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A városi húsfogyasztási pótadó.
A múlt hó 14-én tartott törv. hat. bizottsági 

közgyűlés elfogadta a városi tanács azon előter
jesztését, hogy a, városi hús fogyasztási pótadó 
bérlete, minden ajánlati tárgyalás vagy nyilvá
nos árverés mellőzésével az eddigi bérlőnek 
adassék—ha jól tudjuk — 750 frt. évi bérért.

Kétségkívül, úgy miként a regál adó ke
zelésbe adásakor is, a közgyűlés az ügyről 
alapos és kellő tájékozást nem nyervén, elhir- 
telenkedve határozott, bizva a tanácsi előterjesz
tés alapos voltában. Azonban a tanácsi előter
jesztés csak röviden azt mondta, hogy miután 
az eddigi bérlő az évi bérösszeget jóval felemelte, 
adassék a hús fogyasztási pótadó neki to
vábbra is bérbe, mert hiszen nagyobb bér
összeget úgyse kapnánk.

Már pedig a tanácsnak tudni kellett volna 
és ha. másként nem, a bekivánt statiszkai ada
tokból, hogy igenis ezen adó bérbeadása után 
a város sokkal nagyobb jövedelmet nyerhelne, 
ha nyilvános árverésre bocsátotta volna.

A tanácsnak tehát egyenesen kötelessége 
lett volna a múlt évi húsfogyasztási adatokat 
beszerezni, azokból a húsfogyasztási adó bruttó 
és igy a pótadó jövedelmét megállapítani és ezen 
adatokat a közgyűlés elé nyíltan előterjeszteni. 
Meg vagyunk róla győződve, hogy ez esetben aköz- 
gyűlés nem ugrott volna oly gyorsan be a 750 
frtnyi évi bér elfogadásába.

Midőn városunkban köztudomásúvá lett ezen 
bérlet ilynemű kiadása, azonnal akadtak, még 
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Reggel — jan. 22-én — a nap nagy fénypom
pával kelt fel; az égen nehány fehéres felhő goinolygott 
csupán, de csakhamar szétfoszlott az, s az ég tiszta 
kékjét nem zavarta semmi A Nilus víztükre is sima, 
csupán az örvénylés vet rajta gyenge hullámköröket; 
a viz színe szürkészöld a benne lebegő temérdek iszap
tól s csak ott csillog, a hol a felkelő nap aranysugarai 
tükröződnek benne.

A Hatasoo kis zálonysziget. előtt horgonyozott s 
a sziget megett észak felé az arab hegység meredek fala 
szürkéllett. Minthogy a hajó csak délután indult, két 
hegymászó társammal átvilettük magunkat egy rozoga 
felláh bárkán a Nilus jobb partjára s felkúsztunk a 
a meredek hegy peremre.

Fárasztó mászás volt ez a kopár mészszikla köves 
lejtőjén, de a hegypalotáról élénk táruló remek kilátás 
gazdagon jutalmazta fáradozásunkat. Lábunk alatt dél
felé az arab hegység és a líbiai sivatag magas pereme 
között a nilusnak 20—25 kilométernyire elkeskenyült 
völgye zöld szőnyeg gyanánt terül el, a melybe a 
Nilus fénylő vize szövődik be ezüst szalagként s 
előttünk kelet felé a hegyplató kopár mészkősikja a 
melyen egyetlen fűszál sem terem.

A nilusvölgyi madártávlati képet órákig elnéznők, 
’ia az indulás ideje visszatérésre nem siettetne.

A Hatasoo délután két órakor indult el. Az égen 
"■•ke gomolyfelhők tömörültek s lassan elkezdett szi- 

az eső. Érdemes ezt megemlíteni, mert ez itt rit- 

pedig komoly és vagyonos emberek, kik a hús 
fogyasztási pótadó bérletéért nem 750, hanem 
annak majdnem kétszeresét vagyis 1200 frtot haj
landók bármely pillanatban adni.

No már pedig, ha folyton jajgatunk sze
génységünkön és ha a szegény városi Írnokaink
nak 20—30 frt. millenniumi segélyt sem tudtunk 
adni, akkor 400—500 frtnyi évi jövedelmi több
letet igy félre dobni — egyenesen könnyelműség.

Ha a hentesek, mészárosok megadóztatásá
ról van szó, akkor a legkínosabb minueziáig meg
tudják állapítani, hogy hány darab sertést, marhát, 
borjut stb. vágott le és mennyi fogyasztási adót fi
zetett ezután . . . és a városi hús fogyasztási pót
adó átlagos évi összjövedelme csak akkor nem 
volna kitudható, ha a város igazi érdeke forog 
kérdésben ? Csak akkor nem lehet megállapí
tani azon körülményt, hogy ezen adó bérbeadása 
nem 750 frtot, hanem legalább is 1200 frtot 
kell, hogy jövedelmezzen a városnak évenként?

Ezt a tanácsnak kötelessége lett volna mind 
alaposan áttanulmányozni és az ügyet ily alak
ban a közgyűlés elé hozni és azt alaposan in
formálni. A városi tanács azonban ezt nem tette, 
pedig kell, hegy e viszonyokat alaposan ismerje.

Egyáltalán azon rendszer, mely a városi 
jövedelmek bérbeadásánál eddig alkalmaztatik, 
posványos és rothadt. Ezen rendszernek minden 
gyökérszálát kíméletlenül ki kellene irtani, hogy 
amúgy is nehéz anyagi körülmények közt va
júdó városunk igazi érdekei megóvassanak és 
jövedelmei fokoztassanak.

De különben szerencse, hogy van még egy

■ kaság számba megy. Maga a Nilus a mi Dunánkkal 
felérő hatalmas folyam. Méltóságos lassúsággal höm- 
pölygeti hirtelen szőke vizét, a melyben a temérdek 
lebegő iszap nagyban elősegíti a zátonyképzödést. A 
tengersok zátony miatt, no meg, hogy tovább tartson 
s költségesebb legyen az utazás, a Cook ezég hajói csak 
nappal járnak a Níluson. A Nilus meder rajza napról- 
napra változik mert a könnyen mozgó zátonyok nem 
maradnak helyben; a viz árja és a szél nem hagyja 
azokat nyugton. Csak az a szerencse, hogy ez a két 
természeti erő egymással szembeszállva működvén, 
egymás hatását gyengítik: a mit az egyik épit azt a 
másik nyomban lerontja. Ott a hol a zátonyszigetek 
összetömörülnek, a Nilus medre kiszélesedik, de any- 
nyira sekély, hogy a gőzös alig tud utat lelni rajta. 
A viz sodra is ilyen helyeken változik a leggyakrabban 
s igy nem csoda, ha a hajó ilyen helyeken gyakran 
megfeneklik.

A mi hajónk is zátonyra jutott egy párszor a 
legtöbben persze az arab hajókormányos tajékozatlan- 
lanságánák tudták ezt be, valójában pedig a folyó 
meder fenekét folyton-folyvást változtató zátonykép- 
zödés okozza a hajó megfeneklését.

A viz sodra különben rendesen valamelyik parthoz 
szegődik azt támadja, azt rombolja helyenként olyan 
erővel, hogy a partmenti falvak házait is alámossa; 
a lukszori nagy templomot például a viz partvájó 
rombolásától mesterségesen kellett megoltalmazni.

