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Kiadó tulajdonos és felelős szerkesztő:
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csak a „Selmeczbányai Hetilap11:

Egy évre..........................................4 '
Eél évre......................................... 2
Negyedévre.....................................1

_____  ARAK:
I 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.

Hivatalos, magán és nyilt-téri hirdetések megállapított dij 

szabásunk szerint számíttatnak és minden általunk közölt 

hirdetésre felvilágosítás ingyen adatik.

" ■ Megjelen minden vasárnap. ---------

ütóhangok.
A honvédszobor bizottság utolsó ülésén Kuti 

István újból felvetette az eszmét, hogy alakuljon 
városunkban is, úgy mint az más városokban 
van, hazafias ünnepélyeket rendező állandó bi
zottság.

Részünkről ez eszmét jónak, üdvösnek és 
könnyen kivihetőnek tartjuk, hiszen nem kell 
egyéb hozzá, mint akarni és a kivitel is meg 
van. —

De mi nemcsak egy ilyen ünnepélyeket 
rendező állandó bizottság megalakulását szeret
nek elérni, hanem egy irodalmi és művészeti 
társaság, mint már hangoztattuk, a Petőfi tár
saság létesítését is óhajtanok.

Már több ízben felhoztuk azon okokat, me
lyek e kör létesítését tespedő társadalmi éle
tünkre nézve fölöttébb kívánatosa teszik.

Nincs kellő társadalmi központunk, mely 
irányt adna, nincs egyesületünk, mely ezen irány
adást hivatva volna megtenni, nincs szóval oly 
társaséletünk, mely szellemi táplálékot és neme
sebb szórakozást nyújtana; mert hiába a kaszi
nók ezen kivánalmaknak meg nem felelnek már 
csak azért sem, mivel kizárólag férfiak a tagjai 
és irodalmi, művészi, önképzési czéljaik absolute 
nincsenek.

Ha tehát alakulna Selmcczbányán egy haza
fias ünnepélyeket rendező állandó bizottság, ez 
talán magja lehetne azon társaságnak, melyet 
Petőfi társaság elnevezése alatt oly sokszor sür
gettünk.

Hogy pedig ezen irodalmi és művészi kör 
itten létesüljön, vau még egy nagyon, de nagyon 

J „Selmeczbányai Hetilap" tárczája.
MARADJ, MARADJ . . .

Maradj, maradj te csillogásban, fényben 
Ilol czifra lepkék rajzanak körül, 
Kényelmedet miért áldoznád értem, 
Miért temetnéd menthetetlenül 
Tátongó sírba gyermekálmaidnak 
Nem köz kenyérről hímzett képeit?. 
Téged ragyogni, tündökölni hívtak, 
Kik sorsod csillagát vezérlik.

Futó időre tenne csak boldoggá, 
Szivedre napfényt perczig hintene 
Szerelmem, s vón ébredésed hozzá 
Vesztett pompának átkos ingere. 
S mint déli öv északra, vitt virágját, 
Halk pusztulás megejtné szivedet. 
Kelten keresnénk ösvényt a sírokhoz: 
Míg így magamban, társtalan megyek.

MIKOR VIRÁGON . . .
Mikor virágon dér fehérlik: 
Boruljon rám a szemfedö. 
Mikor a madár elhagyja fészkét: 
Fogadjon be a temető. 
Mikor szitál az őszi eső: 
Sirassanak el engemet. 
Mikor az őszt a tél elűzi : 
Örökre el felejtsenek.

J . . 

fontos ok és ez: az ifjúságnak szorosabb bele- 
vonása társadalmi életünkbe.

Az ifjúság úgyszólván magára hagyatva, 
izoláltan áll most, mi nem jó sem a mi, sem 
az ő társadalmi életükre nézve.

A kettő közt antagonismusnak kifejlődnie 
nem szabad, sehogy sem szabad!

Ott hol a fiatalság nem érzi magát a pol
gári társadalomhoz szorosan tartozó tagnak és 
viszont a társadalom idegennek tekinti a fiatal
ságot, csak áldatlan, de nem fejlődő, nemesbedő 
társadalmi élet lehet.

A Petőfi társaság a két tényezőt társadalmi 
szempontból egybe hozná és ennek üdvös ered
ménye, már rövid idő múlva, elmaradhatatlan 
volna.

Es azután mennyi nemes élvezetet nyúj
tanának az e társaság által rendezett estélyek 
közönségünknek, mennyi eszmecserére, fenköl- 
tebb társalgásra adna az inpulzust és mennyi 
ürességnek, léhaságnak venné elejét, mely üres
ségekben és léhaságokban már szinte csömört 
kap a műveltebb, szellemesebb szórakozás után 
vágyó ember.

Használjuk fel tehát ez ünnepi utóhangu
latot !

Alakítsuk meg a hazafias ünnepélyeket 
rendező állandó bizottságot, de úgy, iiogy ez 
mielőbb létesítse a Petőfi társaságot, mely tár
sadalmi életünk központja, irányitója legyen.

Színészet.
Ha belepillantunk az emberiség történetébe, 

azt látjuk, hogy a népek története nomád élettel kez
dődik. Tartózkodási helyüket nem a világ haladó

Bálozó urak és kisasszonyok.
Irta: Szevér.

A farsangot a régi jó világban olyba tekintették, 
mint a leányasszonyok kikötőjét ahoz a révparthoz, — 
melyen a fejkötő terem.

Akkor tájban persze még ismeretlen fogalom volt 
a mai fényes elile-bál ezer apró sallangjával, díszes és 
egész vagyont képező toiletljeivel, csokraival és pompás 
tánczrendjeivel és petrezselyem áruházaival. Legfeljebb 
a „bátyus" járta, a hol a gavallérok kötelessége volt 
czigányról gondoskodni, a leányok és a mamák viszont 
ízletes vacsorával revanchirozták azt a sok apró figyel
met, a melylyel a gavallérok elhalmozlák.

A gavallérok szerények, illedelmesek és tisztesség
tudók, a leányok szelídek, viruló piruló bajadonok voltak, 
a kik féltékenyen őriztek egy édes titkot, a mit úgy 
hitték, rajtuk kívül nem tud senkisem.

Hisz ők maguk is inkább csak sejtették, sem mint 
tudták, amit egymásnak egyelőre átalottak bevallani, 
hogy egy kicsit — szerelmesek. És ha tudták volna 
bizonyára eldudolták vala Rippből:

rKi fog derülni a titok,
Akkor h.sziink mi boldogok."

Persze, hogy utó végre is kiderült. No mert a papa 
és mama akkor is szemesek voltak és élesen láttak 
ám. Igaz, hogy nem oly árgusi szemekkel és nem 
oly fegyveres hatalommal, mint ma, ami onnan is kitű
nik, hogy akkor tájban nem volt annyi szenzácziós 
leányszöktetés, mérgezés és egyéb ilyes tragikomédia.

