
akarja tartani.

Tehát mi oka annak, hogy a vasuti háló
zatba belé nem tudunk jutni oly módon, mint 
az minket megillet?

Semmi más, mint egyrészt a többi tényezők 
nem jóakaratusága, másrészt az az crélytelenség, 
mely e város részéről mutatkozik és jogos 
igényeinek érvényt szerezni nem bir.

A garamvölgyi vasút magával vitte az 
egész Garamvölgy gravitaczionalis erejét Sel- 
meczbányáról Léva felé: ugyan ezt fogja tenni 
az Ipolyvölgyi vasút, Ipolyság felé.

Mi marad nekünk?
A kávémasinás Garam-berzenczei vasút!!
Ez a nevetségessé vált szükkörii, sziik- 

vágányu játékszer, melyet sokkal szívesebben 
pótolunk immáron kocsi közlekedéssel.

Gondoljuk csak meg mélyebben helyze
tünket: mi lesz akkor, ha, a mi már rövid idő 
múlva bekövetkezik, kiépül az Ipolysági—kor- 
ponai vonal bevonásunk nélkül és mi, mintegy 
zsákutezába került zug maradunk itt a sziik- 
vágányu Garam-berzenczei vasúttal.
Igaz, hogy legutóbb véres fejekkel sietlek haza a kis- 
iblyei völgyből, s azóta nem igen háborgatták a derék 
selmeczieket.

De büszkék is voltak ám a selmecziek, hogy vá
rosukat nem tudja a török hatalmába venni.

A mint ott látjuk őket a nagy asztal körül, a 
tekintélyes polgárokat, lanácsnokokal, ezéhmestereket, 
mindegyikük kész volna e pillanatban három pogány
nyal is megverekedni.

„Igazatok van; mit félnénk mi a pogánytól?! 
Hiszen örül annak, hogy mi nem bánijuk ; azt hozom 
tehát javaslatba, hogy valamennyien, a hogy vagyunk, 
vonuljunk ki a kisiblyei útra ; oda, hol hős Hohenried 
Walter barátunk legutóbb oly szépen kelté szelte annak 
a henczegö török spahinak koponyáját, mintha alma 
lett volna; s ott, e remek hőstett színhelyén igyunk 
egyet Hohenried Walter és az ö bájos mennyasszonya 
Rubigall Ágnes egészségére s jövendő boldogsá
gára !“

Kitörő riadal fogadta e vakmerő gondolatot, 
mely pedig nem valami vasgyuró alakú férfiútól tellett 
ki ; alacsony, inkább vézna emberke volt biz az ajánlat
tevő, ravasz, villámgyorsan ide-oda fürkésző tekin
tettel; mesterségére nézve vésnök, névszerint: Krum
finger Arnold.

Ki tudja honnét került ide, s ki tudja, hol szo
kott néha kódorogni; annyi igaz és tény, hogy Krum
finger Arnold uram nagyon jól érti a mesterségét és 
még egyebet is. Sokszor járt-kelt ő már a törökök

Hiszen a változott viszonyok között az 
államnak is érdekében állana legalább ezt a 
szárnyvonalat széles vágányává kiépíteni; mert 
kis idő múlva e kis vasút minden forgalmi 
értékét el fogja veszteni.

Ezt kellene megértetni oda fent, hol e 
tekintetben körülményeinket, úgy látszik, nem 
ismerik, vagy legalább nem kellőleg ismerik, 
vagy méltányolni nem akarják, mit el nem 
hihetünk, fel nem tételezhetünk.

Azután itt van az állami nagy bánya
művelés, kohászat, érez és anyagszállítás stb. 
hát ez mind nem teszi égető szükséggé, hogy 
a nagy vasuti hálózatba e várost beleillesszék ?

Újból és uj erővel felszólalunk tehát^az 
iránt, hogy e kérdést ne hagyjuk clszunnyadozni, 
de teljes éberséggel és méllyel lássunk hozzá 
most már, midőn a dolog delelőjén állunk és 
az ügy tulottan megérett, hogy a „vas izomrend
szerből" ki ne maradjunk, hanem abba, ha 
idővel bőségesen jövedelmező áldozatok révén 
is, okvetlenül belekerüljünk.

Ezt kívánja városunk, iparunk és keres
kedelmünk legfőbb létérdeke, jövője és üdvös 
eredményű fejlődése, haladása!

Uralkodó szesz.
Múlt számunkban a szeszmonopolium czim alatt 

közöli czikkünkre vonatkozólag, fenti czim alatt, a kö
vetkező sorokat kaptuk:

A hatvanas években nagy Jókaink által meg
teremtett „Üstökösében a következő r’ébusz látott 
napvilágot : Egy ablakon kikönyökölő szép nőnek, egy 
távozó ifjú ujjaival csókokat int felfelé, s e naiv ta
lányt a következő számban meg is fejtették „Pálinka11 
(Pál Linka!) A mily ártatlan volt a rébusz, ép oly 
káros hatású a megfejtett lalány neve alatt ismert 
ital!

Hol vette eredetét, ki találta fel, ki főzte ki az 

közt anélkül, hogy csak a haja szála is meggörbült 
volna ; s nem egyszer ő volt az, ki visszatérve baran
golásából, figyelmeztette a várost a várható ellenségre. 
Hogy most ő állt elő avval akissé koczkáztatott terv
vel, bizonyíték volt arra nézve, hogy jelenleg nem kell 
tartani ellentől.

Daczára annak, hogy maga Rubigall intette 
a jelenlevőket, hogy tán mégis kissé veszélyes kirán
dulás lehet az, valamennyien a terv melleit voltak, 
még maga Ágnes is, ki szerette volna legalább azt a 
helyet látni, hol az ő kedvese, Walter oly hősileg 
küzdött.

Régi dolog, hogy hiába szólal fel ott a józan 
ész, hol a bor és szerelem beszél.

„Eh mit, nem kell semmitől tartani; aztán nincs 
messze; legrosszabb esetben is még jókor vissza
menekülhetünk; aztán meg nekünk is van fegyverünk ; 
néhány fegyveres legényt is vihetünk magunkkal “ 
Hangzott össze-vissza s a vége csakugyan az lett, 
hogy csakugyan felkerekedtek a hősi telt színhelyén 
meginni a köszöntő poharat a fiatal jegyes pár bol
dogságára.

Krumfinger azon ürügy alatt, hogy előre megy 
kikémlelni az utat, még a városon belül külön vált a 
csapattól s előre sietett, igyekezvén mielőbb társai 
láttávolából kikerülni.

