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Meg jelen minden vasárnap.

Deputácziók.
A jövő hét folyamán három deputácziót lesz 

szerencséje a kormánynak fogadhatni, mely depu
tácziók mind városunk érdekében, nagyon is 
életbevágó érdekében fognak eljárni és ha sike
rül nekik kijárni azt, amit akarnak, örök hálára 
kötelezik le a város közönségét nemcsak ők, de 
a kormány is.

A deputácziók egyike ismert, nagyon is 
ismert vasúti, másika a helybeli kir. kath. nagy- 
gymnasiumnak 8 osztályúvá leendő kibővítése, 
a harmadika pedig, az országos bányászati és 
kohászati egyesület küldöttsége, a létesítendő 
műegyetem ügyében fog fáradozni és fog ipar
kodni meggyőzni a kormányt arról, hogy mind 
a barom ügynek reg óhajtott megoldása nemcsak 
ez ősbányaváros, hanem az ország, az állam és 
— a gymnasiumra vonatkozólag — a tanügy ér
dekében is áll.

E három fontos ügyben négy miniszternek 
van döntő beleszólása. I)e — természetesen — 
legdöntőbb a négy közül az ország kincstárnoka: 
a pénzügyminiszter; mert mind a három dolog
hoz első-, másod- és harmadsorban is pénz, pénz 
és ismét pénz kell, minél kiil se vasutat, se gym- 
nasiumot, se műegyetemet létesíteni nem lehet.

Persze hogy döntő befolyást gyakorolhat a 
vasútra nézve a közlekedésügyi, a gymnasiumra 
nézve a közoktatásügyi és az egészre nézve a 
a belügyet is vezető elnökségügyi miniszter ur 
is; de ha a szerfelett takarékoskodó pénzügy
miniszter azt mondja: nincs —- kincs ... akkor 
vasút, gymnasium és teknika — sincs.

Fidelio.
— A „Selmeczbányai Hetilap" eredeti tárezája. —

Ne gondoljanak, kérem, valami operára; a bará- 
Iunkát neveztük úgy; egyrészt, mert kedélyes, fidélis 
pajtás volt, másrészt, mert ritka hü-ségü szive volt.

Fidelio barátunk különben más jó tulajdonságok
kal is dicsekedhetett volna, de a dicsekvés nem volt 
a szokása. Bátor is volt; nem egyszer állt nyugodtan 
szembe a halállal, párbajnál is, más alkalommal is; 
csak egy valami volt a világon, mitől minden bátor
sága összezsugorodott; mit messziről került, a mi még 
álmában is üldözte: a szarvasmarha.

Kinevettük érte sokszor; megmondtuk, hogy a 
félelme nevetséges, hiszen még hölgyek is bátran men
nek el valami csorda mellett; ő csak csóválgatta a 
fejét s csak annyit mondott: „Mind nagyon szép, s 
talán igaz is, a mit ti itt nekem beszéltek; de már 
hiába, e tekintetben meg nem változom, bármennyire 
akarnék is.“

Egy Ízben, kettecskén voltunk, Fidelio bővebb 
magyarázatát adta szarvasmarha gyűlöletének, s mivel 
esetleges kihagyások vagy változtatások által nem aka
rok irányában igazságtalan lenni, szószerint közlöm 
szavait. (Kérem, ez nem talán rendkívüli emlékező
tehetségem érdeme; egyszerűen lesztenografáltam ki
nyilvánításait.) íme:

„Kedves barátom! Kinevettél szokszor, midőn 
csak azért, hogy tehén, ökör, bika mellett ne kelljen 
elmennem, nagy kerülőt tettem. Belátom, hogy e visel
kedésem bárki előtt gyávaságnak tűnhetik; de te tudod, 
hogy nem vagyok gyáva. Valami sajátságos idegzsibba
dás fog el szarvasmarhákkal szemben s kitelnék tőlem,

Lapunk számtalanszor foglalkozott már a 
mi vasúti ügyünk kérdésével, foglalkozott sok
szor a gymnasium és a létesítendő műegyetem 
ügyével is, úgy, hogy ez alkalommal nem akar
juk mindazt rekapitulálni, mit már annyiszor 
hoztunk fel mind a három kérdésnek helyes és 
kívánt megoldása mellett.... Hiszen hányszor 
emeltük ki azon indokoka:, melyek határozottan 
nemcsak e város, de az ország, az állam, a tan
ügy és kereskedelmi és ipari közforgalom nagy 
horderejű érdekévé teszi, hogy a Németi—selme- 
czi vasút kiépüljön, ha lehet a Gr.-Berzencze— 
selmeczi keskenyvágányu vonat rendes nyom
távúvá átépittessék, vagy legalább is egy har
madik vonat közlekedése engedélyeztessék; hogy 
a selmeczi „nagy“nak nevezett, de valójában 
csonka, mert 6 osztályú, gymnasium 8 osztályúvá 
kibővittessék és hogy selmeczbányán a bányász
akadémiával kapcsolatosan műegyetem létesit- 
tessék. — —

Biztosak vagyunk benne, hogy a miniszter 
urak egytől-egyig a „legszivélyesebb“-en fogják 
mind a három küldöttséget fogadni és jóakara
tukról mind a három deputácziót biztosítani. — 
Talán még némi ígéreteket is fognak tenni és 
azután a három küldöttség tagjai re bene gesta 
vidáman és nem győzve eléggé magasztalni a 
kegyelmes urak leereszkedő, szeretetreméltó 
viselkedését, meleg kézszoritását, fognak haza 
zónázni.

