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Egyes számok kaphatók a kiadóhivatalban és Joerges A. özv. és fia 

könyvkereskedésében.

Hivatalos, magán és nyilt-téri hirdetések megállapított díj

szabásunk szerint számíttatnak és minden általunk közölt 

hirdetésre felvilágosítás ingyen adatik.

Meg jelen minden vasárnap.

Nyílt levél
Sztancaay Miklós városi főjegyzőhöz, a „Sclmecz- 

bányai Híradó'* felelős szerkesztőjéhez.

Kedves, tisztelt barátom!
Engedd meg nekem, hogy ily bizalmas, őszinte 

baráti megszólítással kezdjem azon soraimat, melyeket 
hozzád és ezáltal sok tekintetben a város közönségéhez 
is intézni jónak látok, mellőzve minden .frázist" és 
szem előtt tartva a sok tekintetben ferde színezetbe 
jutott közállapotainkat.

Ismerve kiváló tehetségedet, nemes törekvésedet, 
fiatal korod és városunkban csak rövid időn belüli 
ténykedéseid daczára elért sikeres eredményeidet: 
pillanatnyilag sem habozom kijelenteni, hogy benned, 
tisztelt barátom, városunk egy jeles közigazgatási tiszt
viselőt, de közügyeinknek egy kiválólag képes munkását, 
bajnokát is volt szerencséje megnyerhetni.

A midőn ezt, előtted, mint szerény lapomnak 
volt nagyrabecsűlt munkatársa és a nagy közönség 
előtt is nyíltan kijelentem: egyben ne vedd rossz 
néven, sem pedig ne érts félre, a midőn a köztünk 
— nem köztünk, de lapjaink irányai közt — felmerült 
differencziákra vonatkozólag egyet-mást elmondok és 
ezt elmondom nyílt szívvel, nyílt szóval, miként azt 
érzem és miként azt elmondani szorongatott városunk 
érdekében jónak is tartom.

Ismerve nemes egyéni tulajdonaidat, lehetetlen 
elhinnem azt, hogy a hivatalos nyűg igájában széles
körű látköröd észre ne venné, hogy városunk, polgár
ságunk érdekei nincsenek .úgy képviselve, megvédve 
és úgy megóva, mint azt joggal megkivánhatnók.

Nézd meg tisztelt barátom az általad oly jelesen 
szerkesztett közgyűlési jegyzőkönyveket és mennyi 
határozatokat fogsz azokban találni, melyek egyáltalán 
végrehajtva nem lettek, vagy nem úgy, mint azt e 
város közönsége elrendelte, megkívánta.

Jól tudom, hogy a város közönségének óhajait 
nagyon sokszor teljesíteni nem lehet és ti, kik e szo
rongatott város kormányzására vagytok hivatva, nehéz 
feladataitok teljesítésében képtelenek vagytok —tőletek 
nem függő okok miatt — ennek eleget tenni: de 
concedálni fogod tisztelt barátom, hogy sok, sőt

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

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

(Folytatás.)

A birtokomban lévő aquarell szinlenyomat van 
hivatva a későbbi korban visszaidézni a netalán el
homályosulandó s régen nyert összbenyomást.

Curiosumokban sem volt hiány ; a székesegyház
ban nincsenek semminémü ülőhelyek, pad- vagy szék
sorok ; a hivő közönség az Isten tiszteletét állva hall
gatja végig.

A főoltár háta mögött van a tulajdonképpeni 
szentély, melynek főékessége a Megváltónak egy gyö
nyörű képe Vereschagin-tól ; érdekes, hogy ennek ta
laját női láb sohasem érintheti! Engem bebocsátottak, 
mert ez esetben privilégiumommá lett, hogy — férfi 
voltam! (Az asszony, mint eirs inferius: az eszme 
nyilvánulásai a cultura fejlődéstörténetében; pl. ecce : 
némber (ős) magyar felfogás; correspondiál Károli 
bibliafordítása : asszonyi .állat" (!) Továbbá Mózes : 
Genesis és Mohamed : A1 Korán egyes helyei.)

A czár kincstárát másnap, (jul. 9-én ó-időszá- 
mitás) délelőtt tekintettük meg.

Toll alig írhatja le a mesés gazdagságot és pom
pát, mely a termekben fölhalmozva van.

E történelmi jelentőségű műkincsek között fő
ként a régi, csodás luxussal s végtelen finomsággal 

mondhatom nagyon sok esetben a magistratus a köz
óhajnak bár eleget tehetett volna, ezt még sem tette, 
sőt a közgyűlési határozatokkal ellentétes intézkedéseket 
foganatosított.

Be fogod látni, hogy ez nem jó vért szül, nem 
szülhet jó, egészséges állapotokat.

Ezen mondásomról ne gondolj és ne emlegess 
megint .frázisokat"; hiszen akkor minden bírálat nem 
egyébb .frázisnál" és tenni csak az tesz, a ki vala
mit alkot.

A hírlapíró alkotása — a szó, a bíráló, kritizáló 
szó és rámutatás arra, persze, hogy csak Írással, 
mit kellene cselekedni, de a cselekvés maga 
a tiétek, a közigazgatás tényezőié.

Ugye belátod, hogy ebben igazam van ?
Hiszen te is, mint hirlapszerkesztő, oly sokszor 

indítványozol egyet-mást és mégis, ha alkotni akarsz, 
azt csak mint tényleges közigazgatási tisztviselő 
teheted meg.

Ne törj tehát pálczát az általad oly előszeretettel 
hangoztatott .frázis" fölött; sok jót tett már az ez 
életben, a közéletben és tudd meg azt, hogy a mit te 
frázisnak nevezel, voltaképpen indító ok sok esetben 
arra, hogy — ha helyesen és egészségesen van 
aplikálva — jó szolgálatot tegyen a közügynek.

Azt hiszem, és ebben talán nem tévedek, hogy 
egy czélt követünk mind a ketten lapjainkkal és ez nem 
lehet más: mint e város, Selmeczbánya város haladá
sának előmozdítása, érdekeinek képviselete.

És ha ez igy van, a mint hiszem, hogy igy van, 
akkor nem tudom belátni azt, hogy miért ne vitat
hatnék mi meg tárgyilagosan tisztán a városi 
ügyeket, menten minden személyes kérdéstől?

Mert, hogy, tisztelt barátom, ti fújtátok fel az 
utóbb a város gazdasági érdekében megindított moz
galmat személyes üggyé, azt igazságérzeted lehetetlen, 
hogy be ne lássa-

Eltekintve az erdő gazdálkodás tárgyában Dr. Tóth 
Imre által megindított actiótól, minden köznyilvánu- 
lásból fegyelmi kérdést csináltatok és ezt megtettétek 
oly mérvben, mely — bocsáss meg a kifejezésért — 
nevetséges.

