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szabásunk szerint számíttatnak és minden általunk közölt 

hirdetésre felvilágosítás ingyen adatik.

Megjelen minden vasárnap.

Felkérjük azon t. előfizetőinket, kiknek 
előfizetésük e hó elsejével lejárt, hogy azt 
megújítani szíveskedjenek, nehogy kényte
lenek legyünk a lap küldését beszüntetni.

A kiadóhivatal.

Selmeczbánya jövője.
Selmeczbányáuak, eme különösen fekvő és 

épült városnak alapját, kétségen kívül, a bánya
művelés veté meg és ezen őstermermelési ág 
volt hosszú évszázadokon át mostanáig is e város 
létalapja, haladásának, eddigi fejlődésének úgy 
szólván egyedüli emeltyűje.

Amig a bányászat virágzott, e város is, az 
akkori viszonyokhoz képest, szépen haladt előre 
és nemcsak a régebbi kormányok, hanem a kirá
lyok által is kellő figyelemre, támogatásra lett 
méltatva.

Persze hogy nem ok nélkül.
Rengeteg szerepet játszott akkor, még csak 

e század elején is az ezüst és arany nyers produ
kálása a bányákból és igy ezek dédelgetett gyer
mekei voltak az állam-hatalomnak.

Ámde az idő és annak körülményei változtak.
Amerika óriási ezüst kincse az ezüst érté

két roppant mértékben leszállította oly annyira, 
hogy az ezüst-bányászat most már inkább nemzet
gazdasági, mint nyerészkedési szempontból űze
tik nálunk.

Mindennek daczára e város legfőbb létalap
ját most is a bányászat képezi; hiszen ebből él 
Selmeczbánya lakosságának túlnyomó része.

Gondolatok egy temetés után.
— A „Selmeczbányai Hetilap-1 eredeti tárczája. —

Félórával ezelőtt temetésről jöttem haza, azóta 
itt ültem Íróasztalom mellett, fejemet tenyerembe hajtva, 
karomat az asztal táblájára támasztva s bámultam 
mereven magam elé! Szivemben az érzelmek egész 
kaosza tombolt, gondolataim messze elkallóztak — el
gondoltam az élet szép és csúnya voltát, a halál rut 
és szép oldalát — mig végre tudatára ébredtem annak, 
hogy akarok valamit, még pedig érzelmeimet elmon
dani akarom, hogy szivem nehézségén könnyítsék, s 
hogy bebizonyítsam a közönség részvétlen tíz száza
lékának is, mint lehet lelkesülni olyért is, mely köze
lebbről nem érint, mely „hasznot*  nem hajt, sőt talán 
kárunkra van, mert, idealista-bolondnak mondanak a 
reálisták, mint lehet érezni az érzőkkel, sírni a sírokkal, 
ha az embernek szive van.

De mivel egész egyedül vagyok, gondolataimat 
nem közölhetem senkivel, hát toliamhoz, régi, jó bará
tomhoz folyamodom s leírom felindulásomat, meg
hatottságomat s leírásomba beleszövöm a szomorú 
történetet, mely annyira megindított — beleszövöm a 
keret leírását, melynek millieujében mozgunk s röviden 
feltüntetem az életet, melynek áramlatával uszunk.

Gömörmegyénk északi határán terül el a Goburg- 
uradalom, melyhez lakóhelyem is tartozik. A természet 
gyönyörűen ruházta fel e kis darab földet, mintha csak 
az idealismusnak és romanticizmusnak teremtette volna.

Magas hegyek vesznek körül; a háttérben a Király
hegy emelkedik ki fenségesen, közvetlen előttünk a 
Gindura büszkélkedik zöld fenyő-pompájában. Kisebb- 
nagyobb dombok mindenütt, melyeken erdők, rétek, 
mezők váltakoznak. A völgyfenéken pedig, mint egy

Ami újabb időben szebb haladásra mutat, 
szintén a bányászatnak köszönhető. így az uj 
akadémiai paloták felépítése, a szandriki nagy 
ezüstárugyár keletkezése, a bányamunkások fize
tésének és nyugbér ellátásának kedvezőbb ren
dezése stb. De meg azon körülmény, hogy a nagy 
bányaművelés, a viszonyok kényszere alatt, bizo
nyos korlátozásnak volt és még inkább lesz alá 
vetve, azt szülte, hogy a gondoskodni akaró 
kormány más gyári ipari ágakat honosítson itt 
meg, mint milyenek a czipő- és kötszövőgyár és 
a még jóval ez előtt létesített, valóban e lakos
ságra nézve nagy áldást hozó dohánygyár.

Ez úttal ne feledkezzünk meg arról sem, 
hogy a mostani előrehaladottabb és fejlettebb 
viszonyok közt annyira gúny tárgyává tett kis 
vasutunk a Garam-Berzencze és Selmecz között 
közlekedő kis vasút annak idején mennyi jó 
szolgálatot tett e város ipari, kereskedelmi és 
összforgalmi haladásának,

A bányászat, az államkincstár szorult'viszo
nyai daczára is, megtette — -miiyira-mennyire — 
kötelességét és e város fejlődését nemcsak hogy 
el nem hanyagolta, hanem tőle telhetőleg elő
mozdította és azt előmozdítani most is iparkodik.

Hogy a haladás kívánt és méltán kívánt 
polczát mi selraecziek eddig el nem értük, ennek 
főoka maga — a város, ha úgy tetszik, a város 
közönsége.

Ugyan mit tett ez??
Ha csak a járdák kiflaszterozását, teljesen 

elhibázott építkezéseket (Vigadó és a csomó ház 

ezüst kígyó a Gatam kristálytiszta vize siklik tova s 
habjainak csobogása kellemes andalító zenével tölti 
el a léget.

A Garamnak itt nagy esése van, medre nagyon 
köves s igy a habok ugrándozva, ficzkándozva siet
nek lefelé.

Hányszor álltam a folyó partján s mosolyogva 
néztem a habok ez ártatlan játékát s most szánakozva 
gondolok reájuk. Szegény habok! mennyi életkedvvel 
indultok utatokra, mily örömmel fogadjátok és üdvözlitek 
társaitokat, melyek a hegyi patakokból szegődnek hoz
zátok, csupa bájos regéket mesélve a hegyek és erdők 
szépségeiről és tündéreiről. Dalt zengedezve siettek 
előre, aztán elhallgatva, megkomolyodva, lassan, büszkén 
haladtok tovább, midőn már tekintélyes tömeggé sza
porodtatok fel. Később méltóságteljesen szelitek a földet 
odább-odább, leereszkedő mosolylyal fogadva uj meg 
uj társaitokat, majd lelkesedéssel közeledtek a Dunához, 
hogy tagjai legyetek, s üdvrivalgással vegyültök habjai 
közzé: s látjátok, hogy elvesztettétek önállóságtokat s 
helyébe mily szerény szerepet játsztok ottan. Ismeret
lenül, látatlanul czipelitek a terhet vállatokon, mit a 
büszke folyó magára vett, sírva panaszoljátok el egymás
nak bánattokat s végre megnyugodva nem bánjátok, 
midőn a Fekete tenger hullámai végleg elnyelnek.

