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Kiadó tulajdonos és felelős szerkesztő:

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

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

Egyes szám ára 10 kr.
Egyes számok kaphatók a kiadóhivatalban és Joerges A.ózv.ésfia

könyvkereskedésében.

Hivatalos, magán és nyilt-téri hirdetések megállapított díj

szabásunk szerint számíttatnak és minden általunk közölt 

hirdetésre felvilágosítás ingyen adatik.

Megjelen minden vasárnap. =

Két fejedelem ünnepe.
Közel ezer esztendő választja el azon két 

korszakot, melyen a két fejedelem áldást hozó 
uralma ragyogó csillagként tűnik fel előttünk.

Az egyik I-ső István, a szent, a másik I. 
Ferencz József, a legalkotmányosabb király.

Ezer év esik e két király élete, egy nap 
e két király ünneplése közé.

Megüljük augusztus 18-án az uralkodó ki
rály, 0 Felsége születése napját, augusztus 
20-án Szent István emlékezetét.

Van-e igaz hazafi, ki e két ünnep vala
melyikén nem tiszta, osztatlan lelkesedéssel 
gondolna ama fölséges alakra, a kinek tiszte
letére kibontakoznak a háromszinü lobogók, 
zsolozsma zeng a templomokban.

Nem elfogult rajongás, de kénytelen meg
győződés hozza összehasonlító kapcsolatba a 
régen múltat és a jelent.

Miden a szent korona érintette Gejza fiá
nak homlokát s királyi czim váltotta fel a fe
jedelmit, a magyar nemzet jogait a nyugat is 
elismerte; nem fegyvertől kényszerítve, de az 
erkölcsi erő hatalmának engedve, mely meg
győzte Európa népeit arról, hogy a magyar 
nem idegenben keresi, de saját magában meg
leli jövőjének szilárd, alapját. A kereszténység 
felvétele helyet nyitott a magyarnak a müveit 
nyugat népeinek sorában s e helyet megőrző, 
megvédelmezé, tiszteltté tette hosszú ezer éven 
át a magyar életereje.

De mennyi förgeteg, mennyi csapás pusz
tító ereje dúlt e hazán!

Nézzük csak a történelem lapjait.
Ismerjük el, mert el kell ismernünk, hogy

Oroszországon át.
A. „Selmeczbányai Hetilap" számára irta: Dr. H. V. 

A „Necrussov" fedélzetén, 1898. jul. 4.
(Ó-naplár szerint.)

(Folytatás.)

Megittasulva e párját ritkító kép okozta gyö
nyörtől, csak lassú léptekkel bocsátkoztunk egyre le- 
jebb a donjon belső csigalépcsőjén, miközben akarati 
momentumunk intensivitásának fokozásával ügyekez- 
tünk az élvezett röpke képnek emlékűnkben fixitást 
biztosítani.

Azt mondják, — egy pessimisla csalódá a min
dig kellemes! Nem voltam soha sem az — de meg
tanultam tapasztalatból azon éleligazságot, (Maxima — 
axióma ?) hogy várakozásaink, reményeinket a reális 
valóhoz képest — (tán pleonasmus ?) — mérsékeljük, 
mert hisz nem sok e mpyria kell annak belátásához, 
hogy azok én-ünktől függetlenül, amúgy is lefokoz- 
iatnak 1

Mindamellett ez alkalommal a nyert benyomás 
ereje — egyenes arányban e fönséges látvány nagy
szerűségével — a lélektani kielégültség azon kellemes 
érzetét keltette bennem, — melyben olykor lehet néha 
részünk — midőn pályafutásunkban egy-egy hőn 
óhajtott czélt súlyos fáradság után elérve — az átélt 
pillanatok jelentősége még mintegy lelkűnkben vibrál!

Leérkeztünk az udvarra.
A közeli arsenál roppant kőépületének homlok

zata előtt rengeteg ágyuk — múlt századok hadvise- 

a magyar nemzet dicsőbb napokat élt ugyan 
talán a múltban, de oly korszakot, mely a fej
lődésnek, a haladásnak, a szellemi emelkedés
nek oly kedvező, a trónnál oly meleg rokon- 
szenvet, oly segítségre, támogatásra készséges 
kezet találó lett volna, talán nem élt, mint 
mióta Szent István koronája ragyog jelenlegi 
uralkodónkon, I. Ferencz József 0 felségén.

A kereskedelem, az ipar, a tudomány, a 
művészet alatta oly fellendülést nyert, mely 
felülmúlja más népek évszázados törekvéseit, 
eredményeit.

Ha Szent István királyunk letette a magyar 
nemzet létének, műveltségének, szellemi erejé
nek alapkövét, úgy jelenlegi királyunk az, ki 
az épületet bevégezni segített, ki az épületet, 
melynek létesítéséhez lényegileg hozzájárult, 
felavatta.

így f°g kezet a jelen a messze múlttal, 
diadalkaput emelve a jövőnek, mely ráhelyezi 
a kész műre a koszorút.

A magyar nemzet ezeréves léte nem a nem
zet élete; csak az a korszak, mig a csirából 
terebélyfa lesz; oly fa, melyet nem tör le vi
har, csak megedzi; oly fa, melynek életerős a 
gyökere, életerős a törzse; üde, zöldellő a ko
ronája,

S midőn a gondos ápolo, 0 felsége üdvéért 
imát röpítünk az égbe; midőn a dicsőséges szent 
jobb kéz ünnepén áhítattal fordulunk a magya
rok istenéhez, meggyőződésként él bennünk a 
tudat, hogy:

„Magyarország nem volt, hanem lesz!“
—X.

lésének termékei — tátogatják öblös torkaikat. A leg- 
óriásibb valamennyi között — a XVI. századból szár
mazó — Czar-Puschka — (megfelel a mi „puskáink
nak !) a keleti szögleten van elhelyezve, remekül ki
faragott kerekei s előkelő külsejével —■ kolosszális 
arányai daczara (kalibere megközelíti az 1 métert) egy 
„sálon" ágyú benyomását keltve, mely almai „Mars“-ot 
is csak hiányosan allégorisálja.

Végighaladva a fenyegetőleg elhelyezett, de mos
tanság ártatlan ütegek hosszú sora előtt, — hol min
den egyes piéce-nek megfelelően az ágyúgolyók pyra- 
misokba rakva egészítik ki a harczias képet, — az 
ötvösmesterség egy másik monstraosus alkotásához 
érkezünk.

Ez a „Gzar-kolokol“.
Roppant harang, — mely ember magasságnyi 

gránit-talapzaton nyugszik rendületlenül — s mely 
századok óta létezik, — de rendeltetésének soha meg 
nem felelt. Kerülete (alsó periféria) 8 méter ; magas
sága ugyanannyi; súlya —ha jól emlékszem— 170,000 
orosz púd, vagyis a világ legnagyobb példánya e 
nemben.

Egyszer megkongatták, —- de az öntés már ere
detileg hibás lévén — a monstrum megrepedt — pon
tosabban, egy tekintélyes rész levált belőle s most a 
talapzathoz támaszkodva engedi constatálni a harang
fal vastagságát.

