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Még egyszer a felső Rovna.
A midőn a tisztelt városi közönséget értesíteném, 

hogy a Kovnára egy uj egyenletes és szolid lejtőjű 
lcljárot készítettem, hozzá kell adnom, hogy ezen följáró 
kezdő pontja a ‘•régi árkon van, s hogy egyszersmind 
folytatását képezi egy ösvénynek, mely a klingertároi 
útból kiindulva fölvezet a régi árokra. Ez utóbbi ös
vényhez úgy jutunk hogy a klingertároi tó gátján végig 
menve, balra a vizfogó árokra hágunk s azon egész a 
hídig megyünk. Ezt keresztezve pár méternyire tőle a 
keresett ösvény az árok fölött látható, a mint az er
dőbe hág.

Az uj ösvény annyiban még uem kész, hogy az 
útba eső fák nincsenek kivágva, miután az erdóhiva- 
tal körébe esik, de azért végig mehetni rajta, meggyő
ződést szerezni, mennyire kényelmesen lehet rajta fel
jutni. Hozzá gondolva hogy az alsó régi ösvény me
redeksége egy két szerpentina által enyhitetett, meg 
vagyok győződve, hogy mindenki a ki ezen az utón 
végig megy, azt a meggyőződést nyeri, hogy Rovna 
nyári mulató helynek kiválóan alkalmas s megbecsül
hetetlen valami s ha a közönség által mégis látogatat- 
lan maradna, annak egyedüli oka, hogy fönt semmi
féle frissítő nem áll rendelkezésre, mert nincs semmifele 
vendéglő a minek nagyrészt a nehéz feljárás lehet az 
oka, 'mely vissza tartván a 'közönséget a följárástól 
ebben nem támadhatott azon közérzet, mely a baj o r
voslásán* akár egyeseket akár a hatóságot késztette 
volna.

Meg vagyok győződve hogy ezen közérzet föl 
fog támadni, különösen ha jövő tavaszszal az alsó régi 
ösvényt sikerült helyreállítanom.

Ue váljon szükséges-e erre várni, hisz a kész 
darab után meg lehet Ítélni az egészetj, s ha nem 
volna elegendő a közegészség s a közönségre való 
tekintet, talán elég indító ok volna ha ahhoz az idegen 
forgalom emelésére való tekintetet hozzá vesszük s én 
legkcvésbbé sem habozom kimondani, hogy ezen a ba

jon segíteni a város föladata.

Mert miről is van szó ?
Egy épület felállításáról, mely tekintve azt, hogy 

i csak nyári illőre szükséges, egészen fából készülhet.
A városnak ott áll rendelkezésre az erdő s az a ház 

j azon fákból készülhet, melyek uj utak létesítésénél ki- 
í vágandók lesznek, ezekből még a szükséges zsindely 

is kikerül, úgy hogy egy, legfeljebb másfél ezer forint 
készpénz kiadással olyan emeletes épületet lehetne 

| helyreállítani, mely alól egy nyitott táncztermet egy 
• két szobát, kony a vendéglős részére, s fönt egy pár 

szobát turisták részére tartalmazna, s ha 500 forintot 
vesszünk egy jégveremre, kapunk 2000 forintot, mely
ből az első szükségletnek tökéletesen megfelelő épület 
kikerül.

De ha 3—4 ezer frtba is kerülne, még az sem 
I volna olyan nagy összeg, mely tekintve a czél foutos- 
j ságát túlságos áldozat volna a város részéről.

Részemről azért is tartanám szükségesnek, hogy 
| ezt a vendéglőt a város építse, mert csak ő tehetné azt 

hogy kezdetben az épülettől csekély vagy semmi dijt 
se követeljen a vállalkozótól annak fejében, hogy ez 
köteles legyen lehetőleg oleso árakat szebui a jó étel 
italért. Ha, a mint biztos vagyok, ezeu módon a Rovuát 
közkedveltségü kiránduló és nyaraló helylyé sikerült 
tenni, a város busásan kapná vissza a befektetett 
pénzt.

Erős meggyőződésem különben, hogy a vendég
lőnek létesítése mint magán vállalat sem volna rossz 
Üzlet, s itt legelső sorban a három pénzintézet volna 
hivatott a dolgot nyélbe ütni.

A mennyiben tudom a takarékpénztár 20UO, a uép- 
bank 1000 forinttal kész egy oly részvénytársulat 
alapításához járulni, melynek föladata volna egy sel- 
meezi nyaraló telep létesítése. Miután a kockázat egy 
vendéglő építésénél egyáltalán nem nagyobb, mint egy 
nyaraló telep létesítésénél, nem volna jobb, hogy a 
pénzintézetek magok a vendéglőt fölépítsék ? Hiszen ha 
ez által csak némileg sikerül a város közönségét ide 
vonzani, ha sikerülne a turista szobákat rövidebb 
hosszabb ideig kiadni, egyáltalán gyümölcsöztél ni, lehet-

1 e kétség az iránt, hogy bővibeu találkoznának, kik 
egy alakítandó részvény társulatban résztveunének, fül- 

! téve, hogy a takarékpénztár maga nem találná hasz
nosnak heverő tökéit itten elhelyezni. Abban az eset- 

i ben. ha a föladatot egy részvénytársulatra bíznák, a 
j vendéglő birtokosai ennek értékével vennének részt a 
i társulatban.

De mondják egyrészt, hogy a Rovna nyaraló te- 
í lepnek nem való a vízhiány miatt, másrészt, hogy a 
I sétahely nagyon korlátolt. A vízhiányt illetőleg kimu- 
í tattam, hogy azon a kliugertároi öbölbeu létező fórrá- 
i sok vizének bevezetésével segíteni lehet, különösen ha 
' a vizet egy földalatti eisternába vezetjük, melyet éjsza- 
! kán át elzárhatunk.

A sétahely korlátolt ugyan, de azon kevés költ
séggel segíteni lehet.

Én az ösvény helyreállításáért 3 krajezárt fizettem 
I méterenkint, egy kilométer tehát 30 forintba kerülne, 

10 kilométer -  és úgy hiszem hogy ennyi egyelőre elég 
volna, — 300 forintba. De vegyük hogy valamivel 
szélesebb utak többe Kerülnének, hogy padokat s egy- 

1 pár asztalt állítunk egy-egy helyre állítandó nagyobb 
terjedelmű nyugvó helyre, s hogy ekkor a 10 kilométer 
400 forintba kerül, váljon oly összeg ez, mely a vál- 

I lalattól elriaszthatna? Lehet-e képzelni kedvezőbb kő 
! rülményeket egy nyári mulató hely létesítéséhez s von

zóbb s alkalmasabb helyiséget egy nyaraló telephez, 
különösen ha a 10 kilométerből vagy háromnak költ
ségét egy a Tanádra vezető feljáró helyreállításához 
fordítjuk ?

Hisz Tanádrúl a kilátás majdnem a Szitnya hc- 
1 gyével vetekedik, s miután Kovuáról igen könnyen 
i megközelíthető volna, igen nagy vonzó erővel bírna az 

idegenekre úgy mint a városiakra.
Ha ezen intézkedések tetejébe az erős vagy talán 

| helyesebben a s ü r  ü erdőből, egy árnyas ösvény léte- 
sitetuék az alsó Rovnán át a Szt. Háromság hegyre, 

| párját ritkító parkunk volna, mely lehetetlen hogy ne 
vouzaná az idegeneket, Kik tekintve azt, hogy a ké
nyelmes s ma holnap majd árnyas köztudomásúlagT Á R C Z A .