De midőn a felhők visszahoznak ide, honnan ki
indultatok; elfeleditek a szomorú tapasztalatokat s újból 
kezditek az ugrándozást, sietséget, lelkesedést, csalódást, 
megadást és az elenyészést!

S ilyen az ember élete is! De elég ebből; csak 
még jobban belebeszélem magam keserű hangulatomba 
s igy inkább visszatérek tárgyamhoz.

Itt lakunk hát e szép vidéken, távol a nagyvilág 
zajától — csendesen. Az események, melyek az emberi
séget lázban tartják, csak mint regék jutnak el hozzánk; 

és telek hasztalan megvásárlása stb.) tekintetbe 
nem vesszük — semmit.

Mindig idegen, állami segélyre akart támasz
kodni és akap most is; saját erejéből pedig te
remteni még most sem tud semmit, sőt szomorú 
képét nyújtja minduntalan a tehetetlenség egész 
sorozatának.

A vízvezeték évtizedek óta vájudó kérdé
sének megoldására a város közönsége 150 000 
frtot szavazott meg és e pénz fel is lett a regále- 
kötvények megterheltetésével véve. Hová lett e 
pénz? — Elúszott más csekélységekre, melyek
nek nyomát alig látjuk.

Az árva- és szeretetliázra összehoztak egy 
jókora, elegendő összeget az árvák tartalék
alapjából, Wankovits, Hirschné, Heincz és mások 
alapítványából és adakozásokból.. . hol létezik 
az árva- és szeretetház e városban? — Eddig 
még sehol.

Mennyi beszéd folyt egy köz-, egy járvány
kórház létesítéséről? Tanakodtak a módozatok 
fölött. Evek hosszú során át sürgették egyesek 
ezen intézményeket, hangsúlyozták ezek okvet
len szükségét. — Hol vannak?

Amidőn az ó-vári levéltár leégett, kimon
datott, hogy azonnal kell gondoskodni megfelelő 
levéltári helyiségről és a levéltár rendezéséről. 
Megtörtént-e ez? Pedig két év múlt el azóta.

A városi elemi iskola gyalázatos állapota 
folyton újabb és újabb megbotránykozásokra 
adott okot és ad a jelen járványos időben még 
inkább okot. Történt-e valami e baj orvoslására ? 

regék, melyek iránt érdeklődünk, melyekért lelkesülünk, 
de melyek szereplői nem vagyunk, de nem is lehetünk, 
mert — úgy látszik — az Isten nem arra teremtett, 
hogy cselekedjünk, csupán, hogy érezzünk.

És érezünk is! A szép és jót szeretjük, a kor
szellemmel lépést tartó haszonlesést, szerencsevadá
szatot csak hírből ösmerjük, öröm után nem hajhászunk, 
csak egymásnak és egymásért élünk.

S alt hinné az ember, a balsors kerüli e tündér
világot, mint ördög a templomot: pedig nem úgy van.

Ez évben csapás csapásra ért bennünket.
Tűz pusztított a telepen, elhamvasztott egy egész 

falut, még a múlt hónapban is újból kárt tett egy másik 
faluban; betegség, halál üldözi a vidék lakóit, úgy, 
hogy szivünk fagyni, hitünk, reményünk tűnni kezd. 
S ha az Istenbe vetett bizalmunk meginog, a tündér
világból pokol lesz, a szivekre fagyasztó dér száll, 
dermesztő hideg vesz körül, eltűnik az idealismus és 
romanticzizmus s kopár, sivár lesz a tájék, hol most 
élet, öröm honol.

Talán megelégeli a sors csapásait s napunk újra 
ránk mosolyog

Tegnapelőtt a parkban sétáltam. Oh! a pohorellai, 
herczegi park maga egy gyönyörű hely! Meglátszik 
rajta a kertész ápoló, gondozó keze, meglátszik rajta 
az alapitó művészi érzéke és mégis úgy fest, mintha 
csak a természet szeszélye tette volna ily széppé! A 
tó, a vízesés, melynek vize millió gyöngyben szipor
kázna frecscsen szét a köveken s a domboldalról 
zúgva zajlik le a tóba; a fák, bokrok, cserjék, mind 
oly remek rendezett rendetlenségben áll, hogy a szem
lélő előtt mesevilág látszik feltárulni. S ha még nyári 
holdas estve belenézek a tó vizébe, látom mélyében a 
holdat fürdeni, látom tükrében a csillagos eget tükrö
ződni, látom a fenyők mögött a gyárak kürtőiből go-
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Az utczák és terek szabályozása, a kana- 
lizálás, a tisztaság, a világítás desperatus álla
potban vannak. S mi történik? Terv, terv és 
ismét terv és egy rakás üres szavú bizottsági 
és értekezleti gyűlés.

Az ismert gázgyári és Rozdonyi-féle honvéd- 
szobori alkudozások és megállapodások is, enyhén 
mondva, oly problematikus természetűek voltak, 
melyek csak blamázst hoztak e városra.

Az oly nagy fontossággal biró vasúti ügy 
lett-e már annak idején és a város által kellő 
erélylyel felkarolva és előmozdítva? Nem, sőt 
csak most, midőn körmünkre égett ez ügy, mutat
kozik némi élénkebb tevékenység.

És még sokat tudnánk felhozni.
Régi, de igaz mondás: „segits magadon és 

megsegít a jó Isten is.“ Selmeczbánya városa 
mindég csak más oldalról várta és úgy látszik, 
várja még most is a segítséget anélkül, hogy magán 
saját önerejéből segíteni akarna, vagy tudna.

Szomorít, de való ez a tény és annál szo
morúbb, hogy e város mindig jobban és mélyeb
ben úszik bele a lényegtelen aprólékosságokba 
és költségekbe a nélkül, hogy valami nagyobbat 
létesíteni eddig képes lett volna.

Így el fog úszni azon 40 000 frt is, melyet 
pénztári ellátás czimén szavazott meg a köz
gyűlés és melynek egy része már is igénybe 
vétetett.

