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TÁRSADALMI HETILAP.
Kiadó tulajdonos és felelős szerkesztő :

SZENTGYÖRGYI EDE.
Szerkesztőség és kiadóhivatal: Rózsa-uteza 74./III. sz. a. hová 
a lap szellemi közleményei és az anyagi rész is ezimzendő.

Megjelenik minden csütörtökön.
Előfizetési ára :

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

Egyes szám ára 10 kr.
Egyes számok kaphatók a kiadóhivatalban és Joerges Á. özv. és fia 

könyvkereskedésében.

Hivatalos, magán és nyilt-téri hirdetések megállapított díj

szabásunk szerint számíttatnak és minden általunk közölt 

hirdetésre felvilágosítás ingyen adatik.

Nincs pénz.
Hogy városunk szegény és valami nagyobb 

jövedelemmel nem rendelkezik, azt már régen 
tudjuk; de hogy a városi pénztárban egyáltalán 
nincs pénz, azt nagy sajnálatunkra csak most 
kellett megtudnunk.

Több oldalról kaptuk ugyanis a hiteles 
panaszos értesítést, hogy fizetésre esedékes, a 
maga rendje és módja szerint likvidált és ki
utalványozott összegekről szóló nyugták a városi 
pénztár által kifizetésre el nem fogadtattak azon 
lakonikus indokolással, hogy „nincs pénz“. Ha 
egy kereskedő, hivatalnok, vagy iparos, vagy 
bárki más tesz ily értelmű kijelentést akkor, a 
midőn neki az esedékes számlák lesznek kifi
zetés miatt bemutatva, azon nem csodálkoznánk 
és legfeljebb azt mondanék, hogy az illető fizetés 
képtelenné vált. — De ha egy törvényhatósági 
joggal bíró város pénztári hivatala kijelenti, 
hogy fizetni nem tud, mert nincs pénz, ez már 
nagyon elszomorító és a város tekintélyével 
egy máknyit sem összeegyeztethető körülmény.

A város elleni esedékes követelések kielé
gítésére kell, hogy a pénztárnál gondoskodva 
legyen a kellő készpénz készletről; mert hiszen 
talán nem akar városunk még fizetésképtelen
séget, vagy éppen csődöt bemondani.

Az ilyen eseteknek többször előfordulniok 
nem szabad. Es hogy az elő ne fordulhasson,

gondoskodnunk kell arról, hogy a város anyagi 
érdekeit előmozdítsuk, kiadásait, a mennyire le
het, csökkentsük és bevételeit teljes erőnkből 
és tekintet nélkül minden személyi kérdésekre 
emeljük.

Előttünk fekszik a városi tanácsnak 1897. 
évi költségelőirányzati javaslata, melyet október 
6-áig bezárólag a városi számvevőségnél bárki 
megtekinthet.

Ezen előirányzat szerint a város összbevé
tele: 395833 korona és 56 fillért, a — kiadás 
pedig 422358 korona 39 fillért tenne ki és igy 
a deficit 26524 korona 83 fillér volna, melynek 
mikénti fedezetéről az előirányzatban emlités 
téve nincsen. Azt azonban láthatjuk, hogy az 
előirányzott kiadás jóval felülmúlja a bevételt.

Ha már most az egyes tételeket vesszük 
figyelembe, oda jutunk, hogy bizony a kiadási 
tételek között akadnak olyanok, melyeket csök
kenteni, a bevétel tételei között pedig olya
nok, melyeket fokozni lehetne.

Sokaljuk a napi dijak és némileg a tiszt
viselők fizetésére is előirányzott kiadási főössze
geket; sokaljuk az utazási költségekre előirány
zott 7500 koronát is.

Ámde, hogy félre ne értessünk és hogy a 
tisztviselők fizetésének javítása körül kifejtett 
álláspontunkkal ellentétbe ne jussunk, meg kell 
jegyeznünk, hogy a tisztviselők fizetésére elő-

irányzott összeget akként vélnők kisebbíthetni, 
ha egyes állások uj szervezés alá vétetnének.

Mert lássuk csak: van egy gazdasági elő
adónk, van egy mérnökünk és van egy gazda
sági felügyelőnk. Mind a háromnak működése 
egy körben mozog. Es tessék elhinni, hogy a 
mérnök és esetleg, mondjuk hát, a gazda
sági felügyelő teljesen képesek volnának betöl
teni ezen működési kört. Szóval a mérnök egy
szersmind gazdasági előadó is lehetne.

Az utazásokra előirányzott összegre nézve 
azt akarjuk megjegyezni, hogy ne történjenek 
bármily csekélység miatt hivatalos utazgatások, 
hogy ne fordulhassanak elő oly esetek, hogy a 
kiküldött tisztviselő utazása többe kerüljön, 
mint az a miért az kiküldetett. Pl. a vihnyei 
fürdőben valami csekély javítás vagy átalakítás 
történik, vagy Bélabányán, vagy Hodruson 
valami úgyszólván értéktelen változás eszközöl
tetik ne kellessen mindjárt búsás napi díjjal és 
drága fuvarbérrel tisztviselőket kiküldeni,
sokszor nem is egyet, de kettőt sőt hármat is.

A dijnokoknak járó napi dijak fejében 
előirányzott 9000 koronát meg nem azért so
kaljuk, mintha szegény napi díjasainknak nem 
kívánnék helyzetük javítását, hanem azért, mivel 
ilyen kiadási összeg mellett állandó fizetéses 
irodatiszteket lehetne alkalmazni és azért, mivel 
„a Diurnisten Wirtschaft“-nak egyáltalán ellenei 
vagyunk. — Tessék csak arányba állítani a

TÁRCZA.
Selmeczbánya történetéből. 

(Történelmi vázlat egy német nyelvű, múlt századbeli 
kézirat felhasználásával.)

XVII.
Bajos volna most meghatározni azt, hogy jutott 

a „Lewenfels" bánya e nevéhez ; mert arra bátran fo
gadhatunk, hogy valami elev. n oroszlán nyughelye 
után bizonyára nem nevezték; már a három „Nalter- 
grund“ bányánál inkább feltételezhető, hogy a völ
gyekben, illetve-'helyeken, hol voltak valamikor kígyók 
tartózkodhattak.