Erdővédek kértek fegyelmi vizsgálatot, mert egy 
törv. hat. bizottsági tag által — jól tudod, hogy kj 

készült fegyverek és lószerszámok, — többnyire tatár 
khánok és más keleti fejedelmek ajándékai — érde
melnek említést.

Pompát lehet látni a Nyugaton is; Páris, Bécs 
Velencze etc. ritka látványosságot nyújtanak; de a 
.keleti fényűzéséről csak azóta lett fogalmam, hogy 
a Kremlben jártam.

Valóban császári ajándék volt I. Napóleoné e 
század elején Sándor czárnak.

A legfinomabb vőrres-i porczallán-készlet, mely 
tán e világhírű gyárban készült.

A tányérok első sorozatán jelenetek az antik 
görög római mythologiából — a másodikon Aesopus, 
Phaedrus és Lafontaine meséiből, a harmadikon pedig 
az 1799-i egyptomi hadjáratból — felülmulhatlan mű
vészi ízléssel — voltak a kor legelső festői által meg
örökítve.

A következő teremben pedig . . . megindultan 
álltunk meg.

Itt voltak — az ajtó mellett, jobbra, — egy cso
portba összeszedve, legalább 50 — 1848/49-i szabad- 
ságharczunkban elvesztett drága honvédzászlóink; go
lyóktól átlyukasztva, megtépve, szomorúan!

S még egy érdekes documentumára akadtam az 
akkori nagy időknek.

Ott feküdt a többiek mellett az az arany emlék
érem, melyet, I. Ferencz József osztrák császár a hadi 
segélyért köszönetképpen küldött volt a czárnak.

Kiterjesztett szárnyú kétfejű sas, mely karmaival 
egy háromfejű nyelveit öltögető kígyót (Magyarország!)

az — az mondatott, hogy az erdőmester betegsége 
folytán ők intézik a dolgokat és ehhez — értelmileg 
véve — kellő megbizhatósággal nem bírnak ; Hodruson 
egy örvendetes, hazafias mozgalom indult meg egy a 
magyar érzelmet terjesztő kaszinó alakítására nézve, 
és midőn a megalakulás megtörtént, az alapszabályok 
fel lettek terjesztve és azzal érkeztek vissza a hely
telenül informált magasabb helyről, hogy azok csak 
az esetben erősittetnek meg, ha havonként bizott- 
mányi jelentés lesz téve a selmeczi rendőrkápitányi 
hivatalnak (hát rendőrállam vagyunk?); megkezdték 
birálgatni a \áros közgazdasági állapotát és azzal 
fülelték le őket, hogy csend legyen, ehhez beleszólástok 
nincsen; elmondotta polgáraink egynémelyike, hogy 
ők mellőzve lesznek minden városi munkánál, vállalat
nál ; felhozták panaszképpen, hogy a lakosság általános 
jogigénye ki nem lesz elégítve akár az utrendészet, 
akár a világítás, akár a vízvezeték, akár a közbiz
tonság stb. stb. tekintetében: -------hát ez mind
siméra, megszüntethető egyszerűen holmi fegyelmi 
vizsgálati komédiával ? ?

Ti nem egészen megfelelőleg informáljátok a 
felsőbb köröket és magatok idézitek elő ezáltal az 
elégtelenséget, a meg nem nyugvást.

Látod kedves, tisztelt barátom, talán nekem is 
módomban állana sok minden ferdeséget magasabb 
helyen bejelenteni, mint az hát minden embernek 
módjában áll, de én ezt nem teszem, a mint sohasem 
tettem, de ha ezt a te általad annyira kifogásolt 
„frázisokkal" teszem, azt is csak — nyíltan, a lapomban 
teszem meg.

Nekem tehát titkolódzó eljárást, vagy álutakat 
szememre nem vethettek és soha senki szememre nem 
fog vethetni.

Most persze azt kérded tisztelt barátom, hogy 
nyílt levelemnek voltaképpen mi a czélja?

Erre röviden felelek: e nyílt levél czélja az, hogy 
tegyünk félre minden személyes kérdést — bárki 
legyen is — és ha mint utolsó számú lapodban oly 
találólag mondottad : más irányú vélemények is vannak 
közöttünk, az igaz, a tiszta, városunk lakosságának 
érdekét képviselő ügyet szolgáljuk, de soha, soha egyes 
emberek érdekeit és ne szolgáljuk soha az ál, az erő
szakosan csinált közvéleményt.

eltipor; e jelenetet jelképezte az 1849-ben történ
teket !

Ez a „Caesaromania".
A legspeciálisabb érdekességü a koronázási jel

vények terme volt.
A czárnak kívül aranyszövetü -— belülről hófehér 

hermelin palástja, a czárnő teljesen ezüstfonalakból szőtt 
ruhája és czipői — melyeknek értékéről, — mint az 
őr mondá — senkinek halvány sejtelme sincs — to
vábbá a diszsüvegek, a melléktermekben elhelyezett 
diszhintók és szánok, — trónok stb. oly minden kép
zeletet felülhaladó pompát láttattak, mely a Nagy 
Sándor korabeli Ecbatanában fölhalmozott kincsekre 
emlékeztetett!

Julius 22-én estve (Gergely naptár!) végre ütött 
a válás órája; elbúcsúztunk a „szent orosz birodalom" 
szivétől, Moszkvától miután ugyanott hatósági enge
délyt nyertünk egy félesztendei tartózkodásra orosz 
földön.

Tizenkét órai ut Nishnij-Novgorodba vezetett; 
megérkezésünkkor azt hittem, tengeri kikötőbe értünk ; 
az Oka- és Volgán horgonyzó és közlekedő számtalan 
gőzös fülsiketítő, vontatott bömbölése annyira élénken 
idézte vissza emlékembe Hamburgot.

Legnagyobb sajnálatunkra a világhírű vásár még 
el nem kezdődött; csak itt-ott szállingózott már egy
két zsidó, örmény, tatár — áruival a vásárpiacz felé, 
mely rengeteg fedett csarnokokban gyakran 400,000 
ember részvételével többnyire 4 hétig folyik.

A főnevezetesség hijján N.-Novgorod keveset
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Meglátod, hogy így eljárva, közös törekvésünk 
diadalra fog vezetni és oly szolgálatot teszünk a 
közjónak, melyet nemcsak a jelen, de az utókor is 
méltányolni fog.

Elvünk és irányunk legyen: ami jó: védeni; 
ami rossz: ostorozni — kíméletlenül!!

így érhetünk czélt, így felelünk meg feladatunknak! 
Őszinte, igaz híved:

Szentgyörgyi Ede.

Turista közgyűlés és kirándulás 
Trencsénben.

