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SELMECZBANYA ÉS VIDÉKÉNEK VEGYES TARTALMÚ KÖZLÖNY
Kiadó tulajdonos és felelős szerkesztő :

SZENTGYÖRGYI EDE.
Szerkesztőség és kiadóhivatal: Bózsa-uteza 61./III. sz. a. hová 
a lap szellemi közleményei és az anyagi rész is ezimzendő.

i R .1 Ii :
az „Otthon" szépirodalmi havi füzettel:
Egy évre.........................6 frt — kr.
Fél évre...........................3 „ — „
Negyedévre................1 „ 50 „

Egyes szám ára 10 kr.
Egyes számok kaphatók a kiadóhiv.-ban és Joerges A. özv. és fia könyvkereskedésében.

E I. Ö F I Z E 'ff É S í
csak a „Selmeezbányai Hetilap":

Egy évre.......................................  4 frt.
Fél évre......................................... 2 „
Negyedévre.....................................1 ,,

Hivatalos, magán és nyilt-téri hirdetések megállapított dij 

szabásunk szerint számíttatnak és minden általunk közölt 

hirdetésre felvilágosítás ingyen adatik.

= Meg jelen minden vasárnap. ======

Ünnep után.
Megünnepeltük tehát mi selmeczbányaiak 

is méltóan a nagy Petőfi ünnepet.
Részt vett azon a lakosság minden osztálya 

és rétege és oly megható szép volt ez ünne
pelés, hogy azt elfelejteni az azon résztvettek 
soha se fogják.

Hatásos volt a szózat eléneklése után Vörös 
Ferencz főrendező lelkes és lelkesítő megnyitó 
beszédje; éljenzésre ragadta a közönséget a 
Patta Imre által szavalt ,,Talpra magyar"; meg
ható volt az apácza zárdái növendékek Placzida 
nővér vezetése melletti éneke; nagy hatást és 
riadó éljenzést keltett Király Ernőnek a lyceum 
előtt mondott remek beszédje; szépen lett elszavalva 
Robicsek Ede által az „Egy gondolat bánt en- 
gemet"; hatást keltett Szentgyörgyi Edének a 
Petőfi lakta kis ház előtt mondott rövid be
szédje is: de az ünnepély fénypontja a Petőfi 
társaság kiküldöttjének Bodnár Zsigmond egye
temi tanárnak a szentháromság téren gyönyö
rűen elmondott, tartalmas, nagyszabású ünnepi 
beszéde volt, melynek végén szűnni nem akaró 
éljenzés tört ki. Ezután Vörös Ferencz szavalta 
el Jókai Mór Apotheosisát még pedig oly ben- 
sőséggel, elragadó hévvel és hanggal, hogy a 
közönséget magával ragadta.

Az ünnepélyt a hymnus eléneklése fejezte 
be. A felvonult ünnepi menet élén a hegybányai 
bányászzenekar játszott, a közönség pedig köz
ben- közben Petőfi dalokat énekelt, mely dalok

Madonna.
— Egy ifjú naplójából. —

— A „Selmeezbányai Hetilap" eredeti tárnája. —
Emlékszem, még nagyon kicsiny gyermek lehet

tem, Ián alig hat éves, a mikor egy üveges kirakatában 
először láttam meg azt a Madonna képet, a melyet 
még ma is alig győzök csodálni.

Közönséges gyermek ésszel szereltem bele abba 
képbe és ma, a mikor már ugyancsak kivénültem 
gyermekéveimből, még mindig nem tudok megválni 
tőle, sőt ellenkezőleg mindjobban megkedveltem, any- 
nyira, hogy az egyszerű kép végre is nétkülözhetetlen 
tárgyammá vált.

Egyszerű a kép nagyon, de a maga egyszerűsé
gében is lélekemelő, fenséges. Összekulcsolt kézzel, 
fehér gyolcs ruhában áll a Madonna, mit egy könnyű 
kék lepel takar el félig, égnek emelve könynyel telt, 
végtelen bánatát kifejező nagy szép szemét.

Ennyiből áll az egész és épp azért, mert 
semmi túlzott, semmi merészen fantasztikus vonás, nem 
csúfítja, teszi oly feltűnővé, oly széppé a képet.

Kis gyermekkoromban, ha soká el-elnéztem siró 
Madonnámat, az én szememből is mind sűrűbben 
kezdtek hullani a nehéz nagy könnycseppek s ily énkor 
midőn már-már erősen kellett küzdenem a tökéletes 
elérzékenyedéssel, nagyot sóhajtva elfordultam attól a 
képtől, szüntelen azon töprengve, miért is oly szomorú, 
oly bánatos az a szegény festett Nénike.

Ma már — sajnos — sírni, illetve könnyezni 
nem tudok. De a szenvedő és annyi jóságot magában 
rejtő női alak még mindig nagy hatással van reám. 
Asztalommal szemben a falon függ a szép nagy kép, 

szövege kis nyomtatott füzetekben lett a kö
zönség közt kiosztva. A város lobogó díszt öl
tött és az ünnepélyen, melyen a Szent- Antal 
szomszéd községbeliek is saját nemzeti zász
lójuk alatt kivonultak, legalább 6000 ember 
vett részt. — —

Talán ezen ünnepély hatása alatt állva, pen
dített meg Kuti István a „Selmeezbányai Hír
adó" szerkesztője egy oly eszmét, melynek ki
vitelében Vörös Ferencz a veterán hírlapíró és 
szerkesztő már évek előtt buzgólkodott és mely 
eszmének megvalósítását minden erőnkkel mi 
is csak támogatni tudnánk és ha a mozgalom 
megindul, támogatni is fogunk.

És ha ez eszme megvalósul, akkor szebb 
emléket ennél nem állíthat e város Petőfinek.

Az eszme ez: alakítsunk Selmeczbányán 
egy irodalmi és művészi kört és nevezzük el e 
társulatot „Petőfi kör"-nek.

Hogy Selmeczbányán a társas élet, ne 
himezzünk-hámozzunk, rengeteg keveset nyújt 
a szellemesebb életet és mivelődést szomjuhozó 
intelligens elemnek, azt hisszük, nem kell bŐ- 
bővebben fejtegetnünk.

Az egyedüli egylet, mely e téren üdvösen 
működik a gyógyászati és természettudományi tár
sulat. De e társulat, mint azt már elnevezése 
is mutatja, inkább tudományos irányt követ.

Az irodalmi és művészeti Petőfi-körnek 
iránya szintén bennfoglaltatik elnevezésében, 
t. i. az irodalom és művészet ápolása, irodalmi 
és művészi estélyek rendezése, egy társas köz-

azért tettem e helyre, hogy esténként saját gondola
taimba mélyedve, reápillanthassak, az én egyre siró, 
egyre könnyező Madonnámra.

Gyakran rajta felejtem önkényleien tekintetemet, 
ilyenkor gondolatom, merengésem az eltűnt múltba 
vezet vissza. A madonna csak sir, csak könnyezik s e 
szakadatlan szenvedése közepette juttatja eszembe ré
gibb, keserves perczeimet.