Egész esztendőn át türelmesen titkolóztak, de a 
farsang aztán megnyitotta a szerelmesek ajakát. S a 
tata nem dörzsölte kezét, hogy jó vásárt csinált, hanem 

szellem, hanem a jövőért, illetőleg a létért való küz
delem cseréli fel. A magyar színészet története 
hasonlóképen nomád élettel veszi kezdetét. A XVII. 
század főurainak palotáiban ritkán esik meg előkelő 
ünnepély szinielőadás nélkül. Magyar színtársulat azon
ban csak akkor alakul meg, a midőn Felvinczi György 
iró és kolozsvári polgár, engedélyt nyer Lipót király
tól, hogy Erdély városainak piaczain a párbeszédekre 
és jelenetekre felosztott comico-tragikus szinjátékait 
előadhassa. A magyar színészet tulajdonképeni kor
szaka a budapesti nemzeti színház megnyitásával, 
1837-ben kezdődik. Ne higyjük azonban, hogy ezen 
esemény véget vetett a nomád színészetnek. Mint min
den évben, úgy most is városunkat útjába vette egy 
színtársulat, Bárodi Károly színtársulata, hogy néhány 
kellemes órát szerezzen a t. közönségnek. Hogy e szín
társulat a várakozásnak meg akar felelni, bizonyítják 
az eddigi előadások. A darabok megválasztásában a 
budapesti népszínházát tartja szeme előtt. Szerdán 
színre került „Lili", Hervének 3 felvonásos operettje. 
Előadása bizonyos egyhangúságot árult el, a mit a zene 
hiányának kell betudnunk; de méltán állíthatjuk, hogy 
részeiben sikerült. Prágai Sándor arisztokratikus beszéd
modorával, finom mozdulataival a franczia bárók so
rába ugyancsak beléphetne. Vérében van az öregkorral 
jelentkező nai'-'ság, melynek igazi képét nyújtotta külö
nösen akkor, midőn egy levélkét adott át a tüzér
trombitásból lett hadnagynak. Nem tudjuk, látott-e 
valaki külömb kiélt férfit, mint Aranyossy Gyulát a 
maga szerepében ! Bompán tanárral való incselkedése, 
mimikája, — de minden mozdulata tőrül metszett ko
mikusra vall! Tóth Imrében láttuk a megtestesített 
papucshőst. Neje úgy gyúrja, a hogyan akarja. Szabóné 
Róza megjelenése különösen a második felvonásban 
imponált. Kitünően ért a furfanghoz és a kaczér mo
solygáshoz. Meg is jutalmazta a szép számú közönség 
viharos tapsával. Kifogás alá esik Pintér Istvánnak 
szereplése. Valóban megmutatta azt, hogy csak tüzér
trombitásnak és nem hadnagynak született. Mint trom
bitás eléggé ügyetlen, de mint hadnagy szögletes.

szivére ölelte a fickót, megszorongatta, hogy a csontja 
is ropogott belé s azt mondta:

— Ember vagy öcsém 1 No lám, nem is gondoltam 
volna ! Hm.

Tehát a papákban már akkor is volt annyi diplo- 
máczia, hogy bámultak a feleit, a mit különben előre 
tudtak.

Ilyen vége volt akkor tájban minden szerelmi 
regénynek s egy bálra tiz Hymen is esett, nem mint 
manapság, a mikor egy-egy házasság hir valósággal 
egyértelmű szenzácziós esemény a bulgáriai pucscsal 
és az újságok törik magukat érte, hogy melyik adja ki 
előbb. Csak az a hijja, hogy már távirati értesítéseket 
gyártsanak az ilyen dolgokról.

De múlt az idő s a leányasszonyokból nemsokára 
„kisasszonyok", a kisasszonyokból „nagysámok" lettek s 
hogy nőtt a leányok iránt a „tisztelet" a férfinemben, 
a hogy ezek pazarabb és bőkezűek lettek a czimzésben, 
éppen olyan mértékben kezdtek tartózkodóbbá is válni. 
A czimekkel együtt kezdtek sűrűbbé és fényesebbeké 
válni a bálok és ritkábbá lenni — a lakodalmak.

No de ha már a lakodalmakat oly nagy mértékben 
szorítják ki a bálok a farsangból, legalább a bálokkal 
nagyra lehetünk a régiekkel szemben.

Nagy külömbség annyi igaz.
Régebben összeált tiz fiú és tiz leány s azt 

mondta:
-- Csináljunk bált.
A tiz fiú között mindegyik rábeszélt még kettőt- 

kettőt, ugyanezt tették a leányasszonyok is.
A fiuk összeszedtek hat czigányt, kibéreltek s 

felsuroltattak egy szálát. A mamák s leányasszonyok 
sütöttek egy kosár kürtös kalácsot, piré tésztát, toló 
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Mozdulatai elárulják, hogy nem a pillanat, hanem 
hosszú gyakorlat szüleményei. Mit mondjunk Völgyi 
Józsefről, a ki professori szórakozottságában még 
kalapját is fején felejtette, midőn ura szobájába lé
pett. Inkább egy udvari bohócz és nem házi tanító. 
Kívánjuk neki, hogy phlegrnalikusabb legyen. Nem 
hagyjuk szó nélkül Marosi Gézát sem. Megjelenése meg
nyerő, de udvarlása a kezdet nehézségeivel küzd. Ha- 
dartan beszél leendő apósával. A leány kezét nem úgy 
kérik a francziák, de még a magyarok sern. — Csütör
tökön láttuk Bokor Józsefnek „Mária bátyja" czimü 
3 felvonásos népszínművét. Csányi Juszti hangja élve
zetes és sok tekintetben felülmúlja Koháry Mariskáét. 
Pintér Istvánnak e darabban már jobb, illetőleg neki 
megfelelő szerep jutott. Nagy derültséget keltett meg
jelenését fentartotta, couplettjei tapsvihart arattak. 
Prágai Sándor újabb jelét adta művészi tehetségének. 
Kitűnt különösen érczés baritonjával. Marosi, mint a 
kiszabadult fegvencz prototyponja az érzés közvetlen
ségével játszott. Tolnai Gyuláról csak annyit szólhatunk, 
hogy nehezen tud boldogulni a súgó nélkül. Nagy kár, 
hogy a városnak nincs legalább egy állandó színpada, 
mert hát ettől is függ ám az előadás sikere. A szereplők 
egészen más keretben jelennek meg akkor, ha a szín
pad díszítése nem olyan, mtnt a minőt a Senibery-féle 
teremben látunk.

KÜLÖNFÉLÉK.
— Személyi hírek. Szathmáry Béla pénzügy

miniszteri tanácsos múlt, szerdán Budapestre vissza
utazott. — Handel Vilmos ág. evang. főesperes és Je- 
zsovits Károly lyc. igazgató Budapestről, hol az ág. 
evang. egy elemes konvent gyűlésen vettek részt holnap 
hazaérkeznek.

— Czibulya László hont megyei alispánnak és 
családjának — örömmel adunk mi is erről hirt — a veze
téknév, Czo'borra való ál változtatása mellett a király a 
magyar nétnességet a nemes-panni előnév.el díjmentesen 
adományozta.

— Áthelyezés. Kremnitza Awtó selmeczi kir.járás- 
birósági igtató saját kérelmére a pozsonyi kir. járás
bírósághoz helyeztetett át.

— Változások a postán. Tarnay József posta 
és táv. liszt Karczagra lett áthelyezve és helyébe Sugár 
Gyula posta és távird. s. tiszt Fiuméből lett ide át
helyezne. —, November 1-töl-a főpénztár kezelése alól 
a poslahiv. főnök, tekintve a nagy forgalmat, mely 
évenkint körülbelül négy millió, fel lett mentve és 
annak kezelésével mint különálló pénztárnok Herkely 
Imre eddigi ellenőr bízatott meg. Az ellenőri teendőket 
ezentúl Sugár Gyula végzi. A főnöknek csak is a hiva
tal vezetése marad meg. Ezen intézkedésekkel a sel
meczi posta- és tavirda hivatal is a nagy forgalmú 
hivatalok közé osztatott.