Csend.
Elállt a szír minden viharja 
Nyugodlább, csendesebb vagyok,
Minek a gond é Minek a sóhaj 
Hagyom a bút, a bánatot.
Fáradt vagyok, nem tépelödöm.
Minden, uh mind feledve rég.
A régi emlék halvány képe,
Több nem kell már, ez is elég.
A szerelem édes varázsa ! é 
Eh ! volt és el mid t; kar zugok 
A csókon és a csalódáson,
Ha vájok vissza gondotok
Oh szé]) ez igy; a szenvedélyek 
Már rég aludni tértenek 
Oh szép ez igy — de ha soká tart 
Úgy élve eltemethetnek.

Schön Riza.

Az elhagyott gyermekekért.
Városunk törvényhatóságának tanácstermében újra j 

szőnyegre kerül az elhagyott gyermekeknek, a leien- j 
ezeknek az ügye s a város tanácsa annak teljes mérv
ben való felkarolását határozta el.

Időszerűnek tartjuk ez alkalommal id. Teleky 
Géza grófnak a lelouczck védelmére irt közleményéből 
a következőket átvenni:

Két rendszer ismeretes eddigien az elhagyott 
kisdedek megmentése dolgában. A régibb rendszer . 
szerint nagy, elzárt lelenczházban ápolják az össze 
gyülemlott gyermekhadat : ez a kaszárnya rendszer, i 
Az újabb rendszer szerint a kisdedet szegény sorsú ! 
nőkhöz, tápanyákhoz adják, kiknek ez a keresetük : ez j 
az úgynevezett tápanya- vagy mint a költői köznyelv j 
helyesebben eluevezte — angyalcsináló rendszer.

Mégis ez az újabb rendszer jobb a régi kaszárnya- j 
rendszernél. A nagy kaszáruyaépület rideg még a fel- • 
nőiteknek is. Ily rideg lelenczházban, a legjobb szán- j 
dók mellett, már csupán a nagy hadban szükséges rend 
megteremtése végett, chablonszcrü, lelketlen bánásmód 
honosul meg, melyben a kis gyermek erkölcsi lénye 
elfajul. Családi életről nincs képe, nem lehet az iránt 
érzéke; innen van, hogy a lelonezház növendéke előbb 
lesz csavargó, mint családias életű békés, munkás ember.

Ez alaphiba. Más alaphibája ennek a kaszárnya- 
rendszernek az, hogy a zsenge korú gyermekek cso
portos elhelyezésével a ragályos betegségek elhara
pódzónk és igy az ilyen kaszárnya nem az egészségnek 
tanyája, nem a kedélyes szivedéinek otthona, minek 
első sorban lenni kellene, hanem az erkölcsi érzéket
lenségnek és a ragályos kóranyagnak fészke.

A lelcnczházak kaszárnyarendszere ilyen gyökeres 
hibákban szenvedvén, könnyen jobb az újabb eljárás, 
hogy a tápanyákhoz adják a kisdedeket. Itt a csalá
diaság érzése legalább meg van közelítve. Csakhogy a 
közvélemény nem hiába nevezte el a tápanyákat ungyal- 
csinálóknak. A mi alsó néposztályuuk, mely ily keresetet 
űz, még a saját gyermekeit sem tudja felnevelni. Köz
tudomású tény, hogy sehol a világon nincs akkora I 
gyermekhalandóság, mint épen a hazai alsó néposztály- I 
uáI. még olyan falusi népnél is, mely nem épen sze- '

géuy. Ha másutt a tapanyai-rendszer némi sikereket 
ért is alsó néposztályunk ilyen sajátságánál fogva, ez a 
rendszer nálunk teljesen alkalmatlan. Azután ha meg 
volna is — pedig nincs meg a kellő hozzáértés : a 
gondatlanság, hanyagság annyi kisdedet oly korán ve- 
szejt el, hogy az ekképeu csinált angyalok száma légió. 
A kaszárnyarcudszernél a gyerekek összezsufolódása 
okoz bajt, itt a gyermekek szélszórtsága. A tápauyák 
ellenőrzése, hatálytalan is veszélyes is. Hatálytalan, 
mert a közönségben szerteszét elhelyezett gyermekeket 
az orvos be nem járhatja és a tápanya, mikor heteu- 
kint bemutatásra viszi ápoltját, ha csak valamennyire 
is érti keresetét, arra a napra, órára mosdatja kis ke
reseti forrását, bár egész héten piszokban sinylett. De 
meg veszélyes is ilyen ellenőrzés, mert tudatlan táp
auyák olyankor is bemutatásra viszik „az apró férget", 
mikor ennek észre nem vett láza, vagy más körülmény 
azt tiltaná és ilyen formán a különben is hatálytalan 
ellenőrzés maga is előmozdítja azt, a minek épen elejét 
kellene vennie — az angyalcsinálást.

Ezt a két rendszert némely országban kombinálva 
alkalmazzák, úgy, hogy a kisded, hol előbb a lelencz
házban, aztán tápanyákhoz jut, hol megfordítva: de 
mind h iába! A két rendszer gyökeres hibái ki nem 
irt hatók. A kaszárnyának ridegséget, a kisdednek és a 
nevelésnek természetével ellentétes családiatlanságát 
enyhítheti, de nem orvosolhatja a tápanya-rendszer, 
melynek megint az ellenórizhetlenség gyökeres hibája, 
mondom, most az elszórtan lakó. keresetet űző tudatlan 
érzékiden tápanyákat sem a hatálytalan hatósági, sem 
az elérhető legliathatósabh társadalmi ellenőrzés nem 
fogja soha tetten érni, mikor és mikent hagyja azt a 
gyánioltan zsenge kis életet elaludni.

Csoda-e, hogy ilyen rendszerek mellett nálunk az
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általam tervezőit s kitűzött úgynevezett turista utón 
fönt uevezett sltrtt erdőbe könnyeu jutva, a városban 
is veuneuek lakást, ha uetaláu ott fönt lakás hiányozna. 
A többi vouzó faktorok közül a klingertárói tavat nem 
szabadváu elfelejteni. Mind ezeket tekintetbe véve eső 
dálni lehetne, hogy eddig ueut akadt ember, ki a 
Rovna ügyét magáévá tette volna, ha nem kelleue te
kintetbe venni azt is, hogy alig van ember, a ki eléggé 
ösmerné a helyet s a ki lehetőnek gondolta volna, 
hogy az oly kevés költséggel oly kényelmesen hozzá 
férbetóvé tehető. Azután figyelembe kell venni, hogy 
ezen előnyök elismeréséhez gondolkozás s az Ugygyel 
való foglalkozás szükséges, a mihez idő fali és kedv a 
melyeket az élethivatás és yond megemésztenek

Nekem az elsőből bőven vein, az utóbbit a köte
lességérzet hozza, mely arra ösztökél, hoyy ha nem lehet 
tettel, szóval szolgáljam a közügyét, s mely arra indít, 
hogy polgártársaimat kérjem, ne vegyék tekintetbe hagy 
ki. de hogy ez mit mond, meg vagyok győzőéivé, hogy el
fogulatlanul bírálva az előterjesztettet, sietni fognak az 
ügyet felkarolni, miután ez által úgy maguknak mint a 
városnak biztos jövedelmi forrást szerezhetnek.

