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•'—.a * Meg jelen minden vasárnap. —-

A felvidéki pánszlávok újabb 
mozgolódásai.

Ma vasárnap Liptószentmiklóson nagy nép
gyűlést tartanak a pánszlávok oly programmal, 
a mely, ha szigorúan betartatnék, aggodalomra 
okot nem szolgáltatna, és ez tette éppen lehe
tővé, hogy a 17 aláírással ellátott tót szövegű 
kérelemre a hatóság a népgyülés megtartását 
engedélyezte.

A programm röviden ez: A gyülekezet 
üdvözlése, az egyházi törvények módosítása, a 
szövetkezetek, az iskolaügy és közinivelödés, a 
68-iki nemzetiségi törvények módosítása és 
életbeléptetése, a földmivelés előmozdítása és a 
közjogok gyakorlása . . . mind, megannyi olyan 
ártatlan szinezetii programmpont, melyről tana
kodni és disputáim nagyon sokat lehet anélkül, 
hogy a magyar állam integritása ellen támadás 
vagy éppen izgatás történne.

Ámde, ki e jó urak politikai irányzatát, 
báránybőrbe bujt farkas ordításait, ily alkal
makkal nagy garral propagált magyar ellenes 
tévtanait ismeri; ki tudja és hallotta azt, mit 
szoktak beszélni ily fajta népgyüléseken, vagy 
az évenkint megtartott és csehek és oroszok 
által sűrűn látogatott „Zsivenna“ egyesületi 
közgyűléseken: az azt is tudja, hogy mily óri
ási veszélyt rejt az ily gyülekezet a magyar 
állameszme megerősödésére nézve.

Ilyenkor nyílik legjobb alkalma a sok 
— mert sok van — agitátor eredményes mű
ködésének. Ilyenkor kezdi érezni a „halenás“ 
ruházatú, még talán romlatlan hazafias érzelmű 
tót atyafi, hogy ő voltaképpen ezekhez az urak

Petőfi Selmeczbányán.
— A „Selmeczbányai Hetilap" eredeti tárezája. —

E hó 30-án ünnepeljük meg halhatatlan költőnk, 
Petőfi Sándor hősies halálának ötvenéves emlékünnepét 
Selmeczbányán. ebben a városban, melynek falai között 
mint az evangélikus gymnasiuin tanulója egy fél 
évet töltött.

Petőfi, akkor még Petrovich Sándor az 1838/39. 
évnek első semesterét mint első évi rétor a selmeczi 
lyceumban végezte és 1839. évi február havában, 
Lichard akkori igazgató secundája által elkedvtelenit- 
tetve, Selmecztől örökre búcsút vett.

Ez a kemény szivü és a tót nemzetiséggel erős 
rokonszenvet mutatott: Lichard igazgató adott secundát 
az aszódi gymnasiumból tiszta jelessel idejött Petrovich 
Sándornak, de nem a „poesisből inter alia", hanem 
a latin nyelven előadott Magyarország történetéből, 
mert a poesist akkor e tanintézetben Bolemann István 
a híres tudós és előkelő modorú, a tanuló ifjúság 
teljes rokonszenvét, szeretelét bíró tanár adta elő. 
Petőfi még a hittanból és a görög régiségtanból kapott 
itt „primae ex ultimis“-t — alig elégségest.

Annál fényesebben ttint ki azonban Petőfi Sándor 
már akkor, mint kezdő költő az ezen tanintézeten 
működő ifjúsági „nemes magyar társaságiban, mely
társaságba bár csak első éves rétor volt, rendes 
tagnak vették fel.

E társaságbani működésére nézve közöljük itt 
Breznyik Jánosnak Selmeczbányai lyceumi történetéből 
a következőket:

„Petrovich Sándor kétszer lépett fel szavalóul, 
1838. okt. 31-én Csákot szavalva és 1839. jan. 1-én 

hoz tartozik, kik papok, tanitók, sajnos jegyzők is 
és főképpen fiskálisok — és büszke kezd lenni 
ezek barátságára; mert ezek az urak ilyenkor 
nagy barátai a népnek és a „vi“ közöttük 
annyit jelent, mint a magyar emberek közt 
a „te“.

Egyszer — nem is olyan régen — egyik 
„Zsivenna” közgyűlésen a legártatlanabb prog
ramra, a nőnevelés, a raczionális gazdálkodás 
és más eféle téma tárgyaltatott; mert ott jelen 
volt a hatóságnak akkorban igen erélyes kikül
dötte. De a mint a hivatalos közgyűlés véget 
ért és a hatósági erélyesnek ismert közeg a 
színhelyet elhagyta: egyszerre megváltozott a 
szólásmód és a turócz-szentmártoni tót kaszinóba 
beözönlött nép előtt az agitátorok ilyen féle 
épületes beszédeket mondottak izgató hangon: 
„Végre magunk közt vagyunk! Beszélhetünk! 
Hát tudjátok e, hogy ez a föld, melyen lakunk, 
dolgozunk és kenyerünket keressük, nem a ma
gyaroké, hanem a mié n k, a szlávoké; ezt a 
magyarok csak elrabolták tőlünk és most zsar
nokoskodnak rajtunk és rabszolgákká akarná
nak bennünket tenni. Fogjátok-e ezt tűrni ? 
Ugye nem?11 És az összegyűltek kipirulva or
dították: „nem, nem, nem!!“

Ezt a jelenetet a hatósági erélyes kikül
dött közeg persze nem látta, mert nem volt ott 
és békésen hajtotta le este fáradt fejét pihe
nőre abban a tudatban, hogy a pánszláv gyüle
kezet nagyszerű rendben folyt le és ő volt az, 
ki megakadályozta a magyar nemzet ellenes tá
madásokat egyszerű megjelenésével.