Hagyjuk a vig csapatot rendes utján haladni, s 
kövessük Krumfinger uramat, ki nekünk egy kissé 
gyanús színben tűnik föl, mert valami különös izga- 
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első pálinkát, nem tudjuk, csak annyi áll, hogy ez 
izgató, vérrontó ital, mely lehető nagy gond- és figye
lemmel van előállítva, községeinkben a nagy Jókai 
müveinek szelhetni szikráinál sokkal ismeretesebb.

A pálinka ivás megbénítja a gyomor rendszert, 
eloltja a szellem világát, az ideg bántalmak számtalan 
nemét teremti meg, izgató hatása, kiknél már szenve
déllyé fajult, durvává, érzéktelenné, könnyelművé, pa
zarlóvá teszi áldozatát.

Az életben igen gyakran találkozunk ennek áldo
zataival; a mértéktelen pálinka ivás kiköltöztet az ősi 
fészekből, koldus botol ad a csak nem rég jó módú 
családtag kezébe, s földönfutóvá teszi azt, kit talán 
még annak idején egy jó tanács, szigorúbb rend
szabály, vágy egy törvény megmenthetett volna.

E téren is megelőzött bennünket az uj világrész, 
Amerika, hol az Egyesült Államokban Maine kezde
ményezte a pálinka ivás elleni harczot és meghozta 
a törvényt a pálinka főzés és árulás tárgyában, s oly 
spártai szigorral hajtotta végre, hogy 1857. julius 2-ika 
óta korlátozva van a szeszesitalok nyilvános eladása.

Svéd és Norvégiában a kormány és az egyesü
letek vállvetve dolgoznak a pálinka ellen. Már a 40-es 
évek óta az egyesületek sok szerencsével működnek, 
s hogy a kormány fokonként még gyökeresebben in- 
tézkedhessék, meghozták végre az iszákosság elleni 
törvényt.

Angliában, a társadalmi agitátoroknak már régi 
eleme a pálinka ellen irányul ; ki ne hallott volna az 
angol „Mértélcletességi egyesületekről?" Dickens (Bocz) 
regényei mulatságos iskolák az iszákosság javítására.

Különben még itt sem sikerült kiirtani ezt a 
szenvedélyt.

Az 1884-ik évi Angol parlament a szesz ivás 
némi mérséklésére bilt hozott, hogy minden községben 
a lakosság kétharmada jogosult megtiltani a pálinka 
mérést, és a parlamenti határozat elrendeli, hogy a 
korcsmák és szeszes italok áruhelyei vasárnaponkint 
zárva legyenek.

Hazánkban is szomorú szívvel látjuk, hogy meny
nyire elharapódzott e szenvedély.

Itt volna már a 12-ik óra, hogy tegyünk is valamit e 
szörnyü'baj orvoslására és átvehetnék egyelőre az ango
loktól a szesz- és pálinkamérések ajtóinak bezárását 
legalább vasárnapra; szervezhetnék, a Mértékletességi 
egyesületeket, melyeknek kezdeményezését, úgy a lel
készek, mint a tanítók és az egyes községi képvise
lőtestületek vehetnék kezükbe.

Érdekkel olvastam a Selmeczbanyai Hetilap leg
utóbbi számában megjelent „A szesz monopólium" czimü 
czikket s ennek kiegészítéséül ajánlom a fentebb el- 
mondattaknak keresztül vitelét.

A magyar haza polgárai e durva, romboló zsar
nokát meg kell fékeznünk.^

Koritnicza, 1898. junius 7.
Pólya Lajos,

N.-ölvedi ev. ref. lelkész.

tottságol áiul el egész arcza, bujdokló, a nyomokat 
eltüntetni igyekező s mégis mohó sietsége.

Átvágva bozóton, erdőn, végre egy mély úthoz 
ér, melyet kétfelől sűrű cserjés szegélyez; olt óvato
san körülnéz, hallgatódzik s úgy látszik, meg van 
elégedve vizsgálódása eredményével, mert valami mo
solyféle vonaglik át keskeny ajkán.

Most szájához illeszti ujját s két rókavakkantást 
hallat.

Nemsokára kibontakozik a gályákból egy turbános 
fő, utánna az egész test, mely egyszerre olt termeli 
Krumfinger előli janicsár alakjában.

ügy látszik, már ismerik egymást, mert a janicsár 
szó nélkül int s a mi vésnökünk némán követi.

Nem sokára kis tisztás közelébe érnek, s a ja
nicsár tenyerébe tapsol, mire fiatal bég léptet elő 
sallangos paripán, ki törököknél szokatlan közvetlen
séggel kérdezi a németől: „Nos, sikerült?!"

— Igen uram ! — szói magát mélyen meghajtva 
Krumfinger — sikerüli kicsalnom őket, s a harmatos 
rózsa, mint te nevezed, a szép Rubigall Ágnes is köz
tük van. Egyezségünk szerint most a te dolgod, dicső 
bég, a leányt megkaparintani!

„Azt. csak bizd rám, te gyaurok gyöngye te; 
Skander bég sólyom, el nem szalasztja a galambot, 
íme jutalmad." S ezzel a bég egy teli erszényt dob 
Krumfinger lábaihoz, ki azt ezer hálálkodassal fölveszi 
s öltönyébe rejti.

„És még nem minden, — folytatja a bég saját
ságos mosolylyal — ha tervem sikerül, akkor kapod 
csak meg igazán megérdemlett béredet; most eredj és 
vezesd őket“

Krumfinger csakhamar eltűnt a bokrok között, s 
a bég kiadta utasításait vitézeinek.

Elhagyott csapatunk az alatt derülten, gyanútla
nul közelgett. Egy kanyarodónál eléjük kerül a vés
nök nyurga alakja, ki már messziről kiáltja feléjük:

KÜLÖNFÉLÉK.
— Személyi hírek. Lovag B e r k s Róbert 

cs. és kir. kamarás Budapestre utazóit. — Farbaky 
István orsz. gyűl, képviselőnk nehány napi itt tar
tózkodás után ismét, visszautazott Budapestre. — D r. 
Tóth Imre bányaker. főorvos hivatalos körútjáról 
visszaérkezett. — K a c h e 1 m a n n F a r ka s kit1, bánya
tanácsos és kohóügyi előadó hivatalos Htjából holnap, 
hétfőn tér vissza.-—- Zarka Elemér állami mérnök 
Budapestre visszautazott. —- Láb ne J. az uj akadé
miai palota építkezési vállalkozója, rövid itt tartózkodás 
után, Budapestre visszautazott. — Gretzmacher 
Gyűl a, F a 11 e r K á r oly, S ó 11 z Vilmos, S c h e 11 e 
Róbert és Herrman Emil akad, tanárok tanít
ványaikkal gyakorlati tanulmányútra mentek.