Őszintén mondva, mi jobban szeretnők, ha 
a kegyelmes urak kissé haragosabbak lennének 
e város részéről tett folytonos kunczorálások és
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hogy egy nekem rohanó ökörnek épen a szarvába 
rohannék, a helyett, hogy ügyes fordulattal kikerüljem 
öklelését. De hát azt tartják, a mely gyermek egyszer 
megégeti az ujját/ máskor már nem nyúl a tűzhöz. 
Nekem van okom félni a szarvasmarhától. Már kicsi 
kölyök koromban volt az első átférem. — Volt nekem 
egy jó, öreg nagynéném, ki Mikuláskor hatalmas vörös 
sállal ajándékozott meg s ennek alapján aztán azt 
követelte tőlem, hogy már most én viseljem is azt a 
sált. Hát meg is tettem addig — a mig az ablakból 
megláthatott a nagynéni okuláréja ; de a mint ennek 
lő —- akarám mondani láttávolán kívül estem, egy
kettőre le volt gombolyítva nyakamról a sál fojtogató 
boája. — Egy szép reggelen —- a kellemetlenségek 
mindig szép reggeleken történnek — felsálozva még, 
ballagok nagy jámborul — az okuláré látkörén belül 
estem még — midőn nagy meghökkenve látom, hogy 
a velem szembe hajtott csordából, valószínűleg sálom 
színén feldühödve, kiválik a bika s uczczu nekem, le- 
szegzett szarvakkal. Nem • volt hová futnom, a bika 
okvetlen utolért volna: ezt felértem észszel. De hát 
mit?! Megálltam nyugodtan, s szépen letekergettem 
a vörös sált nyakamról s kabátomba dugtam. Nagyot 
bámult persze a bika, mikor közelembe érve, nem látta 
többé azt a bosszantó vörös szint. Megtorpant; nagyot 
fújt, egyszer-kétszer végig nézett, megfordult és elment. 
Azóta ellensége vagyok a sáloknak általában, a vörös 
sáloknak különösen, de még a vörös nyakravalóknak 
is speczialiter.

De ez a kis intermezzo még nem tett félénkké a 
felszarvazott négylábuakkal szemben.

Volt részem azután másféle kalandokban tehenek
kel — hony sóit, qui mai y pense — ökrökkel — a 
kétlábuakat nem tekintve —- és bikákkal.

deputacziouális eljárások fölött és haragjukban, 
hogy menekülni előlünk nem tudnak, minden
ben, vagy legalább nagy részben teljesítenék 
óhajainkat. Ezzel azután nemcsak a küldöttsé
gek tagjai, de sok ezer ember hálás köszönetét, 
dicséretét és magasztalását vívnák ki.

Nem bánjuk tehát: fogadják a kegyelmes 
urak szívélyes leereszkedéssel, meleg kézszori- 
tásokkal e deputácziósokat és tegyenek — szo
kás szerint — ígéreteket is, de azután tart
sák is be azokat és teljesítsék kérel
meink nagyobb részét.

Hogy ily eredményt érjenek el e küldött
ségek, azt’igaz szívből óhajtjuk és kívánjuk és 
e reményben szerencsés utazást és eredménydus 
eljárást kívánunk nekik.

A kegyelmes miniszter urakat pedig tisz
teletteljesen kérjük, vegyék figyelembe, hogy 
létezik ez országban egy város, mely hazafias 
kötelességének mindkoron híven megfelelt, mely 
be van ékelve a nemzetiségi elemek lakta vidé
ken és védtornya volt mindig a magyarságnak, 
mely mig nem érezte égető szükségét, nem kért 
a kormánytól segítséget, mely kincstári bányá
szatánál fogva is megérdemli, financziális szem
pontból is, a támogatást, mely a felvidék egyik 
legintelligensebb, tekintélyesebb városa, mely 
hii csatlósa volt minden körülmények között a 
kormánynak és mely most védelemre, hatalmas 
támogatásra szorult, nagyon rászorult és e vá
ros — Selmecz-Bélabánya testvér város törvény
hatósága.

Egy ízben falhoz akart szegezni ily szarvas ura
ság, s én csak úgy- menekedtem meg, hogy átugrottam 
a szarvát. Máskor mély utón rohant szembe velem a 
kolompos. Kitérni nem lehet. Herkules nem vagyok 
hogy bírókra kelhessek egy rohanó bikával, tehát —- 
restelni való ugyan, de kénytelen voltam vele; fel
vetettem magam a mély ut partját szegélyzö deszka
kerítésre. A bika tombolt, hogy bika létére így lóvá 
tettem s rettentő erővel elkezdte a talapzatot túrni, a 
deszkakerítést ostromolni. Bizony nem tudom mi lett 
volna a vége, ha szeremcsémre oda nem vetődik a 
bojtár s hatalmas karikás-ostorával el nem tereli a 
bikát.

Egy ízben aztán volt szerencsém menüettet tánczol- 
hatni egy szép tinóval. Az erdőben támadt rám; én 
egy, valami 6—7 sűrűn egymásmellen álló fiatal fenyő
szál mögé rükvertczkonczentriroztam magam, a tinó 
nekem ront, én megkerülöm a kis fenyőcsoportot, 
mindig szembe fordulva a tinóval, melyet igyekeztem 
mindig a bozót túlsó oldalán hagyni. így szépen körül- 
tánczolluk a 6—7 szál fenyőfácskát, s jó, hogy ezek 
fenyőcskék voltak, s nem más valami fajta; mert a 
vállalkozó tinó keresztül akart törni; hanem a tűk 
kissé megcsiklándozták. Végre is kőcsapást mértem rá, 
vagy-vagy! Vagy véres elégtételt vesz rajtam a sérté
sért, vagy odább lohol. S odább loholt! Na! volnának 
még ilyen kalandocskáim, s őszintén mondhatom, nem 
kívánkozom több után; elég volt a jóból. Hidd el, bará
tom, nincs alattomosabb lény a föld kerekségén, a házi
barátokat sem véve ki, a szarvasmarháknál. Ti idilli 
képről fecsegtek, ha zöldellő hegyoldalon, bársonyos 
réten tarka gulyát láttok legelni. Nem tudom, milyen 
idillikus kedvetek volna, ha úgy egyszerre az egész 
gulya nektek rontana magasra emelt lobogókkal? Én
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népbank jeles pénztárnoka, közéletünk egyik legbuzgóbb 
és népszerűbb derék munkása beadta nyugdíjaztatás 
iránti kérelmét.

— Horváth Béla főispánunk elmúlt hétfőn este 
felé érkezett városunkba és kedden elnökölt a törvény
hatósági és a közigazgatási bizottság ülésen; szerdán 
délben utazott el innét. Főispánunk úgy itteni lakában, 
mint a régi városházában is többeket fogadott, de 
gyásza miatt társaságban részt nem vett. Megható volt 
azon jelenet, midőn Krausz Kálmán főkapitányunkkal 
kezet szoritótt és némán állt a két apa könnyezve 
egymással szemben . . . Mind kettőnek, majdnem egy 
időben, rabolta el szeretett fiacskáikat a kérlelhetetlen 
halál.

— Legfelsőbb kihallgatáson fogja fogadni kirá
lyunk ő felsége holnap hétfőn, vagy kedden Szitnyai 
József polgármesterünket, ki meg fogja köszönni kir. 
tanácsossá lett legfelsőbb kinevezését.