És ha valami létesül, mint létesült az apácza- 
zárda és talán létesülni fog a honvédszobor és 
a 8 osztályú gymnasium, nem-e a nagy közönség, 
a közadakozás és az állam jóvoltának köszönheti ?

Hát őszintén megmondva, ez az állapot 
kissé szégyenletes e városra nézve és semmi 
garancziát sem nyújt arra nézve, hogy önerejé
ből haladhasson.

De tovább megyek és azt állítom, hogy e 
város amit önerejéből tett is, csak szívós unszo
lás, sürgetés után tette és teszi.

Már pedig ez nem jól van igy és e tehe
tetlen rendszert kardinálisán kellene megváltoz
tatni, ha Selmeczbánya városa egyáltalában szebb 
jövőre akar igényt tartani.

A városnak, mint olyannak, magának is 
cselekednie, teremtenie kell; mert a sok 
szóbőség és üres diskurálás, — már bocsánatot 
kérek — semmit sem ér és a kormány gyám
ságától mindent elvárni, valóságos szegény
ségi bizonyítvány.

molygó füstöt feltűnni s hallgatom a lombok suttogását 
s a habok zúgását: igazán kezembe kell csípni, hogy 
meggyőződjem, vájjon valóban ébren vagyok-e vagy 
álmodom!

E helyen sétáltam én, mint fent emlitém, tegnap
előtt délben. Barátnőmmel ballagtam karöltve a park 
elhagyott utain, ^bámultuk és dicsértük a szép ter
mészetet.

Lelkünket legkevésbé sem foglalkoztatták „őszi*  
gondolatok! Nem is volt az borongós, ködös őszi nap, 
mely az enyészetre emlékezteit, nem is téli idő, mely 
dermesztő hidegével, fehér hóleplével a sirt juttatja 
eszünkbe, nem is tavaszi nap, mely égő vágyat kelt 
bennünk, nem is nyári, mely a szenvedély tüzét. gyújtja 
meg szivünkben, de olyan volt az a nap, mint egy 
komoly, nyiltjellemü, szép asszony, ki nem taszít, nem 
is ragad el, de vonz; az ő társaságában örülünk az 
életnek, egyszerűen — mert: élünk.

* „Garam“-nak hivják a gömöri Garam vidékét. 

Beszélgetésünk közben, mint villámütés ügyeltünk 
fel a harangszóra, mely a szomszéd faluban hangzott 
fel, szállt a tiszta légen keresztül felénk, s elhalóan, 
behizelgően érte fülünket.

„Ah! de szép*  — kiáltottunk fel, de aztán hirte- 
lenül, önkénytelenül ijedten néztünk egymásra, szivünk
ben fájdalmas szúrással a gondolat kerekedett f'eiül: 
vájjon hogy van K. A.-né, a szomszédos falu szeretve 
tisztelt jegyzőjének kedves, fiatal neje, ki három nap 
óta feküdt betegen, kínok között, drága áron vásárolva 
az anyaság boldogságát.

„Istenem, — sóhajtottunk - de borzasztó volna, 
ha első gyermeke élete az ő életét rabolná el“ — el
szomorodtunk, elment kedvünk a sétáról s bementünk.

Alig rá hallottuk, hogy a harangzúgás a fiatal 
asszony elköltözött lelkének szólott, a táviró sürgönyt

Selmeczbánya jövője tehát magának a vá
rosnak kezébe van letéve.

Ha e kéz elég erős, okos és áldozatkész 
lesz, akkor a létalapot képező bányászat és a 
minden oldalról igénybe venni akart államsegé
lyen kívül is e város jövője biztosítva lenne és 
haladása, okszerű adminisztráczió mellett aka
dályba nem ütköznék.

Mind addig azonban, míg Selmeczbánya 
városa önerejére nem támaszkodhatik, bizony
talan — é§ tegyük hozzá — sivár jövőnek néz 
elébe.

KÜLÖNFÉLÉK.
— Személyi hírek. Storch János selmeczi 

dohánygyári igazgató huzamosabb időre szabadságol
tatta magát. Ez időre, a dohánygyár igazgatóságát 
Heigel Albert aligazgató látja el. — Szili oczky 
J a n c s ó János, fővárosi akad, szobrász, a honvéd- 
szobor-ügyben városunkban időzik.

— Horváth Béla főispánunk holnap, hétfőn érke
zik városunkba és elnökölni fog a kedd délelőtti törv.- 
hat. bizottság közgyűlésén és az ugyanazon napon dél
után tartandó közigazgatási bizottsági ülésen.

— A díszpolgári oklevél ünnepélyes átadása 
Horváth Béla főispánunknak a jövő keddi közgyűlésen 
fog a városháza tanácstermének falai között végbe
menni. Tervbe vett nagyobb önnepélyeségek, tekintettel 
főispánunk Bandi fiacskája utáni gyászára elmaradnak, 
de felkérjük nemcsak a t. biz. tag urakat, hanem t. 
polgártársainkat is, hogy a díszpolgári oklevél ünne
pélyes átadásán kedden reggel 9 órakor ünnepi öltö
zetben lehetőleg számosán megjelenni szíveskedjenek.

Bimbó halála. Üdén mosolygott a tavaszi 
napsugár elé; a fakadó virág megirigyelte ; milyen szép 
rózsa lesz majd belőle! S jött a hideg északi szél s 
halált lehelt az üde bimbóra. S a megölt bimbót vérző 
szívvel siratja kitűnő munkatársunk, F e k e t e I s t v á n, 
lyceumi tanár. Hogyne Siratna?! hiszen édes gyermeke 
e bimbó, a 4 éves kis Enimike, kit a kérlelhetlen, kegyet
len halál kiragadott szerető szülei karjaiból. Április 29-én, 
szombaton legyintetté meg a halál angyala dermesztő 
szárnyát a kis bimbó, a kis angyal fölött, s ez elröppent 
oda, hol örök tavasz vtln, hol nincs hervadás! Sirat
ják a szülék mély fájdalmukban, melyben mi is öszinrén 
osztozunk. A szép kis gyermek a vörheny áldozata lett.

— Köszönetnyilvánítás. Azon jóbarátainknak és 
ismerőseinknek, kik édes Emmikénk elhunytával min
ket ért gyászunkban réskt vettek és azt enyhíteni ipar
kodtak, hálás köszönetét mondunk.

Fekete István és neje.
Halálozás. Székely Vilmosáé szül. Schusz- 

ter Irmát e hó 2-án, életének 33-ik, boldog házassá
gának 13-ik évében, hosszú, kínos szenvedéséből 
megváltotta a jótékony halál. Temetése e hó 4-én nagy 

vitt R. városba az asszonyka apjának, e szöveggel: 
Mariska két gyermeket szült s kiszenvedett. A leány 
él, a fiú halva jött a világra.