„Nincs semmi baj; bátran mehetünk!" Igaz, hangja 
remegett kissé, de, a ki észre is vette tán, sietségének 
tudhatta be ; tény hogy Krumfinger alig győzte töröl- 
gelni verejtékes homlokát.

Már nem messze voltak a vésnök által meghatá- 
tozolt helytől, midőn egyszerre török lovasok vad 
kiáltozással ejőrobognak minden oldalról.

Egy perez müve, s a meglepett csapat férfiai 
majdnem mind megvannak sebesülve, egy kettő k zü- 
lflk sohasem látja többé a kék eget, nem érzi többé 
a nap melegét. De a törökök közül is nem egy legto
vább élt. A litiomlmlvány Rubigall Ágnes körül nem egy 
hitetlen esik el Hohenried Walter és Rubigall fegyve
rétől lesújtva. De végre is a túlnyomó erő győz ; Ho
henried is súlyos sebtől leterül, Rubigall karja nyil- 
lövéslöl bénítva, s az alkalmas pillanatot felhasználva, 
a bég hirtelen nyergére kapja az daléit Ágnest, mint 
a förgeteg elszáguld vele, nyomában, őt. fedezve, csa
patja, de a bég még hátrafordul vágtató lován s 
odakiáltja az őket gyalog hasztalanul üldözők felé: 
„Köszönjétek e tréfát Krumfingernek.; nézzétek, ott 
szalad !“

S csakugyan, Krumfinger, ki egyedül volt fegy
vertelen, mi senkinek sem tűnt fel, hallván a bég 
szavait, szeretett volna egyszeribe láthatatlan lenni 
s félre akart oson a bokrok közé; de Hohenried is 
meghallotta a bég szavait, s mert mély ezombsebe 
miatt föl nem emelkedhetett, tőrét elkeseredett ha
ragjában oly erővel hajította Krumfinger félé, hogy 
ez szivén találva, holtan összerogyott; megkapta ju
talmát.

Szerencséjük volt még a megtámadottaknak, hogy 
Grünárml Jakab, a tisztes czizmadia-céh egy köz
tiszteletben álló tagja, látván az előbbi társaságot oly 
könnyű szerrel kimerészkedni a városból, hirlelenében 
összeszedett nehány fegyverest, s utánuk indult; igaz, 
későn érkezett arra, hogy a harezban segítségül lehe-

— Kinevezés. Czeke Endre, temesvári dohány
jövedéki tiszt a selmeczbányai dohánygyárhoz osztály
vezetővé lett kinevezve. Mint halljuk, az itteni osztály
vezető, íloíman Hugó, Szepes Bélára lesz kiküldve, 
hogy az ott létesítendő próbadohánygyárat berendezze.

— Egy akadémiai ifjú halála. Miiller Béla I. 
éves erdész akad, hallgató e hó 8-án, hosszas szen
vedés után, fiatal éleiének 19-ik évében szülei házánál 
Resiczán meghall és f. hó 10-én lelt olt eltemetve. 
Az ifjú haláláról gyászjelentést adott ki a selmeczbányai 
bányász és erdész akadémiai kör, mely elhunyt tagjá
nak temetésén is képviseltette magát

— Névnapi ünnepély volt bankettel egybekötve 
múlt szerdán a szandriki kaszinóban Lovag Berks 
Róbert csász. és kir. kamarás tiszteletére, ki névnapját 
ülte. A fényes társaságban hölgyek is részt vetlek és 
a sikeresebbnél sikeresebb toszloknak vége-hossza 
nem volt. A banketten a vidék, különösen a Garam- 
völgyi vidék is képviselve volt. A nemas lovaghoz 
intézett névnapi üdvözletekhez mi is szívből csatla
kozunk.

— Az e hó 4-én a városi vigadóban meg
tartott valéta majális szépen sikerűit. A közönség 
kitünően mulatott és a táncz hajnalig tartott. A mulat
ságon számos idegen vendég is részt vett.

— A bányászati és erdészeti akadémiai 
athléta-klub uj bizottmánya f. hó 8-án alakult meg 
Elnök: Schmidt Jenő, első művezető: Hőnek Ignácz, 
11-od művezető: Török Aladár, vivómestcr: Westhoff 
Károly, szertárnok: Starke Vilmos, pénztáros: Vesséy 
Mihály, ellenőr : Schifter Ferencz, jegyző : Herrmann 
János és nyolcz bizottsági tag.

— Zárda felavatás. A selmeczbanyai róm. kath. 
egyház a páli Szt. Vinczéröl nevezeti irgalmas nővérek 
számára létesített zárdának s ezzel kapcsolatos leány
iskolának felavatási ünnepélyét f. hó 19-én farija meg. 
Az ünnepély sorrendje: 1. Délelőtt 11 órakor isteni 
tisztelet a Nagyboldogasszonyról nevezett templomban. 
2. Isteni tisztelet után bevonulás a zárdába, hol a fel
avatás végbe megy. 3. Felavatás után ünnepi beszéd 
s ennek kapcsán az intézet védőjének Vaszary Kolos 
herczegprimás O Főmagassága arczképének leleplezése. * S 

4. Este 7 órától a növendékek a felavatott leányiskola 
egyik termében az intézet berendezési költségeinek 
fedezésére személyenkint fizetendő egy korona belépti 
dij mellett, ének-, zene- és szavalattal egybekötött 
színi előadást tartanak.

— Karmester választás. A selmeczbányai polg. 
dal- és zenekör működő tagjai f. hó 10-én tartott 
értekezletükben az alapszabályok értelmében karmestert 
és szerlárnokol választoltak. Karmester ismét a szak
képzettségű s buzgó volt karmester, Bachraty József' 
lett, a zenekar szertárnoka Kiss Frigyes, az énekkar 
szerlárnoka pedig Friebert Ferencz lett. A volt zene
kari szertárnoknak Visnyovszkv Dánielnek az értekezlet 
eddigi működéséért köszönetét fejezte ki.