— Batizy pénziigyigazgató meghalt. Léváról 
dróton jött az a szűkszavú hir, hogy Batizy Gusztáv 
kir. pénzügyigazgató hirtelen meghalt. A megdöbbentő 
tragikumot bizonyosan szélhüdés idézte elő. Batizy 
Gusztáv javakorbeli ötvenes volt, városunkkal hivata
losan sűrűn érintkezett, nagyon rokonszenves és le
kötelező modorú ember volt és váratlan halála hírét 
nálunk is mindenki igaz részvéttel fogadja. Halálán 
özvegye és kiskorú gyermekei borulnak gyászba.

— Eljegyzés. Tiszaujhelyi Üjhelyi Sándor a zólyomi 
járás főszolgabírója jegyet váltott dezséri Bolemán 
Lajos beszterczebányai kir. törvényszéki elnök bájos 
leányával, Adéllal. Örömöt fog e hir kelteni azoknál 
városunkban is, kik emlékeznek még arra, hogy az 
öröm apa, dezséri Bolemán Lajos törvényszéki elnök 
hivatalnoki pályáját az 1872. évben szervezett és később, 
sajnos, feloszlatott selmeczi törvényszéknél kezdte meg 
és kiváló szerepet játszott már akkor társas és köz
életünkben.

— Házasság. Tonhauser Antal bélabányai kincs
tári erdővéd a múlt napokban kötött házasságot Moha 
Lujza kisasszonnyal, Moha Alajos kisiblyei akadémiai 
főerdövéd kedves leányával Bélabányán.

— Halálozás. Murgács Emil, özv. Murgács Anna 
selmeczi háztulajdonosnő 25 éves fia, ki két évig a 
selmeczi akadémia hallgatója volt és jelenleg a mis- 
kolczi kir. adóhivatalnál állott alkalmazásban e hó 
12-én múlt pénteken Miskolczon hirtelen meghalt. 
Az elhalt ifjú tetemét ide szállítják és temetése ma va
sárnap d. u. lesz.

— Eljegyzés. Cotiofán János selmeczi bánya- 
gyakórnok eljegyezte Reiprich Ida kisasszonyt.

— Halálozás. Gönczy András selmeczi bánya
igazgatósági nyugalmazott irodatiszt e hó 8-án életének 
56-ik évében meghalt és e hó 10-én lett a rósz, esős 
időjárás daczára nagy részvét mellett eltemetve. Az 
elhunytat özvegyén kívül az Irmler, Velits, Goldfusz 
családok gyászolják.

— Három deputáczió fog a jövő hét folyamán 
városunk érdekében a magas kormánynál eljárni. Ezek: 
a vasúti, a helybeli kát. gymnasiumnak 8 osztályúvá 
leendő kibővítése és a Selmeczbányán létesítendő mű
egyetem ügyében kiküldött deputácziók. A vasút ügyé
ben eljáró küldöttség tagjai: Szitnyai József kir. 
tanácsos, polgármester vezetése mellett, Farbaky István 

ahol lehet, kerülöm e bestiákat s valóságos kannibáli 
.gyönyörrel eszem marhasültét. De képzelheted, mily 
kínokat állok ki, ha hölgyekkel sétálok, s azok naivsá- 
gukban épen arra akarnak menni, ahol csak a kedves 
tehénkék legelésznek. Nem beszélhetem le őket; res
tellem bevallani, hogy én azoktól félek. S tehát mennem 
kell velők, nyugodtan, bátran, pedig mindig a sarkam
ban érzem már a szarvukat. Ez ám az önlegyőzés!

... í *
Szegény Fidélio! Stájerországban póruljárt; egy 

ökör odaszegezte egy fához.
Állítottak neki ott egy marterlt (jelző emlék

táblát), mely magyarul igy hangzik:
,Ökördöfés által kerültem a menyországba; ha 

el is kellett hagynom enyéimet, mégis megtaláltam az 
örök nyugodalmat, te általád, te ökör te.“

A ki gyönyörködni akar az eredeti szövegben, 
melynek hitelességéért kezeskedünk, annak kedvéért 
itt közüljük:

„Durch einen Ochsenstoss 
Kam ich in des Himmels-Schooss, 
Musste ich auch gleieh erblassen, 
Und Weib und Kind verlassen, 
Kam ich doeh zűr ewigon Buh’ 
Durch dich, du Rindvieh du.“ 

t/';1 Szegény Fidélio!

o 

o. gyűl, képviselő, Krausz Kálmán főkapitány, Sztancsay 
Miklós főjegyző, Wankovits Lajos, Nyitray László, 
Marskhalko Gyula, Ilornyacsek István, Csiba István. 
Hogy valamennyien részt fognak-e venni a deputáció- 
ban, azt lapunk zártáig megtudnunk nem sikerült, de 
azt újságolhatjuk, hogy ezen küldöttség tagjai Budapesten 
a Panonnia szállodába szállnak meg és találkozót ad
nak a többi küldötségek tagjainak holnap hétfőn reg
geli 9 órára a Váczi utczában lévő „Korona" kávéház
ban. E küldötséghez csatlakozik Budapesten az előre 
oda utazott Dr. Stuller Gyula és az állandóan Buda
pesten lakó Hültl József nyug. min. tanácsos, városunk 
díszpolgára. —- A gymnásium érdekében eljáró kül
döttség tagjai a következő : Podhragyay Pál vezetése 
alatt Panek Ödön, Szitnyai József; Dr, .Schwarcz Ottó, 
Krausz Kálmán, Sztancsay Miklós, Ács József, Hidvéghy 
Árpád, Gregus Antal, Lestjánszky Józsfef, Velics György. 
Az Orsz. Bányászati és kohászati Egyesület küldöttségben 
városunkat Scholcz Vilmos, kir, főbányatanácsos, akad, 
tanár, az egyesület ügyvivő alelnöke fogja képviselni.