így lesz az most is Liptószentmiklóson, a

s mind két Ízben „közdicséretei" érdemelt. Munkáját 
„A hütelenhez" czimü költeményt Szeberényi Lajos, 
az elnök vette bírálat alá, mely a nov. 7-én tartott 
gyűlésben fölolvastatván a bíráló véleménye szerint 
„helyesnek és érdemesnek találtatott arra, hogy az 
Érdemkönyvbe fölvétessék". A szerző e versét saját- 
kezüleg irta be az Érdemkönyvbe. November 9-én 
birálta Soltész Györgynek „A hölgy" czimü munkáját, 
melynek erényeit a jegyzőkönyv szerint jól fölfedező 
és előtünteté, januárius 9-én pedig, mely napon sza
valt is, Reguli Pál „dicséretes munkáját", melyben 
csekélyebb észrevételeket tett. Legvégül a febr. 16-án 
tartott gyűlés jegyzőkönyvében ez áll:

Elolvasta elnök urunk ezek után az iskolai pá
lyától s tőlünk búcsút vett Petrovich Sándor munkáit, 
melyekben a költészet kecse oly kitűnő volt, hogy
meglepve figyelnünk kellett s egy szívvel, szájjal óhaj
tottuk munkáját az Érdemkönyvbe beírni. Vájjon az 
Érdemkönyv tárgysorozata szerint a 19-ik lapon állott, 
de onnan gonosz kezek által kiszakított „A költő 
keserve" czimü költemény a felolvasott munkák egyike 
volt-e, vagy más dolgozat, nem tudhatni. — Az önérzetes 
ifjú, ki Aszódról bizonyítványában ide liszta eminen- 
tiákat hozott, Lichard secundája által elkedvtelenittelve, 
Selmecztől örökre vett búcsút, s tán azért szívesen soha 
sem emlékezett vissza itt töltött napjaira. Nem mond
hatjuk, hogy Selmecz sokat képezett rajta, de tagadhatat
lan, hogy költői ere látható nyomot hagyólag, itt nyílt 
meg legelőször s annak megnyílására a magyar társaság 
nem kis hatással volt." — —

„A magyar literat. iskolai Érdemkönyv
1838-ik esztendőtől fogva

VII. kötet." 

liptómegyei főispán székhelyén, ha ugyan főis- 
páni székhely, mert a főispánok egyálta
lában mindenütt inkább székelnek, mint ott, a 
hol kellene, igazi székhelyükön.

Hát ezen a mindinkább általánosan érez
hető fonákságon mi nem változtathatunk, leg
feljebb arra a tudatra vezethet bennünket, hogy 
a főispánok olyas portentumok, a kik még fa
lusi magányukból, vagy a nagy város zajából 
is kiveszik a kormányzásukra és ellenőrzésükre 
bízott közigazgatási területek kvintessencziáját, 
teljesen megbizva a közigazgatási tisztviselők 
kifogástalan tudásába, eljárásába, jelentéstéte
lébe és megbízható körültekintésébe.

Maradjon ez egyelőre igy, sokáig úgy sem 
maradhat igy, mert a rothadt, korhadt alapo
kon nyugvó alkotmány (óh, e kétértelmű szó 
helyett inkább oda tennők: épitmény) előbb 
utóbb összeomlik.

Ha az államhatalom nem képes vagy nem 
akarja az ily nemzetellenes mozgolódásokat 
megfékezni és maga nyújt mintegy ez által al
kalmat arra, hogy a nemzetiségi tévtanok aka
dálytalanul terjesztessenek: akkor annál ébereb
ben őrködjék nemzeti integritásunk fölött a — 
magyar társadalom. — —

Létezik itt a felvidéken egy „felvidéki 
magyar közmivelődési egyesület”.

Hogy létezik, azt onnan tudjuk, hogy éven
kint vagy városban, vagy fürdőhelyen tart köz
gyűlést, hogy nehány óvodát is létesített és 
hogy a tagok tagsági dijakat is fizetnek.

De hogy ez az egylet eddig hatalmas el
lensúlyozója lett volna a felvidéki pánszláv agi-

Ebben a szürke bekötésü könyvben, mely most 
Jezsovits Károly lyceumi igazgató intézkedése folytán 
a lyceumi Wertheim-szekrényben mint ereklye őriz
tetik, irta be Petőfi Sándor saját kezűleg két 
versét: „A hütelenhez és az „Emmához" czimüt, de ez 
utóbbit egy ismeretlen, elég lelketlen ember kisza
kította.

Kezünkbe volt e könyv és szemünkbe ült a 
köny, midőn hűen szóról-szóra, nem, betürül-betüre 
lemásoltuk „A hütelenhez" czimü, Petőfi Sándor által 
sajátkezüleg irt verset, melyet itt reprodukálunk:

A hütelenhez.
Esküszegte lányka! emlékezzél 
Arra, a midőn: „Ah meg ne vessél", 
így imádva téged, kértelek : 
„Légy kegyelmes én irántam, s szived 
Add nekem, ki csak te néked híved 
Voltam, és leszek, mig létezek !“

Akkoron késő keblemre dűlve,
S a szerűn’ tüzétől fölhevülve 
Ezt. rebegték csalfa ajkaid: 
„Hő szivem tiéd csak, drága lélek! 
Esküszöm, hogy csak tenéked élek, 
Szűnjenek könyüid, bánátid".

Én ez által istenülve lettem, 
És keserves sorsom’ elfeledtem, 
Emma! gyönge karjaid között 
Édenek nyilának énelőttem, 
Nem borultak fellegek fölöttem, 
Tőlem a bú mind elköltözött. 
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tácziónak, hogy oly eszközökkel bírna, melyek 
ezen ellensúlyozást sikeresen lehetővé is tennék; 
annak nyoma sincsen.

Hiszen még magyar lapja sincs, mely a 
pánszláv sajtót ellenőrizné és káros hatásában 
ellensúlyozná!

A pánszláv sajtó Turóczszentmártonból és 
újabban Rózsahegyről is szabadon űzi magyar 
ellenes izgatásait és ha már nagyon is bunkósan 
megy minden ellen, a mi magyar, akkor néha 
napján az államügyész beleavatkozik a dologba 
és csinál a vádlottból egy nemzetiségi mártír
ral többet.

Lapunk hasábjain már többször kifejtettük, 
hogy okvetlenül szükséges volna a fel
vidéki pánszláv agitáczió, különösen 
sajtó ellensúlyozásául legalább is 
egy magyar lap, melynek fennállhatását az 
állam karöltve a felvidéki közművelődési egye
sülettel kellene, hogy lehetővé tegye.

Szükséges volna úgy a társadalom, mint 
különösen a tót Sporityelnák által uralt hitel
viszonyok terén egy sokkalta intenzivebb ma
gyar érdekű mozgalomra, mint a mostan any- 
nyira lábra kapott nembánomság.

Szükség volna oly tanfelügyelőkre a fel
vidéken, kik állásaikat nemcsak, nó hogy be
töltik, hanem a népnevelés terén erélyesen és 
mégis eszélyesen működni tudnak ismerve, vagy 
ismerni tanulva az itteni valódi viszonyokat.

Szóval itt a felvidéken a magyarság érde
kében cselekedni kell, még pedig minél 
gyorsabban; mert a helyett, hogy magyarosodna 
a nép, eltótosodik, mint azt Körmöczbánya vi
dékén a régi német községek lakosainak 
gyorsan haladó eltótosodása is mutatja, miről 
jól mondja a „Magyar Hírlap11 e hó 18-iki szá
mában: „hogy a hazafias népelemet teljes erő
vel kell a pánszláv elemmel való egybeolvadás
tól megvédeni. Az államnak is vannak itt kö
telességei, de a fő súly a társadalmi téren ki
fejthető tevékenységben rejlik s éppen ezért a 
Felvidéki Közmivelődési Egyesületnek első sor
ban kell az ügy iránt érdeklődnie11.