— Erdészeti gyakorlati kirándulás. Akadémiánk 
Ilf-ad éves erdész hallgatói ma indulnak az évenként 
megtartott „nagy gyakorlatra", mely útjukban őket 
Fekete Lajos, Csiby Lőrincz, Vadas Jenő akad, tanárok 
és Tuzson János akad, assistens kisérik. Az ezidei 
gyakorlat színhelye Erdély, hol bizonyára igen sok 
szép tanulságos dolgot fognak láthatni.

— Rendőri hírek. Sertés vész. F. hó 8-án 
Rovna kűlutczában állapilatott meg az I ső fokú állat
egészségügyi hatóság általa sertésvész, f. hó 10-én pedig 
Sleffülló kűlutczában. A nagyon veszélyes és ragadós 
járvány tovább terjedésének megakadályozása czéljá- 
hól a legszigorúbb intézkedéseket telte meg a hatóság 
és ez utón is felhívja a serié: tulajdonosokat, hogy 
sertéseik esetleges megbetegedését azonnal bejelentsék, 
mivel igen szigorú büntetés éri a mulasztókat. — Az 
ebtarló közönség saját érdekében újból figyel
meztetik arra, hogy kutyáit kötve tartsa s illetve száj
kosárral ellátva pórázon vezesse, mivel különben a 
hatóság alkalmazni fogja a rendelet ellen vétők ellen 
a törvényben irt 100 írtig terjedhető pénzbüntetést.

— Vidéki hírek. Lelkész avatás Százdon. 
Rozsnyai Jánost, volt selmeczbányai segédlelkészt, a 
százdi (Honlmegye) evang. egyház választotta meg 
lelkészének és uj állásába egyházi diszszel vasárnap 
iktatták be. A főesperest mint beiktató lelkész Rell 
Samu teszéri lelkész képviselte, ki megható szép be
széd kíséretében adta ál az egyház jelvényeit, mind
egyiket fenkölt váltásos szavakkal értelmezvén. Az 
ünnepi beszédet Krupecz István, a jeles udvarnoki 
lelkész mondotta mély hatást keltve. A szép egyházi 
ünnep az uj lelkész oltári áldásával nyert befejezést.

— Vízvezetéki ügyünk hatalmasan halad 
előre és ha a jelek nem csalnak, eltekintve az uj aka
démiához vezetendő vízvezetéktől, a Szitnya lejtőjéről 
építendő, de a többi forrásokat is felhasználó nagy 
vízvezeték is égy, két év múlva teljesen elkészül. A 
kormány kiküldöttei a szükségelt előtanulmányokat 
már megtették és a terv nem sokára elkészül; mind 
ez állam költségre. Valóban örök hálával tartozhat 
városunk a kormánynak ezért!

—• A lyceumi torna vizsga kedden délután 
volt. Négy órakor gyülekezett az ifjúság az Ó-várban, 

lelt volna, de éppen jó arra, hogy a sebesülteket 
bizton haza szállítsák.

Hogy a Rubigall házben komor gyász váltotta 
fel csak az iménti jo kedvet, az természetes. Inkább 
halva látta volna leányát az apa, mint török kézen ; 
csak a bosszúvágy érzete tartotta vissza őt Hohen- 
riedet kétségbeeséstől.

Eltelt talán kél hónap az utóbb leirt események 
óta, midőn egy éjszaka a bastyaőr tudatta Rubigallal, 
hogy egy némber kért bebocsátást s ő vele, Rubigallal, 
kíván beszélni; a czirkáló csapat el is hozta őt rög
tönzött hordágyon, meri a nő nagyon kimerült s alig 
tudott már a lábán állni. .

Rubigall intésére behozták hozzája.
Az ő leánya volt!
Megtörve; tövistől, bozóttól tépve, halványan, 

megtörő szemmel.
Rubigall elfelejtette, hogy ő férfi, hogy várnagy, 

hogy harczedzett ember; ő e pillanatban csak azt 
érezte, hogy ő apa, hogy az ő leánya ott van előtte, 
mint a letiprott liliom, haldokolva talán. Az őrjöngő 
fájdalom vad kitörésével oda borult a halovány alak 
főló „Leányom! Ágnes! te, te vagy az?!“ s hörgő 
zokogással csókolta a leány halovány homlokát, szórt 
átkot a rablóra, káromolta az eget és hajtotta le fejét 
a porba, irgalmat kérve az istentől, hogy a körül- 
állóknak megfagyott ereikben a vér ez őrjítő jelenet 
látásától.

Magukra hagyták az apát és leányát.
„Meghalok, apám!" szólalt meg a leány ama 

különösen csengő hangon, mely a haldoklók saját
sága. „Menekültem onnét, napokig bolyongtam az 
erdőben rejtőzve, mig ide eljutottam. Itt akarok meg
halni. Üdvözöld Wallert; mondjad neki ejtsen ő is 
egy könnyet síromra. Isten veletek!"

A halál angyala lebbent át a szobán s magával 
vitte a kiszenvedett lelket.

*
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a honnan nyolcz szakaszra osztva, kettős rendekben 
vonult le a városi torna térre. — A torna térnek 
kijelölt helyen, — mely czéljának éppenséggel meg nem 
felel és a mely jelenleg a csatornázáshoz szükséges 
építő kövek rakodó helyéül szolgál, — levetették a 
deákok kabátjukat és most már egyformán öltözve 
tornaruhában vonultak fel a korcsolya-térre, a hol a 
szép számmal összegyűlt közönség, leginkább az érdekelt 
szülök már váriák a fiatalságot. A felvonulás és távol
ság vétel után letérdelt az ifjúság és levett sipkával 
áhítattal énekelte a hymnuszt. Következtek a szabad 
gyakorlatok. Ezek 8 ütemes mozdulatokból álltak és 
ellentétesen végezve igen szép képet nyújtottak. A kö
zönségnek is ezek a gyakorlatok tetszettek legjobban. 
A szabadgyakorlatok után verseny formázás volt a 
korláton. Tiz előtornász küzdött az elsőségért. Bemu
tatlak 3 előirt és 2 szabadon választott gyakorlatot. 
A bírálóbizottság a versenyzők közül különösen a kő
vetkezőket tartotta megdicsérendöknek : Ferjencsik Géza 
VII. oszt, t., Haas Andor VII. o. t., Kupcsek Lajos 
III. é. tanitó-képezdészl, Reviczky Lajos VI. oszt. t. és 
Bolemann Lajos V. o. tanulót. Mind az öten kifogás
talanul szép testtartással mutatták be úgy az előirt, 
mint a szabadon választott gyakorlatokat. A futó
versenyben, mint győztesek kikerültek: Lencsi János 
és Neumann Károly 1. o. tanulók, Szalay Lajos IV. o. 
t. és Sulcz Aladár III. o. t. Az összetett versenyben 
(sulydobás, távolságra és magasugrás) első Rohács 
Boldizsár 343 eröponttal, második Kupcsek Lajos 32 
erőponttal. A bemutatott játékban az első osztály 
küzdött a második ellen s bár mindkét fél ügyesen 
tartotta magát, az ötödik futam után a Il-ik o. lelt a 
győztes. Volt iskolavivás, is: hármas, ötös és cselvágások. 
A lüleslapda játékot, melynek a fiuk legjobban örül
tek a korcsolya-téren nem lehetett bemutatni, a torna 
téren pedig, hol a játékot megkezdték nem nézte őket 
senki. A legnagyobb elismerés illeti meg Künstler 
János lyceumi jeles lornatanitót, ki aránylag még csak 
rövid működése alatt már is ily szép eredményt tu
dott felmutatni tanítványaival.