Az „Ochsenkopf unter dem unteren Mohr“ bá
nya tulajdonosai között igen sok adás-vevés történt, 
többször oly kikötéssel, hogy az eladott bányarész egy 
részét a vevő köteles volt bizonyos idő múlva előbbi 
tulajdonosának visszabocsátani. így 1597 junius 23-án 
Kőnigsberger Mátyás, selmeczi polgár eladta e bánya 
8/16-részét Theininger Annának oly kikötéssel, hogy 
ha e bányából haszna lesz, akkor 2/16-részt adjon 
vissza. Úgy látszik azonban, hogy e nő nem igen akarta 
bevárni e bánya jövedelmezőségének eredményét, 
vagy lehet, hogy más indokai voltak, elég az hozzá, 
hogy már harmadnapra a vétel után, tehát junius 
25-én az ő megbízottja, Forscht Jónás, a bánya 
részét átadta Nemes Kristóf, tanácsnoknak, 7/16-részt 
pedig elosztott a részesek között ajándokul. Az emlí
tett Kőnigsberger Mátyásnak, úgy látszik, kedve telt 
benne bányarészeit nőknek átengedni, mert 1598 de- 
czember 10-én e férfiú a bánya s/16-részét Korb Bor
bálának adta át oly föltét mellett, hogy egy év leteltével 
visszakapjon pó/16 -részt. Még harmadik nőről is van-e bá
nyánál említés téve; ez Tschermak Mária, kinek 
Saltzer Dávid, bányamester eladta az „Ochsenkopf" 
bánya 8/le-részét, oly kikötéssel, hogy ebből 2/16-részt 

egy év múlva visszaadjon.

E bányával, úgy látszik később végleg felhagytak. 
Erre mutat azon körülmény, hogy Bieli Márton, a 
Brenner szövetkezet bányatisztje, arra kérte a bánya- 
biróságot, hogy az elhagyott Ochsenkopf nevű bányát 
adományozzák nekik, hogy egyik aknáját lemélyithes- 
sék, hogy a Jerubin altárna számára légaknát nyer
hessenek. Az adományozás meg is történt 1624 
augusztus 10-én.

A hodrusi völgybe lekanyarodó út mellett van a 
Rabenstein hegycsús, geológusnak és bányásznák egy
aránt érdekes telérkibuvásaival. Könnyen érthetjük, 
hogy e telérkibúvások már ősrégi időkben fölkeltették 
a bányászok figyelmét, s ott bányákat kezdtek. Nagy 
jelentőségűek a rabensteini vállalatok nem lehettek, 
mert alig van róluk emlités téve. Annyit följegyzünk 
hogy 1509-ben 4 munkás, 1519-ben az egyik vállalat
nál 5, a másiknál 3 munkás volt foglalkoztatva.

Említettük már, hogy a Brenner szövetkezet, 
melyről később szó lesz, majdnem minden egyes válla
latnál a fő részesek közé tartozott, igy a „Rosenkranz" 
bányánál is. E bánya részesei 1571 julius 7-én 50 
forintért 7 kutatást vettek meg Moldner Mihálytól, 
Részesek voltak benne: a Brenner szövetkezet 2/J6- 
részszel, Moldner Mihály 4/1(i-i észszei, Esopus Lénárd 
7J6-részszel, Pollner Bálint 2/16 és Pongráczné 4/16- 
részszel.

A selmeczi bányabirósági jegyzőkönyv szerint 
1571 augusztus 5-én Ygl Vilmos, beszterczebányai kir. 
praefectus, Brockh László, királyi könyvvivő, Riedmül- 
ler János, kir. ellenőr, Willisch Lőrincz bányabiró és 
Lorberer Burghard tanácsnok előtt egyezséget kötöt
tek a Weidenaltárna birtokosai és a Rosenkranz bá
nya birtokosai, mely szerint az Erdbeeraknát közös 
költségen lemélyitik a Weiden altárnáig. A Weidenal
tárna képviselői voltak: Sáli János, Syceli Mihály és 
Linecker Kristóf, a Brenner szövetkezet gondnoka. 
A Rosenkranz bánya képviselői voltak: Mold-

-------------------------------------------------------------------------- _ 
ner Mihály, Esopus Lénárd és Schappelmann Já
nos. 1574 január 17-én Weiden altárna a Rosenkranz 
aknával lyukasztott. A két fél egyezkedni nem akart 
s igy biróságilag az lett határozva, hogy Weiden al
tárna maradjon a telér birtokában.

1575 julius 26-án újabb egyezséget kötött a két 
társulat a Wurzenakna miatt. Ezen egyezség^szerint az 
altárna megengedte, hogy a Wurzenakna az altárnaig 
lemélyitessék, s e művelet költségeihez felével járul, 
viszont a Rosenkranz társulat megengedi Weiden al- 
tárnának amaz aknán a szállítást és bejárást. Ez egyez
mény 1576 november 18-án megujittatott, de miután 
a Rosenkranz társulat az aknamélyités költségeihez 
járulni nem volt képes, az lön határozva, hogy a mé
lyítést a Weiden altárna egyedül vigye véghez, s a 
Rosenkranzra eső költségeket fedezze a nyerendő ér- 
czekből; ha pedig ebből ki nem telnék, a Rosenkranz 
társulat kötelezte magát, a hiányt másutt termelendő 
ezüstjéből pótolni. 1579 április 11-én a kamara adós
ság fejében lefoglalta a Rosenkrancz bánya 2/16 részét 
Pollner Bálinttól. Érdekes a kimutatás, melyet Scheu- 
chenstuel Vilmos, selmeczi alkamaragróf állított össze 
1583 október 21-én azon költség és termelésről, mely 
1579 aptil 11-étől 1583 szeptember 20-áig e 2/16 részre 
esett. E szerint termeltetett 366 forint 40 dénár értékű 
arany és 1906 forint 54 dénár értékű ezüst; az 
összes termelés értéke tehát 2272 forint 94 dénár, az 
összes költségek voltak 2701 forint 40 dénár, a vesz
teség tehát 428 forint 46 dénár.

A mily regényes hangzású neve van a „Tannen- 
stolln in dér Höll“ (Fenyőtárna a pokolban) bányának 
oly kevéssé romantikus az a tény, hogy Walach András 
e bánya 2/10 részét egy felöltő ruháért eladta Schuchlek 
Jánosnak. E vételnél vevő megígéri, hogy nem fog 
megfeledkezni az eladóról és feleségéről, ha a bányában 
áldás leend. (Folyt, köv.)
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dijnokoknak előirányzott összeget az összes l 
tisztviselők fizetése és járandóságával ?

A bevételek fokozását leginkább a fogyasz
tási és szeszitaladóknál vélnők eszközöltet
hetni.

