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Hivatalos, magán és nyilt-téri hirdetések megállapított díj

szabásunk szerint számíttatnak és minden általunk közölt 

hirdetésre felvilágosítás ingyen adatik.

Megjelen minden vasárnap. ----

A Palacky ünnep Prágában.
Mi közünk van nekünk magyaroknak 

Palacky emlékének ünnepéhez, mely a régi 
cseh metropolisban, Prágában ünnepeltetett meg? 
Törődjünk mi azzal, ha egy szomszéd nép ne
vezetes emberének emlékét ünnepli? Közünk és 
törődésünk ehhez nem volna, mert Palacky soha 
sem tartozott azok sorába, kik a magyar állam
eszme diadalra jutása iránt őszinte rokonszenvet 
tanúsítottak volna.

Sőt ellenkezőleg!
És a csehek emez emlékünnepéhez mégis 

közünk, törődésünk van, mit azoknak köszön
hetünk, kik magyar hazánkban fekvő Turócz- 
Szent-Mártonból felkerekedve, elzarándokoltak 
Prágába, hogy ez ünnepélyen részt vegyenek, 
oly aktív módon, hogy ott saját hazájuk elleni 
áskálódásaikat, államellenes törekvéseiket nyíltan 
dokumentálhassák.

0 be szégyenletes, szomorú szerep ez!
Melyik ország, melyik közös haza tűrne 

meg kebelében anyai emlőjén táplált oly elve
temedett fiukat, kik megfeledkezve a családi 
osszetartozandóság kapcsáról, félre dobva egy 
évezredig tartott benső viszony tradiczióját, ki
vetkőzve a honszeretet éltet adó, melegítő ér
zelmeiből, kimennek ünnepelni a Ziskák orszá
gába, hogy ott nem a közös anya, a hon szeretetét 
hirdessék, de vakmerő támadást intézzenek 
ez ellen.

Ilyen ország, ilyen állam széles e világon 
nincsen.

És ime a magyar állam ezt tűri, megtűrte 
eddig; de ne tűrje még tovább, ha nem akar 
annak látszatába kerülni, hogy e nemzeti apostaták 
befolyása, vagy hatalma annyira megnőtt, hogy 
attól tartania kell.

T Á R C Z A.
A család és az iskola.

A Sehneezbányai Hetilap számára irta: Czeglédy István gymn. tanár.

„Nem az iskolának, hanem az életnek tanulunk", 
ezt a közmondást tanulja meg a gyermek akkor, mi
dőn első ízben átlépi az elemi iskola küszöbét és e'zt 
a közmondást magyarázzák neki a szülők és tanítók 
százszor, talán ezerszer is. És méltán, mert az egy 
sark igazságot tartalmaz : mit most az iskolában ta
nulunk, annak egykor az éleiben hasznát fogjuk venni. 
Ezzel nem azt akarom mondani, hogy az éleiben mind
annak egyforma hasznát veszi, a mit egykor az isko
lában tanult; vagy a tudományos pályán csak az bol
dogul, a ki egykoron a tantárgyakat ügyesen kezelte; 
ilyen universalis ember ritka !

Mert nem szükséges, hogy a tudományos pályán 
mindenki, minden egykor tanult tantárgyból egyenlő 
jártasságot tanúsítson. És mégis tanítanak az iskolá
ban egy tantárgyat, melyre a közéletben is mindenki
nek egyformán szüksége van; ez pedig nem más, 
mint az erkölcstan, mely nélkül a többi olyan, mint 
étel sö nélkül; izeden és emészthetetlen. Ezt kellene 
úgy a családnak mint pedig az iskolának a mai kor 
viszonyaihoz képest komolyabban felfognia, mert a 
hol az erkölcsi önérzet hiányos, ott komolyabb mun
kálkodásról szó sem lehet különösen most az elpuhull-

A magyar állam hatalmának e nehány ember 
működési befolyásánál csak nagyobbnak kell 
lennie?!

Megérkezett tehát immáron az idő arra, 
hogy ezen feszélyezés nélküli haza és állam
ellenes nyílt agitácziónak gyökeresen vége 
vettessék.

Mert a példa ragadós; a korlátlanul enge
dett agitáczió kifejtésének mindig fog hive 
akadni.

Szerény kis körben működő lapunk teljes 
tudatában van parányi erejének és nem vindi
kálhat magának oly befolyást, mint azt a nagy 
sajtó képes gyakorolni; de daczára ennek, mint 
oly vidék lapja, mely vidék még korántsem 
ment teljesen a pánszlávizmus mételyétől, fel
szólalunk mi is és tesszük ezt azon erős tudat
ban, hogy a kisebb tényező is sokban hozzá
járulhat nagyobb veszély elhárításához, nagyobb 
bajok orvoslásához.

Lapunkban már többször rámutattunk azon 
megfoghatatlan módon megtűrt állapotokra, melyek 
egy főképpen Turócz-Szent-Mártonból kiinduló 
államellenes nagy agitácziót lehetővé tesznek.

Hiszen ez a Turócz-Szent-Márton egy való
ságosan privilegizált gyupontja a pánszláv agitá
cziónak. Minden képzelhető eszköz rendelkezé
sükre áll az agitátoroknak nemtelen czéljaik 
elérhetésére.

Ott működik a pánszláv sajtó hihetetlen 
vakmerőséggel; ott van székhelye az úgynevezett 
„zsivenna“-nak, mely nőegylet leple alatt, nem 
egyébb, mint a régi „Matica“ volt; ott dolgo
zik a sporitelnák pénze stb.

És ha a magyar állam hatalma a Maticára 
rá tudta tenni kezét és elég erősnek érezte 
magát arra, hogy a tótnyelvü gymnasiumokat 
is megszüntesse és mindezt több, mint két év- 

ság korszakában, a mikor igen sok ember szereti a 
kényelmet és a semmittevést.

A történelem világosan bizonyítja az erkölcsiség szük- 
gességét, mely a vallásossággal párosulva járjon. A né
pek addig voltak nagyok, mig a erkölcsöket megtartották. 
A szülő, midőn gyermeke földiboldogságán fáradozik és az 
erkölcsös életet kihagyja számításából, nincs tisztábau 
czéljával. Gyermekét a legnagyobb veszedelemnek teszi 
ki. Az erkölcsi életre a gyermeket nem elméleti utón 
kell oktatni, hanem gyakorlatilag, azaz belekoll azt 
nevelni. És e tekintetben, ha eredményre akarunk 
jutni, az iskola kétszeresen van rászorulva, hogy a 
család vele közösen működjék. Az erkölcsös élet a 
szívben és lélekben gyökerezzék meg és akkor az érte
lemre is hatással lesz, a mit csak folytonos gyakorlat 
által lehet elérni. Ezt kell gyakorolnia az iskolának 
úgy, miként a családnak ; ha az egyik fél ezt elmulasztja, 
az erkölcsi oktatás hiányos.