-- A múlt keddi közgyűlésből. Már reggel 9 
óra előtt megtelt a városháza tanácsterme disztingvált 
közönséggel. A törv.-haf. bizottsági tagok majdnem 
teljes számban jelentek meg, hiszen a mi szeretett fő
ispánunk s immáron polgártársunknak ekkor adta át 
Szitnyai József kir. 'tan&Csbs polgármester a díszpolgári 
oklevelet gyönyörű beszéd kíséretében, melyre épp oly 
szépen és magvasán válaszolt, Horváth Béla főispán, 
kiemelvén beszédjében a többi,közt azt, hogy a jelen
legi kormány bizalmát isiteljes mértékben bírja és igy 
állásáról visszalépni jelenleg ok fenn nem forog. Határ
talan lelkes éljenzés hangzott fel a főispán beszédje 
után. Erre azután megkezdődött a közgyűlés, mely a 
polgármester jelentését tudomásul véve, ifj. Richter 
György volt városi számtiszt elhunyta fölötti részvété
nek jegyzőkönyvileg adot£ kifejezést. — Nagyobb vitára 
csakis a honvédszobor kérdése szolgáltatott okot, mely 
vitában éiénk részt vettekf.,; Szitnyai, .Sztancsay, Heincz, 
Hándel, Krausz Kálmán,, Marschalko és mások, mig 
végre az elnöklő főispánná vitát berekesztette és visz- 
szapillantást vetve a szoborügy történetére, remek hig
gadtsággal és logikával rímtatta ki, hogy voltaképen 
mily kérdés fölött kell határozni. Az első kérdés ez: 
Elfogadja-e a közgyűlés a honvédszobor-bizottság előbbi 
határozatának alapul vétője mellett tett tanácsi indít
ványt, hogy a szobor, kivitelével Tóth András bízassák 
meg, vagy verseny pályázatot akar hirdetni, mi a szo
bor-bizottság utóbbi ülésén hozott indítványa. A sza
vazáskor nagy Szótöbbséggel a tanács indítványa fogad
tatott el és igy Tóth András fogja a szobrot az ismert 
feltételek mellett elkésziféni és már ez évi október 6-án 
lesz a leleplezési ünnepély. A szobor felállítására a 
közgyűlés a paehertáróí^ téret készséggel engedte át. 
Az ügy tárgyalása alatt Seel Vilmos, a berlini vilá
gítás-berendezési czég vezérigazgatója 500 frtot aján
dékozott a szobor javára, mi lelkes éljenzést szült. — 
A légszeszgyár a berlini czégnek a már általunk több
ször ismertetett feltételek mellett eladatott, miután 
Heincz Hugó tiszti főügyész kijelentette, hogy a módo
sított szerződés most már a város minden eziránti 
érdekét teljesen megóvja. A szerződést több példány
ban mindjárt a közgyűlés után alá is Írták. — Floch 
Béia városi kiadó 100 frtnyi betegsegélyt kapott. — 
A kath. gymnasiumnak 8 osztályúvá leendő kibővítése 
tárgyában tett felirat e város közönsége részéről is 
pártoltatni fog. — A póttárgysorozatnak a kelybeli 
czipőgyár azon kérelmére 'vonatkozó része, melyben 
az építkezéshez szükségelt épületfa anyagot kedvez
ményes áron kéri Brettschneider, az indokolt meg
botránkozás hangján szólalt fel , Handel Vilmos biz. 
tag kijelentve, hogy ez á vállalat , kvalifikálatlanul'hinti 
a port a varos, a közönség es á kormány szemébe. 
Inkább semmit, mintsem az ily rosszat megtűrni, mely 
csak .kizsákmányolja a szegény munkásokat. Elhatá
roztatott, hogy ha m|l>megkezdi e sokat támadott 
vállalat az építkezést, a kedvezményes polgári árban 
kapja a épületfaanyagot, de addig nem. A közgyűlés 
ezután , a főispán lelkes és többszörös, megéljenzésével 
véget' ért.

— Ifjúsági köri elnöknek, miután, mint meg
írtuk, Cservenka visszalépett, Huszth Aladár lett e hó 
12-én egyhangúlag megválasztva.

— Bányász-temetés. — Lapunk múlt számában 
megírtuk, hogy a hegybányai Károly-aknában szeren
csétlenség történt, melynek Weisz vájár és Csamai 
takarító fiú estek áldozatául. A két szerencsétlenül járt 
bányamunkást múlt vasárnap temették el teljes bányász- 
diszszel. Temetésükön megjelent a szélaknai bányász 
tiszti és altiszti kar is testületileg. — Weisz kilencz 
árvája a neveltetési járulékon kívül segélybe is fog 
részesittetni.

— Hangverseny a Kolozs-intézet javára. Ritka 
műélvezetben volt része a selmeczi közönségnek f. hó 
10-én a helybeli apácza iskola javára rendezett kon- 
czerten. Műkedvelőink lelkiismeretesén készüllek el erre 
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Cziczka Sándor karnagy vezetése alatt. Emelte a hatást 
különösen Iványi Fekete Dezsőné úrnő zongorajátéka, 
ki Székely Magyar ábrándjával mutatta be magát mint 
hangszerének avatott kezelője, és Fekete Emmi k. a. 
kísérete, melylyel Verdi-Singelée Aida Egyvelegében 
kifogástalanul simult Puky Lászkó akad, tanársegéd 
ur pompás hegedű játékához. Nagyon sikerült volt a 
zárdái növendékek karéneke is; jó hanganyaggal s 
gondos betanulással adták elő Schubert énekét: Min
dent hazám teérted, melyet egy gyermeki üdeséggel 
előadott magyar frissel meg is kellett toldaniok. Mint 
máskor, úgy most is élvezettel hallgattuk Wodráska 
Béla ur művészi flótajátékat; Popnak konczert fantá
ziáját mutatta be vonós-zenekar kísérete melleit. Pinusz 
Magda zárdái növendék Tompa Mihálynak „Levél egy 
elutazott barátom után“ czimü elegiáját szavalta el 
értelmesen, jó magyarsággal; hangja kitűnő s igy idő
vel nagyon jó szavaló válhat belőle. A hangversenyt 
hatásosan vezették be s fejezték be a mi legjobb 
zenész-műkedvelőink, Schubert egy Nyitányát és Mozart 
C-dur Szin-foniájának Presto zárótételét adva elő; még 
a fuvóhangszerek is megállották ezen alkalommal he
lyűket. — A konczertet táncz követte, melyen ugyan 
nagyon kevesen, — talán csak 20 pár, — vettek részt, 
de azok azután annál nagyobb animovai hódoltak haj
nalig Terpsyhorénak. A bevétel a 200 frtot meghaladja. 
A szünóra alalt sorsolás volt, melyen többen igen szép 
tárgyakat nyertek.