Végül arra akarjuk felkérni a törv. hat. * 
bizottságot, hogy a költségvetés pontozatait ala- ’ 
posan rostálja meg és hogy akadályoztassa 
meg a városi pénztár azon megszégyenítő hely
zetét, hogy pénze nincs.

A bányászati kongresszusról.
(Lapunk eredeti tudósítása.)

Előre is kénytelen vagyok kijelenteni, hogy a 
székes fővárosban megtartott millenáris bányászati és 
kohászati kongresszus a hozzá kötött várakozásnak 
mindenben meg nem felelt.

Majdnem meg merném koczkáztatni azon állítá
somat, hogy ha Wekerle Sándor e geniális lángésszel 
biró, impozáns alakja közéletünknek nem elnököl e 
kongresszuson, akkor az egy kis fiaskót vallott volna, 
így azonban a bányászati kongresszus tekintélyét és 
ünnepélyességét Wekerle Sándor személyisége képes 
volt megóvni.

A kormány sem volt úgy képviselve, mint ahogy 
azt bányászatunk, mint fő fontosságú őstermelési 
iparág is feltétlenül megérdemelte volna.

A kongresszus hiányos rendezésének pedig volt 
köszönhető az, hogy a főváros nem lett meghíva és 
igy azon képviselve sem volt.

A kongresszus napi rendjén állott tárgyak közül 
bennünket selmeczieket legközelebbről az érdekelt, 
hogy a magyarországi bányászati és kohászati egye
sület székhelye és ezzel a bányászati és kohászat1 
szaklap szerkesztősége Budapestre tétessék-e át vagy 
sem ; mert tudvalevő dolog, hogy úgy ezen egyesület 
székhelye valamint a szaklap szerkesztősége is ez idő 
szerint városunkban van.

Igaz, hogy a kongresszus csak üdvösnek jelen
tette ki azt, ha a magyar bányászati és kohászati j 
egyesület székhelyévé Budapest tétetik és e kérdés ! 
megoldásának előkészítésére bizottságot rendelt ki i 
mely hivatva lesz a jövő évi közgyűlésen beszámolni: 
mégis jónak látjuk már most némi tékintetből állást • 
foglalni e törekvés ellenében és óhajtani, hogy a bá
nyászati és kohászati egyesület székhelye, de ennél is 
inkább a bányászati szaklap szerkesztősége városunk
ban mint a magyar bányászat legősibb fészkében ma
radjon meg továbbra is.

Hiszen a montanisztikai tudományok magyar 
mivelői és harczosai akadémiánk tanárai; hiszen maga 
az egyesület eredetileg itt Selmeczbányán alapittatott 
és a bányászati irodalom pártoló társulatból szárma
zott: hiszen ezen irodalmat pártoló társulat mintegy 
14000 frtnyi vagyona ment át a Selmeczbányán 
székelő és innen szervezett bányászati 
és kohászati egyesület birtokába, mely körülmény 
kétségessé teszi, hogy vájjon az újonnan szervezendő 
és uj székhellyel bírandó egyesület jogot formálhat-e 
ezen vagyonhoz ; hiszen kellő szervezés és a mai komu- 
nikaczionális eszközök mellett az egylet ép oly intenzív 
működést fejthet ki selmeczbányai, mint akár buda
pesti székhelylyel, hiszen a bányászati és kohászati 
lapokat a kormány támogatása mellett a selmeczbányai 
bányász akadémia alapította és e lap jelenleg is az ő 
kiadó tulajdona, tehát a fölött korlátlanul rendelkezik ; 
hiszen elvégre nem tudunk semmi nyomós okot arra 
nézve felhozni, hogy miért lenne ezen egyesület szék
helye és a szaklap szerkesztősége is Budapestre át
helyezendő.

E kérdés ugyan mint látjuk eldöntetlen maradt, 
de mégis oly alakot öltött, mely az áthelyezést kívá
natosnak jelzi és már most hozzá szólani feleslegesnek 
nem tartottam.

Különben a kongresszus lefolyásáról a nap; 
lapokból vehettek tudomást és igy annak leírását 
ezúttal mellőzöm.

Egy bányász.

A selmeczi kisipar.
Minden város egyik legfőbb tényezője az általá

nosságban vett ipar, de főképen a kisipar.
Azon város, melyben a kisipar virágzik és ezál

tal számos embernek nyújt jó Keresetet, a folytonos 
fejlődés és haladás útjáról lemaradni bizonyára nem 
fog.

Városunk létének alapját egy ős iparág, a bá
nyászat veté meg, de fejlődéséhez és egykori virágzá- 
hoz a kisipar hatalmasan hozzájárult.

Annál sajnosabban kell tapasztalnunk, hogy je
lenleg városunkban a kisipar helyzete virágzónak ép

penséggel nem mondható. Nem mintha iparosaink „ 
korral nem haladtak volna, mert bátran mondhat
juk, hogy van nem egy, sem kettő, hanem sok oly 
iparosunk, ki a versenyképességet bármely városbeli 
iparossal kiállja, hanem mivel kevés a munkájuk és 
úgy a keresetük is. Ehhez járul még azon, a helyi patrio
tizmussal sehogy sem összeegyeztethető, elszomorító 
körülmény is, hogy találkoztak egyesek, sőt maga a 
város mint, erkölcsi testület is, kik iparos munkálato
kat nem helybeli, hanem idegen iparosok által végez
tettek azon indokolással, hogy e munka olcsóbb volt. 
Dicsérjük mi is a takarékosságot és elvégre is min
den ember első sorban is a saját zsebének előnyeit 
veszi tekintetbe, de az ily nehány forint különbözet
tél járó sparmeiszterkedéseket helyeselni annál ke
vésbé tudjuk, mert a tapasztalat mutatta, hogy az ide
gen iparos a mivel olcsóbb volt a helybelinél, ép 
annyival rosszabb munkál végzett. A munkaadó tehát 
semmit sem nyert és csak azt érte el, hogy derék 
iparosaink nagyon is rájuk férő keresettől elestek.

Különben meg több egykor itt virágzott iparág 
pangásnak indult, sőt teljesen meg is szűnt.

Csak nem régiben került kezembe egy földrajz, 
melyből gyermekkoromban tanultam először a geo
gráfiát és Selmeczbánya városáról a többek között 
ezt olvastam benne: „híres a pipa és világhírű húr
gyártásáról."

A pipagyartás még meg volna, de ha jó hírne
vét eddig megóvta is, a forgalom tetemes csökkenése 
miatt produktív erejéből igen sokat vesztett. Sőt a mi 
pipagyárainkat, — forgalom tekintetében — a Zólyom 
gyár felülmúlta. Ezen iparág tehát nálunk jelenleg 
pang és nincs is valami biztató kilátás, hogy jövőben 
ismét emelkedjék.