A Nilus zátonyjai és partja egyébként is érde
kesek. A meredek parton véges végig léiig meztelen 
felláhok merítik a vizet szakadatlan, a zátonyokon meg 
gémek áldogálnak vagy egy két égyptqmi dögkeselyű 
gubaszt.

Az állatvilág különben elég szegény faj és egyén 

fórum, a mely, ha kellőleg informáltatik, nem 
fogja e kérdést csak úgy an bagatell tárgyalni, 
sőt hisszük, hogy el fogja rendelni ezen fogyasz
tási pótadónak nyilvános árverésen leendő bér
beadását. E fórum a belügyministerium, mely
nek megerősítése nélkül a közgyűlési határozat 
jogérvénnyel nem bir.

Sajnos, hogy e magosabb fórumhoz kellene 
fordulnunk önnön magunk által ütött anyagi 
sérelmeink orvoslása miatt.

Végül van egy szavunk a törv. hat. bizott
sághoz is. És ez abból áll, hogy jövőre nézve 
az ilynemű városi jövedelmek bérbeadásánál 
követelje az összes vonatkozó adatok felmuta
tását és csak a legalaposabb informálás után 
határozzon; azt pedig éppenséggel soha se en
gedje meg, hogy az ily fajta városi jövedelmek 
bérbeadása nem nyilvános árverés, vagy nyílt 
ajánlati tárgyalás után, hanem csak úgy sut
tyomban, kéz alatt történjék.*)

Újdonságok.
Személyi hírek. Scholcz Gyula min. tanácsos 

a múlt napokban városunkban időzött. — Breznyik 
János lyc. nyug, igazg. kir. tanácsos Vihnyén, Platz ér 
Jenő nyug. kir. számtatanácsos Szklenón, Jezsovits 
Károly lyc. igazg. Koritniczán üdülnek ez idő szerint. — 
Kostyenszky Adolfkir. számtanácsos e napokban négy 
heti szabadságra megy. — Bor óvsz ky József és 
Hlavathy János ide róm. kath. káplánoknak neveztet
tek ki. — Akadémiai tanáraink nagyobb része szün-

*j Így szól a ezikk. Mi megjegyezzük, hogyha igaz, hogy 
1200 frtot lehetne évenként ezen adó bérbeadása után kapni, akkor 
valóban kár volt az árverést mellőzni. Szerk.

számban egyaránt. Az emlősök osztályából mindössze 
is csak két sakált láttam öt heti ott tartózkodásom 
alatt. A madárvilág sem olyan gazdag, mint a régibb 
keletű úti leírásokból gondolta az ember. A madarak 
fajszámát a tiz ujjamon elsorolhatnám, sőt az egyéne - 
két. sem' lett volna valami nehéz összeszámlálni. Az 
élősködő kánya és a fehér billegető volt folytoi a 
szemünk előtt; az a hajó felett kóválygott, ez nap
hosszat ott libegett előttünk a hajó fedélzetén A csú- 
szó-mászó állatok közül a hírhedt krokodilusokat 
hiába lestük tágra nyitott szemmel, egy részök kipusz
tult, más részük a gőzös zakatolása elül visszahúzódott 
a vízeséseken túl.

Még a halak osztálya van a legerősebben kép
viselve, csakhogy ezeket meg bajos megpillantani az 
iszapos vízben. A nílusi halak húsa nem nagyon, kel
lemes, az a sajátszerű iszapiz a főzés után is kiérzik 
Se szúnyog, se légy nem alkalmatlankodik, de visz/ 
a pillangók tarka szinpompáján sem gyönyör'’' 
tünk. Májusi melegséget áraszt le reánk a f- 
kék égen haladó nap, de hát azért madár c 
rovarzümmögést nem hali itt az ember, 
virágházban képzeljük magunkat, a hol meiéc 
virágok is nyílnak, de a tavasz ébredését nem 
csicsergő madárdal, zümmögő rovarraj.

A Nilus vidéknek ez a csendes, nyugalmas kép 
csak egy-egy nilusparti község mozgalmas, lármás la
kossága zavarja meg időről-időre.

Be liáné az első nilusparti község, a melye’ 
elérünk; piszkos.sárházait szép zöld pálmaiigei tak 
gatja. Sajátszerű sárházak ezek, a melyekben lent c 
berek, fent galambok s verebek laknak.

Abu-Susa következik azután, hitvány 



idei útra és tartózkodásra ment. — Bárdossy Antal 
kir. bányatanácsos és bányaügyi előadó tegnap előtt, 
hosszabb szabadsága után, városunkba visszaérkezett és 
hivatalát újra elfoglalta. — P o d h r a g y a y Pál prépost 
plébános, Litass y János kér. esperes és hegybányai 
plébános és Sandrik József steffultói plébános a 
Tátrába teendő útjukat elhalasztották. — Gsibi Lő- 
rincz akad, tanár legnapelött utazott el Kovásznára (Er
dély) fürdőbe, hol a szünidőt tölteni fogja. — János
hegyi W a n k o v i t. s Lajos tb. városi tanácsos, nejével 
Karlsbadban, veje Dr. Regéczi Nagy Andor kir. járás- 
biró pedig nejével ez idő szerint városunkban időzik. 
— Micsinay János ág. evang. lyc. tanár szünidei 
utjából családjával együtt visszaérkezett. — S z i t n y a i 
József polgármesterünk és Nyitray László tb. tanácsos 
Ipolyságra utaztak tegnap. — Dr. Sebe Béla steffultói 
orvosnak neveztetett ki. — Király Ernő munkatár
sunk ma érkezik vissza.

— Hymen. Bálint Ferencz okleveles erdész múlt 
hétfőn kelt egybe Haverla Mariska kisasszonynyal, özv. 
Haverla Jánosné leányával.

— Eljegyzés. Simonffy Ákos nagykőrösi erdőtiszt 
jegyet váltott Mősz Hermin kisasszonynyal, Mősz Géza 
ev. lyc. tanár kedves leányával. A jegyesek e hó 9-én 
kelnek egybe.

— Halálozás. Ernszt Lipót selmeczbányai keres
kedő, tegnapelőtt kedden, hosszas betegség után meg
halt és ma d. e. 9 órakor lesz az izr. süketbe elte
metve. Az elhunytat két fián és leányán kivül számos 
rokon gyászolja.

— Képviselő választások. Országszerte meg
indultak a képviselő választási elöleges mozgalmak 
még a szomszédunkban lévő kerületekben is. Csak 
városunkban uralkodig látszólag a legnagyobb csen
desség. Mondjuk ; 1 á t s z ó 1 a g ; mert alapjában igen 
is nálunk is keverődik valami, a mi azonban még tel
jesen kikristályozodva nincsen, Mint halljuk, eddigi 
országgyűlési képviselőnk a jövő választásnál mint jelölt 
nagy sajnálatunkra aligha fog fellépni a mennyiben egy ma
gasabb állás betöltésére van kiszemelve. Ha pedig mostani 
képviselőnk fel nem lép, akkor a kombinácziok sok 
irányban indulhatnak meg. Csak annyit akarunk még 
ez úttal mondani, hogy érdekes képviselő választás 
elébe nézünk mi is, mely esetleg nagy befolyással bir- 
hat városunk érdekeire is.