Lapunk régen feltárta mindezt és többször 
mutatott rá azon veszélyre, mely még nagyobb 
részt jó érzelmű népünket a pánszlávizmus ál
tal fenyegeti, de gyönge szavunk elhangzott 
a pusztában és ha az ismételt felszólalásaink 
még most sem fárasztottak ki, azt azon erős 
tudatnak köszönhetjük, hogy elvégre is ezzel 
hazafias kötelességet teljesítünk, melynek szol
gálatában soha sem fogunk kifáradni.

Ám de milly rövid volt boldogságom, 
Milly korán eltüne mennyországom, 
Én ah nem gondoltam volna azt 1 
Estem Édenből nagy pusztaságra, 
És juték keserves árvaságra, 
Marja a bú szivem és hervaszt.

Hő imádod s kedvelőd elhagytad, 
Szivedet te ismét másnak adtad, 
Engem elfeledve, csalfa lény! 
Jól van! én lemondok mindenről már, 
Engemet kietlen puszta hely vár 
Éjszak’ hó födötte bús ölén.

Isten véled hát örökre, édes 
Tárgya hő szivemnek, oh negédes 
Csalfa Emma! isten véled hát! 
Majd ha egykor értem, szinte árva, 
Eljösz: éjszaknak havát bejárva 
Megleled hü Muzsafid porát.

1838. okt. 26.

Petrovich Sándor.

Porát nem lelték meg, de „jeltelen sírjának 
néma csöndjét a nemzeti génius őrzi."-------

Petőfi Sándor fél évi itt tartózkodása alatt először 
a mostan vörös kuti utczának nevezett utczában fekvő 
„Mudrák'-féle házban lakott, onnét azután áthurezol-

KÜLÖNFÉLÉK.
— Személyi hirek. Lovag Berks Róbert 

csász. és kir. kamarás, a Geramb Unió képviselője ez 
idő szerint Karlsbadban tartózkodik. — Szitnyai 
József kir. tanácsos polgármester három heti szabad
ságra ment. — Svehla Gyula kir. főbányatanácsos, 
bányaigazgaló e hó 31-én érkezik vissza Szobráncz 
fürdőről. — Hándel Vilmos ágost. evang. kerületi 
főesperes Radegundra utazott. — S z t a n c s ay Mik
lós városi főjegyző a fegyvergyakorlatokról visszatérve 
e napokban ismét megkezdi hivatalos működését.

— Coburg1 Fülöp herczeg e hó 12-én érkezett, 
mint azt megírtuk, Szentantalba és e hő 21-én utazott 
Németin keresztül el onnét. A rövid időt Coburg 
Fülöp herczeg legnagyobb részt cserkészettel töltötte 
Kauffman Albert szentantali uradalmi erdőmester se
gédletével. E hó 18-án két magasrangu katona tiszt 
egy hadsegéd kíséretében is ellátogatott á szentantali 
várkastélyba és a herczeg ezek kíséretében hagyta el 
Szentantali, Coburg Lipót herczegnek, Fülöp herczeg 
fiának is kellett vojna ide érkeznie, hogy születés 
napját szűk családi körben itt ünnepelték volna meg, 
de a fiatal herczeg, ki Szentantalban született, láto
gatása elmaradt. Coburg Fülöp herczeg, ki feltűnően 
megőszült, annyira szerelte volna e nehány napot, 
szentantali magányában tölteni, hogy még a Selmecz 
városi vasúti küldöttséget sem fogadta, csak annak 
vezetőjét, Szitnyai József polgármestert. -— A pol
gármester előtt azután kijelentette, — hogy 30000 
frtlal hajlandó a Németi-selmeczi viczinális vasút 
költségeihez hozzájárulni, de többbei nem és hogy 
csodálkozik azon, hogy a város belement azon tervbe, 
hogy a vasút csakis., a fémkohóig építtessék, mert 
ez az állomás nem, t,selmeczi, de voltaképpen szent
antali vasúti állomás lesz. Földeinek szükségéit ré
szeit és pajtáit a herózeg kellő kártérítés mellett haj
landó e vasút czéíjáira átengedni, de ingyen semmi 
szin alatt.

— Erzsébet enfiék a Felső-rónán. Felejthetet
len Erzsébet királynénk emlékére a felsőrónaiak egy 
szép kápolnát építettek fel haranggal közadakozásból, 
melyhez hozzájárultak a felsőrónai lakosokon kívül, 
a Miksaaknai, az isíenáldástárói bányamunkások, a 
selmeczi dohánygyári munkásnők, a szélaknai kir. 
bányahivatal, a Selmecz városi pénzlár, a felsőrónai 
és begybányai temetkezési és segélyzö egyesület és 
több adakozók, kik névtelenek akarnak maradni, de 
kik a kápolna költségének több mint felél, fedezték. 
A kápolna felépítésének eszméjét Révay Adolf isten- 
áldástárói bányaallis/.t pendítette meg és a költségek 
fedezésére összegyűlt pénz kezelésével Prácska János 
felsőrónai rendőrbiztOjS. bízatott meg. A kápolna festé
szeti munkálatait Sramek Lajos selmeczi festő végezte 
még pedig igen széppn és tekintettel a nemes czélra, 
nagyon olcsón. A szép kápolna felszentelése ma vasár
nap d. e. 9 órakor*1 lesz és az egyházi ünnepélyes 
szertartást Litassy János hegybányai esperesplébános 
fogja fényes segédlettel celebrálni.

— Egy fiatal asszony halála. Knezovits Adóit 
budapesti ügyvéd felesége született Cathry Vilma életének 
21-ik évében Budapesten e hó 13-án meghalt. Az ily 
korán elhunyt szép fiatal asszony Knezovits Adolf selmeczi 
bányatárspénztári péhztárnoknak mennye volt és férjén 
és a Knezovits családon kívül kiterjedt rokonság gyá
szolja elhunytat.