Az egykori világhírű hurgyártás pedig teljesen 
megszűnt mióta az öreg Bauman örökre lehunyta 
szemeit.

Tudtunkkal még most is megvannak a húrgyár
táshoz kivántató eszközök, melyekkel a fentebb neve
zett gyártó olv mesterilég tudott elbánni és vagyont 
szerezni, — de nincs városunkban senki, ki a húr
gyártáshoz értene és ez iparágat folytathatná. —

Nem lehetne-e találni egy embert, ki ez iparágat 
városunkban újból megkezdené és azzal saját maga 
részére is szépen jövedelmező üzletet alapitana ?

A többi iparágakról is csak azt mondhatjuk, 
hogy a mennyivel emelkedtek minőségben annyival 
csökkentek forgalom tekintetében.

i Mindezen körülményeket latba véve minden 
j erőnkből oda kellene törekednünk, hogy kisiparunkat 
| emeljük, annak érdekeit előmozdítsuk és a hol csak 
; szerét tehetjük kereseti képességén lendítsünk.

Hiszen a kisiparos amúgy is aránytalanul 
I nagyobb terheket visel, mint pl. a hivatalnok, ház és 
j földbirtokos stb. mert nézzük csak — és itt újból 
I rámutatunk azon igazságtalan anomáliára, melyről egy 
’ múlt évi czikkűnkben bővebben értekeztünk — a kisiparos 
í kénytelen a város terheihez teljes arányban hozzájá- 
I rulni, mig a hivatalnok ezen teher alul fel van mentve, 
: a kisiparos a III. osztályú kereseti adókulcs szerint 
1 fizeti a 10%-os adót, mig a ház és földbirtokos 
! vagyona után enyhébb megadóztatás alá esik.

Ne rontsunk a kisiparosok helyzeténhnég azzal is, 
I hogy ha munka akad, azt nehány frtnyi különbözet 

miatt idegen iparos által végeztessük !
Kisiparosainknak pedig ajánljuk — és ez volta- 

képeni czélunk — hogy alakítsanak egy iparos egye
sületet, még pedig mielőbb, melyben ügyeiket meg
beszélhetik, érdekeik megóvásában és előmozdításában 

l válvetve, együttes erővel eljárhatnak; mert csakis ily 
módon lehet reményük arra nézve, hogy városunkban 
az ipart ismét felvirágoztassák és saját úgy társadalmi 
mint anyagi helyzetüket javítsák .

Újdonságok.
— Személyi hírek. H ü 111 József minist, tanácsos, 

Szitnyai József polgármester, Dr.Tóthi, főorvos Sóltz Vil
mos bányatanácsos, Litschauer Lajos kir. főmérnök és a 

! bányászati kongresszuson résztvettek közül többen vissza- 
s érkeztek. ■— Han dél Vilmos főesperes Pozsonyból 
j visszaérkezett. —A schenbrier Antal egyetemi tanár 
! kanonokká lett kinevezve. —Kúti István alkapitány 

Kolozsvárra utazott.
í — Hültl József miniszteri tanácsos nyugdíjba 
, vonul. Lapunk zártakor vesszük teljesen megbizható 

forrásból a hirt, hogy Hültl József bányaigazgató nyu
galomba vonul. Véghetetlenül sajnáljuk, hogy hát ez 
mégis csak meg fog történni és ki tudja ki fogja helyét 
elfoglalni. Ez nagy fontossággal bir városunkra nézve > 
mert ezen állás betöltésénél nemcsak a puszta szak
ismeret, de az egyéniség, a társadalmi fellépés stb. kell, 
hogy latba vétessék. Mindenesetre olyan férfiút óhaj
tunk ide, ki méltó utódja legyen a méltó elődnek, nem 
pedig valami protekeziós kegyenczet.

— Hymen. Október hó 25-én lesz Reck Vilmos 
budapesti államnyomdászi térképmetszőnek egybekelése 
Érti Gizella kisasszonnyal, Érti Vilmos földbirtokos 
kedves leányával. — November 20-án pedig Neuhertz 
Béla reschitczai vasgyári tiszt tartja esküvőjét Gretz- 
macher Vikta kisasszonnyal, Gretzmacher Gyula, akad, 
tanár főbányatanácsos szeretetreméltó leányával.

Három házasság egy napon. Múlt hétfőn Sel 
meczbányán három házasság köttetett. Már hát óra 
után reggel volt Zsolnay Vilmos budapesti kir. statisz
tikai hivatalnoknak esküvője Gretzmacher Ilona kisasz- 
szonnyal Gretzmacher Gyula kir. főbányatanácsos és 
akad, tanár kedves leányával. Tanuk voltak: Schelle 
Róbert kir. bányatanácsos és akad, tanár és Pauer 
János akad, titkár. Az esküvőn jelen volt még Réthy 
Menotti kir. iparfelügyelő is. Az esküvőt megelőző 
napon kedélyes családi estély volt az örömszülők házá
ban. A fiatal pár az esküvő után elutazott. — Ugyanaz 
napon d. u. 5 órakor Wittich Lajos ungvári kir. erdész 
kötött házasságot Cseh Mariska kisasszonnyal, Cseh 
Lajos k. kerületi; főgeologus bájos leányával. A lakodalmi 
menet több hintón vonult fel az anyakönyvi hivatalhoz. 
Tanuk voltak: FodorLászlók. bányatanácsos, akad, tanár 
és Tuzson J. akadémiai segédtanár. Koszorús lányok vol- 
ak a menyasszony, nővérei, Cseh Hermin és Vikta kis
asszonyok. A polgári házasságot az egyházi áldás követte 
az ág. ev. templomban. A nászlakomán azörömszülőkön 
és a már nevezetteken kívül részt vettek : Kachelman Ká- 
rolyné, özv. Érti Vilmosné (a mennyasszony nagyanyja), 
Érti Vilmos és neje, Kachelman Viola és Gottlinda, id. 
Wittich Lajos és neje (a vőlegény szülei) a Wittich 
testvérek, kik közül az egyik festőművész, Handel 
Vilmos főesperes, Krausz Kálmán kir. anyakönyvve
zető, Marschalko Gyula stb. — A lakomán Hándel 

■ Vilmos és Fodor László a fiatal párt, Krausz Kálmán 
| az örömszülőket, Érti Vilmos és Marschalko Gyula az 
I anyakönyvvezetőt és a lelkészt köszöntették fel, kik 
t oly pompás összhangba tudják hozni a világi törvényt 
i az egyházival. Ezen felül volt még több felköszöntő 
I is. — A harmadik házasságkötés Ballon Károly városi 
| napidijas és Urbancsok Mariska közt történt. E lako- 
i dalmon a rokonságon kívül jelen volt Farbaky Istvánná 

úrnő, Bernhardt Adolf városi tanácsos és neje, Krausz 
Géza városi erdőmester és neje, Kúti István alkapitány 
stb. ■— Érdekesnek találjuk felemlíteni, hogy az uj tör
vény életbe lépte óta Selmecz belvárosában ez volt az 
57-ik házasságkötés.