Fővárosi levél.*)
Budapest október 25-éu.

Az orosz ezár haldoklik s a Czarevics esküvőt tart.
Ez a két dolog foglatkoztatja az egész világot.
A minden orosz fehér czárja, a hatalmas, a zsar

nok kitől milliók reszkettek, megtörve fekszik ágyán. 
Apját a nihilisták bombája tépte széjjel, ó merészen 
i áhágott a nihilizmus hydrájának a fejére 6b megfőj - 
tatta magát.

De most a nihilistáknál is hatalmasabb ellenség 
áll vele szemközt, s annak már is megadta magát ó és 
környezete.

De az orosz ezár halálában nagyobb tragikum is 
van. Utolsó perezeiben fölemeli parancsoló kezét, és szét
szakítja erőszakosan egy ifjú pár szerelmének benső 
szálait. Nem hatja meg fia kelségbeesése, s talán csak 
azért is élt még neháuy napig, hogy megmutassa hatal 
mát. A nagy orosz birodalomban még mindig csak 
egyetlen úr parancsol: A haldokló ezár . . .

Hagyjuk ezt a zord képet, a temetést és az eskü
vőt, nem való az nekünk a kikre más nap süt, más 
levegőt szivünk.

Fönn Budavárában vigabb élet volt a héten:a mi 
jóságos királyunk és királyasszonyunk körül csoporto
sult az ország java-virága. Különösen feltűnt a királyné 
jó kedve. Oly régen nem látta senki nevetni a szo
morú fejedelmi anyát, hogy általában feltűnt, mikor 
Szilágyi Dezső igazságttgyminister megkaczagtatta. A 
párbeszéd, mely kettőjük közt lefolyt, a következő vo lt.

*) Lapunk előbbi számából kiszorult s igy csak késve de 
mégsem elkésve közöljük. Szerk.

I

i

I

— Nos, nos — szállóit a királyin- meglátván 
Szilágyit — Ön meg mindig agglegény ?

— Sajnos Felséges Asszonyom. — felelt Szilágyi 
bús ábrázattal — még midig az vagyok.

— Hát mért nem nősül ?— Nem lehet felséges asszonyom. ' em lehet.
— Hogy hogy? — kérdi a királyné csodálkozva.
— Kiszólna a világ, felséges asszonyom, ha meg 

én se várnám be a polgári házasságot
A királyné hangosan t'elkaczagva fordult el 

Szilágyitól.
De jó kedve dácsára, a kik látták a felséges 

asszonyt, azt beszelik, hogy arczan megdöbbentő szen
vedések nyomai látszanak . Az a rettenetes csapás 
mely tia halálával erte, kegyetlenül megviselte s még 
ma is annak a súlyát érzi, s meg ma sem tud kibon
takozni alóla . .

Mondják, hogy mikor a királyné udvarhölgyével 
Gödöllőre visszautazott, a kocsiban, mely a vonathoz vitte, 
hátradőlve, sóhajtva mondá :

Hála istennek; csakhogy már megyünk! Ott 
mégis csöudesebb . . !

. . . Mert bizony zajos város ez a Budapest. I t- 
ezáin egy perezig nem szűnik a lárma, százezernyi em
ber sürög-forog , diskurál, szaladozik. mintha mind
nyája attól tartana, hogy elkésik. De mind e zajt, 
lármát, élénkséget túl fogja kiáltani vasárnap egy szó
zat. akkor, mikor a pályaudvarba berobog a vonat, 
füstöt okádva, füstölögve, jelentve, hogy: megjöttem, 
itt vagyok. Egy szózat, mely csak ennyiből áll :

Éljen Kossuth Ferenc/, !
Ennyi az egész, de százezernyi nép ajkán meny

dörgéssé válik s viszhangozni fogja Budapest minden 
utczája. Az utolsó visszhang onnan verődik vissza a 
kerepesi temető egy uj könyáztatolt sirhalmáról. . . .

Tinódi/.

K ü l ö n f é l é k .
— Uj iparfelügyelö . A keresk. miniszter a po

zsonyi és berszterczebáuvai iparkamarák területére nézve 
Lede Rezső iparfelügyelőn kívül a gyárvizsgálatok fo
ganatosításával .). Péterffy Zoltán pozsonyvárosi közgazd- 
előadót is megbízta

— Díszoklevél átadása. Városunk küldöttsége 
tegnap : e hó 3 án adta át Wckerl© miniszterelnöknek 
azt a polgári díszoklevelet, melynek átadását f. évi 
juuius-hó 11-iki közgyűlésünkben a város közönsége el
határozta. A küldöttséget polgármesterünk vezette s 
abban Farbaky István orsz. képviselőnk és Wankovits 
Lajos tb. tanácsnokunk vett részt.

— Em lékirat. Főispánunk Ö Méltósága beikta
tása alkalmából városunk törvényhatósága határozatikig 
mondta ki, hogy az ünnepségek leírását „Emlékirat'-ha 
foglaltatja. Ez Emlékirat elkészült s a város tanácsa 
e napokban kezdte meg a példányok szétküldését.

elhagyott kisdedek ügye a szükség arányában nem 
haladt? A lelket ölő kaszárnya rendszer és a testet 
lelket ölő angyalcsináló rendszer egyaránt hidegen hagy
ják, sót elidegenítik a jótékony közönséget. Csoda-e 
hogy közönségünk, mely jótékonyságra úgy is nehezen 
és keveset nyitja meg erszényét, bármennyire helye
selje a czélt, eunek az eddig szokásos rendszerekkel 
való megközelítésére nem igen hajlandó adakozni. 
Nem, nem csodálkozhatni a közönségen és más ható
ságokon sem, hogy ily rendszerek mellett az elhagyott 
kisdedek megmentése iránt oly keveset tettek.

Mert, mikor a könyörülő szív megnyílik és az 
emberbaráti nemes törekvés megindul az elhagyatott, 
ártatlan kis le Ikek megmentésére, de tapasztalata sze
rint a legtöbb esetben, valamint a rendszernek alap
hibáinál fogva természetesen, a kisdedek megmentése 
helyett odajut, hogy a kiket közköltséggel meg akart 
menteni, azokat közköltségen megöleti: akkor a ki
ábránduló elkedvetlenedés. a számitó belátás áll elő, 
elzárja a különben sem bő hatósági köllségforrást, be
csukja a magános, szűk erszényt és néha megeső szív
vel, de végül is kénytelen közönynyel elnézni, hogy 
lehetőleg közköltség ráfordítása nélkül vegye magához 
az isten azokat az ártatlan apróságokat, melyek előbb 
utóbb vagy angyalok lesznek a menyországban, vagy 
ha felnőnek, ördögök ezen a földön.

Hagyjunk fel a lelcnezházak, a kisdedek kaszár
nyáival; hagyjunk fel a tápanyákkal, az ellenórizhetlen 
angyalcsinálókkal!

Méltó sikert az elhagyatott kisdedek megmenté
sében, meggyőződésem szerint, csak e czélra egységesen 
tervezett, város zaján kívül fekvő, ezélszerüen berende
zett külön telepen, egész kis községben lehet elérni. 
Ennek képe következő.