A M. T. E. trencséni közgyűlése f. hó 20-án folyt 
le, mely után az élvezetes kirándulások egész sora 
következett. Bár a Turista Lapok részletes leírást 
fognak adni a közgyűlésről és a kirándulásokról, még 
sem mulaszthatjuk el, hogy főbb vonásokban meg ne 
ismertessük azokkal, kik szerettek volna városunkból 
résztvenni, de azt közbejött körülmények miatt nem te
hették.

A Szitnya Osztály részéről hatan indultunk útnak 
f. h. 19-én: Csiba István, Dimák Gyula, Fekete István, 
Fizély Károly, Király Ernő és Westhoff Károly. A 
budapesti osztály tagjai (13) Illaván szálltak fel vona
tunkra, a hová az előző estén indultak, hogy meg
koszorúzzák a nagy Baross Gábor sírját. Nehányan 
megtekintették a fegyházat is és csodálkoztak Hoszter 
Fülöp és Savanyu Jóska hírhedt alakok serénységén és 
jámborságán.

Illaváról a megtelt vonat, a Vág-völgyi turisták is 
hozzánk csatlakozván, berobogott Trencsénbe, hol a 
városi hatóság a polgármesterrel élén üdvözölt mind
nyájunkat, a mi részünkről lelkes vezérünk Dr. Téry 
Ödön válaszolt. A „Bárány vendéglődben szállásolták 
el, ott ismermerkedtünk meg, ott keltett általános 
tetszést, hogy a Szittnya Osztály a budapestin kívül 
a legjobban van képviselve ; ott láttuk, hogy soraink 
között nem ritka az igazi nagyságos és inéltóságos ur, 
a kiről még az imént azt hittük, hogy csak közönséges 
tekintetes turista. Ezen este legszebb momentuma volt 
a vár kivilágítása, a melylátványben a trencséniek is 
csak nagy ritkán részesülnek. A felhangzó Rákóczy 
induló minden magyarban megpezsegtette a vért és 
lelkesülten kiáltottunk éljent.

Másnap 20-án reggel megnéztük a Vág-völgy 
legnagyobb várát, Csák Máté, Zápolya, Illésházy fészkét, 
melynek ma a híres „szerelem kutja“ (100 méter) és 
a befedett magas vártorony a leglátogatottabb helyei. 
Délelőtt 9-kor a. Sz. István napi istentiszteletre, majd 
utána a díszes Mária-Terezia korabeli vármegyeház 
nagytermében megtartandó közgyűlésre mentünk. Br. 
Eötvös elnök helyett Téry dr. elnökölt. Thirring dr. 

nyújt. Említésre méltó, hogy a villamos (felső vezetékű) 
vasútja van, mely az itt 600 lépésnyi szélességű Oka 
hajóhidján át egy gőzsiklóhoz vezet, ez ismét föl szál
lítja az embert a „Wostotschny-Bazár“-nak nevezett 
szállóba, melynek erkélyéről pompás kilátás nyílik az 
egész városra s környékére.

Huszonnegyedikén délben szállottunk hajóra s 
ekkor vette kezdetét utunknak legszebb részlete.

A „Samolet" társaság „Nevrassor" nevű kéteme
letes gőzösén haladtunk lefelé a Volgán két nap és 
két éjjel; a megtett ut hossza körülbelül annyi, mint 
a Dunán Bécstől Belgrádig.

Mintha a természet maga is csupa jóindulatból 
barátunkká szegődött volna; az eddigi folytonos eső
zés megszűnt, az ég kiderült, a hőmérséklet 20 °-ra 
emelkedett.

Az Ural felől enyhe zephir lengedezett s én — 
elővéve Moszkvában készült „Tchichuncha" öltönyö
met, (chinai nyers selyem szövet) a hajó orrán egy 
vadász székre telepedtem s egy üveg „kwas“ (orosz 
hűsítő ital) mellett társalogtam uj barátommal, ki 
orosz császári tisztviselő és volt katonatiszt lévén, a 
hazája viszonyai iránt érdeklődőknek számos érdekes 
adatott szolgáltathatott.

Miközben hajónk csöndesen hasította végig a 
„Matuschka Volga" (Volga Anyánk) a szellőtől gyön
gén fodrozott hullámkebelét.

Európának e legtekintélyesebb folyama — mely 
negyedfélezer km. hosszúságban kilencz kormányzó
ságon folyik keresztül — képezi egyúttal etbnografiai 
tekintetben continensünk keleti határvonalát.

titkár beszámolt sok örvendetes dologról, Pechán dr. 
a tót népről olvasott fel. Az utána következő bankett 
a rendestől abban tért el, hogy volt mit enni. Tósz- 
tokban nem volt hiány, hisz a titulus bibendi Trencsén
ben sem ismeretlen fogalom.

Délután az egész társaság kocsikon Teplitzbe 
rándult. Lehetetlen röviden leírni az a hatást, a mit 
a vidék nagyszerűsége, a fürdő fővárosias élénksége, 
a villák pompája, a szives vendéglátás, a fürdőigaz
gató lekötelező udvarriassága, a páratlan fürdői zene
kar, a megye által adott bankett fénye és fölséges 
jósága, az esti élet mozgalmassága, a levegő balrzsamos 
illata, szóval, amit minden perez nyújtott. Szép álom
kép az egész, a melyre kedvesen gondolunk vissza 
mindannyian.

Másnap 21-én jött aztán az igazi turistáskodás/1^ 
A körülbelül 50 főből álló csapat két részre oszolt. 
Az egyik elgyalogolt a páratlan szépségű Manin szo
rosba, melynek égbe nyúló kopár sziklái valósággal 
borzalmat keltők, a másik rész Kotlesóról indulva 
megnézte a Hricsói várat, melynek aljában Br. Popper 
fejedelmi villásregelit adott. A két csoport a terv sze
rint d. u. a fölséges Szulyói völgyben jött össze. Dr. 
Téry meg nem állhatta, hogy félné mászszék a szédítő 
magas Patrikra és onnan le ne lógassa lábát a szédiditő 
magasság felett; kísérője Isépy Tihamér joghall
gató volt.

A szulyói völgyben rendezte a Vág-völgyi osztály 
a maga lakomáját, mely a fáradt turistáknak ugyancsak 
Ízlett. Dr. Pattantyús Ábrahám ezen osztály lelke és 
Literály illavai fegyházi élelmező tiszt határt nem is
mertek a vendéglátásban. Ezután jött a menetel igazbba 
része: átvonulás a Patuch hegyen keresztül Rajeczre. 
Az ut festőisége és a részvevő kis turisták (Pattantyús 
és Fridrich gyerekei) kedves fecsegései feledtették az 
égető nap perzselő erejét. Jó négy órai túr után 
Rajecz ura Smialvoszky Valér orsz. képviselő fogadott 
minket. Bár ki voltunk fáradva, a jó fürdőzene nem 
hagyott nyugton, hanem tánezra perdült a túri la se
reg és itt is Téry vezérlete alatt ugyancsak ropogott 
a csárdás a fürdői vendégek nem kis örömére. Nem
sokára mély csend borult a kedves Rajecz fürdőre és 
az álom mély álomba ringatta a turista sereget, hogy 
hajnalban annál vigabban történhessék meg az utra- 
kelés, mely egyúttal a végső bucsuzás.