Visszahajtattunk a Spasskija-kapun át a város 
centrumába — melynek mindeddig kegyeletből fön- 
tartott körfalai jelzik Moszkva kiterjedését három év
századdal előbb.

Vállalkozóink, iparosaink érdekében.
Ezen czimü múlt számú vezérczikkünkre a „Sel

meczbányai Híradó" városi hivatalos lap reflektálva 
és a már tőle megszokott famozus glossákkal kisérve azt 
iparkodik kimutatni, hogy a jelzett vezérczikkünkben 
mondottak nem felelnek meg a valóságnak és czikkün- 
ket „felfujt“-nak jellemzi.

Most minden kommentár nélkül közöljük itt 
Fizély Károly műlakatos polgártársunknak nyilatkoza
tát, ajánlva a hivatalos 'orgánumnak, hogy jövőben 
óvatosabban járjon el birálgatásaiban.

A nyilatkozat igy hangzik: A „Selmeczbányai 
Híradó" aug. 4 és 18-iki számában a vízvezetéki vál
lalatra vonatkozólag oly közlemények jelentek meg, 
melyek személyemet érdeklik és melyekre a követke
zőkben válaszolok.

A vízvezetékre hivatkozó hirdetményt egyik lap
ban sem olvastam, csak azt, hogy a városi tanács há
zilag akarja elkészíttetni. Erre én junius 13-án a vá
rosi mérnöki hivatalba mentem és a munka teljesíté
sére ott késznek nyilatkozva, megszereztem közelebbről 
a költségvetéseket és terveket, a városi mérnök meg 
is örvendett annak, hogy egy helybeli iparos, kiben 
megvan minden garanczia, akarja elvállalni a 
nem csekély kivitelű munkát. Másnap junius 
14-én már kidolgozott véleményt, kis tervrajzot a 
nagy víztartóra, viznyomasztóra, kutállványokra,
szelepekre stb. terjesztettem be és szóbelileg ajánl
koztam, hogy a költségvetésben felvett egység
árakból S^’/o-ot leengedek és ily feltétel mellett a 
szerződés megkötésére hajlandó vagyok. Erre a mér
nöki hivataltól szóbeli meghatalmazást nyertem a 
munkások felfogadhatására, mely czélból az nap dél
után Beszterczebányára utaztam, hogy a földmunkák 
végzésére ott munkásokat szerezzek, mert az itteniek 
mind az uj akadémiai épületnél vannak elfoglalva és 
azokat onnét elcsábítani nem akartam.

Beszterczebányán sem kaptam rögtön munkásokat 
de rövid idő alatt kaphattam volna. Nehány napra 
ezután a vizbizottság gyűlést tartott, melyen a városi 
számvevőségi hivatal egy budapesti nagy vállalkozót

A következő 48 órát a nevezetességek részlete
sebb megtekintésének szenteltük.

Kalauzunk — kit a vendéglőben bocsátottak 
rendelkezésünkre — mint volt osztrák állampolgár, 
német nyelven adott nekünk számos értékes felvilágo
sítást. A sors kezének egy kemény csapása sülyesz- 
tette őt is arra a színvonalra, melyen jelenleg állott.

Valamikor vagyonos ember volt —■ de nehány 
évvel ezelőtt éjféltájban egy theaestélyről nejével haza
térve, úgy lakóházát — mint vegyészeti gyárát, — 
melyből vagyona állott — többé nem találta !

Mindene porrá égett.
Tekintette] arra — hogy az orosz birodalom ősi 

főhelyének épületei legalább két harmadrészben fából 
készitvék, a tűzrendészetnek is fokozottabb igényekkel 
kell számot vetnie.

Az e czélra szolgáló 19 tüzőrtorony — melynek, 
mint valamely hatalmas árbocznak, kosarában, folyvást 
kering az őrszem — hogy az ott elhelyezett villanyos 
jelző készülék segélyével a tűzvész jelentkezésének 
területét azonnal jelezhesse — úgy látszik, nem elé
gíti ki a követelményeket.

Tömeges szerencsétlenségek, a főhivatalnokok 
indolentiája folytán — (mert hisz sehol sem bizonyult 
be jobban — hogy „a capite foetet piscis" mint éppen 
Oroszországban —) nem ritkák.

Mindannyian emlékszünk még a II. Miklós czár> 
— („Imperator nás" mint rendszerint mondják; a 
„Czar“-szó sajátszerüen, kevésbé használatos) — ko
ronázásakor történt óriási balesetre a Ghodinszky- 
mezőn!
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ajánlott és indítványozta, hogy ennek ajánlata váras
sák be.* Én türelemmel vártam és két hét múlva azt 
a hirt hallottam, hogy a budapesti vállalkozó vala
mivel olcsóbb ajánlatot nyújtott be, de ha én is olcsóbb 
leszek, akkor a munkához rögtön hozzáfoghatok. Erre 
kértem a kérdéses ajánlat felmutatását, mire azt a 
meglepő választ nyertem, hogy ez városi hivatalos 
titkot képez.

Ismét szünet állott be, mig julius 18-án szóbeli 
meghívást kaptam, hogy 20-án délelőtt a mérnöki hi
vatalban megjelenjek. Én meg is jelentem és kérdést 
intéztem, hogy meg vannak e rendelve a kút állványok 
hidransok, szelepek és hozzávaló összekötő cső rész
letei s miután azon választ nyertem, hogy ezek nin
csenek megrendelve, a montirozásra nézve visszalép
tem, mert azok nélkül a munkálattól nagyon visszatartva 
volnék és különben is a budapesti czég olcsóbb. 
Nehány nap múlva a Tekintetes Városi Tanács a mun
kát egy oly vállalkozónak adta oda, aki nem lakatos, 
sem gépész, hanem ácsmester (hol van a budapesti 
nagy czég??) de még készpénz vádiumót sem tett le, 
hanem keresetétől 10% vonatik le.

Részemről, belátom, egy nagy hibát követtem el, 
hogy a tekintetes város valamennyi tisztviselőjét nem 
kerestem fel, hogy a vízvezetéki munkákat reám bíz
zák, mit ha megtettem volna, a munkát meg is kap
tam volna. Ha jövőre a Tekintetes városi Tanácsnak 
ilyen nagyobb vállalkozóra szüksége lesz, ne mulassza 
el a nyilvános pályázati hirdetést és én sem fogom el
mulasztani azután — — a vizitelést.

A ki azonban itleni 27 éves működésemet is
meri, az talán nem mondhatja, hogy ily vállalkozásra 
képes nem volnék és arra kellő szakértelemmel és 
garancziákkal nem bírnék, de azt sem mondhatja, 
hogy vállalataimból, üzleti eljárásomból kifolyólag pa
naszra vagy súrlódásokra valaha okot szolgáltattam 
volna.