— Lesz állami felsőbb leányiskolánk. Fárad
hatatlan ügybuzgalmu polgármesterünk a bányászati 
és kohászati kongresszuson, városunk képviseletében 
Budapesten járván, a többi között az itt létesítendő 
állami felsőbb leányiskola ügyében is a kultusmininis- 
teriumnál lépéseket tett. Szathmáry György kultus- 
miniszteriumbeli miniszteri tanácsos határozott Ígé
retet tett, hogy a kormány a jövő évben Selmeczbányán 
egy állami felsőbb leányiskolát alapítani fog. Bár csak 
tényleg megvalósulna ezen Ígéret.

— Választási mozgalom. Városunkban is mind 
inkább észrevehető, hogy nem sokára képviselő válasz
tás lesz. Tagadhatlanul létezik itt is ellenzéki áram
lat, mely azonban czélt érni nem igen fog. Sokan — 
mint halljuk — ha jelenlegi képviselőnk fel nem lépne — 
egy népszerű emberünk nevét emlegetik mint olyant, ki 
kormánypárti programmal még az ellenzéki áramlattal 
szemben is biztosan győzedelmeskedne. Mi érdemileg 
még nem szólhatunk, de érdekkel várjuk, hogy miként 
fejlődik ki a dolog. — Vederemo 1 —

— Búcsúlakoma. Dr. Podhorszky László köz
szeretetben álló báti főszolgabíró tiszteletére a szolga- 
birói járás és Hontvármegyéböl történendő eltávozása 
alkalmából a báti járás közönsége ma október 1-én 
déli 1 órakor a báti kaszinó helyiségében búcsúlako
mát fart.

— Rendőri hírek. Lopás. Szloboda János 
kincstári pénztári ellenőr padlás szobájából eddig isme
retlen tettes ellopott egy fali órát, különféle fehérnemüeket 
több asztalterítőt és szervietet. — Szemvizsgálat. 
Krausz Kálmán főkapitány, Dr. Máltás Károly tiszti 
főorvossal e napokban tartja meg az intézetekben és 
gyárakban a szemvizsgálatot. Hétfőn a lyceum növen
dékeit vizsgálták meg és 380 deák között egy traho- 
mást sem találtak, de 31-en kisebb-nagyobb hurutos 
szemgyuladást konstatállak. Kedden a róm. kath. elemi 
iskola növendékei vizsgáltattak meg, melyek közül 
trachomás nem találtatott, csakis egyszerű szemhurut 
11 gyermeken, a kik a tiszti főorvos által gyógykeze
lésbe vétettek. A további vizsgálat folyamatban van.— 
Rendőri kinevezés. Frei János kiszolgált közös 
hadseregbeli altiszt és Fojtik Pál volt csendőr selmeczi 
közrendőröknek lettek kinevezve.

— Az október havi törv. hat. közgyűlés e hó 
6-án fog megtartatni, melyen tudomásunk szerint 
Horváth Béla főispán fog elnökölni. A közgyűlés elég 
fontos ügyekkel fog foglalkozni úgy, hogy felette kívá
natos volna, hogy a bizottsági tagok mentül nagyobb 
számban vennének azon részt. A közgyűlés tárgysoro
zata a következő:



II. évfolyam. 40. szám. selmeczbAnyai hetil 167

1. A polgármester jelentése a közigazgatás és a 
háztartás f. é. szeptember havi állapotáról.

2. 6967. A Nagym. m. k. Belügyministerium f. 
é. 82999 sz. rendelete a tiszti alorvosi állás betöltése 
iránt.

3. 6886. Ugyanannak f. é. 84240 sz. rendelete a 
gyámpénztári tartalék alapból 10000 frt. felhasználá
sának engedélyezése iránt a létesítendő árva és sze- 
retetház alapjának gyarapítására.

4. 6628. A Főispán ur ő méltósága f. é. 406. 
sz. alatt közli a nagym. kereskedelem ügyi m. k. minis- 
teriumnak a hodrnsbányai csipkeverés ügyében f. é. 
19315 sz. kelt intézvényét.

5. 6897. sz. A belvárosi önkéntes tűzoltó egye
sület kérvénye fedezetlenül maradt 314 frt. 50 kr. 
szükségletének a városi pénztárból való fedezése iránt.

6. 7000. Az ezen városi törvényhatóság háztar
tásának 1897. évre tanácsilag megalapított költségelő
irányzata és a városi hatóság kezelése alatt álló alapok 
azon évi költségvetésének előterjesztése.

7. 7067. sz. A gazdasági bizottság és tanács 
javaslata a garamberzencze-lévai vasúthoz kisajátított 
szénásfalvi városi birtok megváltási árának megalapí
tása tárgyában.

8. Á tanács előterjesztése a lejáratban levő bér
leti javadalmak ujabbi bérbeadásáról megejtett három
szori árverés eredményének bejelentése tárgyában.

9. 6751. A tanács beterjeszti az apácza leányne
velő intézet épületének helyreállítására megszavazott 
4000 fr. segélyről kiállítandó kötvényt s törlesztési 
tervet.

10. 5816. Tanácsi előterjesztés Steffultón uj r. 
k. temetőnek nyitásához szükséges városi telek áten
gedése iránt.

11. 7068. A gazdasági bizottság s a tanács elő
terjesztése a belvárosi kötszövőgyári iskolahelyisé
geinek bérbe adása és ugyan azokban légszeszvezeték 
berendezése iránt.

12. 6601. A tanács előterjesztése a Geramb Já
nos József bányaegyesület 1897 évi bányafa szükségle
tének megállapítása s kiszolgáltatásának engedélyezése 
iránt.

13. 6657. Tanácsi előterjesztés a steffultói bel- 
telki városi rét eladatása első ízben való tárgyalása 
ügyében.