Ilyenkor azulán, mintha nem is gondolkodnék 
úgy veszem észre, feszült figyelemmel, fokozódó ér
deklődéssel hallgatom a szép Madonna szomorú 
meséit. —

Elmondja annyiszor és mindannyiszor szomorúb
ban, meghatóbban zsenge ifjú koromban történt bús 
eseményeket, elmeséli, emlékezetembe idézi a régi, 
szivemnek hova-tovább fájdalmasabban eső gyász
időket.

S ha már nagyon, nagyon soká elhallgattam 
szenvedő szép Madonnám beszédét, s ha könnyeinek 
hullása mindjobban és jobban nedvesíti meg halvány 
arczom, felrezzenek s mosolyogva látom: festett Ma
donnám egyformán sir, csakúgy a hogyan azt még hat 
éves koromban láttam, mig az egyre hulló nehéz 
cseppek, elárulják az én akaratlanul ejtett könnyeimet.

Lám . . . lám, nemcsak ártatlan gyermek szív
vel tudtam könnyet ejteni Te érted, Te drága szen
vedő szép Madonna, de most is.

És ha elmeséli annak a szegény, végtelen sokat 
szenvedett fiatal asszonynak szomorú történetét, olyankor 
úgy rémlik, a kép keretében nem is Madonna, hanem 
Ö áll, Ö, a kinek élete talán még göröngyösebb és 
még telvébb volt tövisekkel, a kinek szenvedése, ha 
nem is nagyobb, de akkora volt, mint a Madonnáé.

** * 

pontnak a képezése, mely felkarolja a miivel^ 
társadalom szellemi igényeit és azok kielégíté
sére törekszik.

Ily irodalmi és művészeti körök már majd
nem minden nagyobb vidéki városban léteznek 
és csak nálunk, hol annyi az intelligens elem, 
ne lehetne azt megalakítani ? Nem kell ehez 
egyébb, mint a nemes czél iránti jóakarat és 
összetartás.

Es mily üdvös eredményt tudna működé
sével ezen kör elérni már rövid időn belül, 
arra nézve röviden felhozzuk, hogy társaséle
tünk szétkuszált szálai csakhamar központosít
hatok volnának; hogy társaséletünk, mostani 
üressége, sivársága helyett, egyszeriben nemes 
fejlődésnek indulna; hogy ifjúságunk is, kira
gadtatva a magára hagyott ösvényből, meglelné 
abban otthonát; hogy a körnek szereplésre hi
vatott tényezői hatalmas buzdítást nyernének 
működésükhöz; hogy az irodalom, művészet, 
zene ápolása terén fokról-fokra emelkednénk; 
hogy sok tehetség érvényesülne, mely most al
kalom hián vesztegel; hogy asszonyaink, leá
nyaink is megtalálnák azon szellemi kapcsot, 
mely a nemesebb társasélet föltétele; hogy a 
hazafias érzelmek táplálása is e körben otthont 
nyerne.

Ha meg lesz e kör, mint erős hitünk, hogy 
meglesz: akkor a Petőfi ünnep városunkban 
nem múlt el nyomtalanul.

Mert vollakép, mi volt élted gyermekkorodtól 
mostanig, nem-e a szenvedések Golgotája ?

Nem kellett-e lépten-nyomon, s ha mindjárt 
egy kis ötöm vagy boldogság is ért, mindig fájda
lomba, örökké szomorúságba ütköznöd ?

Úgy látszik vannak előre kirendelt és kiválasztott 
egyének, a kiknek mind örökké szenvedés és bánat, az 
osztály részük.

Vagy tán a szeszélyes sors akarata az, hogy Ki
választott játékszerét mindig ugyanarra a szomorú 
játszmára használja ?

Vagy tán az Istennek rendelése folytán történik 
ez mindig és szakadatlanul igy, a ki igazságos és nem 
bosszúálló?------- Ki a megmondhatója?! ......

Már, mint ártatlan kis gyermek elvesztetted jó 
anyádat, el azt, ki hármatok közül, Téged, mint leg- 
fiatalabbat beczézett, féltett a legjobban. S igy ki let
tél téve egy mogorva, szigorú, ellentmondást nem 
tűrő atya szeszélyes neveltetésének.

Mi jutott Néked osztályrészül a boldog, a kedves 
és gondtalan gyermekévekből ?

Semmi . . . egészen semmi, csupán atyádtól 
való félelmed és iránta táplált vakbuzgó engedelmes
séged maradt meg. S mire egy kevéssé felnőtlél, el
keltett hagynod a Neked mégis csak kedvesen eső 
szülői házat, hogy sok hosszú évet, elhagyottan, egész 
árván tölts el a magas zárda falak között.

Oh! sokan nem tudják mi az egy szerető gondos 
anyát már oly korán elveszteni, sokan nem sejtik, 
mennyivel nehezebb, mennyivel göröngyösebb még 
egy kis gyermeknek is az élet útja, ha hiányzik az, a 
ki könnyeit gondos anyai kezével letörölné arczárói, 
ki nincs jelen, hogy gyengéd, biztató vigasztalásával 
feledtetni tudna minden bánatot, minden kisebb bajt.
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KÜLÖNFÉLÉK.
— Személyi hírek. Lovag Berks Róbert 

csász. és kir. kamarás, a báró Geramb Unió képvise
lője e napokban érkezik haza Karlsbadból s illetve 
Gmundenből. — Dr. T ó t h Imre bányakerületi fő
orvos hivatalos kőrútjából kedden érkezik haza. — 
Sztancsay Miklós városi főjegyző tegnap előtt pén
teken visszaérkezett és hivatalát szombaton elfoglalta. 
— Farbaky István orsz. gyűlési képviselőnk múlt 
csütörtökön innét elutazott. -— Sehol ez Vilmos 
főbányatanácsos, akad, tanár e napokban Szobráncz 
fürdőbe utazik.

— Szeberényi bécsi evang. tábori püspök, Petőfi 
kortársa is szeretett volna részt venni a múlt vasár
napi ünnepélyen és ezért Szklenó fürdőről ide is jött, 
de sajnos megbetegedett és dr. Tóth Imre gyógykezelése 
alatt állva akadályo zva volt az ünnepélyen való résztve
vősben. Az ünnepi menetet azonban a szőllő szálloda 
ablakából, nejére támaszkodva, végig nézte, a mikor 
is a főpapot számosán kalap levevéssel üdvözölték. 
Mint örömmel halljuk, egészségi állapota tetemesen 
javult.

— Nyugdíjazás. Storch János selmeczi dohány
gyári igazgató augusztus elsejétől nyugdíjba vonult. 
A nyugdíjazott igazgató sok éven át volt a selmeczi 
dohánygyárnak szakértelmű és ügybuzgó vezetője. Hogy 
ki lesz az utódja, még nem tudjuk, de annyit tudunk, 
hogy ide dohánygyári igazgatónak, társadalmi állásá
nál fogva is, magyar embert kell kinevezni.

— Névmagyarosítás. Hencz Ede, a jeles 
működéséről és lelkes hazafias érzelméről ismert 
selmeczi kath. nagygymnasiumi kegyesrendi tanár 
vezeték nevét, belügyminiszteri engedelemmel „Hajós“-ra 
változtatta.