— A holnaputáni, keddi törv. hat. biz. köz
gyűlés több érdekes ügyet fog tárgyalni, melyek közül 
különösen kiemelendőnek tartjuk a tanácsi előter
jesztést, mely a Szádéi’ és Bogya-féle belvárosi házak 
megvételét s ezzel összefüggöleg a belváros alsó részén 
lévő kél óvoda áthelyezését és az ottani városrésznek 
(dohánygyár és Erzsébet-utcza közti résznek) szabá
lyozását tárgyalja. Ez nagy horderejű kérdés és ha 
jól oidatik meg, városunk újból egy jókora lépéssel 
előbbre halad. E szabályzandó nagy területen lehelne 
ugyanis a vásártér, az alsó óvoda és — bár úgy volna — 
az építendő honvéd laktanya is. Persze, hogy ez sok 
költséggel és nagyon megfontolandó körültekintéssel 
járná, mert a most e városrészben lakók uj lakhelyek
ről volnának kénytelenek gondoskodni. E nagy hord
erejű tervhez legközelebb bővebben fogunk hozzá 
szólni.

— Adomány. Özv. Ocsovszky Vilmosné a hely
beli kir. kalh. nagygymnásium egy oly tanulója szá
mára, ki a 1. tanév folyama alatt a gyorsírásban legjobb 
előmeneteli tanúsított, jutalmul egy db. 10 (tiz) koronás 
aranyat adni kegyeskedett. E nagylelkű adományért 
ez utón is hálás köszönetét mond a gymn. igazga
tóság.

— A „Nyaralókat építő részvénytársaság- 
Selmeczbányán“ 1898. évi juíius hó 2-ik napján d. u. 
4 órakor a városház tanácstermében alakuló közgyűlés] 
tart. Tárgysorozat: 1. Közgyűlési elnök, jegyző és a 
jegyzőkönyvet hitelesítő két tag megválasztása. 2. Az 
aláírási ivek bemutatása és az eddig történi befizetések 
bejelentése. 3. Az alapszabályok megállapítása. 4. A 
részvénytársaság megalakulása iránti határozat. 5. Az 
igazgatóság és felügyelő bizottság megválasztása. G. A 
részvénytőke befizetési módozatainak megállapítása. 7. 
Netaláni indítványok.

—■ Lövészet. A f hó 5-én megtartott lövészeten 
8 lövő tag vett részt s Így igen kedélyesen töltötte 
el a délutánt. Az első dijat szép szeglövésre Havas 
János, a másodikat négyesre Scidel Ágoston a har
madikat pedig Ficdler Gyula és Belházy Gyula nyerte 
cl. Utóbbiak négyeslövése ugyanis annyira egyenlő 
volt, hogy a mérő gép sem mutatott hajszálnyi külömb- 
séget sem közöttük.

— A Gresham életbiztosító társaság a világ 
első rangú biztosítási társulatai között is első helyen 
áll úgy óriási vagyonánál, mint a legteljesebb meg
bízhatóságánál és a biztosítási ügyletek és kifizetések 
gyors'lebonyolításánál fogva.. A világhírű társaságnak 
székhelye londoni palotájában van ugyan, York, Dublin, 
Glasgow, Páris, Mannheim, Florencz, Milano, Bécs 
Budapest, Belgrád, Cape 'J'owri slb. városokban is bir 
gyönyörű palotákkal. A társaság vagyona 1896. évi 
deczember 31-én 157,805,340 koronát, telt ki és
fennállása óla (1848) 339,497,900 koronát fizetett ki 
életbiztosítások fejében. Ezenfelül a társaság egyik fő 
üzleti elve, hogy az egyes országokban befolyó bizto
sítási dijakat, tehát hazánkban is azon országban 
helyezi el értékekben, melyben azok befolynak és igy 
az országban telt forgalmi tőke a külföldre nem ván
dorol, tehát a hazafias szempontokkal is számol és 
ezáltal is méltán megérdemli azt a nagy bizalmat, 
melyet világszerte élvez. — A Gresham életbiz
tosító társaság selmeczi képviseletét sikerült Geiger 
Márkus helybeli nagykereskedőnek elnyerhetni, kinek 
személyisége is elegendő arra nézve, hogy bárki is bi
zalommal fordulhasson hozzá ; biztosítási ügyletek meg
kötésével kiadóhivatalunk is meg van bízva.

— .Iliss Háry a goii<l<klat,oív:i$ri-n<í, ki még csak 
rövid ideig .fog itt időzni, folyton nagy látogatásnak örvend. Mind
azok, kik Miss Mary megnyilatkozását hallották, a.legelismerőbben 
szólnak meglepő kijelentéseiről és azok száma sem csekély, kik a 
Szellő vendéglő „fekete kabinetijét ismételten meglátogatták. Azok 
azonban, kik még időt és alkalmat nem talállak „egy pillantást a 
jövőbe11 vethetni, határozzák el erre magukat mihamarább. Ezt 
annál inkább ajánljuk t. olvasóinknak, mivel Miss Mary azon.di
cséretes tulajdonsággal bir, hogy csak kellemes leleplezéseket tesz 
és úgy a múltra, mint a jövőre vonatkozó netáni kellemetlen dol
gokat „a keresztény felebaráti szeretet fátyolába" borítja.

Skander bég dult-fult haragjában, hogy nem 
őrizték eléggé a szép gyaur leányt. Minden poklokra 
megesküdött, hogy visszahozza a leányt, ha földig 
kellene is lerombolnia azt a várost.