Hogy városunk minden lakója barátom nem le
het, ámbár nem ismerek senkit, kivel ellenségi vi
szonyban állnék, azt gondolom ; de a Tekintetes városi 
tisztviselőkkel mindig jó viszonyban voltam és akarok 
is maradni.

Fizély Károly.

KÜLÖNFÉLÉK.
T. Olvasóinkhoz!

Ezen lapszámunkat a holnap szombati 
Szent István és a reá következő vasárnapi 
ünnep miatt, már ma, péntek este voltunk 
kénytelenek kiadni.

— Ö Felsége, a király születésnapját, mint 
mindig, most is ünnepélyesen ülte meg a város. A

* ügy tudjuk, a vizbizottság egyhangúlag azt határozta, 
hogy a munkálat Fizélynek adassák át. Szerk.

Legendák keringtek — miat megbízható forrás
ból értesültem — arról, hogy az uj uralkodó mily fe
jedelmi bőkezűséggel fogja megünnepelni trónra- 
léptét.

Étel-ital lesz megszámlálhatatlan mennyiség, aján
dékok fognak kiosztatni boldog-boldogtalannak — igy 
beszélték mindenütt széles Oroszországban — továbbá 
ráadásul még minden szegény ember fejenként 10 ru
belt kap a „Fehér czár“ atyai kegyelméből!

Elgondolható — miképp ennél több nem kellett 
a könnyen hivő népnek.

Megindult már napokkal a megállapított idő 
előtt — a népvándorlás — s a „misera plebs contri- 
buens“ hallatlan tömegekben tódult a népünnep szín
helye (Chodinszky-pole) felé.

A rendőrfőnök katonai segélyt kért Moszkva kor
mányzójától : nem kapott!

E kipótolhatlan s eléggé el nem Ítélhető mu
lasztás okozta a vészt.

Reggel 6 óra tájban -- a közel 100,000 főre — 
fölszaporodott néptömeget gyötörni kezdte az éhség.

Egy fatális tévedés volt a baj közvetlen indító 
oka. Az országút mentén, — ezt a mezőtől elválasztva 
— széles és mély árok vonult el; azon innen, mint 
az ily alkalomakkor szokásos, a Moszkvából kiérke
zett kereskedő népek különféle emléktárgyakat, — 
érmeket, képeket kezdtek elárusítani — természetesen 
jó pénzért, korántsem ingyen.

Szárnyra kelt a hir, — hogy a kiosztás meg
kezdődött.

Megindult a végtelen sokaság — s mint egy em
ber indult az országút felé.

Hasztalan volt immár a hatóság minden erő
feszítése ! A hátulról kétségbeesetten előretörök nyo- 

taraczkok durrogtak s csengő zeneszóval kivonultak a 
bányászok ősi jelvényeikkel. A városi és kincstári hiva
talok mind képviselve voltak. Az ünnepélyes nagy 
misén Podhragvay prépost-plébános czelebrált; a kó- 
rusong Schuszter Zefa urhöly, művészi énekével, Laun 
Károly hatalmas boritonjával s Vodraska fuvolajátékával 
emelte a zene hatását.

— Személyi hírek. Lovag Berks Róbert csász. és 
kir. kamarás a B. Geramb-Unió képviselője Karlsbadból 
hazaérkezett. — Kati István alkapiíány 35 napi fegyver
gyakorlatra vonult be Jolsvára.

— Szt. István napja a szokott ünnepélyességgel 
fog lefolyni. A középületeken, hivatalos helyiségeken 
a czimeres nemzeti lobogók lesznek kitűzve, — mint 
O Felsége születése napján is — s mozsárlövések s a 
bányászzenekar harsanó hangjai mellett indul a nagy 
diszmenet a Nagy Boldogasszonyról nevezett templomba 
az ünnepélyes nagy misét meghallgatandó. A város 
ugyan csak élénk képet tár elénk, midőn a nagy mise 
végeztével a kivonult bányászok nyomában és előttük 
felözönlik a sokaság a Szt. Háromságtérre a rövid 
térzenét, bevett szokás szerint, meghallgatni.

— Kossuth Lajosnak 1848-iki leghívebb arez- 
képe. Örömest adunk helyt Lajos napján e közlemény
nek. A fővárosi 1848—48-i Kossuth muzeum évek óta 
foglalkozik annak megállapításával, hogy a világ min
den részéről összegyűjtött ezernél többféle Kossuth 
arczképek között, melyik a leghívebb kép. Az 1848-iki 
nyomtatott és festett Kossuth képek olyan sokfélék és 
egymástól annyira elütök, hogy e miatt a nagy közön
ségnek különösen az újabb generationak alig lehet 
fogalma arról, hogy hát milyen volt, hogy nézett ki 
1848-ban a mi dicső kormányzónk. Ez az ügy valóban 
méltó arra, az évek óta folyó nagy munkára, a mely- 
lyel a budapesti 1848—49-i és Kossuth muzeum meg
állapítani és elkészíteni törekszik a legnagyobb ma
gyarnak tökéletes hű képét. Kossuthnak nyomtatásban 
megjelent legelső arczképét 1841-ben Eybel rajzolta, 
ki a bécsi Belvedernek képtárőre és híres arczkép- 
festője volt. Eybel 1844-ben mászodszor rajzolta kőre 
Kossuth arczképét. Ez a két legrégibb nyomtatott kép 
igen szép, de a később készült nagyobb művészek 
képeiből, valamint az 1847-től 1853-ig készült Kossuth 
fényképek és Dagerotypek nyomán egész biztosan 
lehet megállapítani, hogy az Eybel képeken Kossuthnak 
arcza nem egészen élethű. Nem rég elhunyt jeles 
festőnk az öreg Barabás 1848 —49-ben négyszer raj
zolta meg Kossuth ayczképét. Ezek közt van egy, a 
mely az összes képekkel összehasonlítva igen sikerült
nek mondható, de a másik három Barabás-féle Kossuth 
kép nem jó, épp ugv nem sikerüllek, mint a hogy 
Petőfit nem jól rajzolta meg a nagy mester. A legelső 
1847-i Kossuth Dagerotyp arczkóp báró Helferd v. 
b. titk. tanácsosnak, az 1848-ki események híres tör
ténészének birtokában van, ki erről másolatokat aján
dékozott Gr. Kreith Bélának. Érdekes, hogy a másola
tokat báró Helfernek jó baráta Lobanoff herczeg a 
meghalt bécsi orosz nagykövet készítette. A báró 
Helfert-féle Dagerotyb, a Barabásféle legjobb kép és 

mása többé paralysálható nem volt. Az elől állók testei 
kitöltötték az árkot s az éhes, pénzsovár tömeg a 
részben még eleven, végvonaglásban vergődő hídon 
keresztül gázolt a másik partra át, maga alá temetve 
a külömben kitünően szervezett rendőrség lovas 
kordonját is!

Mikor a czár délelőtt megérkezett s az utszélen 
ponyvákkal lcteritett halmok egyikéről — fogatáról 
leszállva— a leplet fölemelte: fölismerhetlenné torzult 
alaktalan, vérző hustömegek tárultak szemei elé.