A telep zömét kertes és udvaros kis házak teszik 
melyekben szegény, tisztességes és gyermektelen házas

pár, lakásért, kertért és némi segélyért 3 - 4  gyerme
ket ápol és nevel. A falu elöljárója az orvos, kinek 
lakása a központ és az iroda. Elkülönítve áll a ra
gálykórház. nincs messze a dajkaház és előkelő helyen 
áll a kisdedóvó iskolaépület, mely egyúttal imaház.

Nevezzük ol ezt családrendszernek, mert lényeges 
kelléke, a falu nyugalma és friss levegője, lényeges kel
léke a falusi egyszerű családias és munkás élet. Ez az a 
keret, melyben az elhagyatott kisdedek családias, egész
séges ápolást nyerhetnek, melyben a kaszárnya rendszer 
ragályos összezsúfolódása és az elszórt, tápanyák ellen
őrizhetetlensége el vau kerülve. Az orvos mindennap 
végig nézheti a gyermeksereget és az ápoló házaspár 
létérdeke az, hogy részletekben és egészben az igazga
tóság teljes megelégedései kiérdemelje a gyermek éle
tének megőrzésében: e rendszer mellett tehát a légiin - 
tályossabb ellenőrzés érhető el.

Az egész vállalat lényeges kellékének tartom, 
hogy a „lelenc/," szó lehetőleg ne is haszuáilassék. Ezért 
is, meg különben is, nemcsak megengedhető, de kivá 
natos, hogy ott más elhagyatott kisded is találjon me
nedéket. A telepet magát el kell nevezni egy kiváló 
jótevőjéről, az egyes házakat alapítójukról. A lelenc/, 
szó bélyegző hatását a növendék ne is érezze. Arra is 
kell ügyelni, hogy a dajkák és mások, kiknek kisdede 
felvétetik, később ott megtalálhassák gyermeküket, ha 
el akarják vinni. Nagy súlyt helyezek arra is, hogy 
más rokonezelú egyletek vagy intézetek, melyekben a 
a telep növendékei ellátást nyerhetnek, magával a te
leppel összefüggésben, kontaktusban legyenek. Ilyen a 
Fchér-kereszt-egylet, mely szülőházat tart fenn; a hon
nan tehát a telep növendéket kap.

— Irodalm i esté lyünket, melyet ina akartunk 
megtartani, az akrobaták ict maradása következtében a 
jövő csütörtökre voltunk kénytelenek elhalasztani. 
Az estély műsora szerint . mely csak lesz vég 
lég megállapítva , leszen : zeneS, szavalat , felolvasás 
es pedig három szavalat, egy felolvasás s e mellett 
zene a műsornak két pontját szolgáltatja. Végül tánc/, 
is lesz ez egy alkalommal. Egyébiránt a műsor, melyet 
holnap Küldünk szé t, bővebb értesítést ad. 
Megjegyezzük itt egyúttal, hogy az ..Irodalmi és mű
vészén estély" nem zártkörű s azon bárkit is szívesen 
látunk, a ki az ügy iránt érdeklődik; továbbá, hogy a 
közönség kényelmére és kifejezett kivánágára késztetve 
éreztük magunkat az eddigi szokástól eltérően az ülő 
helyeket megszámozni. Az első és másodrendű zártszékek 
és erkélyhelyekre előjegyezhetni holnapról kezdődőkig a 
műsor kihordójánál. Kérjük mindazokat, kik tévedésből 
műsort nem kapnának, szíveskedjenek ez iránt e lapok 
szerkesztőjéhez fordulni. Az estély Sembery-teremben lesz.

— H alottak  estéjén a múlandóság és enyészetre 
való figyelmeztetés és elhunyt szeretteinkre való meg
emlékezés napján az akad. ifjúság is szokásos módon 
adott kifejezést a volt tanár és kedves társ iránti ke
gyeletének. Este (1 órakor vonult ki az ifjúság zene és 
fáklyafény mellett a temetőbe hol Dávid Béla sirjáuál 
Kehiing Konrád, majd Lehotzky volt akadémiai tanár 
sirjáuál Viezer Vilmos tartottak beszédet. — A beszédet 
ének előzte meg és követte — A polgári dalkör szintén 
a régi szokáshoz híven rótta le kegyelete adóját a/, 
elhunytak iránt s ezúttal Kossuth Lajos emlékének is 
áldozott Mátray Ede „Gyászének Kossuth Lajos euilé 
kére" czimtt ének elének lésével. Ez éneket kétszer adta 
elő, es jvedig a „Szélaknai kapu -n túli hath. és az 
evang. felső temetőben. Az idő kedvező volta is nagy
ban hozzájárult a temetők látogatottságához.

— Elhaltak. 257. üzv. Szokolik Anna 20 éves
| r. k. Tuberculosis Pulmonum okt. 30-án. 258. üzv. 

Cziglan Mária 78 éves, r. k., Apoplexia okt. 30-án. 259. 
Lougauer Jozefa 18 éves, r. k., sorvadás, nov. 2-án.

— Geletnek községben a szarvasmarhák közt a 
ragadós tüdőlob lett hatóságilag megállapítva miért 
is ezen községben f. évi november-hó 5 én kitűzött 
állatvásárról a szarvasmarhák kereskedelmi forgalma 
cltiltatott.