Nem említem a rajeczi völgy szikláinak fantaslicus 
csoportját, az infulás püspököt, a krinolinos hölgyet, 
a térdelő barátot stb. látni kell a felmeredező mész- 
sziklák hosszú sorát, a festői lietavai várat, a várromok 
egész seregét.

A közgyűlésen résztvett társaságból Mendlik 
Ferencz budapesti tanár és leánya, Flórián Károly a 
M. T. E. eperjesi jogász osztályának elnöke és Isépy 
Tihamér joghallgató S.-A.-Ujhelyről Selmeczre is eljöttek

Hajózhatóvá Twer-nél válik; N.-Novgorodnál, — 
az Oka belészakadása után, szélessége már megha
ladja a Közép-Dunáét; a vizbő és Kásán fölött tor
kolló Kanra fölvétele után pedig állandóan több ezer 
méternél. Esése csekély ; a balparton végtelen fűdus 
síkság, a jobbon nagyrészt erdőboritotta, mérsékelt 
magasságú dombok között alig észrevehető gyorsaság
gal hömpölygeti e hatalmas folyam szép világoszöld 
hullámait a Kaspi-tenger felé. Saratovnál már csak 
2 méterrel haladja meg a Feketenger főlszinét; Zary- 
zimnál circa 10 m.-nyíre van már ezalatt. Astrachan- 
nál pedig 110 km. hosszú deltában ömlik 
medenezéjébe.

Mélysége igen változó ; tavaszszal sok 
zet-mérföldnyi területet önt el s ekkor, 
májusban valóban úgy érzi magát a rajta hajózó utas 
mintha tengeren járna; a víznek üde, tiszta zöld színe 
különösen helyenként a nagyobb schweiczi tavakon 
tett kirándulásaimra emlékeztetett.

Gyakran ismét azon illusióm kelt, mintha az Al- 
Dunán volnék; az eleven hajóközlekedés (a Volga 1200 
gőzösnek állandó viziutja) pedig csak fokozta e kelle
mes csalódást, melyet a balparton hirtelen megjelent 
lovas tatárok alakja s az itt már a e létünedező karcsú 
félholdas minaretek mint ködfátyolképet oszlattak el.

A legfölségesebb látványban azonban késő esle 
volt részünk; napnyugtakor és kevéssel napnyugta 
után.

a Kaspi-tó

száz négy-
— főként

(Folyt, köv.)

s miután megnézték a várost, a bányákat és a kohót, 
kedd, illetve szerda éjjel a Szitnyára mentek fel, ahol 
megháltak és a honnan azzal a kijelentéssel jöttek le 
hogy Szitnya képezte az egész kirándulás méltó 
koronáját.

Vállalkozóink, iparosaink érdekében.
E czim alatt a „Selmeczbányai Híradó® hivata

los lapnak legutóbbi számában közlött czikkére vo
natkozólag Fizély Károly útról a következő levelet 
vettük:

Tekintetes Szerkesztő Úr! A „Selmeczbányai 
Híradó" utolsó számában megjelent és személyemet 
érintő közleményben tisztázva találom azt, hogy a 

jzvezetéki munkára nézve pályázat hirdetve nem volt, 
hogy az általam beterjesztett észrevételek elfogadva 
lettek, hogy a Gasner és Gaibl czég nálamnál 7a%-kal 
drágább volt, hogy a vízvezetékhez szükséges kut- 
állványok és többi alkatrészek megrendelve nem voltak 
és hogy 5 hetihuza-vona után a montirozási munkáról 
lemondottam.

A „Selmeczbányai híradó® tekintetes szerkesztője 
az általam használt „vizitel és" szónak egész 
más értelmet akarna adni mint a mit én alatta 
értettem. Ez pedig nem egyébb, mint hogy vizitelés 
megtevése által a városi urak protectióját sikerült 
volna elnyerhetnem és alázatos felkérésem folytán a 
munkát talán meg kaphattam volna, még pedig ideje 
korán. Mert a jó munka időbe kerül és midőn ajánla
tomat megtettem már junius eleje volt, és az egész 
vízvezetéknek tervszerint való jó megcsinálása sok 
szakértő munkába került volna.

A mit a „Selmeczbányai Híradó" tisztelt szer
kesztője a „vizitelés" szó alatt értett, t. i. az előzetes 
ajándékok hordása, ahhoz bátorságom soha sem volt 
és nem is lesz; mert ha ily utón akartam volna érté
kesíteni üzleti működésemet, akkor 27 évi működés 
után nem volnék az, a mi vagyok. Nem hiszem, hogy 
felettem és működésem fölött bárki is pálczát tör
hetne.

Kár volt tehát a ,,vizitelés" szóból ily értelmet 
kipréselni és hosszadalmas leírásokban értésemre adni, 
hogy ajándékhordás esetén miképen főzlek volna le 
engemet a városi tekintetes tisztviselők.

A tekintetes városi tisztviselőkkel, mint azt nyi
latkozatomban is felemlítettem, eddig is jó viszonyban 
voltam és abban akarok maradni továbbra is.

Ezzel én is végeztem.
Fizély Károly

KÜLÖNFÉLÉK.
— Személyi hírek. Szitnyai József polgár

mester Szepsi-Szent-Györgyről, hol az erdészeti kon- 
gressuson városunkat képviselte, visszaérkezett. — 
Jezsovits Károly lyceumi igazgató Koritniczáról 
hazaérkezett. — Bernhardt Adolf városi tanács
nok négy heti szabadságra ment. — Dr. Tóth Imre 
bányakerületi főorvos hivatalos kőrútjából visszaérkezett.

— Kitüntetés .Bernhardt Adolf gazdasági 
tanácsnokunk, sok évi hű és buzgó szolgálatának el
ismeréséül a Ferencz József-rend lovagkeresztjével 
lett kitüntetve. Őszintén örvendünk e kitüntetésnek, 
mely egy hazafiasságban és közszolgálatban is valóban 
érdemeket szerzett öreg urat ért és kívánjuk, hogy 
e kitüntetésnek a régi 48-as szabadságharczos még 
sokáig örvendhessen és hosszú évi tevékeny munkás
sága után az arany nyugodalmat élvezhesse!