Az emberi igazságszolgáltatás tökélye megköve
telte azután, hogy a rendőrfőnököt, ki a bajt a ren
delkezésére álló aránylag csekély erővel meg nem 
akadályozhatta, azonnal stanle pede elcsapják ; Ö Fen
ségének azonban, a mindenható Gubernátornak, ki az 
egész páratlan szerencsétlenség okozója volt — a czár 
nehány havi szabadságot adjon — hogy „nagybátyja” 
e kellemetlen ég által megtámadott idegeit ismét 
helyreállíthassa!

„Tali enim sapientia regitur mundus.”
Fölkerestük azután monarchiánk kereskedelmi 

képviselőjét, hogy némi útbaigazítást nyerhessünk. A 
consul, Báró Sponer, egy kifogástalan gentleman 
correclségével, de feszességével is, adta meg a kívánt 
felvilágosítást a Samara környékén levő gyógyhelyekre 
vonatkozólag, miközben megelégedéssel vette tudo
másul, hogy a külföldön nem a legjobb hírnek örvendő 
Oroszországban igényeinket annyira kielégítő módon 
utazgal hatunk.

Annyi lény, hogy nem csupán a hivatalos sze
mélyek, (kiknek ez, — úgy sejtem — felsőbb utasítás
ként is megvan hagyva) vannak az idegen iránt igazán 
kiváló figyelemmel, de az utitársak közül is, bármely 
müveit orosz magánember, kihez csak fordulunk, tehet- 

az amerikai ötféle Dagerotyp fényképek után és em
lékezete nyomá i festette meg Kossuth Ferencz aján
dékkép Dr. Kreith Bélának. Kossuth Lajos 1848-ki 
leghívebb arczképét. Ugyancsak Kossuth Ferencz fes
tette meg édes atyjanak öregkori arczképét az élő 
Kossulhról oly híven, hogy a kik a legnagyobb magyart 
Turinban szerencsének voltak láthatni, azok meggyő
ződhettek arról, hogy soha életükben hivebb arczképét 
nem láttak, mint a minőt Kossuth Ferencz festett dicső 
atyjáról. Ezen eredeti és leghívebb képekről festenek 
most a budapesti 1848—49-iki múzeumban öregkori 
és 1848-ki Kossuth arczképeket, városok és egyletek 
számára. 230 forintba kerül szép rámával egy térdig 
festett életnagy Kossuth kép, melynek magassága másfél 
méter, szélessége egy és egy harmad méter; Életnagy 
mellkép formában rámástól 25, 50 frt, vagy száz forintba 
kerül egy-egy jól festett Kossuth vagy Petőfi kép, sőt 
fiz forintért is ad a budapesti 1848-as és Kossuth 
muzeum egy fénykép ut. életnagy Kossuth képet. Fenti 
árak mellett a festőnek és a múzeumnak is kevés a 
haszna, miért is ez a vállalkozás inkább az az 1848 
—49-i és Kossuth kultusznak hoz áldozatot. A Bem- 
Petőfi körképnél, a mely csatakép ma Budapestnek 
legérdekesebb látványa, ki van állítva az 1848—49-i mu
zeum legszebb része, s itt látható (Városliget arena-ut 
70. sz.) a Kosuth Ferencz által festett fennt leirt két 
nagyszerű Kossuth kép is. Mielőtt a Kossuth Ferencz 
által festett 1848-i képet a Kossuth muzeum mint 
tökéleteset elfogadta volna, bemutatta a képet Barabás, 
Kovács Ernő és más olyan jeles művészeknek, kik 
Kossuthot 1848—49-ben és az 50-es években többször 
láttak. Megnézték a képet a még élő 48-as jeleseink 
és Kossuthnak rokonai, barátai. Ezek után a kép addig 
lett javítva, mig egyhangúlag kimondatott, hogy tökéletes.

— Diszserleg átadás. Megírtuk annak idején, 
hogy a selmeczi takarékpénztár 50 éves jubeliumi 
ünnepe alkalmával elhatározta, hogy a telt jótékony
sági alapítványokon és jutalmazásokon felül, jelenlegi 
érdemes igazgatójának, Jánoshegyi Wankovils Lajos
nak egy 300 frt értékű diszemlék tárgyat fog átadni 
Ezen emléktárgynak, egy a szandriki ezüstáru gyárban 
készült, gyönyörű ezüst serlegnek ünnepélyes átadása 
múlt csütörtökön történt meg a takarékpénztári igazgató 
lakásán. A művészi kivitelű, mindenféle régibb, újabb és 
legújabb pénznemek bevésővel ellátott értékes serleget 
igen sikerült beszéd kíséretében Bernhardt Adolf taná
csos, intézeti igazgatósági tag adta át az igazgatónak, ki 
meghatottan mondott köszönetét. Az igazgatósági tagok 
közül jelen voltak még: Kacbelman Farkas, Margótsi 
János Marschalkó Gyula, Krausz V. Gy. és dr. Kapp Jakab.

— Hirtelen halál. E hó 18-án délelőtt, két napi 
rosszullét után hirtelen meghalt özv. Eberlein Ida, a 
helybeli dohánygyár igazgatójának, Storch Jánosnak 
napája. A nejével és fiával Schardingben időző vöt 
táviratilag értesítették e megrendítő, váratlan gyász
esetről. A 72 éves úrnő halálát szivszélhüdés okozta. 
Temetése vasárnap d. u. 5 órakor lesz.

Oroszországból hazaérkezett. Dr. Hándel 
Vilmos, Hamlel Vilmos selmeczi ág. evang. főesperes 
fia, kinek jeles tollából származik az „Oroszországon 

ségéhez képest kivétel nélkül (?) rendkívüli előzékeny
séget és udvariasságot tanúsít!

Erről különösen egy alkalommal győződtem meg 
kiváltképpen, mely esetet mint eclatáns példát, ide 
iktatni nem tartom feleslegesnek.

Nishnij-Norvgorodban történt, hogy a Volgán 
horgonyzó számos személyszállító gőzhajó egyikén még 
előző nap este jegyet váltva, másnap délben éppen 
azon pillanatban értünk az állomásra, midőn az össze
kötő hidat fölemelték s a hajókoloszus induló
félben volt.

A pillanat gyors cselekvést követelt; egy másod- 
percz alatt úgy önmagunk, mint podgyászunk a fedél
zeten volt; időközben még a korai indulás által 
támadt kételyeim eloszlatására megkérdezvén egy 
podgyászhordót az útirányt illetőleg, vájjon Kasanba 
indul-e hajónk, igenlő feleletet (,Da, da, da . . . mint 
az orosz mondja) nyertem.

És most, — nyájas olvasóm — bevallom, hogy 
elvétettük a hajót!

Ezer szerencse, hogy pechünk nem járt semmiféle 
komolyabb veszteséggel.