— Lévai pénzügyigazgatónak, mint jó forrás
ból értesülünk, Eckért Elek pénzügyi tanácsos, lőcsei 
pénzügyigazgatói helyettes lesz kinevezve. Ha e hír 
megvalósul, akkor oly pénzügyigazgatót kapunk, aki 
mig egyrészt már bes^terczebányai pénzügyigazgatósági 
fogalmazó korában jejes tehetségével ritka, szorgalmá
val és munkabírásával kitűnt, másrészt a társadalmi 
téren is mindenütt rokonszenvet keltett. Örömmel üd- 
vözözlnők őt, kit alkalmunk volt ismerhetni, e szép 
hatáskörű állásban !

kodott a Lyczeum fölött fekvő, most Medzni csizmadia 
mester által lakott házba, hol Suhayda Lajos tanár 
csinos nővérével ismerkedett meg és e viszony volt 
főoka annak, hogy Suhayda és ennek befolyása alatt 
Lichard igazgató is1 rósz szemmel nézték a fiatal 
költőt és érdemetlenűl adott rósz kalkulosok által a 
távozásra kényszeritették.

Hogy a mostanj . Medzni-féle házban lakott Petőfi 
Sándor, annak bizonyítéka a többi közt az is volt, 
hogy nevét egyik ablaktáblába véste be, mely ablak
tábla még csak nehány év előtt meg volt és sokan 
látták azon a „Petrovich Sándor" bevésett nevet.

Most ezen ablaktábla sincs meg többé, vagy ki 
tudja kinél van ? !

De az igy elkallódott emlékek helyébe állított a 
lyceumi lelkes ifjúság egy maradandó emléket Petőfi 
Sándornak azzal, hogy a magyar önképzö kört „Petőfi 
kör“-re változtatta és a lyceum homlokzatára saját ke
belében megejtett gyűjtésből egy szép Petőfi emlék
táblát állíttatott fel.

Még 1882. évben az akkori „Sehneczbányai 
Híradó" mozgalmat indított a nagy közönség körében 
is egy Petőfi emlék felállítása iránt; a gyűjtések is 
megindultak, de hogy mily eredménnyel, jobban 
mondva eredménytelenséggel, azt nem tudjuk, csak azt 
tudjuk, hogy eddig a lyceumi emléken kívül, más Petőfi- 
emlék városunkban fel nem állíttatott, pedig, pedig meg
történhetett volna, ha régen nem, legalább most az 
ötven éves emlékünnepen.

— Házasság, Mull kedden, e hó 18-án kötött 
házasságot, mint azt előre jeleztük lapunk műit szá
mában, Z e 1 e n k a Ottó gyulai kir. törvényszéki jegyző 
Jezsovits Emma kisasszonnyal,; Jezsovits Károly 
selmeczi lyceumi igazgató müveit, lelkű, bájos leányá
val. Az esküvő a legszűkebb családi körben és csend
ben tartatott meg a vőlegény gyásza miatt. A meny
asszony tanúja Riesz László, a vőlegényé Heincz Hugó 
volt. A fiatal pár, mely az nap délután vonattal a 
menyecske tótkomlósi birtokára utazott, 76 üdvözlő 
sürgönyt kapott.

— Halálozás. Özv. Mrva Borbála néhai Mrva 
selmeczi bányaigazgatósági irodatiszt özvegye e hó 21-én 
meghalt. Temetése ma lesz az elhunytnak tulajdonát 
képező felső rózsa utczai házból.

— Választások a selmeczi népbanknál. Az e 
hó 17-én Pauer János elnöklete alatt végbement rend
kívüli közgyűlésen a selmeczi népbank részvénytársaság 
a nyugalomba vonuló Tirts Rezső helyébe pénztárnok
nak Papp György eddigi könyvelőt, és könyvelőnek 
Károly Zsigmond selmeczi kereskedelmi és hitelintézeti 
eddigi könyvelőt választotta meg. Tirts Rezső évi 
nyugdiját 640 írtban álapilották meg. Igazgatósági 
tagul, egy évi időtartalomra, Platzer Ferencz válasz
tatott meg.

Öngyilkosság’. Gáspár Márton városi napszámos 
e hó 20-án hajnali 3 órakor azzal távozott el felesé
gétől, hogy öt többet látni nem fogja. Reggel 8 órakor 
Neczpál János majorosgazda a vöröskuti tó partján 
egy férfi kabátot és kalapot talált , és az esetei a rend
őrségnél bejelentene. A nyomozásra kiküldött Aschner 
Ferencz rendőrliszt, csakhamar konstatálhatta, hogy 
a tó partján talált ruha és kalap Gáspár Márton városi 
napszámos tulajdonát képezik. Bizonyos volt tehát, 
hogy a nevezett napszámos öngyilkossági szándékkal 
vetette be magát a vöröskuti tóba. Hosszú kutatás 
után végre Maschek János husáru csarnok szolga egy 
vasmacskával kihúzta a vízből a szerencsétlen ember 
hulláját, mely a városi kórházba szállíttatott, honnót 
tegnap szombaton temették el.

— A selmeczi önkéntes tűzoltó egylet múlt 
vasárnapi közgyűlése a Felső-rónán tartatott meg. A 
Benhardt Adolf által előterjesztett elnöki jelentésből 
kiemeljük, hogy az egyletnek 225 tagja van, hogy a 
mull évben 12 tüzeset fordult elő, hogy Horváth Béla 
főispán és Farbaky István orsz. gyűl, képviselő alapitó 
tagok lettek, hogy az egylet vagyona 8558 frt 69 krból 
áll, hogy az elromlott tömlők pótlására szükségelt 418 
Irinyi költség a várostól volna kérelmezendő. Szolgá
lati érmeket kaptak: Seidel Ágoston, Baker Lajos 
Langenthál Ferencz és Tandler Gyula 15, Czimra Já
nos és Hoschek János 10, Barth Antal, Schvott Lajos 
Malzán Ferencz, Fáber János és Foltin János 5 évi 
szolgálat után. Az elnöki tisztről lemondott Benhardt 
Adolf helyébe Wankovits Lajos! á jegyzői tisztről le
mondott Ács József helyébe Litassy Béla választatott 
meg, A közgyűlést kedélyes mulatság és táncz követte.

— Adomány. A helybeli ágost. evang. orgona 
alap javára a felsőrónai temetkezési egyesület éven- 
kinti 11- irtot adományozott és az első 14 frtnvi évi 
adományát már át is adta. Az ágost evang. egyházköz
ség ez utón is köszönetét mond az egyletnek ezen 
adományozásáért.

— A selmeczi és vidéki mészárosok nyári 
mulatsága a Felső-Rónán e hó 19-én igen 
jól síkéi ült és alkalmat nyújtott a mészáros egylet 
tagjainak és ezek családainak az összetartás újabb 
megeiősö.léséhez.