— Elismerés Gretzmacher Gyula kir. föbánya- 
tanácsos és akad. ktanár részére: A nagyági m. k. 
és társulati bányamű közgyűlésének f. é; julius 20—23-án 
felvett jegyzőkönyvében Nagyságodnak a csertési Ferencz 
József altáró szerencsés befejezése alkalmával, ered
ményes működéséért őszinte hálás köszönetét fejezte 
ki, s megbízta az alantirt bányamüigazgatóságot, hogy 
erről átiratilag értesítve. Miről van szerencsénk Nagy
ságodat tisztelettel értesíteni m. k. és társ, bánya- 
müigazgalóság Nagyágon 1898. augusztus 19-én 
Steinhausz s. k. m. k. bányatanácsos.

— Halálozás. Ismét gyász érte az Ocsovszky 
családot. Ocsovszky Francziska, néhai Ocsovszky Vilmos 
volt polgármesterünk nővére múlt csütörtökönjmeghalt. 
Temetése nagy részvét mellett tegnap ment végbe. — 
Duhony István pachertárói felőr neje szül. Lestyánszky 
Anna múlt pénteken, e hó 26-án meghalt és ma 
vasárnap temetik el.

— Figyelmeztetés. A selmeczbányai irgalmas 
nővérek intézetében a beiratás folyó évi szeptember 
1-től 7-ig, illetve 6-án bezárólag lesz. Felkéretnek a 
tisztelt szülők, hogy a beiratkozandó tanulók születési 
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idejét (év, hó és nap), pontosan feljegyezzék, továbbá 
az utczát és házszámot, hogy a beiratkozások alkal
mából sokak részéről, több éven át tapasztalt akadá
lyoknak eleje vétessék. Úgyszintén az intézetbe beirat
kozni óhajtó tanulók, himlő másodoltási bizonyítvánnyal 
legyenek ellátva, minthogy ezen adat is szükségessé 
vált a vallás-és közogtatási m. kir. miniszternek 1898. 
évi jun. 8-án 2365/98. eln. sz. a. kelt rendelete folytán 
használandó felvételi napló rovatainak betöltéséhez. 
Az intézet elöljárósága.

— Kinevezés. Váczy István vihnyei állami tanító, 
lapunk munkatársa Ar.-Marótra lett igazgató tanítónak 
kinevezve és uj állását már elfoglalta. — Pollák Károly 
és Hajdú Lajos végzett bányajogászok bányaesküdtekké 
lettek kinevezve.

— Házasságok. Múlt vasárnap kötött házasságot 
Pantyik Pál selmeczi mészárosmester Országh Róza 
kisasszonnyal. Múlt csütörtökön pedig Ursziny Mihály 
gyalári (Erdély) vasgyári altiszt kelt egybe Benkár 
Gizella kisasszonnyal, Benkár Ferencz selmeczi zuzó- 
miivi mázsamester leányával.

— Magas rangú vendégei voltak lovag Berks 
Róbert csász. és kir. kamarásnak, a Geramb Unió 
képviselőjének Teremtő-tárnai nagy úri lakában e hó 
22-én. A nemes lovagot és szeretetre méltó neje ő 
méltóságát ugyanis meglátogatta Gróf Hunyady Kál
mán kir. udvari főszertartás-mester és neje, Gróf 
Aubertin Turn Taxis Matild, Klotild főherczegnő udvari 
hölgye és Kazy János csász. és kir. kamarás, Bars- 
megye főispánja és családja. Összesen 15 tagból állott 
a főúri látogatók társasága, mely megszemlélvén a 
Teremtő-tárnai bányát és az unikum számba menő 
rendkívüli érdekességü szandriki ezüstáru-gyárat 3 óra
kor délután dinézett Berksék ő méltóságaiknak ven
dégszerető házában, hol pompás hangulatban töltötték 
el az időt és este 7 órakor, bizonyára kedves emlé
kekkel, utaztak el a zsarnóczai állomásról.

— Helyreigazítás. Múlt számunkban közöltük, hogy 
a mi szeretve tisztelt közjegyzőnket Valkovits Károlyt, 
enyhébb természetű szélhüdés érte volna. Most igaz 
örömmel adhatjuk hírül, hogy a szélhüdésből egy beíü 
sem igaz, csak az felel meg a valóságnak, hogy a kir. 
közjegyző megbetegedett, de állapota már is annyira 
javult, hogy teljes felépülése már igen rövid idő múlva 
remélhető.

— Bethlen András gróf haláláról szóló hír ide 
érkeztére akadémiánk palotájára is kitűzték a gyász
lobogót. Az uj akad, palota az elhunyt gróf minisz
terségének idejében épült és ö maga is jelen volt 
Wekerle Sándor kíséretében a felavatási ünnepélyen. 
Különben is Bethlen András gróf akadémiánk iránt 
nagy érdeklődést tanúsított és annak javát tőle telhe- 
töleg előmozdította.

— Tűz volt a bélabányai határban, mely ismét 
felügyelet nélkül hagyott gyermekek vigyázatlansága 
folytán támadt. A tüzet hamar észrevették és gyorsan 
el is oltották és a veszélyben forgott gyermekéknek 
nem történt semmi bajuk. Tekintettel arra, hogy rövid 
idő alatt ez már a negyedik eset, mely a felügyelet 
nélkül hagyott gyermekek vigyázatlanságából származik, 
Krausz Kálmán főkapitányunk az iránt kereste meg a 
városi tanácsot, hogy a külutczai óvodákban a szün
időt nem nyáron, midőn a szülők jobban vannak el
foglalva és inkább kénytelenek gyermekeiket felügyelet 
nélkül otthon hagyni, hanem télen tartassa meg. Az 
óvodák szünidejének télen való megtartását részünkről 
is czélszerünek tartjuk.

— A tanév kezdetén. „Végük az aranjuezi szép 
napoknak!“ sóhajtana fel sok diák, ha ismerné 
Schiller „Don Carlos“-át; e felfohászkodással ugyan 
nem valami eszményies szerelmi viszony, de pusztán 
csak a szünidő megszakadása miatti borongó fájdalmát 
nyilvánítva. A szabad életet felváltja ismét az iskolai 
fegyelem, a boldog gondtatlanságot a tanulás kötelessége. 
A diákkor az az életpályára törekvő fiatal embernek, mi 
a training a sportsmannek; kifejleszti benne ama 
tehetségeket, melyek őt az élet nagy versenyében 
harczképessé teszik; annak van legtöbb chance-a a 
diadalra, ki legjobban van trainirozva. S ehhez komoly 
igyekezet, türelem és kitartás, határozott czéltudatosság 
kell. Kétséget sem szenved, hogy sok függ e tekin
tetben a trainertől is. De mellőzzük a hasonlatokai I 
El kell ismernünk, hogy a tanügy terén napról-napra 
haladunk. A tanerők helyes kiképzésére mind nagyobb 
gond lesz fordítva s ennek természetszerű folyománya, 
hogy a tanuló ifjúság is mindinkább belátja, hogy nem 
a tanár kedvéért, de saját érdekében, a maga hasz
nára tanul. így hódit tért a józan Ítélet; igy szabad 
hinnünk, hogy a magyar nemzet felvirágzása biztosítva 
van. Örömmel üdvözöljük a mindenünnen érkező 
fiatalságot, mely itt városunkban a tudomány szen- 
szentélyeit jön benépesíteni; örömmel üdvözöljük még 
azért is, hogy ismét életet hoznak az elhagyott 
utczákra az üde arczu, élénk fiatalok, valamennyiünk 
reménye.