— A Petőfi társaság képviselőjének tisztele
tére a múlt vasárnap lefolyt ünnep után a Bogya-féle 
vendéglőbe többen összegyűlvén, arra a meggyőződésre 
jutottunk, hogy közönséges halandók is képesek azt a 
két évezredes mondást bebizonyitani, hogy nemcsak 
kenyérrel él az ember. Bodnár Zsigmond tudósunk 
bámulatot kellő tudásával, szép előadásával elfeled
tette velünk, hogy mit tálaltatott a vendéglős, de ma
gyarázata, szép előadása, melylyel a hozzá intézett sok 
kérdésre felelt, még mindig foglalkoztatja agyunkat, 
gondolatunkat. Oly alaposan fejtegette a mai kor val
lási, bölcsészeti, politikai, jogi, irodalmi és művészeti 
jelenségeit, hogy a nagy olvasottságra valló ellenveté
sekkel, kételyekkel szemben mindig győztes maradt, a 
nélkül, hogy ellenfelén sebet vágott volna. A tudo
mánynak és művészetnek alig van oly ága, a melyből 
ne vett volna érveket állításainak bizonyítására s ek
kor csodálták csak igazán széles körű ismereteit, nagy 
tudományát tisztelői, akiktől csak akkor válhatott meg, 
hogy a vihnyei Petőfi ünnepre jókor érkezhessék meg, 
a hová kilátásba helyezte eljövetelét. Őszinte köszö
netét mondunk e helyen is a Petőfi-társaságnak, hogy 
éppen őt küldötte ki hozzánk képviselőjeként, valamint 
a jeles tudósnak is szives megjelenéséért.

így voltál te is, ily egyedül; s mennyire bána
tosan, nehezen kellett Neked is megküzdened az élet 
apróbb bajaival.

Vaj’h, hányszor ébredtél fel nehéz álmaidból, 
mert könyáztatta kis párnád nem engedett nyugodni. 
Ilyenkor levetted ágyad felett csüngő kis ereklyédet 
— édes anyád képét — s vele tovább szundítva, ál
mod nyugodt, kellemesebb lett, sőt édessé vált, hiszen 
jó anyád szelleme, jó anyád gondos szárnya őrködött 
feletted.

' S mire megnőttél, mire szép, kifejlett hajadonná 
váltál, el kellett hagynod az intézetet. Magad sem 
tudtad örülj-e vagy sem hazajövetelednek. Féltél na
gyon atyád ridegségétől, szigorától, a melytől pezsgő, 
ragyogó ifjúságod semmi biztatót nem remélt.

Félelmed nem is volt alaptalan. Alig, hogy érett 
lettél, férjhez adtak . . . férjhez olyanhoz, a kit, ha 
tisztelni igen, de szeretni soha . . . soha nem lettél 
volna képes.

Szegény leány, esküvőd előtti napon elővetted 
édes anyád képét, ajkad önkénytelen nyílt panaszra, 
bánatod akaratlanul hullott alá sürü könnycseppek 
alakjában.

Panaszkodtál . . . panaszkodtál először életedben 
boldogult jó anyádnak, kinek jósága még mindig erős 
emlék gyanánt lakozott lelkedben.

Végig gondoltad eddigi sivár, kietlen ifjú 
életedet s azután elsírtad tenger mély fájdalmadat, 
számtalan keservedet, hogy egy kevés vigaszt, egy 
parányi boldogságot, egy kis erőt remélj, fiatal élted 
számára.

S mintha jó anyád meghallgatott volna. Téged 
szelíd, megadó, hű felességgé telt és azoukivül egy 
aranyos kis leánynyal áldott meg az ég.

— Eljegyzés. GedeonLajos máv. hivatalnok 
Dálján eljegyezte U r b á n Irén kisasszonyt, özv. Ur- 
bán Miklósné müveit és szeretetreméltó leányát Sel- 
mecz—Bélabányáról.

— A vihnyei hangverseny. Nem tartozom a 
tuczat-kritikusok sorába, a kik a füzfa-sipot is Tyrtaeus 
lantjának tartják s minden kis műkedvelői kísérlete
zést művészetként dicsérnek. Van önálló Ízlésem, az 
igazság rovására nem dicsérek senkit, még a műked
velőt sem, de felteszek annyi műveltséget a műkedve
lőről, hogy nem tömjénfüstöt kíván, mely kábit, 
hanem véleményt, melyből okulást meríthet. E s em- 
pontból szólok a czimbe vett hangversenyről, melyet 
általában sikerültnek ismerek el. A bevezető, melyet 
Bodnár Zsigmond, tanár ur, a Petőfi-társaság képvi
selője adott elő úgy tartalmasságával, mint újszerűsé
gével végig lekötötte hallgatói figyelmét, megadva a 
hangversenynek a Petőfi-ünnep jelentőségét. A jeles 
tudós előadása megnyerő, kedves és meggyőző vala, 
uj felfogásával mintegy további kutatásra indító, ki
emelvén e hangversenyt a közönséges hangversenyek 
fölé. A bevezetői követő müdarabot: a nehéz letétü 
Liszt-féle Szózat-ot, kiváló technikai ügyességgel ját
szotta Ocsovszky Margit kisasszony, a ki a 7-ik pont
nál ügyes kísérőként mutatta be magát. Mindkét játé
káért méltó tapsokat aratotlt. A Troubadour áriát 
szépen énekelte Schuszterné úrnő Göndör Béla ur 
kitűnő zongora kísérete mellett. Lecocq-nak „Fülemile 
és a csiz" duettját is oly kedvességgel (9-ik pont) 
adta elő Berzeviczy Marosa kisasszonnyal, hogy a 
tetszést nyilvánulásai, a tapsok újra, meg újra kitörtek 
énekökre. A duett hatását különösen az a körülmény 
fokozta, hogy a műsor szövege alapjáp olyan matrona- 
féle úrnőt képzeltünk „Marcsa urhölgy ő nagysága" 
személyében s irne. egy 13—14 éves fiatal lány lép fel 
meglepetésünkre a színpadra. Hogy a meglepetés még 
csak azután fokozódott igazán, mikor már nehány 
ütemét hallottuk a duettnek, mondanom sem kell. 
Élvezet volt hallgatni ezt az üde hangot: a Berzeviczy 
Marcsa kisasszonyét, a kiből nagyon könnyen formálhat 
a gondos nevelés művésznőt. A „Vihnye tündéré"-t érzés
sel, kellő színezéssel, helyes költői felfogással adta elő 
Vörös Sári k. a.; Abai Oltó a költő nem méltatlannak 
irta e gyönyörű költeményét. Szívesen tapsoltunk a 
jó szavalónőnek ezúttal is. Bihari Érzelgőjé-t (5-ik 
pont) Pencze Rezső ur keresetlen egyszerűséggel adta 
elő, inkább az előadás correctségére fektetve súlyt, s 
teljesen mellőzve a külső hatásvadászást. A közönség 
jó ízlésére vall, hogy igy is tetszést aratott Pencze 
ur művészi játéka. A tapsokban érdeme szerint osz
tozott jeles kísérője Ocsovszky Margit k. a. A műsor 
6-ik pontját: a Tarantellát nagy bravourral adta elő 
Rüsznyák Ármin ur s oly erővel, hogy a másodszori 
előadást a zongora már nem birta volna ki. Zajos 
tetszés kisérte a fiatal művész játékát. A 7-ik pontot: 
Katona Árpád 'Rópgyos koldusát, e kedvelt melo
drámát mély érzéssel adta elő Ocsovszky Emma k. a.,’ 
a kinek mi nem ilyen leverő szomorú hangulatú müvet 
szántunk, de évek előtti víg kedély hangulatának meg
felelőbb kaczagtató müvet, a minőt már egyszer,