Az ifjú kedély, ifjú szív rugékony, könnyen idomít
ható, mint a csemete, mely abban az irányban nő, 
melybe a kertész tereli; fogékony, mely minden komo
lyabb meggondolás nélkül befogadja a jót és a rosszal.

A tapasztalat bizonyítja, hogy amit az ember ifjú 
korában megszokott, azt későbben nem egy könnyen 
hagyja el. Ila tehát a család és iskola a gyermek és 
később az ifjú szivébe évek során át a mély erkölcsi 
érzelmet becsepegtette, azt onnan vihar ki nem tépi. 
De viszont, ha a fiatal korban levőknél ez meg nem 
fogamzott, későbben már alig lehet azt beleüllelni. 

tized előtt tette, akkor nincs elfogadható ók arra, 
hogy a pánszláv sajtó kárhozatos működésére 
most hatalmi kezét rá ne tegye.

Itt nem a sajtótörvényt kellene zsinórmér
tékül venni és csak esetről-esetre esküdtszéki 
ítéleteket az ügyészségnek kieszközölni; hanem 
tekintettel a magasabb államérdekekre és állam
biztonságra, ezen folytonosan államellenes agitá
cziót kifejtő sajtót kíméletlenül beszüntetni, 
annak egyszer s mindenkorra végét vetni.

Vagy mitől tarthat ezen indokolt hatalmi 
eljárásánál a magyar állam ?

A nép, ettől ne tartson, fel nem zudul 
ellene, sőt látva e pánszláv sajtó tehetetlenségbe 
jutását, egyszeriben megvetéssel fog attól el
fordulni. Vagy tartani lehet-e az északi óriás, 
az orosz állam befolyásától ? Ez örül, hogy a 
belbékét tudja annyira-mennyire fenntartani, nem 
hogy nehány általa talán felhasznált ember 
miatt európai bonyodalomba kerüljön. A lengyel 
szimpátia részűnkre kiirthatatlan. A cseh töredék 
menjen a maga utján; a dél szláv meg vajmi 
keveset törődik tót atyafiainkkal.

Hát init veszélyeztesse ez a nehány ember
ből álló csoport hazánk felvidékének belbékéjét, 
a magyar állameszme diadalmas terjedését!

Ha az állami hatalom megérezceti velük 
vaskarját és hatalmi eszközeivel véget vet 
ennek a gálád komédiának, melyhez a jó tót 
népet csak mint statisztát használják fel; úgy 
meghunyászkodnak, mintha sohasem jártak volna 
Palacky emlékét Prágában ünnepelni.

Ezeknek nem kíméletes elbánás, de hatalmi 
ránezbaszedés kell, még pedig mielőbb, hogy 
jámbor tót testvéreinket félre ne vezethessék.

Árva, Liptó és Turócz megyékre egy erélyes 
kormánybiztost kellene kirendelni; hadd csináljon 
az ott rendet és vessen véget e komédiás üzel-

Mindebböl csak az következik, hogy az erkölcsös 
érzelmet folytonos gyakorlat által kell a növendékekben 
ápolni, amely gyakorlat csak a másokon észlelt nemes 
tulajdonságok kifolyása. Első sorban a szülők és a 
tanítók és tanárok járjanak elő szép példával, mint a 
kik a gynrmekekkel leginkább érintkeznek, másod 
sorban a társadalom ne szolgáljon alkalmat arra, 
hogy a gyermeknek a reá nézve ártalmas és ártatlan 
szivét megmételyező alkalmak későbbi életében vég
zetesek legyenek.

Nagyon sokszor tapasztaljuk, hogy más azon 
szülők helyzete, kik maguk ápolgatják gyermekükben 
az erkölcsi érzelmet és más, akik idegenekre bízzák. 
Nem egy esetben történt, hogy a tiszta, erkölcsijámbor 
falusi szülők gyermekén, mire a városban iskoláinak 
részét elvégezte, szülői nagy szomorúan tapasztalták, 
hogy a családban meggyökerezett mély vallásosság 
szivéből kihalt és bizonyos fásultság fogta el. Oka 
többnyire az, hogy a fiú oly helyen és körülmények 
között élt, ahol az erkölcsi vallásos érzelmet nem szem
lélhette, tehát nem is gyakorolhatta, mert tény, hogy 
a gyermek szivét első sorban az ragadja meg, a mit 
szülein és helyettesein tapasztal.

Az észt, értelmet tanítással, oktatással műveljük, 
a szivet pedig szivérzelemmel. A vallás erkölcsi ér
zelme az, amely az ifjúkorban a legtöbb veszélynek 
van kitéve, és a mely leginkább a külvilágból hárul 
reá. E külső körülmények elhárítása a család és iskola 
közös feladata, a melyek ellenőrzője a szülő és a tanár, 
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meknek . . azután, ha tetszik nekik had óbégas- 
sanak a nagy, híres agitátorok a muszka meg 
cseh újságokban.

De nekünk itt a jó felvidéki nép között 
legyen békénk!!

A selmeczi mnukás lakásokról és 
az E^zsébet-utcza szabályozásáról.

Két polgármesteri propoziczióhoz.
Közegészségügyi állapotainkró lapunkban közölt 

czikkeinkben már sokszor kiemeltük azt, hogy nálunk 
a munkás-osztály fizikai degenerálásának egyik főoka, 
rossz, egészségtelen lakásaiban rejlik.

E szánalmas körülményre már évek hosszú sora 
óta rámutattak orvosaink ; csak utóbbi időben Dr. Tóth 
Imre, Dr. Stuller Gyula és legutóbb a selmeczi gyó
gyászati és természettudományi egyletben „Lakásaink
ról* tartott előadásában Dr. Tandlich Ignácz is.

És valóban úgy van !
Munkásaink nagyobb része nem emberhez illő 

lakásokban, jobban mondva odúkban lakik és azokban 
tengeti a maga és jövő generácziójának életét.

E munkások gyermekei törpévé, görvélyessé, be
tegessé, szemlátomást satnyává fajulnak e rettenetes 
fészkekben, melyek nagyobb része emberi lakásoknak 
nem is nevezhető.

Gondoljuk csak el, hogy egy 5—8 tagból álló 
család kénytelen meghúzódni egy lakásnak nevezett, 
alacsony, szűk, nedves, a betegségek mindenféle csi
ráját magában tartalmazó lyukba! Képzeljünk el egy 
ily kis munkás házat, melyben három család is lakik 
és e házacskákban a nedvesség, a tisztátlanság, a mér
gező baczillusok milliárdjai tanyáznak.

Nem tárul-e fel előttünk erre egy véghetetlenül 
elszomorító kép ?

E sötét, már csak emberbaráti szempontból is 
szégyenletes kép szomorúságát, több ezer ember 
egészségére, munkaképeségére és a jövőre nézve ki
számíthatatlan kártékony hatását, annak lesújtó követ
kezményeit nem akarjuk itt fölöttébb szürke színekkel 
ecsetelni; mert azok a viszonyainkat jól ismerő hiva
tottak előtt amúgy is ismeretesek. De örvendtünk 
annak és velünk bizonyára minden igaz emberbarát, 
hogy végre e szánalmas állapot mellett is megmozdult a 
szikla merevségű közöny és derék polgármesterünk volt 
az, ki a legutóbbi közgyűlésen — igaz, hogy csak mint 
égy villámszikrát — vetette fel a bányamunkások ré
szére létesítendő munkás lakások lég táplált, de kellő 
hivatalos kifejezésre eddig nem jutott kérdését.