— A hodrusi evang1. egyház felügyelőjévé az 
ezen tisztségről visszalépett J. Wankovits Lajos helyébe 
Kachelman Károly vihnyei gépgyáros lett nagy lelkese
dés mellett megválasztva. A választást társas ebéd ko

fánkéit, belest, borkorcsolyának csöregét, ehez jól illett 
egy jókora csutora bor, a mit a papa kotyogtatolt a 
hóna alatt. — Nem volt se entrée, se tánezrend.

Befüggönyözték az ablakot, hogy ne tudják mikor 
virrad.

(A kakas úgy se kukorikolt már: mind oda került 
az is — megsülve.)

A czigányt se hizlalta senki: húzta szívből, bele
kergette lelkét a száraz fába s sirt, kesergett a négy 
húrjában.

Senki a hölgyek közül el nem ájult, pedig a 
bokorugrós szoknyának volt dolga.

Az ifjú urak még akkor nem puderezték magukat, 
nem sejpítették, nem' nyafogtak; egy se fenyegetödzött, 
hogy azért, vagy amazért a hölgyért agyon lövi ma
gát és nem találta dicsőségét abban, hogy ő „blazirt".

A táncz nem volt érdekhajhászal s nem volt mint 
máma, oly kedvező talaja a petrezselyemnek.

No persze akkor még nem is járt annyi veszél
lyel. A méltóságteljes andalgó, a szilaj fris csárdás 
csupa élet, csupa tűz és költészet volt.

Nem járt mint a mai uraknak rugóra egynek is 
a lába. Senki se talált abban bravourf, hogy a térde 
kalácsát a czipővel egy irányba hajlítsa s ugyanakkor 
a két lába fejét a bokájába görbítse. — Azt se tartot
ták szépnek, a mi már ma olyan grandiose fogásnak 
tűnik fel, hogy valaki a fél lábával eszeveszetten kalim
páljon s a másikkal csak úgy sántítva biczegjen'ulánna. 
Még akkor a leányok felöltöztek és nem levetkeztek 
a bálra. Nem kívántak hódítani, az az egy, a ki tetszett, 
úgy is fogva volt már, mert történetesen mindig az 
tetszett, a ki lépre ment. — Akkor a férfi meghódolt, 
mert senki sem kívánta hódítani, ma pedig mindenki 
hódítani akar meghódittatni senki. 

vette, melyen szép, felköszöntők is lettek mondva. 
Az ebéden Selmeczbányáról is többen vettek részt. 
Örömmel üdvözöljük Kachelman Károlyt újabb tisztsé
gében, annál is inkább tesszük ezt, mert jól tudjuk, 
hogy a nagyon is mostoha körülmények közé jutott, 
sok tekintetben elhanyagolt hodrusi ágost. evang. egy
ház község érdekeit előmozdítani fogja.

— A selmeczi takarékpénztár igazgatója 
Wankovits Lajos a múlt hétén tartott igazgatóválaszt
mányi gyűlésen tisztségéről lemondott, de lemondását 
el nem fogadták és ő a felszólításnak engedve e tiszt
séget továbbra is megtartotta mindazon által azzal, 
hogy miután állandó lakását városunkból Budapestre 
szándékozik áttenni, az igazgatói leendőkkel vala
melyik igazgatósági tag bizassék meg. így azután a 
közgyűlés megtartásáig igazgató helyettesnek Maryótsy 
János eddigi helyettes igazgató lett szavazattöbbséggel 
megválasztva az igazgatói tíszteletdij élvezete mellett.

— Szinig’azgatói jubileum. Báródi Károly 30 évi 
színigazgatói jubileumát itt időző színtársulata Selmecz- 
bányán fogja e napokban ünnepelni. — A 30 év óta 
mint vidéki sziniga’zgató működő és e téren nagy ér
demeket szerzett Báródi Károly meg is érdemli, hogy 
a „nemzet napszámosai", ^ magyar színészek, erről 
megemlékezzenek. —- Lelkes, közönségünk sem marad
hat el ily hosszú, nehéz • küzdelmekkel járó magyar 
szinészpálya méltó elismerésétől.

— Fényes esküvő volt tegnap szombaton d. u. 
4 órakor, a mikor Steinhőbel Lajos ózdi vasgyári szám
vizsgáló kelt egybe l’auer Etelka kisasszonynyal, Pauer 
János akad, titkár szeretetreméltó leányával. A fiatal 
párt az ágost. evang. templomban Lipthay Lajos eper
jesi evang. lelkész, a vőlegény közeli rokona adla egybe 
igen megható beszéd kíséretében. Az esküvőt gazdag 
lakoma követte a Hungária, szálló éttermében.

— Az „Emléklapok1'* mely mű honvédszobrunk 
létesilése alkalmából Kuli István szerkesztésében már 
november hó 20-ika körül ftíg megjelenni, igazán érde
kes és igen díszes kiállítású, szép mű lesz. — Az elő
fizetési felhívást e napokban küldik szét. Felkérjük t. 
olvasó közönségünket, hogy e maradandó becsű, szép 
emlékű műre előfizetni szíveskedjenek. Ara csak egy 
korona. ’'

— A vöröskereszt-egylet selmeczbányai vá
lasztmánya által egy darab díszes kályhaellenzőre á 
sorshúzás visszavonhatatlanul f. év október hó 25-én 
d. u. 3 órakor —- hatósági ellenőrzés mellett — a 
városháza tanácstermében Tárlatik meg. A sorshúzás
hoz, kik soisjegygyel bírnak,'ezennel meghivatnak. — 
Sorsjegyek még kaphatók' Márkus ur ezukrászdájában.

— Templom szentelés van ma vasárnap Berencs- 
falun, a hol az újonnan épített ágost. evang. templo
mot szentelik be nagy ünnépélyeséggel.

— Hatalmas medvét’lőtt a múlt héten I-Irabéczy 
Kálmán garamszentkereszli gyógyszerész a ladoméri 
erdőben. ,

— Gyanús eb marta meg tegnap szombaton 
Lauko Istvánt Bélabányán.- A kutya állatorvosi meg
figyelés alá vétetett. .

— A Szitnyáról. Vidékünk ezen díszének láto
gatottságáról az 1899. évbén képet nyújt az ott elhe
lyezett emlékkönyvbe bejegyzett vendégek száma, mely 
az elmúlt évadban az 525-öt érte el. Ez jóval keve
sebb, mint a tavalyi, midőn 836 látogatója volt a Szit- 
nyának. Az igaz, hogy a tavalyi többletet főképpen a 
Szélaknán nyaraló gyermekek okozták, kik kétszeri fel
rándulásuk által 210-zel növelték a bejegyzettek számát; 
de ettől eltekintve is fogyott a kirándulók száma. 

; Selmeczbányáról tavaly 252,-az idén 235< Selmecz vidé
kéről tavaly 121, az idén 56-an voltak fönn. A buda
pesti látogatók száma elleríbén — eltekintve a nyaraló 
telep gyermekeitől — növekedett 85-ről 91re; de 
Hontvármegye most Csak i6-tal van képviselve, a ta
valyi 44-gyel szemben. A távolabbi vármegyékből leg
nagyobb számmal Hunyadvármegye volt képviselve 
9-czel. Az országnak több mint a fele megyéjéből vol
tak látogatók; azonkívül Fiuméből 2, Ausztriából 7, 
a német birodalomból 3, sőt Afrikából is 2, és Ázsiá
ból is 1. A leglátogatottabb nap 35-tel szeptember 
8 dika volt, midőn az Osztály hivatalos kirándulását 
rendeztük. Egészségi okokból többen hosszabb ideig 
tartózkodtak a Szitnyán, egy látogató 44 napig.