14. 6658. sz. Tenácsi előterjesztés Lupták Pál 
bélabányai lakos rétjének 150 frt vételárban való meg
vétele iránt harmad Ízben való tárgyalása ügyében.

15. 6659 Tanácsi előterjesztés Sztrelecz Anna 
bélabányai lakosnő rétjének 300 frt árban való meg
vétele iránt harmad Ízben való tárgyalása ügyében.

16. Tanácsi előterjesztés a Morgenstern-féle 
kerti teleknek 550 frt árban való megvétele iránt 
elvileges elhatározás czéljából jelesül a vásártér kibő
vítésére.

17. 6498. és 6725. sz. Muszka József közgyám 
és Dr. Máltás Károly t. b. főorvos felfolyamodása a 
törvényh. bizottságnak a tisztviselői fizetés rendsze
resítése iránt hozott határozata ellen.

18. 6498. Tanácsi előterjesztés Titka Antal tanító 
betegsége tartamára kirendelt helyettes tanitó díjazá
sának megállapítása iránt.

19. 6773. A városi tanács intézkedésének beje
lentése a tornatanitói állás betöltésére hirdetett pá
lyázat tárgyában.

20. 6888. Tanácsi előterjesztés Walmráth Nándor 
tanácsi kiadó nyugdíjaztatása iránt.

Különfélék. 

és még több asszony fogja fájlalni, de azt hisszük, 
hogy sokakra nézve anyagi előnynyel fog járni, a meny
nyiben megmarad a lutriba szánt pénzük.

Az utolsó csoport a kiállításhoz e hó 25-én in- 
dittatik városunkból útnak. A kik részt venni óhajta
nak, azok jelentkezzenek Vörös Ferencz tb. főjegyző 
és a „Selmeczbányai Híradó" szerkesztőjénél. Részünk
ről nem mulaszthatjuk el azon áldozatkészséget és 
nem csekély fáradozást kiemelni, melylyel szép érde
meket szerzett laptársunk t. szerkesztője a kiállításhoz 
menesztett csoportok szervezése és rendezése körül.

— Karfák hiánya. A múlt télen már felette 
érezhető volt az egyes utczákban lévő lépcsőknél a 
karfák hiánya. Különösen áll ez a német templom 
tértől a Rózsa-utczába felvezető lépcsőknél, hol téli 
időben a karfák hiánya miatt a közlekedés életveszé
lyes. Óhajtjuk tehát lakosságunk közbiztonsága érde
kében, hogy ezen karfákat a város mielőbb felállítássá.

— A kis vásártéri gerendás monstrum még 
mindig ott diszlik és hátráltatja a szabad forgalmat. Úgy 
tudjuk, hogy illetékes helyen elhatározták annak szét
szedését és hogy azt majd a nagy vásártérre viszik le. 
Hát mért nem történik ez már meg?

— A helybeli betegsegélyző pénztár tagjai 
tudósittatnak, hogy a rendőrkapitányi hivatal mint I. 
fokú iparhatóság engedélye folytán, az eddigi napi 
alapbéreken kívül, átlagos napibér gyanánt, f. évi ok
tóber havától kezdve 1 frt 60 kr és 1 frt 80 
kr is a járulék kiszámítása alapjául felvehető. A pénz
tár azon tagjai, kik járulékaikat ezen magasabb osz
tályzatok alapján befizetni kívánják, felkéretnek, hogy 
szándékukat alulirt igazgatóságnál mihamarább beje
lenteni sziveskedejenek. — Selmeczbányán 1896. szep
tember 22-én. Oszvaldt Gusztáv, igazgató.

— Lövészet. A múlt vasárnapi lövészet, 
melynek dijadója Takáts Miklós volt, daczára az igen 
rósz időjárásnak, jó hangulatban folyt le. Összesen 
445 lövés esett és evvel 490 köregység találtatott I. 
dijat Seidel Ágoston IL-at Fiedler Gyula IlI.-at Krausz 
Géza nyerte. Négyest lőtt: Seidel Ágoston 5-öt 
Belházy Gyula 3-at, Fiedler Gyula 2-öt és Krausz 
Géza egyet.

— Távirat. Bevásárlási utamból visszaérkezve 
sietek a nagyrabecsült közönségnek tudomására hozni, 
hogy sikerült fáradozásaimnak a mai igényeket teljesen 
kielégítő legszebb, legdivatosabb és legolcsóbb árukat 
beszereznem és ezáltal azon kellemes helyzetbe jutot
tam, hogy minden idegen, nem városunkbeli verseny

gU Van szerencsém a n. é. közönség becses tudomására hozni, hogy a Szt.-Háromság-téren 
p* lévő Szitnyai-féle házban a mai kor igényeinek teljesen megfelelő

§ ^zabóíiizletet nyitottban.
j 1 A n. é. közönség becses pártfogását kérve, maradok kiváló tisztelettel
Sy Selmeczbányán, 1896. október 1-én.

Pazsitka József,

nyel bátran szembe nézhetek. A midőn tehát teljes 
tisztelettel kérem, hogy a n. é. közönség újonnan 
beszerzett áruimnak szoliditásáról, divatos szépségéről 
és mesés olcsóságáról magának meggyőződést szerezni 
szíveskedjék, egyúttal kérem a további pártfogást s 
maradok kitűnő tisztelettel
__ Steiner Bernát rőföskereskedő.

— Szerkesztői üzenet. Egy szenvedő hölgy. Első 
sorban is örvendünk annak, hogy Dr. Longauer Kálmán fiatal or
vosunk czikke a nők idegességéről annyira felköltötte érdeklődését 
nagysádnak. De engedje meg nekünk, hogy „nehány szó a nők 
idegessége czimü czikkhez" ezim alatt beküldött közleményét telje
segében ne közöljük. Pedig igazat adunk abban nagysádnak, hogy 
„nem csak a nevelést, de a mostani tánitást is el kell Ítélni; mert 
mig a család féltékeny gonddal törekszik főleg a leánygyermeket, 
gyermeknek hagyni mig csak lehet — tehát neveli — addig az 
intézet és oskola oly tantárgyakban ad oktatást, melyeknek követ
keztében önkénytelenül beáll a korai érettség vagyis az idegesség 
melegágya.11 Egyebekben azonban a ezikk egytáreza közlemény ke
retébe belé nem illeszthető.

Nyilttér.
(E rovat alatt közlöttekért nem felelős a Szerkesztő.