Szklenó fürdőben az idén annyi a vendé0” 
és hozzá tehetjük előkelő vendég, mint már régen 
nem volt. Sajnos, hogy a fürdötulajdonos nem, hogy 
mindent elkövetne az elhanyagolt fürdő épületek 
és magának az egész fürdőnek a modern igényeknek 
megfelelő átidomilására, hanem mindent a régi álla
potban hagy. Hogy ennek daczára a szklenói°fürdö- 
vendégek, a határozottan gyógyerejü viz használatán 
felül, olt jól érzik magukat, azt leginkább Bokros János 
ottani derék fürdővendéglős páratlan előzékenységének, 
kitűnő jó konyhájának és kifogástalan italainak és 
— mi fő — fölöttébb olcsó vendéglői árainak köszönhe
tik. Aki ezen fürdő vendéglő aránylagos olcsóságáról 
és az ottani konyha kitűnőségéről meggyőződni akar 
az ne restelje az odamenetelt, melyre legjobb alkalom 
nyílik ma vasárnap, a midőn Szklenó fürdőben fényes 
„Anna bált rendeznek, melynek zenéjét az ipolysági 
czigányzenekar szolgáltatja. A sikeresnek ígérkező báli 
mulatságon városunkból is bizonyára sokan fognak 
részt venni. — A bálról lapunk jövő számában hozunk 
tudósítást.

; Az akad, ifjúság” határozata. Lapunk múlt 
számának közleményére, mely az akadémiai ifjúság egy 
határozatára vonatkozik, tájékoztatásul közöljük annak 
egyik pontját: „A selmeczbányai m. kir. bányászati 
és erdészeti akadémia polgársága határozatilag kimondja 
az akadémiai polgárok körében fennálló össszes egy
letek és testületek nevében, hogy 1899. évi julius hó 
10-től 1900. évi julius hó 10-ig semminemű nyilvános 
mulatságot vagy ünnepélyt nem rendez, sem pedig 
más egyletek vagy testületek által Selmeczbányán ren
dezendő mulatságokban rendezői tisztet nem vállal el.“ 
Ezen határozat egy évre szól, tekintet nélkül arra, 
megkapja-e az akadémiai polgárság sérelmeinek or
voslását, vagy sem.

— Annabál lesz ma vasárnap Vihnye fürdőben 
A bál sikere érdekében a rendezőség minden lehetőt 
elkövet. A rendezőség ezúton is felkéri akadémiai if
júságunkat, hogy e mulatságon mint tánezosok részt- 
vetini szíveskedjenek.

— A Vihnye fürdőben felépítendő kápolna 
javara jövő vasárnap, e hó 30-án Vihnye fürdőben 
özv. Ocsovszky Vilmosné és dezséri Boleman István 
dr. kir. tanácsos és fürdőorvos védnöksége alatt mü- 
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kedvelői előadás rendeztetik, melyre már most felhív
juk olvasó közönségünk figyelmét. A programmot la
punk jövő számában fogjuk közzétenni. —Augusz
tus 6-án a közművelődési egyesület gyűlése lesz Vih- 
nyén, mely gyűlés után tánczczal égybekapcsolt estély 
tartatik, melyre szintén felhívjuk a közönség, de külö
nösen amég akkor városunkban időző fiatalság figyelmét.

— Tanítónő választás. G al l é. Anna, Dezseffy 
Aurél volt selmeczbányai kir. járásbiró sógornője, 
okleveles tanítónő, a hegybányai fiiu iskolához tanító
nőnek lett megválasztva.

— A Petőfi- ünnep programmja Még változást 
szenvedhet ugyan a f. hó 30-ára megtartatni tervezett 
ünnep sorrendje, a mennyiben a próbák ma vasárnap 
tartatnak meg, de a főbb pontokat már most is kö
zölhetjük. Ezek a következők:

1. Gyülekezés reggel 9 óra után a Városi Vi
gadónál.

2. Ugyanott egy Petőfi dal s á „Talpra magyar" 
előadása.

3. Félvonulás a főutczán s a Bányaigazgatóság 
előtti téren dal és szavalat.

4. Majd az apácza-zárda. előtti téren dal és 
szavalat.

5. A Szenl-Háromság-téfen dal, a Jókai Mór által 
a Petőfi-ünnepre irt Apotheosis előadása s a budapesti 
Petőfi-társaság küldöttjének alkalmi beszéde.

6. A lyceum előtt dal és. szavalat.
1. A Petőfi-laktá' ház előtt dal és szavalat.
8. Dalt zengve levonulás a Szeni-Háromság-térre 

s szétosztás. ♦— Városunkat a segesvári nagy ünnepen 
SztaHcssy Miklós főjegyző fogja képviselni.

— Postai értesítés. Tudomásomra esett, hogy 
a léveléző közönség, különösen pedig a kereskedők 
némelyikénél azon nézet van elterjedve, hogy az it
teni posta és távirda hivatalnál a felvétel a posták 
érkezésének ideje alatt szünetel. Értesítem a lévelező 
közönséget, hogy e nézet téves, mert a felvétel reggeli 
8—12-ig és, d. u. 2—5-ig, illetve 6-ig soha sem szünetel, 
tekintet nélkül a posták érkezésére. Azonban igen 
Czélszerü ha a közönség az itteni rósz postai csatlakozás 
miatt küldeményeit különösen pedig, a pénzes küldenie-: 
nyékét lehetőleg a délelőtti időszakban adja fel, mert 
ez esetben azok minden irányban még az nap a dél
utáni induló menetekben továbbíthatók.

Fekete Dezső, post. főnök.
— Tálált pénz. F. hó 20-án a kamaraházzal 

szemben, a piarista klastrorn mellett lévő lépcsőkön 
pénz találtatott, melyet az igazolt tulajdonos átvehet 
a rendőrségnél.

— Megszökött tanonczok. Újpestről három 
asztalos tanoncz szökött meg, kiket rendörségségünk 
itt Selmeczen elfogott és kettőt közülök Hegybányára, 
hová valók, egyet pedig Újpestre tolonczoltatott.

— Épül a közös sertés ól a „Dolina" s illetve 
a- vágóhíd mellett.- Mi e helyet nem tartjuk -alkalmasnak, 
mert az közvetlen, közelében van az országidnak és 
különben is szűk terület, Úgy halljuk, hogy Fodor 
József városi állatorvos is más területet, a gázgyár 
.mellett, ajánlott e ezélra, de ez a tanács részéről 
figyelembe nem vétetett. A leginkább érdekeltek, a 
hentes mesterek sincsenek megelégedve az e ezélra 
kiválasztott helylyel. De bár mint legyen is, most már 
csak az a fő dolog, hogy az épülő közös ol úgy le
gyen építve, hogy czéljának teljesen megfeleljen.