nem emlékszem, hogy mikor, már előadott. Derűt, 
több derűt e fiatal műkedvelőnek. Herczeg Jenő ur 
czimbalomjátékának második része, a frisse élénk han
gulatot keltett s tapsokra ragadott, az első rész, a 
hallgatója kissé hosszúra nyúlt a nagy melegben. 
A befejező „Linquiétude“-őt Göndör Gábor ur igazi 
művészettel adta elő, méltóan fejezve be az oly ki
tünően megkezdett hangversenyt. Ocsovszky Vilmosné 
úrnő büszke lehet kedves műkedvelő gárdájára ; ezúttal 
is kitünően oldották meg feldadatukat. —r.

— A bélabányai önk. tűzoltó egylet f. évi 
julius hó 30. sikerült nyári tánczmulatságot, Anna bált 
tartott. Bélabányán a „Reitschul" nevű mulató helyen. 
A mulatság, melynek költségeit — mellőzve a részvételi, 
dijak szedését — a helybeli önk. tűzoltók közösen viselték 
d. u. fél kettőkor kezdődött s a legszebb egyetértésben 
állandó vig kedély s jó kedv mellett az nap éjfélig 
tartott. Az igazán szépen sikerült mulatságon résztvett 
igen sok szép selmeczi asszony és kedves leány, valamint 
Pauer fő- és Gsányi alparancsnok urak vezetése 
mellett a selmeczbányai önk. tűzoltó egylet is, melynek 
énekkedvelő tagjai derült kedélyükkel s szépen elő
adott és az erdő viszhangja által hatalmasan visszavert 
hazafias- és népdalaikkal az általános jó kedvet csak 
fokozták. Este úgy kilencz óra tájban fáklyafény- s 
a „rákóczi induló" lelkesítő hangjai mellett lejött a 
mulató közönség a dombon levő táncz tértől s egyenesen 
Mendl Frigyes vendéglős „Millenium" iáneztermébe 
tartott, hol a mulatságot hasonló fesztelenség s jó 
kedvvel tovább folytatták. Mendl F. friss söre, Engel 
mentes bora, szolid árai és a mi fő: előzékeny, pontos 
kiszolgálása általános tetszésben részesült.A zenét 3 hegy
bányai bányász zenekar szolgáltatta. Köszönet a szépen 
sikerült mulatságért a bélabányai önk. tűzoltóságnak 
s azok vezéreinek a trium virátusnak : Zálin Á. elnök 
Tonhauzer Ferencz fő- és Vancsó József alparancsnok 
uraknak.

— Uj kir. adóhivatali ellenőr. A selmeczbányai 
kir. adóhivatalhoz ellenőrré kinevezett Petheő Gergely 
állását e hó 1-én elfoglalta.

— Vadas Gábor megőrült. Selmecz városának 
még nem oly régen legnépszerűbb embere, a város 
volt zseniális ügyésze, a jeles ügyvéd és szónok, Vadas 
Gábor hosszabb betegség után megőrült és szerencsét
len, sok csapástól sújtott neje kénytelen volt őt mint 
gyógyíthatatlan beteget a nagyszebeni elmegyógyinté
zetbe felvétetni. Igaz részvéttel viseltetünk a szerencsét
len család iránt.

— Katonaság jön ide, de csak két napra. E 
hó 23-án érkezik Selmeczbányára a beszterczebányai 
16-ik számú honvéd ezred Baranyai Imre ezredes 
parancsnoksága alatt. A mintegy 14-00 emberből álló 
ezred két napot tölt itt és azután Léva s illetve Nyitra 
felé masírozik. Ugyanakkor érkezik városunkba Bene
dek altábornagy is, ki szintén két napot fog itt tölteni. 
Baranyai ezredes már múlt csütörtökön, hadsegéde 
pegig pénteken volt itt, hogy részint a terepet tanul
mányozzák, részint pedig az ezred elhelyezése és élel
mezéséről eleve gondoskodjanak. Mint hírlik, úgy a 
két honvédezrednek Korponán volt időzése, valamint 
a 16-ik honvédezrednek városunkon való átvonulása 
és Benedek altábornagy ide jövetele csak előkészüle
tek a jövő évben megtartandó nagy hadgyakorlatok
hoz, melyek a bányavárosok, tehát Selmeczbánya terü
letén is fognak megtartatni. Azt is halljuk, hogy a 
jövő évi eme nagy hadgyakorlat hü imitácziója akar 
lenni az 1899. évi komoly hadászati műveleteknek. Ha 
ez való, akkor városunk a jövő évben érdekes manő
vereknek lesz tanúja.

— Műkedvelői előadás Zsarnóczán. Mint azt 
előre jeleztük a zsarnóczai műkedvelők által a dolovai 
nábob leánya lett julius hó 30-án előadva. A kik a 
szereplőknek nehéz feladatukhoz jóakaró elnézést elő
legeztek, mint ez rendesen műkedvelőkkel szemben 
megtörténik, azok vajmi hamar azon vették magukat 
észre, hogy a darab főbb szerepei oly erőkre vannak 
bízva, kik a konvenczionális elismerésre nem szorulnak, 
de a szigorú kritikát is sikeresen kiállják. A szerep
lők, különösen a szép szereplő nők, valóságos ihlettel 
és művészi biztossággal játszották nehéz szerepeiket. 
A nézőteret betöltő előkelő és szép számú közönség 
nem is fukarkodott tetszésének sürü és élénk nyilvá
nításával. Szentirmayné szerepében Elsász Stefiké kis
asszony kellemes megjelenésével és kedves találó ele
venségével oly pompásan játszott, hogy a hálás közön
ség minden megjelenésénél élénk tetszését nyilvání
totta. Jób Vilmát Elsasz Regina kisasszony adta oly 
szépen és tele érzéssel, hogy ezért hivatásos színészek 
is megirigyelhették volna. Trostler Olga kisasszony ki
tünően élte magát bele Domaházyné szerepébe és ele
gáns diserét játékával sok megérdemelt tapsot aratott. 
A férfi szereplők közül Elsász Emil ur mint Tarján 
főhadnagy, Gzobor Gyula mint Szentirmay, Hoffmann 
Lajos mint Biliczky kadét, Lábay Gyula mint Merlin 

Óh azóta Sokkal vérőfényesebb, sokkal megelé- 
gedettebb volt életed. Te rajongva csüngtél kedves 
kis gyermekeden, kire anyai jóságod kétszeresét hal
mozód, mintegy kárpótlásául a nálad hiányzott anyai 
gondosságnak.