— Iskola szentelés Lengén. „Befejeztetelt." Évek 
hosszú során át egy alacsony, sötét, nedves, tehát 
egészségtelen, továbbá agyon támogatott és meglehe
tősen szűk helviségben volt elhelyezve a szomszéd 
Lenge község r. kalh. iskolája. Az állapot tarlhatlan volt 
s a hitközség buzgó lelkipásztora Oszvald R. több Íz
ben tett lépéseket a zsarnóczai erdöigazgatóságnál mint 
a kegyuraság képviselőjénél egy uj, megfelelő modern 
iskola és tanilóilak felállíttatása érdekében. Indokolt 
kérelme-többszörös előterjesztés után, hála a kegyura
ság képviselői szives jóakaratának, nem volt a pusztá
ban kiáltónak eredmény nélkül elhangzott szava, mert 
a kastélyszerü uj iskolaépület már áll, s hirdeti a késő 
unokáknak is a magas erdőkincstár, mint kegyurnak 
bőkezűségét. Az uj iskolaépület a régihez közel, de 
tőle nyugatra egy lejtős magaslaton van építve. A selme
czi kálvária bélabányai oldaláról igen jól láthátó. Előtte 
egy pompás terasz-szerű udvar van, melyet a lengei 
tanító ismert ügyessége és szakavatottsága bizonyára 
egy kis paradicsommá fog varázsolni. Az épületben

van egy tágas, szép tanterem, előtte kis folyosóval; a 
tanító részére pedig két szoba, konyha és éléskamara, 
melyből lépcsős feljáró vezet a padlásra. Kár, hogy 
a lanitó szobái nem nagyobbak valamivel. Hiányzik 
még a pincze, de azt az idő előhaladottsága miatt már 
csak a tavaszszal építteti föl a kegyur ismert áldozat
készsége. Az épilés költségei leszámítva a kézi nap
számot és a fuvart, melyeket a két hitközség: Lenge 
és Sekély adott, 2475 frtot tettek ki, a mely összeg 
tekintve az épitésközben fölmerült, de előre nem látott 
nagy mérvű munkálatokat valamint a csinos épületet, 
nem is sok. Ezen uj iskola épület teljesen elkészülvén’ 
f. 15-én a múlt vasárnap adatott át magasztos czél- 
jának. Kinek útja a mondott napon Lengén vezetett 
keresztül, bizonyára kíváncsisággal s jól eső örömér
zettel nézte a már messziről szembetűnő s az ünnepély 
alkalmára nemzeti szinü lobogókkal feldíszített uj is
kola épületet. E lobogók hirdették az általmenőknek, 
hogy a nemzeti géniusz, valamint'a kath. népnevelés
ügy ünnepet ül Lengén, és hogy Lenge község lako
sai e nevezetes naptól lelki újjászületésüket várják. A 
sikerült s mélyen megható ünnepély d. u. 3 órakor 
vette kezdetét. Proczessióval, szent énekek zengede- 
zése s harangok zúgása közepette vonullak a hívek 
buzgó plébánosukkal, valamint a kegyuraság képvi
selői? Tek. Mihályfy zsarnóczai erdőmester helyettes 
és Kőrös L. főerdész urakkal az uj iskola épülethez, 
s egyenest a pompás tanterembe mentek, mely Főt. 
Oszvald Richard a nemes lelkű lengei plébános úr 
bőkezűségéből nagy költséggel beszerzett igen szép és 
hasznos különféle drága tanszerekkel, továbbá a meg
váltás szentjeiével, nemzetünk gondos atyja: a király 
képe és édes hazánk czimerével igen kedvesen volt 
feldíszítve. Az ember valósággal kis mennyországban 
érezte ott magát. Az előirt imák elvégzése után a 
plébános ur beszentelte az iskolát s azután az emel
vényre lépve, szívhez szóló megható beszédben mél
tatta a nap jelentőségét. Köszönetét fejezte ki a kegy- 
uraságnak költséget nem kímélő nagy áldozatkészségé
ért, a híveknek pedig odaadó szives közreműködésükért, 
hogy a kegyurasággal egyetemben a kalh. népnevelés
nek ily díszes, párját ritkító csarnokot, a nemzeti 
géniusznak pedig oly pompás templomot építettek. 
Gyönyörű beszédében a kath. népoktatás: Isten, király, 
haza jelszavait érdekesen és vonzóan fejtegetve, mély 
meghatottsággal emlékezett meg az uj kötelességekről, 
melyeket az uj iskola neki, mini lelkipásztornak, a ta
nítónak és a tanulóknak, illetve a szülőknek vállaira 
ró. A jelen volt közönséget mélyen megható, hazafiasán 
oktató s e mellett minden izében vallásos tartalmú 
beszéd a szép eszméknek, a tartalmas gondolatoknak 
valóságos tárháza volt. Végül híveit s a fiatal gene- 
racziót felséges urunk jelszavainak: „Viribus Unilis," 
és „bizalmam az ősi erényben" követésére, Isten iránti 
félelemre, az egyházhoz való ragaszkodásra, a király 
és a hazához való tántorithallan hűség és szeretetre 
buzdította. Az éljenzéssel fogadott beszéd után az 
iskolás gyermekek a király hymnust énekelték. Utána 
egy iskolásfiu magyar beszédben köszönte meg társai 
nevében a kegyúrnak, a híveknek és plébánosnak bő
kezűségét. ígérte, hogy a hozott nagy áldozatot, maga
viselet, szorgalom s Istenfélelmükkel meghálálni szoros 
kötelességüknek tartandják. Ugyanezt telte egy lányka 
tót nyelven. Az előbbeni beszédét Kölcsey „Hymnu- 
sának", az utóbbiéi pedig a „Szózat" eléneklése zárta 
bé, melyeket nagy lelkesedéssel énekelt a nagyszámú 
intelligens közönség is. A szép ünnepély „Te Deurn"- 
mal fejeztetett be. Az ünnepség után a vendegszerető 
plébános úr a kegyuraság tisztelt képviselői, vala
mint a fölszentelésen jelen voltak tiszteletére nagy
szerű vacsorát adott, melyen mint házi gazda szép 
szavakkal köszöntötte fel Mihályfy és Körös főerdész 
urakat s kartársát, a bélabányai plébánost. — Adja 
Isten, hogy az iskolára s praktikus fölszerelésére hozott 
nagy áldozat bő gyümölcsöl hozzon a hazának és az 
egyháznak, valmint sok-sok lelkiörömet a buzgó lelki
pásztornak ! __ x.__

— Helyreigazítás. Lapunk múlt számában egy 
Öreg honvéd elutazási költségére 5 frtnyi adományt 
mutattunk ki, de ez a hibás kimutatás voltaképen csak 
4 frtot tesz ki; mert kimaradt belőle a Hacher János 
és a Barth Antal által adományozott 50—50 kr. A mit 
ezennel helyreigazítunk.