— Hirscheider Ferencz m ütornász tá rsu la tá 
nak  előadásait nem látogatja a közönség oly nagy 
számmal, mint az igen sikerült s az esztétikai érzést 
soha sem sértő mutatványok megérdemelnék. Ennek 
okát főleg abaan kell keresnünk, hogy nálunk a spörl 
egyáltalán, s különösen a testgyakorlás és szorosabban 
vett atlétika nincs felkarolva, a szakértés fejleszve mely 
nélkül a bírálat sem lehet illetékes, az érdéklődés 
ilyenek iránt sem lehet nagy. Majdnem minden nagyobb 
városban vannak tornaegyletek, atléta-klubok, melyek
ből még a nők sem vonják ki magukat, belátván, hogy 
a ezélszerüen vezetett testgyakorlás nemcsak egészsó 
gülinek szolgál, de a fejlesztett izomerő adta rugékony- 
ság, a megjenés kellemét is fokozza ; mert téves nézet 
az, hogy a testgyakorlás, a fejlesztett izomerő a uői 
kellem rovására van. Hogy a gyakorlás a nőknél is 
mily eredményeket mutathat fel, arról meggyőződhetett 
mindenki, a ki Hirscheider Ferencz mütornásztársula- 
tának előadásain jelen volt. Az a kitartás, ruganyos
ság, melyet a finom arczu, szép termetű trapezmüvésznőn 
volt alkalmunk csodálni, ki a kifeszitett huzalon is ép 
annyi biztossággal mint kellemmel mozog; az az, a rá
nyos, rendes termetű nőknél rendkívüli izomerő, melyet 
a másik hölgy fejtett ki, midőn a karikákon függve, 
két ember súlyát tartotta kezeivel, vagy midőn magát 
csak fogaival tartva hintázott a kötélen: elég bizonyí
ték arra, hogy nemcsak a férfi, de az úgynevezett gyönge 
nem is kiválóan képesítve vau testi erejét, ügyességét, nem 
a kellem rovására, sót annak emelésével fejleszteni. 
Miután nem czélunk itt előadást tartani az atlétikáról, 
csak Hirscheider ur társulatát méltatni, röviden még 
annyit jegyzőnk meg. hogy annak minden egyes tagja 
jól megállja helyét • igy a kigyóember, ki fiatalsága 
daczára, már is bámulatos hajlékonyságra tett szert. 
Érdekes számát a műsornak képezik a jonglcur és 
egyensúlyait!vész igen ügyes mutatványai, de a ki at 
letika szakértő barátainak érdeklődését méltán leköt
heti Pascal Rezső ur, remek izomzatú, aczélidegü kar
jaival. Majdnem félórán keresztül csak a kezein mozog 
merőleges támaszban, a test szépen hoiuoritolt hajlás- 
sal minden képzelhető irányba kerül. A padlóról a 
székre, a széktámla felső szélére emelkedik s vissza
száll, kezeivel lépve, karjaival tartva, emeli a fejjel 
lefele tordított, kinyújtott lest súlyát. Vízszintes mérle 
g<-t kepez csak félkezén állva, tigris ugrásairól előre és 
hátra nem is beszélünk, azok Pascal úrnak csak heve 
zetésül s bevégzésül szolgálnak. Egy szóval e jeles ak 
robata sokkal biztosabbban áll és já r  a kezén, mint 
sok ember a lábán.
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— Rendőri hírek . — Ihdölt házfal Mozola Má
ria 145 .IV-dik szánni selmeezi házában a támfal
bedőlt oly formán , hogy a ház egyik szobafala 
alapiul nélkül all s igy könnyen ledőlhet, minek 
folytán a szükséges javítások eszközléséig a rendőrség 
jelzett házban a lakást eltiltotta — Rémhírek. A köze 
lobbi időkben különféle rémhírek lettek városunkban 
úgy látszik tréfás könnyelműségből szándékosan tér 
jcsztve, igy különösen egy nemzetözi betörő banda 
Selmeczre tervezett látogatásáról, majd hogy Illaváról 
őO rab szökött el, kik Selmeczbányára menekülvén a 
környékei veszélyeztetik, illetékes helyről vett értesü
léseink alapjait megnyugtatjuk a közönséget, hogy e 
rémhírekből egy szó sem igaz — úgy szintén abból 
sem — hogy Eekstein gyilnosa Gunyics az ót a múlt 
héten Ipolyságra vezető rendőr kezei közül elszökött 
volna, ellenkezőleg — Gunies az ipolysághi börtönben 
várja a méltő büntetést. — Rendőri szolgálat. A fenti 
rémhírekkel kapcsolatban megemlítjük, hogy a rendőri 
szolgálat ez év julius 1-je óta állandó és folytonos 
vagyis nem mint eddig csak éjjeli két óráig -  hanem 
3—3 rendőr ü (> óránként felváltva egész nap és egész 
éjjelen át tart rendőri szolgálatot és gondoskodva van 
arról is — hogy a félreesőbb ufezák is rendőri por
tyázások által biztositassanak. — Sekély, községben 
a szarvasmarhák között a rágadós száj- és köröm fájás 
hatóságilag eoustatálva lett. — A lényéi és mocsári fu
varosoknak megengedtetett, hogy a selmeezi erdőkből 
a kincstári faraktárba fát fuvarozzanak, minthogy 
azonban Barstnegye még mindig zár alatt van a ren 
dőrség a jelzett fuvarosokat állandó fe*vigyázat alatt 
tartja. — Sertés lopás. Szpetyko János selmeezi vonat- 
vezetőtől október 27-eu egy hízott sertést ismeretlen 
tettesek elloptak éjjel, a nyomok szerint az ellopott 
sertés a bélabányai kohóig lett a vasúti vágányokon 
hajtva. — A ki a nyomozás megkönnyítésére adatokkal 
tud szolgálni — szívesen veszi a rendőrség. — Jeszé- 
lyes fenyegetés. Bélabányán Spetyko Teréz bábaasszony
nak elkeseredett ellensége volt Neracsok József s a 
múlt szombaton berúgott állapotban bezúzta a bába 
asszony ablakait — az ajtót — köveket dobált be 
állítólag revolvert is szegzett rája s az asszony kény
telen volt az ablakon át menekülni. Veszélyes fenye
getésének nagyon súlyos következményei lesznek — 
Tűzi lárma. Két éretlen bányász fiú tréfát akart csi- 
uáiui s éjjel három órakor tűzi lármát csapott egy bá
nyász lakás előtt. Az elérni kívánt czélt - az ijedt
ség el is érték — a házi asszony bele is betegedett 
— a bányász fiuk is majd foghatnak ijeszthetem a 
megérdemelt fogházbau. Apróbb lopások. A rendőr 
ség tóbb apróbb lopás ügyben fejezte be a nyomozást 
és szolgáltatott anyagot a kir. bíróságok eljárásához, 
különösen érdekes eset egy passzionátusóra tolvaj el- 
fogatása, — kire rövid 4 hó alatt 3 óralopás és apróbb 
tárgyak ellopása lett rábizonyítva; — nem utolsó he
lyen állanak a méz-tolvajok sem, kik igazi méhészeti 
tanulmányokra valló eszközökkel lopkodták ki a Poscli- 
féle méhesből a gyűjtött mézet — majd egy bélabá
nyai cseléd — ki asszonyának szekrényeiből álkulcs 
csal lopkodta ki a szükséges tárgyakat, melyekkel sze
retőjének szerelmét rövid időre biztosította a maga 
részére szeretője persze azért nem követte öt a 
börtönbe — Elszökött foglyok. A korponai rendőrfog- 
liázból elszöktek Géljén Pál 22 éves sovány és Priboch 
János 23 éves izmos foglyok — állítólag Selmecz felé 
menekültek — mindeddig még nem kerüllek elő.

— H om öopathia. Tudós köröl. ben nagy érdek 
iődését kelt Budapesten Hazsliuszky Károly gyógysze
rész kísérlete, a ki Vll. kér. Sándor-téren egy valóban 
fényes mintaszerű hasonszeuvi gyógyszertárt nyitott, 
melynek hivatása lesz a külföldről importált mégbiz- 
hatlan gyógyszereket kiszorítani, és Magyarországon 
hozzáférhetővé tenni, a legkitűnőbb gyógyszereket. A 
legelőkelőbb orvostanárok gyakran fölkeresik Hazsliuszky 
gyógyszertárát, nagy elismeréssel nyilatkoznak róla s 
privátiro is felhívják rá a hasonszeuv barátjainak fi
gyelmét. Ez a nagyszabású vállalat annál is inkább 
érdekes, mert a vele összeköttetésben állók értesítést 
kapnak időfői-időre a Homöopatia állásáról , újabb 
gyógyszerekről stb., mely értesítéseket a legjelesebb 
szak férfiak állítják össze.

— B eküldetett. Az a nagy elterjedtség, melynek 
az izzó gázvilágitás (Dr. Auer v. Wclsbach szabadalma:) 
a találmánynak korszakalkotó javítása óta örvend, 
az Auerfclc izzó lámpák előny illek általános elisme
rése melyeknek általános használatba vétele előre lát 
ható. és ama törekvésünk, mely szerint e világítási 
eszközt mindenkinek hozzáférhetnie tegyük, arra kész 
letett bennünket, hogy ez izzólámpáknak (Az Auerfclc 
lámpa, izzótest és cylinder) az arát a fogyasztó közön
ség részére egész Oszlrák-Magyarországban 1894 évi 
szept. l-löl kezdve 7 Irt. 80 krról 5 írt 30 krra, be
leértve a felszerelést is. leszálitjuk. - Magyar izzó 
gázvilágitási részvény társasán. Képviselet: Sclmeezba- 
uyán : n gázgyár.