Mikor I. osztályú kabinra szóló jegyünket át
nyújtottam s kiderült a tévedés, a kapitány átlátva a 
helyzetet, még bocsánatot kért franczia nyelven, hogy 
sajnos, csak másodosztályú kabint bocsáthat rendel
kezésünkre ; holminkat oda rögtön le is vitette, le- 
kisért az étterembe, tolmácsul szolgált s megnyugtatott 
hogy az első állomásnál (Ribotkin), melyet 3 órai ut 
után elérünk, kiszállva, — bevárhatjuk a két órával 
később induló — notabene — concurrens társaság 
ugyanazon vonalon haladó gőzösét, melyre jegyünk 
szólt!

Úgy is történt. S mind e rendkívüli szeretetre- 
méltóságért egyszerű köszönetünket fejezhettük ki 
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át“ czimü lárczasorozalunk, haza érkezett és érdekes 
útleírását lapunkban folytatni és bevégezni fogja.

- A M. T. E. trencséni közgyűléséhez a sel- 
meczi Szitnya osztály tagjai közül Csiba István, Fe
kete István és Király Ernő utaztak el innét.

— A F. M. K. E. selmeczi választmánya Far- 
baky István országgyűlési képviselőnk elnöklete alatt 
e hó 17-én a városház tanácstermében gyűlést tartott, 
melyen mindenek előtt köszönettel vette a. egyesület 
központjának azon ajándékát, mely szerint 50 darab 
tagsági díszoklevelet engedett át kiosztás czéljából a 
választmánynak. Ezen okleveleket a választmány csi
nosan kiállítva díjtalanul fogja átengedni azon hely
beli kereskedőknek és iparosoknak, kik a F. M. K. E. 
tagjai. A f. hó 24-én d. e. 10 órakor Budapesten az 
országház első emeleti 1. számú tanácstermében tar
tandó egyesületi értekezleten való megjelelenésre az 
elnök ajánlkozott, ki ez úton hívja fel az egyesület 
minden egyes tagját a Csatlakozásra. Az értekez
let czélja, megbeszélni a szeptember 8-án Pöstyénben 
tartandó egyesületi közgyűlés elé terjesztendő javas
latokat, ‘melyek különösen az alapszabályok módosí
tására, az uj tisztikar megválasztására vonatkoznak. 
A pöstyéni közgyűlésre a választmányi szolga már 
szélvitte a meghívókat. Ha valamely tag meghívót nem 
kapott volna, szíveskedjék ilyenért Király Ernő választ
mányi jegyzőhöz fordulni! ugyanő készséggel vállalja 
el a közvetítést vasúti kedvezmény és elszállásolás ki
eszközlése tekintetében.

— Turista ügy. Hivatalos köszönettel tartozunk 
Laczo Dániel urnák, ki a múlt számban oly vonzóan 
irta le a Garamnak Zsarnóczától körülbelül Szt. Ke
resztig terjedő völgyét, a mi által a kies fekvésű helyet 
ismertté tette azok előtt, a kik nem ismerik. Köszönet
tel tartozunk neki azért is, hogy alkalmai ad erre a 
rövid felszólalásra. Roszul következtet, ha — mivel 
utak nincsenek, jelzések hiányzanak, a málna-és vad 
erdei növények nincsenek kiirtva, szóval a Szitnya 
Osztály működésének semmi nyoma se látszik, ha azt 
hiszi, hogy ezt e vidéket a Szitnya Osztály nem ismeri. 
Nem egy tagja járt már erre s nem egy hangoztatta, 
hogy ezt a vidéket is bele kellene vonni az osztály 
kultivált területeinek körébe De édes uram .' gondolja 
meg, hogy tavaly is csak 26 kr. fölöslege maradt az 
Osztálynak, hogy a rendbehozott utak, ösvények, me
nedékhelyek és lóczák minden évben mennyi kiadást 
nyelnek el, hisz minden évben májdnem újból kell 
kezdeni a munkát, mert vandal kezek törnek és 
zúznak. Ha uraságod, ki úgy látszik vonzódik a ter
mészethez és finom mély érzéke van a természet szép
ségei iránt, beáll az Egyletbe és rábeszél másokat is, 
meglássa, hogy nemsokára rá kerül a sor arra a vi
dékre is, a mely még most zárva tartja fönséges szép
ségeit. Továbbra is kérjük, írjon le még több szép 
helyet, talán ezzel is felébreszti az Egylet iránt az 
érdeklődést, a mely igen sokszor szundikál. Turista.

csupán, még az önkéntelenül megtelt útra eső díjrész
letet sem fogadta el!

Íme a francziák közmondásos udvariasságának 
orosz mása. »

Ez epizód inlerj olatiója után ismét visszatérhetünk 
Moszkvába.

A két legfőbb „great ottraction", mely az idegen 
figyelmét e helyütt leköti, a „Megváltó" temploma és 
az orosz császári kincstár a Kremlban (fellegvár).

Physikumunkat Filipornál (moszkvai Gerbeaud) 
a további erőkifejtésre alkalmasabbá téve, elsétáltunk 
Sándor czár nagyszerű székesegyházához, mely egy 
kisebbszerü dombon egyedül állva, dominálja az egész 
városrészt. Minden izében modern épület, (építési 
költség 15 millió rubel, a czár magánkincslárából) de 
román stylben.

Az Európa nyugatán élvezett tömérdek gothika 
után valóságos öröm volt szemeimnek a fönséges és 
lélekemelő, azonban komoly Ívbe összefutó vonalak 
(„Goethe!") helyett, azokat a romantika (?) lágyabb, 
kevésbbé éles kontúrjain pihentetni.

Mintha „Széchenyi emlékezete" (Arany) után 
Tompa lantja szólalna meg a „Virágregékben I"

Ez a két egymástól annyira eltérő műfajnak, úgy 
az építészet, mint a költés terén — Ián csak bizonyos 
fokig sikerült — aeslhelikai analogonja!

Tiszta — külföldről importált — márványból 
épült az egész monumentális alkotás.

Négy torony a szögleteken s a közepén hatalmas 
kupola, (á la lipótvárosi bazilika) szinaranynyal be
vonva, mely a nap- és holdfény ravialiói szerint 
milliónyi változatos színképet mutat, belül remek 
Ikonostas és számos kitűnő kép az írásból, nagyrészt 
Siemiradikj és Weresshagintól s a nagyhírű templom 
hiányos skyzze meg van adva.

(Folyt, köv.)

— Az orsz. orvosszövetség’ honti-selmeczbányai 
fiókja az idén, e hó 31-én és szeptember 1-én váro
sunkban tartja meg közgyűlését, régi városházunk 
tanácstermében.

— Valkovits Károly kir. közjegyzőt szélhüdés 
érte. Lapunk zártakor vesszük a sajnálatos hírt, hogy 
Valkovits Károly közszeretetben és tiszteletben álló 
kir. közjegyzőnket enyhébb természetű szélhüdés érte. 
Teljes felépüléséhez alapos a remény.