— Beniczky Lajos a hős 48-as honvédezredes 
1832. évben a selmeczi bányászakadémia hallgatójának 
iratkozott be Révay Vilmossal együtt. És mig az utóbbi 
rendkívüli szorgalommal végezte is akadémiai tanulmá
nyait és mint magasrangn nyugalmazott miniszteri 
hivatalnok halt meg öcscsének Révay Ferdinánd turóczi 
nagybirtokosnak trebosztoi kastélyában, addig Beniczky 
Lajos, a magyar szabadságharcz történelmi hőse a nagy 
Duna hullámai közt találta — mai napig sem tudni 
mily módon — sírját. Elég az hozzá, hogy az akkor 
fiatal, tüzes vérü Beniczky Lajost akadémiai társai és 
az egész selmeczi közönség kedvelte, szerette. Csak 
egy volt a bökkenő : a fiatal gavallér nem tanulni, ha
nem szórakozni, mulatni jött ide. így hát nem csoda, 
hogy bizony ő a vizsgák felé se nézett és a tanári 
karban nagy feltűnést keltett, hogy az akkorjában tel
jesen lenézett, úgy nevezett „Doppiából" állarnszámvitel- 
tanból mégis megjelent a vizsgán. A szaktanár rop
pantul megörvendett azon, hogy Beniczky Lajos, az 
akadémia gavallérja az ő vizsgája alá vetette magát és 
azt a kérdést intézte hozzá: „mondja meg nekem 
Beniczky ur, hogy mi a pénztári hiány?" Kis gon
dolkozás után a kérdezett azzal felelt, „hogy bizony 
az egy malőr." — A tanár : „jó van, malőr, de milyen 
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malőr ?“ — „Hát az egy átkozott nagy malőr" 
. . . válaszolta Beniczky és a hallgatóság hahotája közt 
elhagyta helyét, hogy később a 48-as eseményekben 
annál derekasabban töltse be helyét.

— A harmadik vonat. E város lakói által oly 
rég óhajtott és annyi kérvényezésbe és küldöttségbe 
került harmadik vonat Selmeczbánya és Garam-Ber- 
zencze között végre járja naponta pályáját is pedig 
már a negyedik hónapban s hogy bevált és szükséges 
volt, mutatja az, hogy a vasúti igazgatóság azt a téli 
menetrendbe is felvette. Köszönet érte a vasúti igaz
gatóságnak 1 Csakhogy a selmecziek azt nemcsak a 
személyszállítás miatt kérelmezték, de kérték a kényel
mesebb levelezés, tehát a gyorsabb postaforgalom miatt 

■is, mely tekintetben nem egy hamar mutathat valaki 
vasúti állomásu várost, melylyel a m. kir. postaigazga
tóság oly mostohán bánnék, mint éppen Selmeczbányá- 
val. Ügy látszik, a vasúti igazgatóság intézkedéséről a 
postaigazgatóság még nem vett tudomást, különben 
megfoghatatlan volna az a nemtörődése oly várossal, 
melyben eltekintve a felvidéki városok lakosainak majd
nem legnagyobb számától bányaigazgatóság, erdőgond
nokság, járásbíróság, adóhivatal, bányászati és erdé
szeti akadémia, bányásziskola, két középiskola, nagy 
dohánygyár, czipő- és kötőgyár van. Vagy olyan nagy 
a közöny a városban, hogy, ha már a pcstafőnökség 
nem tette volna is, a mi, ismerve postafőnökünk buzgó 
jóindulatát a közönség iránt, szinte hihetetlen,* a hiva
talok valamelyike, különösen maga a város érdemes 
tanácsa, vagy a báuyaigazgalóság nem irányította a 
postaigazgatóság figyelmét arra, mily nagy előnyben 
részesíti a város közönségét, ha a forgalomban levő 
harmadik, úgynevezett hajnali vonattal legalább a levél
postát szállíttatná. Azon előnyben, hogy a délután ka
pott levelekre, még aznap felelve, a válasz már másnap 
délben Budapesten lehetne; hogy a délután 3 óráig 
Budapesten föladott levelek már másnap délelőtt Sel- 
meczen a cziuizettek kezében lehelnének s azokra a 
délutáni gyorsvonattal továbbított választ másnap reg
gel Budapesten a czirnzett olvashatja. Azon előnyben, 
hogy az újságolvasó közönség Selmeczbányán, mély 
pedig nagyszámú, a hétfői lapokat is legalább már 
kedden reggel 10 órakor olvashatná, sőt ugyanakkor 
olvashatná már mindennap a nagyobb újságok „Esti 
lap“-jait. Pedig ez a nyújtott nagy előny a postaigaz
gatóság budgetjét nem is terhelné, mert csak levél
postáról lévén szó, azt a garamberzenczei postatiszt a 
vasúti vonatKezetőuek is átadhatná lepecsételt zsákban, 
az itteni vasúti állomáson pedig átveheti azt a féltiz- 
órai reggeli vonalhoz úgyis lemenő postajárat. Az innen 
a hajnali vonattal továbbilandó levélzsákot már az 
este 7 órakor az állomásra járó poslaaltiszt. adhatná 
át a vasúti főnöknek, ki azt hajnalban a vonatvezelő- 
nek kézbesíti. — Vagy mi nem törődünk magunkkal, 
vagy velünk nem akarnak törődni ? !

— Vadászati gyakorlat október hó 15-én. A 
múlt vasárnap megtartott vadászati gyakorlat várako
záson felül kellemes és. eredrnénydus volt. Az erős 
fagy és dér a mely a házak fedelét fehérre festette, s 
a tiszta égbolt már kora reggel jelezte, hogy a va
dászathoz szép derült időnk lesz. Csakugyan az egész 
nap egyike. volt azon kellemes verőfényes késő-őszi 
jellegű napoknak, a melyek Selmeczbánya vidékének 
méltán legszebb napjai közé sorozhatok. A va 'ászát 
színhelye a Tópalak község határában levő, s az akadé
mia által bérelt terjedelmes rét, szántó föld és legelő
terület volt, s csak az utolsó kél hajtás rendezteteít 
a tópataki községi erdőkben, a bábaszéki és dobronyai 
határ közelében. A vadászat, mint az akadémia által 
rendezni szokott vadászatok legnagyobb része, most 
is kizárólag hajlóvadászat volt. Ez ugyanis a legkíméle
tesebb neme a vadászatoknak. A vad a hajtok által 
erősen zaklatva, elriasztva nincsen; nem úgy, mint a 
kopóval való vadászatoknál, a hol különösen a hosszú
lábú kopó a vadat sokszor késő estig űzi, s átkergeti 
a harmadik-negyedik község határába is. A hajtások 
részben felfogadott haj tokkal, nagyobb részben pedig 
akadémiai hallgatókkal hajtatnak meg. Ugyanis minden 
akadémiai hallgató, a ki a vadászati gyakorlatokon 
mint puskás részt akar venni, a szabályzatok értelmé
ben az évadban legalább egyszer mint hajtó köteles 
közreműködni. A vadászai császármadárra, szalonkára, 
fogolyra és nyúlta volt, előirányozva. Az első hajtások
ban, a mezőkön és a borókás cserjés legelő területen 
11 drb. nyúl, 2 drb. császármadár, egy becslés szerint 
mintegy 15 drbból álló fogolycsapat, és egy drb. sza
lonka veretett fel. Történt is puskázás annyi, hogy 
beillett volna egy kisebbszerü gyalogsági ütközetnek. 
Az erdő területen eszközölt hajtásokban 4 drb nyúl, 
két drb őzsuta, egy erős őzbak, egy őzgida, két drb 
császár madár és egy szalonka veretett fel. A vadászatot 
úgy a mezőkön, mint az erdőterületen Krause Dezső és 
Günther Frigyes III. éves erdész akad, hallgatók rendez-

* Megtette már pedig annak idején. Szerk. 

ték. A vadászat eredménye egy drb fogoly, egy drb 
nyúl, egy drb őzsuta és egy drb erős őzbak volt. A 
foglyot és a nyulat Krause Dezső III. éves érd. akad, 
hallgató, az őzsutát Party József és Herrmann János 
III. éves érd. akad, hallgatók, az őzbakot pedig Bukva 
János III. éves érd. akad, hallgató lőtték. Az elejtett 
őzbak erősen kifejlődött szép .példány volt, normálisan 
fejlődött 6-os agancsai a rózsatökön még erősen álla
nak. Sajátságos, hogy az idén mindössze csak 4 drb 
szalonkára bukkantunk. Ez arra mutat, hogy a hosszu- 
csőrü buksik az idén már október első napjaiban tova 
vonultak határunkból.