— Rendőri hírek- Krausz Kálmán főkapitány 
kedden átvette a rendörkapitányi hivatal vezetését. — 
Kuti István alkapitány családi ügyek rendezése miatt 
Kolozsvárra utazott tegnap s csak nehány nap múlva 
érkezik vissza. — Súlyos testi sértés. Frey 
Mihály folyó hó 2-án este 6 órakor, Zatyko János 
györgytárnai majoros marháit őrizte és mellette volt 
a majoros gazda fia is. Egyszerre csak ott termett 

Biszta Antal selmeczi czipész segéd, ki szeretőjével 
Antosik Máriával Bélabányáról jött haza felé és pa
rancsoló hangon felhívta a fiatal Zatykot, hogy el 
menjen a bélabányai malomba egy harmonikáért. 
Frey ezt ellenezte, mire Biszta Antal oly dühbe jött, 
hogy egy czipész késsel (nem dikics) Freyt halántékán 
szeme mellett, nyakszirten és jobb lapoczkáján össze
vissza szurkálta és rajta súlyos sérüléseket ejtett. Freyt 
a városi korházba szállították, Biszta Antal pedig, ki 
már több Ízben volt hason nemű tettek miatt bün
tetve és a rendőrség előtt mint garázda ember ismere
tes, letartóztatott és kihallgatása után a járásbiróság- 

falu, a hol a Hatasoo orrával a meredek parthoz tá
maszkodva végzi a postaszolgálatot.

Abu-Susát elhagyván, nagy sziget állja utunkat, 
s ott a Nílus tószerüen kiszélesedik. Itt ért el az al
konyat. A Hold világánál ment ugyan még egy da
rabra a gőzös, hanem azután úgy 10 óra tájban 
Fa isut-nál horgonyt vetett. (Folyt, köv.)

Selmeczbánya történetéből. 
(Történelmi vázlat egy német nyelvű, múlt századbeli 

kézirat felhasználásával.)
IX.

A védfal emelését még nem tartották elengedőnek 
a selmecziek. Már egyszer a harcz útjára is lépve, har- 
czias jelleget öltött az egész város, az egész lakosság 
is. A férfiak a fegyverforgatás minden nemében gya- 

volták magukat, s hogy minden harczi eshetőségre 
■enek készülve, az ó-várat nagy raktárnak ren- 

\ melyet rendes őrség védelmezett. Ez őrség 
:y parancsnoksága alatt állott, ki a városi 

sorából került ki, s ki kötelezve volt a ha- 
■iség jetélenlében esküt is lelenni.

... t, melyet Márkus Mátyás, városi tanácsnok 
ndőn a várparancsnokságot átvette, alábbiban 

nt közlünk:
„leh Mathias Márkus, gelobe und Schwöre zu 

í, das ich das Schloss oder Festung hie auf 
nmitz gelegen, darinnen midi Herr Richter und 
ame Rath zum Hauptmann und verwalter ver-

* habén, treulich bewahren, sein böstes befördern, 
lasselbe ohne befehl des Heirn Richters und 
’hrsamen Rathes Niemanden weder Freund noch 

hergeben, auch das Gott gnediglich verhütten 

hoz átkisértetett. — Utczai botrány. Múlt vasár
nap egy Pl. nevű czipészsegéd ittas állapotban na
gyobb mérvű utczai botrányt okozott és az őt bekísérni 
akaró rendőrnek nagy lármával ellenszegült. Nagyon 
rövid időn belül azután bekisértetett a rendőrséghez, 
hol kialudva reggelig mámorát, még egy napi elzára- 
tást kapott büntetésképen az okozott botrányért —- 
Balé s e t. Bácsik Mátyás kir. kohómunkásnak, illési 
lakosnak, múlt hó 30-án érezpörkölési munka közben, 
jobb alkarcsontja eltörött. — Talált hulla. Sztra- 
kula- János (gúnynevén Polják) napszámos hullája 
tegnap reggel a Vaczulik-féle ház padlásán találtatott. 
A szivgörcsök következtében meghalt ember e ház 
mellett dolgozgatott és igy került annak padlására. 
Az orvos szakértői megállapítás szerint Sztrakula már 
három nap előtt hallhatott meg és halálát régi beteg
sége, szivgörcs okozta.

Különfélék.
— Mai vezérezikkünkre vonatkozólag jónak 

látjuk kijelenteni, hogy jövőben már jó eleve fogjuk 
t. olvasó közönségünket értesíteni a közgyűlési tárgy
sorozat egyes ügyeinek fontosságáról és kimerítőbb 
tájékozást adunk törv. hat. bizottságunk t. tagjainak 
a város jövedelmét fokozható ügyekben, mert — bár 
lehet tévedünk — azt véljük észrevenni, hogy az ily 
nemű ügyek tárgyalására — pedig ez nagyon kívá
natos volna — a bizottsági tagok nagyobb része elő
készülve nincsen, pedig erre, szerény véleményünk 
szerint, szükség volna, hogy az ily természetű ügyek 
kellő megbirálás alá vétethessenek. Egyben azt is köte
lességünk konstatálni, hogy a városi tanács, de különösen 
annak elnöklő polgármesterünk nem fog késni alapos 
felvilágosításokat nyújtani, ha. azok kívántainak ; esetleg 
oly ügyekben, melyek tanulmányozására idő kell, a tár- ! 
gyalási halasztást megadni. Csak egy a bizonyos, hogy '. 
az ily jövedelmeket mindig nyilvános árverés vagy 
eleve hirdetett ajánlati tárgyalások után kellene döntés 
alá. venni. :

— Gyógyszerész járási gyűlés. A magyarországi 
gyógyszerészegylet 7-ik járása Margótsy János igazgató 
elnöklete alatt tegnap tartotta az acad. vegyiani tan
termében gyűlését. Főtárgya a gyűlésnek a mosta
nában kiadott, és az 1876-iki XIV t. ez. IG-ik fejeze
tére vonatkozó tervezet volt, melyet a belügyministe- 
riutn véleményadás végett az egylet elnökségéhez lekül
dött. Ezen tervezetben foglalt pontozatok olyannyira 
sérelmesek, hogy életbe lépésők esetén igen nagy 
anyagi csapást mérnének gyógyszerészeinkre, kik amúgy 
is panaszkodnak, hogy közegészségügyünk mostoha 

j gyermekei.
— Egy szédelgő tartózkodott a múlt héten váro

sunkban és a Hungária szálló kávéházában kereste és 
találta meg áldozatait, kiktől körűl-belül 200 irtot csalt 
ki valami bábos és koczkás játékszerrel. A fiatal káro
sultak panaszt emeltek. A rendőrség le is fülelte a 

| jó madarat, ki egy belügyministeri engedélylyel vissza- 
. élve másra, csalárd pénzjátékra használta fel játékszerét 
j • • • — a kir. járásbíróság azonban valami forma 
hiba miatt szélnek eresztette a hochstaplert. Hogy 

ilyen esetben is a forma és nem a lényeg határoz, azt 
sehogysem tudjuk megérteni. Hiszen e mákvirág majd 
más városokat is felkeres és szabadon csapja 
be a könnyen hivő fiatal embereket. Ezt meg
akadályozni minden hatóságnak — (ha előfordul forma 
hiba, akkor reperálják) — szoros kötelessége volna. — 
Szomszéd hatóságaink figyelmeztetésére megmondjuk, 
hogy az ipsét valami Kohnnak hívják.