— Veszett eb czim alatt megírtuk, hogy Krausz 
Géza v. erdőmester kutyáján a veszettség tört ki 
és több ebet megmart, á miért is a rendőrkapitányi 
hivatal elrendelte az ebek 40 napi zár alá vételét. 
Hogy mennyire indokolt és helyes volt e sok oldalról el
lenszenvvel fogadott határozat, igazolja azon körülmény, 
hogy a budapesti állatgyógyászati akadémia, hová a 
megnevezett eb feje lett küldve, ez esetben a veszett
séget minden kétséget kizáró módon megállapította. 
Itt felemlítjük, lapunk múlt számában „eb marás" 
czimü közleményünkre vonatkozólag, hogy Glázl kutyája 
8 napi megfigyelés alá vétetett és egészségsenek találta
tott. A megmart dohánygyári munkásnőnek tehát a 
marásból semmi komolyabb baja nem lesz, de Glázl 
az ebzárlat be nem tartása miatt meg lesz büntetve.

— Az, adózók figyelmeztetnek, hogy a f. é. 
III. negyedre esedékes adórészletet ez év augusztus 
15-ig fizessék meg, mert ellenkező esetben végrehajtá
sig lesz az behajtva.

Iskolai értesítők.
A selmeczi róm. kath. nagygymnásium érte

sítőjéből, melyet Panek Ödön igazgató állított ösz- 
sze, a következő sorokat vesszük ki:

Az 1898—99-iki. .tanévre a beiratások szeptem
ber 1—3. voltak. Beiratkozott 111 nyilvános és 1 ma
gán tanuló, évközben jelentkezett 2 nyilvános tanuló, 
összesen 114, tehát 7-el kevesebb, mint a múlt tan
évben. Évközben kilépett 8, meghalt 1 s igy maradt 
a tanév végén 105. A tanév szept. 4-én kezdődött és 
junius 29-én végződött.

A rendes előadások szeptember 6-ikától junius 
15-ikéig folytak. Junius 15-én voltak a r. k. hittanból 
a vizsgálatok, melyeken, mint föegyházmegyei biztos 
Podhragyay Pál, helybeli prépost-plébános ur is jelen 
volt. A tanártestületben a tanév elején a következő 
változások történtek : A kegyes tanitórendi kormány 
Bózsa István kegyesrendi, Czeglédy István, Harsányi 
Ferencz és Zánk Gergely világi tanárok helyébe Saláta 
Károly kegyesrendi, Cser Gyula, Illés István és Mifka 
Antal világi tanárokat nevezte ki. — Szeptember vé
gén a Sátoralja-Ujhelybc áthelyezett Saláta Károlyt 

Somogyi István kegyesrendi tanár váltotta fel, ki a 
kegyes tanitórendi kormány intézkedése folytán Podo- 
linba távozván, ennek tantárgyait április 5-ike óta 
Cser Gyula, Hencz Ede, Medveczky János és Zsitvay 
János tanították,

A tornázást Vojtás Mátyás, gymn. rendes tanár 
tanította. Az egészségi állapot a tanártestületben egy 
betegségi esetet leszámítva elég kedvező volt. Nem 
olyan volt ez a tanulók köpött; a városunkban a téli 
hónapok alatt járványosán fellépett vörheny nem je
lentkezett ugyan az intézet növendékei között járvány- 
szerüen, amennyiben csak egy s ez is sikeres gyógyu
lással végződött eset fordult elő; de más, súlyos be
tegségi eset 3 volt s ezek közül egy szervi betegség 
még most is tart; sőt, a mi intézetünknél már 14 év 
óta elő nem fordult, egy haláleset is következett be, 
rövid betegség után, április. 11-én. Egészségügyi intéz
kedések voltak ; Dr. Tóth Imre isk. orvos a tanulókat 
szeptember 28-án megvizsgálta és 17-et újra oltott. 
Jan. 31. és febr. 1. az egésjz intézet sublimát oldattal 
lett fertöztelenilve. Április 18-án a városi főorvos 
trachoma vizsgálatot tartott, de egy ily eset sem for
dult elő. Iskolaünnepélyek r Szeptember 20-án rende
zett intézetünk az oly szonioru véget ért Erzsébet ki
rálynénk emlékére gyászüdnepélyt. A tanártestülettel 
együtt egybegyült ifjúság ngma csendben, a nagy vesz
teség felett érzett fájdalommal hallgatta meg Hencz 
Ede, gynin. tanárnak gyászbeszédét, melyben megható 
színekkel ecsetelte az alig egy héttel az előtt, a genfi 
tó kornyékén lejátszódott borzalmas tragédiát. Vázolta 
a fenkell lelkületű kiráiyrjé szivjóságát, áldozatkész
ségét, majd nemes szereteted különösen a magyar nem
zet iránt, végül az ifjúság emlékébe, imáiba ajánlotta 
védasszonyunkat, kivédés hazánk borús napjaiban oly 
sok könnyűt hullatott nemlétünkért. Deczember 2-án 
Ö cs. és kir. Felségének 50/ik évi uralkodói jubileumát 
ültük meg a hivatalos hálaadó istenitiszteleten való 
részvétellel. Április 11-én, a 48-iki törvények szentesit- 
tetésének évfordulóján iskólaünnepély volt, mely az 
igazgatónak megnyitója után énekből és szavalatokból 
állott, utána istentisztelet volt.

. Hivatalos látogatás. Dunay Ferencz, kir. tanácsos, 
beszterczebányaií tankerületi főigazgató ur 1898. évi 
nov. 9—11. látogatta meg hivatalosan intézetünket; 
meghallgatta minden osztályban ismételten is a taná
rok előadásait és a tanulók feleleteit; megtekintette a 
könyv- és szertárakat s látogatásának eredményét a 
november 11-én elnöklete alatt tartott gyűlésen közölte 
a tanártestülettel. —

A selmeczi apácza zárdái Kolozsintézet értesí
tőjéből közöljük: A beiratááok az 1898-99 tanévre,szep
tember 1-7-éig tartottak. Szept. 7.kezdőttekaz előadások 
is. A tanítótestületben a következő változások történtek : 
Hlavathy József Ivem, hitoktatónak lelt kinevezve, s 
igy elfoglaltsága miatt a polgári leányiskolának csak III. 
és IV. osztályában taníthatta a hittant; az I. és II. 
osztály hitoktatója Perczeíy Károly spgédlelkész lett. 
Perczely Károly az 1898. év végén Nagyszombatba tá
vozván, helyét Ozoray János segédlelkész foglalta el. 
Hidvéghy Árpád segédlelkész helyeit, ki bélabányai 
plébányos lelt Szvoboda Zenó, akadémiai tanársegéd 
lépett a tanítótestületbe. A polgári iskola tanítótestü
lete időközönként tanácskoz'riiányokat tartott; a tanács- 
kozmányok tárgyát jegyzőkönyvbe vette. Szeptember 
12. A polgári iskola fegyelmi szabályinak felolvasása. 
Ezenkívül a fegyelmi szabályok egy-egy példányát min
den egyes növendék megkapta, melyet az intézet Szár
torisz Ferencz, polg. isk. igazgató nagylelkűségének 
köszön, ki saját költségén 1000 példányt nyomatott. 
Szeptember 20. Jelen voltak az intézet növendékei, a 
boldog emlékű Erzsébet királynénkért tartott ünnepé
lyes gyászisteni tiszteleten. Utána iskolai gyász-ünne
pély volt. '