— Pánszláv fészkelődések Hontban czim alatt 
egy czikk jelent meg a Nógrádi Lapok 4-1-ik számá
ban, mely Ivánka Zsigmondot a pánszláv törekvések 
támogatásával gyanúsítja. A czjkket, mely a bakabányai 
magyar párt igazán nehéz helyzetét és a pánszlávok 
újbóli, Selmeczbányát is sokban érdeklő, fészkelődéseit 
világiíja meg, a „Honti Lapok" nyomán, itt reprodu
káljuk. ' . . .

„Hontmegye. . főispánját a mult.ihó 10-én midőn hivatalosan 
működött Selmeezen — 4 tagú küldöttség kereste fel Bakabányáról, 
támogatását kérve a magyar államesz.piét napról-napra veszedelme
sebben fenyegető pánszlávizmus ellen. A küldöttség egyúttal 14 
aláírással ellátott terjedelmes emlékiratot nyújtott a főispánnak, 
részletesen felsorolva abban panaszait, a melyek, — mint hiteles 
forrásból tudjuk, főbb pontjaikban a következők: Bakabánya 
nagyközség még a múlt évben a töfyényes formák megtartásával 
elhatározta, hogy iskoláját államosítja, a mihez megnyerte a kor
mány hozzájárulását is. A pánszlávok azonban, a’kik között a ve- 
zérszerepét jBujná Márton evang. pap, Szekán Samu és Kubesek 
Samu evang. tanítók,' valamint Sehvarfez János dr. ügyvéd viszik,
— titokban aláírásokat gyűjtve, felehbezésekkel mindeddig megaka
dályozták az állajhi iskola építését, alatt pedig nagy hainarság- 
gál tót nyejvü ^felekezeti iskolát állít,o^tak s az iskola nélkül maradt 
magyar ajkú lakosokat részint szép .Szóval, részint azzal az ámítás
sal, hogy a magyar állami iskolából soha semmi sem lesz, arra 
csábítják, hogy gyermekeiket a már megnyitóit tót, felekezeti isko
lába járassák. Különösed 'nagy merészséggel űzik ezt néhány hét 
óta, a mit az emlékirat összeköttetése hoz Ivánka Zsigmondnak 
egy látogatásával, melynek alkalmával a pánszlávok korifeusaival 
csukott ajtók mögött konferált! Az értekezlet czélja és határozatai
ból ugyan mindeddig semmi ki nem szivárgott, de egyrészt a tit
kolódzásból,- másrészt pedig abból következtetve, hogy a pánszlávok 
különösen ezóta kaptak vérszemet és gyakorolják vakmerőbben gá
lád iizelmeiket, a magyarság meggyőződése az, hogy az értekez
let határozottan a tót felekezeti iskola érdekében és a magyar állami 
iskola ellen foglalt állást. Befejezésül kérik a főispánt, hasson oda, 
hogy az állami iskola minél előbb létesüljön és szűnjenek meg a 
pánszlávok tizeiméi, a melyek mái4 is oly roppant felháborodást 
keltettek a .városban, hogy a jegyzője—< a magyarság egyik zászló
vivője, — kétségbe esve, a halálban keresett menedéket. Hogy mi 
fog történni,., nőm tudjuk,..Je anny.i.bizonyos, .hogy .Hontvármegyp 
főispánja saját hatáskörében . mindent, elkövet; hogy a pánszlávok 
garázdálkodásának végét szákitsa és megnyugtassa a nemzeti érzel
meinek sérelme következtében felhábörodott magyarságot. Szüksé
gesnek látjuk azonban, hogy felkérjük a magas kormány és a 
képviselőház figyelmét is a dologra, mert Bakabánya — tekintettel 
vegyes ajkú lakosságára és a. tótsággal való közvetlen érintkezésére,
— oly fontos pont, a melyet feladni nem szabad és a hol köny- 
nyebb lesz az üzelmeknek elejét venni, mintsem a lábrakapott 
pánszlávizmussá! sikeresen megküzdeni. Van azonban Baltik püspök 
úr ö méltóságához is egy kérésünk, hogy: vájjon eltiirhetöpek tartja-e 
azt, hogy papjai és tanítói, az orosz Jutalom után áhítozó pánszlá
vizmus kolomposainak csapjanak fel s. a felebaráti szeretet helyett 
az egyházban és iskolában a magyar faj gyülöletét^tanitsák ? Le
hetetlennek tartjuk, hogy ő méltósága helyeselhetné azt, ellenke
zőleg számítunk reá, sőt meg vagyunk róla győződve, hogy azokat, 
a kik ebben bűnösek, szigorú felelősségre fogja vonni. Ivánka 
Zsigmond úrhoz, a ki a kormány több rendbeli változásai daczára, 
következetes, következetlenséggel megmaradt az ellenzéken, és foly
tonosan politikában, utazva a megyében, szítja az elégedetlenséget, 
a hol csak alkalmas a talaj, — egyetlen szavunk sincsen mind
addig, míg nem tisztázza magát a súlyos vád alul, hogy az általa
Bakabányán rendezett titkos éi tekezletnek a pánszlávizmus ápolása, 

vagy legalább a magyar ajkú lakosság eltótositása volt czélja, mint 
az emlékirat talán nem is alaptalanul mondja, mert nem most elő
ször-mei ül. fel a vád, hanem legalább is egy évtized óta utón út
félen beszélik Hontban, hogy a tótokkal tart, a mi ellen — bár 
teljes lehetetlen, hogy ő maga is nem hallotta volna ezt, — mind
eddig nem- tiltakozott, — sőt szálló igévé vált sokszorosan meg^ 
ismételt felszólalása, hogy a honti -tisztviselők nem tudják a nép 
nyelvét, — pedig magyarul mindnyájan'tudnak, és végre csak így 
érthető az is, hogy az alkotmány visszaállításától mostanáig egyetlen 

. kormányt sem támogatott őszintén, —r talán mert a tót ábrándoknak 
egyik sem hódolt; a pánszlávizmus notórius apostolaival pedig szóba 
nem állhatunk. Nehogy pedig valaki képtelenségnek tartsa ezeket, 
megnevezzük itt a memorandum aláíróit; megérdemlik, hogy az 
egész ország megismerje őket, mint azokat, a kik Bakabányán 
nem csak szivükben ápolják a magyar nemzeti érzelmeket, hanem 
harczolnak is értük — ezek: Kruinp-János, Gracza János, Vájdiska 
János, Krump Dániel, Hruskovicz Jjtnos, Kinézel Ferenez, Krajes 
Mihály, Polónyi János, Zámboy Samu, Polónyi Gyula, Borovicska 
Pál és Hlaska János."

«
Nem hihetjük, hogy egy Ivánka Zsigmond a pán- 

szlávokkal szövetkezhetne bár mily pártpolitikai czé- 
lokból, mely irányzat — hál Istennek — az uj kor
mány megalakulása óla czéltalan volna és éle legfel
jebb visszaesne annak irányítójára. ■— De elszomorító 
képet vet ez az egész dolog a bakabányai áldatlan 
viszonyokra, hol a magyar párt az államhatalom által 
nem részesül abban a támogatásban, melyben része
sülnie kellene. Általános közigazgatási szempontból is 
ilt az ideje, hogy a még nem régen szab. kir. bánya
városból nagyközséggé lett Bakabányán szolgabirói hi
vatalt szervezzenek.