Polgármesterünk volt az, ki bár röviden, de mag
vasán emelte ki, hogy a magán, gyári, vagy nagy ipari 
vállalkozóknak is kötelességévé van téve munkásaik ré
szére egészséges lakásról gondoskodni . . . mennyivel 
inkább áll az, az állam által fentartott vállalalatok, tehát 
a bányaüzem munkásaira nézve is.

És ha a törvény minden kisiparost, minden nagy 

de ha mégis megtörténik, hogy sem a szülő avagy 
helyettese, sem a tanár kellő mnnkálkodása nem képes 
a gyermek tiszta szivét minden rossztól megóvni, azt 
ne nekik, hanem sokban a társadalomnak rójjuk fel 
hibául.

Ez viszi bele az ifjúságot nagyon gyakran abba 
a helyzetbe, a melynek káros hatását a későbbi korban 
megbánja.

A finom társaság bizonyára finomitólag hat az 
ifjú kedélyére is, de annál veszedelmesebb a romlott 
társaság hatása, a melynek eredményét lépten-nyömon 
tapasztaljuk. Teljes aggodalommal és szánalommal 
tekintünk oly gyermek jövője elé, amely oly korán 
hozzá lát a mámoritó élvezetekhez. Kit okozzunk 
mindezért? Nem mást mint a gyermek környezetét, 
amely, mihelyt látja, hogy ez avagy az veszedelemmel 
jár, távolítsa el e veszélyt és őrködjék felette, hogy ezen 
túl oly társasághoz hozzá ne férhessen.

Jó irányú könyveknek az olvasása, melyekben az 
ifjú csak valláserkölcsös, tanulmányos, hazafias, igazán 
nemes eszmékkel foglalkozik, kétségkívül nemesitőleg 
hat a szívre és lélekre. Hála istennek a hazai irodalmunk 
elég ily munkákkal rendelkezik. De annál veszedelme
sebbek a káros hatású könyvek. Pedig az ifjúság oly 
mohón kap az ilyen könyvek olvasásához. Itt tehát nagy 
szigorra és ellenőrzésre van szükség.

Az eddig felhozottakból világosan következik, 
hogy az erkölcsös nevelést a család és iskola közösen 
kell, hogy eszközölje.

Befejezésül még csak annyit: legyünk előrelátók 
a névelés munkájában! Neveljünk az életnek oly 
egyéneket, kiknek a hit égi virága mindig zöldellik, 
kiket a remény soha, semmiféle körülmények között 
el nem hagy, kiknek szivéből a szeretet szent tüze 
ki nem aluszik!

iparost és vállalkozót arra kényszerit, hogy munká
sainak egészséges lakásáról gondoskodjék : akkor 
első sorban az államnak kell jó példával elüljárnia.

Hogy ezt eddig nálunk nem tette, annak fő
okát abban keressük és megtalálni is véljük, hogy e 
roppant következményekkel járó bajra a kormány nem 
lett figyelmeztetve, legalább nem oly mérvben, mint ez 
arra érdemés lett volna.

Elvégre is az állam legfőbb érdekében áll, hegy 
nem törpe, elnyomorodott, hasznavehetetlen korcs és 
sokszor az állam terhére eső munkás-nemzedék kerül
jön ki jövőre, hanem, hogy egy erőteljes, hasznavehető; 
hogy úgy mondjuk, jó emberanyag fejlődjék.

Hogy ez a mostani áldatlan viszonyok között be 
nem következhetik, annak főoka, mint ezt orvosaink is 
váltig állítják, a rossz, egészségtelen munkás-lakások
ban rejlik.

E bajon tehát segíteni kell és ezen az állam
kincstár, mint a nagy bányaüzem fenntartója, könnyen 
is segithet.

Itt van a sok elhagyott, semmi czélt nem szol
gáló zuzöépület és annak csak omladozásnak kitett 
anyaga. Itt van a sok kincstári, értékesítés, haszna- 
vehetés nélküli más épület, mint a többi sok között 
a Miksa-aknai magtár, mely ha jó volt nem régen a 
szünidei gyermektelep kis lakóinak, bizonyára beválna, 
kis átalakítás mellett, munkás laknak is.

Itt van az a sok épületanyag, mely korhad évről- 
évre és a kincstár tulajdonál képezi; itt van a mun
kás lakásokat építeni tudó sok jeles szakember; itt 
van végre a közmunka erő is, mely kevés költséggel 
lehetővé tenné ezen emberéletbe vágó czél elérhetését.

Ha az állam nagy bálvány palotákat tud építeni, 
építsen szerény, kis, de egészséges munkás laká
sukat is!

Kifakadó örömmel üdvözöljük polgármesterünket, 
ki elég bátor volt e rég lappangó óhajnak nyílt kife
jezést adni és bizton hisszük, hogy ezt eredménytelenül 
nem is tette. Ha törekvése, melyhez mi is igaz szívvel 
csatlakozunk, sikerül, egy nj és egészséges, munkás 
nemzedék fogja áldani működését.

Városunkra nézve igen nagy jelentőséggel bir 
polgármesterünk azon propozicziója is, hogy az Erzsébet- 
utcza akként szabályoztassék, hogy a dohánygyár és 
az Erzsébet-ulcza túlsó baloldali része közötti te
rület idővel kisajátiltassék és ott a vásártér, az alsó 
kisdedóvóda esetleg más czélra szolgáló intézmény 
létesittessék.

E czélra a törv. hat. bizottság már is beleegye
zését adfa, hogy a Bogya és Száder (most népbanki 
tulajdon) féle telkeket és házakat a város megvásárolja; 
mi meg is fog történni.

Ámde az egész dohánygyári és Erzsébet-ulczai 
köznek kisajátítása, illetve' az ott lévő házak és telkek 
megvétele mig egyrészt óriási költségbe fogna kerülni, 
addig nagy nehézségekbe ütközne . . . ha a dohány
jövedéki, a pénzügyi kincstár segítségünkre nem jön.

Többször emlegettük mi már azt, sőt egy vezér- 
czikkünkben a mennyire lehetett ki is fejtettük, hogy 
a város e területének nagyobb részére a dohánygyárnak 
idővel, igen rövid idő múlva, szüksége lesz. Ha más 
szempontból nem, az alkalmazottak lakásszempont
jából. Kifejtettük akkor, hogy mily előnyökkel jár az 
ha a gyári alkalmazottak — magasabb, vagy kisebb 
ranguak — a gyár közvetlen közelében laknak slb.