— A betörések és lopások rövid idő óta napi
renden vannak Szelmeczbányán és a rendőrség kis 
aparalusával nem csak hogy azokat megakadályozni nem 
képes de az elkövetett bűncselekmény tetteseit sem tudja 
kézre keríteni. A többek között csak a Linder József és 
Csányi Ottó kárára elkövetett tehén lopást, az Immer- 
blumnál Sfeffultón elkövetett betöréses lopást, a Molnár 
Ferenczné kálvária alatti majorjában már több ízben el
követett betöréses lopásokat stb. stb. említjük, melyek 
mind oly esetek, hol a bűnösök mai napig sem kerül
lek kézrei. Most e hó 15-én ismét özv. Molnár Fe
renczné majorját szerencseltették meg a jó madarak 
veszélyes látogatásukkal s oda betörve, onnan élelmi 
szereket és értékes ingóságokat loptak el. A rendőrség 
letartóztatott nehány gyanús egyént s ezek közül kettő 
azt is megvallotta volna, hogy tudnak a lopásról, de 
a főtetfesek, kik a holmit is magukkal vitték Kor- 
pona felé vették uljokat. Rendőrségünk sürgönyileg 
kereste meg a korponai hatóságot az állítólagos kél 
íőtettes kinyomozása és letartóztatása iránt. Ha azon
ban felhozzuk, hogy a letartóztatottak kőbőr czigányok, 
akkor azt hisszük, hogy szavahihetőségükben velünk 
együtt igen számosán fognak kételkedni. — A ribniki 
és Sándor zúzó művekbe is megkíséreltek, persze is
meretlen tettesek, betöréseket, Hirsch Jakab lakásáról 
meg pláne fényes nappal egy arany zsebórát és lán- 
czot lopott el . . . szintén ismeretlen tettes.

— Tűz ütött ki e hó 13-án d. u. 5 óra felé a 
Györgytárói kültelken Schwartz Mária csürjében, mely
ben egy Klinecz Ferencz nevezetű lakáslalan napszá
mos húzódott meg feleségével és két gyermekével. A 
tüzet Jáni István munkás vette észre és azonnal be
hatolt az elzárt csürajtó kifeszilése után az égő paj
tába és saját eletének veszélyeztetésével megmentette 
Klinecznek a csűrbe bezárt 7 éves fiát és 3 éves le
ányát, de még a batyuba kötött holmit is kidobta az 
ablakon. A bátor, derék mentő munkája közben hátán 
égési sebeket szenvedett. — A csűr azután porrá égett 
és szerencse, hogy a tűz tovább nem terjedhetett. A 
hatóság Klineczet, mint munkakerülő és nagy Ínségben 
szenvedő embert azzal gyanúsítja, hogy szándékosan 
gyújtó fel a pajtát, mire azon körülmény is mutat, 
hogy a tűz fent a tető belsején keletkezett tehát a 
bezárt gyermekek vigyázatlansága azt nem okozhatta. 
A vizsgálat lesz hivatva kideríteni, hogy ez a gyanú 
alapos-e, és hogy az elvetemedett apa maga akart ily 
módon gyermekeitől menekülni, hogy munkakerülése 
okozta nyomorát valamiképpen enyhíthesse. Ez igen 
rövid időn belül a második eset, hogy a szülők gyer
mekekeit lakásukra zárva, megégés veszélyének tették 
ki. Nem lehetne-e a hatóságnaknak karöltve a jótékony
sági intézetekkel erélyesen oda hatni, hogy az ily sze
gény gyermekek ha szüleik kénytelenek is lakásukat 
kenyérkeresés miatt elhagyni, teljesen felügyeletlenül 
ne maradjanak?

— Lopás a hetivásáron. Az éppen lefolyt pén
teki hetivásáron eddig ismeretlen tettes lekapta Puskás 
Józsefné úrnő dupla aranylánczát és azzal a tolongó 
tömegben odább állott.

— Térzene lesz a jövő varárnap délután a 
Pachertárói sétatéren. A szélaknai bányászzenekar 
fog játszani. Felhívjuk közönségünk figyelmét erre és 
kérjük, hogy minél számosabban megjelenjenek; mert 
csak úgy lesz kilátás arra, hogy a bányászzenekar jövő
ben is fog olt a nyár tartama alatt helenkint játszani 
és kellemes szórakozást nyújtani.

— Szklenó fürdőből Írják nekünk, hogy elmnlt 
hétfőn szokatlan vidám élet volt ott. Több vendég 
kívánságára ugyanis Balogh Laczi prímás bandájával 
átjött Vihnyéről Szklenóra és nehány óráig tartott 
átékával felvillanyozta a fürdő és épp ott időző át
menő előkelő vendégeket is. Szóval legalábh egy 
napra élénk élet költözött e fürdőbe. Ennek persze 
Bock János ottani kedvelt vendéglős örült legjobban; 
hiszen nála étkeztek: Rirnély Károly G. szentkereszti 
püspök, Horváth Béla főispánunk, több előkelő vendég 
Bars és Nőgrád megyékből és városunkból is. Ugyan 
csak Bock János fürdővendéglöjében lesz e hó 28-án 
nagy társas ebéd, mely a környékbeli orvosok ál
tal rendeztetik egyik kollegájuk működésének. 50 éves 
jubileuma alkalmából. Mind ezen annyira megörven
dezett Bock vendéglős, hogy örömében meg fog — 
bokrosodni . . . azaz nevét „Bokros“ra fogja magya- 
gyarositani a mi iránt már be is nyújtotta kérvényét.

— „Hirtelen ítélet’* czimü közleményében a 
„Selmeczbányai Hetilap" utolsó számában azt veti 
szemünkre, hogy a legutóbbi törv. hat. bizottság köz
gyűléséről hozott tudósításunknak az erdőfelügyelőség 
által tett jelentés és a megejtett erdövizsgálatra vonat
kozó része „téves" és hogy különösen a városi tűzifá
ról mondottaknak — laptársunk ezt szives „feljaj 
dulásnak nevezni" — nincsen értelme, „mert fenyőer- 
dőkból bajos dolog a tűzifaraktárba bükk tűzifát raktá
rozni". Ki hiszi azt el, hogy mi ilyen abszurdumot ál
lítottunk volna? De felkérjük laptársunkat, melynek 
mint hivatalos lapnak módjában áll az erdőfelügyelŐ- 
ség erre vonatkozó jelentését szószer int közölni 
hogy szíveskedjék ezt megtenni és akkor majd meg fog a 
közönség győződni arról, hogy igen is a jelentés nagy 
hátránynak tűnteti fel a tűzifának erdőben hagyását 
és felette kívánatosnak jelzi annak piacz találását 
eladását. Hogy e tűzifa alatt az erdőfelügyelőség fenyő 
vagy bükkfát értetl-e, azt mi egy betűvel sem mon
dottuk, hanem csak általánosságban tűzifáról beszéltünk, 
úgy mint az erdőfelügyelőség jelentésében is történt. 
Különben hát legczélszerűbb az egész erdőfelügyelő- 
ségi jelentést, vélemény és tanács adást szószerint 
nyilvánosságra hozni, nem pedig tudósításunk fölött 
rapszodikus módon „hirtelen itélet“-et mondani és 
nekünk szemünkre vetni, hogy midőn e város legna
gyobb közkincséről, az erdőkről tárgyalunk „szemé
lyes természetű" dologba avatkoznánk, melyhez csak 
„keztyűs kézzel" szabadna nyúlni. Mi a közügyek dol
gaiba egyenes kézzel szoktunk belenyúlni és a közér
dek megvédésében keztyüs kezeket nem ismerünk. 
Személyes dolgokba, melyek a közügygyei semmi 
összeköttetésbe nincsenek azonban még keztyüs kézzel 
sem szoktunk nyulkálni. Mert lapunk nem a sze
mélyeket, hanem a közügyet tartotta mindig 
és fogja ezentúl is tartani szemelött. Ezen irányunktól 
csak ugyan legkevésbé fog eltántorítani.a „Selmeczbá- 
nyni Híradó" „hirtelen Ítélet"-e. Végül kijelent
jük, hogy a „vetőmagzás" szó, melynek tévességét a 
híradó érlelem nélkülinek jelenti ki, csakugyan egy 
átnézett nyomda hiba és kívánjuk, hogy ily roppant 
nagy baj soha se érje szives, kollegiális érzelmeket 
tápláló, derék laptársunkat!