De, mert több éven át számtalan rettegés és 
aggódás között, mégis boldognak volt mondható léted, 
azzá tette mosolygó kis gyermeked, ó mért kellett, 
hogy a sors megirigyelje a nagyon is megérdemelt 
boldogságodat, mért kellett, hogy Téged végre is ke
served és soha nem múló bánatod által örökké vi
gasztalhatatlanná, tökéletesen elkeseredetté tegyen.

Egyetlen gyermekedek mért kellett meghalnia?! 
Irjak-e hát többet erről, ecseteljem-e a szülők, 

de különösen a lesújtott anya bánatát, végtelen 
szenvedését ?

Nem . . . inkább félbehagyom. Nem érzek annyi 
erőt magamban . . . nem hiszem, hogy képes lennék 
leirni e szegény asszony, a sors csapási közepette oly 
sokat szenvedett nő, jó anya óriási fájdalmát.

Maradj hát fájdalmadban vigasztalanul!

** * *

Elég . . . elég szent Madonnám . . . Tovább 
nem hallgatlak . . . nem . . . mert meséd szomorú 
nagyon s mi még szomorúbb az, hogy talán, igaz is.

Behunyom szemem, hogy ne lássam szenvedő 
arezodat, behunyom szememet, hogy ne lássam egyre 
hulló könnyedet, ... szaladok . . . sietve rohanok 
szobámból, hogy senkitől sem látva, igaz, szánalmas, 
szívből jövő bánatos érzelmeimet némikép lecsilla
píthassam.

Clement Ernő.
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báró kitőnőeknek váltak be. A kisebb szerepek szinte 
jó kezekben voltak. Mindnyájuknak bőségesen jutott 
a tapsból. A színdarab betanításának fáradalmas és 
kitartó munkájáért Elsász Emil joghallgatóé az érdem. 
A sikeres rendezés körül Czobor Gyula és Lábay 
Gyula urak buzgólkcjdtak. A színdarab végeztével, mi
sem természetesebb, tüzes tánczra perdült a szép szám
mal egybegyült fiatalság s a táncznak csak a késő 
hajnali órákban, akkor is a mamák megfellebbezhet- 
len kívánságára szakadt vége. Az anyagi eredményről 
jövő számunkban fogunk beszámolni.

— A hegybányai szünidei gyermektelepre e 
hó 1-én érkeztek meg Budapestről a szünidő második 
felére ideküldött gyermekek.

— A lyceumi építkezés serényen halad. Minden 
hiresztgetésekkel szemben már előre is figyelmeztetjük 
a t. szülőket, hogy a beiratások, pótló- és javitó vizsgá
latok a rendes időben lesznek, mert a vállalkozónak 
is érdekében áll, hogy az építkezést a kellő időben 
befejezze.

— Turista kirándulás. Azok a t. turisták, a kik 
a magas Tátrában f. hó. 20-án tartandó közgyűlésen 
és azzal kapcsolatos négy napi kirándulásban részt 
akarnak venni, e hó 10-éig jelentkezzenek Fekete Ist
ván lyc. tanárnál, hogy a jelentkezők neveit a központba 
felküldhesse, mert csak idejekorán jelentkezők részesül
hetnek vasúti kedvezményben, elszállásolás-, ellátás
kocsi s egyéb kedvezményekben. A kik a magas Tát
rát még nem látták, ez a legkedvezőbb alkalom arra, 
hogy négy nap alatt olcsón bejárjáK Magyarország 
világhírű természeti szépségeit.

— A lengei önkéntes tűzoltóságot, mely Zim- 
mermann Vincze kincstári erdővéd parancsnoksága 
alatt állott a barsszentkereszti szolgabiróság kötelező 
községi tűzoltósággá változtatla át és az eddig önkén
tesen müköcjő egylet szerény vagyonát is hivatalos 
kezelésbe vette. Sajnos azonban, hogy mostan a tő
szomszédságunkban fekvő Lenge községben sem ö n- 
kéntes, mert ez hát hivatalosan meglelt szüntetve, 
sem kötelező tűzoltóság nem létezik, legalább léte
zésének semmi jelét sem adja. Kérdést vagyunk tehát 
bátrak intézni a barsszentkereszti szolgabirósághoz az 
iránt, mikor fogja az elég üdvösen eddig működött 
önkéntes tűzoltóságot — de tényleg — kötelezővé 
átalakitani és hol és ki által kezeltetik a lengei volt 
önkéntes tűzoltó egyletnek e nemes czélra szánt pénze?

— Rónán a Róza szállóban vig élet folyik, min
den szép, jó és olcsó csak a felszolgáló pinczérnek 
kellene a nyelvére ragasztani az ismert feliratú czédu- 
lákal : nyelvében él a nemzet.

— A selmeczi törv. hat. bizottság' augusztus 
havi rendes közgyűlése, mint azt lapunk múlt számá
ban közöltük, e hó 8-án, holnap után kedden lesz. 
A közgyűlésen, melynek tárgysorozatából a fontosabb 
pontokat alább közöljük, alkalmasint Szitnyai József 
polgármester fog elnökölni. A tárgysorozatból kiemel
tük a kővetkező pontokat :

A polgármester jelentése a közigazgatás és háztartás 1899. 
évi julius havi állapotáról. — A nagyméltóságu m. kir. belügy
minisztérium f. é. 69770. sz. rendelete a Láng-féle ház megvételére 
vonatkozó közgyűlési határozatnak jóváhagyása iránt. — Ugyanan
nak f. é. 69780. számú rendelete a Lupták Pál részére átengedett 
110 négyszögöl terület elidegenítése ügyében. — A tanács előter
jesztése a városi pénztárak rovancsolásáról s értekeik megvizsgálá
sáról. Tanácsi előterjesztés a t. főorvosnak kiküldése iránt a magyar 
orvosok és természettudósok által Szabadkán tartandó közgyűléshez.
— Tanácsi előterjesztés az ágostai hitvallású evang. egyház, valamint 
az izr. hitközség 1900 évi segélyzésének megállapítása tárgyában.
— Tanácsi előterjesztés a Pales-féle háznak megvétele iránt a.jár
vány hórház ezéljaira, első Ízben való tárgyalás ezéljából. — A 
felső-rónai vízvezeték ügyében beadott ajánlatok elbírálása sav. 
tanács erre vonatkozó javaslata. — A gazd. tanácsnok, a v. mérnök, 
a v. erdőmester jelentése julius havi működéséről s aug. havi teen
dőikről. — Tanácsi előterjesztés Kis Frigyes tb. rendőrfogalmazó 
részére 30 frt jutalomdij engedélyezése iránt. — Tanácsi előterjesztés 
a hodrusbányai két tanító részére 30—30 frt. jutalom engedélyezése 
iránt. — A tanács előterjesztése a külön sírhelyek rendezéséről s 
az azokért befolyt pénzek kezeléséről szóló szabályrendelet módo
sítása iránt. — A város tanácsának javaslata a Nitnausz Gyuláné 
született Scheimer Máriával kötött szerződés tudomásul vétele iránt-
— A szénásfalvi városi földbirtok árverésének eredményéről szóló 
jelentése a v. tanácsának. — Sopronmegye közönségének megkere
sésére a borhamisítás meggátlása tárgyában az országgyűlés képvi
selőházához intézett feliratának támogatása iránt.