— A selmeczi városi alorvos! állásra pályázat 
hirdettetett ki. Nem igen hihetjük, hogy e 400 frt 
fizetés, 150 frt lakbérátalány és 40 km. tűzifa járandó
sággal javadalmazott állás elnyeréséért sok diplomáit 
orvos folyamodnék; de ha úgyis volna, erre a szerényen 
javadalmazott állásra nemcsak méltányosság, de az ille
tőnek négy év óta mint tb. főorvos kipróbált képessége 
és tegyük hozzá, fáradhatatlan ügybuzgalma folytán 
csakis Tandlich Ignácz doktornak lehet jogos igénye., 
ha íeflektál reá. 1. olvasóink jól tudják, hogy lapunk 
személyes érdeket a közérdekkel szemben nem ismert 
és ezentúl sem fog ismerni soha; de ha a közjó 
szoros összeköttetésben áll egy bizonyos személyiséggel, 
mint az a jelen esetben fenforog, akkor a személy 
kérdését is jogosult, sőt köteles előtérbe tolni. _  Dr.
landlich Ignácz véghetetlen szerény magaviseleté daczára, 
mint magánorvos, de mint helyettesítő tiszti főorvos is 
a legnagyobb bizalmat, és áldozatkész ügybuzgó eljárása 
mellett a legnagyobb elismerést is képes volt kiérde
melni és igy ezen állásra, ez idő szerint, senkit alkal
masabbnak, hivatottabbnak nem tarthatunk, mint azt 
az orvost, ki több év óta ingyen helyettesitelte a 
tiszti főorvost — ha erre szükség volt — ki annyiszor 
adta tanujelét jeles szakképzettségének, — Dr. Tandlich 
Ignáczot.

— Valétabál. Bányászd és erdészeti akadémiánk 
valetáns hallgatói ez évben is rendeznek valétabált 
még pedig junius hó 3-án a városi vigadó összes 
termeiben. A csinosan kiállított meghívók, melyek egy
szersmind belépő jegyül szolgálnak, már szétküldettek 
és telkéretnek azok, kik ilyet nem kaptak és arra igényt 
taitanak, hogy Török Aladár valéta elnökhöz fordulni 
szíveskedjenek. A valétabál, régi hagyományához híven, 
bizonyára fényesen fog sikerülni. Felsoroljuk itt a 
valetánsok névsorát.

Török Aladar valéta elnök. Schmidt Lajos v. jegyző. Véssey 
Mihály v. pénztáros. Törék István v. ellenőr. Aeker Viktor, Albrieh 
Frigyes, Báeher Adolf, Blasian Viktor, Bózer Jenő, Cservény Gyula, 
Dérer Béla, Erdélyszky Zsiginond, Fábry Zsigmond, Frommeyer 
István, Gerő Gyula, Gombossy Gyula, Grenyik István, Hovorka 

. József, Huszth Aladár, Irinyi Aurél, Ivanovies József, Janoviczky Béla, 
Kadlik Rudolf, Klausmann József, Kohout János, Kováts Ferenez, 
Kralovánszky Imre, Králik Samu, Kuka József, Laekner Antal’ 
Leidenfrost Ernő, Letz Lajos, Moldvai Vilmos, Panigay Béla, 
Perczián Károly, Pfennningberger Félix, Popandron Jakab, Pour 
Richárd, Préfort Ferenez, Quirin Leó, Rakus Imre, Sehifter Ferenez, 
Schmidt Jenő. Schmuck Hugó, Schulhof Gábor, Sehwarz István, 
Somogyi Géza, Starke Vilmos, Szalay Lajos, Szeőke Imre, Toperezer 
Elek, Uhnák Márk, Vörös Jenő, Wagner Elek, Westhoff Károly, 
Wilhelm Frigyes.

— Majálisok. A selmeczi ágost. evang. lyceumi 
ifjúság kedvező időjárás esetén e hó 29-én rendezi 
majálisát a Felső-Rónán, ha a nyaraló-vendéglő és 
tánczterem addig elkészül, ellenesetben Kisiblyén. — 
A kereskedői ifjak majálisa, jobban mondva junialisa 
kedvező időjárás esetén jövő hó 4-én, ha pedig az idő 
e napon kedvező nem volna, junius 11-én lesz Felső- 
Rónán.

— A korponai volt polgármester meghalt. 
Bujkovszky Mihály Korpona város volt polgármestere, 
a kcrponai, zsibritói és devicsei evang. egyházak fel
ügyelője élete 63-ik évében hosszas szenvedés után 
Korponán meghalt. Közéleti működéséért a koronás 
arany érdemkeresztet kapta és a király a Ferenez 
József-rend lovagjává nevezte ki. Temetése hétfőn volt.

— Rendkívüli törv.-hat. bizottsági közgyűlés 
lesz még e hónapban, aligha nem e hó 25-én, melynek 
főfontosságu tárgya lesz az állami fogyasztási adók utáni 
városi pótadók megállapítása s illetve behozatalának 
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módozatai. Ez is azt mutatja, hogy csehül állunk és 
hogy a városi pótadót a jövő évben tetemesen emelni 
fog kelleni. De a gazdásági rendszer csak a régi marad. 
Itt felemlítjük, hogy a kormány megengedte, hogy a 
város az erdőknek a jövő 10 évi forga idejéből 5000 
km8 épületfát előlegként kivágathasson, mi szintén szo
morú bizonyítéka annak, hogy a városi erdők jőve 
delme csökkenni fog.

— Az akadémiai kör ma vasárnap este 8 óra
kor hivatalos estélyt tart a városi vigadó helyiségében.

— Zászlószentelés Zsarnóczán. F. hó 7-én 
vasárnap d. e. zászlószentelés volt Zsarnóczán, a 
mikor is két díszes zászlót szenteltek fel és e zászlókat 
az ünnepi körmeneteken fogják használni. A két szép 
zászló gyűjtés által szereztetett be és a felszentelési 
ünnepen mint keresztszülők szerepeltek: Zsilincsan 
József és Barancsok Mária.

— A főváros látványossága. Mindazok, akik 
Budapestre utaznak, ne mulasszák el a monarchia 
páratlan legnagyobb árúházat, a fényesen berendezett 
első Párisi Nagy Áruházat, Kerepesi-ut '38. a Nép
színházzal szemben megtekinteni. E csodaszép áruház
ban, hol száz meg száz villamos lámpa szórja a fényt 
valóságos tündérkertté varázsolva át a kimondhatatlan 
sok csillogó villogó tárgygyal felhalmozott áruházat; 
óriási a választék a külön-külön osztályokba beosztott: 
háztartási czikek, teljes konyhaberendezések, vasbulo- 
rok, müipar és díszműáruk, nász- és alkalmi ajándékok-, 
női- és férfi ruhanemiiekből, egyáltalán mindenféle 
czikkekből, melyek itt jobban és olcsóbban szerezhetők 
be, mint bárhol. Az árak szabottak, miáltal tulköve- 
telés ki van zárva. A Párisi Nagy Áruház kívánatra 
ingyen és bérmentve küldi nagy képes diszárjegyzé- 
két, mely az összes czikkek nagy részét magában 
foglalja. Á megrendelések naponta pontosan és lelki
ismeretesen teljesittetnek és meg nem felelő árukért a 
pénz visszáádatik.