Ez alkalomból újból ismételjük ezt és tesszük 
főképpen azért, hogy ezen, városunk terjeszkedésének 
egyedüli terenuma szabályozásánál a dohányjövedék, 
az államkincstár is okvetlenül belévonassék s illetve 
azzal megértessék az, hogy e területre neki is szüksége 
van és Így kar IIve történjék meg a szabályozás és 
újjá építés, ha egyálialán meg fog az történhetni.

Mimikét polgármesteri propozicziót tehát örömmel 
vesszük és a keresztülvitelt, teljes erőnkből támogatva, 
nagyon, de nagyon is óhajtjuk.

KÜLÖNFÉLÉK.
— Személyi hírek. Dr. G ö m ö r y 0 s z k á r 

miniszteri tanácsos és Dr. Bal tik Frigyes ág. ev. 
püspök, kik a lyceumi érettségi vizsgálatok megtartá
sánál mint kormány, illetve egyházhatosági megbízottak 
működtek, tegnap szombaton utaztak el városunkból. — 
Farbaky Is Iván országgyűlési képviselőnk hol
nap hétfőn Budapestre visszautazik. — Gsopják 
Attila, számvizsgáló, Budapestről e hó 21-én ide 
érkezett a dohánygyárat rovancsolni; tegnap, szombaton 
a délelőtti vonattal ismét tovább utazott hivatalos kör
útját folytatni.

— Házasság1. Rozsnyai János, a nem rég válasz
tott szászdi ág. evang. lelkész hazásságot kötött, mint 
azt múlt lapunkban előre jeleztük, özv. Soskó Mibályné 
szeretetve méltó leányával, Ilonkával. A polgári házas
ságkötést követte a helybeli ág. evang. templomban 
az egyházi, melyen Ilándel Vilmos főespes gyönyörű 
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megható beszédet intézeti a fiatal párhoz. Az esküvőt 
lakoma követte és a boldog fiatal házas pár már 
másnapon uj otthonába utazott.

— Halálozás, Özv. Málay Mihályné, néhai Málay 
Mihály volt bányaigazgalósági számtiszt özvegye múlt 
hétfőn Hegybányán meghalt.

Primiczia. Haverla József, városunk szülötle 
végzett theologust ma vasárnap szentelik pappá Esz
tergomban. Első szent miséjét jövő szerdán fogja tar
tani Podragyay Pál prépost plébános és az összes 
helybeli papság segédkezése mellett a selmeczi szent- 
Katalin templomban.

Vendéglátás. Az elmúlt napokban városunk
ban időző két illustris vendégünk Gömöry Oszkár és 
Baltik Frigyes tiszteletére szerdán és csütörtökön este 
Farbaky István orsz. képviselőnk adott estélyt, pénteken 
este pedig Heincz Hugó ügyész látta asztalánál a 
vendégeket, a kiknek kíséretében az érettségi bizottsági 
tagok és városunk előkelőségének néhány tagja is 
részLvettek. 1 oszlókban és magas szárnyalású diszkur- 
zusban nem volt hiány. Gömöry Oszkár miniszteri 
tanácsos a tegnap délutáni vonattal Budapestre utazott 
Ballik Frigyes püspök pedig fiához a báthi lelkészhez 
ment.

— Az akad, gyakorlati kiránduláson részt 
vett bányász és erdész akad, hallgatók e hét folyamán 
tanáraikkal együtt már mind visszaérkeztek Selmecz- 
bányára. A vizsgálatok julius hó 1-én kezdődnek.

— Magas rangú katonatisztek látogatták meg 
múlt csütörtökén városunkat, kik Parman Oszkár 
altábornagy vezetése alatt terep tanulmányutat tettek 
és innét másnap pénteken Zólyomba, onnét pedig 
Körmöczbányára mentek. Zólyomban e tisztekhez 
Lobkovitz herczeg hadtest parancsnok is csatlakozott. 
A tanulmányút másik czélja az, hogy a jóW évben e 
környéken tartandó nagy király manőverhez a terepet 
tanulmányozzák. Hogy mily fölöttébb érdekes és nagy 
horderővel járó dolog volna ránk selmecziekre nézve, 
ha a jövő nagy hadgyakorlat itt tartatnék meg, azt 
mindenki elképzelheti. Talán Felséges urunkat is volna 
alkalmunk e város falai között fogadhatni és hagyo
mányos törhetetlen hűségűnket neki személyesen be
mutatni. A tanulmányút közben ide telt kirándulásba 
a következők vettek részt: Parman Oszkár altábornagy, 
Paticsek vezérőrnagy, nemes Lederer Arlhur vezér
őrnagy, BoldogfalviBartl Károly, Michl, Korcsy, Ivanovics, 
Wischinka, Jovanovics Lázár ezredesek, nemes Rebracha 
Károly vezérkari őrnagy, Slaszkievics főhadnagy és 
még két ezredes, kiknek nevét nem sikerüli megtudnunk. 
A tisztek megtekintenék városunkat és a bányában 
is voltak.

Névnapi lakoma. E hó 24-én Storch János 
dohánygyári igazgató nevenapja alkalmából, a dohány
gyári tisztikar és Gsopják Attila, az akkor jelen volt 
számvizsgáló, az igazgató urnái testületileg megjelent 
s Ileigl Albert aligazgató érzelemteljes beszédben 
telköszöntölte az érdemes igazgatót a tisztikar nevében. 
D. e. It órakor a tisztikar villás reggelire volt hiva
talos az igazgató lakásain, mely villásreggeli bátran 
beillőit ebédnek is. A kitűnő ételek, a jó borok, de 
kivált a háziasszony és háziúr szívélyessége igen kedé
lyes hangulatot kelteit, mi mellett természetes, hogy a 
sikerült tósztok sem hiányzottak.

— A selmeczi apácza zárda felavatása. Elké
szült tehát a régi omladékos épület helyébe az uj 
apácza-zárda és fennen hirdetheti, hogy az embereknek 
a nemesebb iránti törekvése még nem halt ki. Hiszen 
úgyszólván tisztán közadományokból épült fel e díszes 
csarnoka a leánynevelésnek. Működjenek benne, úgy, 
mint azt eddig is tevék, áldásosán a nemeslelkü nénék 
és virágozzék fel az ezen apáczazárdában levő leány
nevelő intézet, a „Kolos intézet* és sohase legyen 
abban megzavarva a „Pax*. Az ünnepélyes felavatás 
e hó 19-én, mull vasárnap ment végbe- A Podhragyay 
Pál prépost-plébános által fényes segédlettel pontifikáit 
nagy mise után a körmenet a zárdába vonult, hol a 
rnegáldást Podhragyay Pál prépost-plébános végezte 

gyönyörű tartalmas beszéd kíséretében. Beszédje 
után a kulcsokat adta át. A felavatás után a plébánián 
38 meghívott vendég részére ebéd volt, melyen számos 
felköszöntő mondatott. Este 7 órakor az intézet egyik 
termében, mely zsúfolásig megtelt disztingvált közön
séggel és ép ezért másnap, hétfőn az előadást meg 
kellett ugyancsak nagy számú közönség jelenlétében 
ismételni, ének, zene és szavalattal egybekötött szini- 
előadást tartottak a növendékek. Az előadás nagyon 
tetszett és igy az általános elismerésből kivették ré
szűket nemcsak a szereplő növendékek, hanem azok 
oktatói, a lelkes nővérek is.