— Szerencsétlenség* 1. Az állatvásártéri monstrum 
kerítés már is okozója volt egy szerencsétlenségnek, mely 
végzetessé válhatott volna, Králik Vilmos selmeczi 
asztalos mester ugyanis öcscsével együtt egyfo- 
gatu szekeren haladott el e kerítés alsó vége mellett, 
midőn szembe vele egy kétfogatu szekér jött ép 
azon a helyen találkozva egymással, hol e kerítés által 
az ut legszűkebbre van szorítva. A két szekér egymás 
mellett el nem fért és Králikék könnyebb szekere, a 
másik nehezebb által oly erővel lett megtaszitva, hogv 
mind a két Králik fejjel lefelé a szekér előrészén a ló 
mellé estek és fejükön,, karjukon és lábaikon, szeren
csére nem életveszélyes sérüléseket szenvedtek. Kis 
híja volt, hogy a szekér nem ment rajtuk keresztül, mi 
még azután nagyobb bajt okozott volna. Ez az eset 
is bizonyítja, hogy e kerítés ott tovább tűrhetetlen és 
mint halljuk polgármesterünk, ki e napokban nézte 
meg a nagy állatvásártért, ajánlani fogja, hogy e mon
strum kerítés oda vitessék. Ez volna a helyes!

wolle, vvo etwa eme Gevvalt davor kátne, es treulich 
so láng mein Leben wáhret, neben Richter und Rath 
einer ehrbaren Gemeinde bewahren will. AIs helf mir | 
Gott dér Allmáchtige.*1

j (Én, Márkus Mátyás, fogadom és esküszöm isten
nek, hogy ezen várat vagy erődöt, mely Selmeczen 
fekszik s melybe engem a biró ur és tisztességes tanács 

j várnagyul és gondnokul rendelt, híven megőrzőm, 
minden benne eshető kártól lehetőleg megóvom, javát 
előmozdítom, azt, a biró úr és tisztes tanács paran
csa nélkül is, senkinek, sem barátnak, sem ellenségnek 
át nem adom, és isten is. kegyelmesen óvjon- tőle, és. 
ha talán erőszak törne reá, azt. mig életem tart, a 
biró és tanács mellett híven megtartom, Isten, a min
denható úgy segéljen!)

Ez volt Selmeczen az első várnagyi eskü és Már
kus Mátyás az első várnagy vagy várkapitány. Ennek 
elhunytéval az alábbiak követték sorban: Sitelius, 
Schwab, Tanzner, Rubigall Pál és ennek fia Tódor, 
mely utóbbi kettő el is esett hősileg a török elleni 
harezban.

Nincsenek ugyan a török elleni csatározásokról 
í határozott adataink, de fölemlítjük itt, hogy Selmecz- 
i bánya török kézre nem került. Egy ízben hatolt csak 
.! a mohamedán szorosan a város faláig. Délről támad-
I tak, s az alsó kaput, mely, a jelenlegi Szt. Erzsébet- 
í kápolna helyén állott, a heves hősies védelem daczára 
í elfoglalták. A selmecziek kénytelenek voltak a belső 
j kapu mögé visszavonulni, mely a kamaraháznál volt.
■ Odáig nyomult utánuk a török, de ott azután előbbre- 
( hatolásának legyőzhetlen gátja volt a vitéz selmecziek 
, halált megvető elszántsága; nehány órai küzdelem
■ után a török vissza volt verve, sőt a kirohanó sel-
1 mecziek elöl futásban keresett menedéket, hogy soha

— Darázsesipések. Múlt napokban találkoztam 
Selmeczen az utczán egy fiatal ismerősömmel s látva, 
hogy fekete selyem kendőbe hordja jobb karját, kérdém, 
mi baja történt. Válaszul adá,hogy egy darázs csípte meg. 
Persze, hogy e csípés nem egy darázs fullánkjától, 
hanem alighanem egy ifjú jól alkalmazott kard vágá
sától származhatott; mert hiszen az e fajta darázs csí
pések sajnos annyira kezdenek grasszálni, hogy nem 
ártana a nagy járványos betegségeknél előirt összes 
óvó és torló rendszabályokat szigorúan alkalmazni, 
nehogy e darázs csipési epidémia még tovább is ter
jedjen. Különben még jó, hogy városunkban e darázs 
csípések csak csíptek habár fentebb említett fiatal ba
rátunkon jokórát csíptek, de nem öltek.

— A turista kongresszuson városunkból részt 
fognak venni: Tirts Rezső a Szitnyaosztály alelnöke és 
Altrnan Imre a Szitnyaosztály titkára, mint egyleti 
kiküldöttek. Dr. Szél László, Dobó Sándor, Schwott 
Lajos, Knezovits Adolf egyleti tagok s talán még töb
ben is, kik csak most fognak jelentkezni.

— A tűzoltói kongresszuson városunk önkéntes 
tűzoltó egylete Pauer János főparancsnok és 1G egyleti 
tag által lesz képviselve.

— Az akadémiai pisztolylövő kör főlövészete. 
Augusztus-hó elsején tartotta meg Kisiblyén az aka
démiai pisztolylövő kör évi főlövészetét, melyen az 
összes tagok s igen sok meghívott vendég vett részt. 
Scholcz Gyula ministeri tanácsos és Farbaky István 
városunk képviselője szintén részt vettek a lövészeten 
mely már reggel 9 órakor vette kezdetét s a legjobb 
hangulatban az esteli, órákig tartott. Ebédnél az első 
felköszöntőt Fekete Lajos főlövészmester mondta s 
éltette különösen a szép számban megjelent vendégeket. 
Hültl József miniszteri tanácsos viszont a vendégek nevé- 

többé Selmeczbányára ne támadjon. Ezen ütközetben 
esett el állítólag a két hős Rubigall (apa és fiú) is. E 
harcz emlékéül most is dobolják mindennap este 8 
órakor a riadót a leányváron, mint a mely órában a 
török támadott és reggeli 4 órakor, a mely időben a 
törökök innét kifizettek.

Ámde a harczi zajtól el kell most fordítani 
tekintetünket, hogy más korszakalkotó, lényeges 
eseményekről szóljunk. Ez az akkor már itt' is mind
inkább s terjedő reformatió. Luther tanai megtalálták 
az utat ide is, a hegyek közé, leginkább Baumheckel 
György, Thomae Máté és Ciriacus Márton révén A re
formált vallás .sok követőre talált itt; legelső, ki Luther 
tanait nyilván hirdette, a volt városi kath. plébános, 
Georg de Sorau volt, ki számos hívével együtt áttért 
az uj vallásra, s ennek hitszónoka is volt 1521-ig. Ezt 
követte Staudacher Zsigmond, kath. segédlelkész, ki 
1534-ben az uj vallást követők plébánosa is lett. Még 
egy pap volt, még pedig Kék Simon, selmeczi kath. 
plébános ki 1526-ban nyilvánosan áttért Luther vallására.

Az uj felekezetnek rendesen, az akkori viszo
nyokból kifolyólag, 2 hitszónoka volt itt, egy, ki né
metül, a másik, ki tót nyelven hirdette az igét. Az 
első volt a pastor germanicus, a másik a pastor síavicus.

Mielőtt ezek névszerinti felsorolására térnénk, 
nehány szót szólunk még Kék Simonról; a kormány 
az itt az igazságtalan díjazás s a vallás ügye miatt is 
zavargó bányászok megfékezésére 1526. évi tavaszán 
Werbőczi nádort és Roskay Gábor, temesi főispánt 
küldötte ki királyi biztosokul. Ezek az uj felekezet 
irányában a lehető legszigorúbban léptek föl, s minden 
lázongás okául az uj felekezet híveit mondották.