— A rovnai nyaraló-vendéglő ünnepélyes 
átvétele és megnyitása junius 4-én lesz. Az ünnepély 
d. e. 10 órakor a felső rónai kápolnában tartandó 
isteni tisztelettel veszi kezdetét. Ezután Szitnyai József 
mint a részvénytársaság elnöke az építő Wünsch 
czégtől átveszi jelképileg az épületet és nyomban át
adja azt Krausz Kálmán társulati igazgatónak, ki erre 
hosszabb beszédet mond az egybegyült közönséghez 
és a villát meg is kereszteli. Főispánunk szeretett neje 
ő méltósága lett megkeresve, hogy e villa az ő tisz
teletére és keresztneve után „Róza8 villának nevez
tessék és hisszük, hogy a méltóságos asszonynak ez 
ellen kifogása nem lesz. Pont déli 12 órakor 4 fogásu 
bankett lesz, melyre a körözött iveken fog lehetni 
jegyezni. Délután a bankett után a selmeczi keres
kedelmi ifjak majálisa lesz. Az ünnepély e szerint 
felette érdekesnek és élvezetesnek ígérkezik. A bankettre 
égy teríték ára: 1 frt, ami igazán nem sok.

— Roszakaratu híresztelés. Igazán bosszantó 
az, hogy némely ember még mindig örömet talál abban, 
ha valami újabb intézmény vagy válalatról szándékosan 
ál híreket hozhat forgalomba. így a múlt napokban 
valami „ismeretlen tettes8 pletykába hozta, hogy a 
készülő-félben lévő felső-rónai nyaraló-vendéglő a nagy 
esőzések folytán összedőlt. E hir gyorsan elterjedt és 
hívőkre — hiszen elvégre lehetetlenség nem volna 
benne — is talált. Az egész azonban roszakaratu 
pletykának bizonyosuk be; mert a nyaralónak semmi 
baja sem történt és elkészülése serényen halad előre, 
úgy, hogy e hó utolja felé teljesen készen lesz.

— Hírneves fényképész érkezett városunkba 
Debreczenből, ki az akadémiai ifjúság köreinek tagjait 
és a valetánsokat fogja csoport képeken lefényképezni. 
A vendég fényképész, Lovag Chylinski György csak 
igen rövid időt fog városunkban tölteni és ezalatt, ha 
valaki jelentkezik, az akad., épületben fénykép felvéte
leket is fog eszközölni.

— A selmeczi vegyes ipartársulat, melynek 
elnöke Leslyánszky József törv.-hatósági bíz. tag, derék 
polgártársunk, rendes évi áldozó ünnepét múlt áldozó 
csütörtökön tartotta meg a „Szent-Kataiinról“ elneve
zett templomban fényes nagy misével és egyházi 
szónoklattal.

— A selmeczbányai gyógyászati és természet
tudományi egylet évkönyve megjelent. Összeállította 
Vitális István, az egylet titkára, ki jelentésében ráutal 
arra, hogy a városunkban mutatkozó járványos beteg
ségek s az ezek nyomán járó félelem zsibbasztólag 
hatott az egylet működésére is, de az egylet vezetősé
gének fokozott buzgólkodása csakhamar elhárította az 
akadályt, minek nyomós bizonyítéka, hogy az egylet a 
múlt évben is 8 előadást tartott. Ez előadásokról annak
idején beszámoltunk s nem tagadhatjuk meg őszinte 
elismerésünket ez egylet működésétől, mely egyik fel
adatává tette a tudományt terjeszteni; bár itt is telje
sednék ama óhajunk, hogy az előadásokat nagyobb 
teremben, az uj akadémiai palotában tarthassák meg, 
hogy nagyobb számú közönség részesülhessen bennük; 
meg vagyunk róla győződve, hogy elvégre a közönség 
is általán kellőleg fogja méltányolni ez előadások hasz- 

os befolyását, s mit talán most még csak időtöltésnek 

vesz, később szükségként fogja érezni. Az egyletnek, 
mely báró Mednyánszky Dénes volt bányagróf védnök
sége alatt áll, 1897. év végén három tiszteletbeli és 
136 rendes tagja volt. És a létszám, bár a tag- 
hullamzás igen-igen erős volt, Schelle Róbert fárad- 
hatatlán egyleti elnök buzgolkodása következtében 
változatlanul megmaradt.

— Épit a czipőgyár. Ezt az örvendetes hirt 
közölhetjük végre. A gyári igazgatóság már megkötötte 
a szerződést Cserey Adolf építőmesterrel, ki a bontási 
munkákat már meg is kezdette. Alapos kilátásunk van 
tehát arra, hogy rövid idő múlva egy szép és czél- 
jainak teljesen megfelelő gyári épülettel gyarapodik 
városunk.

. — A Nagy Képes Világtörténet második kötete 
megjelent. A munka Gyomlay Gyula kitűnő tudósunk, 
az uj akadémikus nevét viseli homlokán, s a görögök 
történetét adja a római' hódítás koráig. Eddig élt a 
görögség önálló nemzeti életet, eddig van külön törté
nete. De hatása ezután >sém szűnt meg. Módosítja a 
köztársasági Róma erkölcseit, újjá alakítja eszméit. 
Később, Konstantinápply alapításit után, egy egész uj, 
külön műveltség fejük belőle, uj vallási és politikai 
felfogás: a byzanczi. A görög szellem a középkorban 
sem szűnt meg politikailag hatni, s elég erős, hogy 
megtörje a keresztény világ egységét. Művészetök sem 
halt ki a nemzetéleti. mégszüntéveL Maradványai teszik 
a Rómában fennmaradt műemlékek remekeit, s mind
egy , örök kánonja maradtak a művészetnek. Midőn a 
kereszténység ellene fordul e pogány emlékeknek, 
hanyatlás áll be a művészétben világszerte. S ha a 
kereszténység első századainak történetét nem ismerjük 
elég világosan, annak egyik oka e művészeti tespedés. 
A világ akkor lát újra. nagy művészetet, midőn a rennais- 
sance feltámasztja az antik emlékek kultuszát. E gazdag 
nép szellemi életének legdíisabb időszakával foglalkozik 
Gyömlay könyve. A kötettel egy idéjüleg jelent meg a 
uagy vállalat 25-ik füzete, mélyben a görög rész kezdő
dik. A könyvben a tárgy természeténél fogva tömérdek 
a szebbnél-szebb illustrátió és műmelléklet, úgy, hogy 
e kötet még sokkal gazdagabb, mint az első volt. 
A kötet ára diszkötésben 8 frt. Részletfizetésre is kap
ható. Egyidejűleg füzetekben is megjelenik. Kapható 
füzetenként 30 krért Révai Testvérek írod. Int. Részvény
társaságnál, (Budapest,, Vllői-ut 18.) s minden hazai 
könyvkereskedésben. ,