— Szent István napját a B. Geramb Unió is 
nagy ünnepséggel fogja megünnepelni, melyen kivouul 
a Teremtő-tárnái munkásság tisztjei vezetése alatt 
és a szandriki ezüstárugyár alkalmazottjai is. A szandriki 
kaszinóban nagy társas ebéd lesz. Szent István a véd- 
szenlje is az Uniónak és igy ott kettős ünnepet 
ülnek.

— A lépesőházak kivilágítása nálunk Selmeczen, 
sajnos még olyasvalami, mi a jámbor óhajtások közé 
sorolandó. A legtöbb bázbirtokos nem tartja szüksé
gesnek a lépcsőház estenként való kivilágítását, a lakó 
felek pedig ritkán tudnak e tárgyban megegyezésre 
jutni; szorosan véve, ez nem is az ö kötelességük. 
Annyi azonban kétségtelenül áll, hogy az az állapot 
tűrhetetlen és — veszélyes. Csak e napokban esett 
meg, hogy valakinek egy ily, még pedig nagy házban, 
este dolga volt, s lejövet a sötét lépssöházban majd 
átbukott az alacsony korláton. Hogy a nembánomság 
e megbocsáthallan nyilvánulását meg kell akadályozni, 
hogy a lépcsőházak estenként kötelességszerüleg kivi- 
lágitandók, az iránt intézkedni a város van hivatva, s 
elvárjuk, hogy e tárgyban sürgősen rendelkezni is fog.

— Táncztanitási tanfolyamot nyit meg jövő 
hó elején városunkban, az ügyességéről, szakképzett
ségéről és jó modoráról előnyösen ismert Guttmann 
Samu oki. táneztanitó. Ajánljuk közönségünk figyelmébe.

— A felső-rónai villa építését már megkez
dették és az nehány hét múlva el is fog készülni. A 
részvénytársaság vezetősége mindent el fog követni) 
hogy oda alkalmas vendéglőst, mint bérlőt kapjon. A 
bérlő ottan télen nyáron gyakorolhatná az italmérési 
jogot és ezenfelül szatócsüzletet is fog kelleni foly
tatnia a felső-rónai állandó lakosok számára. Ha a 
megállapítandó bérösszeg nem lesz szerfelett nagy, 
mi tekintettel a kezdetre nem is lehet, az esetben a 
bérlő egészen jó üzleteket fog ott csinálhatni és igy 
alig merülhet fel kétség az iránt, hogy a társaság 
alkalmas és kifogástalan bérlőt ne kaphasson mi minden
esetre nagy előnyére fog az ügynek válni.

— Klincsok Náezó hundstosziar okoskodásai.
Vannak zemberek is zolyanok, mint a kövek: sak csupa 

szip ruhás jzuraság, zolyan, mint a fényes kvarcz; e kő nem zéri 
sokat . . . zaranyat, zezüstöt pedig legtöbbször sötétes zagyagban 
lehet megtalálnyi is nem fénylik sak zakkor, mikor hutász ki
olvasztja.

Zenyim kis klapcsokom megint fogja ziskolába járnyi és 
povedálják: bányában zegiszsigtelen volna neki mennyi. Zen sak 
zasztat mondom: selmeczi városi zelerni iskolába zegisigtelenebb 
szeginynek járnyi, mint^bányában. Sak talán csinálnak már valami 
rendet zevvel az iskolával is!

Muszáj kérdeznyi van-e zolyan ember, ki a föld fölött is és 
a föld alatt is z é 1 n i tudnya, mint a bányász ?

Hát sak jó volt, hogy povedáltam, hogy Szklenicz-tepliczen 
nincs még muzsika sem. Megtörtént a csuda, hogy egy pán velkó-
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eddig nem volt található oly gazdag választék, mint a milyent az őszi évadra való be
vásárlásommal én beszereztem. — — A legszebb, legdivatosabb és finomabb angol, 
franczia és belföldi hölgy szövetek nálam kaphatók és képes vagyok minden verseny
nyel szembe szállani nem csak az őszi évadra beszerzett áruira szépsége és gazdag 
választéka, hanem a szembetűnő olcsó árak által is, úgy hogy nagyrabecsült ve
vőim üzleti képességem által meg lesznek lepetve. — Tisztelettel meghivom tehát az 
egész selmeczi és vidéki n. é. köszönséget, hogy mielőtt bevásárlásait megtenné első 
sorban becses látogatásukkal üzletemet legyen szives megtisztelni, hogy meggyőződést 
szerezzen magának versenyképességemről és solid üzleti eljárásomról és én meg vagyok 
győződve, hogy kiki elzőszeretettel nálam fogja megtenni bevásárlásait.

Kívánatra szives-örömest küldök mintadarabokat a házakba.
kitűnő tisztelettel Weisz Adolf.

mozsninak nevenapjára mégis csak eljött oda Laezi ezigány Vihnyé- 
bul zis volt szip mulatság; sák lányok is tánezolták. Sak vendég
lősnek zis volt jé kedve, zis pinezér zurak is zöriiltek e rend- 
kivüliségnek.

Ha múlt héten sak buslakodnyi volt muszáj, most zöriilök, 
mert volt zenyim Felsiges zuramnak születésnapja zis van legzelső 
királyunknak, szvati Stefan kralnak nevenapja. Ez a két nap leg
főbb zünnep a Náezkóknak.

Zenyim tovaris jő barát, a Vidlieska zolvasta zujságban, 
selmeczi rendőrséget fogják szaporítani . . . sak fognak zakkor a 
tolvajok is szaporodnyi.