Nekünk csak az asszonyka férje volt ismerősünk, 
őt magát csak látásból s hallásból ösmertük, de tragikus 
halálának híre annyira meghatott, hogy perczekig szót
lanul állottunk, szemünkből köny gördült s első impulzu
sunk volt: az asszonyka ravatalára koszorút tenni a 
feirattal „Hivatásunk mártírjának — a garami*  nők* __
jeléül annak, hogy a nőt a nők szeretete kiséri a 
sírba, s jeléül annak, hogy felbirjuk fogni: fiatal éleiével 
hányunk életét váltotta meg.

A gyűjtés megindult, a koszorúra minden garami 
hölgy adakozott s ma ott pompázott a ravatalon a 
zöld tölgyfalevél koszorú, melynek közepét fehér szeg
fűkből és havasigyopárból a hit-remény jelképe képezte.

Aztán jött a temetés !
Délután három órákor leemelték a koporsót a 

ravatalról, hogy a födelet reátéve, az utczára (mint az 
itt szokás) vigyék, hol a temetesi czeremónia követke
zett. S férje feljajdult — az anya felsikoltott — az 
apa szeméből köny gördült — a testvérek felzokogtak 
—- a rokonok sírtak — valahol a harmadik szobából a 
dajka altató dala hangzott, álomba ringatva a kis árvát, 
az őszi napsugár utoljára csókolta a fiatal asszohy 
sápadt arczocskáját; aztán sötétség borult reá és fiacs
kájára, ki mellette feküdt az érczkoporsóbau.

A temetés impozáns volt; a részvét megható 
mérvben nyilvánult minden felől. Egész idegenek is el
jöttek, hogy a fiatal asszonyt a sirhoz kisérjék, kit a 
kegyetlen sors három évi legboldogabb házasság után 
a férj oldaláról elragadott.

A falu népe, a vasgyárak munkásai és feleségeik 
lepték el a halottasház környékét, a körül a gyászoló

részvét mellett ment 
maradt 
tanáron

vegbe. A boldogultál özvegyen 
férjén, Székely Vilmos selmeczi bányaiskolai 
kívül, három kiskorú gyermeke, nővére atyja 

es nagy számú rokonság gyászolja. ’
— Adomány. Nagybobrócz község tüzkárosult- 

jainak a helybeli mészáros egylet és a vegyes iparos 
egyesület is 5-5 frt. segítséget küldött.

- Özv. Ocsovszky Markovich Mária úrnő 
,.Honvedszobor“ Gyűjtőivé. Múltkori kimutatás 119 
frt 24 kr. Kassay, 40 év előtti Selmeczi diák. Kassán 
n ■ ’ e ^apPensperger Vllmos gymnasium igazgató M. 
Ovar 6 frt Smialovszky Tibor, 3 frt, Szeitel József 50 
kr, Pesti Gyula 1 frt, Stagelschmiedt Z. 40 kr Sulyok 
Zoltán 50 kr, Gergelyi Tivadár 50 kr. Bornemisza 
LaJvS m :r’ TIafka Nánd0r 50 kr’ Barbinek Gyula 
50 kr, Molnár Jenő 30 kr, Perczel Tibor 1 frt 20 kr 
Franké Kálmán 50 kr, Kovács Emil 50 kr, Riha János 
50 kr, Serencsy Zsigmond 60 kr, Kállay Elemér 2 frt 
Morvay Ákos 1 frt, Kassnity Tivadar 1 frt Fiafh 
3OSk'° p- LŐrÍnCZ 70 kr> Gsán*i  lstvá"
R°ikl\nTS1 a 50 kr’ SepGSy ígnácz 50 kr, Perczel 

\ m a^Tk KamÍU 50 kr’ Miklós
RO1 ^4 O P !Omkr’ °rS2ágh Sand°r 1 frt’ Gsávosy 
Béla 2 frt, Buchelbauer L. 20 kr, N. N. 20 kr p Jehry 
1 frt, Filo János 1 frt, Gott Zoltán 50 kr, Tiszög Céza 
1 írt Szűcs Andor 30 kr, Szapáry Lajos 50 kr, Lucko- 
vils Inire 30 kr, Hertelindy Andor 30 kr, Hallunasek
1 frt, Babochay L. 50 kr, b. Apor József 30 kr, Rutkay
?< ö" ' í1 50 kr, OUaj László

2 fit oO kr, Giller János 60 kr, Tarjossy Béla 30 kr 
Komlosy Béla 30 kr, Melcsiczky K. 20 kr, Buaman 
Dezső 20 kr. Miklovich Jenő 20 kr. Hertelendy Dénes 
20 kr, Plundrich Ferencz 50 kr, Vallner Ödön 30 kr 
N N. 50 kr, összesen : 163 frt 54 kr, mely összeg ren- 
deltetesi helyére juttatott.

— Búcsú van, a tavaszi nagy búcsú. Már csütör
tökön emelkedtek a mindenféle vásáros bódék, s már 
akkor érkezett egy-egy kisebb csapat búcsújáró. Elég 
erdekes, hogy közvetlen a szent képes, olvasós, ima
könyves bódék mellett ott tarkállik a pálinkamérő 
asztala piros, zöld, sárga stb. szinti szeszek készletével. 
Amott meg Laczikonyha, hol levest mérnek. Képzel
hetjük, mily kitűnő az a leves, melynek főalkatrésze a 
paprika , no de hát az is hozzátartozik a vezekléshez 
hogy az ember ne pástétomot egyék. A tömegszállá
sokon mar jó eleve gondoskodtak szalmazsupokról 
már t. i. a hol; mert többnyire be kelt érniök szegény’ 
bucsűsoknak a puszta padlóval; jó az a szegény nép
nek különösen ily hideg, esős időjárásban — pénzért1 
de hát ők belenyugosznak ebbe jámborságukban s áhí
tattal vonulnak ki a kálváriára, hol a hitszónok szent 
beszedőben épülést találnak, melyre bizony a mai világ
ban valamennyien nagyon is rászorulnánk.

Az öreg Bálik János, a selmeczi majoros
gazdák Nesztora múlt csütörtökön meghalt életének 
70-ik évében.