Támadásra készült.
Elosztotta embereit s neki indult bevenni Selmecz- 

bánya városát. Esti 8 órakor megkezdték a támadási. 
Oly heves volt az ostrom, hogy az őrség hátrálni volt 
kénytelen, s a szl-anlali kapu a törökök hatalmába került.

A fegyveres polgárság a belső kapu mögé vonult, 
mely ott volt a mostani kamarabáz alsó végénél. 
Rubigall maga volt a parancsnok, s mellette Hohenried 
Walter; mindkettő égett a vágytól megtorolni a törökön 
a rajtok esett gyalázatot.

A törökök diadalmámorosan hömpölyöglek a 
belső kaput is niegoslíomolni, de itt gátat vetett nekik 
a selmecziek hősiessége. Hiába rohanlak vak elszánt
sággal a falaknak ; véres fejjel ismét hátrálni voltak 
kénytelenek. Órákon át folyt már a harcz elkeseredett 
dühhel s még nem lehetet tudni, ki lesz a győztes.

Ekkor a selmecziek merész csapásra határozták 
el magukat.

Váratlanul, mint a förgeteg, kirohantak a kapun, 
belevágva a törökök sűrű hadsorai közé. Vágott a 
kard, sulykolt a buzogány, villámként járt a gerely ; 
elöl Rubigall és llohenried mint kél legyőzhellen hadi 
rém sújtotta porba a pogány!.

A török hátrál.
Most összekerül Skander bég Hohenrieddel. Mint 

két vészterhes felhő, úgy csap össze a kél dalia. Kard
juk villan, s mindkettő halálos sebbel hanyatlik a porba.

A török elrémül vezére eleslén, de a selmecziek 
annál fokozottabb dühhel támadnak neki; nincs, ki 
ellentálljon nekik. A pogány hátrál, fordul, futamodik; 
a győzelem a selmecziek-é. Hajnali 4 óráig tartott a 
harcz, s a- korány diadalt hozott a hős védőknek; de 
nem fakadtak örömriadalra : Rubigall is ott van az 
elesettek között.

— Klincsok Náczó hundstosziar okoskodásai.
Az öreg Drosgyák, ki inár van proveziant, aztat tanácsolja 

nekem: „Templomba, bányába józanul menny I Gájsz.tot sak zakkor 
és sak zakkor is keveset ihatsz, ha te kötelessiged-mk már meg
felelt il.11

Szeginy jó /.ismerősemet Joklt, ki vihnyei Antal-táróba 
sebesült meg, ;zeltemettik Selmeczen kórházbul zeneszó mellett; de 
nem szólt a ldopacska is nem kisrrte, mint katonánál, legalább egy 
szakasz bányamunkás, tiszt vezetése alatt, zegyszerii koporsóját 
Pedig ő is a csatatéren — a bányában lelte halálát! Ezt nekem 
nagyon muszáj volt fájlalnyi!

Zurak kezdenek belátnyi, hogy munkás zember is sak zein- 
ber . . . De aztán legyünk is ám /.emberek !

Zegy talányt, mondom: zaki megfejti, kapja egy aranyat — 
niklbul. Ha senki sem fejti meg, muszáj nekem jövő héten meg
fejtését közölnyi. Itt a talány: „nincsen nyelve, mégis szólnyi tud; 
nincsen karja, keze, sem ujja, mégis hivnyi tud; nincsen ereje, 
mégis megmozgatja a bányász zembert; nincsen lába, mégis kikiséri 
a bányász zembert temetisihez; nincsen csontból sem kőbui, mégis 
kemény; nem is harang s mégis ha megkondul, szegény Náczko 
ágyából kimozdul.11

Zenyim kis hlapesokom jön minap nagy zűrömmel zovodából 
haza is povedálja: „tatuska ! uj versikét. tanultam; igy kezdődik: 
hazádnak rendületlenül légy hivő ó magyar!’1 Jól megöleltem és 
megcsókoltam az én hlapcsokomat és povedáltam neki: ezt én is 
tudom fiacskám, még /.apám korából, ki 48-as vojnában volt . . . 
tartsd meg szentül emlikedben egész életeden keresztül!

Sak azt nem tudom kiokoskodnyi, mit mernek minket boly
gatni /.idegen zeinberek jó /.otthonunkban. Mért nem maradnak 
zők is zotthonukba? No de van rozum, hogy nem kell rájuk 
hallgatnyi.

Jaj be szip, hogy zuj akadémiát ipiteuek; de az is szip 
volna, ha már egyszer vizes /.elemi iskola helyett mást ipitenének 
Styavniczán. Mit ir szip akadémiai palota, ha nedves /.iskolából 
kikerült zcgiszsigtelen gyerekekből lett zifju urak fognak belije 
árnyi. Pedig /.elemi iskola ipitése mennyivel kevesebbe kostyálna, 
mint nagy /.akadémiai palota?

Ha lehetnye, kipovedálnám magamat bányász minister urnái, 
ki, tudjuk, nagyon jó zember; csináljon már egyszer rendet á 
gájsztt.ál, mert külömhen pusztulnyi muszáj nekünk.

Nem volnám igazi Náczkó, pedig zefro büszke vágyom, ha 
zuraimra hagynám rosszat mondani, de ha a meszki pánokat 

szidják (sz.eginyeket mindenkinek szabad szidnyi) zakkor én is 
velük tartok; mert mégis sak jól esik valakit szidhatnyi.

Zenyim fiatal felesignek povedáltam múltkor; ha katonaság 
lesz Styavniczán, zakkor városba sak velem szabad neked mennyi. 
Zén dobre tudom miért.

Zenyim jó barát Vidlicska Hanzó, ki /.újságokat olvassa, 
povedálja nekem: lesz zuj spiritus és ezukor porezió is nem lesz 
regale árendás. Nák, mondom és jobb és olcsóbb lesz spiritus és 
ezukor ? Azt nem lehet még tudnyi — mondja Hanzó. Zakkor 
skoda valamit zujitani, mondom én.

Styavniczán csinálnak „nyaralókat" . . . hol van szeginy 
zombernek „telelője?11

Zebadta mit fogom én többet okoskodnyi, hát nem lehet 
még a jövő hétre is hagyni? Bo prisszám, igen; addig is: 
„Pohvalen !“

Selmeczi telefon-hírmondó „Ujság“
Zóna idő: Vasárnap, d. e. 9 óra pontban. Nap hossza: 15 óra 53 

erez, Holdfény: utolsó negyed múlt. Névnap: Bazilid.
Étrend ebédre: Keményitőleves záptojással. Savanyított tyúk 

pörkölt petrezselyemmel. Czibált bornyufül kvarglival. Dercze 
lepény zabszemekkel tűzdelve.