— Az uj akadémiai palota építése örvendetesen 
halad, daczára az azt szerfölött megnehezítő minden
féle akadálynak; hogy többet ne említsünk, tekintsük 
csak a szükséges épületanyagnak a helyszínére való 
hozatalát, mily körülményes, mily időtrabíó és költséges 
az ebben a mi girbe-görbe országunkban. Az egyik 

főakadály, a vízhiány, hála az egeknek, e napokban 
megszűnt; az uj vízvezeték vize már az építkezés 
helyéig jut. A vállalkozó igazán roppant erőfeszítést 
fejt ki, hogy az eléje halmozódott akadályokat le
küzdve, az építkezéssel elég gyorsan haladhasson. 
Őszinte szívből a legjobb sikert kívánjuk hozzá.

— Lesz-e végre-valahára világítása a Felső- 
Rózsautezának ?! Egy-kettőre itt lesz az ősz, a tél 
s mi semmi nyomát, semmi jelét sem látjuk annak, 
hogy a város atyai gondoskodása szegény, ott lakó 
gyermekeire is kiterjednék. „Azok ott kitörhetik a 
nyakukat!" gondolja magában a derék városatya, ki 
kényelmes járdán, kellő légszeszvilágitás mellett ballag 
este hazafelé. De bezzeg, a város azon részének 
lakossága sem akarja ám hiába fizetni a mindenféle 
adót; az ő vagyon- és életbiztonságuk is megköveteli 
a szükséges óvintézkedéseket. Hiszen már most is 
koczkáztatott vállalat esti 7 óra után a Felső-Rózsa- 
utczában járni. Az utcza, igaz, rettenetes állapotban 
van, s tojástánczot kell járni nappal, hogy az ember 
az apróbb-nagyobb köveket kikerülje, no de azért 
nincs is ott lámpa, talán azért, hogy ne is járjon ott 
ember fia; ha jár, üsse kő, hadd szegje a nyakát, 
ha lábát nem töri. Miért lakik ott?! No de mi talán 
Európában volnánk, vagy mi, s nem valami arkanzasi 
telepen, s megkívánhatjuk s meg is kívánjuk, hogy 
a Felső-Rózsautczában mielőbb létesittessék a gáz
vezeték.

— Hirtelen Ítélet czimü közleményünkre adott 
ugyanily czimü hivatalos válaszból megelégedéssel 
vesszük azon Ígéretet, hogy az erdőfelügyelői jelentés 
a hivatalos lapban szószerint közölve lesz — ha 
mindgyárt nem is e lap, hanem mindenesetre a 
közönség kedvére.

— Baleset. Kalincsár Vilma k. a. Kalincsár J. 
steffultói hámorvezetőnek leánya a múlt, napokban a 
padlásra akart egy létrán fölmenni és midőn már 
majdnem fölért, elcsúszott és oly szerencsétlenül esett 
le, hogy lába két helyen eltörött.

— Gyerek tolvajok. Múlt hétfőn Hodrusbányán 
az ottani alsó óvodába három fiú betört és onnan 
több ingóságot lopott el a távollevő óvónő lakásából. 
A gyermek betörőket Lindmayer János rendőrfogal
mazó elfogatta és a rendőrséghez bekisértette, honnét 
azok a királyi járásbírósághoz lettek átkisérve. — 
Közülök az egyik 2 havi lakatosinaskodás után igen 
szép előmenetelt tanúsított mesterségében, a mennyi
ben kitünően ért az ajtó és szekrény felnyitáshoz. Ha 
továbbra is ily szorgalmat tanusit, úgy 1 év alatt 
pompásan fogja fúrni a Wertheimokat és legalább is 
Papakostaságig viheti dolgát.

— Itt a viz! — Tu je voda! Ezekkel az öröm
kiáltásokkal fogadták a felső-rózsautczai és uj-uti 
lakosok az első vizet, mely az újonnan készült, jobban 
mondva még csak készülő félben levő vízvezeték csö
vein bugyogott át. Az első próba ugyanis múlt csü
törtökön délután történt meg és azóta a viz az épülő 
akadémia telkéhez már is folyik és rövid időn belül 
elkészülnek a kutak is. Hogy ily gyorsan folynak a 
munkálatok, abban nagy érdeme van Krepuska Lajos 
városi mérnökünknek, ki valóban elismerésre méltó 
buzgalommal ellenőrzi és sietteti a munkálatot. A 
derék mérnök azon is fáradozik, hogy a viz a házakba is 
bevezethető legyen.

— Klincsok Náczó hundstosziár okoskodásai.
Zenyim szeg íny felesig messzire járja zerdőbe kis tűzifáért 

és sak hűségesen hordja zasztat hátán haza. Hej, bo prisszam, 
nem lehetnye meszki városnak szeginy zembernek való tűzifát is 
tartanyi zitten raktáron ?

Mostani nehéz világban sak zegy vigasztalja engemet, hogy 
én uraim jók, tudják mit szenved szeginy Náezkó és sak ha lehet 
segitenyi muszáj nekik“rajtunk is zigaszságosan, nem is hagynak 
el minket. Sak ezért is vagyunk bikességben.

A praktikáns nagyon veszedelmes nipsig; zakarja paranesol- 
gatnyi is nem érti még hozzá.

Ha oszviczeni pán direktor vagy zenyim siehtenmeistei 
parancsolná, hogy Náezkó most meny veszélybe bele, bo prisszam 
bele menyék; de ha meszki pán povedálná, zasztat mondanám 
neki: „flgu!“

Zenyim zismerés a Drosgyák, ki van már szerencséjére 
provisióba, zirja nekemnek Szkleniez-tepliezról, hogy vendégeket egy 
stepenyi zajacz ('szamár) zorditása költi fel jól eső reggeli álomból.

Es proszim zén is akarnék már zegyszer jól zaludni, okos- 
kodnyi nem fogom sak a jövő héten. Addig is: „Pohválen !“

A közönség köréből.___
Nyilatkozat.

Sok fáradozás, költség és áldozatba került, míg 
vihnyei sörgyárom gyártmányát az „Aczél-sört" oly 
tökélyre hoztam, hogy ez a minden sörre nézve leg
kritikusabb időben is (augusztus és szeptember) bármily 
eredetű és megnevezésű Sörrel minden tekintetben 
versenyt áll, nem tűrhetem ennélfogva, hogy más 
származású sör az Aczél-sör neve alatt méretessék.