(Folyt, köv.)
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ben a pisztolylövő kört s annak jelenlegi főlövészmes- 
terét köszöntötte fel. A dikciók további folyamán Fekete 
Lajos. Scholcz Gyula egészségére emelte poharát, a ki 
ismét a pisztolylövő kört s annak fejét éltette. — Dr. 
Stuller Gyula, Farbaky István és Jákó Gyula szintén 
szép szavakban adtak érzelmeiknek kifejezést s a 
pisztolylövő kör hosszú életére és fennállására emelték 
poharukat. ■

— Millenniumi főlövészet. E hó 2-án és 3-án 
tartatott meg városi lövészegyletünk állal a millen
niumi főlövészet, mely daczára annak, hogy a várt 
vendégek meg nem érkeztek és hogy a lövészegylet 
tagjai közül is többen, részint betegség, részint távoliét 
következtében részt nem vehettek, igen sikerültnek 
mondható ; mert az egynegyültek nagy kitartással és 
pompás jókedvvel űzték nemes sportjukat. A közönsé
ges czéltáblára 2347 lövés esett 2340 köregységgel; 
ezek között 4 szög és 58 négyes. Az 1-sö dijat nyerte 
Belházy Gyula, a 2-ikat Krausz Géza, a 3-ikat Seidel 
Á., a 4-iket Ochtendung Ignácz, az 5-iket Desewffy Aurél, 
a 6-ikat Friebert F., a 7-iket Fiedler Gyula és a 8-ikat 
Krausz V. Gy. Mély lövéseket lőttek : Belházy Gyula 1 sze
get és 13 négyest, Seidel Ágoston 1 szeget és 13 négyest. 
Krausz Géza 1 szeget és 5 négyest, Ochtendung Ignácz 
1 szeget és 4 négyest, Fiedler Gyula 9, Desewffy Aurél 
8. Friebert Ferencz 3 és Krausz V. G. 3 négyest. — 
A „Haza" ünnepi czéltáblán következők nyertek dija
kat : Belházy Gyula elsőt, Krausz Géza 2-ikát, Krausz 
V. G. 3-ikát, Seidel Ágoston 4-ikét, Friebert Ferencz 
5-ikét, Desewffy Aurél 6-ikát és Bencze Gergely 7-ikét. 
A kőzebéden, melyet Bogya János vendéglős a részt
vevők teljes megelégedésére szolgáltatott fel, több si
került pohárköszöntő lett elmondva. A menü a követ
kező volt: Liba ragout leves, .vegyes felvágott aspiccal 
és tormával, vesepecsenye á Iá Gréme, kacsa- és liba
sült, káposzta- és ugorkasaláta, túrós- és káposztás
rétes. — A nap hőse mindenesetre Belházy Gyula 
akad, tanársegéd volt, ki úgy a közönséges, mint az 
ünnepi czéltáblán is az első dijat nyerte, mi nagyon 
sokat mond egy oly erős vételytárssal szemben, mint a 
milyen Seidel Ágoston allövészmester.

— Dijtekézés a lövöldéi tekepályán. F. hó 3-án 
a millenniumi főlövészettel egybekötve a dijtekézés is 
megejtetett 21 résztvevő közül az első dijat legtöbb 
elsőre Zanzotto Lajos, 5 frtot, a 2-ik dijat 3 frt 50 kr. 
Fillip Antal, a 3-ik dijat 3 frt. Hasch Antal, a 4-ik 
dijat 2 fi t. 50 kr. Laun Károly az 5-ik dijat 1 frt, 50 
kr, Suhay Péter, a 6-ik dijat 1 frtot Gwerk Mihály 
nyerte el.

— A sok komédiás, kétes értékű produkálók és 
verklisek egy idő óta annyira ellepték városunkat, 
hogy ennek jövőbeni megakadályozását rendőrségünk
től komolyan kívánnunk kell annyival is inkább, mert 
ily elemek tömeges jelenléte sokszor a közbiztonságot 
is veszélyezteti.

Az orr.
(Folytatás és vége.)

Az orr az arcznak nem csak kimagasló része, ha
nem dísze is s igy ne csudálkozzunk azon, ha egyes 
ázsiai népek az orrukban arany függőket viselnek mi
ként mi a fülünkben, mert minél díszesebbnek talál 
egy nép valamely testrészt, annál inkább törekszik azt 
apró csecsebecsékkel fellűnőbbé tenni.

Jó ha az ember tudja, hogy a Grőnlandban lakó 
eszkimók az orrukat egyeben kívül köszönésre is hasz
nálják és ezt oly formán teljesítik, hogy a két egymás
sal találkozó eszkimó a jó napot vagy estét szócská
kat nem mondja ki, hanem egyszerűen inegdőrzsöli 
a saját orrával a másiknak az orra hegyét s azzal 
folytatja az útját tovább, inig nem találkozik megint 
egy másikkal egy harmadikkal kihez orrát dörgölheti. 
Azt hiszem hogy a civilizált népek közölt volna pártja 
ennek a köszönési módnak, ha nem is az egyneműek 
de legalább a különnemüek találkozását tekintetbe 
véve.

Erkölcsi minéműségüket tekintve vannak jó és 
vannak rossz orrok éppen úgy, mint jó és rossz em
berek. Nem akarom azonban állítani, hogy az orrok 
határozzák meg az embereket és azoknak sorsát — s 
a jó orr mindég jó embernek, a rossz orr mindég 
tossz embernek volna ismertető jele ; — habár a vé
letlen néha úgy hozza magával. Elég legyen csak annyit 
megemlítenem, hogy sok embert tett már boldoggá és 
még többet szerencséssé az a körülmény, hogy jó orra 
■'mit és sok ember esett már rossz orrának áldozatul, 

ány huszonegyest fogtak már el csupán csak azért, 
'rt a skizesnek jó orra volt s hány veszett már el 

.tán a rossz orr miatt ?
Az orr kis gyermekeknél bizonyos tekintetben 

lóként is szerepel, a ki, vagy ha úgy tetszik, a 
a szeles kicsikéket óvatosságra tanítja; nem is

kell hozzá más mint az, hogy egy párszor orra buk
janak vagy orrukat az ajtóba vagy más megütésre al
kalmas bútordarabba üssék s a gyermekből óvatos 
előre látós honpolgár vagy honara válik s minek kö
szönné mindezt, ha orra nem volna ? azért is tisztelet 
az orroknak!

Mivel élveznők a nagy és elbájoló természet ezer
féle virágillatát ha orrunk nem volna ? bizonyára 
akárhányszor jöttek már tisztelt olvasóim abba a hely
zetbe, hogy ilyen üdítő s felfrissítő virágillat szago
lása közben szerettek volna csupa orrá változni, hogy 
minél többet élvezhessenek a természet e jótékony 
adományából, viszont más felöl szívesen elhiszem, sőt 
nem is vonom tagadásba, hogy az ember nem egy
szer vattával szeretné orrát bedugni, épp úgy miként 
a beteg füleket szokás, csakhogy valami rossz szag, 
mely helylyel közzel szintén előfordul a nagy természet
ben, e nemes szervét ne bántsa. S az ember ilyen kö
rülmények között, ha nincs is vattája, mindég van, 
annyi respectussa az orra iránt, hogy két ujjúval zárja 
el a közlekedést az orra es a külvilág közölt.