Szeptember 26. Az intézet kápolnájában, ugyan
csak a boldogult Erzsébét királynéért tartott gyász
istentiszteleten vettek részt a növendékek. Szeptember 
29. Dr. Tandlich Ignácz időszaki trachoma vizsgálatot 
tartott, mely alkalomból trachomába szenvedő nem volt. 
Október 4’. 0 Felsége, apostoli királyunk névünnepén, 
az intézet növendékei jelen voltak az ünnepi isteni
tiszteleten. Október 7. Részt vettek az intézet növen
dékei boldogult Goldbrunner Sándor, volt főispán, az 
intézet nagylelkű jótevőjének temetésén. November 10. 
Hatósági intézkedés következtében az elemi leányiskola 
osztályaiban nov. 10-től decz. 10-éig az előadások 
szüneteltek, a városban uralkodó járványos betegség 
miatt, minthogy a tanulók közül is többen a járvá
nyos betegségbe estek. November 30. Szártorisz Fe
rencz, a polgári iskolai igazgatójának névünnepét tar
tották a polgári leányiskola növendékei. Deczember 17. 
A szegény -iskolás gyermekek karácsonyfája, melyet az 
„Erzsébet" jótékony nőegylet tagjai állítottak s ezen 
alkalomból 43 gyermeket ruhával, lábbelivel ajándé
koztak meg; ezenkívül élelmiszereket osztottak szét 
közöttük. A Mindenható áldja meg a nemeslelkü höl

gyeket jótékonyságukért. Deczember 20. Az intézet 
növendékei ének-, zene- és szavalattal egybekötött 
karácsonyi szinelőadást tartottak. Deczember 21. Az 
első időszaki értesítők kiosztása. Deczember 22. Bol
tizár József püspök ur Ő Méltósága 40 frtot volt 
kegyes ajándékozni a szegény iskolás lányok felru
házására, mely jótékonyságát nemcsak ez idén, de 
évek hosszú során át gyakorolja ; ugyanis Ó méltó
sága 25 év óta, minden évben 50 írttal járult a leány
iskola szegény növendékeinek felruházásához. Az ég 
áldása legyen e nemesszivü főpapon! Január 25. 
Podhragyay Pál, prépost-plébános, az elemi leányiskola 
igazgatójának névünnnepét tartották az elemi iskola 
növendékei s ez nap, mint az intézet igazgatójának 
névünnepén, az előadás úgy az elemi, mint a polgári 
iskolában szünetelt. Január 30. Ismét hatósági intéz
kedés közvetkeztében az intézet összes osztályai
ban, — tehát az elemi iskolában már másodszor, — 
az előadások január 30-átol február 27-éig szü
neteltek, a megszűnni nem akaró ragályos betegség 
miatt, bár a polgári iskola növendékei köcül csak 
egy kapta meg a ragályos betegséget ez idő alatt. 
Márczius 15. A nemzeti ünnep alkalmából szüneteltek 
az előadások. Márczius 19. Az intézet védőszentjének 
ünnepén az intézet kápolnájában tartott szent misén 
voltak jelen a növendékek, mely alkalomból Podhra
gyay Pál, prépost-plébános, az intézét igazgatója ma
gasztos beszédben buzdította a növendékeket szt. 
József tiszteletére. Márczius 24. A második időszaki 
értesítők kiosztása, mely után a húsvéti szent ünne
peket megelőzőleg három napi lelkigyakorlatot tartottak 
a polgári iskola tanulói. Április 10. Kubányi Károly, 
Hontmegye kir. tanfelügyelője látogatta meg az intézetet 
s megelégedését nyilvánította. — Április 11. Az 
1848. április 11-én szentesített törvények 51. évfor
dulóján, ének-, zene- és szavalattal egybekötött ün
nepély volt, mely alkalomból Szártorisz Ferencz, pol
gári isk. igazgató lelkes beszédet tartott, a növendé
keket hazaszeretetre s Ö Felsége, apostoli királyunk 
iránt való rendithetlen hűségre lelkesítette. Április 30. 
Az intézet által hozatott 1 fél m. magas gyönyörű 
lourdesi szent Szűz szobrának megáldása, mely alka
lomból ének- és szavalattal egybekötött ünnepély volt 
s Podhragyay Pál, prépost-plébános, szép beszéd kísé
retében lelkesítette a jelenvoltakat a szeplőtlen szent 
Szűz tiszteletére s követésére. Május 1. Májusi szünet. 
Junius 8. A koronázási évforduló emlékünnepe és 
szünet. A tanév nyilvános záróvizsgálalai junius hó 
10-étől 17-éig bezárólag folytak. Junius 17. Hálaadó 
istenitisztelet s a bizonyítványok kiosztása. Az intézet 
főkép az utolsó tanévben, 1000 írton felül áldozott 
iskolai bútorokra és felszerelésekre; különösen a ter- 
mészelrajzi-, természettani-, földrajzi-, történelmi- és 
rajzszerek gyarapodtak.

Klincsok Náczó a zuborkákról.
Zuborka szezon van, mondják zurak mostan 
Zuborkákat esznek zigy hát divatosan, 
De a szeginy Náezkó zuborkához nem jut, 
Mert a zuborkákra „Iónja1- biz’ ki nem fut. 
Nem is vágy zutána zuborka ételnek; 
Inkább nála zilyen gondolatok kelnek: 
Sak nem értem én azt, mért .kell fürdőzködnyi 
Es nyári zidőre messze költözködnyi 
Zolyannak, ki úgyis Styávniezán nyaralhat, 
Jó kis otthonában kényelmesen lakhat. 
Sak ezt tán megunta, muszáj mennyi messze, 
Hogy zélet örömnek jöjjön meg zuj kedve? ’ 
De az öreg Drozsgyák nékem povedálja, 
Hogy nem zéri semmit az ily nyári pálya 
Fáradtan zérkeznek zuraságok onnétp . . ;
Sak zaszt povedalják: legjobb sak a honiét. 
Pedig hej bó prisszám, mennyi pénz megy zigy el, 
Mibul gazdagodja fürdő, szálló, kernyel. 
Es sak szaporodjék magukat a vekszlik, 
Mert költségeket zigy fedezgetnyi tetszik. 
Nem is tetszik sak hogy muszáj zigy tetszenyi, 
Mert zurhatnámságot sak zigy kell fedeznyi. ’ 
Zolyan éretlen ez, mint most a zuborka, 
Mit zegyék meg, kiknek drágán ide hordta 
A furmányos távol tőlünk zeső földről, 
Sak gondolva zasztat, hogy ezzel jól gsöftöl.-------
Én, mint Klincsok Náczó, sak azt povedálom, 
Hogy a zöld uborkát sehogy se ajánlom! 
Ha zöld zuborkáktól tartani kell már nem, 
Zakkor ajánlhatom; addig is: ,,Pohválen“!A selmeczi Kopfuczius bunkós mondásai.