— Rendőri hírek. Öngyilkossági kísérlet. Koribszky 
Zsuzsanna cseléd azért, mert magának megfelelő szol
gálatot nem tudott kapni öngyilkossági szándékkal 
a Klinger-tárói tóba akarta magát dobni, de ebben a 
rendőrség, mely ideje korán kapott tudomást a dologról, 
megakadályozta. — Egy örült asszonyt, Prusa Emíliát 
szállítottak be Hodrusbányáról a városi korházba e 
hó 17-én. A szánalmas 66 éves nő gyujtogatási, piro- 
maniában szenved. — Baleset érte favágás közben 
Kruzsliák György kohómunkást, kire egy fa esett 
és súlyosabban megsebesítette. — A sérült kellő gyógy
kezelés alá vétetett és fel fog gyógyulni.

— A népfölkelési szemle e hó 19- és 20-án 
ment végbe Selmeezen és összesen 252 népfelkelő köte
lezett jelentkezett.

— Ebtartók figyelmébe. Újból figyelmeztetjük 
az ebtartó közönséget, hogy az ez évre érvényes kutya- 
bárczákat váltsa ki és az ebeket jelentse be a rendőr
kapitányi hivatalnál, mert a bárcza és bejelentés nél
küli ebeket a gyepmester fel van jogosítva az utczákon 
összefogdosni, sőt az ilyen ebeket a házban is meg
foghatja.

— Néhai Benhardt Adolf v. tanácsos kedvencz 
lova a múlt héten minden gyorsan alkalmazott orvosi- 
segítség daczára kiszenvedett. A városi ló ezen elhullta 
alkalmából házi viezgyártónk a következőkép mereng:

Dől fő bácsink lova.
Sok lovon ült egykor délezegen és büszkén, 
Árkon ugratott át, átnyargalt a tüskén, 
Akadályt nem ismert szágult bátran tova.. . 
Mig nyeregbe vette Szent-Mihálynak lova. 
Ez, hogy hová vitte? Ki a mondhatója? 
Nem tudhatjuk azt meg talán soha, soha. — 
De mielőtt eljött Szent-Mihályunk érte, 
Kedvencz lovát akkor sokszor büszkén nézte. 
S szép, erős és jó volt ez a ló még akkor, 
Nem bántotta bánat, sem baj, sem az ászkor, 
De hogy az ő jó, ősz ura itt hagyta őt, 
Búbánat vett rajta lekiizdhetlen erőt. 
S az állatdoktornak minden mestersége 
Kárba veszett, s ő is ura után méné. — — 
Együtt vannak ismét ismeretlen tájon, 
S az öreg gazdának nem eshetik fájón, 
Hogy a kedvencz lova utána ment oda, 
Honnét ah, még senki nem tért vissza soha. —

— A szekere alá esett tegnap szombaton reggel 
Batorszky Jánosné, ki férjével Ó-barsról káposztát ho
zott a hetivásárra. A baleset épen a szélaknai kapu 
melleti történt és a szegény asszony, ki saját vigyázat
lansága miatt esett szekerének kerekei alá, bordatörést 
szenvedőit. Dr. Stuller Gyula tb. főorvos nyújtotta az 
első segélyt, mely után a férj a sebesült asszonyt sze
kerére újból feltette és vele visszahajtott Ó-Barsra.

— Klincsok Náczó hundstosziár okoskodásai.
Nás burgermaister kapta voláki korespondenez-kartu „Klincsok 

Náczkovie" zaláirással, hogy nás redaktorunkat nye szlobod kine- 
veznyi a meszki dómra. — Bó prisszám, ki zirta azt a kártyát, 
nem volt Náezkó, de ha mégis az lett volna, sak igaza volt; mert 
Náezkók nem szeretyik redaktorokat, kik meszki pánok zis.

Erről jövő hétén többet fogom okoskodny, addig is: „Pochválen!"

— Szerkesztői üzenet. K. V. — Bát. — M. M. — 
és többeknek. Köszönjük az itteni honvédszobor leleplezési ünnep 
alkalmából kiadott ünnepi lapszámunk fölött irt elismerő soraikat. 
Fogadják szívélyes üdvözletünket 1

A közönség köréből.
Köszönetnyilvánítás.

Fogadják mindazok, kik rokonunk Buchfellner 
György volt kereskedő és 48-as honvéd elhunyta alkal
mából részvétüknek adták tanujelét ez úton hálás 
köszönetűnket.

___ A Fizély család.
Búcsúzás.

Jövő hó 1-én Trencsénbe teszem át állandó 
lakásomat. Kedves kötelességemnek tartom távozásom 
előtt köszönetét és búcsút mondani igen tisztelt isme
rőseimnek, vendégeimnek és különösen az akadémiai 
ifjúságnak, kívánva, hogy szives emlékezetükben megtar
tani kegyeskedjenek.

Selmeczbányán, 1899. okt. 21-én.
Kiváló tisztelettel 

Róth Bódog, vendéglős.