— Bányaszerencsétlenség. Múlt pénteken reggel 
bányaszerencsétlenség történt a szélaknai Károly-akná- 
ban, melynek két emberélet esett áldozatul. Müller 

család állott, s melléjük és rnögéjök a többi gyászkö- 
zönség sorakozott,

A nap búcsúzni készült a földtől s a környék 
ősz papjának éneke búcsúztatta a fiatal teremtést az 
élettől.

A férje a koporsó hideg falára hajtotta fejét, — 
az anya sirt a közönség meghatottan bámult maga- 
elé s a papok között hatodiknak ott görnyedt a falu 
öreg plébánosa, a nyolezvanöt éves kanonok, egyik 
kezével eltakarta szemét, a másikban a viaszgyerlya 
reszketett: sirt a búcsúzó fiatal asszony után, kit ő 
fog talán elsőnek a sirba követni.

A szertartás véget ért, a koporsót beszentelték s 
a menet elindult a domb felé, melyen a templom 
állott, s e mögött, az erdő közelében, mezőktől kör
nyezve a temető terült el.

Ott állottunk a sir körül —- előttünk a fiatal 
fenyves, melyet az alkonypir mint glória övezett, az 
erdő alatt juhok legelésztek, kolompjaik oly busán 
kongtak, a juhászkutyák felfigyeltek. . . .

Az utolsó ének is elhangzott, a férje még egyszer 
felsikolt „Mariska*  — egy pillanatig úgy látszik, hogy 
a sirba akarja vetni magát — a szülök, testvérek újabb 
fájdalom kitörése következett — a juhok kolompjai 
kolompolása is elhallgat — a nép, a tolongó gyerek
raj elnémul — szivünk összeszorul — szemünk elho
mályosul s a néma csendben megindul a göröngyök 
zuhanása, felhangzik a koporsó tompa kongása.

Egy hölgy fris virágcsokrot dob a sirba, egy pilla
natig úgy tetszik: lágyabban hangzik a hantok dübör
gése: azután megint a tompa, rémes hang.

Első impulzusom volt kezemmel fülemet befedni, 
hogy ne halljam a szörnyű zajt — aztán kéjes bor
zongással hallgattam a kövek gördülését, úgy tetszett, 
hogy minden hanttal egy év életemből hull a sirba 
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György és Weisz György vájárok a Károly-akna VTII-ik 
szintje fölött dolgoztak egy főtepásztán és közel hozzájuk, 
a guritónál, Csamai Lajos 16 éves takarító fiú dolgozott. 
Weisz György a munkahelyről egy fesziték elkészítése 
végett Csamai közelébe ment és ekkor Müller a munka 
helyéröl észrevette, hogy a fedükőzet Weisz és Csamai 
oldalán elváladozik és rájuk is kiáltott, hogy onnét 
szabaduljanak, de már későn volt, mert a körülbelül 
4 m. hosszú és 15 m. magas és 4 m. vastag szikla
darab rájuk esett és Csamainak fejét s testét össze
zúzta, inig Weisznak mindkét lábát szétmetszette és 
csak felső teste maradt sértetlen. Mindkét bányamunkás 
tüstént meghalt, inig Müllernek, ki a munka helyén 
maradt, semmi baja sem történt. Gondatlanság vagy 
éppen mulasztással senkisem vádolható, mivel a nagy 
szikladarab mögötti álladéklapot nem láthatta senki 
és a szikladarab elválását sejteni sem lehetett. Felette 
elszomorító azon körülmény, hogy Weisz György vájárt 
özvegyén kívül kilencz gyermeke gyászolja. A kis 
Csamairól érdekes felemlíteni, hogy egy nappal előbb 
még világított mérnökének a bánya bejárásnál és 10 
nappal előbb beleesett egy guritóba 8 m. magasságból 
oly szerencsésen, hogy semmi baja sem történt és 
nagy volt akkor szegénynek öröme, hogy ép bőrrel 
szabadult meg . . . Most ő is csendes halott. A két 
szerencsétlenül járt bányamunkást bányászdiszszél ma 
vasárnap temetik el.

— A törv. hat. bizottságnak holnap után ked
den, Horváth Béla főispáni elnöklete alatt tartandó 
újból felhivjuk a biz. tagok figyelmét.

— A selmeczi czipészek veszedelme. Miután a 
czipőgyár termékei, teljesen elárasztják a helybeli üz
leteket s így czipészeink a tönk szélére jutnak, moz
galom indult meg körükben az iránt, hogy bajuk orvos
lásául részvénytársaságot alakiinak s a hatóságunk s 
főispánunk jóakaratát kérve ki, panaszukkal a magas 
kormány elé mennek.

— Az akad, ifjúsági elnökválasztás, mint azt 
megírtuk, e hó 10-én lesz, de úgy látszik csak egy jelölt 
Huszth Aladár marad és lesz egyhangúlag megválasztva, 
mert a másik jelölt, Cservenka István a jeltöltségtől 
önkényt visszalépett és eddig helyébe más jelölt nem 
lett felléptetve.

— A szoborbizottság rendkívüli gyűlést tartott 
tegnap szombaton Szitnyai József kir. tanácsos polgár
mester elnöklete mellett, melyen 15 biz. tag és Szihoczky 
Jancsó János akadémiai szobrász is részt vett, ki egy 
újabb, kiseb) szobormintát mutatott be. A szobor
minta általános tetszést aratott és miután kivitele 
ugyancsak 8000 frtba azaz annyiba, mint a Tóth 
András szobra kerülne, nem csoda, ha a bizottsági 
tagok nagy többsége oda nyilatkozott, hogy ejtsék el 
Tóth András már elfogadott ajánlatát és tűzzenek ki 
pályázati határidőt a honvédszoborra nézve. Sztancsay 
Miklós a város főjegyzője, ki elismerésre méltó buzgalom
mal fáradozott azon, hogy a honvédszobor még ez évben, 
október 6-án felállitassék, hasztalan igyekezett meg
győzni a b. tagokat, hogy a bizottság már ez ügyben végleg 
határozott és a dolgot már csak jogi szempontból sem 
lehet megmásítani Tóth András szobrászszal szemben, 

a szobor bizottság tekintettel arra is, hogy a szerző
dés még megkötve és a közgyűlés által végleg meg
erősítve nincs, a pályázat kitűzését határozta el. E 
szerint pályázat fog hirdettetni f. é. julius 3-ki lejá
rattal egy oly szoborra, melynek mintája beküldendő, 
8000 írtnál többe kerülni nem fog, 5000 frtot kap a 
szobrász a leleplezéskor, minek 1900. évi márcz. 15én 
kell megtörténnie és 3000 frtot évi 1000 frtnyi rész
letekben. A keddi közgyűlés meg fog kerestetni, hogy 
ezután már teljesen hatalmazza fel a szobor bizott
ságot a további eljárásra és a legsikeresebbnek talált 
minta elfogadására, valamint a szerződés végérvényes 
megkötésére. Sztancsay Miklós főjegyző ezután kije
lenti, hogy e határozat meggyőződésével ellenkezik és 
igy lemond a bizottsági jegyzői állásról. Ezt a biz. gyűlés 
a jegyző érdemeinek élismerése mellett elfogadta és 
helyébe ideiglenesen Vörös Ferencz tb. főjegyzőt válasz
totta meg. A szoborügy a keddi közgyűlésen napi
rendre kerül és bizonyára élénk tárgyalásra fog okot 
szolgáltatni.