— Tűzoltói jubileum. Önkéntes derék tűzol
tóink egylete, mint azt már nem rég megírtuk, ez év
ben tartja meg fennállásának negyedszázados jubileu
mát. Az egylet s különösen a működő tagok minden 
lehetőt elkövetnek, hogy az ünnepély, mely a jövő
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hóban lesz megtartva, fényesen sikerüljön. Az ünne
pélyen való képviseleti részvételüket már több tűzoltói 
egylet bejelentette és igy városunknak újból alkalma 
fog nyílni vendégszeretetének tanujelét adhatni. A 
jubiláns ünnephez szép emlékérmek is készülnek és 
fognak kiosztatni.

— A törv. hat. bizottság- július havi közgyű
lését főispánunk jövő hó 12-ére tűzte ki, mely napon 
d. u. lesz a közigazgatási bizottság ülése is.

— Nagy vihar tartotta félelembe városunk és 
vidékünk lakosságát múlt szerdáról csütörtökre menő 
éjelen. Az égi háború már az esteli órákban vette 
kezdetét és csütörtök éjfél utáni két óráig tartott. A 
villám több helyen becsapott, de szerencsére nagyobb 
bajt, vagy éppen ember pusztítást nem idézett elő. 
Egy helyt tüzet is gyújtott, de azt a sűrűn hulló eső 
el is oltotta. Az uj akadémiai palota villámfogójába 
háromszor csapott be. A Mihály-tárói bányatelep 
istállójába is beütött a menykő, de nagyobb kárt nem 
okozott. A nagy záporesö iszap, törmelék és kavics 
halmokat hordott a város különféle részein össze, me
lyek azonban már csütörtökön kora reggel dicséretes 
gyorsasággal ellettek távolitva, úgy, hogy az utczák már 
a délelőtt folyamán teljesen ki voltak tisztítva. A 
földeken és gyümölcsös kertekben nem okozott na
gyobb kárt a fergeteg, pedig öreg emberek mondják, 
hogy ily elementáris erővel kitörő és majdnem hét 
óra hosszat tartó égi háborúra nem emlékeznek. A 
közeli Lenge községben a villám agyonsujtott egy nyáját 
legeltető fiatal pásztort.

— Vidéki hírek. Körjegyzői irodai vizs
gálatot ejtett meg nem régen Szabó pénzügyminis- 
leri titkár Hegybányán, mint azt annak idején még
is irtuk. Most arról kaptunk hiteles forrásból származó 
tudósítást, hogy e vizsgálat a hegybányai körjegyzői 
hivatalnál, daczára a közelmúltban előfordult rendet
lenségeknek, melyeknek okai az előbbi körjegyzők 
voltak, mindent rendben talált és az eljáró ministeri 
titkár Nilskó Rezső mostani körjegyzőnek teljes meg
elégedését fejezte ki azzal, hogy az eddig annyira 
hányatott hegybányai körjegyzőség most már meg
bízható kezekbe került. A buzgó és tevékeny mostani 
körjegyzőnek szép elismerésül szolgálhat ez. —Minta 
magániskola Bátban. Horn Lápot engedélyezett 
magániskolájában e hó 20-án tartatott meg a nyil
vános vizsgálat és oly szép eredménynyel, mely a 
növendékeknek különösen a magyar nyelvbeni és az 
általános ismeretek megtanulásábani előmenetelét meg
lepően tüntette fel és úgy a szülők, mint az érdeklő 
közönség körében a legnagyobb elismerést aratta. Az 
5 osztályból álló magániskolának vizsgáján a hont- 
vármegyei tanfelügyelőt Baltik Pál háti ág. evang. 
lelkész képviselte, ki szintén teljes elismeréssel adózott 
a felmutatott sikeres eredmény iránt. — Tűz Szklenón. 
A múlt napokban a szklenói vendéglőben tűz támadt 
ismeretlen okból, melyet azonban az éppen az ez idő 
szerint, ott időző Horváth J. selmeci kéményseprő mester 
eloltott felmenve a háztetőre és igy egy nagyobb ve
szélynek vette elejét. E bátor tettéért a ház és a fürdő 
tulajdonosa, ki jelen volt a veszélynél, még nem is 
találta méltónak, köszönetét kifejezni.

— Lyceumi vizsgálatok. A lyceumban az osz- 
tályvizsgálatok június 6-tól-20-ig bezárólag tartatlak, 
a mely vizsgálatokon minden egyes tanuló minden 
tárgyból felelt. Az eredmény általában véve jónak 
mondható, a bukói lak száma a rendes átlagot nem 
nem haladja túl, a mi az osztályok zsúfoltsága és a 
középiskolába nem való elem térfoglalása mellett 
kedvező sikernek nevezhető. A tanév ünnepélyes 
bezárása június 21-én reggel 9-órakor volt, a mikor 
is az igazgató kihirdette a tanulóknak az eredményt, 
felolvasta a stipendiummal és könnyvekkel jutalmazot- 
tak neveit és megadta a jövőre vonatkozó tájékoztatót. 
Stipenniumban — melynek összege a Róth-Teleky-féle 
140 frtlal együtt kitesz ezer forintot — felekezeti 
külömbség nélkül részesültek a jó tanulók, nemktilöm- 
ben éleltnezői dij elengedésben — ezer s néhány 
forintban — részesültek a szegény, de jó tanuló és 
viseletű ifjak. Az idén került először kiosztás alá 
a Breznyik alapból 150 frt, mely összeg évenként nö
vekedni fog s igy a lyceumban mindig többen es 
többen élvezik a nagynevű alapitó jótéteményét. 
Junius 22-ikén reggel 8 órakor kezdődött meg az 
érettségi vizsgálat, a melyre a bizottság által elfogadott 
Írásbeliek alapján mind a 43 tanuló szóbelire bocsát
tatott. A vizsgálatokon naponként 12-en feleltek s igy 
tegnap délben ért véget. A bizottság conferentiájának 
eredménye délután hirdettetett ki, a mely szerint az 

eredmény itt. is kedvezőnek mondható, mert jelesen 
éreti lett 4: FeigI József, Háncsok Kálmán, Ilrivnák 
András, Jahoda János. Jól érett lett 11: Aczél János, 
Bremzay Géza, Braxatorisz Oszkár, Bernáth Pál, Gaal 
István, Jancsy Imre, Kardos Gyula, Klimo Kálmán, 
Steinfeld Lipót, Regéczi Nagy Béla, Uhliar Samu. Egy
szerűen érett lett 24 és egy-egy tantárgyból a szep
temberi javító vizsgálatra utasittatott 4. Hogy a vizs
gálatoknak ilyen szép eredménye lett, azt a tanulók 
szorgalma és értelmessége s a tanári kar buzgósága 
mellett a bizottság elnökeinek Dr. Gömöry Oszkár 
kulturminiszteri tanácsos és Dr. Baltik Frigyes ág. h. 
ev. püspök atyai bölcs és tapintatos vezetésének lehet 
köszönni. Az eredmény kihirdetésekor Baltik Frigyes 
püspök a kormánybiztos nevében is szép szavakban 
fejezte ki elismerését a tanári karnak s egyúttal a már 
megéreti ifjúságnak atyai szavakkal kötötte lelkére az 
Isten, a hazaszeretetet, hangsúlyozta a hálát és áldó
szavak kíséretében bocsátotta ki őket az élet ezer 
vezzélyei közé.