Mindezek után azt hiszem áttérhetek az orrok 
osztályozására. Álljon itt első helyen a pisze orr, 
melylyel igen közel rokon a fitos orr. Ez a két orrfaj 
úgy látszik a nagy és hosszú orrok bosszantására 
vannak teremtve, mert oly szabad bepillantást engednek 
az orr nyílásokba, hogy a nagy orrok minden erőlkö
désük daczára is el vannak árulva belső tartalmukat 
illetőleg ; de még azért is bosszantják őket, mert habár 
általában véve nem szépek, még is többször szépek 
mint a nagy és hosszú orrok.

Ha a pisze orr vagy fitos orr kissé hosszabra 
nő, hegyesen végződik és hála felfelé görbül, származik 
belőle a szobrászatban oly nagy szerepet játszó görög 
orr, melyet sasorrnak is neveznek.

Ha a pisze orr vagy fitos orr akár görbülettel, 
akár annélkül, akár hegyben, akár tompán végződik, 
de hosszúra megnő, fejlődik belőle a nagy orr vagy 
hosszú orr, melytől oly sokan irtóznak a melyben 
pedig, komolyan tekintve a dolgot, semmi rosszat nem 
találok, feltéve hogy az orr tiézta, mert egy nagy orr 
sokszorr jobb orr lehet mint egy kicsiny, mert

■ jobban és könyebben felelhet meg hivatásának mint 
egy fitos vagy pisze. Egyéb iránt az ízlések külömbözők 
és én ez alkalommal nem az Ízlésekről sem pedig az

; Ízléses orrokról nem kívántam szólani.
i A nagy és hosszú orról egyebek közt az a babona 
i is el van terjedve, hogy hosszú életet Ígér hordozójának. 
I Azt hiszem, hogy a tisztelt néptanító urak szives figye- 
I lemre méltatják azt a babonát s miután annak kiirtá- 
j sában ők lehetnek legtöbbet, megígérik, hogy tőlük tel- 
! hetőleg ki is fogják azt irtani. Megjegyzem, hogy az
■ ilyen hosszú orr alatt nem a fölebb valóktól kapott 
> orrt értem.

Készakarva hagytam el a régi időben oly nagy 
j szerepet játszott, de ma már csak ritkán felbukkanó 
| tubákos orrt, a melynek az a gyengéje, hogy folyton kér-
■ kedik a többi orrok legnagyobb bosszantására — de 
i nem ám páva toliakkal mit még el lehetne nézni egy 
I orrnak — hanem azzal a mit érdekében fekszik minden

tiszteletre igényt tartó orrnak legféltékényebben elrejtve 
őrizni . . . s éppen e miatt nem adhattam neki helyet 
a művelt orrok díszes társaságában, bármennyire szen
vedjen is ezáltal az orrok osztályozása teljesség és tö- 

í kéletesség tekintetében. A tubákos orrt tehát halga- 
1 fással mellőzöm és úgy tekintem, mintha nem léteznék.

Végül nem mulaszthatom el a létező orroknak 
I azt a faját felemlíteni, a melyet ezzel az elnevezéssel 

illetünk, hogy műorr vagy mesterséges oir, mert 
ilyen is van éppen úgy mint műszem, műfog, mű-. 
haj stb. s igy tovább van műorr is. Erről minthogy 
aránylag a legritkább orrspecies, orvosi szempontból 
ugyan sokat, de hírlapi közlemény szempontjából leg- 

í föllebb azt kell megjegyeznem, hogy az ilyen orr tulaj- i 
j donosai zsebkendőkre nincsenek szorulva, mert zseb- ’ 
| kendő egy műorrnak derogál.

Fia még záradékul megemlékezem a borvirágos- ■ 
i orról, melyen éppen nincs virág s azért némelyek rezes I 
s orrnak is hívják, de ismét korántsem azért mintha a I 
! világkereskedelemben oly szükséges rezet belőle pro- I 
i ducálnák — azt hiszem nyugodt lelkiismerettel s abban j 
! a biztos tudatban fejezhetem be értekezésemet, hogy I 
í mindent elmondtam az orról a mi vele az életben i 
i, legtöbbször kapcsolódásba hozható.

Ha azonban mégis volna olyan dolog a mit nem 
Írtam le még róla, bárki tisztelt olvasóink közül figyel
messé tesz reá, szívesen tudomásul veszem s kész 
vagyok előtte rögtön meghajolni, sőt még abban az 
elismerésben is részesítem, hogy finomabb és jobb orra I 
van mint nekem.

Eskuláp. ■

A felső rónai nyaraló.
Kupié. Énekli: egy selmeczi türelemmel

Mindentváró Ádám.

Nagy gyűlések valának,
Részvényeket adának; 
Tanulmányút tétetett, 
Terv és rajz is vétetett !
Rengetegül folyt a szó :
„Lesz rónai nyaraló!"

Vizforrások kutattak,
Több helyeket mutattak,
Honnét bugyog a jó viz 
Óránként literje tiz.
Volt erre oszt nagy hű-hó : 
„Lesz rónai nyaraló!"

Kisebb, nagyobb és nagy űr,
Amint rája jött a túr,
Buzgolkodtak erősen,
De csak szóval merőben ; —
De ez hát megbízható:
„Lesz rónai nyaraló !“

Múlt az idő, egyre múlt.,
Azóta sok eső hullt;
Alkonyaira szállt a nyár;
Rózsát kap, ki békén vár . . . 
Nemsokára itt a hó . . .
„Snincs rónai nyaraló!"

(Szitnyahegyi jókedvű visszhang:) 
„No de csak várja, várja, várjatok . . . 
Mig a Rónára nyaralót kaptok!“

Szerkesztői üzenetek.
— Csicseri borsó. Az előfizetési pénzeket a vidékről 

legczélszerübb postautalvánnyal megküldeni. B. E. — K. Kívá
nalmának, nagy sajnálatunkra nem tehetünk eleget, mert tisztán 
személyes ügyekbe belé nem avatkozhatunk és azt elvünk tiltja 
megtenni. Tessék más úton a dolgot megmozgatni, ha gondoljai 
hogy czélt ér. — Bús vitéz. Azon kérdésére, hogy ki boldogabb , 
az-é, kinek sok a pénze, de sok a gondja is, vagy az-é, kinek ke
vés a pénze, de kevés a gondja is-, mi azt tartjuk, hogy az a bol
dogabb, kinek sok a pénze, de betudja osztani magának, hogy kevés 
legyen a gondja.

Hirdetések,
1896. évi 1805 szám.

Szállítási hirdetmény.
A szélaknai m. kir. bányahivatal ló- és ökör is- 

tállozása szükségei 1896./7. évre 200 q. zsúpszalmát. 
Felhivatnak a szállítani vállalkozók, hogy erre vonat
kozó 50 kros bélyeggel ellátott ajánlataikat folyó évi 
augusztus 15-ig alólii ott kir. bányahivatalhoz küldjék be.

Szállítási feltételek.
1. A szállítási ajánlathoz a felajánlott szalma ér

tékének 10%-a készpénzbes vagy óvadékképen érték
papírban biztosíték gyanánt csatolandó.