— Virtuskodó czigány. Múlt’ hó 29-én szomba
ton az Erzsébet-utczában a czigányok összeverekedtek, 
mint ezt szombatonkint gyakran megszokták tenni. 
Lalik György rendőr szétosztásra akarta őket birni, de 
e közben Laczkó András, már többször büntetett gye- 
kési czigány, ki virtuskodásainál arra is hivatkozik, hogy 
kiszolgált huszár, egy nagy kővel főbe akarta ütni. 
Az igy megtámadott rendőr, hirtelen kirántotta kardját 
és a két csapás egy helyen'egyesült, t. i. á czigánykéz 
és a rendőrkard sujtása és igy történhetett csakis, hogy 
a czigány kezét az élesre fent kard, mintha beretvával 
történt volna, levágta s az csak egy bőrdarabon maradt 
lógva. Á gyorsan érkezett segély a czigányt az elvér
zéstől megmentette, de kezét amputálták. Alig volt 
azonban a virtuskodó volt huszár egy napig a városi 
kórházban, onnét elillant. Most keresik. Az ügyben a 
vizsgálat a czigány és rendőr ellen folyamaiba tétetett.

— Hangverseny a Kolozs-intézet javára. A 
selmeczbányai műkedvelők Iványi Fekete Dezsőné és 
Fekete Emmi urhölgyek szives közreműködésével Cziczka 
Sándor városi karnagy ur vezetése alatt a helybeli róm. 
kath. „Kolos" leányiskola javára 1899. évi május hó 
10-én a városi vigadó termeiben tánczczal egybekötött 
hangversenyt rendeznek. Belépő dijak: személy-jegy 
és karzati ülőhely 1 frt, Ifjúsági-jegy 50 kr. Kezdete 
este J/28 órakor. Az estély folyamán értékes kézimun
kák és egyéb tárgyak fognak kisorsoltatni, mi czélból 
minden egyes belépő-jegyhez külön díj nélkül egy sors
jegy csatoltatik. Jegyek előre válthatók Ács József vá
rosi pénztáros urnái. Felülfizetések köszönettel fogad
tatnak és hirlapilag nyugtáztatnak. — Műsor: 1. 
Schubert: Nyitány a „Dér Teufel als Hydraulicus” ez. 
vígjátékhoz. Előadja a zenekar. 2. Verdi-Singelée. Egy
veleg Aida operából. Fekete Emmi urhölgy zongora 
kísérete mellett, hegedűn előadja: Puky László ur. 
3. Schubert: Mindent hazám teérted. Előadja a zárdái 
növendékek énekkara. 4. Székely: Magyar ábránd. Elő
adja zongorán: Iványi Fekete Dezsőné úrnő; 5. Tompa: 
Levél egy elutazott barátom után. Elégia, Szavalja: 
Pinusz Magda, zárdái növendék 6. Popp : Nagy drámai 
konczert fantázia. Zenekar kiséret mellett, fuvolán elő-

kitörésével felnyögött: „Csak mért kellett annak így 
jönnie? Mért kellett annak a kis, gyenge asszonykának 
két gyermekének lenni.

Vigasztalni akartam ! „Az idő behegeszti szivének 
sebét” — többet azonban már nem bírtam szólni, 
a sírás újból elfogott, vele való együtt érzésem 
jeléül még egyszer megszorítottam kezét s aztán férjem 
karján hagytam el a halottas házat, melyben addig 
egész idegen voltam s melyhez most a részvét fűzött 
oly szorosan, hogy azt hittem szülői házamat hagyom 
el, hol testvérem halálát sirattam meg.

Barátnőm kocsijával várt; én félálomban ültem fel 
s jöttem — haza. . ;

És szemem újra elhomályosul, ha a szomorú dél
után eseményeire visszagondolok ! Ma délután annyit 
sírtam, úgy fájt a szivem, mint eddig még csak kétszer: 
drága fiam halálánál és imádott királynénk elhunyta 
felett.

De most valaki gyengéden megfogja fejemet, 
férjem végtelen jóságos arczába nézek, a szomszéd
szobából gyermekeim nevetése, ugrándozása hallatszik 
— háborgó szivem lecsendesűl, komor gondolataira 
oszolnak — férjem keblére boruluk s elgondolva, 
hogy ott a koporsó után is elsőnek ment a koszorú a 
hit, remény jelképével: én is újból hinni és remélni 
akarok.

* *

s nemsokára én is ott fekszem némán, mereven — s 
mily jó is volna — minek élni, szeretni, örülni szen
vedni, ha a sírban úgy. is minden véget ér.

A közönség oszolni kezdett s én felébredtem 
álmodozásomból. Megfordultam! Előttem a legszebb 
panoráma tárult fel. A távoli hegy ormán kiszögelö 
szikla úgy festett, mint valami rombadölt, elhagyott 
lovagvár; a hegyoldalon elterülő fenyves fái a dértől 
zúzmarától fehérlettek, köröskörül a kopár rétek mezők; 
az égen felhőfoszlányok úszkáltak; a szomszéd falu kis 
házacskáiból békésen gomolygott a füst: s a búcsúzó 
nap mágikus fényt árasztott az egésy tájra!

Mily ellentét! Élet és enyészet vegyest 1
Elöltem: az élet békéje! mögöttem: a sir nyu

galma ! Ott a füstölgő parasztházacskákban ma este piros
pozsgás menyecskék fogják a ^vacsorát tálalni, kedé
lyesen beszélgetve férjeikkel, játszva gyermekeikkel! s 
itt alattam az úri házban mennyi sajgó szív fog vé- 
rezni, s egy kisded sirni-sirni, mintha anyját hivogatná 
hiábá!

Felsóhajtoftam! „Rövid álom az élet, és mégis 
mennyi sebet üt, mennyi fájdalmas nyomot hagy 
hátra. “

Férjem mellém lépett s együtt mentünk a hallottas 
házba kondolealni.