— A helybeli kir. kath. nagygymn. évzáró 
vizsgálatai jun. hó 15-én vették kezdetüket és egészen 
25-ig tartottak, a melyek után a végleges osztályzatok 
megállapítása végett összeült a tanári kar és az ered
ményt kielégítőnek mondotta ki. Ugyanezen alkalomból 
a jutalomra méltó tanulókat is kijelölte, akkik a 29-én 
megtartandó „Te Deum laudamus* és a bizonyítványok 
kiosztása alkalmából érdemükhöz megfelelő meglepe
tésben részesülni fognak, hogy majd a jövőben mellettük 
mások is hasonló szorgalomra serkentessenek.

— Rendőri hirek. Vakmerő lopást követett 
el eddig ismeretlen tettes a Szent-Háromság-téren 
levő Gutfreund-féle üzletben. A tettes a pálinka mérés
ből az utczára nyíló ablakot keresztül törte, azon át 
behatolt a pálinkamérésbe és innét a boltba, melynek 
szekrényéből kilopott 160 Irtot. A rendőrség erélyesen 
nyomoz. — Zár alá vett sertéskonda. Múlt 
csütörtökön 30 db. Munkácsról hajlott sertést akartak 
városunkon áthajtani. Mivel azonban az egyiken orbáncz 
állapíttatott meg, a sertések 14 napi zár alá vétettek 
és ez időn át itt kénytelenek vesztegelni. — Furfan
gos csaló. Egy Ihraczki nevű munkás ember furfan
gos módon igyekezett egyes házakban azon ürügygyei, 
hogy ez vagy az küldte pénz kölcsönért, pénzt kicsalni. 
Egy helyen sikerült is neki ily módon 5 frtot kicsalni. 
A jó madarat hűvösre tették.

— Az uj tűzrendészed szabályrendeletet, mely 
igazán czélszerü s alkotóinak csak dicséretére válik, 
löbb, a nagy közönséget is általán érdeklő pontjaiban 
több oldalról kapott tudakozódás folytán, kivonatilag 
közöljük.

27. §. A városban lakó minden férfi a betöltött 20-ik évtől 
a betöltött 40 évig bezárólag köteles a tűzoltás rendszeresitéhez 
személyes szolgálattétel, esetleg ennek megváltása fejében a 28. §. 
értelmében fizetendő pénzbeli járulékokkal hozzájárulni.

29. §-ból kiemeljük, hogy minden háztulajdonos minden 
szoba, műhely, raktár és istálló után egyenként 20 krt, hevérháznál 
minden szoba és istálló után 10 krt fizet évenként, mely jövedelem 
a más módon befolyóval a tűzoltóság évi szükségleteinek fedezetére 
szolgál.

30. §. A személyes szolgálat teljesítése váltság összeggel 
megváltható, évi váltság összeg lefizetése által : napszámos 60 kr. 
iparossegéd 1 frt, •kereskedősegéd 1 frt 80 kr, önálló kisiparos, 
szatócs, itezés 2 frt 40 kr, köz- és magántisztviselő, tanár 1000 hton 
aluli fizetéssel 2 frt 40 kr, 1000 írton felüli fizetéssel 4 frt, keres
kedők, koresmárosok, magánzók kik üzleti helyiség illetve lakbér 
fejében évi 200 írton aluli bérfizetés 2 frt 40 kr, 200 írton felüli 
4 frt, okleveles egyének ügyvéd, mérnök stb. 4 frt.

32. §, A személyi járulékok fizetése alól felmentvék. 1. A 
személyi szolgálatra testileg tiizolt. egyl. orvos által alkalmatlan
nak nyilvánítottak. 2. Önkéntes tűzoltók. 3. Lelkészek, orvosok, 
gyógyszerészek s ezek segédei. 4. Levélhordók, távírda, vasút, 
dohánygyári szolgák. 5. Állami, városi és pénzintézeti pénztárnok 
és ellenőrök. 9. Rendőrtisztviselők, rendőrök, börtönőrök 7. Vasúti 
alkalmazottak.

35. §. A kötelező tűzoltói szolgálatra bevettek az önk. tiizolt 
egylet parancsnoksága vezénylete alatt egy külön szakaszba osztat, 
nak,, egyenruhát nem viselnek, de tűz esetén és az évi háromszor- 
gyakorlatnál karkötőt tartoznak viselni.

37. §. Ki a gyakorlatnál vagy tűzesetnél nem jelenik meg, 
s elmaradását hiteles bizonyitványnyal nem igazolja a 30-ik §. 
váltságdíját köteles fizetni.

39. §. A bérkocsisok lovaikkal tűznél rögtön megjelenni 
tartoznak s munka teljesítésért a bérszabály diját kapják.

40. §. más fogatot vagy igavonót tartó lakos a parancsnok 
felszólítására vizet szállítani köteles.

41. § Ezen kötelesség megváltható: Lovas fogat évi 2 frt, 
Igavonó évi 1 frt,

Ezen uj szabályrendelet életbeléptével megszűnik 
az eddig az éjjeli őrségnek negyedévenként fizetett 
30—40 kr.; 8—10 állandó fizetett tűzoltó lesz alkal
mazva, mi mindenesetre sokkal szélszerübb az eddigi 
őrségi berendezésnél.

— A vizsgák az ág-, ev. iskolákban a szülék 
és tanügybarátok nagy érdeklődése mellett a köv. na
pokon tartatlak meg: Jaeger Gyula tanító által vezetett 

iskolában június 18-án, az erzséb: utczai iskolában 
19-én, Herbst János által vezetett iskolában 20-án, a 
felső leányiskolában 21-én. A vizsgák eredménye nem 
csak hogy teljesen kielégítő, hanem fényes bizonyságot 
tett a jeles tanítók szakértelméről és ügybuzgalmáról.

— Az iparos és a czipőgyári tanonezok munka- 
kiállitása ma vasárnap nyílik meg és el nem 
mulaszthatjuk erre az iparosok, üzletemberek és a nagy 
közönség figyelmét felhívni mert e kiállítás hivatva 
van a tanonezok képességeit bemutatni és érdemes 
arra hogy ez érdeklő közönség meggyőződjék azoknak 
szorgalmáról, tehetségéről és haladásáról.