2. Ajánlat tehető kisebb menynyiségű szalmára is.
3. Csak ez idei termésű száraz és kifogástalan 

minőségű szalma szállítható — oly szalma, mely át
vételre kiküldött bizottság által bár mely hibánál fogva 
kifogásoltatnék, átvétetni nem fog. —

4. Az elfogadott ajánlat kézbesítésétől számítva 
egy hónapon belül a zsupszalmamennyiség a szélaknai 
istállóba szállítandó.

5. Az elfogadott ajánlat áruszerzési, kötésnek te
kintetik, mely után a szállító a fokozatos bélyegilletéket 
fizetni köteles.

6. A selmeczbányai m. kir. bányaigazgatóság 
fenntartja magának a jogot, hogy a beéikező ajánlatok 
bármelyikét tetszés szerint elfogadhassa, esetleg vala
mennyi ajánlatot visszautasíthasson.

Szélaknán 1896. évi julius hó 27-én.

M. kir. bányahivatal.

hípcleliések.
| Ezen hirdetési rovatban minden hirdetésért egy 
| ’ korona fizetendő és felvilágosítást ingyen ad a 

kiadóhivatal.
Négy db. népbank részvény eladó

I Egy 5 szoba és hozzá tartozóból álló, első 
emeleti lakás november 1-től kiadó.

| Egv jó karban lévő pianino és egy zongora 
olcsón eladó.

| Nehány darab kereskedelmi és hitel banki rész
vény megvételre kerestetik.
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TJj üzlet!
Kész gyermek, női és úri öltönyök I

A millennáris

év alkalmából

a n. é. közönség

becses

A Hungária szálló bérlője. Gyö
nyörűen berendezett szálloda 20 
vendégszobával; étterem és ká
véház a legmodernebb igények
nek megfelelőleg berendezve.

Kitűnő ételek, jó természetes borok 
vihnyei aezél- és kőbányaiDreher 
féle sör. Figyelmes kiszolgálás. 
Zóna villásreggelik 6 és 8 krért,

JBackes* Alajos 
fényképészeti műterme és ásvány 

árudája saját házában.

Bárt Álltul
hentes üzlete a takarékpénztár 
tulajdonát képező u. n. Flem- 
ming-féle házban. Kapható min
dig frissen s tisztán készült 
hentesáru, zsir, szalonna, teper- 
tyü, virsli, sertéshús stb. stb. a 
legkitűnőbb minőségben és jutá

nyos árak mellett.

Baussiertlí Gyula 
a Deák-Ferencz utezában, Bau- 
merth-féle házban lévő fűszer

kereskedése.

Bock János 
vendéglője Szklenón. Kitűnő éte
lek, természetes jó borok, palaezk- 
és fris.hordósör, előzékeny kiszol
gálás. Jutányos arak. A Szklenó 
fürdőbe kirándulóknak különösen 

ajánljuk a vendéglőt.

Bogya János 
a Szt-Háromság téren lévő ét
terme, melyben kitűnő ételek, 
természetes jó borok, valamint 
kőbányai- és vihnyei aezélsör 
szolgáltatnak fel. A helyiség 
szép és tágas és a kiszolgálás 
kifogástalan. A városi előkelő 

közönség gyűlhelye

Bukovies Jstván 
a Murgáes-féle házban lévő ven
déglője és mészáros üzlete, hol 
természetes jó bor és kitűnő 

minőségű hús kapható.

Csiba István 
vasáru-kereskedése. Különösen 
agyag-kályha, varrógép, ércz- 
koporsó stb. raktára. Alapittatott 

1840-ben.

Ajánl tatnak

az alanti

czég'

tulajdonosok

üzletei:

Csornák György 
czipész üzlete a Kózsa-utczába 

vezető lépcsők melletti saját bolti 
helyiségében 223/III. Minden
nemű gyermek-, férfi- és női 
czipők mérték után divatos és 

tartós kivitelben, jutányos árakon 
készíttetnek. Javítások is elfo

gadtatnak.
Cserny József 

a régi városház épületében levő 
szabóüzlete, a legdivatosabb kel
mékkel dúsan felszerelt szövet
raktár. Mindennemű férfi, gyer
mek, disz- és egyenruhák gyorsan 
jutányosán és a legszebb kivi

telben készíttetnek.

Danbnei' JÜSÍOS-
a központi aezélsör forráshoz 
ezimzett vendéglője az apáeza- 
zárda melletti Ertl-féle házban. 
Mindig frissen .csapolt vihnyei, 
kőbányai sör, természetes jó bor, 

Ízletes ételek, előzékeny kiszolgálás.

Fizély Károly 
műlakatos üzlete saját házában. 
Alapittatott 1842-ben Fizély Má
tyás által. Az üzlet 1873-ban 
ment át a jelenlegi tulajdonos 
birtokába. — Ajánlja ezenfelül 
a kertjében levő télen-nyáron 
igénybe vehető meleg kádfürdőit, 
valamint a nyári idényre sza

bad uszodáját.

Friebert Ferenci 
a főtéren lévő szabóüzlete nagy, 
a legfinomabb és legdivatosabb 
kelmékkel felszerelt raktárral. 
Ezen üzletben díszmagyar ru
hák, férfi- és gyermeköltönyök, 
katonai és más egyenruhák fi
nom, Ízléses kivitelben és leg
újabb fazonban gyorsan és jutá

nyos áron készíttetnek.

Gasparlk János 
a takarékpénztár épületében levő 
czipész-iizlete, melyben női, férfi 
és gyermekezipők raktáron tartva 
dús választékban készen kaphatók.

Gregatss Asstal 
sütőháza és a főtéren levő bolti 
helyisége, melyben különféle 

sütemények, finom mandolás 
kétszersültek stb. kaphatók.

Gyarkovics András 
a főtéren lévő vendéglője, hol 
Ízletes ételek, természetes, finom, 
ó és uj borok, mindig frissen 
csapolt sör, spiritus, különféle 
szeszes italok, (rozspálinka eog- 
nac, rum, szilvórium, borovicska 

stb. kaphatók.
Gverk testvérek 

az Akadémia utezában, Schosztal- 
féle házban lévő szabó és ezipész- 
üzletük. A t. vevő közönség a 
legpromtabb módon lesz itt el
látva kész és mérték után készült 

szabó és czipész árukkal^

Bangauer József 
a terasszon lévő nagy ezipő-áru- 
háza, dús választékban felsze
relve mindennemű női, férfi és 
gyermek kész ezipő-árukkal. 

Mérték után a legújabb divatu 
czipők gyorsan, .jutányosán és 
tartós kivitelben készíttetnek.

Uptay S.áiszló 
a terasszon lévő nagy üveg áru
háza rendkívüli, dús választék _ 
bán felszerelve. Mindennem g 
üveg, porezellán, majolika, ehina , 
ezüst, nippes stb. árúi valóban 

érdemesek a megtekintésre.__

Joerges Á. özv. és fia 
Könyvkereskedése: ajánlkozik min
den néven nevezhető könyv gyors 
beszerzésére bolti áron. — Írószer
kereskedése: el van látva jó minő
ségű Írószerrel és papírral olcsó 
árak mellett. — Könyvnyomdája: 
minden a szakba vágó munkát 
gyorsan, pontosan és esinnal 
készít olcsó áron. Újabban buda
pesti aeeidenz-szedő alkalma

zásban. — Alkalmi ajándék: Sel- 
meczi album 24 lénynyomat car- 
tonon dobozban; ára 1 frt 60 kr.

Alapitttatott 1857-ben.