Múltkor voltam a kmotromat meglátogatnyi Hodruson s uf- 
közben akartam régi Letház vendéglőbe bemennyi zerősödnyi. 
Mikor sak láttam, hogy falakon vannak' fiaskók s palaczkok pin- 
gálva is ki is van zirva, hogy kaphatnyi zottan zitalt, de nincs 
van már zott kresma, hanem — ziskola. Hej, bo prisszam zide se 
szeretnyém hlapesokomat ziskolába kiildenyi.

Szeretném tudni, ki zakarja sokat zokoskodryi zebben a 
forróságban ? In legalább nem is várom jövő hétig, hogy jön zeső 
is hűvösebb levegőben lehet nekemnek többet kiokoskodnyi. Addig 
is: „Pohvalen!"

A keztyüs kéz.
Láttam én már keztyüt sok ember kezén is, 
Fiatal volt még-e vagy pedig már vén is. 
Szobalányt is láttam keztyüsen söpörni, 
Ügyvédet is, menvén böszülten pörölni.
Sőt még olyan kézt is, mely gyomlált a kertben 
Láttam keztyü bőrben nyűgözve beverten.
De még azt nem tudtam, hogy a hírlapíró,
Ha akarna lenni valamit megíró,
Erdei fákhoz is keztyüs kézzel nyúljon, 
Ne hogy az ágakba keze bele fúljon.
Ezt a remek dolgot most volt tudtul adó, 
A hivatott újság, a büszke ,Híradó".
Oh, te újságoknak dicső minta képe
Hogy bölcs tanácsodnak milyen az értéke, 
Abból láthatod, hogy megígérjük szentül,
Hogy csak keztyüs kézzel nyúlunk majd ezent.il 
Mindenhez, mi néked kedvedre nem lészen
S téged örömünkre haragossá tészen.
Csakhogy ez a keztyü nem lesz olyan bőrből, 
Mely bármily vágástól foszlik s könnyen szétdöl.

Selmeczi

„ZF'xi.ss "CTjsá.g'"'
pletykamentes hírmondó.

Szerkeszti: Bárki.
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Táncztanitási jelentés!
Bátor vagyok a n. é. közönség becses tudomá

sára hozni, hogy f. é. szeptember hó elején egy táncz- 
tanitási tanfolyamot nyitok.

Oktatásom tárgyát a legdivatosabb mű- és szalon 
lánczok u. m. Gratiana, Pás de patineurs (korcsolya 
táncz) Árkádián, Mazur Noblesse és Trotzköpfchen, 
valamint a szépészeti testgyakorlás ide értve: a helyes 
állás, járás és kerekded testmozgást is — képezendik.

Az eddig tanúsított pártfogást ez idén is kérve 
maradok mély tisztelettel

Guttmann Samu,
oki. táncztanitó.

IXXXXXXXXXXXXXXXXXXXI

Uj üzlet megnyitás!
A midőn van szerencsém a n. é. közönsé

get értesíteni arról, hogy a Deák Ferencz-utczá- 
ban fekvő Tandler-féle házban uj 

rőfös-, rövid-, úri- és X X X X 
X X X X női confectio üzletet 

rendeztem be: egyben tiszteletteljesen kérem 
becses pártfogását, ígérve, hogy szolid üzleti 
eljárás, tartós kitűnő minőségű áruezikkek, 

jutányos árak
és pontos kiszolgálás által főtörekvésem leend 
teljes megelégedését kiérdemelhetni.

Kitűnő tisztelettel

Fehér Lajos, 
rőfös, rövid, úri és női confectio-áru 

raKtára Selmeczbányán.

Lakást és teljes vagy 
részbeni ellátást kaphat több 

diák
a Rózsa-utczában fekvő Haschek-féle ház
ban. — Bővebbet megtudhatni ott a házban.

Érti Vilmos.

Kérj &
OMMM (antinental

világhírű, spanyol és portiig áh 
borait 

Sherry 
Portbor 
Malaga 
Madeira 
Tar rag o na stb.

Kaphatók az összes finomabb 
fiiszer és csemege kereskedő - 
sekberv, oalamint poharanként 

az előkelőbb szállodák, káoéházak és vendéglőkben. 

Sajátfiók. r, Budapest 
csakis: ITKossuth-Lajos és Újvilág ulcza

sarkán, a Gentry-Casinoval szemben _ 
„Bodega“-borok főelárusitója Selmeczbányán 

Ernst Zsigmond, 
kinek főtéri üzletében a legjobb minőségű külön
féle és mindig friss töltésű ásvány-vizek is 

palaczkokban kaphatók.

Iparosaink érdekében tett felszólalásnak az az eredménye 
lett, hogy a magistrátus helyben rendeli meg az egyes vá-
rosi ügyön ejtett csorba kiköszörülésénál használandó 
ráspolyt.

A közgyűlésen ritka egyetértéssel három közrendőri állás szer
veztetek, de fizetésük csak a jövő évi költségvetésbe lesz 
felvéve, addig a három ember renden kivüli rendőrgyakor
nok jelölt jelleg nélküli ezimet kapja.

Egy közgyűlés tárgysorozata a következő czimletek 
alatt fordult elő: a) tárgysorozat, b) póttárgysorozat, c) utó- 
pottárgysorozat, d) soronkivüli tárgysorozat és e) tárgysoro
zaton kivüli tárgysorozat, melynek ismét lehetnek pót-utó-és 
utópót targys. czimletei.

honfi történelmi kiállítás megnyitásán úgy halljuk 
hölgyeink elmaradása olyan lehangoltságo} és elkeseredést 
szült, hogy e miatt igen sokan, a kik azokra számítottak, 
szintén távolmaradtak.

megnyílt vadaszévad alkalmából Nimródjainknak becses 
figyelmébe ajánljuk Dr. Ludvig pezsgőjét, mely kinyitáskoi 
olyat durran, mint a töltött puska; ezt használva fáradság 
nélkül is lehet lőni-

ki még nem látott vízvezetéket készülni, az ne 
siessen, várja meg mig nem lesz terhes a melegben a hegy
mászás, szeptember közepétől egy vállalkozó (helybeli! ?) 
ülőhelyekkel ellátott pavilonokat rendez be, a honnan olcsón 
és kényelmesen megtekinthető Selmecz e századi legnagyobb 
csodája,

vízvezetéki csövekben lerakodó rozsdára már most 
lehet megrendelést tenni, bánatpénz szükséges.

kis vonat bomlik, az régi dolog, hogy ketté bomlik, az 
nem újság, de amikor egészen megbomlik, az lesz az Igazi 
fris újság, a mit lesz szerencsénk örömmel közölni.
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Gyár: Alsó Hámor, Barsmegye.
Gyári főraktár: BUDAPEST, Andrássy-ut 29. (I. em.) 

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

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

saját vagy adott rajzok szerint előállít:
ni i nde ii ii e íxi íí ez ii s tár íi t, tOl 

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

dísz-emléktárgyakat és versenydijakat, 
mindennemű evö-készletet gazdag választékban, 

pipere-tárgyakat, stb. stb.

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

ezent.il