— Vaddisznók elszaporodása. Lenge és Sekély 
szomszédos községek területén a vaddisznók annyira 
elszaporodtak, hogy a két község lakói, a földeken 
okozott károk miatt kénytelenek voltak kérelmezni, hogy 
a dúvad ellen hatóságilag rendezett vadászatok tar
tassanak. A hatóság azonban mindeddig nem intéz
kedett és a vaddisznók szabadon pusztíthatják a gabona, 
burgonya stb. földeket. Hogy a vaddisznók ennyire 
elszaporodhattak, annak főoka abban keresendő, hogy 
a kincstári erdővédeknek tilos vadászni még dúvadra 
is. A két község szorongatott és mindinkább növekedő 
kárt szenvedő lakossága lapunk utján is felkéri az 
illetékes hatóságot, hogy gyorsan segítsen e bajon.

— A hodrúsbányai kötőtelepnek Iglóra való 
áthelyezéséről adnak hirt a napilapok és hogy ezt 
keresztülvinni sikerülni fog, ezért Igló város által tartott 
rendkívüli közgyűlés Münnich Aurél képviselőnek köszö
netét szavazott. Ez a szövő vállalat ott is egyelőre, 
mint azt a hodrúsbányai teleppel is tette, 3 évre irá
nyozta elő működését, melyet ott október 1-én akar már 
megkezdeni, persze a nyerészkedési ellenszolgálatok 
mellett. No hát ez nem járja! Nincs ez ellen szegény 
hodrusi népünk érdekében már senkinek sem ereje 
felszólalni és e vállalat különös eljárására a kormánynál 
rámutatni.. Legyen Iglón ily telep, de ne vigyék oda a 
Hodrusit!! Ezt követeljük!! Most erről csak ennyit.

Lövészet. Városi lövölde. A f hó 19-én 
megtartott lövészet ismét igen szép eredménynyel vég
ződött. Különösen Seidel Ágoston oly gyönyörűen lőtt, 
hogy lövésztársait valóban bámulatra ragadta. Egy
magában két gyönyörű szeglövést és hét (7) négyest 
csinált. Természetes tehát, hogy az első dijat, melyet 
megnyert, meg is érdemelte. A második dijat egy 
fiatal jó lövő szintén szép szeglövésre vitte, akinek 
egyébként a Fortuna istenasszony szintén nagyon 
kedvezni látszott, amennyiben már késő alkonyatkor 
legeslegutolsó, 101-ik lövésére találta el a centrumot. 
A szerencsének ezen pártfogoltja Havas János. A har
madik dijat végre igen szép négyesre Fiedler Gyula 
nyerte el. Ugyanezen napon lett a lövészegyesület évi 
közgyűlése is megtartva, mely fölövészmesterré egy
hangúlag Dr. Stuller Gyulát választotta meg. A lövész
egylet többi régi tisztjei a következő évre egyhangúlag 
ismét megválasztalak.— Akadémiai lövölde. E 
hó 29-én lesz megtartva Kisiblyén az akadémiai fő
lövészet, mely ünnepélyre váiosnnk polgárai közül igen 
sokan készülnek. Mindeneseire felette érdekes lesz a 
verseny, mert úgy a czél mint gömblövészeinél értékes 
dijak vannak kitűzve.

— A Gresham biztositó társulat 50 éves 
fenállásának jubileumát julius 2-én ünnepli meg. Ezen 
alkalomból a társulat Féld J. Magyaroszági igazgatója 
által a Magyarországi Hírlapírók nyugdíj intézeténél 
már előbb tett 2000 fitos alapítványát 4000 ftra egészí
tette kit kimutatva ezzel is, hogy e társulat bir érzék
kel a hazafias kötelességek iránt is.

— A selmeczbányai gyógyászati és természet
tudományi egylet 1897 évre szóló „évkönyve" csinos 
kiadásban e napokban jelent meg. A 94 oldalra terjedő 
munkát az egylet buzgó titkára, Vitális István lyceumi 
tanár állította össze és az évkönyv magában foglalja 
a f. é. január 28-án tartott közgyűlés jegyzőkönyvét, 
az egyletnek 1897 évi működéséről és pénztári állapo
táról szóló jélentést, az egylet tagjainak névjegyzékét

-úx-veg--, poxozellázx-, és Zsépxs-lctá-xa.
Selineczbányáii.

, Van szerencsém a mélyen tisztelt közönség becses tudomására adni, hogy dúsan felszerelt rak- 
taramon min^en^le üveg-, porczellán- és pipere-czikkeket tartok; úgymint kávé-, thea-, mokka-, mosdó és 
ebedlo-készleteket, valamint mindenféle vendéglői kávéházi és a háztartáshoz szükséges czikkeket, porczellán 
apróságokat, figurákat, virág- és gyümölcstartókat, szent alakokat, szenteltvíz tartókat, fali diszleteket, kő
edényeket. majolika rózsaszín és virágos korsókat, függő-, asztali-, zongora- és falilámpákat, arany és diófa 
keretű tükröket, különleges képraktárt és csinos, Ízléses kivitelű, szebbnél szebb nippeseket.

Nagyrabecsült pártfogását kérve maradok kitűnő tisztettelNagyrabecsült pártfogását kérve maradok

Stark
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és a 1897 évben tartott érdekes előadások szövegét. 
Ezen évkönyvből ki ki meggyőződhetik, hogy e tudo
mányos egylet mült évi működése is magas színvonalon 
állott és úgy a kizárólagosan tudományos, mint a 
népszerű ismertető tevékenységével felette üdvös czélt 
követ és ért már eddig is el. Kívánatos volna, hogy 
ez egylet tagjai sorába mentői többen lépnének be és 
a majd ősszel újból megkezdődő, igazán érdekes mű
velődő és ismeretterjesztő nyilvános előadásokat szá
mosán látogatnák.

— Klinesok Náczó hundstosziar okoskodásai.
Már nagyon megörültein neki, hogy mienk bergbandát 

fogom hallgatnyi minden héten a Paehertáró-tér uj parkban. De 
sak egyszer hallottam; azóta megint sak nem muzsikálja ott, hanem 
talán tanulja marsokat, mit kirukolásnál muzsikálja nekünk s mit 
már suszter zinasok is megtanulták elfütyülni. Mondhatom zilyen 
banda zugyan banda, de nem ziri sokat.

Beszilik, hogy Moderstölnán gazdag zarany eret találták. 
Ennek nagyon örülne a főgeverkes, mert zigy dupla zarany eres 
áldásba jutna beléje. Glüek auf hozzá!

Zenyim zismerős a Drosgyák, ki már van provízióba, povedálja 
nekem, hogy volt Szklenó-tepliezon és nem tudja dosztig dicsérni 
zottani pompás fürdő társas iletet. ügy mondja: „nagyon jól ireztem 
magam zott, mert csupa proveziantok is doktor által küldött bete
geskedő bányászok vannak a fürdőben, kiket zurak, mert nincsenek 
ott, nem háborgatják."