Polgármester (helyetttes) most a Dolfó;
De, hál istennek, csak három hétig tart pünkösdi királysága mely 
hihetőleg nem lesz a megszokott rendet — bontó, ’

Ha jól akarsz élni, csak Szklenóra fuss,
Bokros Jancsinál ottan kitűnő a sör, bor, leves, tészta és a hús.

Szklenón és Vihnyén ma van az Anna bál,
Hány Anna s más nevű leányka álmában majd a házas élet para
dicsomába száll.

Kezdődik most a savanyu uborka,
Nagy jövedelmet fog nyújtani nagyon sok embernek az italt még 
inkább megkívánó, sokat fogyasztó száraz torka.

* . '

■ Meg lesz hát mégis a közös sertés ól,
De hogy olcsóbb lesz-e a sertés hús, mint most, az majd kitudó 
dik — néhol.

A lyceum, akadémia épül,
Csak a selmeczi ut és járda sehogy sem — szépül.

(Folytatjuk).
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Nyilatkozat.

A múlt vasárnapi önk. tűzoltó mulatság alkal
mával köztem és Csányi Ottó önk. tűzoltó alparancsnok 
ur között felmerült szóvitából kifolyólag, az általa el
lenem szóval elkövetett durva sértéseket ezennel vissza 
utasítom. Egyszersmind tudtára hozom azt is, hogy a 
meddig ő lesz az önk. tűzoltó egylet alparancsnoka, 
addig én, több társaimmal együtt, önk. tűzoltók nem 
leszünk.

Chwála Adolf.
* Az e rovatban közlőitekért nem felelős — a Szerk.

HIRDETÉSEK.

Birtok eladás.
Hontvármegyében egy 

nagyobb földbirtok 
gőzmalommal együtt szabadkézből 
eladó az összes gazdasági beren
dezésekkel.

A kiterjedt, szép birtok közvet
lenül a vasúti állomás mellett 
fekszik.

Bővebb tudósitást nyerhetni e 
lap kiadó hivatalában.

XXXXXXXXXXXXXXXXXX

Nagy butorraktár.
Van szerencsém a nagyérdemű közönség 

becses tudomására hozni, hogy a Deák Ferencz 
utcza, Zlinszky-féle házban levő

kész butorraktáramat
dúsan felszereltem különösen a most annyira 
divatossá lett ó-német stilü butorgarnitu- 
rákkal, asztalokkal, székekkel, szekré
nyekkel, divánokkal, mosdó és éjjeli asz
talokkal stb. A midőn biztosíthatom a mélyen 
tisztelt közönséget, hogy csakis kitűnő és di
vatos bútoroknak olcsó áron való eladása által 
óhajtom teljes megelégedését kiérdemelhetni, 

egyben kérem nagyrabecsült pártfogását.
Kitűnő tisztelettel

Grünvald Vilmos.

NAGY JÓZSEFMÜKÖFARAGÓ
(Gulrich J. volt üzletvezetője) 

SELMECZBÁNYÁN 
Dohánygyár-utcza 154. szám alatt elvállal 

mindennemű 

kőfaragó munkát, 
márványkö, sirköjavitásokat a temetőkben 

helyben és a vidéken.
Teljes tisztelettel 

Nagy József, 
mükőfaragó.

Egy a szentháromság téren fekvő két 
emeletes, négy lakosztályból álló, jó kar
ban levő ház

ssabadkézből eladó.
E házban nagy pincze is van, mely 

esetleg 1900. évi január 1-étöl kezdödöleg 

bérbe adó.
Bővebbet megtudhatni a kiadóhiva

talban.

A selmeczi szőllő szálloda
szabadkézből eladó
vagy bérbe adó.

Bővebbet megtudhatni a tulaj
donosnőnél, özv. Vnucskó Fe- 
rencznénél.

HOGYA JÁNOS
VENDÉGLŐS.

Ajánlja a mélyen tisztelt közönség becses figyelmébe, hogy ezentúl a 
kedvelt vihnyei aczélsörön kívül, kitűnő minőségű, direkt szállítású, 
valódi D r é h e r-féle 
dupla márcziusi és 
világos K i r á 1 y-sört 
mér literenként 28 krért.

Ajánlja továbbá va
lódi, természetes fe
hér és vörös borait,
valamint a legfoko-
■ I I........ 

zottabb igényeknek is 
megfelelőnek bizo

nyult jó konyháját. 
Abonomába ebéd, va-
ii..i mi ......................... i, '■

csora havonként 20
frtért, étlap szerinti 
választás mellett 30 
frtért kapható. 

Előzékeny kiszolgálásról gondoskodva van.
Ma vasárnap d. e. friss csapolása a legkitűnőbb valódi Dréher-féle 

sötét és világos dupla márcziusi sörnek!!

Gyári főraktár

mdrássy-ut 29. (í. e.

Gyár: AESÓ-HÁMOIt (Barsmegye.)
Raktár

BECS
I., Seilergasse 1. sz.

mely az 1752-ben 

Selmeczbányán alapított Geramb JT. «J. Unió 
tulajdona, 

saját, vagy .adott rajzok szerint előállít: 
ni i ii <1 e íi íi o m íí e z ils t árú t, 

mint asztaldíszeket, gyüiiiölcstartókat (jardiniéres-készleteket,) girandolokat, 
gyertyatartókat, serlegeket, 

dísz-emléktávgyí lkat és verseny dijakat, 
mindennemű evökészletet gazdag* választékban, piperetárgyakat, stb. stb.

A ki divatárukat, szöveteket és rőfös kereskedéshez tartozó mindennemű áruc: tikíkeket olcsón és kitűnő minőségben vásárolni 
akar, az'siessen i

Weisz Adolf nagy áruházába Selmeczbányán Deák Ferencz u. (Stanga-féle ház.)

Nyomatott Joerges Ágost özv. és Fia könyvnyc indájában, Seljnec: sbányán 1899.