Herrn
Franz Friebert

Schemnitz.
Mit Bezug auf die von Ihnen wieder mich ein- 

gebrachte Ehrenbeleidigungsklage, gebe ich Inén die 
loyale Erklárung ab, dass ich weder Ursache noch die 
Absicht hatte, Sie in Ihrer Éhre zu kránken, so dass 
ich, vvenn dies wider meinen Willen geschehen sein 
sollte, es aufrichtig hedaure.

Ich danke Ihnen, dass Sie von dér gerichtlichen 
Verfolgung abgesehen und zeichne.

Wien, 23. sept. 1896.
Hochachtend

Alfréd Grimm, Ármin Kohut.
als Zeuge dér Unterschrift.

Franz Grasse,
als Zeuge dér Unterschrift.

Hirdet esek.
7Vpr»ó liix>detések.

Ezen hirdetési rovatban minden hirdetésért egy 
korona fizetendő és felvilágosítást ingyen ad a 

kiadóhivatal.
2 szoba és konyhából álló lakás október 1-től 

kerestetik.
Egy raktárhelyiség bérbeadó.

Ö Égy szépen bútorozott külön bejáratú utczai 
hónapos szoba azonnal kiadó. 
Több népbanki részvény eladó.

Égy 4 szobából álló ház kerttel szabad kézből 
eladó.

Egy jó karban lévő vaskályha olcsó áron eladó.

— A mihálytárnai ofera múlt kedden szokott 
ünnepélyességgel ment végbe. Már 6 órakor reggel 
mozsárlövések jelezték a bányatelep ünnepélyét; 9 
órakor volt a nagy mise, melyen Podhragyay Pál pré
post-plébános fényes segédlettel pontifikáit, mig a 
templomi zene és énekkar Cziczka Sándor karnagy 
vezetése alatt egy igen szép misét adott elő. — Persze, 
hogy a szokott „oferai" mulatság sem maradt el, me
lyen a telep munkásai élénk részt vettek.

— Az időleges gyümölcs kiállításra Dr. Tóth 
Imre főorvos 15 féle gyümölcsöt küldött a kálvária 
alatt fekvő kertjeiből. Hisszük hogy a küldő kitüntetést 
s illetve elismerést fog nyerni ritka szép gyümölcsével.

— Az uj húsárucsarnok a magasházban már 
teljesen elkészült és e napokban átadatik a forga
lomnak.

— Jönnek-e a színészek? Több oldalról intézték 
újból e kérdést hozzánk és mi ismét csak azt felelhet
jük, hogy nem tudjuk jönnek-e és mikor. Minden esetre 
nem korrekt eljárás egy színtársulattól az, hogy ily 
bizonytalanságban hagyja azon közönséget, mely már 
bérletet vett s annak árát a társulati titkár kezeihez 
ki is fizette. Ha elhalasztották idejövetelüket, úgy erről 
a városi közönséget annak rendje és módja szerint 
értesíteni kellett volna.

— Nincs lutrink. Trauer Gyula fűszerkereskedő 
a lottógyűjtőde tartásától visszalépvén, városunkban 
ez időszerint nincs lutri. E körülményt ugyan sok férfi 

Glcsá árusítás nlÉlknás Miaui
Van szerencsém a n. é. közönség becses tudomására hozni, hogy üzletemet 

felhagyni szándékozom és ez okból a készletben lévő

összes női divat áruimat, u. m. különféle kalapokat, díszítéseket stb.
Toeszexz®®! áuxoxx alul 

árusitom.
Tisztelettel kérem tehát, hogy ezen alkalmat olcsó bevásárlásra mentői sűrűb

ben felhasználni szíveskedjék.
Selmeczbányán, 1896 október 1-én

Kiváló tisztelettel

Fizély Irma.
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nyitottam.
Azon körülmény, hogy sok éven ke

resztül voltam a C z e m m el és M a n - 
heim országszerte jó hírnévnek örvendő 
nagy szabóczég társtulajdonosa és üzlet
vezetője, elég biztosítékot nyújthat a n. é. 
közönségnek arra nézve, hogy mindennemű 
igényét úgy a szövet nyújtás, mint a sza
bászat terén és a tartós és divatos kivitel
ben kielégíteni képes leendek.

Nagyrabecsült pártfogását kérve maradok 
kitűnő tisztelettel

Selmeczbányán 1896. szept. havában
Czemmel György
szabóüzlet-tulajdonos.

Tiidoiiiásiil J
Tán ez tanítási jelentés.

Van szerencsém tisztelettel jelenteni, 
hogy az ez idényi táneztanitást Selmecz
bányán csak f. évi november 1-től fogom 
megkezdeni, mivel addig Losonczon tartom 
a táncziskolát.

Kiváló tisztelettel
Szőllősy Manó táneztanitó.

Banka külutezában közvetlenül az út 
mellett fekvő három ház nagy kerttel, 
udvarral és pinezével szabad kézből olcsón 
eladó. — Az egyik ház előbb regál joggal 
birt és ott legutóbbi ideig korcsma is volt.

Venni szándékozók forduljanak e lap 
kiadóhivatalához vagy Muszil József tulaj
donoshoz.

Igen tisztelt vendégeimnek van szerem- 
csém tudtul adni, hogy vendéglőmben saját 
magam által szüretelt Kis-Ölyvedi és 
pecsenyiczi mustot (Uj bort) méretek li
terjét 44 krral.

Továbbra is nagyrabecsült pártfogását 
kérve maradok

Selmeczbányán, 1896. szeptember havában 
kitűnő tisztelettel

Bogya János, vendéglős.

Tiszteletteljesen vagyok bátor tudomására 
hozni a n. é. városi és vidéki közönségnek 
hogy a Wankovits-féle háznak a terraszra, 
nyíló boltjában a legnagyobb igényeknek 
megfelelő, modern berendezésű 

borbély- és fodrászüzletet 
nyitottam, melyben különféle toilette czik- 
keket, u. m. igen finom szappanokat, illat
szereket, valódi Farina-féle kölni vizet, ba
juszpedrőt, toilette keféket és fésűket stb. 
árusítok.

A midőn a n. é. közönség nagyra becsűit 
pártfogását kérném, egyúttal biztosíthatom, 
hogy minden törekvésem oda irányuland, 
miszerint teljes megelégedését kiérdemel
hessem.

Maradok kiváló tisztelettel
Selmeczbányán 1896 szeptember havában

Csák Kálmán
borbély és fodrászüzlettulajdonos.

Beregszászi gr-

(saját termés) 
5 kgr.-ként kosarakban 1 frt 80 kr. 
utánvét mellett postával bérmentve 
bármelyik postahivatalhoz szállít 

ifj. Mauszkopf Samu 
Beregszász.