Vacsorára: Tavalyi krumpli margarinmártással.
*

A Telefon-Hírmondó „Újság-11 levele Spanyolországé
ban levő felelőtlen szerkesztőjéhez.

Kedves felelőtlen Szerkesztőnk!
Könnyekig meghatva vettük drága leveledet, melyen sajnos, 

nem találtuk semmi nyomát a spanyolviasznak, hogy ebből az ottani 
állapotok szorultságára következtetést vonhattunk volna. Annál 
leverőbb volt ránk nézve e felfödözés, mert mi meg olyan spanyol 
ezikkel . vagyunk megáldva, mely nem tartozik épen a szieszta 
kellemei közé; Telefon-Hirmondó Újságunk ugyanis spanyolezizmaba 
szorult mióta kedves felelőtlen szerkesztőjét nélkülöznie kell. Csak 
az. az egy vigasztal bennünket, az tesz büszkévé, hogy Kedves 
Szerkesztőnket oly kitüntetésekkel fogadták a grandok, az udvar, 
a re és reina, mely utóbbi alatt nem a hasonló elnevezésű szivart 
értjük. Hősiességedet, melylyel hajóra mertél szállni, hogy Cubába 
juss, illő módon megünnepeltük az által, hogy Gubára, azaz 
hogy kubára gyújtottunk. Hogy tiszteletbeli első állami bikagyőzői 
tisztségeinek némi jelét itt is megtalálhasd, a toledoi spadát jel
képzó disznádbotot vettünk számodra, melylyel ugyan szúrni nem, 
de ütni annál jobban lehet. Fenomenális győzelmedről, melynek 
egy amerikai halászbarka átta meg a levét, igen is vettünk tudo
mást saját külön trenírozott delfinünk által, mely a siilyedt bárka 
esetét hirtelen lefényképezve, az atlanti, közép s fekete tengeren 
át a Dunába, ebből a Garamba, innét pedig a Selmee/.patakba 
úszván, ebből, gyorsan átöltözvén, irodánkba sietett s a kinematograf 
segélyével bemutatta ama tengeri jelenetet.

A mi kerékpárositott rendőrségünket illeti, meg kell jegyez
nünk, hogy azok a bicziklik motorral vannak ellátva, melyet jobba
dán szeszszel fűtőnek, a nagyobb hajtóerő kedvéért.

A szódás sörre vonatkozólag örvendetes tudomásodra hozzuk, 
hogy e napokban egy sörkereskedőnk emberei, értesülvén a kilá
tásba helyezett kivitelről, 10 hordót megfúrtak, s az igy elvont sört 
megfelelő mennyiségű szódával pótolták, hogy a szállítást azonnal 
meg lehessen kezdeni.

Kaszinó részvényeink utóbbi időkben nagyon emelkedtek, a 
mennyiben nagy keresletük van a — holdban.

Több újságot ez úttal nem Írunk meg, nehogy megfeküdje a 
jámbor spanyolok gyomrát.

Mielőbbi kedves soraidat várva — ezer üdvözletét küldi 
Telefonhírmondó újságod.*

Vezérczikk.
Szabadság. Nem arról a szabadságról beszélünk, mely egyes 

rajongók agyában él, mint megvalósithatlan hóbort, de arról, 
mely az által valósítható, hogy nem tesszük meg azt, a mit 
néhány elfogult elme szerint tennünk kellene. Egyszerűek 
leszünk, hogy az egyszerűbb ész is megérthesse magasröptű 
gondolatainkat. A városi árok beboltozásáról van szó. Minek 
békóba verni városunk e díszét?! Hiszen ez által sok előnytől 
lennénk megfosztva. Most, hogy az Erzsébet és Gyárutcza 
között levő árok szabad, fedetlen, a belőle illanó kevert 
gázok rászoriiják a köriillakókat a védekezésre s igy szabadon 
fejlődik az egészség fenntartására irányuló törekvés; záporesők, 
felhőszakadások alkalmával a rohmó ár eltorlaszolhatja a 
lenti boltozott csatornanyilást, s túlkapva medrén, a balparti 
házakat előntheti, s igy az ott lakókat arra szoktatja, hogy 
ilyenkor mindig résen legyenek, s ne engedhessék át magu
kat a kényelmes biztonsági érzetnek, igy tehát szabadon 
fejlődhetik a leleményesség és gyors elhatározás és alkalom 
nyílik a szabad fürdésre. Láthatjuk ebből, hogy ez árok béből 
tozása fölösleges és káros; hagyjuk tehát szabadon, mert: sza
badság minden előtt!

Tárcza.
A legújabb epigramm:

A honvédszobor.
Az illemtudor. (:Valóságosan létező valószínűtlenség a jelen 

századból:) Peezkes ur valóságos dzsentlmen; legalább ő 
ezt képzeli. Ruházata, frizurája, minden mozdulata pedáns; 
ezt nem ő képzeli, de valósággal igy van. Modora olyan, 
mint valami tragikomédia hőse-ű; csinált pathosz és csikorgó 
előzékenység. Alapelve: Ugrani és nyalni kész udvariasság 
s nálánál*’nagyobbak, pöffeszkedő gőg a nálánál kisebbek 
iránt. Minden szava delfli orákulum; egyben hasonlít a 
pápához, avval a külömbséggel, hogy a pápa csak vallási 
dologban, Peezkes úr mindenben csalhatatlanságot vindikál 
magának. Főkedvtelése, ha alárendeltjeinek leczkéket adhat 
az. illemtanból, melyet valószínűleg saját eszejárása szerint 
szerkesztett, mert némileg elüt más jámbor halandó felfogá
sától, lévén szokása az üdvözlést nem viszonozni. Vessző
paripája: Az illem, melyhez nem ért; jövőjé; a bolondház, 
melyre megérett.

Külföld.
Unkle Sam uj öltönyt rendelt meg egy helybeli hírneves szabónk

nál, mert jelenlegi ruhájában igen szorultnak érzi magát.
A svéd- és norvég vegyes bizottság egy önálló gondolkozásu 

embere volt jelen, mint halljuk, a delegaezionalis üléseken 
hogy eltanulja a magasabb politikát.

*
Belföld.

Minden városból azt telefonozzák nekünk, hogy: „Nem boldog 
a magyar." Miért nem ? ! E kérdés megoldására pályázatot 
hirdetünk; pályadij a legjobb miinek, (mely nem tudja meg
fejteni) 1000 kubai arany.