Ennek elhárítása czéljából tisztelettel értesítem a 
t. ez. közönséget, miszerint Selmeczbányán a bel
városban ez idő szerint csakis a következő helyisé
gekben valódi Aczél-sör kapható : Bogya János, Csernák 
György, Daubner János, özv. Gyurkovits Andrásné, 
Gulrich Judit1 Hell Jakab, (Erzsébet-akna) Hoschek 
János, Ács Ferencz (Hungária), Irmler János, Róth 
Bódog, Stubna József (Zöldfa), Weinert Dávid (Dolina), 
és özv. Vnucsko Ferenczné (Szőlő-szálloda).

Tisztelettel
Kacbelmann Károly.

A selmeczi termopilei (Ó-városházi) hősök.
Énekli keserű hangon : a fő-Leonidás.

Gyáva Efialtes mért hoztad nyakunkra,
Persákok tömegét ? Hagytál von magunkra !!
De még nem tágítunk s ha kell ott esünk el, 
Hol mint hősöket majd a pusztulás meglel. 
Mert mi összetartunk egyike úgy, mint más 
Es a fővezérünk a hős Leonidás.
Görögök nem vagyunk, bár szeretnénk lenni, 
Hogy sok görög dinyét lehetne megenni. 
De vagyunk oly bátrak, mint Sparta hadfia, 
Kiváltképpen akkor ha olyan akadna. 
Ki tőlünk megretten s térgyre hull legottan, 
Vagy pedig előttünk kátyúba bepottyan. 
Kardjaink sokszor már az ellent elrakták; 
Hány embert tettek már tönkre a nagy akták?! 
De hogy most ebbe a szorosba szorultunk, 
ügy látszik aktákkal hiába harezolunk, 
Azonban van nekünk még egy más fegyverünk, 
Mellyel még téged is, Efialt’ megverünk: 
Ez a halk sugdosás fel felé, fel felé 
S mi aztán mint dörgés jön vissza lefelé. 
Dicső egy fegyver ez és mi fő rejtelmes, 
Hatásában pedig rengeteg fertelmes. 
Ha ez sem használna, akkor ott esünk el, 
Hol mint hősöket majd a pusztulás meglel. 
Gyáva Efialtes mért hoztad nyakunkra 
Persákok tömegét? — Hagytál von magunkra!!

_____ Selmeczi

___ _______ pletykamentes hírmondó.___________  
Szerkeszti: Bárki.

A nyaralók építését megkezdték; talán bevégzik őszjvégére, 
jöhetnek be az idegenek nyaralni helyett — telelni.

Hogy gázlámpá'sokat a Felső-Rózsautczában ne 
kelljen felállitni, a városi tanács rendszabályt tervez, mely 
szerint felső-rózsa utczai lakosnak május 1-től julius végéig 
esti 7, az év többi részében pedig esti 6 óra után lakását 
elhagyni nem szabad. A ki e tilalmat átlépi, büntetésül 199 
kaszinorészvényt tartozik jegyezni és kifizetni.

Azt a bizonyos gomblyukat immár nagyobbra csináltatják 
bizonyos urak; hátha elvégre igy mégis fennakad valamilyes 
ordó benne, ha más nem, hát „dér rothe Papierorden mit 
dem grünen Bandi" (de „Niniehe") «

Az uj akadémiai palota felavatása alkalmával elmon
dandó dikeziókat már most gyártják, de azért a városi fakert 
még mindik ott van. a hol volt.

A város kapuiról levették a kétfejű sasokat; szép! Hát a 
városi tanácsterem óraingája talán kétfejű galambot ábrázol, 
hogy meghagyják ?!

A ki ingertárói tónál illetve uszodáknál felvigyázó ugyan 
nem lesz alkalmazva, de komoly esetekben búvárokat haj- 
landó hozatni a város.__________

Szerkesztői üzenetek.
D. J. Selmeczbánya, a hirt megbízhatónak vélt forrásból vettük 

és örvendünk annak, hogy nem felel meg a valóságnak. — A 
„Selmeczbányai Kalauz" tárgyában többek által hozzánk intézett 
kérdésekre az a válaszunk, hogy mi is nagy hiányosságnak tartjuk, 
hogy Selmeczbánya és vidékének térrajza abból kihagyatott, de 
már most jelezhetjük, hogy a második bővített kiadásban nem csak 
ez, hanem a város és vidékének érdekesebb és szebb részleteiről 
felvett fénykép utánnyomatok is benne lesznek.

A kiadóhivatal póstája. Seb. J. urnák Vajdahunyad. 
Ha valakinek előfizetése lejárt, ezt azzal jelezzük, hogy két-három 
szám küldése után, a lap küldését beszüntetjük. Ne méltóztassék 
tehát eljárásunkat félreérteni és ránk neheztelni.

Tudomásul!
adom a t. ez. közönségnek hogy a város alatt a 
mázsaház mellett fekvő malmomat gőzerőre berendezve 
jövő hó elsejétől üzembe hozom következő üzleti rend 
mellett.

1. A malomba hozott gabona nemű lemázsaltatik 
s erről a behozónak nyomtatott bárcza adatik ki a 
molnár aláírásával, az átvételről.

2. Ezután az őrlemény a konkolyozón s tisztító
gépen áthajtatik s csak ezután kerül a henger és 
malomkő alá.

3. A tisztítás és elporlásra leszámittatik szászkilont 
4 kilo, de a tisztitó által kiválasztott ocsu vissza vihető 
s igy minden 100 kilo búzából 96 kilo őrlemény adatik 
ki; a mely vagy 80 kilonyi helyes kenyér lisztből s 16 
kilo korpából; vagy tetszés szerint 1. 2. 3-ik minőségű 
liszből és a 16 kilo korpából fog állani.

4. E müveletekérti fizetés 100 kilonkint 1 frt.
Valamint minden rendezett háztartásnál a min

dennapi eszközöknek meleg kell lenniök, úgy az egyes 
községek szükségletének kielégítésére szolgáló, az ipar 
vívmányainak megfelelő malom szerkezetnek is kell 
oly számos lakosságú, s altalján munkája után elő 
népességű városunk területén lennie. Ez az én meg
győződésem s polgári igyekezetem, azon szempontból 
hogy kivált munkás népünk táplálóbb és olcsóbb 
mindennapi kenyeret kapjon.

Mert csak rá kell mutatnom a falusi lakosságra, 
mely saját termesztményéből örölt lisztbőli kenyerét 
eszi, mennyivel egézségesebb s izmosabb kivált gyer
mekeiben, kiknél a pálinka élvezete a természet erőfej- 
lödését nem gátolja, hogy ennek igazságát belássuk.