A h alo ttak  nap jának  m egünneplése nem
keresztény eredetű, hanem már a pogány druidáknál 
is szokásban volt és különféle misztikus szertartások 
kíséretében ment végbe. Ezekből a szertartásokból ma 
radt fenu a keresztényeknél még most is divatozó 
gyertyaégetés. A pogányok ugyanis halottjaikért mág
lyákat, a keresztények pedig ehhez hasonlóan fáklyá
kat égettek és pedig úgy, hogy azokat elojtották és 
ismét meggyujtotlák, ez által akarván a feltámadást 
jelképezni. A keresztények a halottak napját 998-ban 
ünnepelték meg először, midőn Odilon, Chunyi szerzetes 
rendeletet adott ki, hogy rendjének összes zárdáiban 
az elhunyt jámbor keresztényekért gyászünnepélyekcl 
tartsanak. A druidák halotti ünnepélyeiket november 
1 töl 2-ra virradó ejjelen tartottak s a keresztények 
megtartották ezt a napot. A sírokhoz való zaráudoklas 
csak a legújabb kor szokása és elejiuto csupán po
litikai tüntetések czéljából történt.

A hadg’yak o rla to k  áldozata . A balassagyar
mati hadgyakorlatoknak immár van egy újabb áldozata. 
Polgár Károly erdészgyakornok a gyakorlatok fáradal
maitól kimerülve betegen tért vissza Szegszárdon lakó 
édes atyjához. Azóta folyton betegeskedett, mig végre 
szombaton meghalt. Temetése vasárnap ment végbe a 
város közönségének nagy részvéte mellett,

A 13-as szám a  czár életében nagy szerepet 
játszik, s ezért nagy volt az aggodalom a ezár babonás 
környezetében október 25-éig, mely az ó naptár szerint 
okt. 13-áuuk felelt meg. III. Sándor a 13-ik orosz ezár 
nagy Péter óta és uralkodásának 13. évében van. 
1881. márczius 13-án lepett trónra, mely napon a ni
hilisták atyját meggyilkolták. 1845. febr. 2tí án (Kétszer 
13) született; 1887. márczius 13-án bombamerényletet 
kísérlettek meg ellene; utolsó leánya Olga 1882. jun.
13-án született. Sőt az oroszok annyira viszik a babonát 
hogy az Alexandrovits Alexander név kezdő betűit X. 
betűvé állitván össze, hozzák ki belőle a baljóslatú 
Xll-as számot.

— Száznyolcz éves asszony. Mindenki ismeri 
az öreg Sturkuét, a ki a napokban tölti be száznyol- 
czadik életévét. A ritka magas életkort elért asszony 
jó egészségnek örvend, étvágygyal eszik, csupán halló- 
ős emlékezőtehetsége hagyja cserben olykor-olykor. Fél
század előtt elhalt férjét például most is gyakran liü- 
deuséggcl vádolja. Azt hiszi, hogy férje még mindig 
életben van, de más asszonyok után szaladgál. Ilyen
kor elmeséli hallgatóméit, hogy milyen csapodár volt a 
férje s szavait rendesen igy végzi : — Csak jöjjön 
haza majd ránezba szedem, mint a múltkor! Az a 
múltkor persze körülbelül 50—ÜO éveeskével ezelőtt 
lehetett.

Az olym piai já ték o k  felélesztése, a miről 
már ismételve tettünk említést, a francziák buzgósága 
következtében most már befejezett tény gyanánt tekint
hető. Mint a párisi Figaro Írja, a játékok szervezésé
nek tervét a napokban a köztársasági elnök elé ter
jesztették. A nemzetközt bizottság, mely vezérigazga
tóságot kopez 8 a különböző országok fővárosaiban 
alakult nemzeti bizottságokkal levelezésben áll, Bilié- 
las görög, Butovszky tábornok orosz, Ampshill lord 
angol, Bouvies gróf belga stb. tagokból áll. — Az 
első olympiai játékok Athénben lesznek 1890 tavaszán 
a második Párisban 1900 tavaszán. Az ily játékokon 
a sport minden nemében versenyre fognak kelni a kit 
tönböző országokból megjelenő versenyzők. Hiszszük, 
hogy özeken a szop játékokon, melyeken egyykor 
Hcllas összvs ifjúsága megjelent, Magyarország is kel 
lóén képviselve lesz.

— A kis hollandi k irá lynő  csinyje. Vilma a 
kis hollandi királynő rendkívül ingerlékeny, szeszélyes 
teremtés. 1A napokban nem tudta a földrajzi leezkéjét, 
a miért Saxton Winter kisasszony az angol nevelónő 
azzal büntette meg, hogy lerajzoltatta és kiszineztette 
vele Európa térképet De mily nagy lón az angol gu 
vernnut elszörnyüködése, mikor taníts anya olómutatta 
az újon rajzolt térképet s azon Angolország egészen 
kicsinynek, akkorának mint a Baleári szigetek volt 
feltüntetve és a londoni ködhöz hasonló sötét hamu- 
szinti festékkel bemázolva, mig Hollandia n tenger fe
löl hatalmasan megnagyobbodva rikító derüli színben 
pompázott. A guvernánl nevetett bosszúságában, a kis 
királynő még hangosabban a guvornánr boszuságán s 
a rajz kézről kézre járt a királyi palotában.

A kínai császárné öngyilkossága. A „Ncw- 
York Héráid’ shanghai jelentése szerint Kína ifjú csá
szárnéja nem természetes halállal halt meg, hanem 
megmergezte magát, l'gyanis a császárné összekapott a 
császárral, ki azután a császárnét slylszerüleg arczul ütötte 
E miatti kétségbeesésében a császárné mérget ivott. 
Ha Kína császárnéja is stylszertlieg járt volna el, úgy 
mindenesetre gyufaoldatot ivott volna, mint a budapesti 
cselédleányok szoktak hasonló családi körülmények 
között.

A m egfegyelm ezett szam ár. A ezopfos kí
naiak még ahhoz is értenek, hogy kell a szamarat az 
ordítástól leszoktatni. Hue misszionárius erre vonat 
kozólag ti követ kérő érdekes történetet közli. Hue ur 
egy pekingi vendéglőben tartózkodott, :i hol egy fiatal 
szamárnak elszivclhetetlen ordítása miatt egész éjjel 
nem tudott aludni, s ezt a szomorú tényt közölte 
szállásadójával. A következő éjjel a szamár már nem 
zavarta a misszionárius csendes nyugalmát. Hue ur 
megkérdezte a gazdától, hogy miként bánt cl a sza- 
márral, a mire ez következőleg felelt: „Tudvalevő 
hogy a szamár, a mikor é n e k e l ,  a farkát úgy meg
emeli, hogy az szinte vízszintes helyzetbe jut. Ilii ezt 
lehetetlenné te^zzük. a szamárnak nincs kedve éne
k e l n i .A  misszionárius erre loméul az istállóba és 
látta, hogy a szegény szamár véghetetlenül el van 
szomorodva, nyilván azon, hogy a farkán egy hatni 
inas kő lóg és alig hogy megszabadította a csüggedt ke
délyű állatot ettól a súlytól, az ismét jókedvű leit és 
ismét esak olyan éktelenül énekelt, mint azelőtt llát 
ez a história uj lehet Kínában, de nem minálunk Sel- 
mcezbányán, a hol már egy évtized előtt tettünk erre 
nézve kísérletet egy korponai gyümölcsárus asszony 
szamarával, a mely minden negyedórát hűségesen ki- 
orditott, lévén ó az ottani bakternek teherhordó állatja. 
E sorok Írója M. Segur franezia írónőnek egy jeles 
müvében olvasván leüti elhalgattató metbodusról, kö
zölte azt két vig ismerősével, a kik aztán holdvilágos 
éjjel alkalmazásba vették és pedig ép oly sikerrel, 
mint Hue ur szállásadója.