Helyi hirek.
Mérvadó körökben oly mozgalom indult meg, mely hivatva 

van a közös kaszinó eredeti kissé nagyon szabadelvű, tehát 
veszélyes szándékát ellensúlyozni s megsemmisíteni; meg
hívták ugyanis a dalai lámát, hogy ossza be itt is a lakos
ságot kasztok szerint, s állítson fel ezek különitésére lehető 
szigorú szabályokat.
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Személyi hírek.
Szfenyó, a keresett ember, bajuszát 2 milliméterrel hosszabbra 

növesztette.
KI in esők N.iezó turdözni ment — egy órára Zsigmond-aknára 

*
Szerkesztői posta.

Tapasztalatlannak. Hogy mi a kiilömbség kacsák és libák 
között? Az előbbiek leginkább az amerikai hírlapokban, 
utóbbiak "világszerte a leánynevelő intézetekben találhatók; 
mindkettő emészthettem

A „Selmec-zbányai Telefon-Hírmondó üjság“ 
felelőtlen szerkesztősége.APRÓ HIRDÉTESEK.

Eladó
egy tűzbiztos pénzszekrény és 10 drb. selmeczi 
népbanki részvény. — Bővebbet megtudhatni:

Seidl Ágostonnál.

Egy földszintes, jó karban levő, szép ház a
Steingrubenen, 6 szobával, tágas udvarral, szép 

kerttel stb. szabadkézből 

jutányosán eladó. 
— Bővebb felvilágosítást, ad: a kiadóhivatal. —

Egy jó karban lévő, jó hangú zong’ox>a> eladó
Weinert Lipót kereskedőnél.

Van szerencséin a n. é. közönség becses 
tudomására hozni, hogy az Akadéniia-utcza 68. 
sz. a. fekvő Trauer-féle ház földszinti helyi
ségében

uj órás-üzletet

Uj órás-üzlet

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

X
151 iss Háry nem 
valami vén aszsony, 
nem kártyavető, ha
nem leánya egy Író
nak, s szerkesztőnek, 
finom műveltségű 
megnyerő külsejű 
urhögy. kinek be
széde választékos s 
rendkívüli ember
ismerettel bir. — 
Az ő csodás szobájaAz ő csodás szobája a Szöllő-sz.álló I. em. 3. 
alatt van — Belépti dij 50 kr. — Naponkint lehet 

szelhetni vele délelőtt 10 órától esti 10-ig
Csak napig!!

nyitottam, melyben különösen órajavitásokat 
jutányos árakért tartósan és jótállás mellett 
eszközlök.

Megrendeléseket elvállalok és azokat pon
tosan, kuláns, szolid módon teljesitem.

Támaszkodva hosszabb tanulmányaimra, biz
tosíthatom a n. é. közönséget arról, hogy az 
órásmesterség terén minden igénynek megfelelni 
képes vagyok.

Mint e város szülötte alázatosan kérem, 
hogy uj üzletemet becses pártfogásába venni és 
üzleti törekvéseimet támogatni kegyeskednék.

Kitűnő tisztelettel

Hacher József,
órás.

Házeladás ••••••

Körmöczbányán.
A könnöczbányai Felső-utczában fekvő

egy emeletes „Prokscha‘‘-féle ház
szabadkézből, jutányos áron elsiető vagy 
bérbeadó. A házban két szép lakás és egy üzlet
helység van, pinczével, házhoz tartozó helyisé
gekkel és kis kerttel. — Venni szándékozók 
forduljanak személyesen vagy levélileg 

flPACÍllQQ Anfíll sütőmesterhez 
Ulügllöb AUldl Selmeczbányán, 
mint a ház tulajdonosához.

Gyár: Alsó Hámor, Barsmegye.
Gyári főraktár: BUDAPEST, Andrássy.nt 29. (I. em.) 

Raktár: BJÉ1US, I., Seilergasse 1. szám.

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

saját vagy adott rajzok szerint előállít:
2CÜT in i ii <1 e n íi e ni íi ez ií »t a i* ti í,

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

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

pipere-tárgyakat, stb. stb.

1898. — Jubileumi kiállítás. - 1898.

HMíi PAV1LLÖN A RQ
Van szerencsénk a Rotunde-ban levő varrógép-kiállításunkra a nagyérdemű közönséget 

tisztelettel meghívni. Kiállításunk nagy választékban magában foglalja, úgy házi használatra, mint 
mühimzésre és mindennemű ipari czélra a legalkalmasabb és legújabb szerkezetű varrógépeket. 
Az összes olt működő varrógép gyakorlati üzemben lesz bemutatva. Hogy varrógépeink által 
eredményezett kézimunka technika mennyire haladt s mily rendkívüli tetszést aratott, legjobban 
bizonyítja a kiállításunkban gazdagon felhalmozott mühimzés, applicatio és áttört munkák 
gyűjteménye.

Singer varrógépek úgy kivitelben, mint szerkezetben mintaszerűek. 
Singer varrógépek Úgy házi, mint ipari használatra nélkülözhetetlenek. 
Singer varrógépek a legelterjedtebbek a gépgyártmányokban. 
Singer varrógépek Úgy munkaképessége, mint tartósága felülmulhatlan. 
Singer varrógépek a modern mühimzésre a legalkalmasabbak.

Ingyenes tanfolyamok modern mühimzésben is.
Az eredeti Singer varrógépek több mint 400 fajtában szállíttatnak a különféle iparágaknak 

megfelelőkig s kizárólag' raktárainkban kaphatók.THE SW6EH MUFACTDRIHG C° BfiVÍMTÁBSiSÍG
(azelőtt N EI 1>M«.)

Beszterczebánya, Kossuth Lajos-utcza (Alsó-utcza) 14 sz.

Augusztus 1-töl átadó a Sembery- 
féle házban levő nagy terem mel
lékhelyiségekkel és kávéházzal.
Az átvevő az összes berendezé-
sekkel, vagy ezek nélkül veheti át
a mostani bérlő Ifj. Ochtendung 
Ignácztól, már augustus í-én vagy 
kívánatra előbb is e helyiségeket.

Bővebbet megtudhatni

Dimák E. üzletében.

A világhírű 
jósnö 

(ehiroinanta), aki bárkinek 
ultját jelenét és jövőjét 

. “nyerőnek vonalaiból és 
oponyaképződésének vizs- 

yxgálatából inegál lapítja.