Megint járt nálunk zolyan gyanús szotyolista, de mikor 
kezdet povedálni felosztásokról, osztatlanul megkalpakoztunk, úgy, 
hogy mindjárt eltárolta magát zinnét.

Ha a kresmiskás már nem akarja na borg adnyi, sak azt 
mondom, hogy zakkor szotyolista leszek . . . hnety ad erre na 
borg és nekem muszáj magamnak mosolyogni rajta.

Hej, bo prisszám még sak az kellene, hogy bergsulista 
zakarjon nekem paranesolgatnyi! Sokat muszáj annak tanulnyi 
mig bányászatbul annyit fogja tudnyi, mint én.

Minap voltam hlapesokomnok egzámentján selmeczi városi 
zelemi iskolában. Sak mondhatom fiuk sokat tanultak is tudtak, de 
szívesebben dolgozok 8 órát bányában, mint 2 órát iilnyi ebben a 
nedves ziskolában.

Ha egyszer gazdag ember találnék lennyi, zakkor Szkleno 
fürdőben a proviziánsok számára menhelyet esináltatnyék, hol 
nagy csöndességben élhetnének.

Mondják és hallom, borzasztó vihar volt szerdától esötörtökig 
éjei. Zin nem tudom róla semmit, mert bányában nem halihatnyi 
mi történik fent, mint sak nem tudják zemberek fent, mindjárt, 
mikor van lent bányában veszedelem. Pedig zitt is van ám sokszor 
vihar, még pedig nagyobb, mint zenyim felesiggel szokott néha 
lennyi.

Most sak megyek megnizni nem csinálta kárt záporeső kis 
kertemben és sak a jövő héten fogok valamit majd kiokoskodnyi. 
Addig is: „Pohvalen !“

HIRDETÉSE K.
xxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Főpinczér
tiszteséges keresztény szakember 1—200 frt óvadék
kal állást keres e környéken júliusra. — Czim a 

kiadóhivatalban.

Selmeczi teleton-hirmondó „Újság"
Zóna idő: Vasárnap, d. e. 9 óra pontban. Nap hossza: 15 óra 58 
perez. Névnap: Annak, a ki ünnepli.

*

A telefon hírmondó ,,Ujság“ levele Santiago de 
Cubában levő felelőtlen szerkesztőjéhez.

Kedves Szerkesztőnk !
Drága ekkszpressz leveledet örömmel vettük, s hogy ez sok 

viszontagságon mehetett keresztül, mutatja az, hogy három ameri
kai ágyúgolyótól van átlyukasztva. Mélyen szomorodott szivvel vettük 
tudomásul megketreczesiilt kubai helyzetedet, s azonnal országos 
gyűjtést rendeztünk egy könyvecske füstarany beszerzésére, hogy 
avval legalább bearanyozhasd a lespanyolviaszpeesételt ketreczet. 
Megértettük a hizlalandó libára való gyöngéd ezélzást is, de sajnos, 
hírneves lapunk kasszája győztes konkureneziát csinál a spanyol 
hadipénztárnak az ürességben s igy ama bizonyos állatot csak 
nyomdafestékes kacsa alakjában küldhetjük meg. Viszont mi is 
kérnénk téged valamire, kedves Szerkesztőnk !

Küldj nekünk kis csomagot abból a havanna és ágyúfüstből, 
mit a szemtelen amerikaiak ott orrotok alá fújnak; megkísértjük 
azt konezentrálva. avagy kondenzálva háziszerül alkalmazni a 
dölyfösség ellen. Igen örvendünk annak, hogy disz-spanyolnádbo- 
toddal ütni, jobban mondva csípni szándékozol, oda, hol fáj; csak 
úszd át mielőbb az oezeánt. hogy minél előbb üthess. Miután Írod 
hogy ágyúdörrenés kuglipartira hiv, nem akarjuk, hogy levelünk 
miatt elkéssél róla, s berekesztjük, nem a kuglipartit, de a levelet 
ezer üdvözletét küldve neked, mivel maradunk kubai fekete kávé 
mellett híveid.

*
Vezérczikk.

(Hely szűke miatt kiszorult)

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

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

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

saját vagy adott rajzok szerint előállít:
S2T in i ii <1 enne ni íí ezüst á i* n t,

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

disz-emléktargyakat és versenydijakat, 
mindennemű evő-készletet gazdag választékban, 

pipere-tárgyakat, stb. stb.

*
Tárcza.

Modern. Az ifjú:
„Nagysád, szeretem, őrülten ! Ha enyém nem lesz, föbelővöm 
magam. — Mennyi a hozománya?"
A leány:

Én is szeretem; nagyon! Mennyi a fizetése? Mert 
nekem nincs hozományom; az apám elköltötte

Az ifjú:
Nincs hozománya???

A leány:
Nincs!

Az ifjú:
Akkor ajánlom magamat!

*
Külföld.

Az összes nagyhatalmak szájtátva nézik, mint reggelizik 
ebédel és vacsorái Uncle Sam — spanyol legyeket.

*
Belföld.

A Palaky ünnepről Prágából hazatért turoezszentmartonia- 
kat palaezk durrogafásokkal fogadták híveik.

*
Helyi hírek.

Ezekből csak annyit súghatunk meg egyelőre hogy valami 
készül.

A paehertárói térzenék azért maradtak el, mert a hírneves 
bergbanda nótái a nagy forróságban — befagytak

*
Hirdetés.

Miután egy fürdőhely zene nélkül még sem lehet el, 
kerestetik egy ügyes verklis, vagy arisztonos az’ egész 

fürdő évadra — Szklenó fürdőbe.
A selmeczi telefon-hirmondó „Újság"

Felelőtlen szerkesztősége.

Uj órás-üzlet.
Van szerencsém a n. é. közönség becses 

tudomására hozni, hogy az Akadémia-utcza 68. 
sz. a. fekvő Trauer-féle ház földszinti helyi
ségében

uj órás-üzletet
nyitottam, melyben különösen órajavitásokat 
jutányos árakért tartósan és jótállás mellett 
eszközlök.

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

Támaszkodva hosszabb tanulmányaimra, biz
tosíthatom a n. c. 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.

Nyomatott

1898. — Jubileumi kiállítás. 1898. 
WEW PAVILLÓNA ROBOE-ta.

Van szerencsénk a Rolunde-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 
gyűjteménye.

Singer varrógépek u^y kivitelben, mint szerkezetben mintaszerűek. 
Singer varrógépek úgy házi- mint ipari használatra nélkülözhetetlenek. 
Singer varrógépek a legelterjedtebbek a gépgyártmányokban. 
Sínger varrógépek Úgy munkaképessége, mint tartósága felülmulhatlan. 

Sínger varrógépek a modern mühimzésre a legalkalmasabbak.

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

megíelelöleg s kizárólag1 raktárainkban kaphatók.

THE SMEB ÍMmmffllI C" RfilMBSiSÍG

felhalmozott műhimzés,' applicatio és áttört munkák

>

1

(azelőtt VEIIHJNGEH <».)

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

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