— Szülök és nevelők könyve, kalauz a gyer
meknevelés vezetésére, irta Haugg Leó. E müvet a 
szülök és nevelők katekizmusának lehelne nevezni, 
mert a katekizmus igazságaira, mini alapra fektetve 
patriarchális egyszerűséggel, prófétai buzgósággal tár
gyalja a nevelés mindazon szabályait, melyek által a 
gyermeket becsületes, jellcmes emberré lehet nevelni. 
Ára fűzve 40 kr. Kötve 50 kr. Kapható Reizer János 
könyvkereskedésében , Szatmáron (vagy kivételesen 
szerzőnél, Nagy Majtény, plébánia.)

A „M agyar Nyelvőr** a ..Magyar Mese- és 
Mondavilágáról. Benedek Elek öt kötetre tervezett 
mesekönyvének első köteteiéről rendkívül nagy elisme
réssel nyilatkozik a „Magyar Nyelvőr" októberi füzete 
Örömmel üdvözli Benedeket nagyszerű tervéért, még 
inkái) annak már részben való megvalósításáért. „Be
nedek könyve — Írja a Nyelvőr igazi jóizü, tős
gyökeres magyarsággal van megírva, s lm, a miut hisz
szük és reméljük, e köny mindenüvé elterjed, különö
sen ba az ifjúság kezébe kerül, ebből igen nagy haszna 
lesz nyelvünknek. Talán ezen a réven majd jobban 
sikerül a népnyelv kincseit terjeszteni, talán majd se
gítségünkre lesz ez a könyv, melyet a fogékony ifjú
ság fog olvasni, nagy küzdelmünkben, melyet a beló
duló idegenek s saját futtyaink ellen folytatunk." A 
„Magyar Nyelvőr" egyúttal több oldalra terjedő szó- 
kincst, érdekes kifejezéseket közöl Benedek könyvéből. 
A „Magyar Mese- és Mondavilág" gyorsan halad előre. 
Alig jelent meg az első kötet, csaklmma.1 befejeződik a 
második is, mert már kezünk közt van a 17. füzet is, 
mely szebbnél szebb meséket és mondákat tartalmaz, 
pompás illusztrácziókkal. Egy füzet ára 25 kr. Az első 
füzettől számítva még mindig elő lehet fizetni 2 frt i o 
krral 10 füzetenként, a kiadó Atlienpeumnál és minden 
könyvkereskedőnél.

N y i l t t é r .
Itali *clycinszÖYctckct méterenként 45  Űrtől 

11 fi t 0 5  Ki ig, valamint fekete. feliéi* és j»*íiick
selyemszöveteket is méterenként 45  kétől 11 fit 
0 5  k iig  — sima, esikozott, koczkázott mintázott, 
damaszolt stb. minőségben (mintegy 200 különböző 
fajta és 2000 különböző színes árnyalatban) pósta- 
bér és vámmentesen szállít: ll iiu ic h c rg  (í, les. kir. 
udv. szállító) Hely ingyára Zürichi) • n. Minták 
pó8lafordulóval küldetnek. Svájczba czimzett leve
lekre 10 kros és levelező lapokra 5 kros bélyeg ra
gasztandó. 4

II i r  d e t é s ek.
OOG£KX«WX8XW«KXXXK>Q
5 Helyiségváltoztatás. £
J  1894. évi november-hó l-töl, intézeti V  

X  helyiségünket a , szemű M ihrlik Ist- X  

J  vén féle ház I. emeletére tettük ót. £

í  Selm ecztiáiiyai kereskedelm i es h ite lin téze t. £
< X K K » O Ö < > ö a > Ü Ü Q O Ö C © t t
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A midőn a 11. é. közönség becses 
tudomására hozni bátorkodom, hogy 
Selmeczen a takarékpénztár tulajdonát

X képező úgy nevezett Fleming-féle ház-
han a legújabb kivánalmaknak meg- -

u felelő
»M
X Mrísz- és Méljtzlétét
J nyitottam, egyúttal b. emlékezetébe

hozva családom régi selmeczi - szárma- -
a zását, — nagyrabeesillt pártfogását és tö-

a meges látogatását kérem s hiszem,
s hogy b. megelégedését kiérdemelni “

sikerüleud.

ü

Mély tisztelettel 
Selmeczbányán 1834 okt. 19.

Zubek József fodrász

1 | l o <1 r  A « -/. t c r v 111 !

. Á . r * v e r é s i  ! b . ir d .e t r n .é jn - 3 r .
Vb. S..... A. ............ t a r t j a  « «

alulirt tümegj'oiidnok irodájában nie*;tart»iulo arjlejtes utján fognak rladatui.
Bővebb tVIvilágositást alulirtnál szerezhetni.

Dr- uoldstücker Márk, csődtömeg-gondnok.

iwr " r iM x ta  v é r .
j ó  (‘0<‘s >i>-! " ^ B í

Titkos betegségek, kiütések, 
általános gyengeség- fáradság 
eltűnik, ha tisztává tesszük J  
a vért! Jót állunk módszerünk gj 
alkalmazása esetén a gyökeres •  
eredményért. ®

Kérdések alábbi czim alatt ■  
teendők; 2

„Office Sanitas11 •
Paris. 3C. Faubourg Montmartre. A

Á r  v e r  é s.
A selmeczi kir. járásbíróságnak mint telek

könyvi hatóságnak f. évi 1872-ik sz. árverési 
hirdetménye szerint a K o íli  4 (lám  n e v é n  
á l ló .  a selmeczi 1122. sz. tjkvbcn A f  sor, 
2331. helyr. sz. ház és kert 134. frt, a sel
meczi 1025. sz. tjk. A v 1 sor 260(1. helyr. 
sz. kert 4b frt, a selmeczi 1026. sz. tjk. A v 1 
sor 2605 helyr. sz. ház és kert 1250 írtban 
megállapított kikiáltási áron el fog adatni.

Az árverés^megtartására határidőül 9S ÍM . 
é v i  l o iv n n h e r  íió fi ..- ik  :i s íp já n a k  
<1. e . !>. ó r á j a  l l i a ín i d í 's i i y á a  a hod- 
.uisi biztos hivatalos helyiségében tűzetett ki.

Az árverési feltételek a szokottak. i 2 !
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K  i m e r  i t Ó j e l n i t é s r k  
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Paris
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A tisztelettel alant felsorolt selmeczi üzleti ezé- 
gek és vállalattulajdonosok, annak kiemelése mel
lett, hogy jutányos árak, szolid enlans üzleti eljárás 
és pontos kiszolgáló* mellett fő törekvésük leend a 
n. é. közönség teljes megelégedését kiérdemelhetni, 
ajánlják következő üzleteiket:

Ács Ferencz a városi vigadó ez időszerinti bér
lője, szállóját, valamint vendéglőjét, kitűnő kony
háját, természétes jó borait, friss hordó- és palaczk- 
söreit. Jutányo s á ra k ! Előzékeny kiszolgálás! 
Mindennap Iriss, Ízletes villás reggelik !