Siirgönyezim: ifj. Mauszkopf, Beregszász.

A millennáris év alkalmából a n. é. közönség becses figyelmébe ajánltatnak az alanti czégtulajdonosok üzletei:
ács .1.

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,

Backer Alajos 
fényképészeti műtermi! és ásvány 

árudája saját házában.

Bai-tla Aulai
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.

Baumertii Gyula 
a Deák-Ferenez utezában, Bau- 
merth-féle házban lévő fűszer

kereskedése.

Bock János 
vendéglője Szklenón. Kitűnő éte
lek, természetes jó borok, palaczk- 
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

Bukovics István
a Murgács-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, érez- 
koporsó stb. raktára. Alapittatott 

1840-ben.

Fsernák György 
czipészűzlete a Rózsa-utczába 

vezető lépcsők melletti saját bolti 
helyiségében 223/III. Minden
nemű gyermek-, férfi- és női 
ezipők 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.

Daubner János
a központi aezélsör forráshoz 
czimzett 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 Ferencz 
a főtéren lévő szabóüzlete nagy, 
a legfinomabb és legdivatosabb 
kelmékkel felszerelt raktárral. 
Ezen üzletben díszmagyar ru
hák, férfi- és gyermeköítönyök, 
katonai és más egyenruhák fi
nom, ízléses kivitelben és leg
újabb fagonban gyorsan és jutá

nyos áron készíttetnek.

Gasparilí János 
a takarékpénztár épületében levő 
ezipész-íizlete, melyben női, férfi 
és gyermekezipők raktáron tartva 
dús választékban készen kaphatók.

Greguss Antal 
sütőháza és a főtéren levő bolti 
helyisége, melyben különféle 

sütemények, finom mandolás 
kétszérsültek stb. kaphatók.

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

stb. kaphatók.
Gverk testvérek 

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

szabó és ezipész árukkal.
Joerges Á. özv. és fia 
Könyvkereskedése: ajánlkozik min
den néven nevezhető könyv gyors 
beszerzésére bolti áron. — írószer
kereskedése: elvan látva jó minő
ségű írószerrel és papírral olcsó 
árak mellett. — Könyvnyomdája: 
minden a szakba vágó munkát 
gyorsan, pontosan és csínnal 
készít olcsó áron. Újabban buda
pesti aecidenz-szedő alkalma

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

Alapitttatott 1867-ben.

Jákn Vilmos
szál óüzlete a főtéren lévő saját 
házában. Dús választékban fel
szerelt szövetraktár. Férfi, gyer
mek és egyenruhák , valamint 
diszmagyar öltönyök gyorsan és 
a legszebb kivitelben készíttetnek.

Kaclielniaii n-íele 
kitűnő minőségű vihnyei aczél- 
sör. Minden vendéglőben kapható.
Kaclselinauíi Gáspár 

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

tékú butorraktára.
íirause Jószef 

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

nyozva.

Langauer József 
a terasszon lévő nagy czipő-áru- 

háza, dús választékban felsze
relve mindennemű női, férfi és 
gyermek kész ezipő-árukkal. 

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

íáptay I-ászló 
a terasszon lévő nagy üveg áru
háza rendkívüli, dús választék
ban felszerelve. Mindennemű 
üveg, porezellán, majolika, ehina- 
eziist, nippes stb. árúi valóban 

érdemesek a megtekintésre.
Márkus M. 

ezukrászata, alapittatott 1830. évben 
Marschalkó Gyula 

a terasszon lévő fűszerkereske
dése és nagy bőr-, norinbergi stb. 
áruháza. Alapittatott 1860-ban.

Matz Ferencz 
a főtéren lévő, legmodernebb 
igényeknek megfelelőleg beren

dezett fodrász-terme.
Ocíiteiidung Ignácz 

a főtéren lévő boltja, melyben 
ásványdarabok és ásványból 

készült különféle emléktárgyak 
stb stb állanak a t. közönség 

rendelkezésére.
öszvaldt Gusztáv 

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

Pleva József-í’éSe 
ezipész-üzlet a főtéren. Dús vá
lasztékban felszerelt kész ezipő- 
raktár. Női-, férfi- és gyermek
ezipők mérték szerint gyorsan, 
jutányosán, a legdivatosabb sza
básban, tartós kivitelben készít

tetnek.
Botit 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 kiszolgálat. 
Suli a j Péter 

a Rózsautezába 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 IgJJácz

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

Özv. Till Dénesné 
a Szőlő szállodával szemben lévő 
vendéglője, melyben kitűnő, jó 
minőségű fehér és veres borok 
méretnek s naponként frissen 

csapolt sör kapható.
Tuschl 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.

'I'rgina Antal 
a terasszon lévő hentes üzlete, 
melyben tiszta, Ízletes hentes- 
készitmények, kitűnő minőségű 
zsir, szalonna, tepertyü, sódar, 
mindig fris sertéshús, jó virsli 

stb. kapható.

özv VísnyovszkyDánielné 
sütőüzlete az Ocsovszky-utezában 
lévő Chauer-féle házban (ala
pittatott 1864. évben) Kapható 
mindennap kétszer friss, kitűnő 
sütemény, kétféle kenyér stb.

Veisz. Ignácz
a Deák-utczában, saját házában 

lévő fűszer, bőr, norinbergi liszt, 
stb kereskedése és áruháza.

Ugyanitt bármely perczben csinos 
bérkocsik kaphatók.

Velics György 
a Deák Eerenez utezában, saját 
házában lévőmézeskaláesos üzlete.

özv. Vnueskó Ferenczné 
a „Kék Szöllőhöz czimzett1, nagy 
szállodája. Száraz, szépen bútoro
rozott szobák, olcsó árak, előzé
keny kiszolgálás, az étteremben, 

kitűnő ételek és italok.

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

A n. é. közönség becses tudomására 
vagyok bátor hozni, hogy Selmeczbányán, 
a főtéren fekvő Wankovits-féle ház sarok
boltjában egy egészen újonnan berendezett, 
a modern igényeknek teljesen megfelelő, a 
legkülönfélébb s legfinomabb hazai, franczia 
és angol legdivatosabb szövetekkel dúsan 
felszerelt

szabőüzletet

Tisztelettel alulírott értesíteni bátor
kodom a n. é. közönséget, hogy Budapes
ten VII. kér. Aréna út,58. sz. a. szem
ben a városligettel s igy 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

SELMECZ- ÉS VIDÉKI

MILLENNIUM-KALAUZA.