r A cserebogarak irtása szempontjából a 
rendőrkapitányi hivatal pjjnden liter cserebogárért 2 
kra.jczárt fizet- •. od

— Vendéglő megnyitás. Pilcz Manó városunk 
szülötte Budapesten ,a« N^pszinház-utcza 23. szám alatt 
és Gonti-utcza sarkán lévő vendéglőt átvette és azt 
újonnan átalakítva folyó év május hó 6-án este meg
nyitotta. Ajánljuk törekvő fiatal , földink vendéglőjét 
Budapestre látogató t. ohasó közönségünk b. figyel
mébe.

— Klincsok Náczó hundstosziár okoskodásai.
Két szeginy tovarisom halta meg Windschaphíán bányában 

Szipén zel- is temették ükét, hogy szeginy Náczkónak is kedve von 
zigy meghalnyi. De a kilenéz ária mit fogja csinálnyi?

Ennyi zeső, mióta öreg-‘zemberek emlékeznek nem esett 
Styavniczán. Hogy sok, nagy.on sok- a viz, mindjárt zészrevettem — 
gájszton. .

Zegyet szeretném kipkosk.Qdnyi: miért van még mindig ki 
téve táblácskán a Eritz zakadémiai házon, hogy a jégpálya ma zárva 
van. Hát'zurak akarnának még májuslián zis 'természetes jégpályán 
tánezolgatnyi. -;7 ' 7

Povedálhatom, hogy Szkleniez-tepliez mégis sak kezd szépülni. 
Pompás dolguk lesz zottan a —-fproveziánsoknak.

A ki zasztat hiszi, hogy ennél jobbat kiokoskodnyi nem 
tudom, az várja sak be a jövő hetet. Addig is: „Pohvalen!"

• .... i H ■' ■ ■■ ■ t • ■ __________

_ 1 T’ia.cLoxxxs.sixlI |
^y** / 4 Tiszteletteljesen hozom tudomására a n. é. közönségnek, hogy | 

/ sikerült a székes-fővárosban egy kitűnő czipőkész-itőt találnokn a hir- / 
g-s / -nevek Gáborez Béla személyében, kinek eredeti. /

go

é. közönségnek, hogy

J neves Gáborez Béla személyében, kinek eredeti, 

jít, 8I

áruházamat dús választékban felszereltem, 
ctg / Kaphatók tehát üzletemben a legfinomabb, modern ízlésű és leg- 

/ j°bb kívitelü úri-, női- és gyermek-czipők non plus ultra.
I Ezenkívül a n. é. közönség b. figyelmébe ajánlom az áruházam- 

GQ / bán gazdag választékban kapható modern szöveteket, kész férfi-, fiú- és 
I gyermek-ruhákat, un d/vatáru-czikkeket, nyári nemez- és szalma-kalapokat, 

fehernemüeket, gallérokat, nyakkendőket, esernyőket, utazó táskákat stb., |

1X1 ind olcsó árba xi. ----- [
I Kitűnő tisztelettel /

Singer Ignácz L
/ ruhakereskedő, / *

az alsó gyógytárral szemben.'

A selmeczi Konfuczius bunkós mondásai.
Indul a vasúti nagy deputáczió';

Mert hiszen joggal és méltán megkívánhatja, az uj kereskedelmi 
miniszter ur, hogy ő is megismerje közelebbről: milyen a sel- 
meezi — n á e z i ó.

S látni fogja, hogy itten van egy nagy baj;
Mert, a cselekedni akaró főbb vezető elem, a lefelé nagyhangon 
kommandirozni tudó, de felfelé görnyedező tényező lágy, mint 
a — vaj.

Hogy itten minden jól megy, az b i z o n y o s ;
Mert a ki hallgat, türelmesen néz végig mindent és mindenkinek 
igazat ad az — a z o k o s.

Építeni kezd tehát, a ezipőgyár;
De hogy mikorára készül el a nagy gyári épület, arra még isten 
tudja mennyi idő — vár.

Ha Komáromban meg lett volna a rend ; 
Akkor hallja maga Tóth Benő városi pénztárnok uram nem, ülne a 
hűvösben — kend. 0

És mivel mindenütt oly nagy rend vagyon; 
Isten őrizzen a klikket bántani vagy bolygatni és azt bunkóval 
ütni — agyon.

A pálinkamérések szaporodnak; ,, 
Ez felette üdvös jelenség és körülmény, mert ezeknek szaporodá
sával a halálozások számai feltűnő módon — apadnak.

Ha kedves előtted az élete d m é g;
Oh akkor kerüljed minden rendelkezésedre álló erőből, a felső 
Rózsa-uteza gödrös utait és egyptomi — sötétségét.

Jó, hogy a város már eladta a gázt; .
De váljon a vevő berlini németek talán jobban és olcsóbban fogják 
terjeszteni a világosságot itt ? Ezt kedves polgártárs jól, de nagyon 
jól — m e g v i g y á z d.

Azt mondják Selnjgczcn nincsen elég viz;
Nézd meg a városi elemi iskolát és mentőn megfogsz győződn 
arról, hegy ez állítás nem való — b i z’.

(Folytatjuk).

A közönség köréből.
Köszönetnyilvánítás.

Fogadják mindazok, kik férjem Gönczy András 
elhunyta szomorú alkalmából fájdalmamat részvétükkel 
enyhíteni iparkodtak, hálás köszönetémet.

Özv. Gönczy Andrásné.

1899. évi 983. szám.