Bachm ann N ándor, kovács műhelyét az 
Alsó-utozában fekvő saját (volt Kozák-féle) házban, 
mindennemű kovácsmunkáit olcsó és tartós kivi
telben, minden e szakmába vágó javítások, stb. 
elfogadtatnak és kifogástalanul eszközöltetnek 

Ugyanitt több tanom-/, felvételre kerestetik.
Baker Alajos, fényképészeti műtermét és e 

szakmába vágó felvételeit saját házában.
Bogya János, Szent-Iláromságtéren levő bor 

és söresarnokát, éttermét, mindig friss, kitűnő 
minőségű bordó, valamint palaczksöreil, kiváló 

konyháját, természetes fehér és vörösborait, stb.
Bukovlts István, a volt Lestyánszkv féle 

vendéglőben, kitűnő, bamisitatlan, természetes feliér 
és veres borait literenként 30 krtól 1 frt 20 krig 
kifogástalan jó konyháját, palaczksöreil. Előzékeny, 
gyors kiszolgálás. ízletes villásreggelik.

Chautka Ferencz, a Zmcskal-féle házban 
lévő bútor- és épületasztalos műhelyét; elvállal 
mindennemű szakmájába vágó munkákat. Ugyan
ott Chautka Ferenczné női szabóüzletét.

Cserny József, szabóüzlctét a városházi épü 
létben dúsan felszerelt legújabb divata szövetrak
tárát, mindennemű szakmájába vágó munkáit, 
tartós és szép kivitelben.

Foltin János, az Alsó utc/.ában Zlinszkv-fele 
házban levő, a legnagyobb igényeket is kielégítő, 
elegánsan berendezett fodrásztermet, előzékeny, 
tinóm kiszolgálással.

G reguss Antal, sütőházát, saját házában 
(Kórbáz-uteza), bolti helyiségét a Maumerth-féle 
házban, rozs- es buzakeuyeret, mindennemű friss *

süteményeit, niandolás kétszersiiltjét, valamint kész 
morzsáját, stb.

özv. Gulrich Józsefné, a n é. közönségnek 
becses tigyelmébe ajánlja kőfaragó üzletét saját 
házában. Mindenféle kőfaragó munkákat, sírkövek 
alabaszter, gránit, kararai, márvány és homok
kőből, nem különben bármily árba jutányos árak 
mellett.

Gwerk Mihály és Károly testvérek , a né 
inét templommal szemben fekvő Schoszlal féle ház 
bán lévő szabó- és ezipészüzletüket, elvállalnak 
férfi- gyermeköltönyök , egyenruhák, férli, női 
gyermekezipők csinos gyors és olcsó készítését s 
mindene szakmájákba vágó munkáikat a legdi
vatosabb kivitelben.

Klobetz László, a rózsautezába vezető lép
csők melletti Maruska-féle bazárbollban lévő ker
tészeti és virágkereskedői üzletéi, Makarl-csokrait, 
csinos virágkosarait, disz- os cserépvirágait és növé
nyeit slb. Elvállal bázonkivüli kertészeti inuiikákatis.

K rálik G usztáv, lakatos műhelyét saját há
zában. Elvállal mindennemű szakmájába vágó 
m unkákat: épületeknél, javításoknál slb.

K rálik Vilmos, asztalos műhelyét saját há
zában, épület bútor és minden e szakmába vágó 
munkáit. Felette olcsó árak. tartósság 1

K rause József, templom berendezési műter
mét. Templom berendezési munkák es templom- 
festések kivitele vagy felújítása minden styIllemben 
a legegyszerűbbtől a legfinomabb kiállításig. Szen
tek szobrai fából, a legfinomabban festve és ara
nyozva. Szoba- és ezt^ tábla festés minden nemben 
legszolidabb munka, mérsékelt arak melleit.

M atzán Ferencz. mübútor és épületasztalos 
üzletét, bolti, gyógyszertári es templomi berende
zéseket. saját készítményeiből álló dús Imtor. ko
porsóraktárát mindennemű szakmáját) a\ ágó munkál

Májovszky Mihály, rózsaulezábán lévő, a 
csizmadia egylet tulajdonát képező épületben (Kauf- 
Hausi elhelyezetett asztalos műhelyét, épület, bútor 
stb. asztalos munkát, javítások s mindennemű 
szakmájába vágó munkák olcsón és pontosan tel- 
jesittetnek.

I l i i , ( I e t é s r e :
Picéin Alajos, alsó utezai Sóltz-félc házban 

levő órás üzletét, mindennemű zseb-, fali- és álló 
óráit, valamint a llasch-féle aranyműves üzletét, 
a takarékpénztár tulajdonát képező házban.

Polkoráb József, kamaraház melletti asztalos 
üzletéi és első központi disztemelést remiző inté
zetét, koporsó raktárát és mindennemű szakmájába 
vágó munkáit.

Stang’a Adolf es fia, első selmeczbányai sze
mély és teherszállító Üzletéi. Alapittatolt 1873. évben.

Suhaj Péter, férfi szabó,'egyenruha és gyer- 
mcköltöny készítő üzletét arózsautcza melletti épü
letben. Választékos szövetminták, különösen olcsó 
árak és a legdivatosabb fae.011.

T rg ina A ntal, a terraszon fekvő Krausz 
féle házban levő hentes üzletet. Mindig kapható, 
kitűnő szakma, zsir, sodar, búsncmüek, virslik s 
kolbásznemüek stb. olcson és legjobb minőségben.

Uhor Ferencz, ezipészüzletet a városház 
épületében lévő uj boltbelyiségbeu kész czipőrak- 
tá rát. Készít mertek szerint női. férfi s gyermek* 
czipőket; elvállal mindennemű javításokat stb.

Veisz Sándor, bérkocsi üzletét a volt Bogya- 
félc „Kis lyuk" épületben, álló hely az apácza 
kolostor melletti téren. Minden pillanatban ren
delkezésére áll a n. é. közönségnek csinos tiszta 
fogatával, jó lovával

Velics G yörgy, mézeskalács üzletét, jó  izü 
mézsütemény, viaszgyertya, szurok fáklya, viasz* 
diszmli és templom áru raktárátsaját házában.

Zajácz János, férfi es női czipész üzletét az 
alsó-ut. zában. lévő Baumert-fele házban javítások, 
valamint mindennemű, szakmájába vágó megrende
lések gyorsan és olcsón észközöltetnek.

Zanzotto Lajos, a Hovorka fele házban levő 
szoba és czégtábla festő üzletét és minden e szak 
maba vágódiszes és ízléses kiállítású munkáit, a ra 
nyozások, mükép.'.k és képek javításai készíttetnék*.

Zubek József a volt Fleming-féle házban levő 
a legnagyobb kivárni inaknak is megfelelő,jól bérén 
dezett fodrász es borbélyüzletét. Gyors, előzékeny 
kiszolgálás biztosit tátik.

Nyomatott Joergcs Ágost özv. és Fia könyvnyomdájában belmeezbnáyán lb94.
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