— „Krétarajzok“ czim alatt jelenik meg legkö
zelebb Gsapkovich János munkatársunk kis müve, mely 
a lapunkban közlött és még más tárczaczikkeket és 
novellákat foglalja magában. A teheíséges kezdő iró 
e müvét lovag Berks Róbert neje ő méltóságának 
ajánlotta. Ara 1 frt. s kapható lesz a szerzőnél. Igen 
melegen ajánljuk t. olvasó közönségünk figyelmébe ezt 
a selmeczi Panonnia könyvnyomdában nyomatott, csinos 
kiállítású müvet.

— Legújabb szenzáczió. Szinte hihetetlen, mire 
képes manapság a kereskedők élelmessége. A hírne
ves Párisi Nagy Áruház Budapest, Kerepesi ut 38. 
oly páratlan kedvezményben részesíti vevőit, mely 
általános feltűnést kelt. E fenomenálisan berendezett 
áruház ugyanis fényképészeti műtermet létesített, ahol 
bármely arczkép után egy művészies kiállítású 60 cm 

magasságú fényképet készíttet s ezt vevőinek minden 
10 frtnyi bevásárlásnál ingyen adja, csakis a diszes 
(passe partout) számit fel 1 frt 50 krt. Valóban cso
dálatos, hogyan lehetséges éz, mert a kép oly szép 
kivitelű, hogy 10 irtot testvérek között is megér, az 
áruk pedig, legyenek azok tdiszmü- és játékáruk, por- 
czellán-, üveg és bőráruk, vasbutorok, férfi-, női divat 
áruk, teljes konyhaberendezések, nászajándékok stb. 
mind szolid, jóminőségüek és emellett olcsók. Az árak 
szabottak, miáltal tulkövetelés is ki van zárva. Kívá
natra képes nagy árjegyzéket ingyen és bérmentve 
küld a czég.

— Nyári mulatságot táncczal egybekötve rendez 
ma vasárnap a hegybányai temetkezési egylet a hegy
bányai lövölde helyiségben. Kezdete d. u. 3 órakor.

— Vihnye fürdőben tánczestélyt rendeznek 
ma vasárnap a Felvidéki Magyar Közművelődési Egye
sület javára. Kezdete 8 órakor' este, belépti dij 1 frt.

— Főlövészet van ma a selmeczi városi lövöl
dén, melyen a tagok élénk részt vesznek. A fölövé- 
szet reggeli 8 órától esti 8 óráig tart. Társas ebéd 
azonban nem lesz az idén.

— A kanyaró vörheny járvány még egyre 
tart A múlt héten is egy gyermek a kanyaró, egy 
pedig a vörheny áldozatává lett. Újból kifejezést adunk 
azon komoly aggodalmunknak, hogy a közelgő ősz még 
rosszabb állapotokat fog szülni és felhívjuk ismétetlen 
erre nagy felelőséggel tartozó illetékes hatóságunk 
éber figyelmét, hogy a közegészség terén a szük
séges intézkedéseket (járvány kórház, csatornázás 
vízvezeték, a város tisztántartása stb. stb.) haladék
talanul meg tegye.

—- Érdekes tűzoltói kísérlet lesz ma vasárnap 
reggel a szélaknai lövölde alatti Lobkovitz tárói bá
nyán az „Eberhardl" féle tűzoltói anyaggal. A kísérlet 
égészen izolált helyen lesz a bányatüzoltóság közre
működésével és Waltersdorfer Pál budapesti droguista 
segédkezébe mellett. A kísérlet abból fog állni, hogy 
egy farakást és egyéb könnyen gyuló anyagokat meg- 
gyujtanak és az igy támadt tüzet a nevezett anyaggal 
oltják el.

— A málna szedés sok szegény embernek 
rövid ideig kis mellékkeresetet nyújtana, különösen az 
idén, a mikor bő málna termés van. Ezt fel is használ
nék, a mint fel is használják elszegényedett, a folytonos 
nyomorral küzdő bányamunkásaink asszonyaik, gyer
mekeik, különösen a nagy szegénységben élő bankaiak. 
Nem tudjuk megérteni azonban, hogy e nyomorult 
kenyérkeresetet is megnehezitik azzal, hogy m i n d e n a 
selmeczi városi erdőben málnát szedő
nek naponkint 5 krt kell fizetnie. Ki határozta el e málna 
szedési adót, kinek lesz az fizetve, hol lesz az elszá
molva és mi jogon lett az kiróva ? Hál nem ember
baráti kötelessége-e a mai nehéz és válságos időben 
minden egyesnek, annál inkább egy községnek, mint 
városunknak is, ez elnyomorodolt nép kenyérkerese
tén segíteni, azt előmozdítani nem pedig ily, — erő
sebb kifejezést nem akarunk használni — félszeg in
tézkedéssel megnehezíteni ? Hát szedesse le a málná
ját a város maga! Ezeket a panaszos sorokat kaptuk. 
Mi utána jártunk a dolognak és illetékes helyen arról 
értesülünk, hogy a málna szedés a városi erdőkben 
egyáltalán tiltva van és az 5 kr legfeljebb úgy fizet
tetik, mintha balyu fát venne az illető. Bármint le
gyen is, mi a dologba tásztán akarunk látni.

— Emberölő szamár. Korén Mályás selmeczi 
lakos 10 éves fiát. Szitnyatőre egy majoroshoz 
szolgálatba adta, a ki sertéseknek és egy csacsinak 
őrzésével bízta meg a fiút. F. é. julius 30-án a fiú 
megunván a heverést a mezőn, a csacsival versenyt 
futni akar lés hogy a füles őt el ne hagyhassa a kötőféket 
saját dereka körül kötötte. Az egy ideig türelmesen visel
kedő szamára helyzetet csakhamar tűrhetetlennek találta 
annál is inkább, mert a legyek bántották és igy gyors 
iramodásnak indult, melyet a fiú ki nem birt, elesett ésáa 
neki böszült szamár állal addig vonszoltalott a köves ta
lajon, mig a fiú agyveleje kifrecscsent. A vizsgálat ugyan 
folyamatba tétetett, de vájjon mi büntetés vár a sza
márra, mint emberölőre, azt nem sikerült egyelőre 
megtudni. Mennyiben vádolható a szolgálat adó, annak 
megállapítása a vizsgálat feladatát képezi.

— Színészet Selmeczbányán 1 A múzsa végre 
valahára városunkat is meglátogatta. Tegnap költöz
ködött hozzánk dobszó stb. melleit. Templomát az 
Erzsébet utczában, a városi óvoda melletti téren állí
totta fel és művészetét nyomban ragyogtatta nagy
számú intelligens ulczai (?!) közönség jelenlétében. 
Oh! ti boldog Selmecziek, ti! Menjetek oda, nézzétek 
és csodáljátok ! Tragédiák játszódnak le a múzsa temp
lomában, a szereplőknek pedig — a mi a legfurcsább — 
teljesen egyforma a hangjuk, beszédjük bedig mintha 
a föld mélyéből jönne?! A szereplők különös külső 
behatásnak vannak alávetve. Mozgásuk, összes tetteit 

e külső bűvös erőtől függnek (??!) Tekintsétek meg 
ezt a világcsodát, ti irigylésre méltó selmeczi polgárok ! 
A belépti dijat, a színigazgató, (?) hogy múzsa 
templomát minél sűrűbben látogassák meg és olcsón 
élvezzenek csekély 1 krajczárban (2 fillér) állapította 
meg. Kéri ez utón is tisztelettel a selmeczi müpártoló 
közönség becses pártfogását!