Úgy szerettem volna a megtört férjnek részvé
temet tolmácsolni, de a szó torkomon akadt, a sirás 
elnyomta hangomat, csak néma kézszoritás volt be
szédem s néma kézszoritás volt reá a felelet.

A kis árva ágyacskájában feküdt és békésen szun
dikált. Apja feléje hajolt, reszkető kezekkel félrevonta 
arczocskájáról a kendőt s remegő ajkakkal súgta: 
„Édes piczi, szegény babám.” — majd a kétségbeesés

*
Hogy utolsó soraimat megírtam, azóta egy óra 

telt el. Kinéztem az ablakon : a derűs ég hirtelenül 
elborult, a légben hópelyhek szálldogálnak — reggelre 
fehér lesz a tájék, hólepel fedi el a sirt, hol ifjúság, 
boldogság, öröm temetkezett.

Eisenhutné Irén. 

adja: Wodráska Béla ur, 7. Mozart: Szimfónia-részlet 
(op. 425. utolsó tétel). Előadja a zedekar. — Felhivjuk 
t. közönségünk figyelmét e jótékonyczélu és ritka 
érdekességünek Ígérkező estélyre.

— A polgári dal- és zenekör közgyűlése és 
estélye volt május hó 1-én, hétfőn. A gyűlés d. u. 6 
órakor vette kezdetét Szitnyai József, polgármester 
elnöklete alatt. A múlt évi beszámoló tudomásul lett 
véve, a költségvetés elfogadva. Az egylet tisztviselői 
mind újólag lettek beválasztva, mi fényes jele a beléjök 
helyzeti bizalomnak. A gyűlést a Vigadóban estély kö
vette, mely igen sikerült. Közönség szép számmal volt 
s a műsor minden pontját lelkes tapssal tüntette ki. 
A műsor a következő: 1. Mézes hetek. Induló Rosé 
Györgytől. 2. Szabad hajdú dala. Műdal Szügyi József
től. 3. Nachtschwarmer. Keringő Ziehrertől. 4. Eredeti 
magyar dalok Gáli Ferencztől. 5. Das liegt bei uns im 
Blut. Polka-Masurka Ziehrertől. 6. Dalünnepen. Thern 
Károly tói. Ennek végeztével csakhamar tánezra perdült 
a fiatalság, s mindvégig fáradhatlanul kitartott benne 
zavartalan jókedvvel. Csak éjfél után szakadt vége a 
kedélyes, sikerült mulatságnak.

— A körmöczi Rappaport-féle bányák eladása 
ügyében a múlt napokban itt jártak Chabáda József 
Körmöcz város polgármestere, Dr. Álnon Ede örsz'. 
gyűl, képviselő és Schwartz bányaigazgató, kik. e bányák 
megvételét a kincstárnak ajánlották fel és ez ügyben 
Svehlá Gyula kir. főbányatawáüsos és bányaigazgatóval 
tárgyattak. — A kérdéses bányák annak előfte Körmöcz- 
bánya város tulajdonát képezték ^és vétel utján mentek 
át Rappoport bécsi bankár tulajdonába. Nehézen hisz- 
szük, hogy a bányakincstár e bányák, megvételébe bele 
menne, habár azok az ugyan tikkor itt időzött Knőpfler 
Gyula bányafőmérnök állítása szerint nagy értékkel 
bírnak és jövőben is gazdag áldással kecsegtetnek.

- A Bauman . kerti tekepálya ünnepélyes 
nyitásá a jövő hét valamelyik napján lesz. A lapok 
ideje korán értesíteni fognak. .. 1 '■

— A prásovnai mizéria. E czim alatt panaszos- 
levelet vettünk, melyet a maga közvetlen egyszerűké*  
gében, szó szerint itt közlünk.

Hogy miben rejlik a prasovnai mizéria?*bátor,  
vagyok alább ismertetni és az egészet a t. közönség 
megbirálására'bocsátani

Igaz ugyan, hogy az öreg prasovnaban Vagyis' 
a mostani rendőrkapitányi hivatal kapuja alatt három’ 
év előtt a mészárosok és hentesek mérték a húst és. 
hogy az nem felelt meg á közegészség-, és kőztiszta-., 
ságnak; tény az is, hogy akkoriban tervezték és építet
ték részükre a huscsarnokot,- a mely ma ás tele van 
mizériákkal; megfelel a tisztaságnak, de nem felel', 
meg a közegészségnek, mert az egész huscsarnok. 
rosszul volt tervezve és rosszul van csinálj, ipert k-, 
fülkék úgy vannak -építve,' hógy áz' egyik szomszéd a< 
másiktól egy fél bárányt áthúzhat a drótsövényen ke*)  
resztül: igaz, hogy ez nem történt meg, de megtör-1 
ténhet. ; ■ ■*  -

Ha például egy hentes állandóan ott akarná'- 
áruját árusítani, kénytelen volna mindaddig óit ma* . 
radni, míg a huscsarnokból mindnyájan eltávoznának;) 
de ha ennek a hentesnek, vagy mészárosnak éppejg? 
mondjuk 9 órakor reggel kellene elmenni, a mikor 
közönség legsűrűbben látogatja a huscsarnokot, vagy'- 
ha sürgős teendője van, kjre-bízza 'áruját ? Wajjy zsákba 
rakja és elvigye a hátán,, s AjpiKít tepxtdájél-lelvá-. 
gezte, újra hozza vissza és rakja ki; s mi itt a fő-4 
hiba? az, hogy az egyes, fülkék nem zárhatók el.

Nézzük Budapesten,, vagy más városban milyenek 
ott a huscsarnokok?'' A hentes, ha el akar menni hus- 
fülkéjéből, egyszérüen' bezárja és eltávozik ; itten azt 
nem teheti még, mert húsa könnyen elveszhet, mert 
mindenki csak a magáéra vigyáz és nem törődik a 
máséval. Budapesten a „pudlik” és annak fiókjai 
úgy vannak megcsinálva, hogy a levegő a fiókokat át
járja, mert a fiók ajtaja és a szemközt levő oldal drót
rostával van ellátva s ezáltal benne mindig friss lég
aram van; itt nálunk a fiókok csak papirossá és pénzre 
vannak csinálva; -de. hol a pénz, mely a fiókot meg
töltene?!