Árverési hirdetmény.
Alulirótt kir. bányahivatal közhírré teszi, hogy a 

selmeczbányái raktárában készletben levő 38 darab 
petróleum és 316 darab gép- és repezeolaj üres hordó 
nyilvános árverés utján fog eladatni.

Árverés helyéül a selmeczbányai kir. szertári helyi
ség és idejéül folyó évi május hó 25-ének délelőtti 9 
órája tüzelik ki.

Árverezni szándékozók tartoznak a becsárnak 
háromszáz forintnak 5%-át készpénzben a kiküldött 
kezeihez letenni.

Végre megjegyeztetik, hogy Írásbeli ajánlatok is 
elfogadtatnak, szükséges azonban, hogy azok az alul
írott kir. bányahivatalnál az árverés határnapjáig 
„Ajánlat olaj és petróleum hordók megvételére8 czim- 
mel és a fenti készpénz biztosítékkal ellátva legyenek.

Szélaknán, 1899. évi április 29-én.

M. kir. bányahivatal.
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ZsEistcLó lscZsá-s.
Ez évi augusztus 1-től kezdve 

a Kőrös-Káhlich-féle felsőbb házban 
egy 4 szobából, konyhából, éléskam
rából, fatartóból és pinczéből álló 

földszinti lakás kiadó.
ickM'2j

Szklenó fürdői vendéglő.
A fürdő-évad közeledtével van szerencsém 

a n. é. közönség b. tudomására hozni, hogy 
íri1

Kiadó bolthelyiség.
Az Irmler-íele Erzsébet-utczai 57-ik számú házban egy 

bolthelyiség berendezéssel együtt 
glzozxxxglI feieucLó.

Mellette 2 szoba, 1 konyha, 1 raktár és 1 faraktár. — Bővebbet a 
háztulajdonosnál.

Eredeti SIKGER varrógépek
a gyártás minden szakmájára s az összes házi varrómunkákra.a • r

a nyári főévadon át is naponkénti 2 írt
ért teljes ellátás (külön szoba, kiszolgá
lás, reggeli, ebéd, vacsora) kapható.

Különben is ajánlom az általam bérelt és 
régi jó hírnévnek örvendő 

ssklenődürdői vendéglőt 
mindazoknak, kik jő konyhára, kitűnő ter
mészetes borra, friss sörre és prompt ki
szolgálásra igényt tartanak.

Bérkocsik Geletneken Turcsán János 
urnái minden időben kaphatók, valamint az állo
máson (Geletnek-Szklcnó) minden vonatnál 
fürdővendégek rendelkezésére állanak.

Becses pártfogást kérve, maradok 
kiváló tisztelettel

Bokros János,
vendéglős.

a

A Singer Co. varrógépek kitűnő minőségük és nagy 
horderejűknek köszönik világhírüket, mi által már rég felül
múlták az összes hasonló gyártmányt. A folyton emelkedő 
kelendőség, a magas kitüntetések, melyek minden kiállítá
son adattak, a 40 évet haladó fönnállása a gyárnak és a 
világhír, melyet gépeink kivívtak maguknak, a legbiztosabb 
és legteljesebb biztosíték azok jóságáért.

Ingyenes oktatás a divatos mühimzésben. — Legújabb szerkezetű Singer erőátviteli berendezés. 
Singer villamos motor csupán varrógéphajtásra minden nagyságban.

Csalódások kíkeríilllGtéSe szemPonlÍábó1 felemlítendő, hogy minden eredeti Singer varrógép karján az itt 
’ —-----_—- ----------------- -- látható védjegyet viseli, mely azonkívül az állvány oldalaiba is beöntve van

The Singer Maii ufactur ing Co. r.-t.
(Ezelőtt ZbTeid.lin.g'er G-.) 

Beszterczebányán, Kossuth T^ajos-utcza, 14. sz.

Raktár
B E C S

I., Seilergasse 1, sz

>:

HentesüzleMthelyezés.
Van szerencsém a n. é. közönség becses tudo
mására hozni, hogy eddig az Iparos- és Deák 

Ferencz-utcza sarkán levő

a Rózsa-utczába a főtérről vezető lépcsők 
melletti III. kér. 123. számú Csernák György 
tulajdonát képező háznak földszinti boltjába.

Kérve a mélyen tisztelt közönség nagyra- 
becsült pártfogását, maradok

alázatos szolgája 

MATULA ANTAL, 
hentes.

Nyári vendéglői helyiség 
megnyitás.

Tudomására bátorkodom hozni a mélyen 
tisztelt közönségnek, hogy az az Ezüst-utczá- 
ban levő

vendéglőm 
nyári helyiségét (salettát) 

május 1-ével megnyitottam.
Ezen alkalomból bízvást ajánlhatom a min

dig frissen csapon tartott beszterczebányai 
„Szalon44- és „Herkules‘4-sörömet. 
— mely sör nálam palaczkokban is kapható — 
kitiiuő boraimat és jó konyhámat.

Egy pohár szalon-sör nálam csak 6 
krajczárba kerül.

Kérve a tömeges látogatást, maradok 
kitűnő tisztelettel

IQ. Ochtendung Ignácz.

Gyár: ALSÓ-HÁ91OR (Barsmegye.)
Gyári főraktár

BUBAPEST
Andi ássy-ut 29.(1. e

mely az 1752-ben
Selmeczbányán alapított Gevamb «J. <J. Unió

tulajdona,

saját, vagy adott rajzok szerint előállít:
ffjT ni i ii cl enne in n ezüst á r íi t,

mint asztaldíszeket, gyümölcstartókat (jardiniéres-készletekei) girandolokat, 
gyertyatartókat, serlegeket, 

dísz-emléktárgyakat és ver»senydijakat, 

mindennemű evökészletet gazdag választékban, piperetárgyakat, stb. stb.

Felette olcsó bevásárlási alkalom.
Amidőn a nagyrabecsiilt közönségnek tudomására hozni bátorkodom, hogy f. évi 

augusztus elsején

üveg*, porczellán*, majolika*, kép*, lámpa* 
és szobadísz üzletemet

a főtéri apácza-zárda földszinti nagy bolthelyiségébe teszem át, 
egyben tudatom, hogy ezen okból eddigi áru-készletemet 

feltűnő olcsó, a bevásárlásinál jóval aluli 
áron árnsitoni.

E kedvező bevásárlási alkalmat tehát senki sem mulassza el!
Alázatos szolgája

Stark Mihály
üveg- és porczellán-kereskedő.

Nyomatott Joerges Ágost özv. és Fia könyvnyomdájában, Selmeczbányán 1899.