Jílllll VíllHOS 
szabóüzlete a főtéren lévő saját 
házában. Dús választékban fel
szerelt, szövetraktár. Férfi, gyer
mek és egyenruhák, valamint 
diszmagyar öltönyök gyorsan és 
a legszebb kivitelben készíttetnek.

.K ss eh el ni mi n - féle 
kitűnő, minőségű vihnyei aczél- 
sör. Minden vendéglőben kapható.
KaeXielsnann Gáspár 

a Szent-Háromságtéren saját há
zában lévő épület és butor-asz- 
talos műhelye. Nagy, dús válasz

tékú butorraktára.
Krause Jószeff 

templomberendezési műterme. 
Alapittatott 1890-ben. Templom
berendezési munkák és templom 
s más festések kivitele vagy fel
újítása minden stylnemben a 
legegyszerűbbtől a legfinomabb 
kiállításig. Szentek szobrai fából 
a legfinomabban festve és ara-

Márkus M-
. ezukrászata, alapittatott 1830. évben 
“Síar se íi aí k Gy ni a 
a- terasszon lévő fűszerkereske
dése ésnagy bőr-, norinbergi stb. 
áruháza. Alapittatott 1860-bam

Matz Ferencz 
a főtéren lévő, legmodernebb 
igényeknek megfelelőleg beren

dezett fodrász-terme.
Webtesidang ígnácz 

a főtéren lévő boltja, melyben 
ásványdarabok és ásványból 

készült különféle emléktárgyak 
stb stb állanak a t. közönség 

rendelkezésére.
Őszvaídt Gusztáv 

Szt-Háromságtéren saját házában 
lévő sütőháza. Alapittatott 1807 
évben (alapitó : Oszvaldt Samu), 

.Fatvvis. József-féle 
czipész-üzlet a főtéren. Dús vá
lasztékban felszerelt kész czipő- 
raktár. Női-, férfi- és gyermek- 
ezipők mérték szerint gyorsan, 
jutányosán, a legdivatosabb sza
básban, tartós kivitelben készít

tetnek.
Ríttls Bódog 

a Mihalik-féle házban lévő ven
déglője Különösen ajánlja kitűnő 
konyháját, természetes, finom bo
rait, mindig frissen csapolt sörét, 
kellemes, nyári kerti helyiségét, 
melyben egy tekepálya, is áll a 
t. vendégek rendelkezésére. Elő

zékeny ki szolgálat._____
SiskítJ JPéter 

a Bózsautczába vezető lépcsők 
melletti üzleti házban lévő szabó
üzlete, dús választékú , szövet
raktára. Készít gyorsan ponto

san és tartósan a legdivatosabb 
fagon szerint mindenféle öltö

nyöket u. m. egyenruhákat is.
Steiner ígnácz 

Hodruson lévő fűszerkereskedése, 
melyben spiritus, különféle sze
szes itelok (rozspálinka, eognac, 
rum, szilvórium, borovicska stb.) 
a legjobb minőségben méretnek ki.

Till híénesssé 
a Szőlő szállodával szemben lévő 
vendéglője, melyben kitűnő, jó 
minőségű fehér es veres borok 
méretnek s naponként frissen 

csapolt sör kapható.
ŐTusehl Gusztáv 

az alsó gyógytár mögötti ezukrász 
üzlete. Kitűnő sütemények, kávé
házi italok, nyáron mindennap 
frissen készült fagylalt, külön
féle ezukor emléktárgyak stb. 
kaphatók. A t. vendégek részére 
több napi és heti lap áll ren

delkezésre.
Trgina Ant:,l 

a terasszon lévő hentes iiziete, 
melyben tiszta, Ízletes hentes- 
készitmények, kitűnő minőségű 
zsir, szalonna, tepertyü, sódar, 
mindig fris sertéshús, jó virsli 

stb. kapható. 
özvVlsuyavszkyDAnielné- 
sütőüzlete az OcsovsZky-utczában 
lévő Chauer-féle házban (ala
pittatott 1864. évben). Kapható 
mindennap kétszer friss, kitűnő 
sütemény, kétféle kenyér stb

Weisz Jakab 
Hodruson levő vendéglői kerti 
helyisége teke pályával, közel a 
fenyveshez. Különösen ajánltatik 

kirándulók figyelmébe.
Vetsz Iguácz 

a Deák-utezában, saját házában 
lévő fűszer, bőr, norinbergi liszt, 

stb kereskedése és áruháza. 
Ugyanitt bármely peresben csinos 

bérkocsik kaphatók.
“Velics György 

a Deák Ferencz utezában, saját 
házában lévőmézeskaláesos üzlete. 

özvTv’nu<• skó PerenrzMÖ 
a „Kék Szellőhöz czimzett1' nagy 
szállodája. Száraz, szépen bútoro
rozott szobák, olcsó árak, előzé
keny kiszolgálás, az étteremben 

kitűnő ételek és italok.

Tisztelettel tudomására adom a n. é. közönségnek, hogy a Deák-utczában lévő Ochten- 
dung-ház boltjában egy dús választékú kész

< gyermek, női és úri ruliaüzletet
nyitottam és ott a legdivatosabb és tartósabb kivitelű öltönyöket raktáron tartom.

Üzletem főirányelve, hogy jó kiszolgálás, jutányos árak és szolidság által a n. é. közön
ség megelégedését kiérdemelhessem.

Mérték után is (24 óra alatt) készülnek nálam kitűnő minőségű öltönyök. 
Urak, üzletemben minden ruha-czikkel és hozzátartozókkal elláttatnak. 
Nagyrabecsűlt pártfogását kérve maradok teljes tisztelettel

Tennenbaum Árpád.

Jó házból való 
tarxozicz 

ptember 1-től felvétetik Csiba István 
vaskereskedésében. Megkivántalik, hogy az 
illető 14 éves, erős testalkatú legyen és be
széljen magyar és tót nyelven. A ki németül 

is tud, előnyben részesül.

sze

Jutányos árak!
^Legdivatosabb tartós áruk!

Egy 3 szoba, konyha, éléskamra és hozzá
tartozókból álló első emeleti lakás a Kőrös 
(Kalich)-féle házban október 1-től kezdve 
bérbeadó 200 frt bérért. Bővebbet megtud
hatni Schmidt Ferencz takarékpénztári pénz

tárnoknál.

w

s
A kamaraház melletti, Hozsek-féle ház 

első emeletén egy négy szoba, konyha, 
élés és fakamra, padlás stbbiből álló 
utczai lakás november 1-től kiadó.

Bővebbet a tulajdonosnő:
özv. Eckert szül. Hozsek Hermin.

►s

Tisztelettel alulírott értesíteni bátor
kodom a n. é. közönséget, hogy Budapes
ten VII. kér. Aréna út,58. sz. a. szem
ben a városligettel s így a kiállítás köz
vetlen közelében, vendéglőt nyitottam, 
melyben kitűnő magyar konyhát, príma 
minőségű Dréher-féle sört és tiszta, hamisí
tatlan, természetes borokat tartok, s illetve 
t. vendégeimnek kiszolgálok. Jutányos árak 
és előzékeny kiszolgálás biztosíttatnak. Kérve 
a n. é. közönség tömeges látogatását, ma
radok mély tisztelettel Budapest, 1896. má
jus havában.

Szilaveczky Flór, vendéglős

Nyomatott Joerges Ágost özv. és Fia könyvnyomdájában, Selmeczbányán 1896.

figyelmébe