Más részről ha azon egyszerű számítást tesszük, 
hogy városunkba csak 200 vaggon lisztet hoznak be 
(pedig van városunkban kereskedő ki azzal dicsekszik, 
hogy egyedül maga hozat 200 vaggonnal) ez 20,000 
métermázsa liszt. Ennek métermázsája más ár szerint 
kenyérliszt minőségnek az 5-ik számút véve 14 frt 
átlag.

A búza ára pedig piaczunkon 9 írtra téve egy 
métermázsából kap az őrlelő 80 kilo az 5. számú 
bolti lisztnek bizonyosan megfelelő de határozotant

Egyúttal ajánlom legjobb minőségű

melyek megbízhatóságára és jutányos eladására különös súlyt fektetek.

Glücksthal Gyula,
vászon- és divatáru kereskedés (főüzlet)
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Selmeczbányán 
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 áruim szépsége és gazdag 
választéka, hanem a szembetűnő olcsó árak által is, úgy hogy nagyrabecsült ve
vőim üzleti képességem által meg lesznek lepetve. — Tisztelettel meghívom tehát az 
egész selméczi 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 eljárá'somról és én meg vagyok 
győződve, hogy kiki elzőszeretettel nálam fogja megtenni bevásárlásait.

Kívánatra szives-örömest küldök mintadarabokat a házakba.
kitűnő tisztelettel WöÍSZ Atlülf.

T
tápdusabb egészségesebb, frisebb s nem dohos lisztet 
80 kilót s 16 kilo korpát 10 írtért.

A 14 frtos boltilisztnek 80 kilója belekerült 11 írt 
20 krba s igy 10 írtnál a nyeresség 1 írt 20 -f- 56 kr. 
a korpáért.

Hogy pedig a kényelem szempontjából is eleget 
tegyek t. ez. polgártársaimnak, magam vásárlásu búzát 
is fogok őrletni s ezt 50 kilós zsákokban elárusítani 
úgy a malomból mint lakásomból, de a tőkebefekte
tési s raktározási díjul 10 %-ot felszámítok a kerüárhoz.

Selmeczbánya, 1898. augusztus havában.
Tisztelettel

 Sztankay Ferencz.

1898. évi 1737. szám.

Zab szállítási hirdetmény
A szélaknai m. kir. bányahivatalnál 1898/9. évre 

1700. hectoJiter jó minőségű zab szükségeltetvény, fel
hivatnak a szállítani vállalkozók, hogy 50 kros bélyeg
gel és egy kilogramm zab mustrával ellátott Írásbeli, 
lepecsételt ajánlataikat folyó évi szeptember 20-án dél
utáni 5 óráig e bányahivatalnál nyújtsák be.

Feltételek.
1. Az ár, mely csakis hectoliterre vonatkozhatik, 

a zab súlyának megnevezése mellett betűkkel és szá
mokkal kitüntetve legyen és követeltetik, hogy a zab 
súlya hectoliterenként 44—46 kg. legyen.

2. Biztosítékul a felajánlott érték 10%-a kész
pénzben vagy biztositékképes érték papírokban csato
landó az ajánlathoz és a biztosíték az ajánlat elfogadása 
esetén a szállítás kifogástalan teljesítése után vissza 
fog szolgáltatni.

3. Oly zab, melynek a kivánt és a vállalkozó 
által felajánlott súlya nincs meg, vagy melyet minősé
gére nézve az átvevő bizottság bármi okból kifogásol, 
átvétetni nem fog.

4. Vállalkozó az általa felajánlott zab mennyiségét 
kőteles a szélaknai raktárba legkésőbb f. évi octóber 
hó végéig hiány nélkül beszállítani.

5. Ajánlatok elfogadtatnak kisebb zab mennyi
ségre is, ha a fentebbi feltételeknek megfelelnek.

6. A selmeczbányai m. kir. bányaigazgatóság 
fentartja a jogot, hogy a beérkező ajánlatok bármelyi
két tetszése szerint elfogadhatja, esetleg valamennyi 
ajánlatot vissza utasithatja.

Szélaknán 1898. évi augusztus hó 17-én
M. kir. bányahivatal.

Táncztanitási jelentés!
Bátor vagyok a n. é. közönség becses tudomására 

hozni, hogy f. é. szeptember hó 4-én a Városi Vigadó 
nagytermében egy táncztanitási tanfolyamot nyitok.

Oktatásom tárgyát a legdivatosabb mű- és szalon 
tánezok u. m. Gratiana, Pás de patineurs (korcsolya 
láncz) 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. táneztanitó.

Iskolai szerek!
Az iskola év kezdete alkalmából bátor 

vagyok a n. é. közönség és a t. szülők és 
tanuló ifjúság becses tudomására hozni, hogy 
üzletemet mindennemű iskolai szerekkel, 
úgy mint:

papir, iron, tinta, toll, tollszár, 
rajzeszközök, könyvtáskák, táblák, 

festékek és más egyebekkel
dúsan felszereltem és régibb készletemből 
képes vagyok ezen áruezikkeket

fél árban
árusítani.

Egyben ajánlóba fűszer, bőr, ezukor, cse
mege kereskedésemet a n. é. közönség figyel
mébe és pártfogásába.

Kiváló tisztelettel

Weisz Ignácz.

Kérje 

eKeí- (ontinenfal 
Knipaiu/.

világhírű spanyol és portugál 
borait 

Sherry 
Portbor 
Malaga 
Madeira 
Tarra górta stb.

Kaphatók az összes finomabb 
fűszer és csemege kereskedé
sekben, valamint poharanként 

az előkelőbb szállodák, kávéházak és vendéglőkben. 
Saját fiók: r r Budapest 

csakis: Kossuth-Lajos és Újvilág ateza
sarkán, a öentry-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.

Tudomásul!
n.

A midőn bátor vagyok tudomására hozni a 
é. közönségnek, hogy

lak- és üzleti helyiségemet 
aHonvéd-utczában fekvő Schuszter Rudolf-féle házba 
tettem át, egyúttal kérem további támogatását 
és nagyrabecsült pártfogását.

Teljes tisztelettel 

Zanzotto Lajos, 
szobafestő.

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

get értesíteni arról, hogy a Deák Ferencz-utczá- 
han 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

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

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

és pontos kiszolgálás által főtörekvésem 
teljes megelégedését kiérdemelhetni.

Kitűnő tisztelettel

leend

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

raktára Selmeczbányán.

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

saját vagy adott rajzok szerint előállít:

isi i ii <1 enne in ü e z ií s t a r n t,
mint asztaldíszeket, gyümölcstartókat (jardiniéres-készleteket), zsirandolO' 

kát, gyertyatartókat, serlegeket, 
dísz-emléktárgyakat és verseny dijakat, 

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

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