A fő hiba, a mely csak előfordulhat és a mely 
a közegészség követelmények nem felel meg, az, hogy 
a fülkék kicsinyek s ha akarná és tehetségében állna is 
a hentesnek, vagy a mészárosnak, hogy áruját a rom
lástól és a légytől megvédje, a hely szűke miatt sem 
teheti meg, mert ha ott jégszekrényt akarna beállítani, 
hol fog ő maga állani; már pedig a hús romlását csak 
jégszekrény használata által lehet megakadályozni. 
Meggyőződhet erről bárki, a ki a henteseknél levő jég
szekrényt megnézi, hogy azok a huscsarnok fülkéibe 
nem férnek el; ép e miatt nem lehet okolni a hentest, 
vagy mészárost, hogy nincs olyan áruja, mely a köz
egészségnek kifogástalanul megfelelne.

Lehetne egy közös jégszekrényt tartani, de annak 
oly nagynak kellene lenni, melyet megint nagysága miatt 
nem lehetne ott elhelyezni; különben akármilyen nagy 
jégszekrény sem felel meg ottan czéljának ; mert abban 
mindenki szeretne ur lenni, már pedig a sok nyitoga- 
tástól a hús megizzadna s romlásnak indulna. De volna 
egy módja annak hogy a bajon segítve legyen, ha 
ugyanis az egyik oldalon a fülkéket elvennék és a 
másik oldalon levőket megnagyobbítanák, hogy ezáltal 
a jégszekrénynek is helye lenbe.

Hogy pedig a közös - sertésól (szállás) felépítése 
hason panaszokra ■ okot ne szolgáltasson, jó ’Volná 
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henteseket egy értekezletre meghivni s velük az ügyben 
tárgyalni előzőleg, nem pedig már azután, mikor a szál
lás készen lesz és rendeltetésének nem fog megfelelni.

— Klincsok Náczó sak a jövő héten fog okos- 
kodnyi. Addig is: ,Pohvalen!“A selmeczi Konfuczius bunkós mondásai.

A kártyában sötét fekete a pikk;
Selmeezbányán mindenféle erőlködések és próbálgatások daczára is 
még mindig uralkodik az áldatlan — klikk.

És a közgyűlés határozhat a mit akar;
A magistratus azon saját tetszése és belátása, kényekedve szerint 
nagyokat — vakar.

Tudjuk mindnyájan, hogy fekete a föld;
De a betegeket és hullákat szállító, a város díszére és büszkeségére 
váló kasztli még mindig — zöld.

—
Némely ember tudománya s szava nagy;

De ha arról van szó, hogy most már tenni is kellene valamit és 
nem csak mindig beszélni, ákkor az esze — befagy.

Hogy Selmeezbányán vasút nem lesz, nagy kár;
De sok ember itt még most és ezentúl is rengeteg érdemeinek 
elismeréséül és véghetetlen eredménydus működésének méltány
lásául kitüntetésre — vár.

Sokan kérdik, hogy jövőben mi lesz?
Ez attól függ, hogy a tömérdek érdemekben megőszült és meg
kopaszodott befolyásos ur — mit tesz.

És a polgár megnyugodni mégis tud;
Ha látja, hogy a mi Kálmánunk, leküzdve sok akadályt, a pályáján, 
mely egy cseppet sem könnyű, a ezél felé dicsőségesen előre — fut.

A városon úgy végig nézni elég szép;
De még szebb nézni, hogy miként botorkál a rossz járdákon, 
kavicsos utakon, homályba burkolt lámpaüvegen át nem sugárzó 
gázfény mellett a — nép.

A városi összetartás csodás;
De hát össze szokta tartani a vezetésére bízott egyedeket és elemeket 
is, jó makkoltatás mellett a — kondás.

De még csodásabb, hogy itt senkisem fél;
Attól a mindenható bírótól, ki igazságos és minden emberi hatalom 
felett, fent a magasban majd — ítél.

(Folytatjuk).

A közönség köréből.
Köszönetnyilvánítás.

Fogadják mindazok, kik felejthetetlen, szenetett 
jó nőmnek, leányomnak, illetőleg nővéremnek korai 
elhunyta alkalmából részvétükkel fájdalmunkban osz
toztak, ez utón is a leghálásabb köszőnétünket.

Selmeezbányán 1899. május 5.
Székely Vilmos. 
Schuszter Antal. 
Krauze Schuszter Gizella.

1899. május 7.

Szklenó-fiirdó'i vendéglő.
A fürdő-évad közeledtével van szerencsém 

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

anyán főévadon át is naponkénti 2 frt- 
éi t teljes ellátás (külön szoba, kiszolgá
lás, reggeli, ebéd, vacsora) kapható.

Különben is ajánlom az általam bérelt és 
régi jo hírnévnek örvendő

S2klenó*fürdcíi  vendéglőt 
mindazoknak, kik jó konyhára, kitűnő ter
mészetes borra, friss sörre és prompt ki
szolgálásra igényt tartanak.

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

Ab Iranler-téle lErssébet-utczai 5T-!k számuházban egy 

bolthelyiség, berendezéssel együtt, május 1-től kiadó. 
Jdell«tte » szcba, 1 konyha, 1 raktár és 1 faraktár. 

Bővebbet a háztBilajdonosnál.

Becses pártfogást kérve, maradok
kiváló tisztelettel

Bokros János,
vendéglős.

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 beszterczebáuyai 
Szalon44- és „llerkiilessí-sörömet. 

— mely sör nálam palaczkokban is kapható — 
kitiiaő boraimat és jó konyhámat.

S£5-"*  Egy pohár szalon-sör nálam csak 6 
krajezárba kerül.

Kérve a tömeges látogatást, maradok 
kitűnő tisztelettel

Ifj. Ochtendung Ignácz.

V 0
Van szerencsém a n. é. közönség becses tudomására adni, hogy a

„Glücksthal Gyula utódja" czég alatt vezetett 
áruházamat 

legújabb, legdivatosabb és legjobb minőségű áruczikkekkel, u. ni.: szövetekkel, női konfektiókkal, valódi 
delén,franczia batiszt, satin, piket, czérna vásznak, valódi szepességi damask teríték, legújabb divatu 
napernyők, ágy- és asztaltakarók, finom csipkefüggönyök és tavaszi divatu női- és férfi divatczikkekkel 

dúsan felszereltem.
A midőn biztosíthatom a n. é. közönséget arról, hogy gazdag választékú áruházamban igen 

jutányos árak, pontos és szolid üzleti kiszolgálás, a legmodernebb igényeket is teljesen kielégítő, dus- 
választéku áruk tartása és eladása által mindkoron főtörekvésem leend nagyrabecsült. vevőim teljes megelé
gedését kiérdemelhetni, egyben kérem szives pártfogását és újonnan felszerelt modern áruházamnak 
meglátogatását.

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

Kitűnő tisztelettel

Weisz Simon.