— A 40 napi ebzárlat, miután ezen időn belül 
eddig az ebek közölt veszettség elő nem fordult f. hó 
10-én megszűnik, nem csekély örömére az eblartó 
közönségnek, nó meg talán az ebeknek is.

— A borértékesitő-szövetkezetek ellen. A 
szőlős gazdáknak azt az üdvös mozgalmát, a mely a 
borértékesitő szövetkezetek létesítésére irányul, rossz 
szemmel nézi a borkereskedőknek hamisításért comp- 
romilált és compromitálható csoportja. El is követnek 
mindent, hogy a gazdák oly üdvös törekvése elé gátat 
vessenek. Minthogy maguk nyíltan nem vehetik föl a 
harczot, avval a fogással éltek, hogy a velük összeköt
tetésben álló vendéglősöket rukkoltatták ki a gazdák 
ellen. Mindenféle hazug híreszteléssel akarják megtévesz
teni a vendéglősöket, hogy a Nagy-Váradon tartandó 
országos kongresszusukon a borértékesitő szövetkezetek 
ellen állást foglaljanak s azok létesítésének megakadá
lyozására kérjék a kormányt. Minthogy a tisztes vendég
lős érdeke azonos a közönségével és a gazdákéval, 
azaz nekik is csak az a törekvésük, hogy tiszta, jó 
borhoz könnyen és méltányos áron juthassanak Ezért 
a vendéglősök tekintélyesebb része a borértékesitő 
szövetkezetek eszméjét pártolja s ily értelemben hatá
rozottan küzd a „Vendéglősök Lapja®, ez a 15 év óla, 
Ihász György szerkesztésében megjelenő szaklap, a 
mely abban fáradozik, hogy a borértékesitő-szövetke
zetekkel kapcsolatosan mielőbb a vendéglősök is ala
kítsanak országos fogyasztó-szövetkezeteket. Az eszme 
sikerét az ország érdeke kívánja. Bővebb informáczió- 
kat a „Vendéglősök Lapja11 szerkesztősége ad : .Buda
pest, VII. Akáczfa-ulcza 7. A „Vendéglősök Lapja11, a 
mely kéthetenkint csinos kiállításban, 14 oldalon gaz
dag tartalommal jelenik meg, egész évre 6 frt. Mint
hogy több mint 3000 vendéglőbe és szállodába jár, 
hirdetésekre igen alkalmas a „Vendéglősök Lapja.11

— Vízbe fűlt gyermek. Tópatakon julius 28-án 
Kovács József tópataki molnármester 18 hónapos Géza 
fia a háznál levő kertben testvéreivel jálczadozolt 
miközben a kertben elhelyezett három méter mélységű 
vizfogóba esett és abba belefult. A vizbelefult gyermek 
szülei ellen, gondatlanság miatt, megindították a fenyitő 
eljárást, a mi elretentő például szolgálhat azon szülőknek, 
kik gyermekeiket kellő felügyelet nélkül hadják. A 
gyermek bonczoltatott és a vizbefulás állapíttatott 
meg a halál okául.

— Budapest—Paris. Már csak néhány hónap 
választ még el a párisi kiállítástól, azért ki ne gondol
koznék már most azon, hogy miképpen jusson Párisba, 
azokra a nagy napokra, a melyeknek fénye, ragyogása 
káprázalba fogja ejteni Európával együtt az egész vi
lágot. Minket magyarokat még egyéb is vezet, a mikor 
a francziák nagy ünnepére gondolunk: a revanche. 
Ok eljöttek emelni ragyogását a mi ezredéves nemzeti 
ünnepünknek, mi kimegyünk hozzájuk, viszonozni barát
ságukat, visszaadni lekesedésüket. Azokat, a kiknek 
már eddig is gondot okozott a kirándulás módja 
bizonyára kellemesen fogja meglepni nehány úri ember 
prospectusa, a mely a magyarokat társas kirándulásra 
szólítja fel. Nem afféle megszokott társas kirándulásról 
van szó, a milyeneket egyik-másik vállalat most is hir
det, és a mely megoldottnak hiszi feladatát azzal, hogy 
az utast Párisba szállította és ott neki étkezési utal
ványt ad egyetlen vendéglőre, hanem egy nagy nemzeti, 
megnyilatkozásról, a melyre egy előkelő, úri emberek
ből álló társaság szólítja a magyarságot. A mozgalom 
élén Thoroczkay Viktor báró, Dessevffi Arisztid képvi
selőházi titkár áll, a vállalat tervezője és igazgatója 
pedig Somogyi Nándor. A kirándulás prospectusa, el
tekintve attól, hogy a mozgalom nagy részben jótékony 
czélt is szolgál, rövid idő alatt rendkívül népszerűségre 
tett szert. A nagyszábásu tervezetnek az a rövid ext- 
ractuma, hogy a ki most előre bejelenti részvételét a 
kirándulásban, az 25 frt előfizetéssel biztosíthatja helyét, a 
hátralevő összeget pedig 1900. márczius haváig fizetheti 
vagy pedig a fenti időpontig tetszés szerint részletekben 
törlesztheti a részvételi dijat. Ezért az összegért részese a 
tizennégy napig tartó nagyszabású kirándulásnak. Páris- 
ban nyolez teljes napot tölt a kiránduló, megnézve a 
franczia főváros látványosságait, históriai nevezetessé
geit s minden képzelhető költséget a rendezőség fedez- 
ugy, hogy egészen pénztelenül is neki bálorodhatik az 
útnak. Más vállalkozásoknál ezen kedvezmény nincs 
meg, mert ezek sem a fogadásról, sem a fogatokról, 
sem szakszerű vezetés, sem estélyek, ünnepélyek, szín
ház vagy mulatók jegyeiről, nem gondoskodnak, hanem 
mindent saját magának kell megszerezni, ha tudja. 
Bajos elmondani azt a számtalan kedvezményt, melyet 
a rendező bizottság a kirándulóknak nyújt, de a
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prospectus minden pontja csak megnyugvással töltheti 
el a magyar közönséget az iránt, hogy olyan erkölcsi 
alapon álló mozgalomról van szó, a melyet minden 
magyar ember fel fog karolni. A befizetések a Buda
pest Belvárosi Takarékpénztárhoz intézendők, mely a 
rendező-bizottság ellenőrzése mellett maga kezeli a 
beérkezett pénzeket; ha pedig a kirándulásban akadá
lyozva van, a maga részét másra is átruháztatja, vagy 
kívánatra a pénzét is visszakapja. Az interkalaris ka
matok s a bizottság rendelkezésére álló jövedelem a 
kultuszminiszter rendelkezésre bocsáttatik közművelő
dési czelokra. így tehát a legszerényebb sorsú ember 
is hozzájut ahhoz, hogy részt vegyen a világra szólló 
eseményben s ez által a magyarság olyan impozánsan 
fejezheti ki lelkesedését a francziák iránt, a hogyan az 
irántunk az ő részükről olyan sokszor megnyilatkozott. 
Somogyi Nándor, a vállalat tervezője és igazgatója, a 
ki a rendező-bizottsággal együtt rendkívül nagy tevé
kenységet fejt ki a nagyszabású mozgalom sikere érde
kében, készséggel nyújt felvilágosítást az érdeklődők
nek. A jelentkezések lapunk szerkesztősége utján tör
ténhetnek. Felkérjük azon t. olvasóinkat, kik e nagysza
bású kirándulásban részt venni óhajtanak, hogy jelent
kezéseiket lapunk szerkesztőségénél szóval vagy leve- 
lileg bejelenteni szíveskedjenek. Minden nemű e tárgy
báni bővebb értesitésekkel szívesen szolgálunk.