Két külön bejáratú 
bútorozott hónapos szoba 

november 1-től kiadó az 
Ezüst-utcza 16-ik számú házban. 
~~~ ÉRTESÍTÉS, 
melyszerint f. 5a ó 2<>-án délután 2 óra

kor a takarékpénztárban 

különféle zálogtárgyakra 
úgymint: arany és ezüst zsebórákra, valamint 
egyéb arany és ezüstnemüekre nyilvános árverés 
fog tartatni.

Selmeczbányán, 1899. október 6.

Á selinecn takarÉkpénztár iMaiósáia
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Halottak napjára
sírkoszoruk 

és koszoru-szallagok 
legjHiányosabb árak melletti beszerzé
sére ajánljuk ezen áruczikkekkel is dúsan fel

szerelt áruraktárunkat.
Tisztelettel

Tibély Á. örökösei.

Üzlethelyiség változtatás.
Van szerencsém a n. é. közönségnek becses 

tudomására adni, hogy szabóüzletemet, mely 
eddig a főtéri apácza-zárda melletti saját há
zamban volt, a főtéri Vnucskó-féle ház 
földszinti helyiségébe (eddig Friebert Fe- 
rencz üzlete) helyeztem át.

A midőn ezt tudomására hozni bátorkodom, 
egyben köszönetemnek adok kifejezést sok évi 
itt működésem alatt tapasztalt, nagyra becsült 
pártfogásáért és bizalmáért és kérem azt ré
szemre továbbra is fenntartani.

Selmeczbánya, október havában.
Kitűnő tisztelettel

Jáhn Vilmos.

Zálogtárgyak eladása,
A selmeczi Népbanknál lejárt, 

ki nem váltott és meg nem hoszab- 
bitott kézizálogok f. évi november 
hó 7-én és 8-án d. u. 2 órakor 
az intézet helyiségében megtartandó 
nyilvános árverésen elfognak adatni.

Hogy a foghúzás nem tartozik a kellemes 
mulatságok közé, azt mindenki tudja, ki azon 
keresztül esett. — Én birtokában vagyok egy 
oly ártalmatlan szernek, mely a fájós 
fogba beeresztve a leghevesebb fogfájást 
Is legkésőbb 1O perez alatt meg
szünteti.

Miután én e szernek, 3 évi alkalmazása 
után, hatásáról teljes meggyőződést szerez
tem és száz közül 90 esetben a legmeglepőbb 
sikert értem el: nyugodt lélekkel ajánlhatom 
azt a fogfájásban szenvedőknek.

Selmeczbánya, 1899. október havában.
Tisztelettel

Er. ItOLLER MIKLÓS
városi tiszti orvos, gyakorló orvos 

ajánlja 

modern fogorvosi és ®
® ® fogtechnikai műtermét.

El végez minden fogorvosi műtétet, fogak és 
gyökerek fájdalomnélküli kihúzását, fogtöméseket 
aranynyal, amalgammal, czementtel, rendellenes 
fogsorok kiegyenesitését, egyes müfogak és egész 
fogsorok készítését, valamint müfogdarabok javí
tását és átdolgozását.

Amalgamkoronák és máj d- 
nem észrevehetetlen por- 
czellán tömések.

Rendel: fogbetegeknek d. e. 10—12. 
lyukasa Ksigmoiidy-utcza <5f>. sz.

Köhögés ellen
Iíaisei* 

mell-bonbon | ai 
fölöttébb ajánlatosak. 

OzlftH közjegyzőileg 
"TrOv hilelesitett bi
zonyítvány igazolja kö
högés, rekedtség, hurut 
és nyálkásodásnál utól- 

érhetctlenségét. s
Egy doboz ára 10 és 20 kr. 

Kapható Selmeczbányán 
MÁRKUS M. czutrászaláiiaii.

A GoWlMiiwr-félt ház 
átépítésénél 

szükségtelenné vált 
régi ajtók, ablak rá
mák és más épület
anyagok igen olcsón 

eladók.
Venni szándékozók for
duljanak c lap kiadó
hivatalához vagy Heincz 
Auguszta urhölgy ház

tulajdonoshoz.

861. V. szám 1899.
r

Árverési hirdetmény.
Alulirt kiküldött végrehajtó az 1881. évi LX. 

L.-cz. 102. §-a értelmében ezennel közhírré teszi, hogy 
a selmeczi kir. járásbíróság V. 402./1899. számú vég
zése által Plesz Lipót javára Schuszter M. czég ellen 
700 fit tőke, ennek 1899. év jnlius hó 1. napjától szá
mítandó 6 °/0 kamatai és eddig összesen 57 frt 18 kr. 
perköltség követelés erejéig elrendelt kielégítési végre
hajtás alkalmával biróilag lefoglalt és 1129 frt 90 krra 
becsült czipők, csizmák és bolt berendezésből álló ingó
ságok nyilvános árverés utján eladatnak.

Mely árverésnek a selmeczi kir. járásbirósági V. 
402/1899. számú kiküldést rendelő végzése folytán a 
helyszínen, vagyis Selmeczbányán alperes üzletében 
leendő eszközlésére 1899-ik év október hó 24-ik 
napjának délután 2 órája határidőül kitüzelik és 
ahhoz a venni szándékozók ezennel oly megjegyzéssel 
hivatnak meg: hogy az érintett ingóságok ezen árverésen 
az 1881. év LX. t.-cz. 107. §-a értelmében a leg
többet ígérőnek becsáron alul is eladatni fognak.

Az elárverezendő ingóságok vételára az 1881. évi 
LX. t.-cz. 108. §-ában megállapított feltételek szerint 
lesz kifizetendő. Végül felhivatnak mindazok, kik az 
elárverezendő ingóságok vételárából a végrehajtató 
követelését megelőző kielégittetéshez tartanak jogot, 
amennyiben részükre foglalás korábban eszközöltetett 
volna, és ez a végrehajtási jegyzőkönyvből ki nem tűnik, 
elsőbbségi bejelentéseiket az árverés megkezdéséig alól
irt kiküldöttnek vagy Írásban beadni, avagy pedig szó
val bejelenteni tartoznak.

A törvényes határidő a hirdetménynek a bíró
ság tábláján kifüggesztését követő naptól számittatík.

Kelt Selmeczbányán, 1899. évi október hó 11-ik 
napján.

Óváry Dezső kir. bir. végrehajtó.

Hirdetmény.
A selmeczi takarékpénztár igaz

gatósága közhírré teszi, hogy 1900. 
évi január 1-től kezdve további intéz
kedésig a betevőknek az eddigi 4% 
helyett 4 72 % kamatot fog fizetni. Ezen
kívül a tőkekamatadót is az intézet 
fizeti a nála elhelyezett betétek után.

Selmeczbánya, 1899. okt. 16.
Az igazgatóság.

Uj mézeskalácsos 
és viaszgyertya-öntő üzlet.

Van szerencsém a n. é. közönség becses tudo
mására hozni, hogy Selmeczbányán az Ocsovszky- 
utcza 52. számú házban

mézeskalácsos 
és viaszgyertya-öntö üzletet 

rendeztem be, a hol mindenkor tiszta méz, mák, 
tiszta viaszgyertyák, viasz- és szurok-fáklyák, 
minden hitfelekezetnek való istenitiszteleti gyer
tyák, igen finom méz- és mandula-sütemények és 
karácsonyi ajándékoknak igen alkalmas sütemé
nyek olcsó áron és kitűnő minőségben kaphatók.

A midőn szerényen kezdett üzletemet nagyra 
becsült pártfogásába ajánlom, egyben biztosíthatom, 
hogy főtörekvésem leend a n. é. közönség teljes meg
elégedését kiérdemelhetni.

Kiváló tisztelettel

Vlkolinszky Károly.

Uj czipész-üzlet.
Van szerencsém a n. é. közönség becses 

tudomására hozni, hogy a Deák Ferencz utczá- 
ban, a Baumerth-féle házban (előbb Baumerth 
Gyula kereskedése)

rendeztem be,
melyben teljes erőmből iparkodni fogok a mé
lyen tisztelt közönség teljes megelégedését ki
érdemelhetni.

Alázatosan kérem ennélfogva nagyrabecsült 
pártfogását.

Selmeczbánya, 1899. október havában.
Kitűnő tisztelettel

Traiter János,
czipész mester.

Filkorn A.
fogorvos.

Kedves falaknak 
szárazzá tételét és a házi gomba 

gyökeres kiirtását 
saját találmányu készítményemmel 

gyorsan, biztosan, végtelen tartós
sággal, teljes jótállás mellett esz

közlöm.
ifóegbizásokat elfogadok Zwig- 

inondy-utcxa sz. aSatti lak ásó
mon.

Kérve nagyra becsült pártfogását, maradok 
Kitűnő tisztelettel

Majoros József,
vállalkozó.

í
*

T-u.doEa.ásu,l I
t iszteletteljesen hozom tudomására a n. é. közönségnek, hogy sikerült 

a székes-fővárosban egy kitűnő czipőkészitőt találnom a hírneves Gáborcz 
Béla személyében, kinek eredeti,

■ Fsaját czipö-készitményeivel
áruházamat dús választékban felszereltem.
Kaphatók tehát üzletemben a legfinomabb, modern ízlésű és legjobb kivitelű uri- 

nöi- és gyermek-czipök non plns ultra.
Ezenkívül a n. é. közönség b. figyelmébe ajánlom az áruházamban gazdag válasz

tékban kapható kész férfi-, fiú- és gyermek-ruhákat, úri divatáru-czikkeket, téli nemez
kalapokat, fehérnemüeket, gallérokat, nyakkendőket, esernyőket, utazó táskákat, téli u/szter 

kabátokat, have/okkokat, sapkákat, városi és utazó bundákat stb.,
k ni ind olcsó árba n.

Kitűnő tisztelettel SINGER IGAÁCZ.
ruhakereskedő,

az alsó gyógytárral szemben.

M

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