— A selmeczi konfuczius a beállott nagy hőség
től annyira konfuzus lett, hogy bunkós mondásait csak 
a jövő számban írhatja meg.

A málna.
Keservesen énekli: Klinesok Náczóné.

Minden zesztendöben sak nincsen sok málna-,
De pán bohesok adott sokat inostanába.
Járunk is ki szedni, lebo keresményünk, 
Zolyan málieski, hogy zabból alig élünk.

. Város zerdeibe terem a sok málna,
Ha nem szedjük mi le, elpusztul mind kárba, 
De sak hogy szedhessük öt krajczárt fizetünk, 
Minden nap, különben, nem szabad azt szednünk. 
És még hány literrel kell sak kedveskednünk, 
Hogy zurak engedélyt adjanak minekünk. 
Hát sak szeginy zembert igy kell sanyargatnyi, 
Nem fél az Istentől, ki meri igy hatnyi ?!
Zés hová lesz a sok napi öt krajczáros
Zés az ajándékba vitt málna kosáros?
Hát ezek az erdők nem a városéi, 
Hanem zegyes velko mozsni pánokéi ? 
Sak nem nincs az jól igy . . . szegény Náczkónének 
Platyity kell, hogy zételt adjon gyermekének. 
Velkó meszki pánok, ha sok málna vagyon 
És ti szedtek dijat, hogy szedjük le nagyon, 
S a mennyire lehet segítsünk magunkon 
Zakkor szerencsések uem lesztek átkunkon! 
Fizetünk, mert muszáj minden nap öt krajczárt,. 
Hogy málna szedésnél ne okozzunk nagy kárt. 
De hogy az erdőkben a málnát nem szedő, 
Hanem legjobb fákat magának szemelő 
Popper velko mózsni milyen kárt zokozik, 
Hej, bó prisszám, az majd most már kitudódik. — — 
Zenyim férje, Náezkó mondja: ne okoskodj 
Zilyen dolgokhoz te nem zértel, ne kapkodj. 
Ha málna szedésért fizetnyi kell már nem, 
Zakkor beszélünk majd . ..Addig is: „Pohválen!11

HIRDETÉSE K.
1899. évi 1627, szám.

Verseny tárgyalási hirdetmény.
A szélaknai m. kir. bányahivatai a bányatelepein

sárgarezet ...............................
vörösrezei ................................
szitadrótrezet..........................
horganyt ....................................
szállitókötelet .:.... 
öntött vasat súlyos aprítást

»

készletben levő ócska vas és egyéb
pedig:

ócska
ócska
ócska
ócska
ócska 
ócska

igénylő darabokban .....................
ócska öntött vasat, kisebb közvetle

nül szállítható darabokban . . .
ócska vaslemezcsövet.....................

versenytárgyalás utján fogja eladni. 
Az 50 kros bélyeggel ellátott zárt

latok folyó évi augusztus hó 21-ig alulirt kir. bánya
hivatalhoz „Ajánlat ócska vas és ócska fémek meg- 
vételére“ czimmel nyújtandók be.

Az ajánlathoz az eladásra kerülő anyag becs
árának, azaz 5388 írtnak 5°/0-a bánatpénzül készpénz
ben csatolandó.

Fent kimutatott vas- és fémnemüek az egyes 
telepeken bármikor megtekinthetők. A részletes árve
rési feltételek pedig alulirt kir. bányahivatalnál a 
hivatalos órákban mindenkor megtudhatók.

Szélaknán, 1899. évi julius hó 31-én.
M. kir. bányahivatal.

Házeladás.
Az iparos utczában fekvő 227. számú föld

szintes ház szabadkézből mihamarább 

eladó.
Bővebbet megtudhatni a selmeczi városi 

árvaszéknél, vagy az Ujiknán 115. sz. a. lakó 
Chladek János külön gyámnál.

Tudomásul!
Tisztelettel köztudomására hozom, a n. é. közön

ségnek, hogy Selmeczről való eltávozásom miatt a 
Deák Ferenez-utezai üzletemben lévő

összes
úgy mint: liszt, ezukor, fűszer, norinbergi, rizs, 
kefe, száraz és olajfesték, rum, konyak, különféle 
likőr slb. áruezikkeimet f. é. augusztus 1-től — szep
tember végéig leszállított áron árusítom.

Egyúttal felkérem mindazokat, kiknek üzle
temben tartozásuk van, hogy ezt f. é. augusztus 
20-ig rendezni szíveskedjenek.

Baumerth Gyula
fűszerkereskedő.

NAGY JÓZSEFMÜKÖFARAGÓ
(Gulrieh 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, 

müköfaragó.

fémeket, még
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Gyár: ALSÓ-HÁMOR (Barsmegye.)

95811 T)

Gyári főraktár
BUDAPEST

Andrássy-ut 29.(1. V £ U[ Q £
25410

960

Írásbeli aján-

F" mely az, 1752-ben
Selmeczbányán alapított Genamb «J. «J. Unió

*•) tulajdona,

yt' saját, vagy adott rajzok szerint előállít:
ni i ii cl e ii ii e m íí e z ii w t á i* íi t.

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

dísz-emléktárgyakat és versenydijakat, 

mindennemű evökészletet gazdag választékban, piperetárgyakat, stb. stb.

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

DR. MOLLER MIKLÓS 
VÁROSI T. ORVOS, GYAKORLÓ ORVOS 

ajánlja 

orvosi és fogtechnikai 
műáÉor'roé't.

Végez mindennemű műtétet a száj
üregben, fájdalomnélküli foghúzásokat, 
fogak tisztítását, — fogtöméseket 
arannyal, ezüsttel, amalgammal, 
cementtel stb; hibás állású fogsorok 
kiegyenesitését ; egyes műfogak, 
valamint egész fogsorok elkészítését 
és minden e szakmába vágó műtétet és 
munkát teljes jótállás mellett, mérsékelt 
dijakért.

Rendel délelőtt ÍO—12-ig, Akadéinia- 
utcza 90., sz., földszint. 2—3

A selmeczi szőllő szálloda 
szabadkézből eladó 
vagy bérbe adó.

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

Egy jó házból való,
a magyar nyelven kívül 
a tót nyelvet is jól bíró

5 tanuló
azonnal felvétetik 

üzletébenSELMECZBÁNYÁN.
Raktár

K É C S
I., Seilergasse 1,


